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Abstract
Today, high-rise buildings are more welcomed due to the lack of space and the increasing
population in large cities. The effect of wind on tall structures in the direction of the wind and
its fluctuations are vulnerable. To design a structure against lateral loads such as wind load,
the main design criterion should be provided. The importance of the impact of the lateral force
increases with the height of the building. Thus, in this type of structures, mainly by wind
power, design considerations with height, becomes more complicated. At a certain height, the
lateral displacement of the longitudinal structures increases so that the controller's
considerations are raised. The characteristics of the wind pressure on the structure are a
function of the wind characteristics, structural geometry, and the characteristics of the
adjacent region. Typically, standards for structures and buildings that have unusual shapes or
positions are not used. The purpose of this study was to investigate the proposed design
methods for calculating the wind load in international and domestic standards for the study of
long and stable structures in Tehran. In this study, American, European, Japanese and
Australian standards have been used for two types of structures, and their results have been
compared to those derived from the National Building Regulations of Iran. The results of this
study indicate that Iran's national regulations for proposed structures that are considered in
Tehran are more conservative than the results of other standards
Keywords :High-rise Buildings, lateral load of Wind, Fixed and Variable Section, Buildings
Force, Design Guidelines, Part Six (from the National Building Regulations of Iran).
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چکیده

امروزه با توجه به کمبود فضا و افزایش روزافزون جمعیت در شهرهای بزرگ ،ساختمانهای بلند با استقبال بیشتری روبرو هستند.

سازههای بلند در برابر تاثیرات باد در راستای جهت باد و نوسانات حاصل از آن آسیبپذیر هستند .برای طراحی یک سازه در برابر

بارهای جانبی نظیر بار باد ،معیار اصلی طراحی باید تامین شود .اهمیت اثر نیروی جانبی با باال رفتن ارتفاع ساختمان افزایش مییابد.

از این رو در این نوع سازهها ،عمدتاً تحت تاثیر نیروی باد ،مالحظات طراحی با افزایش ارتفاع ،پیچیدهتر میشود .در ارتفاع معینی

تغییر مکان جانبی سازههای بلند چنان افزایش مییابد که مالحظات سختی کنترل کننده مطرح میگردند .ویژگیهای فشار ناشی از
باد بر سازه تابعی از ویژگیهای باد ،هندسه سازه و مشخصات منطقه مجاور آن است .معموالً استانداردها برای سازهها و ساختمانهایی

که دارای شکل یا موقعیت غیرمعمول هستند استفاده نمیشوند .هدف از پژوهش حاضر بررسی روشهای طراحی ارائه شده جهت

محاسبه بار باد در استانداردهای بینالمللی و داخلی جهت بررسی سازههای بلند با مقطع ثابت و متغیر واقع در شهر تهران است .در

این پژوهش از استانداردهای امریکا ،اروپا ،ژاپن و استرالیا برای دو نوع سازه بلند استفاده شده و نتایج آنها با خروجی حاصل از
مقررات ملی ساختمان ایران مقایسه گردیده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که مقررات ملی ایران برای سازههای مفروض که در
شهر تهران درنظر گرفته شده است ،نسبت به نتایج سایر استانداردهای مورد بررسی محافظهکارانهتر است.

کلمات کلیدی :سازه بلند بتنی ،بار جانبی باد ،مقطع ثابت و متغیر ،نیروی طبقات ،آئیننامههای طراحی ،مبحث ششم مقررات ملی

ساختمان ایران.
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-1مقدمه

امروزه با توجه به کمبود زمیی و افییایر روزافییوم جم یی در ایهرزای بییرت ،سیا تمامزیای بننید بیا اسیت باش بیشیتری روبیرو
زستند .از منظر سیازه ای ،بیرای ییس سیا تمام بننید ت یاریا مت یاوتی هکیر ایده اسی  .رییود بییر از  0/7ثانییه و نسیب ارت یا
به ب د برای یس سازه مالکزایی برای ت ریا یس سازه بنند بیام اده اس [.]1
برای طراحی یس سازه در برابر بارزای جیانبی نظییر بیار بیاد ،م ییار ارینی طراحیی بایید تیممی ایود .ازمیی اثیر نییروی جیانبی بیا
باال رفت ارت ا سا تمام افیایر مییابید .از ایی رو در ایی نیو سیازهزیا ،ممیدتا تحی تیمثیر نیروزیای بیاد ،مالحظیا طراحیی بیا
افیایر ارت ا  ،یچیدهتر مییایود .بیرای ییس سیازه بننید در ارت یا م ینیی تییییر مکیام جیانبی نیام افییایر ییدا مییکنید کیه
مالحظا سختی کنترشکننده مطرح میگردند.
ویژگیزیای فشیار ناایی از بیاد بیر سیازهزیا تیاب ی از ویژگیی زیای بیاد ،زندسیه سیازه و زندسیه منط یه منیاور م اسی  .زمچنیی
طبق مطال ا مهندسیی بیاد نییی اریالحا یرودینیامیکی نظییر تییییر ایکب و سیطس بیادگیر سیازه تیمثیر قابیب تیوجهی در کیازر
اثرا بار باد دارد [.]1
به طور کنی زر اقنیمیی بیا توجیه بیه بیاد حیاکم بیر م از دسیتورال مب اریی جهی طراحیی سیازهزیای بننید م منط یه اسیت اده
مییینماییید .بییا ایی وجییود ،اسییتانداردزا بییرای سییازهزییا و سییا تمامزییایی کییه دارای اییکب یییا موق یی سیرم مییوش زسییتند اسییت اده
و سیاز و توسی ه اسیتانداردزای بیی المننیی نییاز بیه درک بهتیر ت یاو زیای بیی روصزیای
نمیاوند .بیا گسیترص رین سیا
مختنا بارگذاری باد مورد نیاز اسی  .سالبیا بیار بیاد بیر اسیان ایی اسیتانداردزا بیا اسیت اده از رویکیرد ارت یاص تایادفی اثیر او بیاد
تنظیم اده اس .
در ژوزر حاضر ضم بررسی روص طراحیی بیار بیاد در اسیتانداردزای بیی المننیی و دا نیی بیرای دو نیو سیازه بننید ،بیه م ایسیه
نتایج نها برای سازهزای م روض ردا ته اده اس .
-2تاریخچه سازههای بلند

در اوا ییر قییرم نییوزدزم ،سییا تمامزییای بننیید در ایییاال متحییده مریکییا ظهییور یییدا کردنیید .نخسییتی سییا تمام بننیید در سییاش
 1881با نام سا تمام بیمه انه واقع در اهر ایکاگو ،با ارت ا  11متر ،اولی سمام راص جهام نام گرفته اس [.]2
امییروزه بییا وجییود موامییب یچیییده اقتاییادی ،زیبییاییاناسییی ،ف ی وری ،م ییررا و سیاس ی زییای اییهری ،سییا تمامزییای بننیید بییه
سییرم در بخییرزییایی از جهییام ،بییه ویییژه در کشییورزای سیییایی ماننیید ییی  ،انییدونیی ،ژا ی و امییارا متحیید مربییی در حییاش
احداث بوده و به نماد برجسته اهرزا تبدیب اده اس [.]2
1
در حیاش حاضییر بیییر از ریید سییا تمام بننیید بییاالی  000متییر سییا ته اییده در جهییام وجییود دارد .در حییاش حاضییر بییر نی ییه در
دبییی امییارا متحییده مربییی بننییدتری سییا تمام جهییام اس ی کییه  160طب ییه و  828/8متییر ارت ییا دارد .انتظییار میییرود تییا سییاش
 ،2020ای رکورد با ظهیور بیر جیده کیه ییس سیا تمام  167طب یه  1000متیری در حیاش سیا در ایهر جیده اسی  ،اکسیته
اود [ .]2زمچنیی ت یداد کیب سیا تمامزیای بننید سیا ته ایده در کشیورزای مختنیا تیا سیاش ( 2017مییالدی) در جیدوش ()1
میده اسی  .مطیابق ایکب ( ) 2نییی رونید افییایر ارت یا سیالیام گذایته سیازهزیای بننید بیاالی  000متیر نشیام داده ایده اسی .
جدوش ( )2لیس  28بر اکب ( )2را نشام میدزد.
-3مروری بر ادبیات فنی

مطال ه و بررسی بار باد وارد بیر سیازه زیای مختنیا طیی سیالیام گذایته میورد توجیه مح یام بیوده اسی  .بیا توجیه بیه ایکب ()0
بررسی م اال منتشیر ایده در  10سیاش ا ییر حیاکی از کیازر توجیه بیه موضیو بررسیی و طراحیی سیازهزیای بننید در برابیر بیار

Burj Khalifa
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1

جانبی باد در تح ی یا مح یام طیی سیاشزیای ا ییر اسی  .بیشیتری ت یداد م یاال بیی سیاشزیای  2012تیا  2010بیا بییر از
 100م اله ژوزشی م تبر بوده اس .
جدول ( :)1تعداد کل ساختمانهای بلند ساخته شده در مختلف تا سال ( 2017میالدی) []2

ردیف

کشور

2

ی

1
0
0
1
6

7
8
8

10

تعداد کل سازههای بلند

باالی  100متر

باالی  200متر

باالی  300متر

2828

1888

100

08

استرالیا

800

008

اندونیی

187

برزیب

102

176

068

66

ایاال متحده امریکا

0660

کانادا

1012

روسیه

072

787

ژا

01
16

110
067

010

انگنستام

21

218

116

امارا متحده مربی

2117

180

0
1
1

01

0

1

0

07

280

17

81
1

1
20
1

شکل ( :)2بلندترین سازههای جهان ( ۰00متر به باال)

جدول ( :)2لیست ساختمانهای بلند باالی  ۰00متر
ردیف
1
2
0
0
1
6

7
8
8

نام برج (کشور  -سال ساخت)
بر

نی ه ،دبی( ،امارا )2010-

توکیو اسکای تری ،توکیو( ،ژا )2012-
بر کانتوم ،گوانگژو ( ،ی )2008-
بر

براه البیث( ،مکه)2011-

بر سیام ،تورنتو( ،کانادا)1876-

18

بر میالد( ،تهرام)2007-

601

12

100

20

100

082

مرکی تنار بی المننی( ،زنگکنگ)2010-

080

مرکی جام زنکاک ،ایکاگو( ،امریکا)1868-

017

بر ترونان  ،کواالالمپور( ،مالیی)1888-

120

120

108

068

012

16

18

110

بر وینیس ،ایکاگو( ،امریکا)1870-
تایپه  ،101تایپه( ،تایوام)2000-

02

107

127

بر استانکینو ،مسکو( ،روسیه)1867-

بر مروارید اور ( ،ی )1886-

10

600

07

17

کیکی ،100انژم ( ،ی )2011-

002

100

600

مرکی تنار جهانی یس( ،امریکا)2010-

10

10

828

160

11

بر زی نگ ،ناننینگ ( ،ی )2008-

010

88

101

مرکی تنار جهانی ( ،ی )2008-

11

ارتفاع

طبقات

ردیف

نام برج (کشور  -سال ساخت)

ارتفاع

طبقات

108
101
101
118
10

100
88

21
22
20
20
21
26

27
28

سا تمام امپایر استی  ،نیویورک( ،امریکا)1801-

000

مرکی تنار جهانی گوانگژو ( ،ی )2010-

008

مارینا ( ،101دبی)2006 -

021

بر و زتب بی المننی ترامپ ( ،مریکا)2008-
بر کواالالمپور( ،مالیی)1881-

بر جی مائو( ،اانگهای)1888-

مرکی تنار جهانی( ،نیویرک)1870-

007
020
021
020
011

بر رادیو و تنویییونی تیاننی  ( ،ی )1881-

011

مرکی تنار بی المننی( ،زنگ کنگ)2000-

010

بر رنسس( ،دبی)2012 ،

بر الحمراء( ،کوی )2012-
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010
012

102
100
12

101
88
6

88

110
-

101
88
80
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شکل ( :)3تعداد مقاالت منتشر شده در  10سال اخیر به تفکیک سال

نخسییتی بییار در سییاش  1882کییالرک [ ]0بییا زیید ارائییه جنبییهزییای طراحییی سییا تاری مییورد نیییاز در یییس ئییی نامییه سییا تمام
ساحنی با است اده از دسیتورال مبزیای موجیود و بیه طیور یا بیرای سیا تمامزیای سیاحنی فنورییدا ردا ی  .او در نهایی بییام
داا که اسیتانداردزای طراحیی وییژه بیرای سیا سیازهزیای سیاحنی در م یرض طوفیام میورد نییاز اسی  .زمچنیی اینکیه نییاز
اس تا یس ئی نامه سا تمامزای ساحنی به منظور تکمیب حداقب استانداردزای طراحی سا تمامزا توس ه یابد.
سیاش  2002سی اد و زمکییارام [ ]0نییی بییا اسییت اده از الگیوریتم اییبکهزییای مایبی و دادهزییای بییه دسی مییده از زمییایر تونییب
باد برای بر ورد بارزیای بیاد ،بیه تخمیی دقییق بارزیای بیاد وارد بیر ییس سیا تمام سیه طب یه سیاحنی ردا تیه و بیرص اییه ایی
سازه را محاسبه نمودند.
در سییاش  2007منییدیس و زمکییارام [ ]1بییه بررسییی بارگییذاری بییار بییاد بییر روی سییازهزییای بننیید ردا تنیید .نهییا بیییام دااییتند کییه
بارگذاری استاتیکی سازهزای بنند بر ال سیازهزیای م میولی بیا ارت یا کیم و متوسی در طراحیی م ابیب بیار بیاد مییتوانید نتیایج
سیر قابب قبولی در ی دااته بااد .به ای ترتیی ممکی اسی  ،بیه راحتیی مننیر بیه نتیایج اایتباه و تخمیی زیای یایی تیر از حید
واق ی ی اییود .نهییا در م الییه ییود یییس طییرح کنییی برگرفتییه از روصزییای طراحییی یشییرفته بییار بییاد نظیییر دسییتورال مب بییار بییاد
استرالیا را مد نظیر قیرار داده و مسیائب طراحیی کنییدی از جمنیه اسی دینیامیکی ،اثیرا رزونیانس ،ایتا ،،دمییدم ،سیختی سیازه
را د الیی دادنیید .در نهاییی بییر اننییام زمییایر تونییب بییاد ،کییه دارای میایییای بییال وه در تولییید بییار بییاد طراحییی و اثییرا م بییر
سا تمامزای بنند اس نیی تمکید اده اس .
زییولمی و زمکییارام [ ]6در سییاش  2008سییه نییو سییا تمام مشییخ را تحیی اییرای بییادگیری مت ییاو در منییاطق سییاحنی،
روسییتایی و اییهری مییورد بررسییی قییرار دادنیید .طبییق فییرض نهییا سییا تمام  08متییری سییازه بییا ارت ییا متوس ی و سییا تمام 180
متییری ،سییازه بننیید در نظییر گرفتییه ایید .نهییا در تح یییق ییود نتییایج حارییب از ئییی نامییهزییای  11کشییور مختنییا را بییا یکییدیگر
م ایسییه نمودنیید .در نهایی مشییخ گردییید کییه ئییی نامییهزییای کشییورزای سیییای اییرقی و اقیانوسیییه در مییورد سییازه بننیید مییورد
بررسی اسخگو نیستند .زمچنی ا یتال نتیایج بیا یکیدیگر بیی  10تیا  18دررید بیوده اسی  .البتیه ایی نتینیه ممکی اسی بیه
اییی دلیییب باایید کییه بسیییاری از روصزییا مشییابه بییا یکییدیگر زسییتند بییرای مثییاش ،نییدی دسییتورال مب کشییورزای اییرقی از
روص زای است اده ایده در اسیتانداردزای کشیور مریکیا و اسیترالیا و م یررا منیی کانیادا بیرای اسی در امتیداد بیاد اسیت اده میی-
کنند.
گو در ساش  ]7[ 2008مطال های بیر روی اسی سیازهای بارزیای بیاد سیا تمام زیای بننید اننیام داده اسی  .در ایی تح ییق ضیم
اننییام مطال ییه مییوردی در نهایی  ،کییاربرد ممنییی مطال ییا م اومی سییازه در برابییر بییاد بیر روی سییا تمامزییا و سییازهزییای بننیید ،بییا
است اده از بر تنویییوم جدید گوانگژو ارائه اده اس .
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میتاش و زمکارام [ ]8نیی در سیاش  2010بیه م الیال ییس سیا تمام بننید یا واقیع در کشیور زنید ،بیا توجیه بیه نیروزیای بیاد
ردا تند .نهیا در تح ییق یود بیا اسیتناد بیه م یررا منیی کشیور زنید ( )IS-875-Pt.3و دادهزیای تونیب بیاد ارامترزیای طراحیی
را بیرای ییس بیر بننید  220متیری میورد بررسیی قیرار دادنید .نهیا نتینیه گرفتنید کیه نتیایج دسیتورال مب ایی کشیور نسیب بیه
نتییایج تونییب بییاد بسیییار محافظییهکارانییه زسییتند و زیینییه سییا و سییاز را بییرای نییی سییا تمامزییایی بییه م ییدار قابییب تییوجهی
افیایر میدزد .بنابرای است اده از تونب باد و استناد به نتایج م را به منوام یس روص م وش م رفی نمودند.
در ساش  2018نیی ایامر [ ] 8در تیی دکتیری یود بیه بررسیی ایکب یرودینیامیکی بهینیه سیازهزیای بننید در برابیر بیار جیانبی بیاد
ردا  .او در نهای با روص میددی بیه ایی نتینیه رسیید کیه سیازه بیا م طیع تابییده در برابیر دییده گیردا،زیای بیادی 1بهتیری
ممنکرد را دااته اس .
در ییژوزر حاضییر از هییار اسییتاندارد بییی المننییی اسییت اده اییده اسیی  .دسییتورال مب ایییاال متحییده امریکییا توسیی اننمیی
مهندسام ممیرام مریکیا ( )ASCEتهییه ایده اسی  .مطیابق فایب اشیم ئیی نامیه حیداقب بارزیای طراحیی بیرای سیا تمامزیا و
سازهزای دیگیر ( ]10[ )ASCE 7بارزیای بیاد طراحیی بیرای سیا تمامزیا و اجییای م بایید بیا اسیت اده از یکیی از روصزیای سیاده
اده برای سا تمامزای مشخ  ،روص تحنینی و روص تونب باد ت یی اود.
دسییتورال مب بارزییای روی سییازهزییای ارو ییا ( )Eurocode 1در بخییر هییارم ییود بییه بارزییای بییاد وارد بییر سییازه ردا تییه اس ی .
الیاما طراحی ایی بخیر بیرای سیا تمامزیای بیا ارت یا تیا  200متیر و یبزیا بیا دزانیه تیا  200متیر ،ضیم تیممی م یارزیای
مییورد نیییاز اس ی دینییامیکی قابییب اسییت اده اس ی  .زمچنییی ارت ااییا یچشییی کییه در سییا تمامزییای بننیید بییا زسییته مرکیییی
تشکیب میگردد را در نظر نمیگیرد [.]11
دسییتورال مب ژا ی ( )AIJدر فاییب اشییم ییود بییه بارزییای بییاد وارد بییر سییازه ردا تییه اس ی  .در ای ی فاییب ،بارزییای بییاد بییرای
طراحییی سییا تمامزییایی کییه در م ییرض بادزییای قییوی ان طییا ییذیری بییه ییود را ح ییم میییکننیید ،توریییا میییاییود .زمچنییی
بارزای طراحی برای سازه و اجیای نها بیام ایده اسی  .مطیابق ایی ئیی نامیه بیرای طراحیی بیار بیاد وارد بیر زیر سیازه ،ترکیبیی از
بار باد جانبی و بار باد س ا باید در نظر گرفتیه ایود .بیرای ت ییی بیار بیاد زیر سیازه نییی بایید بیار بیاد وارد بیر سیازه در جهی بیاد
در نظر گرفته میاود [.]12
در دسییتورال مب طراحییی بارزییای وارد بییر سییازه کییه بییه رییور مشییترک توس ی اسییترالیا و نیوزیننیید منتشییر اییده ،بخییر دوم بییه
بارزای بیاد ردا تیه اسی  .ایی اسیتاندارد در اریب بیر اسیان دسیتورال مب  ISO-4354تهییه ایده اسی  .در اسیتاندارد ( AS/NZS
 )1170.2میالوه بییر بیییام بادزییای سالی سیالیانه در منط ییه ،رواییی را بییرای ت یییی سییرم بیاد و اممییاش بییاد در طراحییی سییازهزییا و
مییواردی کییه موج ی گردبییاد میییاییود ،بیییام اییده اس ی  .ای ی اسییتاندارد سییا تمامزییایی کییه کمتییر از  200متییر ارت ییا دارنیید و
سازهزای سیر از سازهزای دریایی ،نظیر بزا و بر زای مخابراتی را نیی تح وار قرار میدزد [.]10
در دا ب کشور نیی مبحیث اشیم م یررا منیی سیا تمام کیه مربیور بیه بارزیای وارد بیر سیا تمامزیا اسی  ،در بخیر اشیم بیه
بارزای باد ردا ته ایده اسی [ .] 10ا ییرا نییی یردا ت بیه موضیو بیار بیاد وارد بیر سیازهزیای بننید بییر از ییر میورد توجیه
مح ی قرار گرفته اس  .البتیه بیشیتر تح ی یا دا نیی ریور گرفتیه در ایی حیوزه ،یرامیوم سیسیتمزیای سیازهای بیوده اسی .
در حوزه طراحی در برابر بار بیاد ،محمیودی و زمکیارام [ ]11روص زیای مختنیا تحنییب ییس سیازه بننید را تحی اثیر بیار بیاد میورد
بررسی قرار دادند .نها ضم ردا ت به ت اریا سیازه زیای بننید و بررسیی اثیرا بیار بیاد بیر ایی سیازهزیا در نهایی بییام داایتند
که بررسی اثر ایی بیار در سیازهزیای بییر از  10طب یه الییام دارد .زمچنیی بییام نمودنید کیه ایکب و نیو سیازه مییتوانید تیمثیر
بسیایی در اس و م اومی سیازهزیای بننید در برابیر فشیارزای ناایی از بیاد داایته بااید .دنییایی [ ]16نییی در م الیه یود ضیم
بررسییی اثییر بییار جییانبی بییاد بییر سییا تمامزییای بننیید ،بییه تییمثیر اییکب سییا تمام بییر کییازر ای ی نیییرو بییر سییازه ردا تییه اس ی .
نژاد باز [ ]17در مطال ه ود بیه ارزییابی سیازهای سیا تمامزیای بنندمرتبیه تحی نییروی جیانبی بیاد و تیمثیر ایکب سیا تمامزیا

Vortex shedding
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بر کازر ای نیروزا ردا تیه اسی  .در ایی تح ییق موامیب میثثر بیر طیرح سیا تمامزیای بننید ایرای زمیانی و مکیانی ،تناسیبا
و فرم ،کاربری و ممنکیرد ،ارت یا و م ییان انسیانی بییام ایده اسی  .مظییم زادگیام و زمکیارام [ ]18در تح ییق یود بیه بررسیی
اثییر بییاد بییر سییازه بییا روصزییای اسییتاتیکی و دینییامیکی کییه در مبحییث اشییم م ییررا منییی هکییر اییده و زمچنییی روص تحنیییب
تاریخچییه زمییانی ردا تییهانیید .در نهای ی نتییایج نهییا نشییام داد کییه ،نییامنظمی بامییث تمرکییی نیروزییا در طب ییا ییس نشسییته و در
نتینه افیایر جابنیایی نسیبی طب یا مییایود کیه ایی اثیر بیا اسیت اده از روص تحنییب تاریخچیه زمیانی بحرانییتیر ت ییی میی-
گردد .یکیی از مهمتیری سیازه زیای بننید ایهر تهیرام ،بیر مییالد تهیرام اسی  .تح ی یا گسیتردهای یرامیوم ایی سیازه ریور
ذیرفته اس  .ناییری [ ]18بیا اننیام زمیایرزیای تونیب بیاد در دانشیگاه منیم و رین بیه تحنییب اسیتاتیکی م یادش بیر مییالد
تهییرام ردا تییه اسیی  .کریمیییام و زمکییارام [ ]20در دانشییگاه امیرکبیییر ،بییا اننییام نییالیی تونییب بییاد و بییا مدلسییازی  2ب ییدی در
تراززای  60و  120و  180متری بیه بررسیی فیییکیی جرییام زیوا اطیرا اییه بیر و توزییع فشیار و نیروزیای تنیاوبی ردا تیهانید.
امیری و زمکارام [ ]21نییی بیه بررسیی رفتیار سیازه زیای بننید تحی بارگیذاری جیانبی بیاد ردا تیه و در نهایی بییام نمودنید کیه
بر میالد تهرام در برابر بار جانبی باد طبق مبحث اشم م ررا منی سا تمام ایرام ،رفتار قابب قبولی دارد.
در ژوزر حاضر به بررسی روص زیای طراحیی ارائیه ایده جهی محاسیبه بیار بیاد در اسیتانداردزای امریکیا ،ارو یا ،ژا ی و اسیترالیا
برای دو نو سازه بنند ردا ته میی ایود .سیپس نتیایج بیه دسی میده بیا روجیی حاریب از اسیت اده مبحیث اشیم م یررا منیی
سا تمام ایرام برای سازهزای م ایسه میگردد.
-۰سرعت باد

میانگی سیرم بیاد در ییس دوره زمیانی ،ده دقی یه ییا بیشیتر اسی کیه زمیراه بیا افییایر ارت یا افییایر میییابید .ایی در حیالی
اس که اید بیاد بیا افییایر ارت یا  ،کیازر میییابید .بیردار بیاد در ییس ن طیه را مییتیوام بیه ریور منمیو مییانگی نوسیام

مثل ه استاتیس )  V ( zو مثل ه دینامیس بردار باد )  v( z, tبه رور رابطه زیر بیام نمود [:]1
()1

V ( z
) , t ) V ( z )  v( z , t
بارگذاری دینامیکی باد روی سازه بستگی به انیدازه جرییام دارد .زیمزمیام بیا رونید سیا سیازهزیای بننید ،جرییامزیای بیرگیی در
اطییرا سییازه بامییث افیییایر فشییارزای مییرتب میییاییود .جریییامزییای اینییاد اییده در اطییرا یییس سییازه در اییکب ( )0نشییام داده
ادهاند.

شکل ( :)۰تولید جریان باد اطراف یک سازه بلند []5

در مناطق نیدیستر به سطس زمی  ،سرم بیاد تحی تیمثیر جرییام زیوا در منط یه قیرار مییگییرد .ییس الییه میرزی وجیود دارد کیه
با توجه بیه م سیرم بیاد از ری ر در سیطس تیا ایتا ،سیرم بیاد در ارت یا متیییر اسی  .ضیخام ایی الییه میرزی مییتوانید از
 100تا  0000متر با توجه به نو منط ه متییر بااد .روفیب سرم باد در اکب ( )1ترسیم اده اس .
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 -5بار باد وارد بر سازه

شکل ( :)5تولید جریان باد اطراف یک سازه بلند []5

در تمام استانداردزا ،نیروی بار بیاد در امتیداد طیوش ،توسی حاریبضیر ،فشیار بیاد در سیطس بیادگیر و رو بیه بیاد سیا تمام ت ییی
میاود .بیام کنی رابطه فشار بر روی یس سا تمام بر اسان استانداردزا میتواند به رور زیر بیام اود [:]22
()2
P  q.G.CP

در ای رابطیه  qفشیار سیرم  G ،ضیری اثیر او بیاد و  Cpضیری فشیار اسی  .بارزیا توسی ترکیی فشیار بیر روی دییوار و ناحییه
وابسته م ت یی میاون د .زمچنیی نیروزیا و لنگیر برایی بیر اسیان منمیو بارزیا و لنگرزیا در زیر تیراز ت ییی مییایوند .لنگیر
حاربضر ،بار در یس ارت ا مشیخ نسیب بیه تیراز میورد نظیر اسی  .رابطیه ممیومی فشیار ناایی از سیرم بیاد را مییتیوام بیه
رور رابطه ( )0بیام نمود [:]22
()0
q  0.5V 2  C
C
C
C
C
other

importance

direction

terrain

exposure

0

در اییی رابطییه  ρگییالی زییوا V0 ،سییرم مبنییای بییاد Cexposure ،ییارامتر مشخاییه سییرم  Cterrain ،ییارامتر مربییور بییه زمییی و
تو ییوگرافی Cdirection ،مامییب جه ی گیییری Cimportance ،ازمی ی سییا تمام و  Cotherیییس فییاکتور بییرای موامییب دیگییری از جمنییه ناحیییه
طوفام ،محافم ،یا میانگی بازه زمانی اس .
 -6فرضیات و روش تحقیق
 -1-6دستورالعمل طراحی

در بارگذاری بیاد وارد بیر ییس سیازه ،موامیب زییادی از جمنیه ایکب سیازه ،محیی احیداث سیازه ،سیتی بننیدیزیای اطیرا سیازه،
تو وگرافی و سرم مبنای باد منط ه باید میدنظر قیرار گیرنید .جهی اننیام ییس م ایسیه مییام نتیایج ئیی نامیهزیای مختنیا ،ایی
موارد در روند محاسبه کنیه ئی نامهزا یکسام فیرض مییگیردد .زمچنیی بیا توجیه بیه ایی کیه مطال یه حاضیر یرامیوم سیازهزیای
بنند اس  ،مطابق مبحث اشیم م یررا منیی اییرام [ ]10در ایی میوارد تحنییب دینیامیکی و اثراتیی زمچیوم اثیر او بیاد نییی نییاز
به محاسبه دارد .در ای تح ییق ،طراحیی سیازهزیای بننید م یروض بیر اسیان اسیتانداردزای امریکیا ،ارو یا ،ژا ی و اسیترالیا و اییرام
اس [ .] 10-10در ایی یژوزر نمیودار طراحیی ییس سیازه بننید در برابیر بیار جیانبی بیاد بیر اسیان ئیی نامیهزیای امریکیا ،ارو یا،
ژا و استرالیا استخرا اده که نتایج م در ااکاش ( )6تا ( )8به ترتی نشام داده اده اس .
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شکل ( :)6فلوچارت طراحی یک سازه بلند تحت اثر بار باد در استاندارد امریکا ]10[ ASCE

شکل ( :)7فلوچارت طراحی یک سازه بلند تحت اثر بار باد در استاندارد اروپا []11
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شکل ( :)8فلوچارت طراحی یک سازه بلند تحت اثر بار باد در استاندارد کشور ژاپن []12

شکل ( :)9فلوچارت طراحی یک سازه بلند تحت اثر بار باد در استاندارد کشور استرالیا []13
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-2-6مقطع هندسی و جزئیات سازهای

طبییق اییکب ( )10بییه طییور کنییی یینج نییو م طییع سییاده ،مخروطییی ،تابیییده ،نییهای و دارای بازاییو بییرای سییازهزییای بننیید در نظییر
گرفته میاود [ .]8در تح یق حاضر برای اکب م طع سازه ،دو نو ساده و نهای در نظر گرفته اده اس .

شکل ( :)10انواع مختلف مقاطع یک سازه بلند []9

برای م ایسیه اسیتانداردزای بارگیذاری بیاد ،مطیابق ایکب ( ،)11دو سیا تمام بننید بتنیی کیه یکیی از نهیا بیا یالم ثابی و م طیع
مربع تا ارت ا  200متیر ،بیه ضینع  00متیر و دیگیری سیا تمانی بیا یالم متیییر و م طیع مرب یی تیا ارت یا  000متیری کیه طیوش
زر ضنع م در طب ه زمکا  00متر بوده و بیه ازای زیر  10متیر ارت یا  0 ،متیر از طیوش اضیال زیر ب ید یالم کاسیته مییایود ،در
نظر گرفته اده اس .
سازه بیا یالم ثابی دارای فرکیانس طبی یی بیرای جهی بیاد  0/0زرتیی و میراییی  0/01دررید در تمیام جهیا  ،ایکب مید طیی،
گییالی وزنییی سییا تمام  180کینییوگرم در مترمک یی  ،تییراکم زییوای  1/22کینییوگرم در مترمک یی و بییرای سییا تمام بییا ییالم
متییییر فرکییانس طبی ییی در جهیی بییاد  0/21زرتییی ،میرایییی  0/01درریید در تمییام جهییا  ،اییکب میید طییی ،گییالی وزنییی
سا تمام  180کینوگرم در مترمک  ،تراکم زوای  1/22کینوگرم در مترمک م روض اس .

-3-6سرعت مبنای باد

شکل ( :)11جزئیات سازه بلند با پالن ثابت و متغیر

جه یکسامسازی نتیایج روجیی ئیی نامیه زیای مختنیا نییاز اسی ایرای منط یه احیداث سیازه ت رییا ایود .از ایی رو سیازه
بنند م روض در منط ه اهری با تراکم مشیابه بیا ایهر تهیرام بیا سیرم مبنیای بیاد  27/7متیر بیر ثانییه ( 100کینیومتر بیر سیام )
در نظر گرفته اده اس  .مطابق با اکب ( ،)12جه نیروی باد وارد بر سازه نیی نشام داده اده اس .
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 -7طراحی سازه در برابر بار باد

شکل ( :)12جهت نیروی باد وارد بر سازه

 1-7بارگذاری مطابق استاندارد امریکا ()ASCE 7

در ای استاندارد جه بارگذاری بار بیاد روی سیازه ،ابتیدا سیرم مبنیای بیاد زیر منط یه مشیابه ایکب ( )10ییربینیی مییگیردد.
سرم مبنای باد برای کیب منیاطق اییاال متحیده امریکیا ،بیر اسیان بیادی بیا زمیام او  0ثانییه و ارت یا  10متیر از سیطس زمیی
ت ریا اده اس  .در ای تح یق سرم مبنای باد برابر  27/7متر بر ثانیه در نظر گرفته اده اس .

شکل ( :)13نمونهای از نقشههای تعیین سرعت مبنای باد ایاالت متحده امریکا []10

سپس ضری ازمی سازه بر مبنیای جیدوش ( )0ت ییی مییگیردد .بیا توجیه بیه نیو سیا تمامزیا در ایی تح ییق از دسیته دوم بیا
م دار ضری ازمی یس است اده اده اس .
جدول ( :)۰جدول دستهبندی ضریب اهمیت انواع سازهها در آئیننامه امریکا []10
دستهبندی

مناطق مستعد طوفان با سرعت  ۰۰متر بر ثانیه

و مناطق با طوفان با سرعت  38تا  ۰۰متر بر ثانیه

1

0/77

0/87

0

1/11

1/11

2

مطابق ای
()0

مناطق بدون رخداد طوفان شدید

0

1

1/11

و منطقه آالسکا
1

1/11

ئی نامه فشار مبنای باد جه طراحی سا تمامزای بنند با رابطه زیر ت ریا اود [:]10
) ( N / m2


) P qG f C p  qi (GC pi
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در رابطه فوق م دار )  qi (GC piجهی انیدازه گییری بیاد در وجیه شی بیه بیاد اسی کیه در ایی تح ییق ری ر فیرض ایده اسی .
[.]10

زمچنی  Cpضری فشار ارجی مطابق جدوش ( )1برای سطوح روبه باد برابر با  0/8اس

جدول( :)5تعیین ضریب فشار خارجی آئیننامه امریکا ]10[ ASCE
سطوح

رو به باد

ش به باد

وجوه کناری

نسبت طول به عرض سازه

Cp
0/8

زمه م ادیر

-0/1

1-0

-0/0

2

-0/2

بیرتتر از 0

-0/7

زمه م ادیر

زمچنی ضری اثر او باد  Gfبرای سازهزای با فرکانس کمتر از  1زرتی به رور رابطه زیر ت ریا اده اس [:]10
()1
ا تگی اس و مطابق رابطه زیر ت ریا میگردد [.]10

 Izمبی اد







 1  1.7 I . g 2 Q 2  g 2 R 2
z
Q
R

G f  0.925 
1  1.7 gv I z




()6

I   c(33 / z )1/6
Z



طبق ت ریا Z ،م ر ارت یا م یادش برابیر  0/6ارت یا کیب سیازه اسی  .ضیری  cدر ایی رابطیه فیاکتور اید ای تگی اسی کیه
م یدار م مطیابق ئیی نامیه برابیر  0/0اسی  .یارامتر اسی رزونیانس سیازه  Rاسی کیه م یدار م برابیر بیا  1/00و م یادیر  gQو
gvنیی به ترتی ضری بیشی نه اثر اسی سیازه و بیشیینه اثیر بیار بیاد بیوده و بیا توجیه بیه ئیی نامیه برابیر  0/0در نظیر گرفتیه میی-
اود Q .ارامتر م ر اب اد سازه و به رور زیر ت ریا اده اس [:]10

1

()7

0.63 








1  0.63 B  h / L

 z



Q

که در رابطه فوق م ادیر  Bمرض و  hارت ا سازه و زمچنی  Lzبا رابطه زیر بیام میاود [.]10

L  l ( z)

()8

Z

در ای رابطه م دار  در ئی نامیه مطیابق ایرای منط یه ت ییی مییگیردد .دیگیر یارامتر رابطیه ( )0ضیری اثیر او بیاد اسی کیه
وابسته به فرکانس سازه  n1بوده و در ئی نامه به رور زیر ت ریا اده اس :

0.577

()8

) 2.ln(3600n1
در نهای با مشخ

ادم فشار مبنای سرم باد  qبر اسان رابطه زیر بار باد وارد بر سازه ت یی

g R  2.ln(3600n1 ) 
وازد اد.

()10
q( z
) 0.613  K z  k zt  kd V 2  I
در ای رابطه  Vسرم مبنای باد ،ضری فشار سرم باد  Kzمطابق رابطه زیر بر حس ارت ا سازه  zمحاسبه میگردد [:]10
 2/ 

K z 2.01 Z / Z g
for 4.5  z  zr
()11
 2/ 
K z  2.01 4.5 / Z g
for
z  4.5
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م ادیر  مربور به ارامتر قیدر طوفیام و  Zgارت یا اسیمی الییه میرزی جیو کیه در ایی اسیتاندارد اسیت اده مییایود ،بیا توجیه
به ئی نامیه بیه ترتیی  7و  8/10اسی  .م یدار  Kztم یر ضیری ایرای تو یوگرافی منط یه بیوده و بیر حسی فیرض مسیلنه کیه
سازه در یس مکیام زمیوار و بیدوم سیتی و بننیدی قیرار داایته اسی  ،م یدار م برابیر ییس در نظیر گرفتیه ایده اسی  .ضیری kd
مامب جه گیری باد بوده که مطابق ئی نامه برابر  0/81به دس می ید.
 2-7نتایج بار باد روی سازه بر اساس استاندارد امریکا ))ASCE 7

ارامترزیای بارگییذاری بیار بییاد بیرای سییازه بیا ارت ییا  200متییر بیا م طییع ثابی و سییازه  000متیری بییا یالم متییییر در جییداوش ()6
ارائه اده اس  .ستومزایی که دو مدد در نها در اده مربور به بیشینه و کمینه م ادیر زر یس از ارامترزا اس .

جدول( :)6پارامترهای آئیننامه امریکا برای سازه با ارتفاع  200متری با مقطع ثابت و با ارتفاع  300متری با پالن متغیر
سرعت
مبنای

سازه

باد

))m/s

ضریب

اهمیت
سازه

شرایط

شرایط

توپوگرافی

منطقه

منطقه
Kzt

B

1

ضریب
فشار

سرعت
باد
Kz

عامل

جهتگیری
باد
Kd

1/7
0/7
27/7

1

ضریب اثر
اوج باد
gR

فشار

خارجی
Cp

مبنای باد
جهت

طراحی
q
787
026

1/20
1

1/8
0/7

ضریب

فشار

بار باد
)P (N

12880
1078

0/8
700
208

1/00
0/8

7002
0810

 3-7بارگذاری مطابق استاندارد اروپا ()Eurocode 1

در ای دستورال مب بار باد وارد بر سطوح سازهای و سیر سازهای مطابق رابطه زیر به دس می ید [:]11
()12

Fw  cs cd .c f .q p ( z ).Aref

در رابطه فوق  CsCdضری اثر اب اد سیازه Cf ،ضیری ایکب بیرای سیازه ییا مناریر سیازهای برابیر بیا  0/8در نظیر گرفتیه ایده اسی .
زمچنی ) qp(zفشار حداکثر سیرم در ارت یا و  Arefنییی سیطس اممیاش بیار بیاد اسی  .مطیابق ت رییا م یدار او فشیار سیرم بیاد
به رور زیر به دس می ید [:]11
()10


q( z) 0.5roVm2 ( z)  1  7  Iv ( z) 

 r0گالی زوای منط ه اسی  Vm ( z ) .نییی سیرم متوسی بیاد اسی  .م یدار ایی یارامتر نسیب بیه ارت یا متیییر بیوده و بیه نیو
سطس منط ه ،تو وگرافی و سرم مبنای باد وابسته اس و به رور زیر ت ریا میاود [:]11
) Vm ( z)  Cr ( z).C0 ( z ).Vb ( z
()10
) Vb ( zسرم مبنای باد C0 (z) ،مشخاه تو وگرافی و ) Cr (zضری سطس بوده که مطابق رابطه زیر ت ریا اده اس [:]11
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()11

zmin  z  zr

for

z  zmin

for

 z 
kr .ln  
 z0 
) cr ( zmin

) cr ( z
) cr ( z

در ایی روابی ارامترزیای  z0و  zminبیه ترتیی مربییور بیه طییوش نییازمواریزیا و حییداقب ارت یا بییوده کییه بیه ترتیی برابییر  1و 10
زسییتند .ضییری اییرای منط ییه  Krنیییی وابسییته بییه طییوش نییازمواریزییا و بییرای مسییلنه حاضییر م ییدار م برابییر  0/16وازیید بییود.
ت یی مییام ا تگی باد در ارت ا مطابق رابطه زیر وازد بود [:]11
()16

v
kl

 for zmin  z  zmax
) Vm ( z ) c0 ( z ).ln( z / z0

)Iv ( z


) I v ( z ) I v ( zmin
 for z  zmin
 Klضری ا تگی بوده و مطیابق یشینهاد یود ئیی نامیه برابیر بیا ییس اسی  .زمچنیی ) Vm ( zسیرم متوسی در ارت یا اسی .
  vانحرا م یار ا تگی سرم باد اس که به رور زیر ت یی میگردد [:]11

()17
ضری  c0مطابق یشنهاد یوس

 v  kr .Vb .kl

ئی نامه به رور زیر دس می ید [:]11
for   0.05

()18
در ای رواب با توجه به فرض منط های زموار و بدوم تپه برای مسلنه ،نسب
ضری اثر اب اد  CsCdدر یی نامه ارو ا مطابق رابطه زیر به دس می ید [:]11


c0 1

for 0.05    0.3

c 0  1 2s. 

for   0.3

c 0  1  0.6s

   H / Luم داری کمتر از  0/01اس .

1  2.k p .I v ( Z s ). B 2  R 2

()18

) 1  7.I v ( Z s

CsCd 

تمام ارامترزای ای رابطیه در بخیر یوسی دوم ئیی نامیه ورده ایده اسی  kp .فیاکتور اید بیاد بیوده کیه متناسی بیا سیرم
متوس ی بییاد و فرکییانس سییازه اس ی  .فییاکتور مربییور بییه دیییده تشییدید  Rبییوده و  ZSارت ییا مرجییع اس ی  .فییاکتور  Bنیییی ییارامتر
اب ادی اس و به رور زیر محاسبه میاود [:]11
1
0.63

()18

bh

1  0.9  
 L( Z ) 
s 


 bو hم ر مرض و ارت ا سازه و ) L(ZSم ر طوش ناحیه ا تگی اس  ZS .ارت ا مرجع مطابق اکب ( )10ت ریا میاوند.

شکل ( :)1۰تعیین ارتفاع مرجع در آئیننامه اروپا []11
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B2 

 ۰-7نتایج بار باد روی سازه بر اساس استاندارد اروپا

نتایج بارگذاری بار بیاد بیر اسیان اسیتاندارد ارو یا در جیدوش ( )7بیرای سیازه بیا ارت یا  200متیری و م طیع ثابی و بیا ارت یا 000
متری با م طع متییر ارائه ایده اسی  .سیتوم زیایی کیه دو میدد در نهیا در ایده مربیور بیه بیشیینه و کمینیه م یادیر زیر ییس از
ارامترزا اس .
جدول ( :)7پارامترهای استاندارد اروپا امریکا برای سازه با ارتفاع  200متری و مقطع ثابت و با ارتفاع  300متری و پالن متغیر

سازه

سرعت مبنای
باد
)(m/s

سرعت متوسط

پارامتر میزان

مقدار اوج فشار

ضریب اثر ابعاد

00/08
10/80

0/18
0/00

011
1070

0/17
0/78

باد
)Vm(m/s

آشفتگی باد
)I(z

سرعت باد
)q(z

سازه
Cs.Cd

ضریب شکل
سازه
Cf

بار باد
)F (N
10100
0011

0/8

27/7
07/02
10/80

0/17
0/00

011
1126

8666
0201

0/10
0/77

 5-7بارگذاری مطابق استاندارد ژاپن ()AIJ

مطابق ای استاندارد بار باد بر روی سازه مطابق رابطه زیر محاسبه میاود [:]12
WD  qH CDGD A
()20
2
) WD (Nبییار در ارت ییا  Zو )  A (mمسییاح بییادگیر سییازه در ارت ییا  Zو  qHنیییی فشییار نااییی از سییرم بییاد اس ی کییه مطییابق
رابطه زیر محاسبه میاود [:]12
1
U H2
2

()21

qH 

 گالی زوا و  U Hسرم طراحی بیاد ت رییا ایده اسی  .ایی سیرم ضیریبی از سیرم مبنیای بیاد و فاکتورزیای جهی بیاد،
دوره بازگش باد و روفیب سرم باد اس که زمگی به تو وگرافی منط ه بستگی دارند.

در ای دستورال مب ضری نیروی باد (  ) CDبه رور زیر ت ریا اده اس [:]12
()22

2


CD C pe  C pe
1

در ای رابطه م دار  Cpe2فشار ارجی امماش اده به وجیه شی بیه بیاد اسی کیه مطیابق فیرض مسیلنه برابیر ری ر در نظیر گرفتیه
اده اس  .م دار  Cpeبر اسان اکب ( )11محاسبه میگردد.

شکل ( :)15تعیین فشار بار بر اساس آئیننامه ژاپن []12
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در اییکب فییوق  Bمییرض سییازه D ،ممییق سییازه H ،ارت ییا سییازه  z ،ارت ییا از سییطس زمییی و  م ییر قییدر
اس .
ضری اثر او باد  GDنیی مطابق رابطه زیر محاسبه میاود [:]12

روفیییب سییرم بییاد

'Cg
1  gD
1   D2 RD
GD 
Cg

()20

ارامترزییای اییی رابطییه از جمنییه  g D , Cg' , Cg ,  R , RDبییه ترتییی م ییر فییاکتور رزونییانس ،ضییری تاییحیس میید سییازه ،ضییرای

لحظه واژگوم ادم سازه و ارامتر مربور به فرکانس سازه اس .
 6-7نتایج بار باد روی سازه بر اساس استاندارد ژاپن

نتیایج بارگییذاری بیار بییاد بیر اسییان اسیتاندارد ژا ی در جیدوش ( )8بییرای سیازه بییا ارت یا  200متییری و م طیع ثابی و ارت ییا 000
متری و م طع متییر ارائه ایده اسی  .سیتوم زیایی کیه دو میدد در نهیا در ایده مربیور بیه بیشیینه و کمینیه م یادیر زیر ییس از
ارامترزا اس .

جدول ( :)8پارامترهای استاندارد ژاپن امریکا برای سازه با ارتفاع  200متری با مقطع ثابت و با ارتفاع  300متری با پالن متغیر
سازه

سرعت طراحی باد
()m/s

فشار مبنای سرعت

ضریب نیروی باد
CD

ضریب اثر اوج باد
GD

بار باد
)WD (N

060/8
100/8

0/71
0/20

6/66
2/78

11181
0087

( qH )N/m
2

27/7
176
100/8

7/01
2/12

0/71
0/18

8771
2886

 7-7بارگذاری مطابق استاندارد استرالیا  /نیوزیلند ()AS/NZS

فشار طراحی برای سازهزا و قط ا سازهای مطابق ای دستورال مب به رور رابطه زیر محاسبه میاود [:]10
()20
]2 C C
fig dyn

P  (0.5air )[Vdes,

در ایی رابطییه  گییالی زییوا برابییر  1/221کینییوگرم بییر مترمک ی  Vdes, ،سییرم مبنییای بییاد C fig ،ضییری اییکب ایرودینامیییس
اس ی کییه وابسییته مشخاییا

روفیییب بییاد بییوده و طبییق بنییدزای ئییی نامییه برابییر یییس در نظییر گرفتییه میییاییود .زمچنییی

Cdyn

ضری اثر او باد به رور رابطه زیر به دس می ید [:]10

0.5

()21
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H g SE 
1  2 I h  g v2 Bs  s R t 




1  2 gv I h
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Cdyn

م دار ای ضری در ای یی نامیه بیرای فرکیانسزیای کمتیر از  0/2ت رییا نشیده اسی  .بیرای سیازهزیای بیا فرکیانس بیاالتر از 0/2
و کمتییر از  1بییا رابطییه و بییاالتر از  1برابییر  1در نظییر گرفتییه اییده اس ی  .در ای ی رابطییه  I hایید ا ی تگی g v ،ضییری نوسییانا
سرم باد Bs ،ضری اثیر سیازه H s ،مامیب ارت یا بیرای اسی رزونیانس g R ،ضیری بیشیینه اسی رزونیانس S ،ضیری کیازر
مد سازه  ،نسب میراییی بیه میراییی بحرانیی سیازه Et ،بیار طییا تالطیم در جرییام بیاد نیدییس اسی  .در نهایی نییروی بیاد بیا
توجه به سطس بادگیر سازه ،از رابطه زیر به دس می ید [:]10
()26
F
) (P A
Z

Z

 8-7نتایج بار باد روی سازه بر اساس استاندارد استرالیا/نیوزیلند



نتایج بارگذاری بار بیاد بیر اسیان اسیتاندارد اسیترالیا/نیوزیننید در جیدوش ( )8بیرای سیازه بیا ارت یا  200متیری و م طیع ثابی و بیا
ارت ییا  000متییری و م طییع متییییر ارائییه اییده اس ی  .سییتومزییایی کییه دو مییدد در نهییا در اییده مربییور بییه بیشییینه و کمینییه
م ادیر زر یس از ارامترزا اس .

جدول ( :)9پارامترهای استاندارد استرالیا/نیوزیلند امریکا برای سازه با ارتفاع  200متری با مقطع ثابت و با ارتفاع  300متری با پالن متغیر
سازه

سرعت مبنای باد

ضریب شکل ایرودینامیک

)Vdes, (m / s

C fig

27/7

1

ضریب اثر اوج باد

فشار طراحی

Cdyn

1/07

1

P

080/26

080/61

نیروی باد
F

6008
1186

2102
1227

 9-7بارگذاری مطابق مبحث ششم مقررات ملی ایران

بر اسان ضواب ای
()27

ئی نامه فشار ارجی یا مکر ناای از باد مطابق رابطه زیر محاسبه میاود [.]10
P  I w qCeCg C p

 Iwضری ازمی برای بار باد ،با توجیه بیه گیروه طر یذیری سیازه میوردنظر برابیر ییس در نظیر گرفتیه مییایود .زمچنیی  qفشیار
مبنای باد بر اسان سرم مبنای طرح  Vمطابق رابطه زیر محاسبه میاود [.]10
()28
q  0.0000613V 2
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 Cpضیری ایکب کییه فشیار یارجی وارد بییر مسیاح وجیه مییوردنظر مییانگی گییری اییده اسی  .در طراحیی ،ضییری ایکب بییرای
ت یی فشار یا مکیر وارده بیر سیطوح سیا تمام ت ییی مییگیردد .در ایی تح ییق م یدار  Cpبیا توجیه بیه بنید ئیی نامیه
برابر  0/8اس .
 Ceضریبی بادگیری برای نوحی اهری و با سا

H
1
D

و ساز متراکم مطابق رابطه زیر به دس می ید [:]10
0.5

()28

 h 
0.5  Ce  2.5 forCe  0.5 

 12.7 

در رواب باال و بر اسان فرض ،م دار  Ceبر اسان  hارت ا سازه اس .
 Cgضری اثر جهشی باد ،بنا به ت رییا نسیب اثیر بیشیینه بارگیذاری بیاد بیه اثیر متوسی
[:]10

م اسی و مطیابق زییر ت ییی مییایود

 
()00
Cg  1  g p  

 
در ای رابطه  متوس اثیر بارگیذاری بیاد  ،انحیرا م ییار م و  gPضیری بیشیینه میاری بیرای اثیر بارگیذاری بیاد اسی  .نسیب



به رور زیر ت یی میگردد [:]10
K
SF
(B 
)
CLH


()01






 Kضریبی ثابی منطبیق بیر نیو منط یه اسی کیه بیرای نیواحی رتیراکم ایهری برابیر  0/1زسی  CLH .ضیری بیادگیری در بیاالی

سا تمام اس   .نسب میرایی بحرانی اسی کیه بیرای سیازهزیای فیوالدی برابیر بیا  0/01و بیرای سیازهزیای بیت رمیه برابیر 0/02
ا تییار میییگییردد B .ضییری تالطییم کییه بییر حسی  Wمییرض وجییه رو بییه بییاد و  Hارت ییا سییا تمام ت ریییا میییاییود S .ضییری

کییازر اب ییاد برحس ی

f nD .H
نسییب زییای  Wو
VH
H

بییه دس ی مییی ییید .در ای ی رابطییه  noفرکییانس اریینی نوسییام سییازه برحس ی

زرتییی VH ،سییرم متوس ی بییاد در ارت ییا سییا تمام  Hاس ی  F.ضییریبی اسی بییه نییام نسییب انییرژی جهشییی در فرکییانس طبی ییی
نوسام سازه که بر حس

f nD .H
ارامتر مکس طوشمو ،
VH

از طریق نمودارزای ئی نامه به دس می ید.

نتایج بار باد روی سازه بر اساس مبحث ششم ایران

بارگذاری بار بیاد روی سیازه بیر اسیان مبحیث اشیم اییرام در جیدوش ( )10بیه ترتیی بیرای سیازه بیا ارت یا  200متیری و م طیع
ثاب و سازه با ارت ا  000متری بیا م طیع متیییر ارائیه ایده اسی  .سیتوم زیایی کیه دو میدد در نهیا در ایده مربیور بیه بیشیینه
و کمینه م ادیر زر یس از ارامترزا اس .
جدول ( :)10پارامترهای مبحث ششم مقررات ملی ایران امریکا برای سازه با ارتفاع  200متری با مقطع ثابت و با ارتفاع  300متری با پالن متغیر
سازه

)V (m/s

K

27/7

0/1

F

S

B

CLH

σ/μ

gP

Cg

0/21

0/11

0/07

1/88

0/18

0/71

1/71

1/88

680

11808

0/088

08

780/0

Ce

Cp

0/8
0/22

68

)P (N/m2

)F (N

0/08

0/06
0/00

2/00

0/17
0/16

0/7

1/60

1/88

1120

10627

1/62

0/088

01/0

780
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 -8نتایج و بحث

در اییکب ( )16و ( )17م ییادیر فشییار میییانگی بییاد وارد بییر زییر دو نییو سییازه ،مطییابق یینج دسییتورال مب مییورد برسییی ،نشییام داده
اده اس  .مطیابق ایی اایکاش ،دسیتورال مب ارو یا بیا توجیه بیه ضیرایبی کیه بیرای سیرم مبنیای طراحیی اممیاش مییکنید ،فشیار
بیشتری در نظر میگیرد .نتایج دستورال مبزای امریکا و ایرام ونیی استرالیا با ژا با یکدیگر مشابه دارند.

شکل ( :)16میانگین فشار مبنای طراحی برای سازه با ارتفاع  300متری

شکل ( :)17میانگین فشار مبنای طراحی برای سازه با ارتفاع  200متری

بییا اسییت اده از روص کدنویسییی ،م ییادیر روفیییب بییار بییاد طب ییا سییا تمام بننیید بییا م طییع ثاب ی و متییییر در ااییکاش  18و  18بییر
اسان استانداردزای مختنا با یکدیگر بیا یکیدیگر م ایسیه ایده اسی  .مطیابق ایکب میی تیوام مشیازده نمیود کیه روفییب بیار بیاد
طب ییا بییه جییی اسییتاندارد اسییترالیا/نیوزینند بییه رییور یییس سییهمی اس ی  .م ییررا منییی ایییرام در ارت ییا  200متییری بیشییتری
م دار بار باد را بیه دسی مییدزید .اسیتانداردزای امریکیا و ارو یا تیا ارت یا  10متیری و اسیتاندارد ژا ی تیا ارت یا  20متیری دارای
یس روفیب ثاب زستند .نتایج استانداردزای امریکا ،ارو ا و ایرام در ارت ا ت ریبی  80متری با یکدیگر تطابق دااتند.
در ااییکاش  20و  21نیییی م ییادیر بییرص ایییه طب ییا بییر اسییان اسییتانداردزای مختنییا بییا یکییدیگر بییا یکییدیگر م ایسییه اییده اسی .
زمانطور که مشازده میاود ،در حال م طع ثابی ئیی نامیه اسیترالیا بیر یال سیایر ئیی نامیهزیا بیه ریور طیی ممیب کیرده
که ای موضو مربور به ارای تو وگرافی منط ه اس .
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شکل ( :)18پروفیل بار باد طبقات برای سازه با ارتفاع  300متری

شکل ( :)20برش پایه برای سازه با ارتفاع  300متری

 -9نتیجه گیری

شکل ( :)19پروفیل بار باد طبقات برای سازه با ارتفاع  200متری

شکل ( :)21برش پایه برای سازه با ارتفاع  200متری

در ژوزر حاضر به بررسی روص زیای طراحیی ارائیه ایده جهی محاسیبه بیار بیاد در اسیتانداردزای امریکیا ،ارو یا ،ژا ی و اسیترالیا
بیرای دو نیو سیازه بننیید ردا تیه اید .سیپس نتییایج بیه دسی میده بییا روجیی حاریب از اسیت اده مبحییث اشیم م یررا منییی
سا تمام ایرام برای سازهزای م ایسه گردید .از ژوزر اننام گرفته میتوام به نتایج هیب دس یاف :
 -1روند کنیه رواب حاکم بر طراحی سازهزای بنند در کنیه استانداردزای بی المننی به رور مشابه اس .
 -2تمامی ئی نامهزا به اثراتی زمچوم ضری ا تگی باد ،ضری او باد ،ضری اکب سازه توجه دارند.
 -0دررد باالیی از ا تال نتایج با توجه به رواب یشنهادی برای ضری او باد حارب اده اس .
 -0در اندازه گیری فشار سرم باد م یادیر اسیتاندارد ارو یا بیا توجیه بیه ضیرای در نظیر گرفتیه ایده بیرای سیرم مبنیای طراحیی
م ادیر بیشتری نسب به سایر ئی نامه به دس میدزد.
 -1در محاسبه روفیب بیار بیاد بیرای سیازه زیای بننید بیا م طیع ثابی و متیییر ،بیا توجیه بیه فرضییا مسیلنه ،م یررا منیی اییرام
نسب به دیگر یی نامهزا محافظهکارانهتر ممب میکند.
 -6برص ایه و روفیب سرم بیاد بیه دسی میده از اسیتاندارد اسیترالیا بیا توجیه بیه موامیب د ییب بیر حسی ایرای تو یوگرافی،
م ادیر مت اوتی نسب به سایر ئی نامهزا به دس میدزد.
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