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  چکیده: 

و همچنــین  باشــد کــه بــه دلیــل کــارایی آناي می ســازهنوعی سیستم جدید مقاوم مقاوم در برابر کمانش مهاربند     

ها در حال گســترش اســت. ایــن تحقیــق بــه وســیله مــدل هاي مرسوم استفاده از آنعملکرد لرزه اي بهتر از مهاربندي

رفته اســت. پارامترهــاي مــورد انجام گ  ABAQUSسازي توسط نرم افزار با شبیه FEسازي المان محدود غیر خطی 

م بــه طــول هاي وابسته به هسته فوالد شامل تنش تسلیم، ضخامت هسته فوالد، و نسبت طول تسلیبحث شامل پارامتر

 .و مقاومت فشاري بتن هستند  مت محفظهن،  ضخاهاي وابسته به غالف که شامل ضخامت بتکّل و پارامتر

بدســت  رفت. نتــایجگدر این تحقیق بازه گسترده اي از مقادیر براي پارامترهاي هسته فوالدي و غالف مورد مطالعه قرار 

تاثیرگــذار بــر کــاهش ظرفیــت بــاربري و اتــالف  هاي اصلیآماده نشان داد که تنش تسلیم هسته با ضخامت آن فاکتور

ر هســته دن طول تسلیم به طول کّل باعث کشش بــیش از حــد هستند. در مقابل، استفاده از  نسبت پایی BRBانرژي 

ن حقیــق همچنــیتفوالدي میگردد و این مورد هنگامی که از فوالد با گرید باالتر استفاده میشود مشــهودتر اســت. ایــن 

ارد. در آخــر، تاثیر چندانی بر غــالف نمیگــذ MPa 41تا  14نشان میدهد که مقاومت فشاري بتن مورد مطالعه در بازه 

والدي از تاثیر گذار بر غالف هســتند کــه در برابــر کمــانش هســته فــ هاي اصلیو ضخامت بتن فاکتور ضخامت محفظه

 خود مقاومت نشان میدهند.

 ضخامت هسته ،تنش تسلیم ،کمانش ناپذیر، بهینه هسته، طول ها: مهاربندواژه کلید
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  مقدمه - 

باشند که به دلیل کارایی نوعی سیستم جدید مقاوم لرزه اي می 1مهاربند مقید در برابر کمانش

ها در حال گسترش هاي مرسوم استفاده از آنها و همچنین عملکرد لرزه اي بهتر از مهاربنديآن

. به منظور فائق آمدن بر این دنکنمیهاي همگراي رایج، تحت بار فشاري کمانش بادبنداست. 

میالدي عرضه شدند که به صورت  70در اواسط دهه  (brb)اپذیرهاي کمانش نمحدودیت، بادبند

معمول شامل یک هسته فوالدي با تنش تسلیم پایین و مکانزیم بازدارنده است. که در این تحقیق از 

را  BRB یک غالف فوالدي پر شده با بتن استفاده شده است. این تحقیق تاثیر گذارترین پارامترهاي

 نها را بر ظرفیت باربري و ظرفیت اتالف انرژي تحت بار گذاري چرخه ايکند و تاثیر آمی؛بررسی 

سازي توسط نرم با شبیه FE کند. این تحقیق به وسیله مدل سازي المان محدود غیرخطیبررسی می

هاي وابسته به هسته فوالد و پارامترهاي مورد بحث شامل پارامتر .انجام گرفته است ABAQUS افزار

هاي هسته شامل تنش تسلیم مصالح هسته، ضخامت هسته و نسبت طول تسلیم ارامترغالف هستند. پ

و نیروي فشاري بتن  HSSهاي محفظه شامل ضخامت بتن، ضخامت پارامتر .باشدبه طول ّکل می

از مقادیر عددي  متناظر با بازه گسترده اي FEباشد. مطالعات پارامتریک شامل چندین مدلسازي می

هاي سته و محفظه بود. تحقیق نشان داد که تنش تسلیم هسته و ضخامت آن فاکتورپارامترهاي ه

هستند. در این تحقیق نشان داده شد  BRBر بر ظرفیت باربري و ظرفیت اتالف انرژي اتاثیر گذ اصلی

شود. و  می BRBکه استفاده از ضریب باالي طول تسلیم به طول کّل، باعث افزایش وقوع کمانش  

کاهش این ضریب باعث افزایش احتمال نازك شدن هسته فوالدي به ویژه در مواردي که طور  همین

شود. تحقیق همچنان نشان داد که مقاومت فشاري بتن مطالعه هاي باالتر فوالد استفاده شده، میگرید

                                                 
1 - Buckling restrained braces 



  

و ضخامت بتن به  HSSتاثیر چندانی بر پوشش محفظه ندارد. در آخر ،  MPa 41 الی 14شده دربازه 

 هتاثیر گذار بر محفظه براي محافظت از هسته فوالدي در برابر کمانش شناخت عنوان فاکتورهاي اصلی

  شد.

   اهداف پژوهش - 

رفتار  سازيیهبه منظور شب یخطیرمدل المان محدود غ بررسینامه  یانپا هدف از این

و مقایسه  ABAQUSنرم افزار  هیلبه وس يچرخه ا ي) تحت بارگذارBRB( یرکمانش ناپذ يهابادبند

 یخطیرمصالح و هم رفتار غ یخط یررفتار غ تا به بررسی است یشگاهیمدل آزما یک یلهبه وس آن

  بپردازد. ي مدل ساز ینا در یهندس

  بیان و روش انجام مسأله  - 

دارد و همچنین بازه اي از  BRBبسزایی در رفتار  ثیري که تاابه منظور شناسایی پارامتره

خواهد یک قرار خواهد گرفت تحلیل حساسیت انجام مقادیر عددي که در آینده مورد مطالعه پارامتر

  گرفت

هاي هسته و گروه (پارامتر 2که پارامترهاي مورد نظر به  میگیردآنالیز به این صورت انجام 

ل تنش تسلیم، ضخامت هسته فوالدي، نسبت هاي هسته شام. پارامترمیشودهاي محفظه) تقسیم پارامتر

طول تسلیم به طول کّل و ضریب الغري ( اثر توأمان تغییر ضخامت و نسبت طول تسلیم به طول 

  .استو مقاومت فشاري بتن  HSSکّل) و پارامترهاي محفظه شامل ضخامت بتن، ضخامت 

مقدار  3از :  یبیمدل اجزاي محدود توسط ترک BRB ، 75مطالعه پارامتریک هسته بمنظور 

, پنج مقدار متفاوت ضخامت هسته فوالد در بازه MPa 290تا  248متفاوت تنش تسلیم در بازه 

بررسی %  90تا  80نسبت مختلف طول تسلیم به طول ّکل در بازه بین  5و  mm 76,2تا  25,4عددي 

مقدار  5از  یبیمدل اجزاي محدود که ترک 125شامل  BRBي میشود. این پارامترها براي محفظه



  

و پنج  mm 15,9تا   3,2بین  HSS, پنج ضخامت mm 114,3تا  63,5ضخامت بتن در بازه عددي 

  .خواهد بود MPa 41,4تا  13,8مقاومت فشاري بتن در بازه بین 

بر ظرفیت تحمل بار توسط مشاهده تاثیر هر پارامتر بر ضرایب  نیز تاثیر پارامترهاي هسته

  : خواهد گرفتعددي زیر مورد مطالعه قرار 

 )ضریب تعدیل کششω (  

 ) ضریب تعدیل فشارβ (  

 ) ضریب اضافه مقاومتωβ.( 

) که heهاي فوق بر استهالك انرژي توسط رابطه مستقیم با انرژي هیسترزیس (تاثیر پارامتر

   .گیرد میمورد مطالعه قرار نیز  است  BRBرژي مستهلک شده توسط نشان دهنده ان

  ساختار پایان نامه - 

فصل میباشد که فصل اول به شرح مختصر و بیان مساله پرداخته و در  4این تحقیق مشتمل بر 

ادامه پیدا میکند، این فصل همچنین به  BRBفصل دوم با آشنایی بیشتر با بادبند کمانش ناپذیر 

مدل سازي و  وهر تحقیقات و آزمایشات محققین در گذشته میپردازد. در فصل سوم به نحمروري ب

صحت سنجی مدل پرداخته شده است. فصل چهارم و مطالعه پارامتریک و بررسی نتایج داده هاي 

  کند. پردازد و فصل پنجم نیز نتایج بدست آمده را بیان میآنالیز نرم افزاري می

  



  

2   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 پیشینه تحقیقفصل دوم : 

 



  

  

  

 BRB هايمهاربندي تاریخچه - 

    BRBهاي مهاربندضرورت استفاده از  - 

هاي باربر جانبی هستند، که مشخصاً نسبت به مهاربندهاي همگرا از پرکاربردترین سیستم

 ؛ انجمن سازه 2،2004لوپز(باشند کمتري می 1هاي قالب خمشی داراي سختی باالتر و دریفتسیستم

پذیري دو گونه سیستم مهاربندي براساس شکل 3AISCي نامهمطابق آیینهاي فوالدي امریکا)

               شود. همگراي ویژه و معمولی تعریف می

   ) 2003 ، 4(یانگانواع سیستم هاي مهاربندي همگرا :  1-2شکل ( 

معکوس  Vشکل یا  Vها به صورت یکی از اشکال متداول مهاربندي همگرا، استفاده از آن

رود مهاربند فشاري معروف است.  در این تحقیق انتظار می 5باشد.  که به مهاربندي شورونمی

قسمت اعظم مقاومت فشاري خود را از دست بدهد، در حالی که مهاربند کششی تا کمانش کند و 

در مورد  AISCاي ي طراحی لرزهنامهرسیدن به تسلیم قابلیت باربري دارد.  با توجه به این نکته آیین

هاي مهاربندي همگراي ویژه، الزامات خاصی دارد، بدین گونه که تیر در محل برخورد طراحی قاب

  بایست براي یک نیروي نامتوازن قائم طراحی گردد. دو مهاربند می
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  ) 2003،  یانگ(انواع سیستم هاي مهاربندي همگرا :  1- 2شکل 

  

به ي هیسترزیس عملکرد محوري مهاربند، شود که در حلقهي کمانش موجب میپدیده

  نامطلوب بروز پیدا کند. صورت 

بر هم خوردن تقارن در عملکرد کششی و فشاري مهاربند که الزام لحاظ کردن توجهات  -الف

چه بیشتر در مورد سیستم مهاربندي شورون مطرح شد.  ویژه در روند طراحی را به دنبال دارد نظیر آن

شی و ي زلزله، مهاربندها در یک سیستم معموالً هم بار کشبا توجه به ماهیت رفت و برگشتی پدیده

کنند.  بنابراین ناگزیر هستیم در صورت انتظار بروز رفتار غیر متقارن در هم بار فشاري را تحمل می

مهاربند، اثرات متعاقب آن را نیز در نظر بگیریم.  البته باید توجه داشت آنچه در مورد عدم تقارن 

ي خطی  ر محدودهرفتار مهاربند در کشش و فشار مطرح شد مربوط به رفتار غیر خطی است و د

  رفتار  کششی و فشاري یکسانی وجود دارد. 

هاي مهاربندي همگرا، معموالً مهاربندها به عنوان عنصر جذب اي سیستمدر طراحی لرزه -ب

شوند.  با توجه به این نکته انتظار رفتار پایدار به همراه منحنی ي انرژي زلزله در نظر گرفته میکننده

ي رود.  کمانش پدیدهاز عضو مهاربند می -رژي زیادي مستهلک شودکه در آن ان -هیسترزیس

تغییر  -ي سطوح زیر منحنی بار محورينامطلوبی است که در این مسیر اثرگذار است.  با مقایسه

 شود که کمانش در فشار هاي مرسوم در کشش و فشار، این نکته روشن میمکان محوري مهاربند

             . فشار بیشتر از کشش است
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Abstract: 

Buckling restrained brace is an updated seismic restraints structural system. This 

investigation is carried out by developing a nonlinear finite element (FE) model using 

the commercial software ABAQUS. The core parameters consist of the material yield 

stress, the core thickness, and the yield-to-total length ratio, whereas, the encasement 

parameters include the concrete thickness, the HSS thickness, and the concrete 

compressive strength . 

The parametric study program comprises of several FE simulations considering wide 

ranges of numerical values for the core and encasement parameters. The research 

concluded that core yield stress and thickness are the main contributing factors towards 

affecting the load-carrying and energy dissipating capacities of the BRB. It is also 

observed that using an excessively high yield-to-total length ratio increases the chance 

of global buckling for the BRB system. Conversely, using low yield-to-total length ratio 

triggers excessive stretch in the steel core (necking), especially when higher steel grades 

are used. The study also concludes that the investigated concrete compressive strengths, 

ranging from 14 to 41 MPa, did not have a considerable effect on the encasement 

confinement. Lastly, the HSS and concrete thicknesses are found to be the major factors 

that decide the effectiveness on the encasement in restraining the steel core against 

buckling. 
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