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  مقدمه - 1-1
    

لیان گذشته همواره در معرض هیمالیا (آلپاید) قرار دارد و طی سا-کشور ایران برروي کمربند آلپ

که به علت عدم باشد درصد می 6/17هاي دنیا سهم ایران از زلزلههاي ویران کننده قرار داشته است. زلزله

در بروز  .جانی و مالی فراوان داشته ایم هايترعایت ساخت و سازهاي ایمن و با کیفیت، تلفات و خسار

این زلزله ها ایران از لحاظ تلفات، در کنار کشورهایی با جمعیت یک میلیاردي مانند چین و هند قرار گرفته 

ي مصون سازي جامعه از هر لحاظ در مقابل آثار زلزله به طور شرایط طبیعی ایران ایجاب میکند مسئله .است

ي ملی و انسانی بر اثر زلزله هاي مخرب، لزوم توجه به مقاوم سرمایهدر دستور کار قرار گیرد. نابودي  جدي

 ه امري اجتناب ناپذیر استسازي سازه هاي موجود و بهسازي سازه هاي در دست اقدام در برابر زلزل

  ).1387نوي و دهواري،(قلعه

از  استفاده است. شده ارائه مختلفی روشهاي زلزله از ناشی نیروهاي مقابل در هاسازه کنترل براي

 از EBF(3(و قاب با مهاربندي واگرا 2)CBF(، قاب با مهاربندي همگرا1)MRF(قاب خمشی هايسیستم

 تیر هايالمان خمشی جاري شدن سبب به را مناسبی پذیريشکل خمشی قاب است. هاروش این متداولترین

 دیگر طرف از صورت میپذیرد. دشواري با آن اجراي همچنین و دارد محدودي سختی اما میدهد نشان خود از

 و ترد آن خرابی قطري، بادبند کمانش علت به اما دارد، باالیی جانبی سختی همگرا شده مهاربندي قاب

  دارد.  کمی پذیريشکل درنتیجه

در صورت طراحی مناسب، ضمن تامین سختی جانبی در مقابل این دو سیستم، قاب با مهاربندي واگرا، 

هایی هستند هاي مهاربندي واگرا قابقاب باشد.پذیري و قابلیت جذب انرژي باالیی میمناسب، داراي شکل

ي کمی از صلهااز یکدیگر روي محور اصلی تیر یا با ف ي کمیها در هر دهانه با فاصلهکه در آنها، مهاربندي

 محورهاي دو عضو قطري اي که بین نقاط تالقیشوند. به ناحیهبه تیر متصل میگره اتصال تیر به ستون، 

                                                           

1- Moment Resistance Frames. 
2- Concentrically Braced Frames. 
3- Eccentrically Braced Frames 
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ي تالقی محور عضو مهاربندي تا گره اتصال تیر به ستون قرار دارد، تیر پیوند مهاربندي روي تیر یا بین نقطه

پذیر عمل کرده، از یک طرف از وارد شدن نیروي محوري بیش از شود. تیر پیوند مانند فیوزي شکلمیگفته 

اي خمشی و برشی هکند و از طرف دیگر از طریق تغییرشکلحد به بادبندها و کمانش آنها جلوگیري می

 شود.ایجاد شده در جان، باعث جذب و استهالك انرژي می

  

  

  پژوهشي پیشینه -1-2

 پروفسور ي فوالدي با مهاربند خارج از مرکز، براي اولین بار توسطقاب ها سیستم از استفاده ایده

به دنبال شناسایی ویژگی هاي اصلی رفتاري  .)1380(هاشمی،  گردید ارائه 1970ي دهه درو  1پوپوف

 دار پوپوف و همکارانش،تحقیقات دامنه تیرهاي پیوند شکل پذیر در مهاربند واگرا و انتشار نتایج مطالعات و

با توجه به قابلیت عملکرد آن به صورت به اصطالح فیوز ساختمان و توانمندي سیستم در جذب انرژي به 

اي و مزایاي دیگري مانند فراهم آوردن امکان انتخاب شکل مناسب به منظور نیل به میزان نسبتا قابل مالحظه

دي عمل نسبی در انتخاب موقعیت بازشوها، این نوع قاب هاي مهاربندي سختی مطلوب و در عین حال، آزا

رو قرار گرفت و سپس در سطح جهانی با استقبال روبه 2شده، در ابتدا مقبول جامعه مهندسان کالیفرنیا

  . )1388، وهمکاران(مالک شد

به ساختمان توان با استفاده از این سیستم ساخته شد، می 1980ي در دهههایی که از اولین ساختمان

طبقه در سانفرانسیسکو اشاره  44دیگو کالیفرنیا و نیز ساختمان ي بانک آمریکا در سانطبقه 19

).1380(هاشمی،کرد

                                                           

1- Egor P. Popov 
2- SEAOC (Structural Engineers Association of California.) 
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ها نامهبه سرعت گسترش یافت و ضوابط طراحی و جزئیات آن در آئین EBFپس از آن کاربرد سیستم 

اما به  مطرح شد SEAOC ينامهآیین 1988 ابتدا مقررات مربوط به این سیستم در ویرایشدر درج گردید. 

هاي اولیه از طرف انجمن مهندسان کالیفرنیا، ضوابط تحلیل و طراحی تر و در پی دستورالعملطور رسمی

 توسط "هاي با اسکلت فوالدياي ساختمانمقررات لرزه"هاي واگرا در متشکل از مهاربندي هايقاب

 تاـمطالع ساـسا رـب بطاوـض ینا . بعدهاشد ئهارا 1992ئن ژو در 1ديفوال يساختمانها مریکاییا نجمنا

 ارقر تجدیدنظر ردمو 2005و  2002، 1997 يالهاـس در یـعمل يهادبررکا از حاصل ربتجاو  يدـبع

 نـیا به. شد وارد 2ناختماـس نساـۀ یکـیننامـیآ در 1997 لاـس در همچنین گردید. لـتکمی و داده

 يهابقا از ياالترـب) راـفتر ریبـض( خـپاس حالـصا ضریب ،سیستمي این یژگیهاو اـب متناسب ،بـترتی

راد و (مالک و ادیبشد داده تخصیص آن به "نساختما نساـیک هــیننامـیآ "در اهمگر يبندرمها داراي

  ).1388مصلحی، 

هاي روي قاب ي آزمایشگاهیمطالعهضمن انجام ) 2004( 6و سویتا 5، ناکاشیما4، انگلهارت3اوکازاکی

در  تیر پیوند به ستون لاتصا نوع طول تیر پیوند و تاثیر به بررسی واگرا از نوع تیر پیوند متصل به ستون،

در این مقاله از چهار نوع اتصال متفاوت جهت اتصال تیر پیوند به ستون و نیز سه  پرداختند. عملکرد قاب

  .طول متفاوت از تیر پیوند در محدوده تسلیم برشی تا تسلیم خمشی در جان تیر پیوند استفاده شده است

تیر پیوند با مقطع  نوع جدید روي آزمایشگاهی و حلیلیت مطالعهبه انجام )  2006( 8و برونو 7برمن

  .که نیاز به اتکاي جانبی ندارد، پرداختندقوطی شکل 

هاي با مهاربند اي قابمورد رفتار لرزه ي تحلیلی درضمن انجام مطالعه )2008( 2و روسی 2بوسکو

در طراحی این نوع سیستم  3"فاکتور ظرفیت توزیع خرابی"به معرفی فاکتور جدیدي با عنوان واگرا 

                                                           

1-AISC (American Institution of Steel Construction)       5- Masayoshi Nakashima  
2- UBC (Uniform Building Code)                                 6- Keiichiro Suita  
3- Taichiro Okazaki                                                            7-Jeffrey W. Berman  
4- Michael D.  Engelhardt                                                   8-Michel Bruneau 

1-M. Bosco                                                        4-Makoto Ohsaki 
2-P.P. Rossi                                                        5-Taku Nakajima 
3- damage distribution capacity factor 
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مد کامل تیر پیوند  مقاومتطراحی به روش ظرفیت که در آن اصول مهاربندي پرداخته و به مقایسه آن با 

  .اندباشد پرداختهنظر می

ضخامت و فاصله  در مورد ي روشیو ارائه ي تحلیلیمطالعهبه انجام  )2010( 5و ناکاجیما 4اوساکی

  .پرداختند واگرا هاي با مهاربندانرژي در قاب يبیشبنه استهالك ها جهتکنندهي سختبهینه

اثرات تغییر طول تیر ي تحلیلی در مورد مطالعهنوي و عبدالقیوم دهواري منصور قلعه 1387در سال 

  .اندانجام داده پیوند بر سطح عملکرد مهاربندهاي برون محور

از  اند.ي آزمایشگاهی برروي رفتار قاب با مهاربند واگرا انجام دادهمطالعه )1388(مالک و همکاران 

. در این مطالعه باشدبراي تیر پیوند می  IPE270هاي این پژوهش استفاده از پروفیل موجود در ایران ویژگی

ي مورد مطالعه ي واگرا با مقیاس کامل تحت تأثیر بار تناوبیي مهاربندي شدهطبقهي یکدهانههاي تکقاب

تاثیر طول تیر  نیز ها وکنندهل، اعضاي مهاري، نقش سختآزمایشگاهی قرار گرفته شده و آثار نوع اتصا

  .رفته استگمورد بررسی قرار  پیوند بر عملکرد قاب

هاي مهاربند واگرا به طور مختصر در مبحث و ضوابط مربوط به طراحی سیستمدر کشور ما مفاهیم 

دي آورده شده اما فوال ياـهزهاـس اي زهرـل یـحاطر هـب طوـمرب بخش در ساختمان و دهم مقررات ملی

 تیابیـسد اـنهآ در که سیستمهایی مثابه به ا،گري وادـبنرمها ياـه ستمـسی يهدـش ناختهـش يیاامز غمیرعل

 بطاوـض سمیر ئهارا معد به توجه با ،تـسا سرـمی ختیـس و يذیرـپ کلـش بین مناسبی دلتعا تـحال هـب

 دنوـب وددـمح یگرد يسو از و سو یک از نمارکشو در خیرا ههد طی در هايبندرمها ینا یـحاطر

 ارديمو در جز ناکنوـت که یمادهبو شاهد عمل در ر،کشو خلدا در سسترد در يهدـش ردوـن ياـلهـفیوپر

 داـیجا هـب لـتمای علت به که نیز ارديمو در و هنشد دهستفاا ستهـشای روـط هـب هامستـسی نـیا از ود،معد

 حیاطر بطاضو عایتر معد شاهد غلبا ه،شد دهتفاـسا ارـگوا يدـبنرمها از هشد يبندرمها پانل در شوزبا

 نامناسب بنتخاا و تتصاالو ا رياـمه يضاـعا یـحاطر در هاییییسارنا و پیوند يتیرها ذیرـپ کلـش

 پیوند تیر انبهعنو) ريوـنبز هـالن ياـتیره مانند( ارخدراسو نجا با يعضاا از دهستفاا همچنین و هندسه

هاي مهاربندي بیش از رود مطالعه بر روي این نوع سیستمبا توجه به اهمیت موضوع انتظار میلذا  .مـیادهبو



6 
 

اي به عنوان سیستم قابل هاي سازهپیش در محافل علمی و دانشگاهی مطرح گردد و موازي با سایر سیستم

  مورد استفاده درست قرار بگیرد. ، در کشور ما نیزکاربردي و مرسوم در سایر کشورها اعتماد،

  

  انجام این پژوهشهدف از  -1-3

پذیري لحاظ شکل به هاي با مهاربندي واگراي بهینه در قابیافتن نقطهاین پژوهش انجام هدف ما از 

سختی جانبی و  باشد. باتوجه به اینکهمی و نیز سختی جانبی مناسببیشترین مقدار استهالك انرژي  و

تحت تاثیر طول و نیز نسبت ممان پالستیک مقطع به برش پالستیک مقطع  پذیري قاب با مهاربند واگراشکل

ي باالنس بین نقطه رسدبه نظر می باشد،ها و ... میمانند سخت کننده تیر پیوند و سایر مشخصات

ي باشد. هدف از این پژوهش رسیدن به همین نقطهاز نظر استهالك انرژي ي بهینه ، نقطهفاکتورهاي مذکور

  باشد که در عین دارا بودن سختی جانبی مناسب، بیشترین استهالك انرژي را نیز شامل شود.بهینه می

  پژوهشروش انجام  -1-4

  باشد:ایم بدین شرح میروشی که ما در این پژوهش اتخاذ کرده

 يمطالعه 2گام اول: یک قاب با مهاربند واگرا را در نرم افزار المان محدود آباکوس دقیقاَ مشابه نمونه شماره 

  ).1388، همکاران  (مالک وایمآزمایشگاهی مدل کرده

ي مذکور الهي ساخته شده، آن را تحت تاثیر نیروي متناوب مطابق با مقسنجی نمونهگام دوم: جهت صحت

افزاري حاکی از ي نرمي آزمایشگاهی و نمونهتغییرمکان حاصل از نمونه –. مقایسه نمودارهاي بارقرار دادیم

  صحت مدل ساخته شده داشت. 

  ساختیم. براساس تئوري حاکم براین پژوهش متفاوت تیر پیوند  مقطعهاي مختلف با طول و گام سوم: نمونه

  .) قرار دادیمpush overراستاتیکی افزون (بارا تحت تحلیل  هاي ساخته شدهگام چهارم: نمونه

به مقایسه نمودارهاي حاصل از تحلیل پرداخته و براساس میزان جذب و استهالك انرژي و سختی  :گام آخر

  مقطع بهینه تیر پیوند تعیین گردید. مناسب، جانبی
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  هاي آنافزار مورد استفاده و قابلیتنرم -1-5

ظرفیت پالستیک مصالح در جذب و استهالك انرژي مد نظر پژوهش  این در اینکه به توجه با

افزار باتوجه به اینکه نرم الزم و ضروري مینمود. ،افزاري با چنین قابلیت و دقت باالباشد، لذا نیاز به نرممی

هاي خطی ساده تا غیر خطی پیشرفته را دارا میباشد و شامل توانایی حل مثال  ABAQUSالمان محدود 

رفتار  معرفی در افزار نرم این قدرتمند قابلیتبخاطر باشد و نیز ها میي بسیار گسترده از انواع المانمجموعه

 نحوه است.افزار جهت مدلسازي و تحلیل غیرخطی استفاده شده ، در این پژوهش از این نرممصالح واقعی

کرنشی،  شدگی سخت اثرات گرفتن نظر در با پالستیک و االستیک ناحیه در رفتار تعریف رفتار فوالد شامل

باوالد مورد نظر در مقاالت میکرنش  حاصل از آزمایش کوپن هاي ف -براساس منحنی تنش
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Abstract:     

To resist  against lateral loads, including seismic loads, different structural systems 

are being used. Each of these systems has advantages and disadvantages in the process of 

resisting  against lateral forces in linear and nonlinear behavior zone. For example, the 

concentrated braced frames due to the truss structure,have appropriate lateral stiffness, but 

due to the diagonal brace buckling, their failure is brittle and thus they have poor plasticity. 

The moment resistance Frames show appropriate plasticity due to the yielding beam 

elements but they have limited lateral stiffness and difficult to carry out. In contrast to 

these two systems, eccentrically braced frames have appropriate lateral stiffness and 

desirable ability to energy disipation. In this bracing system, required lateral stiffness and 

plasticity are provided by the Link beam that is one of the most important components of 

the frame. The amount of the stiffness and plasticity depends on the details and 

Specifications of the link beam. The best situation  to provide desirable stiffness and 

plasticity  occurs when the link beam act on shearing range. In this thesis, we use  the finite 

element model and software, ABAQUS, to investigate the optimal length and cross-section 

of link beam in a One-story frame  that shows  appropriate lateral stiffness and high ability 

to absorb the energy. 
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