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به همین دلیل، توجه به . باشدمیهاي خطی ساز طراحان در انجام تحلیلرفتار به عنوان پارامتر مهم و مسئلهضریب :هدف

اي، جاي آن با توجه به پیشرفت روز افزون علم تئوري لرزه. رسدهاي غیرخطی و طراحی عملکردي ضروري به نظر میجنبه

هاي سازه و انتخاب محدوده غیرخطی و تعیین ظرفیتنحوه رفتار سازه در  هاي غیرخطی جهت مشاهدهدارد که از تحلیل

جهت بررسی تاثیر آرایش بادبندها در مقادیر ضریب  این امر توسط تحلیل پوش اور. استفاده شوددرست ضرایب کاهش، 

.مطالعه قرار دهیم را مورد 2800ضرایب پیشنهادي استاندارد گرفته شد تا بتوانیم هاي مهاربندي به کار قابرفتار 

نوع سیستم مهاربندي همگرا  چهارنوع سیستم مهاربندي واگرا، چهاربا  هاییدر این تحقیق ابتدا سازه:شناسیپژوهش روش

طبقه به صورت  8و  4هاي مختلف و خصوصیات یکسان و با تعداد طبقات با آرایشو یک نوع سیستم مهاربندي زانویی 

با دو الگوي بار  2800هاي مورد نظر مطابق استاندارد در ادامه سازه. طراحی شدETABS 2015بعدي در نرم افزار سه

  .جانبی یکنواخت و بار جانبی طیفی تحت تحلیل پوش اور قرار گرفتند تا پارامترهاي مورد نظر به دست آید

تعیین شد و منحنی هاي مختلف مهاربندي نحوه تغییرشکل و توزیع مفاصل پالستیک و سطوح عملکرد در سیستم:ها یافته

تغییرمکان به دست آمد تا از این طریق ضریب اضافه مقاومت، ضریب کاهش -پایهها با ترسیم نمودار برشظرفیت مدل

  .ها محاسبه شودپذیري و ضریب رفتار مدلناشی از شکل

ضریب طبقه به ترتیب با  8و  4زانویی ضربدري  مهاربنداي، هاي بررسی شده از نظر عملکرد لرزهدر بین مدل :گیري نتیجه

 64/5و  15/6طبقه به ترتیب با ضریب رفتار  8و  4بهترین عملکرد و مهاربند همگراي شورون  65/8و  42/10رفتار 

-بنابراین در نظر گرفتن یک ضریب رفتار واحد براساس سیستم باربر جانبی توسط آیین. اندترین عملکرد را داشتهضعیف

  .بایست تمامی عوامل تاثیرگذار در ارائه ضریب رفتار دخالت داده شودها مناسب نبوده و مینامه

  تحلیل پوش اور، ضریب رفتارطراحی عملکردي، سازه فوالدي، سیستم مهاربندي،  :هاي کلیديواژه



  

  مقدمه و هدف–1

مقدمه - 1-1

ترین نیروهاي توان آن را از مهیبطبیعی بسیار مخرب زمین است که در بسیاري از موارد می زلزله فرآیند

که با توجه به این. موجود در طبیعت نامید که تنها در طی قرن اخیر خسارات مالی و جانی فراوانی داشته است

خیز جهان است لذا به منظور کمربند زلزله آلپ هیمالیا، یکی از کشورهاي لرزهکشور ایران با قرار گرفتن بر روي 

ها را تحت بارهاي رفت و برگشتی زلزله بایست رفتار آنهاي فوالدي در برابر زلزله میطراحی مناسب سازه

- سازي لرزهقاومهاي میکی از راه. سب براي این بارها اندیشیدشناسایی کرده و تمهیدات الزم را جهت طراحی منا

 ،گرفتهابراساسرفتارارتجاعیصورتمیدرگذشتهطراحیسازه. هاي فوالدي استفاده از سیستم مهاربندي استاي سازه

- نامهبههمینعلتآیین. شدمی زیادياینامرمنجربهافزایشابعادمقاطعومشکالتاقتصادیواجرایی

- پذیریسازهتحقیقاتنشاندادکهدرصورتاستفادهازشکل. آمدندهابهدنباالرائهراهحلمناسبیجهتکاهشایناشکاالتبر

-هایپالستیکوورودسازهبهمحدودهغیرخطی،میهاواستهالکانرژیبهدلیلبروزمفصل

).1394، خالقی و اردکانی(داد ایکاهشتواننیروهایزلزلهرابهمیزانقابلمالحظه

غیرخطی دارند و به این دلیل  ها در هنگام زلزله رفتاريدهد که سازهها نشان میتجربه تأثیر زلزله بر سازه

- ها میبنابراین سازه. کنندتوجهی از انرژي ورودي زلزله را به صورت انرژي میرایی و پسماند تلف میمقدار قابل

ها تحلیل و طراحی دقیق سازه. توانند براي نیروي زلزله بسیار کمتر از نیروي الزم در حالت خطی طراحی گردند

معموال براي بیان میزان مقبولیت رفتار یک سیستم از پارامترهاي . باشدرخطی میسر میدر این حالت با تحلیل غی

هاي طراحی نامهبدین منظور آیین. شود و مقدار نیروي زلزله ارتباط خوبی با این پارامترها دارداي استفاده میلرزه

که وابسته به زمان تناوب طبیعی اي براي طراحی ارتجاعی ساختمان را از یک طیف خطی اي نیروهاي لرزهلرزه

آورند و براي ملحوظ کردن اثر رفتار ساختمان و شرایط خاك محل احداث ساختمان است به دست می

کنندغیرارتجاعی و اتالف انرژي، این نیروي ارتجاعی را به وسیله ضریب رفتار، به نیروي طراحی تبدیل می

  ).1391، پروري و مظاهري(
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  بیان مسأله - 1-2

بر لرزه يهاستمیمتفاوت س يهاو پاسخ اتیو توجه به خصوص ايلرزه یدر طراح نیرو بودن عصر نو شیپبا 

کشور  کهنیبا توجه به ا. است افتهیارگسترشیبس هایمهاربندي و دیگر سیستمهاستمیاستفاده ازس ،در برابر زلزله

متفاوت و با  يبا کاربردها ياست، احداث بناها يدر حال توسعه اقتصاد و زیخلرزه يدر مجموعه کشورها رانیا

 نینامه قدرتمند که بتواند با اعمال قواننییآ کیلذا لزوم  .باشدیم یاتیح اریباال و متوسط، بس تیدرجات اهم

ی این همگام با توسعه ساخت و ساز در کشور، حافظ منافع و منابع مل يو اجرا یروشن و واضح در عرصه طراح

اي ایران توانسته به گوشه 2800ستاندارداشود،یگونه که مشاهده منآ.شودد، شدیدا احساس میمرز و بوم باش

رود که یآن م دیبوده و ام یدائم يو بازنگر خوشبختانه استاندارد مذکور در حال توسعه. ازاین اهداف دست یابد

در . گردد لیتبد ،یزلزله از لحاظ مبان یو مهندس يالرزه یمجموعه مستقل در بخش طراح کیبه  يروز

آن  ياـعضا ،هـلزلز راـربـثا کهتحتدحیشواطرياهبهگونزهساشود میلزلهسعیز برابردر  وممقايهازهحیسااطر

 رنسبتبهبايکمتررباايبرزهسا،ربدینمنظو.دشودیجاا هاآندر  پالستیکهايلرشکـتغییو  تهـشدا یـرخطـغیراـفتر

 ضریب. یدآستمید بهزهسارفتار رضریبـتیکبـالسا راـیمبـتقساز   راـنبـیا هـکگرددمیحی االستیکطرا

- شکل ،یـیایشمیرافزا جملهاز  ثرا شدکهشاملچندینبامیهازهسااي زهلريمترهاراپاترینمهماز  یکیزهسارفتار

و  ركنیوما،1چوپراجمله از  ريبسیانمحققا،رو یناز ا. باشدمی...و نامعینیتجادر ،متمصالحوضافهمقاا پذیري،

، عرفانیان و شهابی(ند ا دهنموشهاتالزهسارفتار بهضریبـتمحاسـجهدر  3ریمنـفو  گـناینیوـهمچنو  2لاـه

1394.(  

به همین . قیقامشخصنیستد لزلهز لعماا حیندر  هازهلعملسااعکسو  رفتار

  :شتهباشنددا را رمعیادو  حیمیشوندبایداباالطريخیززهمناطقبالرايهاییکهبرزهساخاطر،

اي زهغیرسااي و زهسارتهرگونهخساعقواز و تادهجانبیبونتغییرمکالکنترايسختیکافیبرداراي  بایدکهینول اا

 کافیيشکلپذیرو  متوبایدمقازهساکهنیودوم ا یدآ بهعمليجلوگیر،رلیمکرو متوسطيهازهلرمینز طیدر 

                                                            
1- Chopra
2- Newmark and Hall
3- Uang and Fremen



3    مقدمه و هدف

- زهغیرساو  ودمحداي هزسارتینحالتخسادر ا .دشويجلوگیرآن  شیزورفراز  ،شدیديلزلههاز شتهباشدتاتحتدا

  ).1391، منش و دیانیروحانی(ستا زمجااي، 

  ضرورت انجام تحقیق - 1-3

کنند و هاي خطی استفاده میها اکثرا از تحلیلدر حال حاضر مهندسین طراح، جهت تحلیل و طراحی سازه

براي رفع این مشکل از ضریب  هاي زلزلهنامهآیین. شودتوجه می و طراحی عملکردي خطیهاي غیرکمتر به جنبه

در صورتی که هنوز براي تعداد زیادي از . کنندخطی به خطی را دارد استفاده میرفتار که قابلیت تبدیل رفتار غیر

ها بر مبناي تحلیل غیرخطی و یا بادبندها ضریب رفتار مناسبی پیشنهاد نشده است و روش طراحی دقیق آن

اي، اي سازهبا توجه به پیشرفت روز افزون علم تئوري لرزه. باشدگر کشورها میهاي معتبر دینامهرجوع به آیین

خطی جهت مشاهده نحوه رفتار سازه بعد از ورود به محدوده هاي غیررفته از تحلیلجاي آن دارد که رفته

فتار هاي سازه و انتخاب درست ضرایب کاهش، جهت طراحی و هدایت سازه به سوي رغیرخطی و تعیین ظرفیت

ها نامهها توسط اکثر آیینمورد نظر واقعی استفاده شود که اخیرا این امر توسط تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه

کار گرفته شود تا از هاي مهاربندي بهدر این تحقیق سعی شده است این نوع تحلیل درمورد قاب. گرددتوصیه می

را مورد  2800هاي استاندارد و به نوعی بتوانیم کاستیها را معرفی کنیم این طریق، ضریب رفتار این سیستم

  .نامه کشورمان کرده باشیمتر قرار داده و کمکی به کاستن برخی از مشکالت آیینمطالعه بیشتر و دقیق

  هاي پژوهشفرضیه - 1-4

تحلیل هاي فوالدي از نوع مهاربندي ویژه خواهد بود که با استفاده از روش هاي باربر جانبی سازهسیستم

ها با اختیار کردن ترازهاي تاثیر ارتفاع در رفتار این قاب. شوداستاتیکی غیرخطی مورد تحلیل قرار داده می

اند که مدل شده 3طبقه با فرض ساختمان مسکونی در منطقه با خطر نسبی زیاد و خاك نوع 8و  4ارتفاعی 

متر که مهاربندها در  5دهانه به عرض  3داراي  ها در هر امتداد همگیقاب. باشدمتر می 2/3ارتفاع هر طبقه 

ها از تحلیل دینامیکی طیفی بر اساس جهت تحلیل خطی این سازه. هاي پیرامونی قرار گرفته انددهانه وسط قاب

مبحث دهم مقررات ملی  ها ازو براي طراحی سازه) 2800استاندارد (ها در برابر زلزله نامه طراحی ساختمانآیین

- شکل میIها از نوع هاي این سازهمقاطع مورد استفاده در طراحی تیرها و ستون. ستفاده شده استساختمان ا

 550و  200بار زنده و مرده بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان براي سقف طبقات به ترتیب . باشد
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ترتیب داراي مقاومت تسلیم  به هاتمامی مدل فوالد و بتن استفاده شده براي این. باشدکیلوگرم بر مترمربع می

  .کیلوگرم بر مترمربع بوده است 210مترمربع و کیلوگرم بر سانتی 2400

  اهداف پژوهش - 1-5

کارایی سیستم مهاربندي در ایجاد یک سازه سخت جانبی و صرف حداقل مصالح، آن را به عنوان سیستمی 

اي که براي رسیدن به چنین هدفی، به ما مهم لرزهاز پارامترهاي . ها شناسانده استاقتصادي براي انواع ساختمان

شناخت چنین معیاري براي . ي طراحی استهاترین شاخصهباشد که یکی از مهمکند ضریب رفتار میکمک می

در . باشدهاي باربر جانبی و همچنین اعمال ضوابط درست طراحی بر هر سیستمی بسیار حائز اهمیت میسیستم

ها بیان شده است در حالی که اي آنها، سیستم سازهتنها علت تفاوت در ضریب رفتار سازه نامه زلزله ایرانآیین

ترین عامل یعنی تعداد طبقات که اي، هندسه سازه، ابعاد سازه، نحوه طراحی اعضا و مهمعالوه بر سیستم سازه

هدف از . باشدپارامتر موثر میباشد، بر این نامه به دلیل نحوه توزیع مفاصل پالستیک میاش در آیینمحدودیت

هاي فوالدي با استفاده از تحلیل استاتیکی هاي مختلف مهاربندي در سازهبررسی عملکرد سیستم ،این پژوهش

همچنین مطالعه و . باشدها در هنگام زلزله میباشد که روش مؤثري براي ارزیابی عملکرد سازهغیرخطی می

هاي اي در سیستممقایسه این پارامتر مهم لرزههاي مهاربندي و رفتار سیستمتحلیل پارامترهاي موثر بر ضریب 

. ترین سیستم باربر جانبی در یک سازه فوالدي به ما کمک کندتواند در انتخاب مناسبمهاربندي مختلف که می

ترتیب بدین . رسدخطی و طراحی بر اساس عملکرد ضروري به نظر میهاي غیرهمچنین در حال حاضر تحلیل

  .قیمت گردد جویی در مصرف و کاربرد غیر الزم فوالد، این سرمایه ملی و گرانامید است این تحقیق باعث صرفه

  نامهفصول پایان - 1-6

  .باشد که به بیان مسائل، اهداف و ضرورت انجام پژوهش اختصاص یافته استمی فصل اول مقدمه و هدف

انواع هاي و ویژگی پردازیم که مرور سوابق تحقیقات انجام شدهمی در فصل دوم به مبانی و پیشینه تحقیق

  .شودمهاربندها را شامل می

  .نامه و همچنین روش انجام تحقیق توصیح داده شده استتعاریف مربوط به پایان در فصل سوم

هاي مهاربندي، نتایج هاي پژوهش ارائه شده است که شامل نتایج طراحی سیستمو یافتهدر فصل چهارم نتایج 

.باشدافزار میهاي نرمحاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی و خروجی



  

  

  مبانی و پیشینه تحقیق -2

  

  مقدمه- 2-1

با توجه به خسارات . سازي ایفا کرده استهاي گذشته نقش بسیار مهمی را در صنعت ساختمانفوالد در دهه

. اي به خوبی عمل کنداي هستیم که تحت بارهاي لرزههاي اخیر، اکنون نیازمند سازهها در زلزلهوارده بر سازه

ترین روش جهت محدود متداول. شونددچار تغییرمکان میهاي ساختمانی تحت اثر نیروهاي ناشی از زلزله سازه

باشد که به میمقابل بارهاي جانبی هاي قطري جهت مقاومت در ها، استفاده از المانکردن تغییرمکان جانبی قاب

. گرددهاي مهاربند جانبی یا بادبند استفاده میهاي قطري، اغلب از آن با نامسبب هندسه به کارگیري این المان

تر شدن سازه موجب مقاوم ش پیدا کرده واي افزایکار بردن مهاربندهاي فلزي ظرفیت برشی در سیستم سازهبا به

پذیري مناسب و قابلیت جذب انرژي اي با شکلهاي سازههاي گذشته، استفاده از سیستمبا توجه به زلزله. شودمی

پذیري را باهم داشته برابر زلزله باید دو پارامتر سختی و شکلهاي مقاوم در رو سازهاز این. ناپذیر استباال اجتناب

پذیري هاي کوچک سازه جلوگیري کرده و با شکلهاي خفیف با سختی کافی از تغییرمکانباشند تا در لرزش

کارایی سیستم مهاربندي در ایجاد یک سازه سخت جانبی و صرف حداقل . مناسب انرژي زلزله را جذب کنند

سیستم قاب مهاربندي شده در برابر . ها شناسانده استساختمانعنوان سیستمی اقتصادي براي ا به مصالح، آن ر

، گلتبار و یکتا(.شودکند و این مقاومت عمدتا از طریق نیروهاي محوري تامین مینیروهاي جانبی مقاومت می

1393.(  

  تاریخچه مهاربندها- 2-2

- همگرا به عنوان سیستم باربر جانبی در سازه هاي فوالدي استفاده می مهاربندي هاي خمشی و سیستمقاب

پذیري سازه به طور همزمان توانند کفایت الزم را در سختی و شکلاین دو سیستم به تنهایی نمیولی . شوند

دهند و پذیري از خود نشان میهاي خمشی رفتار خوبی در شکلکه سیستم قاببا توجه به این.داشته باشند

توان فرد میهاي مهاربندي سختی باالیی دارند، با ترکیب این دو سیستم در یک سیستم منحصربههمچنین سازه



محور است که در ها، سیستم مهاربندي برونیکی از این سیستم. به سیستم قابل قبولی در برابر زلزله دست یافت

محوري بهینه، نه تنها سختی مورد نیاز برون با انتخاب یک. پیشنهاد شده است 1توسط رودر و پوپوف 1978سال 

پروري (شود پذیري بر اساس رفتار برشی و خمشی براي تیر پیوند حاصل میشود بلکه شکلبراي بادبند فراهم می

  ).1391و مظاهري، 

ن آورد و لیکپذیري مورد نیاز براي سازه را فراهم میکه تیر پیوند در سیستم قاب واگرا، شکلرغم اینعلی

عالوه بر نقش این تیرهاي پیوند به عنوان بخشی از عناصر . شودموجب ایجاد صدمات جدي براي طبقات سازه می

سیستمی را  2اچوا ،1986در سال . ها در صورت خرابی با مشکالتی مواجه هستیماصلی سازه، در بازسازي آن

این سیستم شامل قاب مهاربندي شده به همراه مهاربندهاي قطري . تحت عنوان مهاربند زانویی ارائه کرده است

بادبندهاي . الزم به ذکر است که طرح اولیه بادبند زانویی داراي مشکالتی بود. باشدمتصل به اعضاي زانویی می

کرد که این موجب اتالف انرژي کمتر و الغري منحنی نش میکما ،سیستم زانویی اولیه تحت بارهاي جانبی شدید

به عالوه تغییرشکل غیرخطی این بادبند که مورد کمانش قرار گرفته بود، باعث ایجاد . شدهیسترزیس می

هاي به تدریج قاب. گشتشد که این خود نیز موجب تغییر ناگهانی ذخیره نیرو در سازه میناپایداري جانبی می

قرار گرفتند و تحقیقاتی  3توسط بلندرا و همکاران 1990انویی مورد آزمایش و بررسی مجدد در سال مهاربندي ز

ها شامل بررسی اثر طول عضو زانویی و سطح مقطع مهاربند قطري انجام دادند و بر روي مشخصات این سیستم

  ).1390اسبان،پور و پنقی(یی ارائه نمودند اصالحاتی براي ضوابط و مشخصات مهاربندهاي زانو

هاي مهاربندي شده شورون به تشکیل به منظور خنثی کردن گرایش قاب 1988در سال  4خطیب و همکاران

پیشنهاد کردند که به دنبال آن قاب  این سیستم هایی با عنوان ستون زیپ را بهطبقه نرم، اضافه کردن ستون

مزمان مهاربندها در تمامی سطوح طبقات هاي زیپ باعث کمانش هستون. دار شکل گرفتمهاربندي شده زیپ

میرزا گلتبار روشن و یکتا، (شود اي به طور مطلوب در جهت ارتفاع قاب توزیع میشده و بنابراین انرژي لرزه

1393.(  

                                                            
1- Roeder and Popov
2- Ochoa
3- Balendra et al
4- Khatib et al



تالش کرد تا کمانش را در عضو فشاري حذف کند و ایده اولین  1پرفسور وادا 1980نخستین بار در سال 

اي که نیروي محوري تنها توسط هسته فوالدي تحمل شود و اثرات گردید به گونه تاب مطرحمهاربند کمانش

استفاده از این سیستم براي  .تاب و اثر غالف بر افزایش باربري جانبی را تایید کردندمثبت مهاربند کمانش

  ).1396فر، فرد و جالئیعاطفی(بسیار متداول شد  2کوبه 1995اي بعد از زلزله کاربردهاي لرزه

  مروري بر مطالعات انجام شده - 2-3

شوند و همواره انتخاب یک سیستم مناسب که ها محسوب میهاي باربر جانبی از عناصر مهم سازهسیستم

به همین جهت . بتواند در برابر نیروهاي جانبی عملکرد مناسبی داشته باشد، مسئله مهم طراحان سازه بوده است

هاي مهاربندي هم در اکثر کشورها در مورد سیستم. قه تحقیقاتی زیادي دارندبسیار مورد توجه بوده و ساب

  :کنیمها اشاره میجا به چند نمونه از آنهاي متعددي انجام شده است که در اینفعالیت

ند، در این مقاله، اههاي فوالدي را بررسی کرداثر کمربند خرپایی در ضریب رفتار قاب) 1382(ارزانی و کیوانی 

اي قاب فوالدي که در قسمت فوقانی با یک خرپاي افقی موسوم به مهار بازویی یا کمربند خرپایی سیستم سازه

ها با استفاده از روش اعمال نیروهاي جانبی فزاینده تدریجی اند، مورد بررسی قرار گرفته و رفتار آنمهاربندي شده

عنوان سیستم مناسب شناخته شده  ي مقایسه شده و بهاسازه هايتا حد خرابی تحلیل گردیده و با سایر سیستم

  .است

 xهاي مهاربندي شده با بادبندهاي همگراي اي قابرفتار لرزه تحقیقی درباره) 1386(قادري وفایی و میر

اي شونده توسط نیرو، رفتار لرزهپذیر و کنترلشکل انجام دادند، براي محافظت از گسیختگی ترد اعضاي شکل

استفاده از جذب انرژي . هاي غیرارتجاعی مورد مطالعه قرار گرفته استشکل تحت تغییرشکل xمهاربندهاي

شکل مفهوم جدیدي است که در این تحقیق با اشاره به آن، اندرکنش دو  xهاي مهاربندي مهاربند فشاري در قاب

ر حالت کلی تشکیل مفاصل مهاربند در اتصال وسط و اثر مهاربند کششی بر مودهاي کمانش مهاربند فشاري و د

  .شودپالستیک در کمانش غیرارتجاعی مهاربند فشاري بررسی می

                                                            
1- Wada
2- Kobe



در  محورهاي با بادبند برونسطح عملکرد ساختمان یبا عنوان بررس یمطالعات )1388(ی و همکاراننیحس

سطح  یبه بررس ،پژوهش نیدر ا ،بارافزون انجام داده است یرخطیغلیبه روش تحل ترکیب با قاب خمشی ویژه

 10و  8، 5قاب نیبراي چند ژهیو و یمعمول یهاي خمشآن با قاب بیمحور و ترکبرون هايستمیعملکرد س

توسط  یرخطیغ یکینامید لیهاي مورد نظر با تحلمدل ،مختلف پرداخته شده است وندهايیپ ریطول ت باطبقه 

-کارانهمیمحافظه یرخطیغ یکیاستات لیتحل جیاقرار گرفتند و مشخص شد نت یابیمورد ارز ،شتابنگاشت نیچند

  .باشد

هاي اي قاببررسی تاثیر صلبیت اتصال تیر به ستون در رفتار لرزه در پژوهشی به) 1389(فرجی و میري 

، در این پژوهش، با انجام تحلیل اندنویی شورون پرداختهکوتاه مرتبه مهاربندي شده با سیستم مهاربند زا

هاي مختلف براي هر دو حالت اتصال صلب و هاي کوتاه با تعداد طبقات و دهانهروي قاب استاتیکی غیرخطی بر

مفصلی تیر به ستون و با استفاده از روش طیف ظرفیت، جابجایی نسبی طبقات، منحنی ظرفیت و سطوح عملکرد 

  .انددست آمده و دو سیستم باهم مقایسه شده ها بهقاب

هاي فوالدي با اي قابتاثیر ابعاد تیر و ستون بر رفتار لرزه یقی در موردتحق) 1391(کاران پور و همغالم

هاي فوالدي و اي قابهاي مختلف ستون بر رفتار لرزهمهاربند زانویی انجام دادند، در این مقاله، تاثیر طول

مشخص شود،  طور جداگانه بررسی شده است تا اثر هر یک به طور واضح هاي مختلف تیر بههمچنین تاثیر طول

هاي مختلف مورد بررسی قرار پذیري و سختی االستیک براي قابچون شکلنتایج به صورت پارامترهایی هم

  .گرفته است

هاي فوالدي اي مهاربندهاي واگرا و زانویی در قابپژوهشی درباره مقایسه عملکرد لرزه) 1392(واحد عسگري

هاي متفاوت تیر پیوند و المان زانویی تعداد طبقات متفاوت و با طولها با انجام داده است، در این پژوهش، قاب

اي مانند سختی، جابجایی مدلسازي و مورد آنالیز غیرخطی استاتیکی و دینامیکی قرار گرفته و پارامترهاي لرزه

  .مورد مقایسه قرار گرفته است... نسبی طبقات، محل تشکیل مفاصل پالستیک و 

هاي باربر جانبی مهاربند واگرا و مهاربند زیپر اي سیستمدرباره مقایسه رفتار لرزه )1393(جاللی و گلسرشت 

- اند، در این تحقیق، با مدلسازي مهاربند واگرا و مهاربند زیپر با تعداد طبقات متفاوت مدلتحقیقاتی را انجام داده



-نتایج حاصل از مقایسه ضریب شکلها ارائه شده است که سرانجام هاي رفتاري آنهاي متعددي آنالیز و منحنی

  .اندهاي مختلف ارائه شدهدر نمونه... پذیري، مقاومت نهایی و میزان جذب انرژي و 

درباره نقش مهاربندها در بارهاي رفت و برگشتی به منظور شناسایی رفتار ) 1394(عرفانیان و همکاران 

ي تغییرشکل مهاربندها در ع مهاربندها، در مورد نحوهاند، در این مقاله، ضمن معرفی انوامهاربندها مطالعه کرده

  .برابر بارهاي جانبی و مقاومت جانبی مهاربندها، مطالعاتی صورت گرفته است

هاي با مهاربندهاي همگرا با استفاده از پذیري سازهدر مورد محاسبه ضریب شکل) 1394(خالقی و اردکانی 

هاي هایی با خصوصیات یکسان اما با نسبتر این مطالعه، مدلاند، دتحلیل استاتیکی غیرخطی مطالعه کرده

ها تحلیل سختی و مقاومت متفاوت مهاربندها نسبت به هم تحلیل و طراحی شده است سپس بر روي مدل

  .ها مقایسه شده استپذیري آنغیرخطی انجام گردیده و میزان شکل

هاي فوالدي مطالعاتی را اور سازهدر منحنی پوشدرباره اثر واگرایی مهاربندها ) 1395(مستان و همکاران 

هاي فوالدي بدون مهاربند، با مهاربند و با مهاربند واگرا مورد اور سازهاند، در این مقاله، منحنی پوشانجام داده

  .اندبررسی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده

هاي بلند مرتبه و مقایسه شکل در ساختمان Yدر مورد عملکرد بادبندهاي دوبل ) 1396(سدیدي و همکاران 

ها با تعداد طبقات متفاوت با اند، در این مطالعه، به مقایسه این سیستمشکل تحقیق کرده Xآن با بادبندهاي 

استفاده از تحلیل استاتیکی خطی پرداخته شده است، که از این تحلیل میزان دریفت، وزن سازه، نیروي زلزله در 

  .یه بررسی گردیده استطبقات و برش پا

ناپذیر انجام هاي فوالدي با مهاربند زانویی کمانشاي سازهپژوهشی درباره طراحی لرزه) 2003(کیم و سئو 

اي سیستم مهاربند زانویی انجام شده به اند، در این مقاله، یک مدل تحلیلی جهت تعیین سطح عملکرد لرزهداده

ها را فقط براي بارهاي ثقلی و مهاربند زانویی را براي ل تیرها و ستونکه اتصاالت و اعضاي خمشی از قبی طوري

طبقه،  5اند و طبق نتایج تحلیل تاریخچه زمانی براي سازه حفظ پایداري در مقابل بارهاي جانبی طراحی نموده

  .ها براي انواع مهاربند زانویی مقایسه شده استمیزان حداکثر جابجایی مدل



یافته هاي مهاربندي واگرا با مقاطع جان کاهشبه بررسی تحلیلی تیرهاي پیوند قاب) 2009(ریچاردز و پرینز 

بایستی لنگر و نیروي برشی زیادي را هاي واگرا میکه اتصال تیر به ستون در قابها به دلیل اینپرداختند، آن

وران زیاد پالستیک تیر براي رسیدن به دوران پالستیک تحمل کنند و اتصاالت تیر به ستون جوشی قبل از د

هایی در جان تیر پیوند، تنش و دهند، لذا با ایجاد سوراخپیوند با شکست بال تیر کارایی خود را از دست می

-کرنش به وجود آمده در بال تیر را در محل اتصال کاهش دادند اما تنش و کرنش پالستیک سه محوري در لبه

کاهش ظرفیت دورانی تیرهاي پیوند شد و به این نتیجه رسیدند  هاي سوراخ در محلجان افزایش یافت که باعث

.که کاهش مقطع روش مناسبی براي حل این مشکل نیست

اند، در این مقاله، با مرکز تحقیق کردههاي مهاربندي هماي قابدر مورد طراحی لرزه) 2012(دیلوکا و تورنو 

یک مدل غیرخطی، رفتار مهاربندهاي ضربدري و قطري را تحت اي اروپا با ارائه نامه طراحی لرزهاستفاده از آیین

طبقه میزان جذب انرژي و  9و  6اند و براي هر دو نوع مهاربند با تعداد طبقات اي بررسی کردهبارگذاري چرخه

  .اندضریب میرایی را به دست آورده

روي تیر بین دو طبقه مطالعه اي مهاربندهاي ضربدري متقاطع در مورد تقاضاي لرزه) 2014(شین و همکاران 

هاي مهاربندي ضربدري در دو طبقه و سیستم مهاربندي شورون با ترازهاي اند، در این مطالعه، روي سیستمکرده

اند و پس از لرزه، تحلیل تاریخچه زمانی انجام دادهطبقه از طریق مشخصات بیست حرکت زمین 12و  6ارتفاعی 

پذیري به مقایسه این نوع پارامترهایی چون دریفت طبقات و ظرفیت شکل ها، بابه دست آوردن پاسخ سیستم

  .اندمهاربندها پرداخته

هاي فوالدي بلند هاي مهاربندي متفاوت در ساختماناي سیستمدر مورد رفتار لرزه) 2015(کشاو و هاناراج 

-مهاربندي ویژه از جمله سازه ها براي بررسی عملکرد چهار نوع سیستممرتبه تحقیق کردند، در این تحقیق، آن

هاي مهاربندي ضربدري، هفت، شورون، قاب مهاربندي زیپر و یک نوع سیستم قاب خمشی ویژه، تحلیل 

اور هاي پوشاند و با الگوهاي بار جانبی متفاوت، براي تعداد طبقات متفاوت، منحنیاستاتیکی غیرخطی انجام داده

پایه، جابجایی طبقه بام، نسبت دریفت و نحوه تشکیل مفاصل ار برشاند که در نهایت، مقدرا به دست آورده

  .اندهاي مذکور را با یکدیگر مقایسه کردهپالستیک سیستم



اي با مقاومت هاي فوالدي لولهمرکز با ستونهاي مهاربندي هماي قابعملکرد لرزه) 2016(فراریو و پوکینوتی 

ها در گره بین این نوع سازه و انجام تحلیل تاریخچه زمانی به بررسی تنش اند، آنها با مدلسازيباال را بررسی کرده

پذیري و سطوح اند و با تحلیل استاتیکی غیرخطی میزان مقاومت، سختی، شکلمهاربند، تیر و ستون پرداخته

  .اندعملکرد این سیستم را مورد ارزیابی قرار داده

  

  CBF)(1سیستم مهاربندي همگرا  - 2-4

مشخصه عمده این سیستم آن . باشندهاي باربر جانبی میترین سیستممرکز از متداولهم مهاربنديهاي قاب

گونه که روشن است در همان.کنند است که محورهاي خنثی در اعضاي مختلف در یک نقطه مشترك تالقی می

-قاب. گیردطراحان قرار میهاي بلند، تغییرمکان جانبی سازه به عنوان معیاري مهم مورد توجه طراحی ساختمان

هاي جانبی زیرا تغییرشکل. باشندحل مناسبی نمیهاي بلند راههاي صلب با اتصاالت خمشی براي ساختمان

هاي جانبی در آید که اگر قرار باشد تنها با استفاده از اتصاالت خمشی، تغییرمکانها به وجود میزیادي در آن

لذا . هاي سازه بزرگ شده و در نتیجه طرح پیشنهادي اقتصادي نخواهد بودالمانحدود مجاز محدود گردند، ابعاد 

هاي مناسب در مقابل بارهاي جانبی بودند که سختی کافی را جهت از همان ابتدا، طراحان به دنبال سیستم

باالي آن االستیک سختی ،ترین خواص مهاربندي هم مرکزیکی از مهمپس . کنترل تغییرمکان جانبی دارا باشند

این سختی به واسطه اعضاي قطري مهاري که نیروهاي جانبی وارد بر سازه را از طریق نیروهاي محوري .است

به همین دلیل معموال با افزایش تعداد طبقات و . شودکنند، تامین میداخلی و درصد کمی خمش تحمل می

-مهاربندي به میدان می سیستم این ،شود می ها غیراقتصادي ارتفاع ساختمان و وقتی که استفاده از سایر سیستم

  ).1394خالقی و اردکانی، (آید

است که به ترتیب از چپ به راست  1-2هاي مختلف این نوع سیستم مهاربندي به صورت شکل انواع آرایش

که در اي معروف هستند ، مهاربند زیپر و مهاربند دروازهXبه مهاربندهاي ضربدري، قطري، شورون، هفتی، مهاربند

  .ها را معرفی خواهیم کردهر یک از آن ، خصوصیاتادامه این فصل

                                                            
1- Centrically Braced Frames



  مختلف سیستم مهاربندي همگراهاي آرایش -1-2شکل 

بیشتر  ،هابه طور کلی، سیستم مهاربندي همگرا دو مزیت بزرگ دارد که باعث شده نسبت به سایر سیستم

کردن وزن سازه است که صرفه اقتصادي دارد و مزیت دوم داشتن مزیت اول سبک. مورد استفاده قرار گیرد

هاي طراحی شده با سیستم مهاربند همگرا از در گذشته اکثر سازه. مقاومت کافی در برابر نیروهاي جانبی است

ملی ساختمان به ضوابط تحلیل و طراحی و مبحث دهم مقررات  2800نوع معمولی بودند چرا که استاندارد 

اما تحقیقات بسیار انجام . اي نکرده بودندویژه به طور شفاف اشاره پذیريبا شکل سیستم مهاربند همگراي فوالدي

- با شکل ها را ملزم کرد که ضوابط سیستم مهاربند همگراينامهگرفته بر روي این سیستم، نویسندگان این آیین

مهاربندها  ها،در این سیستم الزم به ذکر است که. ها کنندنامهنامه آمریکا وارد آیینبق با آیینویژه را مطا پذیري

در طراحی کششی مهاربندها تنها از معیار مقاومت استفاده شده اما . تحت دو نیروي کششی و فشاري قرار دارند

  ).1388، رضوي و شیدائی. (شودرفته میدر اعضاي فشاري عالوه بر معیار مقاومت، معیار پایداري نیز در نظر گ

  ها و رفتار سیستم مهاربندي همگراویژگی -1- 2-4

-دهند که نیروي جانبی توسط عمل خرپایی تحمل میها و مهاربندها فرم خرپایی تشکیل میتیرها، ستون

مهاربندها در پذیري توسط رفتار غیرخطی مهاربندها به صورت تسلیم مهاربندها در کشش و کمانش شکل. شود

کننده عملکرد و پاسخ هاي محوري تعیینیعنی در مهاربندهاي همگرا، نیروها و تغییرشکل. شودفشار تامین می

-سختی االستیک باال و قابلیت تعمیر(Ferrario and Pucinotti, 2016).مهاربندي به بارهاي وارد بر آن هستند 

ها به دلیل امکان پذیري کم نسبت به سایر سیستمشکل و از مزایاي این سیستم استپذیري در صدمات شدید، 

اي رفتار لرزه. رودپذیري معماري از معایب آن به شمار میوقوع کمانش در اعضاي قطري فشاري و کاهش تطبیق



در محدوده غیرارتجاعی نامناسب است و به علت کمانش و تغییرشکل متوالی مهاربندها تحت اثر  CBFهاي قاب

ت و برگشتی، داراي ظرفیت پایین اتالف انرژي هستند و کاهش سختی تحت بار متناوب هم عمدتا بارهاي رف

هاي کمانشی که باعث تضعیف رفتار هیسترزیس براي مقابله با حالت. باشدناشی از کمانش موضعی مهارها می

از  فاده از تسمه و میلگردجاي استاالمکان کاهش داد و بهشوند، باید طول و الغري اعضاي مهاري را حتیمی

ها در طرح نامهبراي منظور نمودن اثر این کاهش تحت بارهاي تناوبی، بعضی از آیین. تر استفاده نموداعضاي قوي

نشده، ضریبی را براي افزایش نیروي طراحی زلزله به کار هاي مهاربنديشده در مقایسه با قابهاي مهاربنديقاب

ها در امتداد هر محور در هر طبقه باید طوري در نظر گرفته شوند که در م، مهاربنديبر اساس مبحث ده. برندمی

کشش تحمل شود درصد نیروي جانبی سهم آن محور در  70درصد و حداکثر  30راستاي بارگذاري حداقل 

  ).1394، عرفانیان و شهابی(

  )1396محمدپور، (مهاربندي همگرا  رفتار غیرخطی سیستم -2-2شکل 

هاي اي است که در هنگام وقوع زلزله، تغییرشکل، طراحی مهاربندهاي همگرا به گونه2-2 با توجه به شکل

اي که در مهاربندهاي به گونه. آیدها به وجود میاي در مهاربندهاي فشاري و کششی آنمالجظهغیرارتجاعی قابل 

نیز، کمانش غیرارتجاعی  در مهاربندهاي تحت فشار. آیدتمام طول عضو به وجود میپذیر در کششی ناحیه شکل

  .شودایجاد مفصل پالستیک در دو انتها و همچنین وسط مهاربند می باعث

  مهاربند ضربدري -2- 2-4

موجب  تیخصوص نیا. دانواع مختلف بادبندهادار نیرادرب یسخت نیشتریبي بادبندضربدر ستمیس

زلزله نسبت به انواع  یشتردرطیب یسخت لیمثال به دل عنوانبه.گرددیگربادبندمینسبت به انواع د یبیاومعایمزا

 رشکلییعلت تغ نیحال به هم نیامادرع،گرددیمبادبنداعمال نیبه ا يشتریب يروهایکسان،نیگربادبندبامقاطعید



 جادمشکالتیا هاباعثساختمانی دربرخ ستمیس نیا شکل، گرید يازسو. دینمایسازه را به شدت محدودم

در نگاه اول از . باشداین نوع مهاربندي داراي ظرفیت کششی باال و ظرفیت فشاري پایینی می .شودیم يمعمار

چون . باشددیدگاه اقتصادي ممکن است انتخاب مناسبی باشد اما در حوزه غیرخطی داراي رفتار مناسبی نمی

کشیده شود، در موقع برگشت باید اگر یک بادبند  که در موقع رفت، نیروي زلزله طبیعت رفت و برگشتی دارد

تغییرطول ایجاد شده در مرحله رفت، در مرحله برگشت جبران شود و به عبارت دیگر انرژي جذب شده در مرحله 

–اما چون سازه با سیستم فشاري. رفت را مستهلک نماید تا سازه آماده دریافت انرژي در سیکل بعدي باشد

تواند جبران شود و کند، در مرحله برگشت به علت کمانش اعضا، تغییرطول در مرحله رفت نمیکار می کششی

  .است 3-2فتار این مهاربند به صورت شکل ر .(Giovanni, 2012)رود سازه به علت کمانش بادبند از بین می

  )1395لطفی و سیدکاظمی، (ضربدري  يمهاربند رفتار غیرخطی سیستم -3-2شکل 

شان و عالوه بر آن سهولت طراحی و رغم سختی بسیار باال و خوبمرکز ضربدري علیمهاربندهاي همبنابراین 

  :اجرا دو اشکال اساسی دارند

پذیري و ظرفیت جذب انرژي بسیار کم، که عمدتا شکلو دیگری معماري در مورد در و پنجره  محدودیتیکی 

مشکل اول .شود به دلیل کمانش کلی یا موضعی عضو فشاري مهاربند و تا حدي ضعف اتصاالت مفصلی حاصل می

هاي دیگر این نوع مهاربندي از جمله  هاي معماري مهاربند ضربدري را بعضی از طراحان با فرم یعنی محدودیت

انداما نکته حائز اهمیت این است که  مهاربندي شورونبرطرف کرده و Vمهاربندي ، )یک طرفه( Zمهاربندي 

  ،کند که در صورت عدم توجه به آن خاصی را نیز در طراحی ایجاد می اي متفاوت با فرم ضربدري الزاماته فرم

ت بار ثقلی بر در مهاربندي ضربدري معموال از اثرا.مهاربند و به تبع آن سازه اصلی دچار مسائلی خواهند شد



-مهارها،تکیهگاهتیریکهبهآنوصلشده	شورون،و  Vهايشود اما در فرم نظر میاعضاي قطري صرف

پذیري و با توجه به در ارتباط با مشکل دوم یعنی شکل.هادرنظرگرفتاندخواهندبودوطبعابایداثراتبارهایثقلیرابرایآن

هاي هیسترزیس بسیار ناپایدار و نامنظم ه حلقهشود ک منحنی هیسترزیس نمونه این نوع مهاربند، مشاهده می

سیستم  ،شود که بعد از چند سیکل بر اثر کمانش اعضاي فشاري است و مخصوصا تحت بارهاي متناوب دیده می

در مناطق ، پذیريدر جذب انرژي و شکلبه دلیل ضعف . دهد را از دست می مقاومتخود%50تا مهاربندي حتی

مرکز براي یک در مورد مهاربند هم.شود ز این مهاربند به شکل گسترده پیشنهاد نمیاستفاده ا ،خیز شدیدزلزله

لطفی و (هاي خمیري ابتدا باید در اعضاي قطري ایجاد شوند نه در تیر یا ستون طراحی بهینه، مفصل

  .)1395، سیدکاظمی

  مهاربند قطري -3- 2-4

باشد با این تفاوت که یک مهاربندهاي ضربدري میاین نوع مهاربندي داراي همان مشخصات ذکر شده براي 

المان مهاربندي باید به تنهایی توان تحمل بارهاي رفت و برگشتی وارده جانبی را به صورت رفتار کششی و 

. تري باشدمقطع بزرگواضح است که در مقایسه با بادبند ضربدري بایستی داراي سطح. فشاري داشته باشد

در دهانه دیگري بادبند طرف دیگر موجود باشد  ،اید موقعی به کار برد که در همان محوررا فقط ببادبندیک طرفه

  .)1394، موتمن و اقبالی(که عدم کمانش عضو قطري قابل اطمینان باشدمگر آن

  1و شورون Vمهاربند -4- 2-4

بیشتر مورد استفاده قاب مهاربندي شده شورون با توجه به فراهم آوردن بازشو توسط معماران و کارفرمایان 

تغییرشکل - رفتار چرخشی نیرو. شودعملکرد این سیستم توسط رفتار کمانشی مهاربندها کنترل می. گیردقرار می

- اي شدید مهاربندهاي فشاري دچار کمانش میمهاربند، در کشش و فشار نامتقارن بوده و هنگام تحریکات لرزه

در حالی که نیرو در ) %70کاهش ظرفیت محوري تا (دهندشان را از دست میشوند و مقاومت محوري

توجهی را در تیر، یابد که نیروي عمودي نامتوازن قابلمهاربندهاي کششی تا رسیدن به نقطه تسلیم افزایش می

کننده قائم در به عبارتی این نیروي نامتعادل. شودکند و باعث تشکیل طبقه نرم میگاه ایجاد میاتصاالت و تکیه

جاد به منظور کاهش احتمال ای. شودهانه تیر، باعث تمرکز خرابی در آن طبقه و در نهایت انهدام سازه میوسط د

                                                            
1- Chevron



اند که تیر باید داراي مقاومت کافی براي مقابله با اي مقید کردههاي لرزهشورون، دستورالعمل طبقه نرم در قاب

تمایل به . شودبا مقاطع بزرگ و غیراقتصادي میمنجر به طراحی تیرهاي کمانشی باشد که نیروي نامتوازن پس

تشکیل طبقه نرم در قاب مهاربندي شورون، ضعف اصلی این سیستم بوده و عموما این سیستم عملکرد مناسب و 

کمانش غیراالستیک مهاربندها در این . توانایی زیادي در بازتوزیع نیروهاي ناشی از زلزله از خود نشان نداده است

  .شوداي در این قاب میمالحظهه از دست دادن مقاومت و سختی جانبی قابلسیستم منجر ب

  )1393میرزا گلتبار روشن و یکتا، (هاي مهاربندي شورون مکانیزم خرابی در قاب -4-2شکل 

پذیري در جهت هنگام مهاربندها، دسترسی به یک توزیع مطلوب شکلبهبه دلیل کمانش نا 4- 2مطابق شکل 

باشد و به تشکیل طبقه نرم، ناپایداري دینامیکی و در نهایت تخریب قابل توجه ارتفاع قاب شورون دشوار می

  ).1393میرزا گلتبار روشن و یکتا، ( شوداعضاي قاب منجر می

  )ZBF(1دارمهاربندي شده زیپ سیستم -5- 2-4

اي مناسب در توزیع یکنواخت انرژي عدم عملکرد لرزهطور که اشاره شد، تمایل به تشکیل طبقه نرم و همان

-اي شدید میهاي مهاربندي شده شورون در هنگام تحریکات لرزهاز مشکالت اصلی قاب ،در سراسر ارتفاع سازه

ساختار این . باشد که براي فایق آمدن بر این مشکل، اضافه کردن ستون زیپ به این سیستم پیشنهاد شد

 5-2اي عمودي مطابق شکل باشد با این تفاوت که یک عضو سازهاربندي شده شورون میسیستم، مشابه قاب مه

  .(Yang, 2006)کند هم متصل مینقاط برخورد مهاربندها به تیرها را در طبقات به

                                                            
1- Zipper Braced Frame
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Abstract

Research Aim:Behavior factor is an important and challenging parameter for designers in execution of 
linear analysis. Therefore, attention to nonlinear aspects and operational design seems to be necessary. 
Due to rapid advancement of seismic theory science, it is important to use nonlinear analysis in order 
to perceive structural behavior in nonlinear range, determine capacity of structure and select the 
correct reduction factor. This was applied by push-over analysis to analyze the effect of bracing 
formation on the behavior factor of braced frames in order to study suggested coefficients of Iran’s 
standard 2800.
Research Method:In this research, initially structures with 4 types of eccentrically braced systems, 4 
types of concentrically braced systems and one type of knee braces with different formations and same 
properties were designed for 4 and 8 story structures in ETABS 2015 in 3D. Then mentioned 
structures are analyzed with pushover method for spectral and uniform lateral loads in accordance to 
standard 2800 to determine wanted parameters.
Findings: Deformation and distribution of plastic hinges and performance levels are determined in 
different bracing systems and capacity diagram of models are obtained by drawing base shear-
displacement diagram in order to calculate over-strength factor, reduction factor due to deformation 
and behavior factor of models.
Conclusion: FFrom seismic performance point of view, among analyzed models, 4 and 8 story with 
respective behavior factors of 10.42 and 8.65, had the best performance and 4 and 8 story eccentric 
chevron braces with respective behavior factors of 6.15 and 5.64, had the worst performance. 
Therefore, assignment of one unified behavior factor based on lateral force resisting system used by 
codes is not adequate and all of parameters which affect behavior factor must be taken into account.
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