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حسین                 نام:    صادقی قادی                                                         نام خانوادگی دانشجو:     

های با مهاربند همگرا و واگرابررسی تاثیر توام اتصال صلب و نیمه صلب در رفتار قابعنوان پایان نامه:   

پور دکتر غالمرضا نوری و دکتر مرتضی نقیاساتید راهنما:              

دانشگاه محقق اردبیلی       دانشگاه:       سازهگرایش: عمران     رشته: کارشناسی ارشد    مقطع تحصیلی:     

                160تعداد صفحه:             22/6/88تاریخ فارغ التحصیلی: : فنی و مهندسی           دانشکده

      صلب، مهاربند همگرا و واگرا، جذب انرژی، سیستم دوگانه.                            اتصاالت نیمهها: کلید واژه

 چکیده:              

های اخیر محققان بسیاری در سراسر جهان به بررسی تاثیر اتصاالت نیمه صلب بر رفتار در دهه                     

قاب خمشی ویژه و  صلب در سیستماند. در تحقیقات پیشین تاثیر اتصال نیمههای سازه ای فوالدی پرداختهسیستم

صلب مهاربندها مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج نشان داده است که کاربرد این ال نیمهسیستم مهاربندی با اتص

تر شدن سازه، کاهش برش پایه بسیار مفید اتصال به جز در کنترل جابجایی جانبی طبقات در سایر موارد مانند سبک

نامه اثر توام اتصاالت نیمه صلب و صلب در های دوگانه، در این پایان باشد. با توجه به اهمیت و رایج بودن سیستممی

های مهاربندی همگرا و واگرا مطالعه شده است. برای این منظور، نتایج تحلیل ی شامل قابهای دوگانهسیستم

ها های مهاربندی و اتصال صلب در سایر قابهای دارای اتصاالت نیمه صلب در قابدینامیکی غیر خطی برای سیستم

 15و  10، 5دهانه با تعداد طبقات  4و  3، 2های های انتخابی شامل قابررسی قرار گرفته است. مدلمورد مقایسه و ب

           اند.                                                                            های تیر، ستون و اتصاالت نیمه صلب بصورت مدل سه خطی مدلسازی شدهباشد. هریک از المانمی

های های مورد بررسی در این مقاله شامل جذب انرژی به تفکیک طبقه، محاسبه بیشترین برش پایه، منحنیپارامتر

باشند. بررسی های مختلف و تاثیر تعداد دهانه و ارتفاع بر رفتار سازه میهیسترزیس اتصال نیمه صلب تحت زلزله

های دو گانه با خیز حداکثر انرژی جذب شده بین طبقه ای در سیستمدهد که میزان های جذب انرژی نشان میمنحنی

باشد، که انرژی زیادی را جذب کرده ای میی آسیب پذیری سازه از طبقهو افت ناگهانی همراه است که نشان دهنده

یستم صلب در سدهند که بیشترین جذب انرژی اتصال نیمهصلب نشان میهای هیسترزیس اتصال نیمهاست. منحنی

صلب و ممانعت از تمرکز ی اتصال نیمههای مجاور گرهگیرد ولیکن توزیع انرژی به دهانهقاب خمشی ویژه انجام می

                                                                                                                     پذیرد.های دوگانه بهتر صورت میی مهاربندی، در سیستمانرژی در دهانه
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78......       اتصاالت نیمه صلب سپری .........................  



 
15 

دهانه با  2طبقه و   15(: تاريخچه برش پايه در قاب 33-4شکل )

اتصاالت نیمه صلب نبشی ................................       

78  

دهانه با  2طبقه و   15(: تاريخچه برش پايه در قاب 34-4شکل )

79 اتصاالت نیمه صلب سپری ..............................         

دهانه با  3طبقه و   15(: تاريخچه برش پايه در قاب 35-4شکل )

79       اتصاالت نیمه صلب نبشی ................................  

دهانه با  3طبقه و   15(: تاريخچه برش پايه در قاب 36-4شکل )

80اتصاالت نیمه صلب سپری ................................        

 5های : )الف(،)ب(و)پ( به ترتیب بیشینه برش پايه قاب(37-4شکل)

دهانه .................................       4و  3، 2طبقه، 

82 

 10های (: )الف(،)ب(و)پ( به ترتیب بیشینه برش پايه قاب38-4شکل)

  83دهانه ..............................       4و  3، 2طبقه، 

 3و 2طبقه،  15های به ترتیب بیشینه برش پايه قاب (: )الف(،)ب(39-4شکل)

دهانه 

..................................................................

      .84  

طبقه با اتصاالت نیمه صلب  5 (: جابجايي نسبي طبقات در قاب40-4شکل)

85.........   نبشی، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس  

طبقه با اتصاالت نیمه صلب  5 جابجايي نسبي طبقات در قاب (:41-4شکل)

86سپری،  تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس .......    

طبقه با اتصاالت نیمه صلب  5 (: جابجايي نسبي طبقات در قاب42-4شکل)

86نبشی، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ......    

طبقه با اتصاالت نیمه صلب  5 اب(: جابجايي نسبي طبقات در ق43-4شکل)

87سپری،  تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ....    

طبقه با اتصاالت نیمه صلب  5 (: جابجايي نسبي طبقات در قاب44-4شکل)

87نبشی، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان ...........    

ت نیمه صلب طبقه با اتصاال 5 (: جابجايي نسبي طبقات در قاب45-4شکل)

88سپری،  تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان ........    

طبقه با اتصاالت نیمه صلب  10 (: جابجايي نسبي طبقات در قاب46-4شکل)

88......   نبشی، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس  

طبقه با اتصاالت نیمه صلب  10 (: جابجايي نسبي طبقات در قاب47-4شکل)

89رکیب بار ثقلی و زلزله طبس ..... سپری،  تحت ت  
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طبقه با اتصاالت نیمه صلب  10 (: جابجايي نسبي طبقات در قاب48-4شکل)

89.....  نبشی، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو  

طبقه با اتصاالت نیمه صلب  10 (: جابجايي نسبي طبقات در قاب49-4شکل)

  90رو .. سپری،  تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله السنت

طبقه با اتصاالت نیمه صلب  10 (: جابجايي نسبي طبقات در قاب50-4شکل)

90.......   نبشی، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان  

طبقه با اتصاالت نیمه صلب  10 (: جابجايي نسبي طبقات در قاب51-4شکل)

91سپری،  تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان ...     

طبقه با اتصاالت نیمه صلب  15 جايي نسبي طبقات در قاب(: جاب52-4شکل)

91نبشی، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس .....     

طبقه با اتصاالت نیمه صلب  15 (: جابجايي نسبي طبقات در قاب53-4شکل)

92سپری،  تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ...    

ه با اتصاالت نیمه صلب طبق 15 (: جابجايي نسبي طبقات در قاب54-4شکل)

92نبشی، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ....   

طبقه با اتصاالت نیمه صلب  15 (: جابجايي نسبي طبقات در قاب55-4شکل)

93سپری،  تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ...  

طبقه با اتصاالت نیمه صلب  15 (: جابجايي نسبي طبقات در قاب56-4شکل)

93تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان .......   نبشی،  

طبقه با اتصاالت نیمه صلب  15 (: جابجايي نسبي طبقات در قاب57-4شکل)

94سپری،  تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان ......   

دهانه با اتصاالت نیمه صلب  2طبقه،  5 (: انرژی طبقات در قاب58-4شکل)

96زلزله طبس .......   سپری، تحت ترکیب بار ثقلی و   

دهانه با اتصاالت نیمه صلب  3طبقه،  5 (: انرژی طبقات در قاب59-4شکل)

  96سپری، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ......   

دهانه با اتصاالت نیمه صلب  4طبقه،  5 (: انرژی طبقات در قاب60-4شکل)

  97سپری، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ......   

دهانه با اتصاالت نیمه صلب  2طبقه،  10 (: انرژی طبقات در قاب61-4شکل)

97سپری، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس .....    

دهانه با اتصاالت نیمه صلب  3طبقه،  10 (: انرژی طبقات در قاب62-4شکل)

  98   سپری، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ....

دهانه با اتصاالت نیمه صلب  4طبقه،  10 ر قاب(: انرژی طبقات د62-4شکل)

  98  سپری، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس .....

دهانه با اتصاالت نیمه صلب  2طبقه،  15 (: انرژی طبقات در قاب63-4شکل)

99سپری، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ....   

اتصاالت نیمه صلب دهانه با  3طبقه،  15 (: انرژی طبقات در قاب64-4شکل)

99سپری، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ....   
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دهانه با اتصاالت نیمه صلب  2طبقه،  5 (: انرژی طبقات در قاب65-4شکل)

100سپری، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ....   

دهانه با اتصاالت نیمه صلب  3طبقه،  5 (: انرژی طبقات در قاب66-4شکل)

100ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو .... سپری، تحت   

دهانه با اتصاالت نیمه صلب  4طبقه،  5 (: انرژی طبقات در قاب67-4شکل)

101سپری، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ....   

دهانه با اتصاالت نیمه صلب  2طبقه،  10 (: انرژی طبقات در قاب68-4شکل)

101ه السنترو .. سپری، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزل  

دهانه با اتصاالت نیمه صلب  3طبقه،  10 (: انرژی طبقات در قاب69-4شکل)

102سپری، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ...  

دهانه با اتصاالت نیمه صلب  4طبقه،  10 (: انرژی طبقات در قاب70-4شکل)

102سپری، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ...  

دهانه با اتصاالت نیمه صلب  2طبقه،  15 (: انرژی طبقات در قاب17-4شکل)

103سپری، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ..  

دهانه با اتصاالت نیمه صلب  3طبقه،  15 (: انرژی طبقات در قاب72-4شکل)

103سپری، تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ..  

ها، مورد بررسی قرار ترزيس ان در مدلهای هیس(: گرهی که منحنی73-4شکل )

گرفت ............................................................. 

  105  

صلب دهانه با اتصال نیمه 2طبقه و  5هیسترزيس قاب  (: منحنی74-4شکل)

106نبشی تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس .....    

صلب دهانه با اتصال نیمه 2بقه و ط 5هیسترزيس قاب  (: منحنی75-4شکل)

  106سپری تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ...   

صلب دهانه با اتصال نیمه 3طبقه و  5هیسترزيس قاب  (: منحنی76-4شکل)

107نبشی تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس .....    

ب صلدهانه با اتصال نیمه 3طبقه و  5هیسترزيس قاب  (: منحنی77-4شکل)

107سپری تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ......   

صلب دهانه با اتصال نیمه 3طبقه و  5هیسترزيس قاب  (: منحنی78-4شکل)

108نبشی تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ......   

صلب دهانه با اتصال نیمه 4طبقه و  5(: منحنی هیسترزيس قاب 79-4شکل)

  108له طبس ...... سپری تحت ترکیب بار ثقلی و زلز

صلب دهانه با اتصال نیمه 2طبقه و  10(: منحنی هیسترزيس قاب 80-4شکل)

109نبشی تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ....   

صلب دهانه با اتصال نیمه 2طبقه و  10هیسترزيس قاب  (: منحنی81-4شکل )

109سپری تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ...  
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صلب دهانه با اتصال نیمه 3طبقه و  10هیسترزيس قاب  ی(: منحن82-4شکل)

110نبشی تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ....   

صلب دهانه با اتصال نیمه 3طبقه و  10هیسترزيس قاب  (: منحنی83-4شکل)

110سپری تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ..   

صلب با اتصال نیمه دهانه 4طبقه و  10هیسترزيس قاب  (: منحنی84-4شکل )

111نبشی تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ..   

صلب دهانه با اتصال نیمه 4طبقه و  10(: منحنی هیسترزيس قاب 85-4شکل )

111سپری تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ..  

صلب دهانه با اتصال نیمه 2طبقه و  15هیسترزيس قاب  (: منحنی86-4شکل )

112ر ثقلی و زلزله طبس .. نبشی تحت ترکیب با  

صلب دهانه با اتصال نیمه 2طبقه و  15هیسترزيس قاب  (: منحنی87-4شکل )

112سپری تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس .   

صلب دهانه با اتصال نیمه 3طبقه و  15(: منحنی هیسترزيس قاب 88-4شکل )

113نبشی تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس ..   

صلب دهانه با اتصال نیمه 3طبقه و  15: منحنی هیسترزيس قاب (89-4شکل )

  113سپری تحت ترکیب بار ثقلی و زلزله طبس . 

 Perform – 3D( : مدل چن و کیشی که به عنوان نمونه در 90-4شکل )

 115..................    ....... مدلسازی شده است

( در مدل چن 90-4شکل ) 2( : تاريخچه لنگر انتهايی گره 91-4شکل )

و کیشی ......................................................   

116 

( در مدل 90-4شکل ) 2( : تاريخچه لنگر انتهايی گره 92-4شکل )

 Perform – 3D    .............................116تحلیلی 

صلب  دوران اتصال نیمه -های لنگرهای بین منحنی( : تفاوت93-4شکل )

 .............................................................

   ....116  

دهانه با اتصاالت نیمه  2طبقه،  5 (: انرژی طبقات در قاب1-2شکل)پ

............................. .................صلب سپری ......

 140  

ا اتصاالت نیمه دهانه ب 3طبقه،  5 (: انرژی طبقات در قاب2-2شکل)پ

........................ .......................صلب سپری ....

  140  

دهانه با اتصاالت نیمه  4طبقه،  5 (: انرژی طبقات در قاب3-2شکل)پ

........................  .......................... صلب سپری

 141  
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انه با اتصاالت ده 2طبقه،  10 (: انرژی طبقات در قاب4-2شکل )پ

 نیمه صلب سپری

.................. ...............................141  

دهانه با اتصاالت  3طبقه،  10 (: انرژی طبقات در قاب5-2شکل )پ

 نیمه صلب سپری

............ .....................................142  

نه با اتصاالت نیمه دها 4طبقه،  10 (: انرژی طبقات در قاب6-2شکل)پ

..............................  ................... صلب سپری

142 

دهانه با اتصاالت نیمه  2طبقه،  15 (: انرژی طبقات در قاب7-2شکل)پ

................................... ................ صلب سپری

143 

انه با اتصاالت نیمه ده 3طبقه،  15 (: انرژی طبقات در قاب8-2شکل)پ

.....................................  ............ صلب سپری

143 

صلب نبشی تحت دهانه با اتصال نیمه 2طبقه و  5(: قاب 1-3شکل )پ

145....  ............. ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو  

ت صلب سپری تحدهانه با اتصال نیمه 2طبقه و  5(: قاب 2-3شکل )پ

145ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ................    

صلب نبشی تحت دهانه با اتصال نیمه 3طبقه و  5(: قاب 3-3شکل )پ

146ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ...................   

صلب سپری تحت دهانه با اتصال نیمه 3طبقه و  5(: قاب 4-3شکل )پ

146......... ......... نتروترکیب بار ثقلی و زلزله الس  

صلب نبشی تحت دهانه با اتصال نیمه 4طبقه و  5(: قاب 5-3شکل )پ

147ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ...................   

صلب سپری تحت دهانه با اتصال نیمه 4طبقه و  5(: قاب 6-3شکل )پ

  147......... ......... ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو

صلب نبشی تحت دهانه با اتصال نیمه 2طبقه و  10(: قاب 7-3شکل )پ

  148ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ............... 

صلب سپری تحت دهانه با اتصال نیمه 2طبقه و  10(: قاب 8-3شکل )پ

148.......  ...... ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو  

صلب نبشی تحت انه با اتصال نیمهده 3طبقه و  10(: قاب 9-3شکل )پ

149ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ...............   

صلب سپری تحت دهانه با اتصال نیمه 3طبقه و  10(: قاب 10-3شکل )پ

149ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ............   
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صلب نبشی تحت دهانه با اتصال نیمه 4طبقه و  10(: قاب 11-3شکل )پ

150کیب بار ثقلی و زلزله السنترو ............. تر  

صلب سپری تحت دهانه با اتصال نیمه 4طبقه و  10(: قاب 12-3شکل )پ

150ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ............   

صلب نبشی تحت دهانه با اتصال نیمه 2طبقه و  15(: قاب 13-3شکل )پ

151....... ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ......  

صلب سپری تحت دهانه با اتصال نیمه 2طبقه و  15(: قاب 14-3شکل )پ

151ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ............   

صلب نبشی تحت دهانه با اتصال نیمه 3طبقه و  15(: قاب 15-3شکل )پ

152ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو ............   

صلب سپری تحت دهانه با اتصال نیمه 3و  طبقه 15(: قاب 16-3شکل )پ

  152.  ......... ترکیب بار ثقلی و زلزله السنترو

صلب نبشی تحت دهانه با اتصال نیمه 2طبقه و  5(: قاب 17-3شکل )پ

  153ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان .................... 

ری تحت صلب سپدهانه با اتصال نیمه 2طبقه و  5(: قاب 18-3شکل )پ

153........  .ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان ........  

صلب نبشی تحت دهانه با اتصال نیمه 3طبقه و  5(:  قاب 19-3شکل )پ

154......... ......... ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان  

صلب سپری تحت دهانه با اتصال نیمه 3طبقه و  5(:  قاب 20-3شکل )پ

154........ ......... ه ناغانترکیب بار ثقلی و زلزل  

صلب نبشی تحت دهانه با اتصال نیمه 4طبقه و  5(:  قاب 21-3شکل )پ

155.............  .... ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان  

صلب سپری تحت دهانه با اتصال نیمه 4طبقه و  5(: قاب 22-3شکل )پ

515.... ............... ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان  

صلب نبشی تحت دهانه با اتصال نیمه 2طبقه و  10(:  قاب 23-3شکل )پ

  156............. ... ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان

صلب سپری تحت دهانه با اتصال نیمه 2طبقه و  10(:  قاب 24-3شکل )پ

156........ ....... ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان  

صلب نبشی تحت دهانه با اتصال نیمه 3طبقه و  10(: قاب 25-3شکل )پ

157........... ...... ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان  

صلب سپری تحت دهانه با اتصال نیمه 3طبقه و  10(: قاب 26-3شکل )پ

157ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان ................   
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تحت صلب نبشی دهانه با اتصال نیمه 4طبقه و  10(: قاب 27-3شکل )پ 

158....... ........ ترکیب بار ثقلی و زلزله ناغان  

صلب سپری تحت دهانه با اتصال نیمه 4طبقه و  10(: قاب 28-3شکل )پ
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  :مقدمه -1-1

ت يكي ستون بصورهاي فوالدي، اتصاالت تیر به هاي متداول قابدر تحلیل

شوند. با اين فرض مياز دو حالت صلب كامل و يا مفصلي ايده آل 

ي فوق و اتصاالت در واقع داراي رفتاري مابین دو محدوده ،وجود

اين موضوع در  (.2003، و همکاران )چنباشند داراي سختي غیر خطي مي

ورثريچ آمريكا نمايان شد. در واقع اين زلزله ن 1994 اثر زلزله

هاي فوالدي مقاوم خمشي كه اتصاالت خمشي جوشي در قابنشان داد 

(MRF) باشند.  لذا بعد هاي شديد آسیب پذير ميدر اثر زمین لرزه

از اين ماجرا يك نوع اتصال ديگر، يعني اتصاالت پیچي كه اغلب 

. براي بهسازي و طراحي جديد شوندنامیده میاتصاالت نیمه صلب نیز 

ا شدت لرزه خیزي باال مورد توجه قرار هاي فوالدي در مناطق بقاب

 .(2003، شن )اکباس؛گرفت 

در چند دهه اخیر مطالعات در زمینه رفتار اتصاالت نیمه صلب و 

بسیاري را در  اي توجه محققانتاثیر آن بر پارامترهاي مختلف سازه

در آيین امروزه كه  آنگونهسراسر جهان به خود جلب كرده است. 

هاي فوالدي و صنايع ساختمان سازي ي سازههاي معتبر طراحنامه

هاي كشورهاي پیشرفته جايگاهي يافته است. در اين میان آزمايش

بسیاري بر روي سختي غیر خطي اتصاالت نیمه صلب انجام پذيرفته، كه 

 –منجر به ارائه روابط رياضي و جداولي براي تشكیل منحني لنگر 

 .دوران اتصاالت متفاوت گرديده است

 ،دوران –ای و جداول منحنی لنگر ت سختی غیر خطی اجزای سازهاهمی 

در مباحث پیرامون تحلیل  گردد.های غیرخطی اشکار میدر  تحلیل

هاي يك درجه آزادي، در مدل رياضي موردنظر فرض بر دينامیكي دستگاه

ییر مكان داراي غاين بود كه نیروي ارتجاعي )نیروي فنر( نسبت به ت

شد كه انرژي مستهلك شده به شد و همچنین فرض ميبارابطه خطي مي

ي خطي با سرعت دستگاه صورتي است كه نیروي میرائي نیز رابطه

داشته، بعالوه جرم دستگاه همیشه بدون تغییر نسبت به زمان منظور 

گرديد. نتیجه فرضیات فوق در مورد حركت يك چنین دستگاهي به مي



 
25 

ي از مرتبه دوم با ضرايب صورت يك معادله ديفرانسیل خطي معمول

 گشت: ثابت به صورت زير نمايان مي

(1-1) )(
...

tPkuucuM                    

K ,c ,m باشند. به ترتیب جرم، ضريب میرايي و سختي معادل دستگاه مي

در حاالت مختلف  P(t)براي تعیین رفتار دستگاه تحت اثر نیروي محرك 

اي، بايد معادله فوق را ي و ضربهبارگذاري نظیر نیروهاي هارمونیك

حل نمود. در هر حال يك جواب عمومي به صورت انتگرال  ديوهامل در 

توانسته مورد استفاده قرار گیرد. هاي اختیاري ميبارگذاري

تواند به عنوان معرف رفتار دينامیكي مي( 1-1بنابراين معادله )

اي ت فیزيكي ويژههاي خطي در نظر  گرفته شود. با اين حال حاالسازه

توانند بیانگر خواص وجود دارد كه در آنها رابطه خطي فوق نمي

دينامیكي سازه باشد. در چنین صورتي نیاز به انتخاب مدلي مناسب 

است كه در آن نیروي فنر و نیروي میرائي به ترتیب با تغییر مكان 

 و سرعت دستگاه داراي رابطه غیر خطي باشند : 

(2-1) ),,(
...

tuufuM                                

( 2-1هايي به صورت رابطه كلي )در نتیجه معادله حركت چنین دستگاه

خواهد بود. كه حل رياضي آن معموال پیچیده و طوالني بوده و اغلب 

باشد. هاي عددي براي برآورد جواب آن مياحتیاج به كاربرد روش

خرب و يا مسبتًا قوي و ي نيك زلزله اثر تحلیل يك ساختمان تحت

خطي از جمله حاالت شديد بصورت غیر  ربررسي يك سازه در برابر انفجا

 موردنظر هستند. 

ها به دو طريق مختلف در جواب بطور كلي در عمل مساله غیر خطي سازه

 . (1384)خسرو برگی،  دستگاه ها دخالت دارد

 هاي بزرگ( غیر خطي هندسه اي )تغییر شكل (1

 رفتار مصالح )عدم پیروي از قانون هوك(  غیر خطي بودن (2



 
26 

اگرچه تاكنون تمامي محققان به اين با توجه به مطالب ارائه شده 

ند كه مشخصات غیر خطي اتصاالت تیر به ستون نقش بسیار اهنتیجه رسید

با اين وجود  اما كنندهاي فوالدي ايفا مياي سازهمهمي در طرح سازه

ت نیمه صلب و كارايي اين نوع اتصال هنوز قابلیت جذب انرژي اتصاال

اي شامل هاي مختلف سازههاي صلب در سیستمبطور توام با اتصال

هاي خمشي تحت تاثیر امواج هاي مهاربندي همگرا، واگرا و قابقاب

-اين پايان در زلزله مورد تحلیل و بررسي قرار نگرفته است. لذا

 . يمپردازنامه به بررسی اين موضوع می

 ها:بندي انواع اتصاالت از دیدگاه آیین نامهقسیمت -1-2

دو پارامتر مهم در  (Euro code 3، 1992)نامه اروپايي مطابق آيین

رود كه عبارتند از مقاومت خمشي و سختی بندي اتصاالت بكار ميدسته

در ارتباط با مقاومت خمشی تقسیم بندي به شرح زير  چرخشی اتصاالت،

 است: 

اتصاالت  -3اتصاالت با مقاومت جزئي  -2قاومت كامل اتصاالت با م -1

 اسمًا مفصلي 

 بندي بدين گونه است: در رابطه با سختي چرخشي اتصاالت تقسیم

 اتصاالت مفصلي  -3اتصاالت نیمه صلب  -2اتصاالت صلب  -1

هاي خمشي كاربرد ندارند. چهار به غیر از اتصاالت مفصلي كه در قاب

 موارد فوق به شرح زير وجود دارد:  حالت رفتاري اتصال طبق

 الف( اتصاالت با مقاومت كامل و صلب

 ب( اتصاالت با مقاومت كامل و نیمه صلب  

 پ( اتصاالت با مقاومت جزئي و صلب

 ت( اتصاالت با مقاومت جزئي و نیمه صلب  

نكته قابل توجه اين است كه عنوان قاب نیمه صلب اغلب براي موارد 

هاي با رود. در حالیكه عبارت صلب براي قاب)ب( و )پ( بكار مي

رود. براي مدل كردن اتصال صلب و همچنین با مقاومت كامل بكار مي
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مناسب رفتار اتصال، بايستي هم خود اتصال و هم مقاطع اعضايي كه 

ناطق الهي و همكاران،  (شوند مورد توجه قرار گیرندبهم متصل مي

ر ارتباط با مقاومت نهايي همواره مقاومت خمشي اتصال د .(1379

گردد. و سختي چرخشي اتصال به اتصال با لنگر پالستیك تیر مقايسه مي

يزداني: ناطق الهي، ) باشدچرخش اتصال وابسته مي –منحني لنگر 

1378.) 

هاي فوالدي آمريكا ها، انجمن ساختماندر ارتباط با شرح اتصاالت قاب

(AISC, 1986, 1989) كند. صال را به صورت زير بیان ميمشخصات سه نوع ات 

شود كه اتصاالت ها فرض ميهاي صلب، در اين سازهنوع اول يا قاب -1

زاويه هندسي در  ظها از صلبیت كافي جهت حفتیرها به ستون

باشند. از اين نوع اتصاالت در تحلیل تقاطع اعضاء برخوردار مي

 شود. خطي سازه استفاده مي

ه، اين گونه اتصاالت بدون هیچ مقاومتي هاي سادنوع دوم يا قاب -2

 باشند. مجاز به چرخش مي

توانند عالوه بر هاي نیمه صلب، اتصاالت مينوع سوم يا قاب -3

 انتقال برش قائم، درصدي از لنگر را نیز منتقل نمايند. 

 AISCآيین نامه  (LRFD)در ضمن در روش طراحي ضريب بار و مقاومت 

 FRتورالعمل خود قرار داده است: نوع طراحي دو نوع سازه را در دس

 نیمه مقید(.) PR) كامالً مقید( و نوع 

تأثیر اتصاالت نیمه گیردار در واكنش سازه، تنها تغییر در توزيع 

هاي قاب ها نیست. بلكه باعث افزايش تغییر مكانلنگر تیرها و ستون

نیا، )طیبی شودز ميدر تحلیل قاب نیPو در نتیجه ازدياد اثر 

1385.)  

 هدف و ضرورت تحقیق: -1-3

يکی از  تحت تاثیر زلزلههای موضعی اتصاالت شکستاز آنجائی که 

لذا ضرورت تحقیق  باشدهای فوالدی میريختگی سازه عوامل اصلی در فرو

رسد انرژی با حداقل فناوری مهم به نظر می های جاذبدر مورد سیستم
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عدم  صال نیمه صلب( بعلتات میراگرهای فلزی ) امروزه استفاده از

سه با ساير میراگرهای ينیاز به فناوری تولید پیچیده در مقا

که عوامل متفاوتی در رفتار  غیره اصطکاکی و میراگرهای مايع و

در .باشدمکانیکی آنها دخالت دارند از اهمیت زيادی برخوردار می

هاي جديد مقاوم سازي سازههای اخیر بسیاري از محققان به منظور دهه

هاي شديد زلزله سعي كرده اند كه از تركیب اتصاالت  در مقابل تكان

صلب و نیمه صلب به عنوان مكمل نقاط ضعف يكديگر در جذب انرژي و 

  شكل پذيري سازه استفاده كنند.

باشد كه همیشه اتصاالت يكسان در منتهي توجه به اين نكته ضروري مي

دهند. بديهي است مشابه و يكساني از خود نشان نميالیه تیر رفتار 

باشد كه همزمان سبب كه دلیل اين  امر ناشي از بار متغیر زلزله مي

ي ديگر اتصال ي اتصال تیر و بار برداري در گرهبارگذاري در يك گره

اين موضوع با يك نمونه قاب يك دهانه مطابق  .گرددتیر به ستون مي

گردد. ارهاي ثقلي قرار گرفته، بهتر تشريح ميشكل زير كه تحت اثر ب

را مطابق  gMتحت اثر بارهاي ثقلي، اتصاالت انتهاي تیر، لنگر 

شكل زير تحمل خواهد كرد. حال چنانچه بار جانبي به قاب   (a)منحني 

ی متاثر وارد شود، اتصال سمت راست بارگذاري شده در حالي كه گره

 .(bد )منحني از بار جانبي بار برداري خواهد ش
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 ( مثال تشريحی از مشخصات بارگذاری و باربرداری اتصال1-1شکل )

بنابراين سختي ظاهري اتصاالت، جذب انرژي و ساير پارامترهاي 

اي دينامیكي حتي در دو انتهاي تیر نیز به دلیل تأثیر بارهاي لرزه

بدين ترتیب براي ابداع يك روند طراحي منطقي  متفاوت خواهد بود.

ها بايد بر اساس تعدادي نتايج اي قابصلب ظرفیت لرزههاي نیمهبقا

-طیبی اي واقعي ارزيابي شود )امواج لرزهآنالیز انجام شده، تحت 

هدف از اين تحقیق بررسی تاثیر اتصاالت توام صلب  لذا (.1385نیا، 

پارامترهايی مثل بیشترين مقدار برش پايه،  و نیمه صلب بر روی 

ها، مزايا و احیانًا حداکثر تغییر مکان جانبی، قاب، زمان تناوب

های سیستم در رفتار هیسترزيس اتصاالت سازه و معايب اين اتصال

به سیستم قاب خمشی ويژه نسبت  مهاربندی همگرا و واگرا  دوگانه

هر يک عالوه بر اين تاثیر تعداد دهانه و ارتفاع نیز در  .باشدمی

  گیرد.قرار میاز اين دو سیستم مورد بررسی 
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 ساختار پایان نامه :  -1-4

نامه در پنج فصل نگارش شده است. ساختار کلی کار در اين پايان

قالب اين فصول به ترتیب از فصل اول با معرفی موضوع شروع و تا 

گیرد،ادامه های کلی از کارهای انجام شده صورت میگیریآخر که نتیجه

 شود.نامه شرح داده میمطالب در پايانيابد. در زير روند ارائه می

هاي سازه پیرامون پیدايش اتصاالت نیمه صلب، ایمقدمهدر فصل اول، 

ها و هدف تحقیق ارائه  غیر خطي، بیان اتصاالت از ديدگاه آيین نامه

 شده است. 

در فصل دوم به بیان نتايج حاصل از بكار گیري اتصاالت نیمه صلب و 

معرفی  بیان رفتار ارتجاعي خمیري سازه، ،اتيهاي تحقیقصلب در مدل

لزوم بكارگیري سختي غیر خطي اتصال و  انواع اتصاالت نیمه صلب،

 هاي مهاربندي شده پرداخته شده است. معرفي كلیاتي در مورد قاب

هاي مورد مطالعه، رفتار اتصال و نواحي م، فرضیات قابدر فصل سو

نرم افزار  های مورد استفاده،تنگاشها ، شتابانتهايي تیر در تحلیل

 صلب دوران اتصال نیمه-و محاسبه منحنی لنگر مورد استفاده در تحلیل

 معرفي شده است. 

های مورد مطالعه، میزان فصل چهارم شامل، مبنای تحلیل و طراحی قاب

انرژي جذب شده در اعضاي سازه به تفكیك طبقه  و بررسي ساير نتايج  

 د.باشحاصل از تحلیل می

ها مورد بررسی قرار گرفته و نتايج مدل فصل پنجم در و در نهايت

 پیشنهاداتی در رابطه با نتايج ارائه شده است.
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            Abstract: 

The effect of semi-rigid connections on the behavior of structural systems has always 

drown the attention of many researchers to itself. Previous studies have been investigated 

effect of this kind connections in special moment resisting frame, and this results have 

shown that application of this connection excepting control of lateral displacement 

stories, in other case such as reduction of base shear, reduction of end moment envelope, 

and the lighter of structure is useful. According to important  and frequency dual system 

in this thesis combined effect of rigid and semi- rigid connection in dual system include 

of braced frame has studied. For this purpose investigate result of non linear dynamic 

analyses in systems witch is consist of semi- rigid connection in braced frames and rigid 

connection in other frames. Selected models consist of 2,3 and 4 bays 5,10 and 15 

frames. Characteristics of steel frame such as energy dissipated, hysteretic loops semi- 

rigid connection under different earthquake, calculated base shear envelope and effecting 

of bays and heights numbers on the behavior of structure were discussed. For getting 

good conclusion, each of beam and column elements and semi- rigid connections like 

three linear model according to seismic rehabilitation prestandard have modeled. The 

studies of hysteretic loop of a shown that the most energy dissipated semi- rigid 

connection in special moment resisting frame is perform, but the distribution of energy to 

neighbor bays of semi- rigid connection node and avoiding of energy concentration in 

dual system braced bays is performing better. In respect of period also  the research 

model in dual system were performing better than special moment resisting frame and in 

general we can say that the structure in dual system under effect of slower seismic 

simulation is doing.         
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