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  اانام خانوادگي : پیرصمدی                                                                                              نام : زهرنام خانوادگي : پیرصمدی                                                                                              نام : زهر

  غیر خطي استاتیكي ودینامیكي مهاربندیها در ساختمانهای اسكلت فلزیغیر خطي استاتیكي ودینامیكي مهاربندیها در ساختمانهای اسكلت فلزیعنوان پایان نامه : بررسي رفتار خطي و عنوان پایان نامه : بررسي رفتار خطي و 

  دکتر هوشیار ایماني کله سر دکتر هوشیار ایماني کله سر --  11اساتید راهنما :اساتید راهنما :
  دکتر غالمرضا نوریدکتر غالمرضا نوری  --22                                    

  استاد مشاور :  مهندس پرویز نژادسیفياستاد مشاور :  مهندس پرویز نژادسیفي

  دانشگاه:  محقق اردبیليدانشگاه:  محقق اردبیلي                        مقطع تحصیلي : کارشناسي ارشد   رشته تحصیلي : عمران      گرایش : سازه    مقطع تحصیلي : کارشناسي ارشد   رشته تحصیلي : عمران      گرایش : سازه    
  137137تعداد صفحه : تعداد صفحه :                                                     8888//0202//1010تاریخ فارغ التحصیلي : تاریخ فارغ التحصیلي :             دانشكده : فني                    دانشكده : فني                    

، بادبند همگرا، بادبند زانویي ، بادبند همگرا، بادبند زانویي EEBBFF، بادبند ، بادبند PPUUSSHH  OOVVEERRکلید واژه ها: سازه های فوالدی ،آنالیز غیر خطي استاتیكي کلید واژه ها: سازه های فوالدی ،آنالیز غیر خطي استاتیكي 
  كل پذیری، مقاومت،رفتاراستاتیكي ، رفتار دینامیكيكل پذیری، مقاومت،رفتاراستاتیكي ، رفتار دینامیكي،ش،ش

انواع مهاربند انواع مهاربند   دینامیكيدینامیكي  رفتارخطيرفتارخطيرفتار خطي وغیرخطي استاتیكي ورفتار خطي وغیرخطي استاتیكي وموضوع مورد مطالعه در این تحقیق بررسيموضوع مورد مطالعه در این تحقیق بررسي
  باشد. باشد. هاميهامي

طالعه قرار طالعه قرار مختلف مهاربندی مورد ممختلف مهاربندی مورد م  هایهایهای مختلف همراه با آرایشهای مختلف همراه با آرایشبدین منظور ابتدا قابهائي باتعداد طبقات و دهانهبدین منظور ابتدا قابهائي باتعداد طبقات و دهانه
امه امه کلیه مراحل تحلیل و طراحي توسط برنکلیه مراحل تحلیل و طراحي توسط برن  مي شودومي شودودر هر حالت سختي جانبي آن با حالت قاب مبنا مقایسه در هر حالت سختي جانبي آن با حالت قاب مبنا مقایسه گرفته وگرفته و

EETTAABBSSودودمي شمي شه قابلیت تحلیل و طراحي مكرر را دارد انجام ه قابلیت تحلیل و طراحي مكرر را دارد انجام کک . .                                                                                                                  
بررسي مي شود در بررسي مي شود در   هاهاهانه کمتر همراه با حالت اول از چند حالت آرایش مهاربندیهانه کمتر همراه با حالت اول از چند حالت آرایش مهاربندیدر طي این بررسي،قابهای با طول ددر طي این بررسي،قابهای با طول د

    استفاده میشود .استفاده میشود .این قسمت از سیستم قابها با اتصاالت مفصلياین قسمت از سیستم قابها با اتصاالت مفصلي
  رند:رند:ییمي گمي گمورد بررسي قرارمورد بررسي قراریریرن پروژه موارد زن پروژه موارد زییدر ادر ا
  ت های مختلفت های مختلفییتحت خروج از مرکزتحت خروج از مرکزEEBBFFي ساختمانها با بادبند ي ساختمانها با بادبند یی.جابجا.جابجا11
  انواع مختلف بادبندهاانواع مختلف بادبندهادبندهای ضربدری ودبندهای ضربدری و.همسان سازی با.همسان سازی با22
  بررسي رفتار خطي دینامیكي انواع مهاربندها ومقایسه با حالت مبنا.بررسي رفتار خطي دینامیكي انواع مهاربندها ومقایسه با حالت مبنا.--33

امروزه تحلیل و طراحي ساختمانها در برابرنیروهای ناشي از زلزله به صورت یك تخصیص ویژه درآمده استت و اهمیتت امروزه تحلیل و طراحي ساختمانها در برابرنیروهای ناشي از زلزله به صورت یك تخصیص ویژه درآمده استت و اهمیتت 
  آن کامال مشهود است. آن کامال مشهود است. 
جاعي، رفتاری غیرخطي داشته و ایتن امتر جاعي، رفتاری غیرخطي داشته و ایتن امتر رترته غیراه غیراضضشدید، ساختمانها با ورود به حوشدید، ساختمانها با ورود به حو  های متوسط وهای متوسط ودر هنگام وقوع زلزلهدر هنگام وقوع زلزله

شود در صورت طراحتي مناستب ، در اترتيییتر شتكلهای غیرارتجتاعي، انترژی زیتادی را جتذب نمتوده  در شود در صورت طراحتي مناستب ، در اترتيییتر شتكلهای غیرارتجتاعي، انترژی زیتادی را جتذب نمتوده  در موجب ميموجب مي
  ..نیروهای بیشتری را تحمل نمایندنیروهای بیشتری را تحمل نمایندنتیجهنتیجه
بنابرلین بنابرلین   کندکندها را در تحلیل خطي لحاظ ميها را در تحلیل خطي لحاظ ميثر عملكرد غیرخطي سازهثر عملكرد غیرخطي سازهاکاکهای زلزله، ضرایبي وجود داد کههای زلزله، ضرایبي وجود داد کهنامهنامهدر اکثرآییندر اکثرآیین  

استفاده استفاده   PPUUSSHH  OOVVEERRلزوم انجام  تحلیل های غیر خطي ضروری مي باشد که در این پایان نامه از برنامه کامپیوتری لزوم انجام  تحلیل های غیر خطي ضروری مي باشد که در این پایان نامه از برنامه کامپیوتری 
  شده است.شده است.
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 فهرست مطالب

 صفحه                                   عنوان

 یاتکلـ  فصل اول

 ب .......................................................................................................................................................... ( مقدمه1-1

 ج ........................................................................................................................................ یق( لزوم انجام تحف1-2

 ج ................................................................................................................................................ یق( هدف تحق1-3

 د ............................................................................................................................................. یقتحق یات( فرض1-4

 د .................................................................................................................................... ( مرور مطالعات گذشته1-5

 ط ......................................................................................................................................... نامه یان( ساختار پا1-6

 

 حاکم بر آن یهایرفتار سازه ها وتئورـ  فصل دوم

 .Error! Bookmark not defined ............................. سازه در برابر زلزله یلتحل یبر روشها ی(مقدمه ا2-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ لیتحل ي(ضوابط کل2-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... ياصل یرو غ ياصل ی(اعضا2-2-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ سازه ی( رفتار اجزا2-2-2

 Error! Bookmark یفوالد یدر سازه ها یروشكل و ن ییرکنترل شونده توسط تي یاجزا ی( طبقه بند2-2-3

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................ زلزله یمؤلفه ها يو همزمان  P – Δ، آتار  یچش(آتار پ2-2-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................... يو جانب يتقل یبارگذار یب(ترک2-2-5

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... ي( واژگون2-2-6

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. يخط یبرروشها ی( مقدمه ا2-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ يخط یرغ یبرروشها ی(مقدمه ا2-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ سازه یلتحل ی(روشها2-5

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... يخط یكياستات یل(تحل2-6

 .Error! Bookmark not defined ........................................... نوسان سازه يزمان تناوب اصل یین(تع2-6-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ شكلها ییرو تي یروها(برآورد ن2-6-2

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... (نیروی زلزله در حوزه ارتجاعي2-7

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ (خواص طیف ارتجاعي زلزله2-7-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ (تعیین نیروی زلزله2-7-2



  

  

4 

 .Error! Bookmark not defined ............................................... ( تحلیل مدی با استفاده از طیف زلزله2-8

 .Error! Bookmark not defined .................................................... زمان تناوب و استهالک سازه یرات(ت2-9

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... ( حساسیت موضعي2-9-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. ( حساسیت کلي2-9-2

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... (تاتیر سختي بر رفتار لرزه ای2-10

 .Error! Bookmark not defined ................................................ يارتجاع یرزلزله در حوزه غ یروی(ن2-11

 .Error! Bookmark not defined ..................................... زلزله ییروبر ن يارتجاع یررفتار غ یر(تات2-11-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................. زلزله یرویدر کاهش ن ي( نقش نرم2-12

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ و مقاومت ينرم یب(رابطه ضر2-13

 .Error! Bookmark not defined ............................ هرتز( 2از  یششتاب تابت )فرکانس ب یه( ناح2-13-1

 Error! Bookmark notهرتز( 2/0تابت )کمتر از  یيهرتز( و جابجا 2تا  2/0سرعت تابت ) ي(نواح2-13-2

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. یری( شكل پذ2-14

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. ( اهمیت شكل پذیری2-14-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. (تعریف شكل پذیری2-14-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................... يمقاومت و سخت يکاهندگ یر(تات2-15

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... ينرم یف(ط2-16

 .Error! Bookmark not defined .............................................. زلزله ير ارتجاعیغ یفط یه( نحوه ته2-17

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... يارتجاع یرغ یفهای(ط2-18

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یكيبر روش بار استات ی(نقد2-19

 .Error! Bookmark not defined .................................... یهبازتاب زلزله و شتاب پا یفطدر  یب(تقر2-20

 .R .................................. Error! Bookmark not definedرفتار  یبضر یینتع یبرا يمنطق یه(نبود پا2-21

 .Error! Bookmark not defined ............................................ در ارتفاع یرون یعتوز یالگوها ي(درست2-22

 .Error! Bookmark not defined ..................... زلزله یروهاین یعو جرم بر توز يسخت ییراتتي یر(تات2-23

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. ینامیكيار شبه د(ب2-24

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... (خالصه روش مودال2-25

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... ینامیكي(بارد2-26

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... يارتجاع ینامیكيد یل(تحل2-27

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... يارتجاع یرغ ینامیكيد یل(تحل2-28

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... (روش مودال2-28-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................... یلسونو یافته یم(روش گام به گام  تعم2-28-2

 ج
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 .Error! Bookmark not defined .................................................. (معیارهای طرح برای بار دینامیكي2-29

 .R ............................................................................. Error! Bookmark not defined( ضریب رفتار 2-30

 .Error! Bookmark not defined .................................... محدودیت تيییر شكل و جابجایي سازه(2-30-1

 .Error! Bookmark not defined .......... (تفاوت های بنیادی بارهای لرزه ای و باراستاتیكي معادل2-30-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ (پایداری لرزه ای سازه ها2-31

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... (مقاومت یك معیار ناکافي2-31-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... (نیروی ارتجاعي زلزله2-32

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... (محاسبه جابجایي خمیری2-32-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. (ایده غلتك ایمن2-33

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. (اندیس پایداری لرزه ای2-33-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................... (ایده زنجیر ایمن )تسلیم هدایت شده (2-34

 

 یمهاربند یستمباس آن یسهشده و مقا یمهاربند یانواع قابها یخط یکیرفتار استات یبررسـ  فصل سوم

 یضربدر

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... بادبند: یف(تعر3-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................... شده همگرا یقاب مهاربند یستم(س3-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... (انواع مهاربندی هم مرکز3-2-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... شده يبررس یمدل ها ي(معرف3-3

 .Error! Bookmark not defined قرار گرفته اند يمورد بحث وبررس یقتحق ینکه در ا یي(بادبندها3-3-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................... انجام گرفته شده یها یقتحق یده(چك3-3-2

 .Error! Bookmark not defined ........... نامه یانبكار گرفته شده در پا یدر مورد روشها یحي(توض3-3-3

 .Error! Bookmark not defined .............. مشخصات آن یروسا یاز پالن سازه وبارگذار ی(نمونه ا3-3-4

 .Error! Bookmark not defined ....................... تحلیل و طراحي انواع مختلف بادبند ي(مالحظات کل3-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... (بادبند همگرای ضربدری3-5

 .Error! Bookmark not defined ........... 8و  7ی(مالحظات خاص در طراحي بادبندی های همگرا3-6-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... شكل k(بادبند همگرای 3-7

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... (بادبند همگرای قطری3-8

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ همگرا یبادبندها ي(اصول طراح3-9

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ (EBF)(بادبند واگرا 3-10

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. (اصول طراحي بادبند واگرا3-11

 .Error! Bookmark not defined ......... ( بادبندهای برون محور و برخي ایرادات آنها در طراحي آنها3-12

 د
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 .Error! Bookmark not defined ................................. با سیستم سازه ای دیگر EBF(ترکیب سیستم3-13

 .Error! Bookmark not defined ............................ (مالحظات خاص در طراحي بادبندی های واگرا3-14

 .Error! Bookmark not defined .......................................... کم یتواگرا باخروج ازمرکز ی(بادبندها3-15

 .Error! Bookmark not defined ............................................... یادز یتبا خروج از مرکز ی(بادبندها3-16

 Error! Bookmark not .... و بدون آن یتباخروج از مرکز یشده با بادبندفطر یبندقاب مهار ي(بررس3-17

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....................................... (KBF)(قاب های مهاربندی شده زانوئي 3-18

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. (مشخصات3-18-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................ (کارایي3-18-2

 .Error! Bookmark not defined .............................. یيزانو ی(مالحظات خاص در طراحي بادبندها3-19

 .Error! Bookmark not defined ............................................ یيودوزانو یيزانو تك یستمس یسه(مقا3-20

 .Error! Bookmark not defined .................................... قاب ياترسطح مقطع اعضا بر سخت ي(بررس3-21

 .Error! Bookmark not defined ........................ قاب يسخت یزانو بر رو ینرسياتر ممان ا ي( بررس3-22

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... ی(جمع بند3-23

 .Error! Bookmark not defined .. یوارون هم در دو دهانه مساو یشده قطر یقاب مهاربند يبررس3-26

 Error! Bookmark )اختالف کم(یوارون هم در دو دهانه نا مساو یشده قطر یقاب مهاربند ي(بررس3-27

not defined. 
 Error! Bookmark(یاد)اختالف زیوارون هم در دو دهانه نا مساو یشده قطر یقاب مهاربند ي(بررس3-28

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... ی(جمع بند3-29

 

 یضربدر یمهاربند یستمآن با س یسهشده ومقا یمهاربند یانواع قابها ینامیکیرفتار د یبررسـ  فصل چهارم

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ (مقدمه4-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... شده يبررس یمدل ها ي(معرف4-2

 .Error! Bookmark not defined ..... قرار گرفته اند مورد بحث ینامیكيد يکه در بررس یي(بادبندها4-2-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. ی(بادبند ضربدر4-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ شده يبررس ی(انواع بادبندها 4-4

 !Error .... (h=3با ارتفاع مفروض) یبابادبند ضربدر یمهاربند یستمسازه چندطبقه انواع س يسخت یسه(مقا4-5

Bookmark not defined. 
 !Error ........ (l=5.5)یربا دهانه متي یبابادبند ضربدر یمهاربند یستمسازه چندطبقه انواع س يسخت یسه(مقا4-6

Bookmark not defined. 
 !Error ........... (=7l)یربا دهانه متي یبابادبند ضربدر یمهاربند یستمسازه چندطبقه انواع س يسخت یسه(مقا4-7

Bookmark not defined. 
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 !Error ..... (h=4.5)یربا ارتفاع متي یبابادبند ضربدر یمهاربند یستمس سازه چندطبقه انواع يسخت یسه(مقا4-8

Bookmark not defined. 
 !Error ..... (h=5.5)یربا ارتفاع متي یبابادبند ضربدر یمهاربند یستمسازه چندطبقه انواع س يسخت یسه(مقا4-9

Bookmark not defined. 
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 مهاربندی
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شونده توسط نیرو و تيییر شكل در قابهای ساده مهاربندی شده با  طبقه بندی اجزای کنترل (2-2جدول 

مهاربند برون محور
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 مقدمه   (1-1

 )اذا زلزلت االرض زلزالها و اخرجت االرض اتقالها( 

 آید(رهایش بیرون ميآید چه زلزله و لرزشي، از زمین نیروها و بالرزد و زلزله مي)زماني که زمین مي

 زلزله چیست؟
   

 هتتای طبیعتتي پوستتته زمتتین.ناشتتي از فعالیت هتتای زمتتینزلزلتته بتته بیتتان ستتاده عبتتارت استتت از تكان

بر اتر وقوع زلزله، امواج زلزله )امواج فشاری، برشي و سطحي( از محل ایجاد آن که با نام کانون زلزلته معتروف 

 .شوداست در جهات مختلف منتشر مي

 بیني کرد؟توان زلزله را پیشآیا مي

وقتوع  باشد در این میان توجه عمتومي بته زمتانآن مي بیني زلزله به معنای تعیین زمان، مكان و شدتپیش   

پتذیر كتان و شتدت زلزلته امكانباشد که اتفاقاً تنها موردی است که نمي توان آن را تعیین کترد امتا تعیتین ممي

کوتاه مدت و بلندمدت بسیار متفاوتي قبتل از وقتوع زلزلته مشتاهده شتده استت کته شتامل تيییترات  اراتاست.

تتوان سطح، تيییر فشار مایعات، تيییر در میدان الكتریكي و ميناطیسي و... است کته از آن مي غیرمنتظره در شیب

هیمالیتا  –دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند آلت  ه کشور ما ایران ، بهای قبل ازوقوع زلزله یاد کرد.هبه عنوان نشان

 . آسیا( هر چند وقت  بار زلزله های شدیدی را متحمل شده است –)اروپا 

طبیعي، غریزی، و شناخته شده انسانهاستت بته ناچتار  با عنایت به اینكه نیاز به احساس ایمني یكي از نیازهای

 مقابله با این پدیده طبیعي ضروری به نظر میرسد.
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در قرن بیستم فوالد به علت داشتن قابلیت انعطاف پذیری و شكل پذیری مناسب، جهت طراحتي ستازه هتای 

و ضتوابط له مورد استفاده قرار گرفته است، اما استفاده صحیح از این مصالح به رعایت روابط مقاوم در مقابل زلز

 خاصي در طراحي نیاز دارد

.به عنوان مثال سیستمهای با مهار بندی هم محور از نظر سختي و کنتترل تيییتر مكانهتای جتانبي در محتدوده 

ی ظرفیت جتذب انترژی کمتتر و لتذا دارای شتكل خطي بسیار مناسب مي باشند، اما در محدوده غیر خطي دارا

 پذیری کمتری مي باشند

 

 لزوم انجام تحفیق (1-2
 

در حال حاضر مهندسین طراح جهت تحلیل و طراحي سازه هتا از بتر نامته هتای کتامپیوتری نظیتر برنامته    

2000,ETABS2000SAP مي شود و کمتتر  استفاده مي کنند که اکثراٌ از تحلیل های خطي آن برنامه ها استفاده

به جنبه های غیر خطي آن توجه مي شود . آیین نامه های زلزله برای رفع این مشكل از ضریب رفتار که قابلیتت 

تبدیل غیر خطي به خطي را دارد استفاده مي کنند در صورتیكه هنتوز بترای اکثتر بادبنتد هتا ی متورد استتعمال  

بررسي رفتار سیستم ها در حوزه خطي وغیرخطتي متورد نیتاز بنابراین .ضریب رفتار مناسبي پیشنهاد نشده است 

 مي باشد..

 هدف تحقیق (1-3

وبررستي  هدف اصلي این پایان نامه بررسي رفتار لرزه ای خطي و غیر خطي بتا استتفاده از تحلیتل استتاتیكي

 به منظور مقایسه و بررسي انواع مختلف بادبند ها مي باشد. رفتارخطي دینامیكي 
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 تحقیقفرضیات  (1-4

 دراین پروژه سازه های فوالدی موردبحث قرار مي گیرند.

 بر طبق آیین نامه بوده است.استاتیكي غیرخطي جهت تحلیل Etabsمفاصل پالستیك معرفي شده به برنامه 

از آنجایي که به دلیل مشكالت اجرایي در ساخت اتصاالت گیردار وعدم اطمینان از عملكرد اتصتاالت صتلب 

هده عدم کارایي آنها در زلزله های گذشته اقبال عمومي به کاربرد اتصال نیمه صتلب ومفصتلي ساخته شده ومشا

قاب های بادبندی بتا اتصتاالت  روژه به منظور کاربردی شدن نتایج تحقیق سعي شده استپبوده است.لذا دراین 

مگردر مواردی که به آن اشاره شده است.تیر به ستون مورد مطالعه قرار بگیرد.
 

 مرور مطالعات گذشته (1-5

ایزوالستیون زلزلته ای  سیستتم بعتداز زلزلته نتوبي1891براساس نوشتجات باقیمانده از قدیم کاوایي درستال  

متعامتد درجهتات  ارچه ای بود وروی چندین ردیف غلتتكنهادی او دارای فونداسیون یكپپیشراپیشنهادداد.سازه 

 )M,Isumi,1988(اصلي ساختمان بود.

بتا قتراردادن نتوعي تالتك بتین  1909یك دکترانگلیسي به نام کالنترینتس در سال نفرانسیسكو بعداز زلزله سا

 ) J.M  ,Eidinger ,J.M,Kelly,1978(فونداسیون وسازه فوقاني نوعي دیگر ازاین سیستم رااختراع کرد.

بته عنتوان مثتال رفت.در ژاپن فعالیت های مختلفي برای مقابله با زلزله انجام گ1923بعداززلزله بزرگ کانتو در

نام بترد کته  1928یا سیستم تكیه گاه غلتكي به وسیله اوکادرسال 1927در سال  ازسیستم دوبل به وسیله ناکومورا

  )M,Isumi,1988(در ساختمانهای بانك فودو به کار رفت. 1934سیستم پیشنهادی او در سال 

پیشتنهاد شتد وستپس بته وستیله گترین در  9291ایده طبقه انعطاف پذیر  اولین بار به وسیله مارتل در ستال 

مورد بررسي قرارگرفت.براساس این ایده اگرسختي جتانبي ستتونهای طبقته اول  1938،جاکوبسین درسال 1935

باشد قسمت عمده حرکات جانبي زلزله دراین طبقه انعطاف پذیر جتذب شتده وستازه  يخیلي کمتر ازطبقه فوقان

 قه تيییر مكان خواهدداشت.فوقاني به صورت جسم صلب روی این طب

سیستتم این ایده هرچند از نظر تئوریكي نتایج خوبي را خواهدداشت امتا اتتر بتار قتائم درتيییرمكتان جتانبي 

 ),1984Arnold,C((باعث ناپایداری ساختمان مي گردد.delta -p)عامل
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پیشتنهاد  1969م رادرسال (وفینتل ایده طبقه اول نرkhanبرای اصالح ایده طبقه اول انعطاف پذیر فضلور خان)

 داد

.براین اساس ستونهای طبقه اول جاری شده ونیروهای برشي انتقالي به سازه فوقتاني درحتد مقاومتت جتاری 

هیسترتیك ستونهای جاری شده یك مكانیزم جذب انرژی تشكیل شدن این ستونها محدود مي شود. بعالوه رفتار 

طبقه توسط کالف در سال 8طالعات کامپیوتری روی یك ساختمان داده وتيییر مكانهای جانبي رامحدود مي کند.م

جانبي الزم برای محدود نمودن نیروهای انتقالي به سازه فوقتاني خیلتي زیتاد متي نشان داد که تيییر مكان  1973

س از جتاری پتبه علت کاهش سریع ظرفیت باربری ستونها  .درنتیجه این سیستم نیزسانتي متر( 30)بیش از باشد

 ),1973Chopra(یر عملي مي باشد.شدن غ

 (1380)حسین زاده، تاکابیا سیستم جرم اضافي را به عنوان سیستم کنترل ارتعاشي پیشنهاد کرد. 1940درسال 

کنترل ارتعاشي عامل بته  پیشنهاد شد.همچنین  1956سیستم کنترل ارتعاشي توسط کوبوری و دیگران در سال 

 (1380.)حسین زاده،  موردبررسي قرار گرفت. 1965سال  وزتلین در 1960وسیله فریزینت در سال 

بعدازجنگ حهاني دوم ایاالت متحده رهبری یك قسمت از مهندسي زلزلته را بدستت گرفتت.اولین کنفترانس 

به عنوان تجدیدخاطره پنجاهمین سالگرد زلزله سانفرانسیسكو برگتزار شتد.پس از آن 1956جهاني زلزله  در سال 

گزار مي شود که ضمن کمك به پیشرفت مهندسي زلزله اطالعات زلزله های بزرگ وطیتف کنفرانسهای جهاني بر

 های طراحي در جهان منتشر مي شود.

توسط سویسها ساخته شد.این اولین ساختماني بود که در آن بترای   1969دبستان پستالوزی یوگسالوی در سال

 (1380.)حسین زاده،  ه شد.ایمني ساختمان در برابر زلزله از تكیه گاه الستیكي استفاد

مطالعه روی کنترل ارتعاشي غیر عامل به صورت جدی دنبتال  1965در نیوزلند پس از کنفرانس جهاني  زلزله 

 شد.

مدرسه المبسك فرانسه وپس ار آن نیروگاه اتمتي کئتوبرگ در آفریقتای جنتوبي بتا استتفاده از  1977در سال 

دند.در این سیستم ورقه های فتوالدی والستتیكي بته روش طراحي وساخته ش(GAPECمسلح )سیستم  الستیك

توکیتو  سیستتم دوبتل توستط ماتسوشتیتا در دانشتگاه علتوم 1981ولكانیزاسیون به هم متصل شده اند.در ستال 
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درساختمان یونیون هتاوس بته کتار بترده 1983در وهمزمان با آن در ساختمان ویلیام کلیتون نیوزلند وپس از آن 

مورد استفاده قرار گرفتند.در ایتاالت متحتده،پس از ختراب  سترتیك دردفترمرکزی هیتاچيشد.سپس دمپرهای هی

ستاخته شتده بود،مطالعته FFSسان فرناندو که بر اساس ایتدهً  1971زلزله  اتر در شدن بیمارستان نوساز اولیوویو

لتتي کنتتترل ارتعاشتتي غیتتر عامتتل بتته ستترعت گستتترش یافتتت.یكي از گروههتتای رهبتتری کننتتده پروفستتور ک

 (1380.)حسین زاده،  دانشگاه برکلي کالیفرنیا مي باشد.EERCومرکز

بته در آن زمتان به سالهای اول دهه هشتاد بر مي گتردد  مطالعاتي که در موردآسیب پذیری انجام گرفته است 

بتا ارائته روشتي بترای  1972 ه بودوعلم آن پس از ستالتازگي مدل غیر خطي برای رفتار ساختمانها پیشنهاد شد

 (,1984Y.J.Park). آغاز گردیدبرآورد خسارت لرزه ای ساختمان ها توسط ویتمن 

روش ماتریس طیفي را برای برآوردپتانسیل ساختمان ارائه دادند در ایتن روش  بلوم وهمكارانش 1975در سال

خصوصیات حرکت زمین با طیف پاسخ سرعت بیان مي شود . ظرفیت سازه ای بتا بترش پایته در نقطته تستلیم 

 روع شده و سرعت طیفي در برابر برش پایه محاسبه مي گردد . ش

در این روش نیز خسارت کلي با نسبت هزینه تعمیرات به هزینه کل ساخت و جایگزیني ستاختمان بدستت    

 متي آیتد کته البتته در ایتن میتان یتك بستتگي نتاقص نیتز بتا ضتریب شتكل پتذیری بته چشتم متي ختورد.

)1984Y.J.Park,) 

با تعریف خسارت پتذیری موضعي.خستارت پتذیری کتل و  دومحققي بودند کهتیرو و برسلربر1977در سال 

 .خسارت پذیری تجمعي در تعیین خسارت وارده به سازه ها کوشیدند

میزان خسارت در اعضا مي باشد که به عنتوان نستبتي از پاستخ حداکثربته ظرفیتت  موضعي خسارت پذیری  

میزان خسارت ساختمان استت کته بته صتورت مجمتوع  ،پذیری کلي تيییر شكل نهایي بیان مي شود . خسارت

 خسارت های موضعي با در نظر گرفتن ضریب اهمیت اعضا تعریف میشود .

با استفاده از روش تحلیل نیمه استاتیكي ستازه هتا  1979در سال  براساس تعاریف ذکر شدهبرسلو و بای جاوز

 .یك روش ارزیابي خسارت پذیری پدید آوردند
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نها واقعي . دو معیار کمي ظرفیت تيییر شكل نهتایي اعضتا و ضترایب اكار گیری این روش برای ساختمدر ب 

در نظر گرفته مي شود . همچنین از اطالعات تجربي برای خستارت پتذیری ستاختمانهای پیشتین و  ،تاتیراهمیت

 ( 1984k,Y.J.Par)قضاوت مهندسي برای خسارت پذیری ساختمانها در آینده پیشنهاد مي گردد.

 .تاکي زاوا واومم روادر این زمینه به تحقیق پرداختند1982درسال

که شرح خالصته ای  تحقیقات خوبي را ارائه دادندشاخص خسارت،پارک وهمكارانش با ارائه  1984در سال  

 ارائه شده است: از آن

 روش های کیفي-1

 روش های کمي-2

روش های کمي هستند براساس مشاهدات عیني بوده تری نسبت به روش های کیفي که عمدتا روشهای سریع 

 وبر قضاوت مهندسي تكیه دارند.

این روش ها که از روندمحاسباتي دور هستند برای مطالعات آماری یابرآورد آستیب پتذیری ستاختمان هتا در 

مقیاس وسیع مناسب مي باشند.در این روش ها بتا توجته بته شترایط لترزه خیتزی و شترایط ستاختمان ستازی 

اساس تجربه های به دست آمده در زمین لرزه های گذشته فرم های ویژه ای تهیه شده وتوسط بازرسان اعزام وبر

شده به منطقه،اطلالعات سازه ای جمتع آوری متي شتوند.این اطلالعتات کته وضتعیت سیستتمهای بتاربر یتك 

نستبي بیتان  ختاک و پتي رابته طتورنحوه ستاخت شترایط محل،ساختمان،شكل پذیری اعضا،کیفیت اتصتاالت،

،مي تواند در بر آورد اولیه وتقریب ظرفیت مقاومت لرزه ای ساختمان های آن منطقه متورد استتفاده قترار میدارد

 گیرد.

این روش ها تقریبي بوده وبا وجود دقت کم،هنوز در بر آورد خطر لرزه ای ومطالعتات آمتاری ستاختمان هتا 

 (1373مورد استفاده قرار مي گیرد .)ناطق الهي،

 ش های کمي که به تدریج جایگزین روشهای کیفي شده است در واقع مكمل آنها هستند.رو

 دراین روش ها ساختمانها با دقت وجزییات بیشتری بررسي مي شوند.

رد ظرفیت مقاومت لرزه ای وظرفیت شكل پذیری توسعه پیدا کترده وبته تتدریج این روش ها در ابتدا با بر آو

ینامیكي غیر خطي در آن رخنه کرده است.پدید آمدن برنامه های کتامپیوتری نظیتر مدلسازی کامپیوتری وتحلیل د
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برنامه های ارزیابي مقاومت لترزه ای همچتون وتوسعه آنهاکه قادر به تحلیل غیر خطي قابها مي باشند وهمچنین 

DWAM،ACE،AMAGED،(1373به پیشرفت ارزیابي کمي سرعت بخشیدند.)معتمدی 

عوامل مختلفي بستگي دارد که هر یك از آنها درمیزان شكل پذیری ودرنتجه تحمل شكل پذیری یك عضو،به .

دارنتد تحقیقتات وستیعي درایتن زمینته بارهای لرزه ای ویا به عبارت دیگر میزان جذب انرژی اتر قابل تتوجهي 

شده  ونیومارک وریدل انجام یافته ومحدوده های به کار گرفته  (,1982N.M.Newmarkهال )-توسط نیومارک

 به دست آمده است. به طیف فرکانسي سازه ها بااین روش با توجه

( حساسیت شكل پذیری رابا میرایي ستازه ونتوع ختاک ,1987f.Elghadamsi)قادمسي ومهرزلا1987درسال 

 .زمین مورد مطالعه قرار داده و درقالب گرافهایي این تيییرات رانشان داده اند

مقاومتت  راکتهEBFشگاه کالیفرنیتا روش مهاربنتدی ختارج از مرکتز دردان 1977پوپوف وهمكارانش در سال

ترکیتب کترده ورفتتار  MRFوسختي مهاربندی شده هم مرکز رابا رفتار غیرارتجاعي وقدرت جذب انرژی قاب 

 1970بسیار مناسبي از خود نشان داده مقایسه کردند  که تحقیقات گسترده ای بر روی این قاب ها از نیمته دهته 

نسبت بته توستعه مقتررات طراحتي در قابهتای  )SEAOC(انجمن ساختمان کالیفرنیا1988ودر سال شروع شده 

EBF ستتاختمان در برابتتر زلزلتتهشتتورای ایمنتتي  1985اقتتدام نمتتوده استتت.پس از ایتتن اقتتدامات در ستتال 

)BSSC( دربرنامه ملي کاهش خطر زلزله 1985درنشریه دسامبر)NEHR( قوانیني آزمایشي بترای طراحتي قتاب

FEB.جایگزین نمود 

انیستیتوی ستاختمان فتوالد آمریكتا طتي تحقیقتات وستیعي پیرامتون توستعه ضتوابط طراحتي بته روش بتار 

 در نظر کرفت.FEBمقررات مفصلي برای قابهای  )LRFD(ومقاومت

پیشنهاد استفاده از سیستتم قتابي را کته ترکیبتي از سیستتم  Balendra.Aristizable Ochoa، 1986سال در 

 ),1986Aristizabal(ند قطری با رفتار شكل پذیر المان زانویي را داراست ارائه داد.سختي بادب

،بالندرا )عضو دانشگاه سنگاپور(نوع دیگری از بادبند زانویي را پیشنهاد داد،تفاوت این سیستم بتا 1990در سال 

بررستي نمتود ستپس  حالت قبل در این بود که اعضای قطری تا قبل از تسلیم عضوزانویي رابرروی سختي قاب

رفتارلرزه ای یك نمونه ساخته شده در ابعادواقعي را تحت آزمایش قراردادنتایج بدست آمده بیانگر اتتر مطلتوب 

 ). 1993TBalendra(.    این نوع بادبندی در افزایش اتالف انرژی وشكل پذیری قاب بود
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 ساختار پایان نامه (1-6

این پایان نامته در  پتنج فصتل   (1-3هداف پایان نامه متذکر در بخش )به منظور رسیدن به ا دراین پایان نامه  

 ارائه مي شود:

 در فصل دوم روشهای خطي و غیتر خطتي بترای تحلیتل کلتي ستازه هتاو سپس درفصل اول کلیات تحقیق  

.در فصل سوم ضمن معرفي انواع بادبندها وبررستي آنهتا از دیتد ستختي و شتكل ، درحوزه استاتیكي ودینامیكي

بادبندها از دیتد کلتي و بته لحتاظ ورفتار آنها در حوزه خطي وغیر خطي درنمودارهایي آورده شده است ذیری پ

انواع مختلف مهاربندی در حوزه دینامیكي خطي بررسي  ارامترهای ذکر شده مقایسه شده است ودرفصل چهارم پ

ر نظر کرفتن پارامترهای ذکر شده مقایسه نتایج تحقیقات انجام شده و معایب ومزایا  با دشده اند ودر فصل پنجم 

 در طراحي مناسب سازه ها بردارد.ان شاءا... . گامي مثبتبتواند  امید است که این تحقیق میشود. 
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Abstract: 
The present research work Investigates the linear and nonlinear static and linear dynamic 

behavior of steel framed buildings.                                                                                                           
For the same, first of all, some frames with different stories and bays along with various 

bracing arrangement had been selected and their lateral stiffness compared with the case 

of base frame in any case. The base frame is X type framed bracing, and  also all analysis 

and design steps have been done by a software so-called ETABS 2000 that is capabale to 

analysis and design repeatedly.                                                                                                       

In the course of this study, frames with less long  bays along with first case of several 

bracing arrangments was considered.                                                                                            
In the  part of system, the frames are utilized with the pinned connections. 

In the present work, the following presentation were investiged: 
1- Displacement of buildings by eccentric framed bracing under different eccentricity. 

2- Studing the imposed forces on the columns under different eccentricity. 

3- Similaration converge bracing and different kinds of bracings. 

Today, analysis and design of buildings against the earthquake loading is a special 

allocation, and its importance is evident. When strong and not so very strong earthquake 

occure, buildings by entrance into non-lineare zone find non-lineare behavior  and in this 

case it absorbs more energies, so the design will be suitable by the effect of non-linear 

deformations.                                                                                                                                    

In the most earthquake codes, there are some coefficients that entered to account the  non-

linear analysis , So doing non-linear analysis  is necessary, for this reason,  in the present 

research work  the push over method has been used. 
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