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ای و بررسی تغییر مشخصات هندسی ای مهاربندهای دروازهتعیین رفتار لرزه

 دربهبود عملکرد آنها 

 

 1کاوه سبوحیان

sabohiankaveh@yahoo.com 

 و نخبگان، مالیر، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مالیر، باشگاه پژوهشگران جوان -1

 

 

 :خالصه

 

سیستم های مهاربندی بدون  وجود بازشو ها دریکی از راه حل های مورد توجه جهت رفع مشکل 

ای از نظر باشد. مهاربندهای دروازهای میمزاحمت برای معماران، استفاده از سیستم مهاربند دروازه

هندسی مشابه با مهاربندهای همگرای شورن بوده با این تفاوت که اعضای اصلی مهاری مستقیم 

ود آمده توسط عضو سومی به نیستند و از محور اصلی خود خارج می گردند. محل شکستگی بوج

ابتدا به بیان پیشینه تحقیقات  پژوهشاین  .محل اتصال تیر به ستون در قاب متصل می شود

از این سیستم پرداخته شد.مدلی تحلیلی اجزا محدود برای این سیستم مدل در  صورت گرفته

از این ، مورد تائید سازی گردید و با مقایسه ی نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی دیگر پژوهشگران پیش 

نمونه از مهاربند دروازه ای با فواصل مختلف گره میانی، به  5قرار گرفت.روند تحقیق با مدلسازی 

بررسی ضریب رفتار، سختی، ضریب شکل پذیری، میزان انرژی استهالک شده و .... پرداخته 

زان سختی ،ضریب نتیجه ای که این تحقیق نشان می دهدشامل افزایش پارامتر هایی چون میشد.

اضافه مقاومت،ضریب تنش مجاز و با عث کاهش تغییر شکل پالستیک، میزان سختی اولیه سازه و 

 ضریب رفتار سازه می شود.

 

هیسترزیس،جذب انرژی، ضریب رفتار ،ایمهاربندهای دروازه لغات کلیدی:
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 مقدمه:

 

معموالً سیستم های مهاربندی به دو شکل همگرا و واگرا اجرا می شوند.مهاربندهای واگرا به علت امکانات معماری 

بیشتر، شکل پذیری و قابلیت جذب انرزی باال از موفقیت بیشتری برخوردار هستند. ولی مسایل اجرایی و در برخی 

ندسین تمایل بیشتری به استفاده از مهاربند همگرا از خود نشان موارد هزینه باال در تیر رابط باعث می گردد مه

دهند.یکی از معایب قاب های با مهاربند همگرا عدم امکان تعبیه بازشو دلخواه در آنها می باشد.یکی از راه حل های 

از سیستم مورد توجه جهت رفع این مشکل استفاده از سیستم های مهاربندی بدون مزاحمت برای معماران، استفاده 

ای از نظر هندسی مشابه با مهاربندهای همگرای شورن بوده با این تفاوت باشد. مهاربندهای دروازهای میمهاربند دروازه

که اعضای اصلی مهاری مستقیم نیستند و از محور اصلی خود خارج می گردند. محل شکستگی بوجود آمده توسط 

 [1(. ]1متصل می شود. )شکل عضو سومی به محل اتصال تیر به ستون در قاب 

 
 ایسیستم مهاربندی دروازه: 1شکل  

 

 

 :ای سیتم مهاربند دروازه

 

پذیری جزء اهداف اصلی به ای به فرض پایداری آنها، تأمین مقاومت، سختی و شکلهای مقاوم لرزهدر طراحی سیستم

ای دیگری همچون مالحظات باشند، اهداف غیر سازهای میجزء اهداف سازه روند. عالوه بر موارد ذکر شده کهشمار می

ای در تأمین مالحظات ذکر های مهاربندی دروازهای داشته باشد. استفاده از سیستمکنندهتواند نقش تعیینمعماری می

 رسد.شده مؤثر به نظر می

ر هنگام اعمال بار فشاری در آنها وجود دارد که حتماً ای امکان کمانش خارج از صفحه نیز ددر اعضای مهاربند دروازه

ای دو مورد باید کنترل گردد. های مهاربند دروازهها مدنظر قرار گیرد. جهت بررسی پایداری در سیستمباید در طراحی

اعضای های متفاوت و دیگری پایداری آن با توجه به شرایط متفاوت اتصال پایداری جانبی سیستم با توجه به هندسه

 [2باشد. ]مهاری می
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ای های سازهای قابای معرفی شده پیشنهاد مناسبی جهت باال بردن عملکرد لرزهدر تحقیقات گذشته سیستم دروازه

 [. 4،9باشد ]می

ای پرداخته ومزایای آن را در ( در کتابشان به معرفی انواع مهاربندها از جمله مهاربند دروازه1995سونتاگ و همکاران )

 .]6[ایجاد بازشوهای در و پنجره در مقایسه با شکلهای دیگر مهاربند نشان می دهد 

ت.او فرض کرد اتصال مهاربند به قاب ( روابطی را برای محاسبه بار کمانشی االستیک به دست آورده اس1996بادپر )

کامال گیردار است. اتصاالت مفصلی بین اعضای مهاربند در نقطه همگرا در نظر گرفته شده است. اعضای مهاربند توسط 

اعضای قاب منشوری مدل شده اند که خواص خمش را ترکیب می کند که نشان می دهد که برای قابهایی با ابعاد 

 .]7[ای( با بار کششی مجاز قابل مقایسه است) دروازهYهای قوطی شکل ، بار بحرانی مهاربند معمولی دارای مهاربند

گویندکه بردند. آنها میمی ای( شکل را به عنوان گزینه ای برای ساختمان های فوالدی صنعتی نام ) دروازهYمهاربند

ای( شکل ) دروازهYاند تا از جفت مهاربند این نوع مهاربند با فشرده سازی در اعضایش موثر نیست. پس توصیه کرده

( مطالعه 2006.مجید زمانی و رسولی )] 10،11[متقارن در قابهایی که با این سیستم مهار شده اند استفاده شود

ای( در مقیاس کامل انجام دادند. در این مطالعه، نشان داده شد ) دروازهYازمایشگاهی روی نمونه های قاب مهاربندی 

استفاده از مقاطع قوطی متقارن برای اعضای مهاربند منجر به خروج از کمانش صفحه می شود. عالوه بر آن اثر که 

 .]12[موقعیت نقطه همگرایی در بار بحرانی و اتالف انرژی قاب مورد بررسی قرار گرفت

ف پذیری دوار اتصاالت می تواند انعطا AISC( نشان می دهد که جزئیات 2009تحقیقات بیشتر لهمان  و همکاران )

لچکی را بهبود بخشد. حتی با اتخاذ این جزئیات و پیشنهادات واضح است که شعاع گرادیان صفحه لچکی تک الیه 

از اتصاالت مقاوم پیچشی را در اتالف  استفاده AISC (2005b)مشترک در مقایسه با مهاربندها خیلی کوچک است..

( به تاثیر دیتیل 2009در این راستا، داوران و هویدایی ). ت می شناسدهای خاص به رسمی CBFانرژی لرزه ای در 

دیتیل اتصالی را پیشنهاد دادند تا پیوستگی  و یکاشاره کردند  Yهای اتصال میانی در رفتار سیستم های مهاربندی 

اتصاالت  تیر و ستون به ( به مهار ایجاد شده توسط 2009.همچنین یو و همکاران )]13،14 [مهاربندها را بهبود بخشد

ای( اشاره کردند. دستورالعمل های ) دروازهYصفحات لچکی اتصال و اثرش روی رفتار قابهای چندطبقه ای با مهاربند

( برای طراحی صفحات لچکی تک الیه ارائه شده اند که به دورانهای غیراالستیک در AISC,2005bخاصی در )

 .]15[انتهای اعضای مهاربند کمک می کند

) Y( نمودارهای طراحی را برای محاسبه بار کمانشی خارج از صفحه قابهای فوالدی مهار 2010صفاری و یزدی)

ای( ایجاد کردند. آنها اتصاالت صلب را در نقطه همگرایی و اتصاالت ساده را در گوشه ها فرض کردند. اعضای دروازه

 .]16[مهاربند فرض شده  است که خواص مقطعی یکسانی دارند

( انجام گرفت، مشخص شد که درجه ی غیر خطی بودن 2012و2011در تحقیق دیگری که توسط بزاز و همکاران )

ای بستگی دارد. در این مقاله المان بیشتر به مقدار واگرایی و سفتی نسبی عضو مهارکننده ی سوم  مهاربند دروازه

ده شد و واضح است که سختی این سیستم کمتر ( قرار داAOدر عضو سوم سیستم مهاربندی برون مرکز ) شکل پذیر

از سختی آن بدون المان داکتیلی است. در اصل سعی این سیستم در پراکنده کردن انرژی برای رسیدن به نتایج 

 سختی تحقیقی که توسط مقدم و استکانچی صورت گرفته است.
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 [.17ای]مهاربند دروازه: 2شکل 

نیا و همکاران انجام شده بود ( با انجام مطالعات عددی و آزمایشگاهی که قبال توسط عباس2014عندلیب و همکاران )

یک عضو مستهلک کننده انرژی که از یک حلقه تشکیل شده را بررسی نمودند. این عضو در ساختار یک سیستم 

نماید. این حلقه همچنین در این نوع سازه ثابت میمهاربند قطری استفاده شده و نهایتا رفتار مناسب حلقه را در 

ساختار مهاربندهای خارج از مرکز استفاده شده و انعطاف پذیری و جاذب انرژی بودن این نوع سیستم جدید  را مورد 

 مطالعه قرار داد. 

 

 :مدل سازی و روش تحقیق

 

شود و سپس مدل مدلسازی و تایید می Abaqus 6.11افزار ای در نرمدر ابتدا مدل یک مهاربند دروازه بخشدر این 

 گیرد.مورد نظر مدلسازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 

 مدلسازی نمونه آزمایشگاهی آقاکوچکی و همکاران 

 

به منظور اطمینان از روش های عددی بکار رفته، نمونه آزمایشی از کار آقا کوچکی و همکاران با به کار گرفتن اطالعات  

موجود در مدارک علمی انتخاب شده است. در این نمونه، تنها مصالح موجود فوالد می باشد. فوالد دارای منحنی تنش 

مدل سازی رفتار بعد از تسلیم نیز الزم است. با توجه به مصالح  کرنش االستو پالستیک می باشد، بهمین منظور –

انتخاب شده و خواص مواد در فشار و کشش یکسان است و قانون سخت شوندگی نیز  میزز  -فوالد ، معیار تسلیم فون

انتخاب شده است. همانطور که در قسمت قبل ذکر شد ، رفتار غیر خطی مصالح و غیر  (Kinematic)کینماتیک 

 (  مشخصات مصالح و مقاطع نمونه را نشان می دهد .2( و )1خطی هندسی نیز لحاظ شده است.   جدول)

 

 مشخصات مصالح نمونه موردآزمایش :1جدول         

ضریب مدول مقاومت تنش  اعضای نمونه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

5 

 

  (MPa)تسلیم

 Fy 

   (MPa)کششی

Fu 

االستیسیته

E(GPa) 

 𝜈پواسون 

 3/0 200 549 334 جان مهاربند

 3/0 200 559 343 بال مهاربند

 3/0 200 473 336 ورق فوالدی

 3/0 200 440 296 جان ستون

 3/0 200 449 297 بال ستون

 3/0 200 455 292 جان تیر

 3/0 200 450 312 بال تیر

 

 مشخصات مقاطع نمونه موردآزمایش: 2جدول  

 ) (mmضخامت جان  )  (mmضخامت بال  )  (mmعرض بال  (mm)ارتفاع  مقطع

IPE270 )6/6 2/10 135 270 ) تیر 

IPB160)9 13 160 160 ) ستون 

UNP100)5/4 5/9 46 100 )مهاربند 

 

در نمونه مورد آزمایش اتصاالت تیر به ستون از نوع اتصاالت مفصلی بودند.کلیه گره ها در تراز پایه بصورت گیردار بوده 

است. مشاهدات صورت گرفته  در حین آزمایش از جمله تغییر شکل های بوجود آورده پس از کمانش مهاربند و بدنبال 

اء محدود غیرخطی  انجام شده در تحقیق حاضر نشان داده شده آن ایجاد مفاصل پالستیک به خوبی توسط مدل اجز

 است. 

 
 و همکاران  مدل آزمایشگاهی آقاکوچکی:3شکل 
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تغییر مکان حاصله از تحلیل  اجزاء محدود غیرخطی مدل و نتایج آزمایشگاهی ارائه شده توسط آقاکوچکی  -منحنی بار

( مقایسه شده اند. مشاهده می شود که مدل تحلیلی اجزای محدود  در برآورد ظرفیت برشی 4و همکاران در شکل )

( داشته است و رفتار غیرخطی سیستم را در حد مناسبی شبیه  %1واقعی سیستم دقت نسبتاً خوبی )اختالف کمتر از 

 سازی نموده است. 

تحت بار سیکلیک برای آخرین مرحله بارگذاری میزز  -( سایر نتایج غیرخطی مانند تنشهای تسلیم فون5) در شکل

 نماش داده شده اند. 

 
 تغییر مکان حاصله از تحلیل  اجزاء محدود غیرخطی مدل و نتایج آزمایشگاهی -منحنی بار: 4شکل 

 
 میزس –تنش تسلیم فون   :5شکل 

میزان تنش حداکثری و طبق مشاهدات دیاگرام تنش فون میسز اعضای مهاری دچار کمانش خارج از صفحه شده و 

رود. با عنایت به اینکه هیچ یک از اعضای تیر و ستون جاری نشده و عملکرد ها میانتظار خرابی در این المان

باشند و باید در روند ای مطلوب میهای حاوی مهاربندهای دروازهغیرارتجاعی ندارند. که این مکانیزم خرابی در قاب

  .طراحی آنها در نظر گرفته شوند
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 :جذب انرژی

یکی از روش های درست اندازه گیری عملکرد لرزه ای یک سازه تکیه بر پارامتر انرژی می باشد. در این مطالعه انرژی 

 تغییر مکان اندازه گیری می شود.  –تلف شده از نمونه ها بصورت سطح محصور شده توسط منحنی بار 

 

 :بررسی نمودارهای هیسترزیس نمونه های تحلیلی

 

بارگذاری صورت گرفته در این قسمت از پژوهش بصورت هارمونیک )سیکلیک( می باشد. بارگذاری سیکلیک بدین 

ثانیه ادامه می باید. مشخصات  19صورت می باشد که بار بصورت رفت و برگشتی تغییر جهت داده و به میزان 

 (6است.) شکل  استخراج و اعمال گردیده  ATC-24بارگذاری سیکلیک بر اساس دستورالعمل 

 
 بارگذاری سیکلیک اعمال شده: 6شکل 

 

 

 :بررسی اثر تغییر دهانه در مهاربند دروازه ای 

 :تحلیل استاتیکی غیر خطی ) پوش آور( 

 

و مقاطع و ارتفاع و دهانه  مشخصات مصالح( . 7قاب صورت گرفته است) شکل  5در این قسمت از پژوهش مدلسازی 

مرزی بصورت مفصلی بوده و تحلیل انجام شده با در نظر  شرایطقاب ها مطابق نمونه های قبلی می باشد.اتصاالت و 
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 .طی مصالح و هندسی صورت گرفته استگرفتن رفتار غیر خ

 
 

 

 ( B-5تا    B-1نمونه های تحلیلی  ) :7شکل 

 

 

 بحث و نتایج:
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 B-5تا   B-1 های نمونه مکان تغییر –مقایسه منحنی  بار : 9شکل 

های بار ـ تغییر مکان ی منحنیاند به مقایسهبدست آمده 5Bتا  B1های که از نتایج تحلیل پوش آور نمونه 9در شکل 

ها بوده و با دارای سختی حداکثر نسبت به سایر مدل B1طور که از شکل پیداست نمونه آنها پرداخته شده است. همان

ین دو گره میان قابی نیز به ازاء یک تغییر مکان معین مقدار عددی بیشتری را برای بار جانبی متناظر بافزایش فاصله 

 اعمال شده داریم.

 

 

 B-5تا   B-1زمان نمونه های  -مقایسه نمودار انرژی استهالک : 9شکل  
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-باشد نیز بیشینه میکه دارای شیب حداکثری می B1که آهنگ استهالک انرژی برای مدل  دنشان می ده 9شکل 

توان نتیجه گرفت که با افزایش فاصله بین دو گره میان قالب میزان استهالک انرژی برحسب زمان سیستم باشد. لذا می

 یابد.کاهش می

 

 

 

 

 :بررسی نمودارهای هیسترزیس

 

  
 B5تا  B-1 نمونه مکان تغییر –منحنی  بار : 10شکل 

بدین صورت  B5تا  B1های هیسترزیس مدلهای در مورد منحنی 10نتایج حاصل ازدیاگرام ها شکل تحلیل از 

های متناظر و یا به که،با افزایش میزان فاصله بین دو گره میان قابی میزان مساحت درون سیکل استنباط می شود

افزایش فاصله بین دو گره میان قابی دیگر شاهد یابد و به تدریج با ها افزایش میعبارتی میزان استهالک انرژی سیکل

ها کمتر شده و ها به یکباره نخواهیم بود. از طرفی با ادامه این روند میزان شیب منحنیتغییرات فاحش در انرژی سیکل

 شوند.تر میها خوابیدهمنحنی سیکل
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  B-1 نمونه میزس  –تنش تسلیم فون : 11شکل 

 

 

 

 
  B-2 نمونه میزس  –تنش تسلیم فون  :12شکل 
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  B-3 نمونه میزس  –تنش تسلیم فون : 13شکل 

 

 

 
  B-4 نمونه میزس  –تنش تسلیم فون  :14شکل 
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  B-5 نمونه میزس  –تنش تسلیم فون : 15شکل 

 

دو گره میان قابی ظهور یابیم که با افزایش فاصله بین درمی B5تا  B1های های فون هیسزس مدلبا بررسی دیاگرام

دهد و همچنین مکانیزم خرابی از اتصاالت مهاربندی به سمت اتصاالت تیر خرابی در سازه در تنشهای کمتری رخ می

ای منجر به عملکرد افتد که این تغییر هندسه سیستم مهاربند دروازهها اتفاق میبه ستون و گاهاً در المان ستون

گردد. با عنایت به اینکه از فرضیات طراحی جهت ارضاء عملکرد مطلوب، در ء قاب مینامطلوب در توالی خرابی اجزا

توانند باشد و در مرحله بعد سایر اجزاء میابتدا بروز کمانش داخل صفحه اعضاء مهاری و در نهایت جاری شدن آنها می

 ای را شرح دادیم.ی دروازهوارد فاز غیرارتجاعی گردند. در اینجا نوعی از روند طراحی عملکردی مهاربندها

 :بررسی میزان انرژی مستهلک شده

 

 نتایج بررسی میزان انرژی مستهلک شده بصورت نمودارهای زیر ارایه گردیده است.

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

14 

 

 
  B-5تا  B-1مقایسه میزان انرژی مستهلک شده کلیه نمونه های : 16شکل 

به بعد به یکباره اُفت فاحش  B3یابد. از مدل میزان انرژی مستهلک شده با افزایش فاصله بین دو گره افزایش می

استهالک انرژی را شاهد هستیم. بنابراین فاصله بحرانی بین دو گره میان قابی به لحاظ انرژی مستهلک شده نیز 

 متر به بعد بیشتر افت شدید استهالک انرژی را شاهد هستیم. 3ی باشد که از فاصلهفاصله سه متری می

 :ها از تحلیل استاتیکی غیرخطیقابنتایج ضریب رفتار 

 

 ذیل می باشد.جدول ضریب رفتار قابهای مورد مطالعه بر اساس روش نیومارک و هال بشرح 

 محاسبه ضریب رفتار قابها و مقایسه متغیرهای وابسته به ضریب رفتار هر قاب :3ل جدو

B5 B4 B3 B2 B1 نام مدل 

 K سختی سازه 88.91 54.39 24.71 32.77 18.85

 Ω =Vy / Vs اضافه مقاومت 1.30 1.17 1.17 1.31 1.68

124.87 126.69 130.22 131.5

8 

 = Δu - Δy تغییر شکل پالستیک 134.96

 μ=Δu / Δy ضریب شکل پذیری 9.97 8.14 7.58 6.43 5.97

 Υ = Vs / Vd ضریب تنش مجاز 1.05 0.89 0.90 0.99 0.87
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انواع قاب حاوی مهاربند دروازه ای با 
فواصل مختلف دو گره میانی داخل قاب
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فواصل مختلف دوگره میانی داخل قاب
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 = Rμ ضریب کاهش 3.61 3.26 3.15 2.90 2.79

 = k1 سختی اولیه 81.89 54.39 24.71 32.77 18.85

 = k2 سختی نهایی 0.45- 0.96 0.72 0.05 0.58

ضریب تشدید  13.60 8.42 8.03 8.35 8.68

 تغییرمکان

Cd =Ω*μ*Υ 

 R = Ω.Υ.Rμ ضریب رفتار 4.92 3.38 3.34 3.77 4.06

 

 
 مقایسه  ضریب رفتار نمونه ها:  17شکل 

ی دهد و با افزایش فاصلهضریب رفتار را به خود اختصاص می مقدارحداکثر  B1رود مدل انتظار میطور که همان

-به بعد )یعنی از مدلی که فاصله B3یابد تا اینکه از مدل بین دو گره میانی مقدار ضریب رفتار در ابتدا کاهش می

ار را داریم. با برآیند تأثیر عوامل گوناگون متر است( مقدار کمی افزایش ضریب رفت 3ی بین دو گره میان قابی آن 

توان به این نتیجه رسید که ضریب رفتاری ای میی ضریب رفتار قاب حاوی مهاربند دروازهدر پروسه محاسبه

 باشد.مقدار مناسبی برای این نوع سیستم باربر جانبی می 4حدوداً 

 :نتیجه گیری 

 

 این تحقیق را به شرح زیر تقسیم بندی و ارائه نمود : بطور کلی می توان نتایج حاصل شده از انجام

  با افزایش میزان فاصله در گره میانی قاب مهاربند دروازه ای میزان سختی سازه کاهش می

 بابد
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  با افزایش میزان فاصله در گره میانی قاب مهاربند دروازه ای ضریب اضافه مقاومت افزایش می

 یابد.

 میانی قاب مهاربند دروازه ای میزان تغییر شکل پالستیک سازه  با افزایش میزان فاصله در گره

 کاهش می بابد.

   با افزایش میزان فاصله در گره میانی قاب مهاربند دروازه ای میزان ضریب شکل پذیری سازه

 کاهش می بابد.

   با افزایش میزان فاصله در گره میانی قاب مهاربند دروازه ای میزان ضریب تنش مجاز سازه

 ایش می بابد.افز

   با افزایش میزان فاصله در گره میانی قاب مهاربند دروازه ای میزان ضریب کاهش سازه

 کاهش می بابد.

  با افزایش میزان فاصله در گره میانی قاب مهاربند دروازه ای میزان سختی اولیه  سازه  کاهش

 می بابد.

 ی میزان ضریب رفتار سازه  کاهش با افزایش میزان فاصله در گره میانی قاب مهاربند دروازه ا

 می بابد.

   با افزایش میزان فاصله در گره میانی قاب مهاربند دروازه ای میزان ضریب شکل پذیری سازه

 کاهش می بابد.
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