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 چکیده

و  یخمشت ) سته طبقته دوگانته     یستتم رفتار س یدر مقاله حاضر هدف بررس

 یمت ( یمهاربنتد  یستمس)سخت  یستمدر صورت بروز مشکل در س( مهاربند 

پرداختته و   یفشار یکمانش اعضا یدر قسمت اول مقاله، به مدل ساز. باشد

. قرار گرفتته استت   یمورد بررس یفشار یمحتمل در اعضا یانواع کمانش ها

 یت  قتا    یت   ی،مهاربند یرفتار المان ها یبه منظور صحت سنج مهدر ادا

 یچرخته ا  یزاست، تحت آنتال  یاتصاالتش مفصل ی یهدهانه که کل ی طبقه 

از نترم افتزار    یبترت ینبد یالمان مهاربند یقرار گرفته است تا رفتار چرخه ا

قتا  سته    ی دوگانه،  یها یستمبا رفتار س ییبه منظور آشنا. استخراج شود

تتا رفتتار    یتم قرار داده ا یرخطیغ یکیو استات یچرخه ا یزطبقه را تحت آنال

در چنتد حالتت    ستازه  یدوگانه را در اثر زوال و کمتانش مهاربنتدها   یستمس

 یتری مختلت  قرارگ  یهتا  یتش در آرا یتتا نها. یمقرار ده یمحدود مورد بررس

با  ومختل  محاسبه  یها یکلدر س یجذ  انرژ یتمهاربندها در سازه، وضع

 .شده است یسهمقا یکدیگر

 یرخطیغ ی،دوگانه، کمانش، چرخه ا: یکلمات کلید

 

 مقدمه. 9

های مقتاوم ستازه ای جهتت    قا  های خمشی و مهاربندی از جمله سیستم 

اما هیچ ی  از ایتن دو سیستتم بته طتور     . جذ  نیروهای لرزه ای می باشند

جداگانه نتوانسته اند رفتار رضتایت بخشتی را از ختود در برابتر زلزلته نشتان       

به صورت عمده تحت تتاثیر دو   9رفتار لرزه ای قا  های خمشی مقاوم. دهند

بتا تجربته از زلزلته     -9: ی باشتد مشکل قرار می گیرند که به شرح مقابتل مت  

و آزمایش های صورت گرفتته بعتد از آن، مهندستان دریافتنتد کته       7نورثریج

اتصاالت جوشی تیر و ستون به همدیگر می توانتد باعتگ گستیختگی شتود،     

یعنی اگرچه قا  خمشتی شتکل پتذیری بتاالیی دارد ولتی بته علتت رفتتار         

شود کته تیرهتا نتواننتد از    شکننده جوش و نهایتا خرابی اتصاالت، باعگ می 

حداکثر ظرفیت خمشی خود استفاده کننتد و قبتل از رستیدن بته حتداکثر      

خرابتی هتای روی   . دوران در مفاصل پالستی  خودشان دچار خرابتی شتوند  

داده در زلزله نورثریج بیشتر مربوط به محل اتصال بود که این مسئله یکی از 

تغییرشتکل   -7 .باشتد  نقاط ضع  قا  های خمشی با اتصاالت جوشتی متی  

های جانبی بیش از اندازه قتا  هتای مهاربنتدی نشتده متی توانتد خستارت        

هتای معمتولی    غیرسازه ای قابل توجهی را به این گونه سازه ها تحتت زلزلته  

 یدر حال حاضتر بترا   یگسترده ا یشگاهیو آزما یعدد یقاتتحق . وارد کند

 یتمحتدود  یتد، جد ینامته هتا   یتین آ. دو مسئله صورت گرفته است ینحل ا

 یبترا . دنت کن یسازه اعمتال مت   ینسب ییرمکانرا جهت کنترل تغ یادیز یها

 یکه ابعاد المتان هتا   یمشو یمجبور م یها، گاه یتمحدود ینبرآورد کردن ا

 یراز. یرنیستانتخا  همواره امکان پذ ینکه ا یمانتخا  کن گرا بزر یسازه ا

شتود و   یاز محل م یادیز یو ستون ها باعگ اشغال فضا یرهاابعاد ت یشافزا

                                                 
1 Moment Resisting Frame Systems 
2 Northridge 

از . یتم شتوند کته متا انتظتار دار     یم یزیموجود کوچکتر از آن چ یدهانه ها

بته   یتر اتصتال ت  یبترا  یابتد  یشو ستون ها افتزا  یرهاهرچه ابعاد ت یگرطرف د

اتصتاالت در   ینگونته ا یکته اجترا   یمدار یازن یتر یشرفتهبه اتصاالت پ ون،ست

در طترف  . [9]یستت مقترون بته صترفه ن    یاز موارد از لحاظ اقتصتاد  یاریبس

شتده استتفاده    یمهاربند یاز قا  ها یلرزه ا یروهایجذ  ن یاگر برا یگر،د

در هنگتام وقتوع زلزلته، مهاربنتدها      یتلت  کننتده انترژ    یقسمت هتا  یم،کن

بته طتور کامتل بته      یمهاربند یدر قا  ها یدر واقع جذ  انرژ. بود اهندخو

متأستفانه   یدارد ولت  یبستگ یکلیس یادر حرکت ه یقطر یرفتار مهاربندها

مهاربندها شده  یمقاومت و سخت یرباعگ کاهش چشمگ یکلیس یحرکت ها

 یت   یگتر به عبارت د. شود یم یجذ  انرژ یتباعگ کاهش ظرف یجهو در نت

 یتلت  مت   9 یکلرا نسبت بته ست   یکمتر یانرژ 7 یکلمهاربند دلخواه در س

در  یتلت  کتردن انترژ    ییشتود توانتا   یشتتر هتا ب  یکلکند و هر چه تعداد س

عامل باعتگ شتده استت کته      ینهم.  [7]یابد یمهاربندها به شدت کاهش م

 یابتد کتاهش   یبه نسبت قتا  خمشت   یدر قا  مهاربند یجذ  انرژ یتظرف

  ییرمکانتغ ی،خمش یستمبه نسبت س یستمس اینباالتر  یبه علت سخت یول

دوگانته قتا     یستتم ز ساستتفاده ا . یابنتد  یبه شدت کتاهش مت   یجانب یها

استفاده کترده   یستمهردو س یایشود که از مزا یباعگ م یو مهاربند یخمش

فتراهم   یدشتد  یزلزله ها یسازه در ط یبرا یمناسب یریو شکل پذ یو سخت

  . یدآ
 

 مدل سازی کمانش مهاربندها در سازه. 7

کمتانش   -9: کمانش در اعضای فشاری به دو صتورت متی توانتد روی دهتد    

اگر الغری عضو از حد بین کمانش االستی  و غیراالستی  بزرگتر : االستی 

باشد، در این صورت کمانش االستی  در المان فشاری روی می دهد و بترای  

محاسبه نیروی متناظر با کمانش عضو می توان از رابطه زیر که به رابطه اولر 

 : [3]معروف است، استفاده کرد

(9) 
    

   

     

و  االستتی   بتین کمتانش   اگر الغری عضو از حتد : کمانش غیراالستی  -7

کوچکتر باشتد در ایتن صتورت کمتانش عضتو هتراه بتا تستلیم          غیراالستی 

تارهایی از مقطع روی می دهد کته ایتن کمتانش بته کمتانش غیراالستتی        

برای محاسبه نیروی متناظر با کمانش غیراالستی  عضتو متی   . معروف است

 : [3]زیر که به رابطه ی بالیش معروف است، استفاده نمود توان از رابطه

(7)         
  

   
         

    

 

دو ناحیه مربوط به کمانش المان های فشتاری نشتان داده شتده     9در شکل 

است که ناحیه اولری مربوط به کمانش االستی  و ناحیه انگسری مربوط بته  

در نترم افتزار متدل     7مهاربندها به صورت شتکل  . کمانش غیراالستی  است

شده اند تا بدین ترتیب بتوان اثر تسلیم و کمانش مهاربندها را در رفتتار کتل   

 .سازه مورد بررسی قرار داد
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  [3] منحنی طراحی: 9شکل 

 
  [4,5] مدل رفتاری تعری  شده برای مهاربندها: 7شکل 

 
رسند، کل  یم یممتناظر با تسل یرویبه ن یکشش یکه مهاربندها یزمان

 یمثابت متناظر با تسل یروین ی خودشان را از دست داده و تحت  یسخت

 یزن یفشار یمهاربندها یگردر طرف د. دهند یم ییرشکلتغ یوستهبه طور پ

ن یمتناظر باکمانش برسند در ا یرویروند تا به ن یم یشثابت پ یبا سخت

 ی خود را از دست داده و تحت  یسخت یفشار یمهاربندها یزحالت ن

کمانش  ینالزم به ذکر است که حد ب. دهند یم ییرشکلثابت تغ یروین

در نظر گرفته شده  994فوالد نرمه،  یبرا یراالستی و غ ی االست

 . [6,2]است

 

 صحت سنجی رفتار مهاربندها. 3

متر که بتار مترده و زنتده ی     4متر و طول دهانه  3.7به ارتفاع  3قا  شکل 

نیوتن می باشد، در نظر گرفته متی   73544و  86378وارده به آن به ترتیب 

برای اینکه از صحت عملکرد مهاربندها در نترم افتزار اطمینتان حاصتل     . شود

شود، قا  مفروض تحت آنالیز چرخه ای قرار گرفته و منحنی بترش پایته در   

. تبته دستت آمتده است     4تغییرمکان بام برای این قا  مطتاب  شتکل    مقابل

واضح است تنها عضوی که در برابر نیروی جانبی مقاومت می کنتد مهاربنتد   

در نتیجه برش پایه قا  با تصویر نیروی محتوری مهاربنتد در راستتای    . است

الزم به ذکر است که کلیه اتصاالت به صورت مفصتلی  . برابر است طولیمحور 

 .می باشند

 
 قا  مهاربندی ی  طبقه: 3شکل

 

 
 رفتار چرخه ای قا  ی  طبقه: 4شکل          

 
نیروی . می باشد 66مهاربند مورد استفاده در آنالیز چرخه ای، دوبل ناودانی 

 63/912و  91/364به ترتیب  66تسلیم و کمانش دوبل ناودانی  متناظر با

تصویر شوند،  xحال اگر این نیروها در راستای محور . کیلونیوتن می باشد

 :داریم

(3) 
     

 

 
 

   

 
                 

 

(4)                                 

 
تستلیم عضتو در راستتای محتور      تصویر نیروی متناظر با،     در رابطه فوق 

همان طور که مشاهده می شود این عدد انطباق مناسبی بتا  . طولی می باشد

 .دارد 4عدد متناظرش در شکل 

 

(5)                                  

با کمانش عضو در راستتای محتور    تصویر نیروی متناظر،      در رابطه فوق 

. دارد 4کته انطبتاق مناستبی بتا عتدد متنتاظرش در شتکل         طولی می باشد

بررسی صورت گرفته نشانگر مدل سازی صحیح المان های مهاربندی در نترم  

 .افزار می باشد

 

 طبقهمدل سه . 4

 یطبقته، بته بررست    یت  مهاربندها در قتا    یبعد از کنترل صحت مدل ساز

 یمت  یو چرخه ا یرخطیغ یکیاستات یزتحت آنال یرفتار قا  سه طبقه فوالد

 یت  شود، قا  مورد نظر  یمشاهده م یزن 5همان طور که در شکل . یمپرداز

بته ستتون هتا     یرهتا اتصتال ت . است یو مهاربند یدوگانه قا  خمش یستمس

متر، بار مرده و زنتده بتام بته     4متر، طول دهانه ها  7/3صلب، ارتفاع طبقات 
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و 9/366 یتب و بار مرده و زنده طبقات بته ترت  یلونیوتنک 6/26و  751 یبترت

مهاربنتدها   یصورت گرفته بررو یشاتبرطب  آزما. باشد یم یلونیوتنک 7/14

  طبقه ی یو فشار یکشش ینشان داده شده است که زوال کامل مهاربندها

مهاربنتدها   یدر مدل ستاز  یزن یتمحدود ینا. باشد یم% 7 یفتمتناظر با در

در  5قا  سه طبقه نشان داده شتده در شتکل    .در نرم افزار لحاظ شده است

مقاطع تیرهتا و ستتون   . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است 9نرم افزار سپ

 :های قا  سه طبقه به شرح زیر به دست آمده است

 
 قا  سه طبقه مدل شده در اپنسیس: 5شکل 

 
 چیدمان تیرها و ستون ها در قا  سه طبقه: 9جدول 

 طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول 

 IPE270 IPE270 IPE240 تیر میانی

 IPE270 IPE270 IPE270 گوشهتیرهای 

ستون های 

 داخلی

IPB180 IPB160 IPB140 

ستون های 

 خارجی

IPB140 

 

IPB140 IPB140 

 

مختل  برای قرارگیتری مهاربنتدها در ارتفتاع ستازه نیتز در نظتر        آرایشسه 

 :نشان داده شده اند 7گرفته شده است که در جدول 

 
 در قا  سه طبقه سه وضعیت مختل  قرارگیری مهاربندها: 7جدول 

 طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول 

  2UNP80 2UNP80 2UNP60 

   2UNP80 2UNP60 2UNP60 

    2UNP100 2UNP80 2UNP40 

 

 طبقه 3قا   آنالیز استاتیکی غیرخطی  4-9

با توجه به این که دیافراگم طبقات صلب فرض شده اند، می توان یکی از 

گره های بام را انتخا  کرده و با الگوی مثلثی سازه را تا رسیدن به 

نتایج .  [8]جابه جا کرد( درصد ارتفاع سازه 3)سانتی متر  8/78تغییرمکان 

شکل زیر مختل  قرارگیری مهاربندها نیز به  آرایشبه دست آمده برای سه 

 :می باشد

                                                 
1 Sap 2000 

 
مختل  قرارگیری مهاربندها در  آرایشمقایسه منحنی های پوش اور در سه : 6شکل 

 قا  سه طبقه

 
قرارگیری  Iبا توجه به نتایج آنالیز صورت گرفته مشاهده شد که در حالت 

درصد می رسد در نتیجه هر دو  7مهاربندها، تغییرمکان نسبی طبقه اول به 

، سازه  Iدر اثر زوال مهاربند های طبقه . مهاربند طبقه اول از بین می روند

درصد از مقاومت خود را از دست می دهد که این کاهش مقاومت به  7/21

 II ، IIIرتیب حالت به همین ت. باعگ خرابی سازه شود راحتی می تواند

به ترتیب متناظر با زوال ( 7جدول )قرارگیری مهاربندها در سازه نیز 

نیز  IIIو  IIمیزان افت مقاومت در حالت . می باشد 3و7مهاربندهای طبقه 

میزان افت مقاومت در حالت . درصد می باشد 1/65و  4/61به ترتیب برابر با 

در ادامه وضعیت جذ  . ل استبه مراتب کمتر از حالت او IIIو  IIهای 

انرژی سازه در سه حالت مختل  قرارگیری مهاربندها مورد بحگ و بررسی 

 .قرار گرفته است

 

 آنالیز چرخه ای قا  سه طبقه  4-7

بتام را   یاز گره هتا  یکیقا  سه طبقه ،  یبر رو یچرخه ا یزاعمال آنال یبرا

متتر در   یستانت  7 یانتخا  کرده و گره مورد نظر را در گتام اول بته انتدازه    

 یستانت  4 یسپس گره مورد نظر را به اندازه  یمکن یجهت مثبت جابه جا م

در گتام   بتام  ییرمکانصورت تغ یندر ا یمکن یمتر در خالف جهت جابه جا م

 یدند تتا رست  رونت  یتن ا. رستد  یمت  یمتر اما در جهتت منفت   یسانت 7دوم به 

رونتد اعمتال جتا بته     .  [1]یابتد  یمتر ادامه م یسانت 8/78بام به  ییرمکانتغ

 :جایی به بام سازه به صورت شکل زیر می باشد
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 طبقه 3 قا روند اعمال آنالیز چرخه ای به بام : 2شکل               

 
بترای سته وضتعیت مختلت  قرارگیتری مهاربنتدها در        آنالیز چرخه ای نتایج

 :دست آمده استبه 96 تا 8 ارتفاع سازه نیز به صورت شکل های

 
 (Iحالت )آنالیز چرخه ای قا  سه طبقه : 8شکل 

 

 
 (IIحالت )آنالیز چرخه ای قا  سه طبقه : 1شکل 

 
 (IIIحالت )آنالیز چرخه ای قا  سه طبقه : 96شکل 

 

همان طور که در شکل های فوق نیز مشاهده می شود منحنی های چرخته   

ای بدست آمده انطبتاق مناستبی را بتا منحنتی هتای استتاتیکی غیرخطتی        

روند جذ  انرژی در سیکل هتای مختلت  بترای وضتعیت     . متناظرشان دارند

های مختل  قرارگیری مهاربندها در سازه نیز به صورت شکل زیر بته دستت   

 :آمده است
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مختلت  قرارگیتری مهاربنتدها     آرایش هایل انرژی جذ  شده در سازه در ک

کیلونیوتن متتر   9556و  9796، 9366به ترتیب از حالت اول تا سوم برابر با 

برابتر   78/9برابر حالتت اول و   91/9انرژی جذ  شده در حالت سوم ، . است

بررسی های صورت گرفته روی قا  سه طبقه نشان دهنتده  . حالت دوم است

بتا  . نسبت سایر حالت هتا متی باشتد    ی رفتار مناسب سازه در حالت سوم به

در اکثر چرخه ها مشهود متی   III، عملکرد مناسب حالت 99توجه به شکل 

 .باشد

 

 نتیجه گیری. 5

مشتاهده شتد کته افتت      9-4با توجه به مطالتب اراهته شتده در بختش     ( ال 

به  IIIو  IIمهاربندها در حالت های  زوالمقاومت ایجاد شده در سازه در اثر 

به عبتارت دیگتر در مقایسته بتا طبقتات      . مراتب کمتر از حالت اول می باشد

 متی شتود کته    پایین، حذف مهاربندها از طبقات باالتر قا  سه طبقته باعتگ  

 .بهبود یابدو عملکرد سازه  کاهش یافته افت مقاومت حاصله

که روند جذ  انرژی را در ستازه در ستیکل هتای     7-4با مشاهده بخش (  

 IIIشان می دهد، در می یابیم که وضعیت جذ  انترژی در حالتت   مختل  ن

بته عبتارت دیگتر در حالتت ستوم      . به مراتب بهتر از دو حالت دیگر می باشد

، المان های سازه به نحتو مطلتو  تتری جتذ      (3حذف مهاربندهای طبقه )

انرژی کرده اند که این مسئله سبب بهبود جذ  انترژی کتل در ستازه شتده     

 .است

 

 و دست آورد علمی صنعتی گیری جهنتی. 6

طراحی قا  سه طبقه دوگانه باید به گونه ای صورت گیرد کته تحتت زلزلته    

دچتار خرابتی    مهاربنتدی  عضتوهای های شدید در صورت امکان هیچ ی  از 

نشوند اما در غیر این صورت، زوال مهاربندها مربوط به طبقات فوقتانی ستازه   

 .باشد

  

 فهرست عالهم 

                                                                              (N)با کمانش المان مهاربندی  نیروی متناظر

  )مدول االستیسیته 
    )  E 

 A (  )  سطح مقطع عضو

  )حد تسلیم  
    )    

  )حد خطی  
    )    

    حد بین کمانش االستی  و غیراالستی 

 h (m)ارتفاع طبقه  

 L (m)طول دهانه 

تصویر نیروی متناظر با تسلیم عضو در راستای محور 

 (N)طولی 
    

تصویر نیروی متناظر با کمانش عضو در راستای محور 

 (N)طولی 
     

 F (KN)برش پایه 

  عالهم یونانی

   ضریب الغری عضو

      (m)مهاربندی تغییر طول متناظر با تسلیم عضو 
                                                    (m) تغییرطول متناظر با کمانش عضومهاربندی 

   (m)تغییرمکان بام  
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