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چکیده 
ــاال و قـدرت جـذب انـرژی مطلوبـی           در مقابله با بارهای جانبی از جمله زمینلرزه، قاب با مهاربندی واگرا از سختی ب
ــه یکـی از مـهمترین اجـزاء  برخوردار است. در این سیستم مهاربندی، سختی و شکلپذیری مورد نیاز قاب توسط تیر پیوند ک
قاب میباشد، تامین میگردد، که میزان آن بستگی به مشخصات و جزئیات تیر پیوند دارد. بهترین حالت جهت تامین سختی و 
ــیری  شکلپذیری مطلوب هنگامی ایجاد میشود که تیر پیوند در برش عمل نماید. در این حالت نقش سختکنندهها در جلوگ
از کمانش زودهنگام جان دارای اهمیت زیادی است و با قرار دادن سختکنندههای مناسب در جان تیر پیوند میتوان از جذب 
انرژی باالیی بهره گرفت. در این مقاله با استفاده از مدل اجزاء محدود و نرمافزار ANSYS  به بررسی رفتار هیسترزیس قــاب 
با مهاربندی واگرا، نقش سختکنندهها و دیگر پارامترهای تیر پیوند در مقاومت نهایی و شکلپذیری قاب پرداخته شده است.  

 
 

1- مقدمه 
         برای کنترل سازهها در مقابل نیروهای ناشی از زلزله روشهای مختلفی ارائه شده اســت، اسـتفاده از سیسـتمهای قـاب 
خمشی و خرپایی (مهاربندی همگرا CBF ) از متداولترین این روشها است. قاب خمشی شکلپذیــری مناسـبی را بـه سـبب 
ــدودی دارد و همچنیـن اجـرای آن بـا دشـواری صـورت  جاریشدن خمشی المانهای تیر از خود نشان میدهد اما سختی مح
ــی آن تـرد و در  میپذیرد. از طرف دیگر قاب مهاربندی شده همگرا سختی باالیی دارد، اما به علت کمانش بادبند قطری، خراب
ــهاربندی همگـرا وجـود دارد، ایـده  نتیجه شکلپذیری کمی دارد. به منظور کم کردن نقصهایی که در سیستمهای خمشی و م
استفاده از سیستم مهاربندی واگرا (EBF) در اواسط دهه هفتاد توسط پوپوف ارائه گردید[10]. این سیستم سختی مناســبی در 
بار خدمت دارا میباشد که باعث کاهش تغییر شکلها در سازه میگردد. از ســوی دیگـر در بارهـای جـانبی شـدید از جملـه 
زمینلرزههای قوی، از قابلیت جذب انرژی و شکلپذیری مطلوبی برخوردار است. بدین ترتیب دو نیاز اساسی سازه در مقابله 
با نیروهای جانبی یعنی سختی وشکلپذیری توسط این سیستم تامین میگردد. امروزه استفاده از سیستمهای مــهاربندی واگـرا 
بدلیل قدرت جذب انرژی زیاد در هنگام زلزله، سختی قابل مالحظه و امکانات معماری بــاالتر روزبـهروز گسـترش بیشـتری 
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مییابد. در دو دهه اخیر نیز تحقیقات زیادی در مورد عملکرد تیر پیوند و مکانیزمهای شکست آن انجام گردیده اسـت[7,8,9]. 
در این مقاله به بررسی رفتار هیسترزیس یک قاب با مهاربندی واگرا و تاثیرات فواصل سختکنندهها، ضخامتســختکنندهها، 

ضخامت بال تیر،  ضخامت جان تیر و طول تیر پیوند پرداخته شده است.  
 

2- مهاربندی واگرا
         در سیستم مهاربندی واگرا به جای برخورد بادبند به محل اتصال تیر و ستون یا تقاطع محور دو بادبند در یک نقطه بــا 
ایجاد انحرافی برابر(e)  بادبند به تیر متصل میشود (شکل 1و2). تیر پیوند که بین ستون و بادبند (تک قطری) یا بین دو بادبند 
(دو قطری) قرار گرفته، مانند فیوزی از وارد شدن نیروی بیش از حد به بادبندها و کمــانش آنـها جلـوگـیری میکنـد. در ایـن 
سیستم نیروی محوری بادبندهای قطری به ستونها و یا به صورت برش یا خمش در تیر پیوند به بادبند دیگر منتقل میگـردد و 
در طی چندین بارگذاری رفت و برگشتی تیر پیوند به صورت غیر ارتجاعی تغییر شکل می دهد و جذب انرژی به صورتی که 
در قابهای گیردار مالحظه میگردد، انجام می شود. تیرهای پیوند کوتاه در فاز برشی تسلیم مــی شـوند در حـالی کـه تیرهـای 

پیوند بلند دچار تسلیم خمشی می شوند. معیار تسلیم تیر پیوند توسط پوپوف وکاسای [5] به صورت زیر ارائه شده است: 
   e≤1.6Mp/Vp                             (1)                                                                                  تسلیم برشی

 1.6Mp/Vp < e<2.5Mp/Vp       (2)                                                                         تسلیم برشی-خمشی
  e≥2.5Mp/Vp                            (3)                                                                                 تسلیم خمشی

بطوریکه در روابط باال،  Mp برابر با ممان پالستیک مقطع تیر پیوند و Vp برابر با برش پالستیک مقطع تیر پیوند می باشند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــیروی برشـی            مکانیزم تسلیم برشی تیرهای پیوند کوتاه بهتر از مکانیزم تسلیم خمشی تیرهای پیوند بلند میباشد زیرا ن
در تمام طول تیر پیوند ثابت میباشد و کرنشهای برشی غیرارتجاعی بطور یکنواخت در طول تیر پیوند توزیع شــده کـه ایـن 

عمل ایجاد چرخشهای غیرارتجاعی بزرگ تیر پیوند را بدون ایجاد کرنشهای موضعی زیاد میسر میسازد.  
 

3- شکلپذیری ومقاومت افزون نسبی    
         هنگامی که سازه تحت نیروهای جانبی شدید یا زمینلرزههای قوی قرار میگیرد، تغییرشــکلهای زیـاد در سـازه ایجـاد 
میشود و بسیاری از نقاط سازه تسلیم میگردد. مقداری از انرژی زلزله توسط اجزاء تسلیم شده جذب مــیگـردد و سـازه در 

               شکل-2: مدل و جزئیات اتصاالت         شکل-1:مهاربندی واگرا وجزئیات تیر پیوند 
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بیشتر مواقع پایدار باقی میماند. بنابراین سازه باید توانایی تغییر شکلهای حاصل از نیروهای جانبی زلزله را داشته باشد که این 
توانایی با پارامتری با عنوان شکلپذیری(µ) بیان میشود و برابر خارج قسمت متناظر حداکثر تغییر مکان قــاب(u∆) بـه تغیـیر 

مکان نظیر حد تسلیم قاب(y∆)می باشد: 
 
 

         مقاومت افزون نسبی (Ω ) نیز یکی از عوامل مهم در تعیین ضریب رفتار میباشد که برابر است با خارج قسمت نیروی 
تسلیم کلی سازه در هنگام تشکیل مکانیزم خرابی(Fu ) به نیروی متناظر با تشکیل اولین لوالی خمیری در سازه ( Fy ) است: 

 
 

4- مدلسازی  
ــوده             مدلسازی با روش اجزاء محدود انجام گرفته است[1]، تا بررسی و مشاهده تنشها در نقاط مختلف قاب راحتر ب
و سایر موارد خرابــی نظـیر تمرکـز تنشهـا، کمانشهـای موضعـی و غـیره در مـدل لحـاظ شـده باشـد. بـر ایـن اسـاس از 
ــا شـش  نرمافزار ANSYS   استفاده گردیده است. المان انتخابی جهت مدلسازی  S hell 181  از نوع پوستهای، چهار گرهای ب
ــان فـوق  درجه آزادی در هر گره است، که یکی از سریعترین المانها برای همگرایی در حالت غیرخطی میباشد.  قابلیتهای الم

در مرجع [4] قابل مشاهده است. فرضیات به کار گرفته شده در مدلسازی به شرح زیر است: 
1- تغییر شکلهای بزرگ گرهها در نظر گرفته شده است. 

2- اثرات نیروی محوری در کمانش المانها منظور گردیده است. 
3- در مدل از معیار تسلیم ونمیسز استفاده شده. 

4- سختشدگی ایزوتروپیک میباشد.   
 

5- مطالعاتعددی 
         در این مقاله برای کنترل دقت مدلسازی و فرضیات در نظر گرفته شده، نخست تیر رابط برشی که مشخصات و نتــایج 
ــده اسـت. منحنـی هیسـترزیس حـاصل از   آزمایشگاهی آن در مراجع [2,3] موجود میباشد، توسط نرمافزار ANSYS مدل ش
آنالیز  و آزمایش در شکل(3)  نشان داده شده است. با توجه به منحنیها، نتایج تقریبا مشابه می باشــد و اختـالف موجـود بـه 

علت جزئیات مدلسازی و بارگذاری اعمالی می باشد. 
          جهت انجام مطالعات عددی و مدلسازی، قابی یک دهانه و یک طبقه با عرض 5 متر و ارتفاع 3 متر در نظرگرفته شده 
ــی تـیر پیونـد اتفـاق نیـافتد (شـکل-2). مـدول  و به گونهای طراحی گردیده که کمانش بادبندها و خرابی ستونها قبل از خراب
االستیسیته وضریب پواسون به کار رفته به ترتیب برابر kg/cm2  6 10×2 و 0/3 بوده و دیاگرام تنــش- کرنـش در نظـر گرفتـه 
ــر نمونـهها اعمـال شـده  شده مطابق شکل(4)  میباشد. برای بررسی رفتار هیسترزیس، تاریخچه بارگذاری مطابق شکل(5)  ب
ــر گـام 1200 کیلـوگـرم میباشـد). سـایر  (شروع اولین گام بارگذاری با توجه به لحظه جاریشدن نمونهها و میزان افزایش ه
ــیر  پارامترهای تیر پیوند عبارتند از: ضخامت سختکنندهها (ts)،  فاصله سختکنندهها( a)، ارتفاع تیرپیوند( d)، ضخامت بال ت

  .(e) و طول تیر پیوند ( tw)ضخامت جان تیر ،( tf )
 

y

u

∆
∆

=µ

y

u

F

F
=Ω

 (4)

(5)
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5-1- قاب مهاربندی واگرا با تیر رابط برشی        
         در این حالت مقدار(e)  را 60 سانتیمتر در نظر گرفته شده و با افزایش تدریجی بار به مشاهده تنشهــا در قـاب و تـیر 
پیوند پرداخته شده است. با مالحظه تنشها مشخص می شود، تنش در سختکنندهها تا لحظه جاریشدن جـان، تقریبـا صفـر 
میباشد و پس از جاریشدن جان تیر پیوند، تنش سختکنندهها با سرعت شروع به افزایش مینماید. نقاط بحرانــی تنـش در 
ــا مرکـز سـختکنندهها مـیزان تنـش بتدریـج کـاهش  سختکنندهها، محل اتصال به بالها است و از نقطه محل اتصال به بال ت
ــیز  مییابد. قابل ذکر است که سختکنندهها در نیروی جاریشدن، جابجایی نظیر جاریشدن و سختی االستیک قاب نقش ناچ
دارند (شکل-6). همانطور که اشاره شد، تاثیرات سختکنندهها پس از جاریشدن جان تیر پیوند نمایان میشود که عبارتند از: 
ــختی پالسـتیک قـاب  4-  1-به تاخیر انداختن کمانش غیر ارتجاعی جان  2-مشارکت در افزایش باربری جان  3- افزایش س

جلوگیری از شکست ترد و ناگهانی تیر پیوند  5-افزایش شکلپذیری و مقاومتافزون قاب.  
 

شکل-3: منحنی هیسترزیس الف-آنالیز  ب-آزمایش[2,3]

شکل-5: تاریخچه بارگذاری اعمالی به قاب شکل-4: دیاگرام تنش – کرنش فوالد
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 5-1-1- فواصل سختکنندهها  
ــیر پیونـد، بـر رفتـار قـاب، فاصلـه سـختکنندهها را از 10 تـا 60           برای بررسی تاثیرات فواصل سختکنندههای جان ت
سانتیمتر تغییر داده و تحت بارگذاری تناوبی شکل(5) آنالیز مینماییم. با بررسی منحنیهای هیسترزیس مشاهده میشود که بــا 
کاهش فاصله سختکنندهها (a) تعداد سیکلهای بارگذاری بیشتر و به دنبال آن جذب انرژی سیستم افزایش مییابد (شکل-8) 
ــها و سـختکنندههای تـیر  همچنین با بررسی تنشها مشخص میشود که جذب انرژی تنها توسط جان تیر پیوند میباشد، بال
پیوند نیز از شکست ترد و کمانش زود هنگام جان جلوگیری مینمایند، زیرا بالها به علت عملکــرد االسـتیک  اجـازه حرکـت 
ناگهانی را به قاب نمیدهند، در این حالت سختی قاب توسط بالها و طول تیر پیوند و شکلپذیری توسط جان تیر پیوند تامین 
ــل متعـارف سـختکنندهها میباشـد. بـا  میشود. در شکل(7)  منحنی مقاومت افزون نشان دهنده رابطه تقریبا خطی در فواص
ــرار دادن  افزایش فاصله از حدی(30سانتیمتر)، مقاومت افزون نسبی ثابت و وجود سختکنندهها بیتاثیر میشود. همچنین با ق

سختکنندهها به فاصله مساوی بیشترین جذب انرژی در تیر پیوند صورت میگیرد که باید به بالها و جان کامال جوش شوند.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-1-2- ضخامت سختکنندهها  
         آئیننامههای SEAOC[11] ,NEHRP[12] برای تیرهــای بـا عمـق کمـتر از 60 سـانتیمتر، سـختکنندههای قـائم 
یکطرفه را کافی میدانند، بر این اساس ضخامت سختکنندههای یکطرفه از 0/6 تا 2/4  ســانتیمتر تغیـیر داده شـده اسـت. بـا 

شکل-7: منحنی مقاومتافزوننسبی با تغییرفاصله سختکننده شکل-6: منحنی نیرو-جابجایی با ضخامت مختلف سختکننده

شکل-8: منحنی هیسترزیس قاب الف- فاصله سختکننده 10 سانتیمتر ب- فاصله سختکننده 30 سانتیمتر
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ــیگـردد کـه بـا افزایـش ضخـامت سـختکنندهها رفتـار قـاب بـهبود مییـابد، زیـرا  توجه به منحنیهای شکل-9 مشاهده م
سختکنندهها با ضخامت کم به علت کمانش، عملکرد نامناسبی دارند( ts<1 cm ). افزایـش ضخـامت سـختکننده موجـب 
ارتباط بهتر بین دو بال و کاهش کرنش در جان تیر پیوند میگردد، اما با توجه به فاصله سختکنندهها افزایش یافتن ضخــامت 
سختکننده از مرزهائی باعث کاهش شکلپذیری و مقاومت افزون نسبی میشود. مقدار حداکثر منحنیها (شــکل-9) بسـتگی 
به فاصله سختکنندهها دارد و هر چه فاصله سختکنندهها بیشتر میشود ضخامت کمــتری جـهت رسـیدن بـه شـکلپذیـری 

حداکثر مورد نیاز میباشد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-1-3- ضخامت جان تیر  
ــا افزایـش ضخـامت           ضخامت جان تیر از 0/3 تا 0/9 سانتیمتر تغییر داده شده است، که معادل d  /t، 25 تا 77 است. ب
ــختی قـاب تقریبـا ثـابت  جان تیر، جابجایی نظیر جاریشدن قاب کاهش و نیروی نظیر جاریشدن قاب افزایش مییابد اما س
ــه شـده اسـت. بـا توجـه بـه منحنیهـا  میماند. منحنی هیسترزیس برای ضخامت جان 0/4 و 0/6 سانتیمتر در شکل(10) ارائ
ــابند،  مشاهده میگردد که در ضخامت جان 0/4 جذب انرژی قاب بیشتر، شکلپذیری و مقاومت افزون نیز هر دو افزایش میی

بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که با کاهش ضخامت جان تیر پیوند، طرح بهینه تر میشود.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل-9: منحنی مقاومت افزون نسبی و شکلپذیری قاب با تغییر ضخامت سختکنندههای تیر پیوند

شکل -10:منحنی هیسترزیس قاب الف- ضخامت جان تیر 0/4 سانتیمتر ب- ضخامت جان تیر 0/6 سانتیمتر 
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ــا توجـه بـه شـکل فـوق علـت           در شکل(11) منحنی مقاومت افزون  در مقابل تغییر ضخامت جان مشاهده میگردد، ب
صعودی بودن منحنی در فواصل ضخامت 0/45-0/3 سانتیمتر کمانش سریع جان می باشد. 

5-1-4- ضخامت بال تیر  
ــاب افزایـش،            تغییرات ضخامت بال از 0/8 تا 1/4 سانتیمتر در نظر گرفته شده است. با افزایش ضخامت بال، سختی ق
اما نیروی تسلیم قاب ثابت باقی مانده است. شکل(12)  نشان دهنده افزایش تقریبا خطی مقاومت افزون میباشد کــه دلیـل آن 
ــاثیر  افزایش ممان پالستیک تیر پیوند میباشد. با مقایسه نتایج با شکل(11)  مشاهده میگردد که تاثیر ضخامت بالها به اندازه ت
ضخامت جان تیر پیوند نیست و این دلیل بر برشی بودن مکانیزم میباشد، همچنین افزایش ضخامت بالها بیش از 1/3 سانتیمتر 

به علت کمانش جان تیر پیوند تاثیری در مقاومت افزون قاب ندارد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5-2- تیر رابط خمشی   
          مقدار ( e ) را در این حالت 180 سانتیمتر در نظر گرفته، با توجه به تنشهای تیر پیونــد مشـخص میشـود کـه بالـها 
ــط بالـها انجـام میشـود بـه علـت کمـانش  کامال تسلیم میشوند و برش حاکم نمیباشد. جذب انرژی که در این حالت توس
ــها  زودهنگام بالها کمتر از جذب انرژی در حالت تیر رابط برشی میباشد. با قرار دادن سختکننده در جان تیر پیوند در دو انت
ــه  تا حدی میتوان از کمانش زودهنگام بالها جلوگیری نمود اما به علت پیچش تیر پیوند سختکننده کارائی زیادی را ندارد، ب

هر حال قرار دادن دو سختکننده دو طرفه در دو انتهای تیر پیوند به فاصله  75bf. و  1.5bf  مناسب میباشد[6]. 
 

5-3- تیر رابط برشی ، خمشی  
         در اینحالت مقدار(e)، 120 سانتیمتر انتخاب شده است. با بررسی تنشهای تیر پیوند مشخص میشود که جان در کــل 
ــر  طول  پیوند و بالها در دو انتهای پیوند تسلیم شدهاند. همچنین کرنش جان در دو انتهای پیوند بیشتر از دیگر نقاط میباشد ب
ــها،  این اساس نیاز به سختکننده دو طرفه به فاصله 75bf. و 1.5bf در دو انتهای تیر پیوند برای به تاخیر انداختن کمانش بال
و سختکننده یکطرفه در قسمت میانی تیر پیوند برای به تاخیر انداختن کمانش جان میباشد، که فواصــل آنـها بـا توجـه بـه 

دوران تیر پیوند تعیین میشود. 
 

شکل-11:منحنی مقاومت افزون نسبی قاب با تغییر
              ضخامت جان تیر پیوند 

شکل-12:منحنی مقاومت افزون نسبی قاب با تغییر 
                  ضخامت بال تیر پیوند 
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6- نتیجهگیری     
         باتوجه به آنالیزهای انجام شده بر روی سیستم مهاربندی واگرا و تغییر پارامترهای تیر پیونــد نتـایج زیـر حـاصل شـده 

است: 
1- جذب انرژی در حالتی که تیر رابط در برش عمل مینماید، توسط جان تیر پیوند میباشد و با قــرار دادن سـختکنندههای 
ــه  مناسب در جان میتوان از سختشدگی کرنشی استفاده کامل نمود. سختکنندهها و بالها در جذب انرژی نقشی نداشته اما ب

جان برای عملکرد بهتر، کمک مینمایند و شکست قاب در این حالت نرم میباشد.  
2- وجود سختکنندهها تاثیری در سختی االستیک و پریود سازه نداشته اما سختی پالستیک قاب را افزایش میدهد.    

3- افزایش ضخامت سختکنندهها تا حدی باعث افزایش جذب انرژی تیر پیوند میگردد (که این مقدار بستگی به پارامترهای 
تیر پیوند دارد)، و با افزایش بیشتر ضخامت سختکننده تاثیر آن ناچیز و باعث تضعیف عملکرد تیر پیوند میشود. 

4- در حالت تیر رابط برشی تاثیر ضخامت جان بیش از بالها میباشد و با انتخاب ضخامت کمتر جان برای تیر پیوند (تا حدی 
که نیاز برشی تیر تامین وسختکنندهها از کمانش سریع جان جلوگیری نمایند) طراحی اقتصادیتر است، اما با افزایش(e) این 

رابطه کمکم عکس و تاثیر ضخامت بالها بیش از جان میگردد. 
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