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 :چکیده
ترین نیروی ویرانگر در طبیعت نامید که تنها در طی زلزله یکی از فرایندهای طبیعی بسیار مخرب زمین است و شاید بتوان آن را مهیب

میلیون نفر در جهان را گرفته و خسارات مالی فراوان به همراه داشته است. درساختمان ها برای مقاومت در  3.1بیش از جان قرن اخیر 

های فولادی در برابر زلزله، می بایست برابر نیروهای جانبی از سیستم های مقاوم جانبی استفاده میشود. به منظور طراحی مناسب سازه

ای را برآورده نماید، رفتار آن ها را تحت بارهای رفت و برگشتی زلزله )دینامیکی( شناسایی نمود و هر طرحی که صرفا الزامات آیین نامه

امین کننده رفتار، ساخت مناسب دهی فولادی تای سیستمارضا کننده رفتار مناسب سازه نمی باشد. لذا توجه خاص به مصالح و رفتار لرزه

های فولادی استفاده از سیستم مهاربندی است. ای ساختمانهای مقاوم سازی لرزهترین راهو طرح مقاوم خواهد بود. یکی از متداول

مواره با مهاربندی سیستمی اقتصادی برای مقابله با بارهای جانبی است. مقاومت جانبی توسط اعضای قطری مهاربندی که در مجموع ه

ستون ها و تیرها تشکیل یك خرپای طره ای قائم می دهند، تامین شود. مهاربندها و تیرها نقش جان خرپا و ستون ها عمل یال های 

خرپا را انجام می دهند، از آنجا که اعضای قطری تحت اثر تنش های محوری هستند و حداقل ابعاد را برای ایجاد سختی و مقاومت در 

کارایی سیستم مهاربندی در ایجاد یك سازه سخت جانبی و صرف حداقل  .افقی نیاز دارند، بسیار کارا و پربازده می باشند برابر برش های

 مصالح، آن را به عنوان سیستمی اقتصادی برای انواع ساختمانها شناسانده است. 
 

 :یکلید ه هایواژ
 زلزله رفتار هیسترزیس، مهاربند، بارهای رفت وبرگشتی، سختی جانبی،

 

 

 مقدمه-1
ترین نیروی ویرانگر در طبیعت نامید که در تنها در زلزله یکی از فرایندهای طبیعی بسیار مخرب زمین است و شاید بتوان آن را مهیب

تن بر میلیون نفر در جهان را گرفته و خسارات مالی فراوان به همراه داشته است. کشور ایران نیز با قرار گرف 3.1طی قرن اخیر بیش از 

درصد  33دهد که حدود های مختلف نشان می[. بررسی زلزله3روی کمربند زلزله آلپ هیمالیا یکی از کشورهای لرزه خیز جهان است ]

هایی است که بشر از آن بعنوان سرپناه زندگی خود استفاده کرده است. لذا چگونگی مرگ و میرهای زلزله به دلیل ویران شدن ساختمان

-ها، بسیاری از سازهن ها تحت تحریکات زمین، از مهمترین مباحث آسیب شناسی زلزله است. در جریان اکثر زمین لرزهویرانی ساختما

 مقاوم های سیستم از جانبی نیروهای برابر در مقاومت برای ساختمانها در.[2اند ]های تخریب گردیدههای نامناسب طی اولین لرزش

قاب های صلب باز ، قاب های دیواری ، دیوار های برشی و قاب های میشوند. تقسیم  دسته چهار به سیستمها این. میشود جانبی استفاده
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و  0و  7مهاربند ها شامل مهاربند ضربدری ، مهاربند قطری ، مهاربند انواع  2022ن نامه یآی 2مطابق پیوست  می شوند. مهاربندی

 .[4]می باشند  Kمهاربند 

 

 معرفی انواع مهاربند: -1-2
-به دو دسته تقسیم می "های مهاربندی عمومابر جانبی قاب خمشی و مهاربندها هستند. قابهای بارسیستم ،های فولادیدر ساختمان

 شوند:

 (CBF - Fames Braced Concentrically). یتمرکز از خروج مهاربندی بدون با های قاب -3
 (EBF - Fames Braced Eccentrically) یتمرکز از خروج مهاربندی دارای با های ابق -2

 شود.و از مهاربندهای اصلاح شده استفاده می یستنهمواره میسر  ازآنها استفاده اما ستم هستند،سیمتداولترین  هر دو مورد فوق

 (CBF)های با مهاربندی بدون خروج از مرکزیت قاب -1-2-1
CBF شود که اعضای مهاربند همدیگر را قطع کنند که در شکل زیر نشان داده شده است. به سیستمی اطلاق می 

 

 CBFانواع مهاربندیهای  -3شکل 

 

 (EBF)های با مهاربندی خارج از مرکز قاب -1-2-2
ها ها انتقال نیروی محوری مهارها به ستون EBFپذیری کمی بودند، اما در ها دارای شکلCBFهمان گونه که مشاهده نمودیم، 

خواهد بود، در  CBFپذیری بیشتر نسبت به آید و در صورت طراحی مناسب دارای شکلاز طریق خمش و برش در تیرها به عمل می

 ه است. ای از این نوع مهاربندها نشان داده شدنمونه 7کند. در شکل حالی که همچنان خاصیت تغییر مکان کم آن را حفظ می

 
 مهاربندی خارج از مرکز -2شکل 

 . 
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 شدهمهاربندهای اصلاح -1-2-3
پایین است و در بارهای بزرگ رفتار مناسبی ندارد بنابراین باید برای این  هاCBFپذیری همان گونه که مشاهده نمودیم، میزان شکل

ای اندیشید. در تحقیقاتی که برای رفع این نقیصه صورت گرفته روی این موضوع تمرکز صورت گرفته تا سیستمی طراحی نقیصه چاره

شود اعضای ر بارهای بزرگ مانند زلزله منهدم میپذیری و سختی جانبی مناسب برای قاب، اولین عضوی که دشود که ضمن تأمین شکل

های مختلفی طراحی شد که به مهاری باشند، که به این ترتیب کمترین آسیب به اعضای اصلی سازه وارد شود. به این ترتیب سیستم

 صورت زیر معرفی می شوند:

 (Knee Bracing Frames-KBF)های با مهاربندی زانویی قاب -1

 (Yielding Damped Bracing Fame)شدن قاب با مهاربند دارای میراکننده تسلیم -2

 (Shape Memory Alloy Bracing Frame)قاب با مهاربندی دارای آلیاژ حافظه شکلی -1

 (Semi-Active Bracing Frame)قاب با مهاربندی نیمه فعال -4

 

 بررسی مهاربندها تحت بارهای رفت و برگشتی -2
های فولادی در برابر زلزله، می بایست رفتار آن ها را تحت بارهای رفت و برگشتی زلزله )دینامیکی( منظور طراحی مناسب سازهبه 

ای را برآورده نماید، ارضا کننده رفتار مناسب سازه نمی باشد. لذا توجه خاص به شناسایی نمود و هر طرحی که صرفا الزامات آیین نامه

 هی فولادی تامین کننده رفتار، ساخت مناسب و طرح مقاوم خواهد بود.ای سیستمهمصالح و رفتار لرز

 

 رفتار هیسترزیس سیستم قاب خمشی فولادی -2-1
ای که چنین های چرخهکند. آزمایشهای رفت و برگشتی تجربه میبه هنگام زلزله، سازه تحت حرکت نوسانی قرار گرفته و تغییر شکل

های تمام مقیاس انجام شده است. نتایج های با مقیاس کوچك و حتی مدلکنند، بر روی اعضاء اتصالات، مدل میشرایطی را مشابه سازی 

دهد که منحنی هیسترزیس ای میای، تشکیل منحنی های حلقههای دورهتغییر شکل تحت تغییر مکان-دهد که نمودار نیرونشان می

 شود.نامیده می

 [:1دارای شرایط زیر است ] بطور کلی رفتار هیسترزیس خوب

 الف( عدم کاهش مقاومت در اثر تناوب بارگذاری

 جایی های زیادب( عدم کاهش مقاومت در اثر جابه

 های زیادجاییج( عدم کاهش سختی در اثر تناوب بارگذاری و جابه

 ای از نمودار هیسترزیس نشان داده شده است.در شکل زیر نمونه
 

 بندی شدهسیستم قاب مهار  -2-2
              یکی از مزایای قاب های مهاربندی شده پایداری جانبی ستونهای آن می باشد. به طوریکه طول موثر ستون ها برای کمانش 

[. مزیت دیگر این سیستم ساده بودن اتصالات و در نتیجه سرعت ا جرا می باشد مزیت دیگر 1تغییر می کند ] H/. تا H 0حدود از 

ری این است که اجازه می دهد تیرها حداقل دخالت در بارهای جانبی را داشته باشند و در نتیجه سیستم کف ها مستقل از مهاربندی قط

تراز ساختمان و به صورت تکراری طرح و اجرا گردد. عیب اصلی مهاربندی مانع بودن مهاربندها در طراحی داخلی ساختمان و جایگزینی 

 درو پنجره در محل مطلوب است.

 

 رفتار اعضاء مهاربندی-2-2-1
مهاربندها ممکن است برای تحمل کشش و فشار و یا تنها به صورت کششی طرح گردند. در ساختمانهای کوتاه با بارهای جانبی نسبتا 

دهد.  رفتار هیسترزیس یك مهاربند کششی را تحت اثر بار تناوبی نشان می 1کم، استفاده از بادبندهای فقط کششی رایج تر است. شکل 
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به ترتیب بار افقی وارد به قاب و تغییر شکل افقی قاب  که در آن به ترتیب نیروی محوری بادبند و تغییر طول مر بوط به آن و 

ب وج( تنها می تواند کشش تحمل نماید، کل بار افقی حمل شده توسط سیستم -1هستند. از آنجا که هر مهاربندی مطابق شکل )

یسترزیس در شکل هولفه های افقی نیروهای القائی در میله ها مطابق شکل )د( حاصل می شود. چرخه های م نمهاربندی با جمع نمود

)د( نشان می دهد که مهار کششی تنها، تحت اثر تغییر شکل های دائمی در یك جهت قرار می گیرد زیرا در تناوب بارگذاری هنگام اثر 

ك کششی در آن ماندگار می شود. لذا تشکیل چرخه بعدی و اتلاف مجدد انرژی نیروی فشاری کمانش کرده و تغییر شکل های پلاستی

وقتی صورت می پذیرد که تغییر طول پلاستیك جدیدی را تحمل نماید. و به طوری که در شکل )ه( نشان داده شده است، اگر مهاربندی 

انرژی نخواهد داشت. بنابراین در حالت کلی گفته می شود که  تحت اثر بار متناوب با دامنه تغییر مکان ثابت قرار گیرد، به هیچ وجه اتلاف

 ظرفیت اتلاف انرژی سیستم مهاربندی کششی بسیار پاین است.

 
 رفتار هیسترزیس مهاربند کششی تنها -1شکل 

 

( وضعیت بادبند در قسمت های مختلف چرخه 1فشاری دارای رفتار به مراتب پیچیده تری هستند) شکل  -مهاربندهای کششی

ب نشان داده شده است که صورتهای مختلف تغییر شکل یافته و شرایط بارگذاری مهاربندی را تشریح می کند.  1هیتسرزیس در شکل 

ك بعد از تسلیم در مهاربند به طور متناوب و تکراری تحت دوران در مفصل پلاستیك بوده که بر اثر کمانش در فشار و تغییر طول پلاستی

که  3و تغییر شکل محوری به طور تحلیلی از شرط تعادل، تسلیم و قانون سیلان سازگار ریکشش به وجود می آید. رابطه بین نیروی محو

 تماما برای مفاصل پلاستیك بکار می رود، تعیین می گردد. با بزرگتر شدن میزان لاغری بادبند، چرخه هیسترزیس لاغرتر شده و اتلاف

 انرژی آن کاهش می یابد.

نتایج آزمایش بار دینامیکی رفت و برگشتی را تحت دامنه های مختلف تغییر شکل نشان می دهد. شکل چرخه هیسترزیس،  1شکل 

است. مشاهده می شود که بر اثر تکرار بار، مقاومت کاهش می یابد و پس از تعداد کمی تناوب بارگذاری با دامنه ثابت  1مشابه شکل 

تغییر می کند.  kl/rیر شکل، چرخه ناپایدار می شود. تحقیقات نشان می دهد که شکل حلقه های هیسترزیس عمدتا با نسبت لاغری تغی

حت تاثیر نوع مقطع عرضی باشد زیرا احتمال وقوع کمانش موضعی وجود حدوده تغییر شکل بزرگ ممکن است تو نیز اینکه رفتار در م

 [.6دارد ]

 
 فشاری -منحنی هیسترزیس برای مهاربند کششی -1شکل 

                                                 
1-Associated Flow Rule 

H,
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 ای برای یك مهاربندهای هیسترزیس حاصل از آزمایش بار چرخهمنحنی -1شکل 

 

 رفتار هیسترزیس سیستم مهاربندی هم مرکز -2-3
تحت اثر بارهای  هانددر محدوده غیر ارتجاعی نامناسب است و به علت کمانش و تغییر شکل متوالی مهارب CBFرفتار لرزه ای قاب های 

نشان داده شده است، حلقه های  CBFرفتار هیسترزیس یك قاب  6رفت و برگشتی، دارای ظرفیت پایین اتلاف انرژی هستند. در شکل 

هیسترزیس بسیار ناپایدار، باریك و معمولا کاهنده هستند. کاهش سختی تحت بار متناوب عمدتا ناشی از کمانش موضعی مهارها می 

مکان باشد. برای مقابله با حالتهای کمانشی که باعث تضعیف رفتار هیسترزیس می شوند باید طول و لاغری اعضای مهاری را حتی الا

[. برای منظور  نمودن اثر این کاهش تحت بارهای 1کاهش داد و بجای استفاده از تسمه و میلگرد در بابندی از اعضاء قویتر استفاده نمود ]

تناوبی، بعضی از آیین نامه ها در طرح قاب های مهاربندی شده در مقایسه با قاب های مهاربندی نشده ضریبی را برای افزایش نیروی 

[ نیروی زلزله براساس نیروی تحمل شده توسط بابندی نسبت به نیروی 6زلزله بکار می برند. بعنوان مقال در آیین نامه ژاپن ]طراحی 

 تحمل شده توسط قاب افزایش می یابد.

 
 CBFرفتار هیسترزیس یك قاب  -6شکل 

 

 شکل پذیری سیستم مهاربندی هم مرکز -2-3-1
[ نشان می دهد که در بارگذاری تناوبی و خارج از محدوده ارتجاعی که تحت زلزله های شدید 7مده ]تحقیقاتی که در این مورد به عمل آ

به وجود می آید، در اثر ناپایداری که در مهارها بروز می کند، شکل پذیری این سیستم به میزان زیادی افت می کند. در این نوع 
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طبقه که با  1مهاربندی، شکل پذیری سیستم تابعی است از مقدار لاغری مهارها و تعداد طبقات سازه. بعنوان مثال در مورد یك سازه 

مهاربندی ضربدری با مهارهایی به لاغری 
𝑘𝑙

𝑟
است. در  ساخته شده باشد، ضریب شکل پذیری که حاصل می شود در حدود  04> 

80غری حالیکه اگر مهارهایی با لا <
𝑘𝑙

𝑟
< [. تحلیل 7به دست می آید ] به کار رود، مقدار شکل پذیری در حدود  135

دینامیکی قاب های مهاربندی شده نشان می دهد که هرگاه شدت تحریك زمین بیش از مقدار مشخصی باشد، تغییر شکل پلاستیك در 

 ارائه می دهند. CBFپایینی برای سیستم های  Rیا  Rwار یك طبقه خاص متمرکز می شود. از این رو اکثر آیین نامه ها ضریب رفت

 EBFسیستم قاب مهاربندی شده خارج از مرکز  - 2-4
قاب های باد بندی شده هم مرکز مقاومت و سختی قابل ملاحظه ای دارند ولی به علت کمانش مهاربندها قدرت جذب انرژی و رفتار غیر 

را با رفتار پلاستیك قاب های  CBFارتجاعی آنها ضعیف است. با روش مهاربندی خارج از مرکز، می توان مقاومت و سختی قاب های 

میلادی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا  72[ در اواسط دهه 0سیستم که به وسیله پروفسور پوپوف و همکارانش ]خمشی ترکیب کرد. در این 

بین یك ما رتی( که جزئی از eخروج از مرکزیت ایجاد می گردد، این خروج از مرکزیت ) "ابداع شده است، بین اتصال مهاربند و تیر تعمدا

یا تیرچه ارتباطی نامیده می شود. .و مانند فیوزی عمل می کند که از وارد  2بادبند می باشد، تیر پیوندبادبند و یك ستون و یا مابین دو 

شدن نیروهای بیش از حد به بادبندها و کمانش آنها جلوگیری می کند. تیر پیوند ممکن است در اثر نیروی برشی به جاری شدن برسد 

یا اینکه جاری شدن در اثر لنگر خمشی اتفاق افتد که در اینصورت آن را پیوند خمشی  می گویند و 1که در این صورت آن را پیوند برشی
می گویند. هر قدر طول پیوند بلندتر باشد، رفتار به پیوند خمشی نزدیکتر می شود. برابر آزمایشات انجام شده جذب و استهلاك انرژی  1

 [.0تسلیم خمشی بوده و متاثر از رفتار تیر پیوند می باشد ] در تسلیم برشی تیر پیوند به مراتب بیشتر از EBFسیستم های 

 نشان داده شده است. 7انواع قاب های با مهاربندی واگرا که نصب درو پنجره در پانل را امکان پذیر می سازد و در شکل 

 
 اشکال مختلف مهاربند خارج از مرکز -7شکل 

 رفتار تیر پیوند -2-4-1
[ نشان می دهد که پیوندهای برشی کوتاه، موثرترین حالت برای اتلاف انرژی و شکل 1] 6و هلمستاد 1پوپوفتحقیقات انجام شده توسط 

پذیری می باشد. و با افزایش طول تیر پیوند، ظرفیت تغییر شکل زاویه ای پیوند در لحظه خرابی کاهش می یابد، بدین ترتیب در صورت 

ناصر غیر سازه ای کم شده ولی زاویه تغییر شکل کمتر باعث کاهش عملکرد شکل پذیری و بروز زمین لرزه ای شدید، خسارات وارده به ع

 اتلاف انرژی می شود.

آزمایش های متعددی بر روی تیر پیوند با و بدون سخت کننده های جان انجام شده است. درحالت بدون سخت کننده، مدت کوتاهی 

د باعث کاهش استهلاك انرژی و مقاومت در این نوع تیرها می شود. این موضوع پس از تسلیم برشی، جان تیر دچار کمانش شده که خو

                                                 
2-Link Beam 
3-Shear Link 
4-Moment Link 
5-Popov 
6-Helmstad 

4
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الف به وضوح قابل مشاهده است. در صورتیکه منحنی هیسترزیس تیر پیوند با سخت کننده -0در منحنی هیسترزیس تیر پیوند در شکل 

 غیر ارتجاعی بالا در این نوع پیوندها می باشد.ب بسیار پایدار بوده که نشان دهنده تحمل تغییر شکلهای - 0های قائم در شکل 

ه در مورد نحوه اتصال تیر پیوند با دیگر اجزا مجاور، آزمایش ها نتیجه خوب جوش کامل بال ها و جان را به اثبات رسانیده اند. در صورتیک

ت ناگهانی می شود، استهلاك انرژی در از جان با اتصال پیچ شده استفاده شود و به خاطر لغزش پیچها در حین بارگذاری که باعث شکس

 این نوع اتصالات به مقدار زیادی کاهش می یابد.

 
 رفتار هیسترزیس )الف( تیر پیوند کوتاه بدون سخت کننده )ب( تیر پیوند کوتاه با سخت کننده -0شکل 

 

 [.1آزمایش های فوق بر روی تیر پیوند نتایج زیر را به همراه داشته است ]

 با طول کوتاه می تواند به چرخش های پلاستیك و استهلاك انرژی بیشتری نسبت به تیر پیوند با طول بلند دست یابد.تیر پیوند -

رس در جان می تواند ازظرفیت باربری و تغییر شکل تیر پیوند به مقدار زیادی بکاهد که با استفاده از سخت کمانش غیر ارتجاعی زود-

 ین حالت کمانش جلوگیری کرد.کننده های قائم جان می توان از ا

/. رادیان 3اگر تیر پیوند با سخت کننده های قائم جان، خوب تقویت شده باشد، تحت بارهای تناوبی می توان به دوران پلاستیك تا -

 /. رادیان دست یافت.2وتحت بارهای یکنواخت به دوران پلاستیك تا 

 شی رسید.درصد ظرفیت تسلیم بر 12تا  12به مقاومت های برشی بیش از  به دلیل سخت شوندگی کرنشی در تیر پیوند میتوان حتی-

 در بارگذاری سنگین )زلزله های شدید( اتصال جان تیر پیوند مخصوصا در مجاورت ستون باید به صورت کامل جوش شود.-

ست و تحت بارگذاری تناوبی زودتر به تسلیم در تیرهای پیوند مجاور ستون، لنگر الاستیك اولیه در بر ستون بزرگتر از لنگر انتهای دیگر ا-

می رسد ولی پس از آن لنگر  کوچکتر نیز افزایش یافته تا به تسلیم برسد. هرچه قدر بر طول پیوند اضافه گردد، لنگرهای انتهایی تمایل 

 بیشتری به تساوی پیدا خواهند کرد.

 خمشی و رفتار هیسترزیس تیر پیوند دارد.نامساوی بودن لنگرهای انتهایی اولیه، اثر ناچیزی بر ظرفیت -

 اثر نیروی محوری در رفتار تیر پیوند بیار تاثیرگذار بوده و می تواند باعث زوال در پیوند شود. -

 اندرکنش نیروی برشی و لنگر خمشی در تعیین ظرفیت تسلیم تیر پیوند را می توان نادیده گرفت.-

 
 

 

 م مهاربندی خارج از مرکزرفتار هیسترزیس قابهای با سیست -2-4-2
شبیه به رفتار قاب های خمشی است که تغییر شکل های غیر ارتجاعی آن در تیرها روی  EBFمکانیزم استهلاك انرژی در سیستمهای 

به طور کامل توسط  "می دهد. مطالعات و آزمایش های مختلف انجام گرفته بر روی این سستم نشان داده است که جذب انرژی تقریبا

تغییر شکل پلاستیك المان های خارج از مرکز صورت می گیرد و تیرپیوند همانند فیوز شکل پذیری عمل نموده و انرژی ارتعاشی ناشی از 
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زلزله را جذب می نماید. در نتیجه مهاربندهای خارج از مرکز خواص هیسترزیس مناسبی از خود نشان داده و مقاومت لرزه ای بهتری 

را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود حلقه  EBFرفتار هیسترزیس یك قاب  3دارا هستند. شکل  CBFنسبت به قاب های 

و عدم کاهش مقاومت  هاهای پس ماند این قاب همانند سیستم قاب خمشی پایدار بوده که این امر به دلیل جلوگیری از کمانش بادبند

 [1تیر پیوند می باشد ]قاب در تغییر شکل های پلاستیك 

 
 های با مهاربند خارج از مرکزرفتار هیسترزیس قاب -3شکل 

 

شکل پذیری قاب های با سیستم مهاربندی خارج از مرکز -2-4-3  

از سیستم مهاربندی خارج از محور می توان برای طراحی سازه های مهاربندی شده شکل پذیر در ساختمان های فولادی استفاده کرد. در 

صورت بارگذاری بیش از حد ناشنی از زلزله های شدید بر سازه، در طول تیر پیوند مفاصل پلاستیك تشکیل شده که منجر به ایجاد رفتار 

خواهد شد. به این ترتیب با کنترل شکل پذیری عضو پیوند، می توان شکل پذیری قابل اطمینانی برای کل قاب تامین  انعطاف پذیر سازه

رابطه ساده زیر  و اندازه تغییر شکل تیر پیوند پس از تشکیل مکانیزم، برای ارتباط بین تغییر شکل سازه  23-1کرد. مطابق شکل 

 [.3به دست می آید ]

 
خیلی بزرگ خواهد شد، یعنی  به تغییر شکل سازه  ، متناسب با تغییر شکل تیر پیونددد که تغییر شکل قاب ملاحظه می گر

 هر چقدر طول پیوند کوچك باشد نیاز به تغییر شکل بزرگتری در عضو می باشد.

 را می توان ناشی از دو عامل دانست: EBFبه طور کلی شکل پذیری بالای قاب های 

زلزله شدید، تغییر شکل غیرارتجاعی محدود به تیر پیوند شده و نهایتا این جزء تیر طوری می شود که بتواند تغییر شکل هنگام وقوع -3

 های بزرگ غیر ارتجاعی را بدون از دست دادن مقاومت تحمل کند.

را به صورت الاستیك تحمل  مهاربندی ها طوری طرح می شوند که حتی در مقابل بارهای جانبی شدید دچار کمانش نشوند و زلزله-2

 کنند.
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 EBFمکانیزم تغییر شکل پلاستیك سیستم  -32شکل 

 

 نتیجه گیری-3
         یکی از مزایای قاب های مهاربندی شده پایداری جانبی ستونهای آن می باشد. به طوریکه طول موثر ستون ها برای کمانش حدود

تغییر می کند. مزیت دیگر این سیستم ساده بودن اتصالات و در نتیجه سرعت اجرا می باشد مزیت دیگر مهاربندی قطری  H/. تا H 0از 

این است که اجازه می دهد تیرها حداقل دخالت در بارهای جانبی را داشته باشند و در نتیجه سیستم کف ها مستقل از تراز ساختمان و 

. عیب اصلی مهاربندی مانع بودن مهاربندها در طراحی داخلی ساختمان و جایگزینی درو پنجره در به صورت تکراری طرح و اجرا گردد

 محل مطلوب است.

، عضو دارد و به r، عضو و شعاع ژیراسیون Lهای لاغری )لاغری ضریبی است که بستگی به طول اعضای مورب این مهاربندها معمولاً نیمرخ

در (X)شوند. مهاربندهای ضربدری برای نیروی کششی و فشاری و یا فقط کششی طراحی میشود( هستند که تعریف می L/rصورت 

کند، مقرون به صرفه است، اما های کوتاه بدلیل نیروی جانبی نسبتاً کم، طراحی مهاربندهای قطری که تنها کشش را تحمل میساختمان

شود که برای نیروی فشاری و دها از مقاطع عرض بال استفاده میهای بلند نیروی جانبی قابل توجه است و برای مهاربندر ساختمان

 .شوندکششی طراحی می
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