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 ٭؛ سعيد بهرام1سيد مهدي زهرائي

 اگر در يک سيستم.قابهاي مهاربندي شده به عنوان سيستم باربر جانبي معمول در برابر زلزله شناخته شدهاند
 ميتوان رفتار لرزهاي کنترل شدهاي، طول محدودي از عضو فوالدي داراي رفتار غيرارتجاعي شکل پذير باشد،مهاربندي
 در اين. قابهاي با مهاربندي زانوئي است، يکي از سيستم هايي که اين رفتار را ايجاد ميکند.را براي سازه فراهم نمود
 رفتار اين سازهها مورد بررسي،ANSYS مقاله با مدلسازي قابهاي مهاربندي يک طبقه (قطري و شورن) در نرمافزار
 عملکرد، با استفاده از معيارهاي سطح منحني هيسترزيس و ضريب شکلپذيري. قرار گرفته است
قابهاي مهاربندي زانوئي قطري و شورون با يکديگر مقايسه شدهاند که مشخص گرديد قاب با مهاربندي زانوئي شورن با
 در دو قاب مشابه با داشتن، بر اساس نتايج اين تحقيق. ظرفيت استهالک انرژي باالتري دارد،داشتن اعضاي زانوئي بيشتر
 ميليمتر بوده در52  داراي حداکثر تغييرمکان به ميزانCKBF1 قاب،ارتفاع و دهانه قاب و نيز مقاطع يکسان تير و ستون
ضريب
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 مقايسه توزيع تنش فون. درصد افزايش يافته است06  به مقدارDKBF2  نسبت به نمونهCKBF1 شکلپذيري در نمونه
 استهالک،ميسز و تنش برشي المان زانويي نشان مي دهد که هر چه قاب مورد بررسي از نظر هندسي متقارنتر باشد
.انرژي در عضو زانويي بهينهتر و با بهرهگيري از ظرفيت بيشينه مقطع صورت ميگيرد
. شکلپذيري، توزيع تنش، منحني هيسترزيس، المان زانويي، مهاربند شورن، مهاربندي قطري:

Impact of Using Knee Elements to Improve Cyclic
Performance of Chevron & Diagonal Braced Steel
Frames
Seyed Mehdi Zahrai , Saeed Bahram Masjedbari
ABSTRACT
Braced frames have been known as frequently used earthquake resistant systems. If a limited length of a
member in such a bracing system can undergo ductile behavior, the structure would sustain in a reliable
performance, dissipating a large amount of seismic energy during earthquake. Knee Braced Frames, KBFs,
are among the ductile systems having such mechanisms. In this paper, single-story single-bay steel Diagonal
and Chevron Knee Braced Frames (DKBF & CKBF) with different configurations have been modeled using
ANSYS software and their lateral behavior have been studied and compared. Comparing the hysteretic
curves and ductility factors, better performance of CKBF compared with DKBF has been found due to its
more knee elements and thus having higher damping. In two similar frame configurations, CKBF1 reaches to
25 mm displacement while DKBF2 displacement limits to 15 mm, such that following the same loading
protocol, ductility factor of CKBF1 is 60% more than that of DKBF2.Comparing VonMises and shear stress
contours for knee elements, shows the fact that the more symmetric the KBF, the more efficient the knee
element in dissipating energy leading to using the whole section capacity.
KEYWORDS : Diagonal Bracing, Chevron Bracing, Knee element, Hysteretic curve, Stress Contour,
Ductility
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تعويض اين عضو مي توان دوباره از سيستم استفاده نمود.
نکته مهم طراحي اين سيستم ،مشخص شدن نوع شکست
مقاومت ،سختي و شکلپذيري (توانايي تغييرشکل خميري

(برشي يا خمشي) براي المان زانويي است .از معيارهاي مهمي

اعضاي سازه براي اتالف انرژي وارده) عوامل مهم در تعيين

که حالت رفتاري المان زانويي را مشخص مي نمايد طول عضو

پاسخ لرزهاي سازه در برابر زلزله هستند .حالت ايدهآل يک

زانوئي است که با توجه به کارهاي قبلي بالندرا [ 0و  ]1براي

سازه ،داشتن سه عامل فوق به طور همزمان و بهينه است.

وقوع تسليم خمشي ،طول کل عضو زانوئي از  4Mp/Vpبزرگتر

سيستمهاي مهاربندي همگرا 5که از سالها پيش متداول بودهاند

در نظر گرفته مي شود و براي وقوع تسليم برشي طول عضو

نسبت به قاب مقاوم خمشي معادل ،سختي باالتر اما شکلپذيري

زانوئي بايد از  8/5Mp/Vpکوچکتر باشد که  Vpو  Mpبه ترتيب

پايينتري (به علت کمانش احتمالي بادبندها) دارند که درستي

ظرفيت برشي پالستيک و ممان پالستيک عضو زانوئي هستند[5

اين مطلب در جابجايي بيشتر قابهاي خمشي نسبت به

و  .]8همچنين با توجه به نتايج کارهاي زهرائي [ 5و  ،]5لطف-

قابهاي مهاربندي است و به همين دليل در زلزلههاي شديد

اللهي و مفيد [ 3و  ]1و زهرائي و جاللي [ ]8نيز ميتوان دريافت

عملکرد مناسبي ندارند .براي افزيش ميزان شکلپذيري

که حالت تسليم برشي عملکرد مناسبتري نسبت به تسليم

سازههاي مهاربندي شده ،پوپوف در سال  5113سيستم

خمشي دارد .در واقع با تسليم زودتر فوالد در برش و پايداري

مهاربندي واگرا 5را پيشنهاد نمود که به دليل عملکرد مناسب،

بيشتر چرخههاي هيسترزيس برشي در شکلپذيري باال ،اتالف

مورد استقبال قرار گرفت .اما اين نوع مهاربند نيز نواقصي دارد

انرژي افزايش مييابد.

از جمله اينکه عضو تير پيوند 8که عامل اصلي جذب انرژي

از اين رو در اين مقاله براي مدلسازي قابهاي با مهاربندي

است ،بخشي از تير اصلي است و پس از زلزله ،تير اصلي بايد

زانوئي قطري و شورن ،فرض شده است که حالت تسليم عضو

تعمير يا تعويض و سقف ترميم گردد ،بنابراين محققان در

زانوئي ،برشي باشد و همچنين طول المان زانوئي از مقدار

جستجوي روشي بودهاند که عالوه بر باالبردن شکلپذيري

توصيه شده آيين نامهاي بيشتر نشود .براي آشنايي بيشتر با

قابهاي مهاربندي شده ،اين نقيص را نيز برطرف نمايند که به

روش طراحي عضو زانوئي و ضوابط آئين نامه اي ،به مراجع

عنوان يکي از اين روشها ،سيستم مهاربند زانوئي 4پيشنهاد

[ 5و  ]5رجوع شود.

گرديد.

به دليل محدوديتهاي کمتر مهاربندي شورن در معماري و

پيشنهاد اوليه مهاربند زانوئي در سال  5130به وسيله

متمرکز بودن کارهاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي بر روي نمونه

آچوا[ ]2ارائه شد و از سال  5116محققان ديگري مانند بالندرا[0

مهاربندي زانوئي قطري ،در اين مقاله سعي شده است تا

و  ،]1تحقيقات و آزمايشاتي بر روي اين سيستم انجام دادهاند

عملکرد مهاربندي زانويي در حالت شورن با حالت قطري مشابه

و قابليت باالي شکلپذيري آن در استهالک انرژي زلزله به

در يک قاب فوالدي يک طبقه يک دهانه مورد بررسي و مقايسه

اثبات رسيده است .همچنين در ايران نيز تحقيقات و

قرار گيرد.

آزمايشهايي بر روي اين سيستم انجام شده است که از آن
جمله ميتوان به تحقيقات آزمايشگاهي زهرائي [ 5و  ]5و
همچنين کارهاي تحليلي-عددي مفيد و لطف اللهي [ 3و  ]1و

قاب يک طبقه طوري بارگذاري جانبي ميشود که نيروي

زهرائي وجاللي [ ]8بر روي نمونه مهاربندي زانوئي قطري

برشي قسمت جاري شونده عضو زانويي به مقدار متناظر

اشاره نمود.

تسليم برسد .اگر عضو زانوئي بخوبي طراحي شود ،ضمن

در اين سيستم (به طور معمول به صورت همگرا) مهاربندها

استهالك انرژي زلزله ،شكلپذيري بااليي از خود نشان ميدهد

با عضوي واسطه معروف به عضو زانوئي به تيرو ستون

و ساير عناصر سازه نيز االستيك باقي ميمانند .طول تير پيوند

متصل ميشوند .ايده کلي آن است که طراحي به گونهاي انجام

يکي از عوامل مهم در طراحي اين سيستم مهاربندي است.

پذيرد تا در زلزلههاي شديد فقط عضو زانوئي تسليم شود و

عملكرد بهتر تيرهاي پيوند كوتاه نسبت به تيرهاي پيوند بلند با

بقيه اعضا در حالت ارتجاعي باقي بمانند و يا تعداد مفاصل

آزمايشهاي متعدد به اثبات رسيده است] 5و .[5

پالستيک در تيرها و ستونها و همچنين کمانش بادبندها کاهش

چون با جاري شدن برشي جان اعضاي زانوئي ،انرژي از

قابل توجهي يابد .از مزاياي اين سيستم آن است که پس از

طريق اين قطعات مستهلک مي شود و ساير اعضاي

وقوع زلزلههاي شديد و تغييرشکل عضو زانويي ،فقط با

سازهاي ،االستيک باقي ميمانند ،اين قطعات بايد از فوالد نرم

ساخته شوند .طبق  AISC2002حداكثر تنش تسليم مشخصه

طرف جان الزم است].[56

فوالد تيرهاي رابط نبايد از  26ksiيا  8266كيلوگرم بر سانتيمتر

ANSYS

مربع تجاوز كند].[56
زاويه تغييرشكل برشي تير پيوند يکي ديگر از عوامل مهم

وجود رابطه غيرخطي تنش-کرنش براي مصالح از جمله

در طراحي سيستم زانوئي است .طبق  AISC2002براي تيرهاي

فوالد سبب مي شود که سختي سازه در طي فرايند بارگذاري

پيوند برشي اين مقدار به  6/63و براي تيرهاي پيوند خمشي به

تغيير کند و موجب بروز رفتار غيرخطي در سازه مي شود که

 6/65راديان محدود شده است] .[56براي تيرهاي پيوند

ميتواند منجر به بوجود آمدن تغييرشکلهاي بزرگ گردد در

برشي_خمشي بايد از درونيابي استفاده نمود .طبق IBC2000

نتيجه عالوه بر تغيير سختي المان ،در سختي کل سازه نيز

اين مقادير به ترتيب به  6/61و  6/68راديان محدود شده است

تغييراتي ايجاد ميشود .از آنجا که انتظار داريم در اين قبيل

].[55

سازهها به طور معمول تمرکز رفتار غير خطي در نواحي تير

از آنجاكه طراحي بايد به گونهاي انجام شود كه جان عضو

پيوند برشي (المان زانوئي) رخ دهد و فلسفه طراحي لرزهاي

زانوئي جاري شود و انرژي زلزله را مستهلك نمايد و ساير

آنها نيز بر همين اصل استوار است بنابراين تصميم گرفته شد

اعضاي سازه مثل تير ،ستون و مهاربند پس از زلزله ،االستيك

تا قسمت زانوئي و نواحي اطراف آن که احتمال وجود رفتار

باقي بمانند ،هر مهاربند بايد داراي مقاومت فشاري معادل با

2

غيرخطي در آنها است با جزء صفحهاي مدل شوند و نواحي
0

 5/2برابر نيروي محوري متناظر با مقاومت كنترلكننده عضو

ديگر با جزء ميلهاي تير مانند مدلسازي شوند .دو نکته مهم در

زانوئي باشد .مقاومت كنترلكننده تيرپيوند برابر با مقاومت

اين قسمت از مدلسازي مطرح مي شود.

برشي ،يا مقاومت خمشي تقليليافته ،هر كدام كه منجر به

اول آنکه برخالف نرمافزارهاي معمول تحليل سازه

نيروي كمتر در مهاربند شود ،در نظر گرفته ميشود.

مانند  SAPو ETABSکه مفهوم اتصال گيردار و مفصلي براي

سختكنندههايي با اتصال سراسري به جان بايد در محل

برنامه تعريف شده در نرم افزار  ANSYSچنين حالتي وجود

برخورد مهاربند به تير در دو طرف جان ،درنظرگرفتهشود .اين

ندارد .بنابراين بايد اتصال گيردار و مفصلي در مدلسازي در

سختكنندهها منتقل كننده نيروهاي برشي و نيز مقيد كننده جان

نظر گرفته شود .در نتيجه ،چون در محل اتصال بادبند به جزء

تير در برابر كمانش هستند .سختكننده ها بايد داراي حداقل

زانوئي بايد جزء صفحهاي زانويي به جزء ميلهاي براي عضو

عرض كلي برابر با  bf-2twباشند و ضخامت آن ها نبايد از tw

بادبند متصل شود ،گرههاي مشترک در اين محدوده به يکديگر

 6/12يا  56ميليمتر ،هركدام كه بزرگتر باشد ،كمتر شود كه bf

متصل ميشوند و با توجه به آنکه اجزاي سازهاي داراي

عرض بال و  twضخامت جان تير پيوند است] 56و .[55

جابجايي و دوران در ششجهت هستند براي ايجاد

همچنين براي جلوگيري از كمانش جان ،در تيرپيوند بايد
سختكنندههاي مياني جان با شرايط زير طراحي شود:

اتصالمفصلي فقط دوران حول محور عمود بر صفحه،آزاد و
بقيه جابجاييها و دورانها بسته ميشوند[.]4

براي تيرهاي پيوند برشي ،فاصله بين سختكنندهها نبايد از

دومين مورد نحوه اتصال اجزاي ميلهاي به اجزاي صفحهاي

 86tw-d/2براي زاويه تغييرشكل برشي تير پيوند معادل با 6/63

است که اتصال اين اجزاء به يکديگر بايد به گونهاي باشد که با

و از  25tw-d/2براي زاويه تغييرشكل برشي تير پيوند معادل با

رعايت پيوستگي اجزا ،ايجاد تمرکز تنش نکند زيرا المانهاي

 6/65تجاوز كند .براي زاوياي تغييرشكل برشي تير پيوند بين

مليهاي فقط به يک گره وصل ميشوند .به اين منظور در انتهاي

 6/65و  6/63بايد از درونيابي خطي استفاده نمود .در اين

قسمت مشبندي شده توسط اجزاي صفحهاي صفحات انتهايي

روابط  dارتفاع مقطع تير پيوند است.

صلب قرار داده شده و سپس اجزاي ميلهاي به وسط اين

سختكنندههاي مياني بايد به طور سراسري به جان متصل
شوند .در تيرهاي رابط به عمق كمتر از  082ميليمتر ،سخت-
كننده فقط در يك طرف جان الزم ميباشد .ضخامت سختكننده

صفحات صلب متصل گرديد.
اجزاي ميلهاي و صفحهاي مورد استفاده در اين
مدلسازيها به شرح زير است:

هايي كه در يك طرف جان قرار دارند ،نبايد كمتر از  twيا 56

جزء صفحهاي ) :(SHELL 43اين جزء براي مدل کردن

ميليمتر ،هر كدام كه بزرگتر است ،باشد و عرض آن نبايد كمتر

سازههاي پوستهاي نه چندان ضخيم مناسب است و در هر گره

از  bf/2-twدر نظر گرفته شود .در تيرهاي رابط به عمق بزرگتر

شش درجه آزادي دارد ،سه درجه آزادي انتقالي و سه درجه

يا مساوي  082ميليمتر ،سخت كننده هاي مياني مشابه در دو

آزادي دوراني .همچنين اين جزء قابليت در نظر گرفتن

جدول  :1مشخصات نمونه ها براي مطالعه عددي

پالستيسيته ،نرمش ،سخت شدگي تنش ،تغييرشکلهاي بزرگ و
کرنشهاي بزرگ را دارد [.]55

عضو

جزء ميلهاي ) :(BEAM24جزء تک محوري است که توانايي
تحمل فشار ،کشش ،خمش و پيچش را دارد .در هر گره سه
درجه آزادي دارد :دو درجه آزادي انتقالي و يک درجه آزادي
دوراني [.]55
براي کل مدل ،مصالح غيرخطي هستند ،هر چند که وقوع
تسليم در نواحي دور از عضو زانوئي ممکن نيست .مدل
پالستيسيته بر اساس معيار فون ميسز و قانون سيالن مربوطه
است .فرضيات ايدهآلسازي مشخصات مصالح نيز عبارتند از:

kg / cm 2

 2400

y

؛Fu  3700 kg / cm 2F

   0.3؛E  2.1  10 6 kg / cm 2
کههه  Fyو  Fuبههه ترتيههب تههنشهههاي تسههليم و نهههايي E ،مههدول
االستيسيته و  νضهريب پواسهن فهوالد اسهت .بهراي بارگهذاري
نمونههها از بارگهذاري چرخهه اي مطهابق بها پيشهنهاد ضهوابط
لرزهاي ) ]58[ AISC (1997استفاده شده است کهه بهه صهورت
جابجائي جانبي در تراز طبقه در نظر گرفته شده است.

بادبند

تير

ستون

IPE
140

2UNP
100

IPE
180

زانوئي

دهانه

ارتفاع

(متر)

(متر)

نمونه

IPB
140

8

8

DKBF1

IPE
140

2UNP
140

IPE
200

IPB
140

2

8

DKBF2

IPE
140

2UNP
100

IPE
180

IPB
140

2

8

IPE
140

2UNP
100

IPE
180

IPB
140

0

8

DKBF1

DKBF2

نکاتي که الزم است در مدلسازي رعايت شوند عبارتند از:
 .5راستاي عضو بادبندي از محل گره اتصال تير و ستون
بگذرد.
 .5عضو بادبندي در صورت امکان به وسط المان زانويي
برخورد کند.
 .8طول عضو زانوئي در همه نمونهها (از بر تحتاني تير تا
بر داخلي ستون)  366ميليمتر باشد.
 .4نکته مهم تعبيه سختکننده در جان عضو زانوئي در
فواصل  566ميليمتري و در محل اتصال بادبند است که به
طور نمونه در شکل ( )5قابل ديده ميشود .تعبيه سختکننده
درجان در واقع دو مزيت اصلي دارد ،اول آنکه مشکل کمانش
جان المان زانوئي را تا حد زيادي بر طرف مينمايد و دوم آنکه
روي افزايش ظرفيت باربري مهاربندي زانوئي و همچنين ميزان
ظرفيت تغييرشکلهاي نهايي براي تامين شکل پذيري الزم اثر
مثبت ميگذارد.
نمونه  DKBF1حالتي ايدهآل و متقارن از مهاربندي قطري

شکل ( : )1بارگذاري چرخهاي مطابق با پيشنهاد ضوابط
لرزهاي )AISC (1997

است زيرا مهاربند در ميانه المان زانوئي برخورد مينمايد و
محل اتصال زانوئي به تير و ستون نيز داراي فواصل يکاندازه
از محل اتصال تير به ستون (از محور ستون تا محل برخورد
تير و زانويي  166ميليمتر و همينطور از محور تير تا محور

به طور معمول طراحي قاب يک طبقه يک دهانه بر اساس

محل برخورد ستون و زانويي  166ميليمتر) است.

بارهاي واقعي مقاطع کوچکي را براي اعضا سازهاي نتيجه
ميدهد بنابراين تصميم گرفته شد که با پيش فرض نمودن
مشخصات مهاربندي زانوئي ،ساير اعضا متناسب با ظرفيت
برشي تير پيوند طراحي شوند در نتيجه يک قاب يک طبقه در
نرمافزار  ANSYSتحت بارگذاري جانبي قرار داده شد که
نيروي برشي قسمت جاري شونده عضو زانوئي به مقدار
متناظر تسليم برسد .سپس طراحي مهاربند ،تير و ستونها
طوري که رفتاري االستيک از خود نشان دهند دنبال شده است،
که نتايج طراحي در جدول  5آورده شده است:

شکل ( :)2گوشه قاب متشکل از اجزاي صفحهاي

شکل ( :)3نماي کلي قاب DKBF1

شکل( :)4نماي کلي قاب DKBF2

نمونه  DKBF2در شکل هندسي تقارن است و با توجه به

در نمونه  CKBF1نيز سعي شده است تا مهاربند در ميانه

فرض اتصال مهاربند در ميانه المان زانوئي ،فواصل اتصال

المان زانوئي متصل شود ،به همين دليل فواصل اتصال زانوئي

زانوئي به تير و ستون داراي اندازههاي يکسان نيست (از محور

به تير و ستون اندازه هاي يکساني ندارند (از محور ستون تا

ستون تا محل برخورد تير و زانوئي  126ميليمتر و از محور

محور محل برخورد تير و زانوئي  046ميليمتر و از محور تير

تير تا محل برخورد محورهاي ستون و زانويي  266ميليمتر)

تا محور محل برخورد ستون و زانوئي  356ميليمتر).

با توجه به محل تقاطع بادبند به زانويي در نمونه DKBF2

و هندسه قاب و نحوه قرارگيري زانوئي و بادبند به نظر
ميرسد که بادبند به طور کامل به زانوئي متصل نشده است که
براي توضيح اين موضوع بايد گفت که عضو مهاربندي از نوع
ميلهاي و عضو زانويي از نوع صفحهاي است که در واقع محل
اتصال المان ميلهاي و صفحهاي در واقع يک نقطه بوده و عدم
اتصالي که در اشکال گرافيکي مربوط به نمودار همتنش فون
ميسز و تنش برشي ديده ميشود مربوط به گرافيک نرمافزار
 ANSYSو بيرون کشيدن المانهاي ميلهاي است.
نکته با اهميت ديگر در مورد نمونه  DKBF2آن است که با
توجه به شکل هندسي نامتقارن اين نمونه ،چگونگي قرارگيري
زانوئي و محل اتصال بادبند به زانوئي اثر زيادي در عملکرد و
استهالک انرژي سيستم دارد بطوريکه در نمونهاي مشابه با
فرض وجود المانهاي تير ،ستون ،بادبند و زانوئي يکسان
تفاوت مدل در آن بوده که محل اتصال بادبند به زانوئي از

شکل ( : )5نماي کلي قاب CKBF1

نمونه  CKBF2حالتي از تقارن هندسي کامل براي
مهاربندي شورون است زيرا مهاربند در ميانه المان زانوئي
برخورد مينمايد و محل اتصال زانوئي به تير و ستون داراي
فواصل يک اندازه است.

وسط المان زانوئي عبور نکرده که به همين دليل عضو زانوئي
به دو بخش کوتاه و بلند تقسيم گرديده که بخش کوتاه تحت
بارگذاري مشابه حالت قبلي به سرعت به تسليم رسيده و
منحني هيسترزيس مربوطه نمايانگر عدم کارايي سيستم در اين
حالت است .بنابراين مناسبترين حالت براي قاب  DKBF2آن
است که المان بادبند در ميانه عضو زانويي به آن متصل شود
و راستاي عضو مهاربند نيز از محل گره تير ستون بگذرد.
شکل ( : )6نماي کلي قاب CKBF2

400
300

با اعمال بارگذاري چرخهاي که به آن اشاره شد ،منحني

200

هيسترزيس کل قاب که از تحليل سازه به دست آمده است ،در

100
0

ادامه نشان داده شده است:

Base
)Shear (kN

-100

گفتني است که در اين پژوهش ،هدف اصلي مقايسه رفتار

-200

جانبي قابهاي مهاربندي زانوئي قطري و شورن در محدوده

-300

معمول بارگذاري چرخهاي مطابق شکل( )5و مقايسه رفتار

-400
30

غيرارتجاعي نمونهها در اثر تسليم اعضاي زانويي است و

25

20

10

15

5

-5

0

-10

-15

-20

-25

-30

)Displacement (mm

بنابراين کاهش مقاومت و سختي براي مدلسازي گسيختگي

شکل ( :)9منحني چرخهاي رفتار نمونه CKBF1

نمونه ها مورد نظر نبوده است .در نتيجه در کارهاي

400

آزمايشگاهي ،با اعمال چرخههايي با تغييرشکلهاي جانبي

300

بزرگتر افت سختي و مقاومت در مسير گسيختگي نمونهها اتفاق

200

ميافتد.

Base 100
)Shear (kN
0
250

-100

200

-200

150

-300

100

Base
50
Shear (kN) 0

-400
40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

)Displacement (mm

-50
-100
-150
-200
-250
15

20

5

10

-5

0

-10

-20

-15

)Displacement (mm

200
150
100

Base 50
Shear (kN)0
-50
-100

25

20

15

10

5

-15

-20

همچنين با مقايسه نمودارهاي گفته شده ميتوان ديد که
براي نمونههاي با هندسه مشابه  DKBF2و « CKBF1تشابه به
لحاظ ابعاد دهانه و ارتفاع قاب» در حالت شورن نسبت به حالت
قطري ميزان جابجايي حداکثر )  ( maxو ميزان برش پايه

-150

-250
-25

مهاربندي قطري با افزايش نسبت دهانه به ارتفاع ) (B/Hو با

)Displacement (mm

شکل ( :)8منحني چرخهاي رفتار نمونه DKBF2

با ديدن دو منحني فوق براي قابهاي مهاربندي زانويي
قطري ميتوان گفت که به دليل سطح بيشتر منحني چرخهاي
نمونه  DKBF1نسبت به نمونه  ،DKBF2نمونه متقارن
 DKBF1استهالک انرژي بيشتري نسبت به نمونه DKBF2

دارد.

 CKBF1دارد.

حداکثر )  (Vmaxافزايش قابل توجهي مييابد .همچنين در حالت

-200
0

زانويي شورن ميتوان بيان کرد که به دليل سطح بيشتر منحني
متقارن  CKBF2استهالک انرژي بيشتري نسبت به نمونه

250

-5

از مقايسه دو منحني فوق نيز براي قابهاي مهاربندي
چرخهاي نمونه  CKBF2نسبت به نمونه  ،CKBF1نمونه زانويي

شکل ( :)7منحني چرخهاي رفتار نمونه DKBF1

-10

شکل ( :)11منحني چرخهاي رفتار نمونه CKBF2

کاهش زاويه مهاربند از  42درجه ،از ميزان استهالک انرژي
سيستم «ضريب شکلپذيري و سطح داخلي منحني چرخهاي»
کاسته مي شود .در حالت مهاربندي شورن با افزايش نسبت

دهانه به ارتفاع ) (B/Hو نزديکتر شدن زاويه مهاربندها به 42
درجه ميزان استهالک انرژي سيستم افزايش مييابد .در حالت
کلي هر چه زاويه مهاربندي به  42درجه نزديکتر باشد،
استهالک انرژي بيشتر ميشود.
از آنجا که يکي از معيارهاي سنجش ميزان استهالک انرژي

ناشي از زلزله ،ضريب شکلپذيري ")  "   ( max /  yيعني

نسبت تغييرمکان حداکثر به تغييرمکان تسليم ميباشد ،بنابراين

در جدول ( ،)5مقادير  براي هر يک از نمونهها محاسبه شده

است.

الزم به توضيح است که براي محاسبه ضريب  از پوش

منحني چرخهاي نمونهها استفاده شده است که برابري مناسبي
با منحني ظرفيت بدست آمده از تحليل بار افزون دارد.
همانطور که از جدول ( )5نيز ميتوان نتيجه گرفت
مهاربندي زانويي شورن ضريب شکلپذيري باالتري دارد .به
عنوان نتيجهاي کلي ميتوان بيان نمود که تقارن هندسي قاب
سبب بهبود رفتار و افزايش ميزان استهالک انرژي ميشود
[.]55

شکل ( :)12توزيع تنش فون ميسز نمونه DKBF2

جدول ( :)2مقايسه ضريب شکلپذيري قابهاي مورد بررسي



) y (mm

) max (mm

نمونه مورد
بررسي

2/54

8/35

56/66

DKBF1

8/35

8/13

52/55

DKBF2

0/51

4/62

52/66

CKBF1

1/53

4/55

86/66

CKBF2

شکل ( :)13توزيع تنش فون ميسز نمونه CKBF1

با اعمال بارگذاري چرخهاي که در قبل به آن اشاره شد،
توزيع تنش فون ميسز در محدوده اتصال عضو زانوئي به تير
و ستون به صورت شکلهاي  55تا  54است.
نقاطي که بيش از ساير نواحي عضو زانوئي تنشهاي
بيشينه دارند در جان و بال عضو زانوئي و در محل برخورد با
تير و ستون رخ داده است .بنابراين براي تقويت موضعي عضو
زانويي و تير و ستون در محل برخورد با عضو زانويي از
سختکنندههايي استفاده شده است.
شکل ( :)14توزيع تنش فون ميسز نمونه CKBF2

همچنين در نمونههاي با شکل هندسي متقارن ( DKBF1و
 ،)CKBF2وقوع تنش در المان زانوئي متقارن است و کارکرد
المان نسبت به شکل هندسي نامتقارن ( DKBF2و )CKBF1
بهينهتر است.
نکته ديگر از مقايسه توزيعهاي تنش فون ميسز نتيجه آن
است که ميزان تنش در اعضاي تير ،ستون و بادبند در حد
کمتري از تنش مجاز عضو مربوطه است و فرض اساسي در
شکل ( :)11توزيع تنش فون ميسز نمونه DKBF1

زمينه عملکرد ارتجاعي اعضاي اصلي سازه (تير و ستون و
بادبند) در اين روش مورد قبول است.

با دقت در اشکال مربوط به کانتور تنش فون ميسز معلوم
ميشود که بيشتر تنشهاي بيشينه در بال عضو زانوئي و در
قسمتهاي متصل به تير و ستون رخ داده است [.]55

همانطور که از نتايج کارهاي قبلي نيز انتظار ميرفت به کار
بردن سختکننده در جان المان زانوئي ،ظرفيت برشي و ميزان
شکلپذيري مقطع را به مقدار قابل توجهي افزايش داده است،
بهطوريکه تنش برشي در جان عضو زانوئي نسبت به بال آن
کمتر است (اشکال  52تا  .)53همچنين به کار بردن سختکننده

شکل ( :)17توزيع تنش برشي نمونه CKBF1

در جان تير و ستون و در محل اتصال عضو زانوئي نيز باعث
افزايش ظرفيت برشي در اين قسمت از تير و ستون شده است
به طوريکه تنش برشي اين بخش از تير و ستون کمترين تنش
در اين اعضا است.

شکل ( :)18توزيع تنش برشي نمونه CKBF2

قابهاي با مهاربند زانوئي از نظر عملکرد مشابه قابهاي
برون محور معمولي  EBFهستند و مزيتهاي آنها را (شکل
شکل ( :)15توزيع تنش برشي نمونه DKBF1

پذيري و سختي مطلوب) دارند ولي عضوي که به عنوان فيوز
سازه در نظر گرفته ميشود (عضو زانويي) ،بخشي از قاب
اصلي نيست و بنابراين تعويض يا تعمير آن پس از زلزلههاي
شديد به راحتي انجامپذير است .از آنجا که مهاربندي شورن
محدوديتهاي معماري کمتر و در مسايل اجرايي مقبوليت
بيشتري دارد ،در اين پژوهش مهاربند زانويي در حاالت هندسي
قطري و شورون مورد بررسي قرار گرفته است که نتايج به
شرح ذيل مرور ميشوند:
طبق نتايج مربوط به توزيع تنش فون ميسز چهارنمونه
مورد مطالعه ،نقاطي که بيش از ساير نواحي عضو زانوئي

شکل ( :)16توزيع تنش برشي نمونه DKBF2

در مورد تنشهاي اعمالي به تير و ستون ،فرض
طراحي آن ست که در اعضاي اصلي ،تنش تسليم به وجود
نيايد که توزيع تنش فونميسز و تنش برشي نمونههاي مورد
بررسي اين موضوع را تاييد مينمايند.

تنشهاي بيشينه دارند در جان عضو زانوئي و نيز در بال آن و
در محل برخورد با تير و ستون رخ داده است.
در نمونههاي با تقارن هندسي ،وقوع تنش در عضوزانوئي
نيز متقارن است .يعني کارکرد متقارن بهينه و مناسبتر ،نسبت
به حاالت هندسي نامتقارن ميباشد.

با توجه به توزيع تنش برشي ،به کار بردن سختکننده در
جان عضو زانوئي ظرفيت برشي مقطع را به ميزان قابل توجهي

فرض اساسي در زمينه عملکرد ارتجاعي المانهاي اصلي سازه
(تير و ستون و بادبند) در اين روش تأييد ميشود.

افزايش داده است .همچنين به کار بردن سختکننده در جان تير

با افزايش تقارن هندسي قاب ،عملکرد چرخهاي آن نيز بهتر

و ستون و در محل اتصال عضو زانوئي نيز باعث افزايش

ميشود ،بهطوريکه نمونه  DKBF1ضريب شکلپذيري

ظرفيت برشي و شکلپذيري در اين بخش از تير و ستون شده

بزرگتري نسبت به نمونه  DKBF2دارد « ،»2/5<8/3همچنين

که در نتيجه کمترين تنش برشي در اين اعضا به وجود آمده

نمونه  CKBF2با تقارن بيشتر نسبت به نمونه  ،CKBF1ضريب

است.

شکلپذيري بزرگتري دارد «.»1/8<0/5

نمونههاي  CKBF1و  CKBF2توزيع تنش مشابهي دارند
که نشاندهنده عملکرد بهينه عضو زانوئي در حالت هندسي
شورن نسبت به حالت قطري است .البته همانگونه که انتظار

اين تحقيق با حمايت پرديس دانشکدههاي فني دانشگاه

ميرود در حالت  CKBF2که هندسه شکل متقارن است عملکرد

تهران در قالب پروژه تحقيقاتي  8118121/1/13انجام شده كه

بهتري نسبت به حالت CKBF1رخ داده است.

به اين وسيله تقدير ميشود؛ اما كليه نتايج و نظرهاي ارائه شده

نکته ديگر که از مقايسه توزيعهاي تنش موثر فونميسز

مربوط به مولفان است.

نتيجه ميشود آن است که ميزان تنش در اعضاي تير و ستون
و بادبند در حد کمتري از تنش مجاز عضو مربوطه است و
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