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چكيده
امروزه برای دستيابي به يك سازه مقاوم و اقتصادی در مناطق زلزلهخيز سعي ميگردد تا تركيب مطلووبي از خووام مقاومو  ،سوتتي و شول
پذيری را در سازه فراهم نمود .در سالهای اخير استفاده از مهاربند فلزی در سازههای بتن مسول جهو مقواومسوازی سواختمانهوای عوعي
موجود و همچنين در طراحي لرزه ای ساختمانهای جديد ،مورد توجه قرار گرفته اس  .در ميان انواع سيستمهای مهاربندی ،سيسوتم مهاربنود
زانويي به علّ شل ويژه و نوع رفتاری كه از خود نشان ميدهد ،ميتواند بسيار حائز اهمي باشد .در مهاربند زانويي ،عضو قطری تأمينكننوده
ستتي سيستم اس  ،در حاليكه عضو زانويي با جاری شدن خود در زلزلههای شديد ،شل پذيری الزم را فراهم ميكنود و موانک كموانض عضوو
قطری ميشود؛ بدين طريق ستتي و شل پذيری تواماً برای سازه فراهم ميگردد .در اين مقاله رفتار قوا بوتن مسول مقواومشوده بوا مهاربنود
زانويي مورد تحلي استاتيلي غيرخطي قرار گرفته و تاثير طول و ممان اينرسي عضو زانويي بر رفتار قا ارزيابي شده اس  .نتواي حواكي از ن
اس كه افزايض طول عضو زانويي ،باعث كاهض ستتي قا شده و افزايض ممان اينرسي عضو زانويي ،باعث افزايض ستتي قوا مويشوود ،اموا
نيروهای محوری ايجاد شده در مهاربند قطری را نيز افزايض ميدهد.

واژه های كليدی :مقاوم سازی ،قا بتني ،مهاربند زانويي ،طول عضو زانويي ،ممان اينرسي عضو زانويي

Effect of length and moment of inertia of knee element
)on behavior of braced RC frame (B code
Abstract
Nowadays, in order to achieve a robust and economic structures in seismic regions are trying to combine
desirable properties of strength, stiffness, ductility and tolerability large deformations in structures
provided. In this regard, knee bracing system and the behavior of their shows, it is very important. The
knee braces, a diagonal Supplier stiffness of systems, while the knee element yields in severe
earthquakes, provides the necessary ductility and prevent buckling of the diagonal member; way to
structure provided both hardness and ductility. In this paper, the behavior of reinforced concrete frames
strengthened with Knee braces have been nonlinear static analysis of the behavior frame Knee Length and
moment of inertia member is evaluated. Results indicate that increasing the length of the knee element,
reduces stiffness and increases the moment of inertia of the knee element, frame stiffness is increased.

Key words: Strengthening, Concrete Frame, Knee Bracing, Length of knee element, Moment
of inertia of knee element

5

پنجمين كنفرانس ملي ساليانه بتن ايران – تهران –  51مهرماه 5931

مقدمه
مطالعات انجام گرفته بر روی سازههای بتن مسل سيب ديده در زلزلههای اخير ،حواكي از ن اسو كوه ايون سوازههوا عليورغم
مقاوم و پايداری مناسبي كه در برابر بارهای ثقلي دارند در زمان وقوع زلزله عمللرد مناسوبي از خوود نشوان نودادهانود و جوان
ساكنان را به خطر انداختهاند .بنابراين الزم اس روش مناسبي برای تقوي سازههای مذكور در برابر بارهای جانبي اتتاذ شود .دو
رويلرد عمده برای تقوي سازههای قابي و از جمله قا های بتن مسل در برابر بارهای جوانبي ،افوزايض شول پوذيری و افوزايض
ستتي جانبي سازه ميباشد .به عنوان مثال مورد اول با تقوي موععي اعضا و اتصاالت و مورد دوم با اعافه كردن ديوارهای برشي
بتني و مهاربندهای هممحور فوالدی محقق مي گردد .بنابراين راهلاری كه بتواند ستتي مناسب جه كنتورل تیييرشول هوا در
مرحله االستيك و شل پذيری كافي جه استهالک ان رژی در مرحله پالستيك را همزمان در خود جای دهد ،بسيار حائز اهمي
خواهد بود .سيستم مهاربند زانويي يلي از اين راهلارها ميباشد .در اين سيستم مهاربنودی ،عضوو قطوری توأمينكننوده سوتتي
سيستم اس  ،در حاليكه عضو زانويي با جاری شدن خود در زلزلههای شديد ،شل پذيری الزم را فراهم ميكند و موانک كموانض
عضو قطری ميشود؛ بدين طريق ستتي و شل پذيری تواماً برای سازه فراهم ميگردد .بنابراين نقض كليدی عضو زانويي در ايون
سيستم مهاربندی ،به خوبي شلار ميگردد .در اين مقاله به بررسي تاثير طول و ممان اينرسي عضو زانوويي بور رفتوار قوا بوتن
مسل تقوي شده با مهاربند زانويي پرداخته ميشود .بدين منظور قا بتن مسل مهاربندیشده تح تحلي استاتيلي غيرخطوي
قرار ميگيرد و ستتي و شل پذيری قا بتن مسل با مقاطک و طولهای متفاوت عضو زانويي ،با هم مقايسه ميشود.

معرفي مهاربند زانويي
در سال  ،5391يك مهندس طراح به نام  Aristizabel-Ochoaسيستمي را تح عنوان مهاربند زانويي قابو تعوويم معرفوي
كرد .در اين سيستم كه طرح كلي ن در شل  )5نشان داده شدهاس  ،ا نتهای مهاربند به جای اتصال به مح تالقي تير و ستون
به نقطهای از يك عضو زانويي وص ميشود كه بين تير و ستون يا ستون و تليهگاه قرار گرفتهاس  .در طورح  Ochoaفور بور
اين بود كه مهاربند فشاری كمانض كند و تنها مهاربند كششي بدون اينكه دچار تسليم شود ،وظيفه تامين شل پوذيری و اتوال
انرژی را از طريق تسليم عضو زانويي به عهده داشته باشد .اين فور بوا اينلوه مويتوانسو شول پوذيری زيوادی را نسوب بوه
مهاربندهای  Xايجاد كند و از تجمک تیييرشل ها در سيل های متعدد جلوگيری كند ،ولي بوا ايون حوال بتواطر كموانض عضوو
فشاری با مشل كاهض ناگهاني ستتي و پديده  Pinchingدر حلقههای هيسترزيس روبرو بود .پس از  Ochoaمحقق ديگوری
به نام  Balendraپيشنهاد داد تا به منظور بهبود رفتار اين سيستم فقط از يك مهاربند قطری اسوتفاده گوردد و ن مهاربنود بوه
گونهای طرح شود كه در اثر فشار وارده كمانض نلند [.]5

شكل  :1طرح اوليه مهاربند زانويي

مقايسه سيستم مهاربند زانويي با ساير سيستمهای باربر جانبي
شل  )1سيستمهای مقاوم جانبي راي در قا های ساختماني را نشان ميدهد .كه شام قا خمشي ،مهاربند هممحور ،مهاربند
برون محور و مهاربند زانويي مي باشد .در شل  )9منحني پاسخ اين سيستمها با يلديگر مقايسه شدهاس  .همانطور كوه در ايون
شل مشاهده ميشود ،هرچند قا خمشي دارای شل پذيری مناسبي ميباشد اما برای كنترل تیييرشل ها نياز به مقاطک بزرگي
دارد كه اين امر طرح را تا حدی غيراقتصادی ميكند .مهاربند هممحور ( )CBFنسب به قا خمشي دارای ستتي بسيار بوااليي
ميباشد اما به دلي كمانض مهاربندهای فشاری قادر به بر وردن الزامات شل پذيری نتواهد بود .به منظور غلبه بر مشلالت ذكر
شده در مورد قا خمشي و مهاربند هممحور ،رودر و پوپو در سال  5399يك سيستم سازهای جديد را تحو عنووان مهاربنود
برون محور ( )EBFمعرفي نمودند .اين سيستم ستتي مناسب و شل پذيری كافي را از طريق نصب مهاربند با خروج از مركزي
و تشلي يك تير پيوند برشي ،فراهم ميكند .بواسطه تسليم اين تير پيوند برشي در زلزلههای شديد ،مهاربند از كموانض مصوون
مي ماند اما با توجه به اينله تير پيوند قسمتي از تير اصلي قا ميباشد ،تعويم و تقوي ن هزينه زيادی را تحمي خواهود كورد
[.]1
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شكل  :2سيستمهای مقاوم جانبي رايج در قابهای ساختماني []2

سيستم مهاربند زانويي ( )KBFتمام ويژگيهای مطلو سيستمهای فوق را دارا مي باشد و از طرفي نقيصوههوای ذكور شوده در
مورد نها را نيز برطر مينمايد .سيستم مهاربند زانويي از يك عضو سازهای غير اصلي (عضو زانويي) بوه عنووان فيووز اسوتفاده
ميكند تا با تسليم اين عضو در زمان وقوع زلزله ساير اعضا االستيك باقي بمانند و پس از زلزلوه بوا توجوه بوه اينلوه سواير اعضوا
االستيك باقي مانده اند ،تنها تعويم اين عضو كاربری مجدد سازه را به همراه خواهد داش .

شكل  :3مقايسه منحني ظرفيت سيستمهای مقاوم جانبي متداول []2

طراحي سيستم مهاربند زانويي
سيستم مهاربند زانويي بايد به گونه ای طراحي شود كه تح بارگذاری جانبي ابتدا عضو زانويي تسليم شود و مهاربندهای قطوری
االستيك باقي بمانند .همچنين برای داشتن ظرفي جذ انرژی باال ،عضو زانويي بايد در مد خمشي تسليم شود [ .]9با توجه بوه
اينله اتصال عضو زانويي به تير و اتصال عضو زانويي به ستون به صورت گيردار در نظر گرفته ميشود ،ميتووان در طراحوي ن از
روابط مربوط به يك تير دو سر گيردار استفاده كرد .در شل  )4مدل ساده شدهی عضو زانويي بوه صوورت تيور دو سور گيوردار و
ماكزيمم لنگرهای خمشي وارده به اين عضو نشان داده شدهاس  .در اين شل  Lk ،طول عضو زانويي θ ،زاويه بين مهاربند قطری
و عضو زانويي و  Pظرفي تسليم مهاربند ميباشد.

شكل  :4طرح مهاربند زانويي )a( :مدل عضو زانويي به صورت تير دو سر گيردار ()bدياگرام لنگر خمشي عضو زانويي

با توجه به توعيحات فوق ،موارد زير در طراحي مهاربند زانويي بايد مد نظر قرار دادهشود:
 -5به منظور داشتن ظرفي جذ انرژی باال ،عضو زانويي به گونهای طراحي شود كه تسليم خمشي ن بور تسوليم برشوي مقودم
باشد .بدين منظور نياز اس كه طول المان زانويي ( )Lkرابطه زير را ارعا نمايد:
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4 Mp

()5

Vp

≥ Lk

در رابطه ( Mp )5لنگر پالستيك مقطک عضو زانويي و  Vpظرفي برشي پالستيك عضو زانويي ميباشد .كوه از روابوط زيور قابو
محاسبه اس :
Mp = Z. Fy
()1
()9
Vp = tw. d. Fy /√3
در رابطه ( Z )1اساس مقطک پالستيك عضو زانويي و  Fyتنض تسليم فوالد مصرفي ميباشد .همچنين در رابطه ( tw )9عوتام
جان يا جانهای مقطک عضو زانويي و  dارتفاع مقطک عضو زانويي ميباشد.
 -1طراحي مهاربند قطری به صورت فشاری و با كنترل كمانض صورت پذيرد .با توجه به اينلوه در مهاربنود زانوويي ،مويبايسو
تیييرشل های پالستيك در عضو زانويي محدود شود و مهاربندها بايود االسوتيك بواقي بماننود پوس از مهاربنودها انتظوار رفتوار
غيرارتجاعي نمي رود .در واقک مهاربندهای قطری در سيستم مهاربند زانويي كنترلشونده توسط نيرو مويباشوند و بايود نيروهوای
محوری ن ها كنترل شود تا از حد كرانه پايين مقاوم اعضا فراتر نرود .كنترل نيروهای محوری در مهاربندهای قطری بر اسواس
نيروهای فشاری و كششي به ترتيب با روابط زير صورت ميگيرد [:]4
Pbuckling = 1.7 Fas A
()4
Pyielding = Fy A

()1
در رابطه ( Fas )4تنض مجاز فشاری مهاربند قطری و  Aسط مقطک مهاربند قطری ميباشد.
 -9به منظور اطمينان از اينله در زمان وقوع زلزله ابتدا عضو زانويي تسليم ميشود و از پالستيك شدن مهاربند قطری جلووگيری
ميكند ،بايد رابطه زير ارعا شود:
Mp < P. Sinθ. Lk/8
() 1
در صورت برقراری رابطه ( )1عضو زانويي قب از رسيدن مهاربند به حد تسليم ،وارد محدوده پالستيك ميشود و نقض خود را بوه
عنوان فيوز شل پذير ايفا ميكند.

سختي االستيک مهاربند زانويي
چنانچه مطابق شل  )1نيروی جانبي  ،Fبه يك قا يك طبقه مهاربندیشده با مهاربند زانويي وارد شوود سوبب انتقوال نيوروی
محوری  Pبه مهاربند قطری ميگردد.
P = F / Cosα
()9
اين نيرو سبب ايجاد تیيير طولي در مهاربند ميشود.
db = P. L/ E. A
()9
در رابطه ( db )9تیيير طول ايجاد شده در مهاربند قطری L ،طول و  Aسط مقطک مهاربند قطری ميباشد.

شكل  :5تغييرشكل شماتيک مهاربند زانويي در مرحله االستيک

نيروی  Pهمچنين سبب ايجاد خيز در عضو زانويي دو سر گيردار ميگردد.
dk = P. Lk / 192 E. Ik
()3
در رابطه ( dk )3خيز ايجاد شده در عضو زانويي Lk ،طول و  Ikممان اينرسي مقطک عضو زانويي ميباشد.
اگر ∆ تیييرملان جانبي قا باشد ،داريم:
3
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∆. Cosα = db + dk

()51
با جايگذاری روابط ( )9( ،)9و ( )3در رابطه ( )51داريم:
()55

(

L3k
192 E.Ik

+

L
E.A

(

F
Cos2 α

=∆

با توجه به رابطه ∆  F=K.كه در ن  Kستتي االستيك قا اس  ،ميتوان نوش :
Cos2 α

()51

)

L3
L
k
(
+
E.A 192 E.Ik

=K

در رابطه ( α )51زاويه مهاربند قطری با افق (شل  )1و  Kستتي االستيك مهاربند زانويي ميباشد .البتوه رابطوه ( )51سوتتي
االستيك قا را شام نمي شود و فقط ستتي مهاربند را كه تامين كننده بتض عمدهای از ستتي جانبي اس  ،شام مويشوود.
هرچند محاسبه ستتي االستيك قا (تير و ستون) براحتي با تحلي االستيك ميسر اس .
همانطور كه در رابطه ( )51ديده ميشود ،بالندرا و هملاران [ ]5نيز در مقالهای بيان كردهاند كه ستتي جانبي االستيك قا ،K ،
ميتواند به صورت تابعي از مشتصات هندسي قا و ويژگي های اعضا به صورت زير بيان گردد:
) K= f( Ic , Ac , Ib , Ab , Ik , Ak , A , b , h , B , H , E
()59
در اين رابطه E ،مدول االستيسيته فوالد Ab ،Ac ،A ،و  Akبه ترتيب سط مقطک مهاربند ،ستون ،تير و المان زانويي مويباشود.
 Ib ،Icو  Ikنيز به ترتيب ممان اينرسي ستون ،تير و المان زانويي ميباشد .از طريق ناليز ابعادی ،رابطه فووق مويتوانود بوه شول
بيبعد زير تبدي شود:
K
Ib Ik Ab /B Ac /H Ak /Lk
A/L
b h H
()54
= f{ , ,
,
,
,
} , , ,
B

H

h

Ic /H3

Ic /H3

در اين رابطه  Lطول مهاربند و  Lkطول المان زانويي اس  .با رسم نمودار
حاليله ساير پارامترها ثاب

Ic /H3

K

Ic /H3

Ic

EIc /H3

Ic

در مقاب هر يك از پارامترهای بدون بعد ،در

EIc /H3

Ib Ac /H
و
Ic Ic /H3

در نظر گرفته ميشود ،دريافته ميشود كوه سوتتي بوه پارامترهوای ، IA/H/B
b

3

c

حسواس

نيس  .عدم حساسي به دو پارامتر اول مورد انتظار اس زيرا تیييرشل محوری المان خمشي معموالً در مقايسه بوا تیييرشول
خمشي كم اس  .با توجه به اينكه ويژگي مهم مهاربند زانويي پيشنهادی توسط  Balendraاين اس كه مهاربند بايد به گونهای
طراحي شود كه از كمانض مهاربند حول محور ععي تر خارج از صفحه جلوگيری شود ،پس در نتيجه يك مهاربند نسبتاً سونگين
مورد نياز اس  .بنابراين ستتي جانبي مهاربند زانويي چندين برابر بيشتر از قا بدون مهاربندی متناظرش خواهد بود و از ايونرو
اكثر ستتي جانبي توسط مهاربند تامين ميشود و سهم تير ناچيز ميباشد و بنابراين عدم حساسي به پارامتر  Ib/Icقاب توجيوه
اس .اگر تير دارای صلبي محوری باشد ،رابطهی اخير به شل سادهشدهی زير در مي يد [:]5
K
Ik
A/L b h H
()51

}

B

,

H

, ,
h

Ic /H3

,

Ic

{= f

EIc /H3

در سال  5991مفيد و خسروی رفتار مهاربند زانويي را در قا های بتن رمه بررسي كرده و عمن مناسب دانستن اين روش بيان
نمودند كه با وارد كردن اثر مدول االستيسيته بتن ( )Ecدر رابطه پيشنهادی بالندرا ميتوان تاثير رفتار اعضای بتني را در عمللرد
قا وارد كرد و رابطه بالندرا را به صورت زير تصحي نمودند ]:[1
K
Ik
Es A/L b h H Es
()51

}

, ,

B Ec

H

, ,
h

Ec Ic /H3

,

Ic

{= f

Es Ic /H3

مفهوم شكلپذيری
شل پذيری عام مهمي در طراحي لرزهای سازهها ميباشد .در زمايض بارافزون ،شول پوذيری ( )μبوه صوورت نسوب ظرفيو
تیييرملان بارافزون ( ) ∆maxبه تیييرملان متناظر با نقطه تسليم در منحني پاسخ االستوپالستيك ايده ل شده ( )∆yاندازهگيوری
ميشود.
()59
μ= ∆max / ∆y
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شكل  :6پارامترهای مورد استفاده در محاسبه شكلپذيری با توجه به منحني ظرفيت []5

به منظور محاسبه پارامتر  ∆yالزم اس كه منحني ظرفي سازه با يك منحني دوخطي ايده ل سازی شود .در ايون مقالوه بورای
دوخطي كردن نمودار پوش ور (منحني ظرفي ) مطابق با نشريه شماره  911معاونو برناموه ريوزی و نظوارت راهبوردی رئويس
جمهور با عنوان دستورالعم بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود 1 ،اص زير رعاي شدهاس :
 -5سط زير منحني ظرفي و نمايض دوخطي ن با هم برابر باشد.
 -1متتصات نقطه تقاطک اولين خط رسم شده و منحني ظرفي  ،بر روی محور متتصات قائم  0.6Vyباشد( .شل )9

شكل  :7منحني پوش آور و نمايش دوخطي آن []4

در شل  Vy )9برش پايه متناظر با نقطه تسليم در منحني دوخطي ايده ل شوده ∆y ،تیييرملوان متنواظر بوا نقطوه تسوليم در
منحني دوخطي ايده ل شده Ke ،شيب خط در ناحيه االستيك و  αKeشيب خط در ناحيه غير االستيك ميباشد .مملن اسو
مواردی وجود داشته باشد كه ستتي ابتدايي  Kiو ستتي  Keبا هم برابر باشد.

مشخصات قابهای تحت مطالعه
در اين مقاله به منظور بررسي تاثير طول و ممان اينرسي عضو زانويي بر رفتار قا بتن مسل  ،يك قا بتن مسول يوك طبقوه و
يك دهنه به ارتفاع  9متر و عر  4متر ،در نرم افزار  SAP2000 V14تح تحلي استاتيلي غيرخطي قرار گرفتهاس  .شول
 9قا هايي را كه برای بررسي تاثير طول عضو زانويي بر رفتار قا  ،انتتا شدهاند نشان ميدهد .همچنوين بورای بررسوي تواثير
ممان اينرسي عضو زانويي بر رفتار قا  ،از مقاطک با ممان اينرسيهای متتل استفاده شدهاس كه به ويژگويهوای ن در اداموه
اشاره خواهد شد.

شكل  :8قابهای تحت مطالعه با طولهای متفاوت عضو زانويي
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در تمامي قا های تح مطالعه ،از مقاطک يلساني برای تير و ستون و مهاربند قطری استفاده شدهاس  .مقطوک تيور بوتن مسول
مستطيلي و به ابعاد  ،30×30 Cm2مقطک ستون بتن رمه مستطيلي و به ابعواد  30×30 Cm2و بوا  8Φ12و مقطوک مهاربنود
قطری  2UNP120با سط مقطک  34.08 Cm2ميباشد.

فرضيات مدلسازی
 -5طراحي قا بتن مسل با فر قا خمشي با شل پذيری متوسط و با ييننامه  ACI318-2005و طراحي اعضای فوالدی
بر اساس يين نامه  UBC97ASDانجام گرفته اس .
 -1وزن قا بر مبنای تمام بار مرده و  %11بار زنده ،محاسبه شدهاس .
 -9اثرات ترک خوردگي در اعضای بتن مسل با اعمال عرايب كاهشي در ممان اينرسي نها لحاظ شدهاس .
 -4اثرات ∆ P-در تحلي در نظر گرفته شدهاس .
 -1اتصال عضو زانويي به قا بتني ،گيردار و اتصال مهاربند قطری به عضو زانويي مفصلي در نظر گرفته شدهاس .
 -1فوالد مصرفي  ST37با تنض تسليم  2400 Kg/Cm2و بتن مصرفي با مقاوم مشتصه  210 Kg/Cm2ميباشد.

بارگذاری استاتيكي
بار مرده اعمالي به تير  4متری قا  600 Kg/m ،و بار زنده  200 Kg/mدر نظر گرفته شدهاس  .با فور قرارگيوری قوا بور
روی خاک نوع  1و منطقه با خطر نسبي زياد و اهمي متوسط  ،پارامترهای مورد نياز در محاسبه عريب برش پايه مطابق جودول
 5از ييننامه  ،1911قاب استتراج ميباشد.
جدول  :1پارامترهای مورد نياز در محاسبه ضريب برش پايه C

B
C=ABI/R
2.5
0.107
تحليل استاتيكي غيرخطي

S
1.5

Ts
0.5

T0
0.1

T=0.07H3/4
0.16 s

R
7

I
1

A
0.3

در روش استاتيلي غيرخطي ،بار جانبي تح اثر يك الگوی خام مرحله به مرحله افزايض مييابد و تیييرملان جانبي يك نقطوه
كنترلي در تراز بام با استفاده از نمودار برش پايه -تیيير ملان جانبي ،ارزيابي ميشود.در اين روش نمو بار تا رسويدن تیييرملوان
نقطه كنترل به تیييرملان هد و يا ناپايدار شدن سازه ،ادامه مييابد .به طور كلي اساس تحلي ماتريسي ،رابطوه ]∆[][F]=[K
اس  .در اين رابطه مواتريس Fنمايوانگر بارهوای اعموالي بوه سوازه ،مواتريس  Kنمايوانگر سوتتي سوازه و مواتريس ∆ نمايوانگر
تیييرملانهای سازه اس .
در تحلي استاتيلي خطي ابتدا ماتريس بار اعمالي با توجه به بارگذاری سازه و ماتريس ستتي با توجه به هندسه سازه بوه دسو
ورده ميشوند ،سپس بوا اسوتفاده از رابطوه ∆ ،F=Kمواتريس تیييرملوان سوازه محاسوبه مويشوود و در نهايو بوا توجوه بوه
تیييرملانهای محاسبه شده ،نيروهای اعضای سازه محاسبه ميشوند .اما در تحلي استاتيلي غيرخطي با توجه به اينله بارگذاری
اعمالي به سازه به صورت مرحلهای و نموی اس  ،در هر مرحله بار اعمالي به سازه افزوده ميشود ،ستتي جديد با توجه به مفاص
تشلي شده در سازه اصالح ميگردد و تیييرملانهای سازه در هر مرحله محاسبه ميشود .بنابراين تحلي استاتيلي غيرخطي كه
به ن تحلي بارافزون نيز اطالق ميگردد ،تحليلي غيرخطي بوده و از چندين تحلي جدا تشلي شدهاس كه اين امور منجور بوه
افزايض زمان محاسبات كامپيوتری نسب به تحلي استاتيلي خطي ميگردد.

مفاصل پالستيک المانهای لرزهبر
در نرم افزار  SAP2000كاربر مي تواند برای هر درجه زادی نيرويي ( نيروی محوری و نيروی برشي) و هر درجه زادی خمشي (
لنگر خمشي و پيچشي) به ترتيب نمودار رفتار نيرو -تیييرملان پالستيك و لنگر -دوران پالستيك را مطابق شل  3تعري كنود.
با استفاده از اين نمودارها ،ميتوان رفتار عضو تح نيروهای وارده را در نقطه تسليم و ناحيه پوس از تسوليم ( ناحيوه پالسوتيك)
مدل كرد.
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شكل  :9مدل چندخطي رفتار اعضا در روشهای غيرخطي []4

پس از تعري اين نمودارهای رفتاری تح عنوان مفص پالستيك ،ميتوان اين مفاص را در هر مووقعيتي در طوول الموان قوا
نسب داد .اما با توجه به رفتار نسبتاً شناخته شده قا های ساختماني ،موقعي مفاص پالستيك در سازه يعني موقعي هايي كه
بيشترين املان وقوع رفتار غيرخطي دارند ،از پيض مشتص اس .
در اين مقاله ،به منظور بيان مدل رفتاری تيرها و ستونهای بتني به ترتيب از مفاصو خمشوي  M3و مفصو انودركنض نيوروی
محوری و لنگر خمشي  PM3استفاده شدهاس  .همچنين با توجه به اينكه ،طول عضو زانويي در تمام قوا هوای تحو مطالعوه
رابطه ( )5را ارعا مينمايند و تسليم خمشي نها بر تسليم برشي مقدم اس  ،برای عضو زانويي نيز از مفص خمشي  M3استفاده
شدهاس  .مطابق شل  51مفاص عضو زانويي دو سر گيردار در ابتدا ،انتها و وسط طول اختصام يافتهاس .

شكل  :11موقعيت مفاصل پالستيک در طول عضو زانويي

همانطور كه پيشتر اشاره شد ،مهاربندهای قطری در مهاربند زانويي كنترلشونده توسط نيرو ميباشند و ميتوان برای نها مفص
 Force- Controlledتعري كرد و اختصام دادن مفص پالستيك به اين اعضا مجاز نمي باشد زيرا به نها اجازه تیييرطوول
پالستيك ميدهد كه موجب افزايض ميرايي موثر سازه در روند ناليز غيرخطي ميگردد ،كه اين امر خال واقک اس .

بارگذاری ثقلي و جانبي در تحليل استاتيكي غيرخطي
روش كار در تحلي استاتيلي غيرخطي بدين ترتيب اس كه ابتدا بارهای ثقلي به سازه اعمال ميگردد ،سپس بارهای جانبي بوه
مجموعه بارها اعافه ميشود .عل اين امر ن اس كه در تحلي های غيرخطي اص جمک ثار قوا به طور كلي معتبر نيسو  .لوذا
برای هر تركيب بارگذاری الزم اس تحلي سازه از ابتدا و به طور كام انجام شود .بنابراين بارهای ثقلي بايد همزمان بوا بارهوای
جانبي به سازه اعمال شوند .در اين مقاله برای تركيب بارگذاری ثقلي و جانبي از رابطه ( )59استفاده شدهاس  .اين رابطوه زمواني
كه بارهای ثقلي و جانبي در يك جه باشند به گونه ای كه ثار يلديگر را تشديد نمايند ،استفاده ميشود .در اين رابطوه  QDبوار
مرده و  QLبار زنده موثر ميباشد.
()59
) QG = 1.1 (QD +QL
برای توزيک بارجانبي هم از توزيک متناسب با توزيک بار در روش استاتيلي خطي يا توزيک مثلثي وارونوه اسوتفاده شودهاسو  .زيورا
توزيک بار به صورت مثلثي وارونه بر ورد بهتری را از ماكزيمم تیييرملان در مقايسه با توزيک يلنواخ و چند مدی ،ارائه مويدهود
[.]1

بررسي تاثير طول عضو زانويي بر سختي و شكلپذيری قاب
همانطور كه پيشتر در شل  9مشاهده شد ،طولهای متتل عضو زانويي با نسب  h/Hمشتص ميشود .پارامترهای h,b,H,B
در شل  9نشان داده شده اس  .سيستم مهاربند زانويي در صورت برقراری رابطه ( )53و مووازی بوودن عضوو زانوويي و مهاربنود
قطری با قطر اصلي قا بتن رمه ،بيشترين مقاوم لرزهای خود را خواهد داش [.]1
h
b
()53
B

=

H

=x

در اين مقاله برای تیيير طول عضو زانويي از تیيير در نسب  h/Hبا نسوب هوای x= 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5اسوتفاده شوده
اس در حاليله همواره زاويه عضو زانويي با قا يعني نسب  b/hثاب نگه داشته شدهاس  .پوارامتر x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4,
 0.5به ترتيب معادل طول عضو زانويي  Lk= 500, 1000, 1500, 2000, 2500mmمي باشد و با توجه به اينكه در تموامي
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اين مدلها از مقطک  BOX80برای عضو زانويي استفاده شدهاس  ،همواره رابطه ( )5ارعا مويشوود و عضوو زانوويي هموواره در
خمض تسليم ميشود.
در شل  55منحني بار -تیييرملان مهاربند زانويي با طولهای متتل عضو زانويي (پوارامتر  xدر رابطوه  ،)53نشوان داده شوده
اس  .همانطور كه در اين شل ديده ميشود ،افزايض طول عضو زانويي باعث كاهض ظرفي باربری نهايي قا ميشود ،بطوريله
مهاربند با  x=0.1باالترين ظرفي باربری را دارد .همچنين افزايض پارامتر  xبيض از  0.3ظرفي باربری قوا را چنودان تیييور
نميدهد و پس از ن ،ظرفي باربری به سم مقدار ثابتي مي ميكند.

شكل  :11منحني بار -تغييرمكان مهاربند زانويي با طولهای مختلف عضو زانويي

شل  ) a(51تاثير تیيير در طول عضو زانويي را بر ستتي االستيك قا نشان ميدهد ،همانطور كه در اين شل ديده ميشوود و
پيشتر نيز در شل  55مشاهده شد ،با افزايض طول عضو زانويي ستتي قا كاهض مي يابد و پس از مقدار  x=0.3سوتتي نيوز
مشابه ظرفي باربری به سم مقدار ثابتي مي ميكند.
شل  )b(51نيز تاثير تیيير در طول عضو زانويي را بر شل پذيری قا نشان ميدهد .با توجه به اين شول افوزايض طوول عضوو
زانويي تا  x=0.2باعث افزايض شل پذيری ميشود و پس از اين مقدار شل پذيری قا كاهض مي يابد.

شكل  :12تاثير طول عضو زانويي بر ( )aسختي ( )bشكلپذيری

بررسي تاثير ممان اينرسي عضو زانويي بر سختي و شكلپذيری قاب
به منظور تیيير در ممان اينرسي عضو زانويي ،از مقاطک قوطي شل با ابعاد متفاوت مطابق جدول  1برای عضوو زانوويي اسوتفاده
شدهاس  .در تمامي اين مدلها از پارامتر  x=0.2كه معادل با طول عضو زانويي Lk=1000mmمي باشود اسوتفاده شودهاسو .
بنابراين با توجه به جدول  ،1رابطه ( )5برای تمامي مقاطک قوطي شل ارعا ميشود و در نتيجه مد حاكم بر تسليم عضو زانوويي،
مد خمشي اس  .مقادير  Mpو  Vpدر جدول  1به ترتيب از روابط ( )1و ( )9به دس مدهاند.
همچنين با توجه به جدول  ،9رابطه ( )1برای تمامي مقاطک قوطي شل ارعا ميشود و در نتيجه در همه موارد ابتدا عضو زانويي
تسليم ميشود و مهاربند قطری االستيك باقي ميماند .مقادير  Pbucklingو  Pyieldingدر جدول  ،9به ترتيب از روابط ( )4و ( )1بوه
دس مدهاند.
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جدول  :2مشخصات عضو زانويي

)Vp(KN
173.8
244.4
271.6
325.9
380.2

)4Mp/Vp(mm
338.1
371.4
422.6
525.4
628.5

)Z(mm3
62.46 e3
96.50 e3
122 e3
182 e3
254 e3

)Mp(KN.m
14.69
22.69
28.69
42.81
59.74

4

) Ik(mm
201.5 e4
346.7 e4
492.0 e4
894.7 e4
1473 e4

BOX80
BOX90
BOX100
BOX120
BOX140

جدول  :3مشخصات مهاربند قطری

)Pbuckling(KN
518.37

)Pyielding(KN
801.56

)A(cm2
34.08 e2

4

) I(mm
715.5 e4

2UNP120

در شل  59منحني بار -تیيير ملان مهاربند زانويي با ممان اينرسيهای متتل عضو زانويي ،نشان داده شدهاس  .هموانطور كوه
در اين شل مشاهده مي شود ،با افزايض ممان اينرسي عضو زانويي ،ظرفي باربری نهايي قا افزايض مييابد بطوریكه مهاربنود
زانويي با مقطک  BOX140باالترين ظرفي باربری را دارد.

شكل  :13منحني بار -تغييرمكان مهاربند زانويي با ممان اينرسيهای مختلف عضو زانويي

شل  ) a(54تاثير تیيير در ممان اينرسي عضو زانويي بر ستتي قا را نشان ميدهد .همانطور كه در اين شل مشاهده ميشوود
و پيشتر هم در شل  59ديده شد ،با افزايض ممان اينرسي عضو زانويي (افزايض نسب  )Ik/Icستتي قا افزايض مييابد .شول
 )b(54نيز تاثير تیيير در ممان اينرسي عضو زانويي بر شل پوذيری قوا را نشوان مويدهود .ايون شول نمايوانگور كواهض در
شل پذيری قا با افزايض ممان اينرسي عضو زانويي ميباشد و همانطور كه در شل  59نيز مشاهده شد عضو زانويي بوا مقطوک
 BOX80دارای بيشترين شل پذيری ميباشد.

شكل  :14تاثير ممان اينرسي عضو زانويي بر ( )aسختي ( )bشكلپذيری
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بررسي تاثير ممان اينرسي عضو زانويي بر نيروی ايجاد شده در مهاربند قطری
شل  51تاثير تیيير در ممان اينرسي عضو زانويي بر نيروی محوری ايجاد شده در مهاربند قطری با مقطک  2UNP120را نشان
مي دهد .با توجه به اين شل  ،با افزايض ممان اينرسي عضو زانويي نيروی محوری ايجاد شده در مهاربند قطری افزايض مييابود و
عضو زانويي با مقطک  BOX140باالترين نيروی محوری را در مهاربند قطری ايجاد ميكند .با توجوه بوه جودول  9ايون نيورو از
ظرفي بار كمانشي مهاربند قطری نيز بيشتر اس و به همين عل در سيستم مهاربنود زانوويي بوا مقطوک  ،BOX140كموانض
مهاربند فشاری رخ داده اس و در منحني بار -تیيير ملان مربوطه (شل  )59نيز همين مسئله كمانض مهاربند فشواری ،سوبب
شدهاس كه سيستم مذكور شل پذيری كمي داشته باشد.

شكل  :15تاثير مقطع عضو زانويي بر نيروی محوری مهاربند قطری

مقايسه منحني ظرفيت قاب بتن مسلح تقويت شده با مهاربند زانويي و ضربدری
با توجه به اين كه ميتوان مهاربند عربدری را يك مهاربند زانويي با  x=0در نظر گرف  ،بنابراين در ايون مقالوه منحنوي ظرفيو
مهاربند عربدری با مهاربند زانويي نيز مقايسه شدهاس  .شل  51منحني ظرفي قا خمشي بتن مسل  ،قا بتني بوا مهاربنود
زانويي و قا بتني با مهاربند عربدری را نشان ميدهد .همانطور كه در اين شل ديده ميشود ،قا خمشي بتن مسل بوا وجوود
شل پذيری باال ،ظرفي باربری و ستتي بسيار كمي دارد .قا بتني با مهاربند عربدری نيز عليورغم داشوتن سوتتي و ظرفيو
باربری باال ،با مشل عدم شل پذيری و اف ناگهاني مقاوم به دلي كمانض مهاربند فشواری مواجوه اسو  .اموا قوا بتنوي بوا
مهاربند زانويي هم ستتي و مقاوم مناسبي دارد و هم به اندازه كافي شل پذير اس  .بنابراين اين مهاربند در طراحي بر اسواس
شل پذيری بسيار مناسبتر از مهاربند عربدری ميباشد.

شكل  :16منحني بار -تغييرمكان قاب بتنآرمه ،قاب با مهاربند زانويي و قاب با مهاربند هممحور ضربدری
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نتايج
از ن جايي كه رفتار سيستم مهاربند زانويي بر اساس انهدام عضو زانويي قب از كمانض مهاربند قطری استوار اسو  ،لوذا طوول و
ممان اينرسي عضو زانويي تاثير قاب توجهي بر رفتار قا دارد .لذا در اين مقاله ،تاثير تیيير در طول و ممان اينرسي عضو زانوويي
بر رفتار قا خمشي بتن مسل مقاوم شده با مهاربند زانويي مورد بررسي قرار گرف  .اهم نتاي حاصله عبارتند از:
 -5طول عضو زانويي بر نحوهی شلس ن تاثير قاب توجهي دارد بطوریكه يك عضو زانويي كوتاه در برش و يوك عضوو زانوويي
بلند در خمض ،تسليم ميشود .بمنظور داشتن جذ انرژی باال ،بهتر اس عضو زانويي به گونهای طراحي شود كه شلس خمشي
بر شلس برشي تقدم داشته باشد.
 -1افزايض طول عضو زانويي باعث كاهض ظرفي باربری نهايي قا ميشود ،بطوريله مهاربند با  x=0.1باالترين ظرفي باربری
را دارد .همچنين افزايض پارامتر  xبيض از  0.3ظرفي باربری قا را چندان تیيير نميدهود و پوس از ن ،ظرفيو بواربری بوه
سم مقدار ثابتي مي ميكند.
 -9با افزايض طول عضو زانويي ستتي قا كاهض مي يابد و پس از مقدار  x=0.3ستتي نيز مشابه ظرفيو بواربری بوه سوم
مقدار ثابتي مي ميكند.
 -4افزايض طول عضو زانويي تا  x=0.2باعث افزايض شل پذيری ميشود و پس از اين مقدار شل پذيری قا كاهض مي يابد.
 -1با افزايض ممان اين رسي عضو زانويي ،ظرفي باربری نهايي قا افزايض مييابد بطوریكه مهاربند زانويي با مقطک BOX140
باالترين ظرفي باربری را دارد.
 -1با افزايض ممان اينرسي عضو زانويي (افزايض نسب  )Ik/Icستتي قا افزايض مييابد ،اما افزايض ممان اينرسي عضو زانوويي
نيروی محوری ايجاد شده در مهاربند قطری را نيز افزايض ميدهد و عضو زانويي با مقطک  BOX140باالترين نيروی محووری را
در مهاربند قطری ايجاد ميكند كه اين امر ميتواند منجر به كمانض مهاربند قطری شود.
 -9كاهض در شل پذيری قا با افزايض ممان اينرسي عضو زانويي مشاهده شدهاس .
 -9قا بتني با مهاربند زانويي هم ستتي و مقاوم مناسبي دارد و هم به اندازه كافي شل پذير اس  .بنوابراين ايون مهاربنود در
طراحي بر اساس شل پذيری بسيار مناسبتر از مهاربند عربدری ميباشد.
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