
 

 آنها سهیمقانوع بادبند همگرا به همراه  6 یبررس دئویو گانیمهاربند همگرا ؛ دانلود را

 صفی زاده – زاهدی محمدجوادنویسنده: 

 

 
 

 مقدمه

 مهاربند همگرا چیست؟

درستی  هوظیفه خود را بهمانطور که می دانید مهاربند ها یکی از اعضاء جانبی هستند که برای مقاومت در برابر زلزله طراحی می شوند اما اگر بادبندها نتوانند 
و  مهاربند همگرای ویژه تفاوت  استفاده کنیم؟ طراحی سازه انجام دهند، ساختمان می تواند تا مرز انهدام کامل پیش رود اما چه نوع مهاربندی باید در

 چیست؟ 7مهاربند همگرای معمولی در چه چیزی است؟ نکات معماری شورون 

واع مهاربند همگرا می پردازیم و نکات بادبندها را ریز به ریز بررسی خواهیم کرد؛ برای تسلط کامل بر روی مهاربند های در این مقاله جامع به معرفی ان
 .همگرا حتما یک بار ویدئوی رایگانی را که در بالا قرار گرفته است مشاهده کنید

 

 آموزید:چه می مقالهبامطالعه این 
 مهاربند همگرا یمعرف .1

 همگرا یمهاربندها انواع .2

 همگرا یمهاربندها بیو معا ایمزا .3

 ها ازلحاظ عملکرددر ساختمان جیهمگرا را یمهاربندها انواع .4

 یو معمول ژهیو یمهاربندها تفاوت .5

 مبحث دهم دیبا مهاربند واگرا از د 8و  7شورون  یمهاربندها نیب مرز .6

 ییو مشکلات اجرا یازلحاظ معمار 8و  7 یمهاربندها یبررس .7

 همگرا در هنگام وقوع زلزله یمهاربندها رفتار .8

 همگرا یمهاربندها ریپذدر رفتار شکل رگذاریتاث عوامل .9
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 معرفی مهاربند همگرا

یا در  ستون تیر رویروی تواند تلاقی دارند. این نقطه می همگرا شده و باهم اعضای مهاربندی در یک نقطه ،که از اسم این نوع مهاربندها پیداست طورهمان

 شود.شود که در ادامه انواع مهاربندهای همگرا معرفی میصفحه قاب باشد. بسته به نقطه تلاقی مهاربندها نوع مهاربند مشخص می

 
 )انواع مهاربندی های همگرا در یک نگاه( 1شکل

 
 (واگراست e> bdو اگر  همگراست be<d با شرط  راستشکل سمت )محل تلاقی محورمیانی اعضای مهاربندی همگرا 2شکل

 

 همگرا مهاربندهایانواع 

 :نوع هستند 6همگرا بر  مهاربندهای

X) ضربدری-1 − Bracing ) 

 ( Diagonal Bracing)قطری-2

Inverted V)شورون هشتی -3 −  Bracing ) 

V)شورون هفتی -4 −  Bracing ) 

− Split) ترکیب شورون هفتی و هشتی-5  x) 

K)مهاربند  -6 −  Braced CBF) 
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 ضربدری( مهاربند) 3شکل 

 

 
 ) مهاربند قطری (4شکل 

 

 
 ( 8) مهاربند شورون  5شکل 
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 ( 7) مهاربند شورون  6شکل 

 

  
 (Split-xیا قطری ضربدری  8 و 7) مهاربند ترکیبی  7شکل 

 

 
 (زانویی)مهاربند  8شکل 
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 و معایب مهاربندهای همگرا ایمزا

 مزایا:
 سختی بالای سیستم -1

 یسیستم مهاربند شدن تغییر مکان جانبی سازه تا حد زیاد به دلیل سختی زیادکنترل  -2

 راحی به نسبت ساده و عدم نیاز به نیروی تخصصی برای اجرا آنط -3

 هایقاب های متعارف بابرای سازه. است، کنترل دریفت مجاز طبقات اینامهآیین هایکنترلایتبس یکی از  افزارنرمدر طراحی اسکلت فولادی با 

های رخلاف قابب نیازی به کنترل دریفت طبقات نیست. اصلاً اکثر مواقع یا شاید به جرات بتوان گفت ی مهاربندهابه دلیل سختی بالا ،شدهمهاربندی

 باید چک شود. حتماً دلیل سختی به نسبت کمتر،، بهخمشی هایقابدر مورد  مهاربندی شده، این کنترل

 معایب:
در این محدودیت ) نوع ضربدری و قطری مهاربندهایدر های مانند تعبیه درب و پنجره به ویژه معماری برای ایجاد بازشو ازنظرایجاد محدودیت  -1

 هفتی و هشتی تقریباً مرتفع شده است(مهاربندهای شورون  مورد

 ترپایین پذیریشکل به دلیلقابلیت جذب و استهلاک کمتر انرژی زلزله نسبت به مهاربند واگرا  -2

 

 عملکرد ازلحاظ هاساختمانیج در همگرا را مهاربندهای انواع

 .دهدمیرا در دو گروه مهاربندی ویژه و مهاربندی معمولی قرار  مهاربندهای همگرامبحث دهم مقررات ملی ساختمان  بقسمت  2-1-3-11طبق بند 

 

 
 

 ویژه و معمولی مهاربندهای تفاوت

 گیردمیدر نظر  (𝑅𝑢)ضریب رفتار عنوانبهنیروی زلزله  یمحاسبه ضریبی را برای 2811 نامهآیین آیدمیوقتی حرف از ویژه و معمولی پیش  طورکلیبه

ت به نسب تریبزرگویژه این ضریب مقدار  از نوع هایسیستماست. در  سازه ( که این ضریب تابع نوع سیستم باربر جانبی2811 نامهآیین 4-3)جدول 
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) برسازهی وارد نیروی زلزله شودمیمعمولی دارد و این باعث  نوع هایسیستم
𝐴𝐵𝐼

𝑅𝑢
 درنتیجهشود.  مترکمعمولی  هایسیستمویژه، نسبت به  هایسیستم( در 

ز خود در زلزله نشان ا پذیرتریانعطافکه رفتار  داشتخواهیممعمولی  سیستم به نسبت پذیرترشکلو  ترسبکویژه یک قاب  هایسیستمتوان گفت که در می

 هایسیستمدر  هکدرصورتی، ی از اعضا انتظار داریمشتریبخارج از ناحیه الاستیک( )ما رفتار فرا ارتجاعی  ،ویژه هایسیستمدر  توان گفت کهدر نهایت می. دهدمی

ه پلاستیک دهیم وارد ناحیدر سیستم مهاربندی ویژه ما به اعضای مهاربندی اجازه می بدان معناست کهاین مانند. در ناحیه الاستیک باقی می هامهاربندیمعمولی 

اب مهاربندی سایر اعضای قرا داشته باشند و مثل یک فیوز عمل کنند تا  پذیرشکلباید نقش یک عضو  مهاربندها ،همگرای ویژه هایسیستمدر  درواقع. شوند

مبحث دهم عمولی دارند. م هایسیستمویژه استهلاک انرژی بیشتری نسبت به  هایسیستمبه همین علت  اقی بمانند.در ناحیه الاستیک بها یعنی تیرها و ستون

 توضیح داده است. ریز صورتبهمقررات ملی ساختمان در این مورد 

 

 
 

 ا مهاربند واگرا از دید مبحث دهمب 8و  7مرز بین مهاربندهای شورون 

 حیوضت ،شودی( میو هشت ی)شورون هفت همگرا به واگرا مهاربند لیتبد سبب که تیمرکز از خروج تیمحدود با رابطه درساختمان  یدهم مقررات مل مبحث

 قسمت پ این مبحث داریم: 2-11-3-11 دربند. است داده
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 ) برون مرکزی مجاز مهاربندی همگرا( 9شکل 

 

برای آن رعایت شود. در مورد  8مربوط به شورون  اینامهآیینالزامات باید  و استربند از نوع شورون هشتی هامباشد،  be<dدر شکل فوق  اگر درواقع

شکل )ردیگ قرارمتصل به مهاربند  باید روی محور میانی جان تیر   هاآن موربمهاربندهای همگرا باید به این نکته دقت شود که محل تلاقی محورهای اعضای 

 با هاربندم یمحورهاتلاقی عدم  یبرا نوعیبه وبرای خروج از مرکزیت حداقلی را در نظر گرفته  نامهآیینهم گفته شد، فوق  دربند که طورهمان( که البته 11

ر ها روی محوولی تا حد امکان در اجرای مهاربندها باید دقت کافی به خرج داد تا محل تلاقی محورهای مهاربندی  قائل شده است فیتخف ،ریت یانیم محور

ناشی از نیروی  Pxh( و این باعث ایجاد یک نیروی لنگر اضافی 11شکل )قرارگرفتهخارج از محور تیر  محل تلاقی این صورتزیرا در غیر ؛ میانی تیر بیفتد

 رایز؛ دارد فرقواگرا  هایسیستمما این امر در ا شودکند در حیل طراحی دیده نمیلنگر خمشی مازادی را به سازه تحمیل میو ( 11شکل ) شودمیمحوری تیر 

 .دهدیم رخ ریت یانیم محورخارج از  ،مهاربند یمحورها یتلاق محل

 
 ) نحوه صحیح اجرای مهاربند همگرا ( 11شکل 

 

http://instagram.com/sabzsaze
http://t.me/sabzsaze
http://sabzsaze.com/


 
 

 
 خارج از محور میانی تیر( مهاربندها) محل تلاقی محورمیانی 11شکل 

 

 معماری و مشکلات اجرایی ازلحاظ 8و  7بررسی مهاربندهای 

اما این  ،معماران قرار دارد موردتوجهبیشتر  ،در و پنجرهبازشوهایی نظیر به علت ایجاد امکان تعبیه  8و  7از بین مهاربندهای همگرا، مهاربند های شورون 

یل اتصال به تیر و رفتار متفاوتی که نسبت به به دل 8و  7زیرا مهاربندهای شورون ؛ کندانتخاب کار مهندس محاسب و سازه و حتی مجری را سخت می

 .طلبدمیرا  ایمحتاطانهو البته  گیرانهسخت اینامهآیینضوابط رعایت  ،مهاربندهای ضربدری و قطری دارند

 هک است درحالی ، اینفونداسیون نداردین طبقه نیاز به اتصال مهاربند به ترپاییندر  8مهاربند شورون  که دهدمی نشان 8و   7مهاربندهای شورون  یمقایسه 

معماری  ازلحاظاز در طبقه اول  7همچنین شورون  و است ترساده یاندک 8 شورون یاجرا درنتیجه ؛(12د )شکلبه اتصال به فونداسیون نیاز دار 7شورون 

ین طبقه از ترپاییندر  تنهاو  شدهاستفاده 7از شورون تمام طبقات  درتوان ( که برای حل این مشکل میخودرو)مثل عدم امکان عبور  کندمحدودیت ایجاد می

 (13)شکلشود.استفاده می 8شورون 

 

 کند(در طبقه پایین ایجاد می 7ربند شورون ا)محدودیت معماری ای که مه12شکل 
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 در طبقه پایین برای رفع مشکل معماری( 8)استفاده از مهاربندی شورن 13شکل

 

 ندهای همگرا در هنگام وقوع زلزلهرفتار مهارب

 شکل 8و  7ن ومهاربندهای شور رفتار
مهاربندها تحت  نیا در ؛دارد مهم تیمز کی 8با شورون  سهیمقا در 7که شورون  دیرس جهینت نیبه ا توانمی 8 و 7 شورون یمهاربندها تردقیق یبررس با

 8اربند شورون در مه کهدرصورتی. افتدمیهنگام زلزله به تعویق  هامهاربند نیاوقوع پدیده کمانش برای  درنتیجه، شودمیبارهای ثقلی، نیروی کششی ایجاد 

 (14)شکل .اندازدمیوقوع پدیده کمانش را جلو  که شودمیتحت اثر بارهای ثقلی نیروی فشاری در مهاربند ایجاد 

 
 (و جلو افتادن کمانش هنگام زلزله  تحت اثر بار ثقلی 8) به فشار افتادن مهاربند شورون  14شکل

 

 رید:قابی به شکل زیر در نظر بگی ،هنگام وقع زلزله بیشتر آشنا شویم 8و  7برای اینکه با رفتار مهاربندهای شورون 
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 (تحت اثر بار جانبی 8قاب مهاربندی شورون )  15شکل 

  

. قرارگیرد فشارتحت BDتحت کشش و مهاربند  ADمهاربند  است کهکه منجر شده است قرارگرفته Fتحت اثر نیروی جانبی ی فوق شدهقاب مهاربندی  

که نیروی فشاری وارده بر عضو مهاربندی از ظرفیت کمانشی آن کمتر باشد، مهاربند  بطوریاب مقدار قابل توجهی نداشته باشد، چه نیروی جانبی وارد بر قچنان

 همید کهتوان فسازه می با تحلیل که کنندرا تحمل می نیروی جانبیاز  یبرابرسهم  خود قرار داشته و الاستیکدو مهاربند در محدوده  هرکند و کمانش نمی

برابر با  نمقدار آ
𝐹

2𝑐𝑜𝑠𝛼
 به وسطاست که فشاری  دیگری از نوع کششی وولی از یکی از نوع  برابر ، هر چند مقدار نیروها16مطابق شکل ،. در این حالت است 

ها صفر ند آنکرده و برآی یکدیگر را خنثی نیروی متمرکز قائمکه  شودمشخص میی زیر، در وسط تیر ،مطابق رابطه این نیروها یاز تجزیهد. نشومی تیر اعمال

در وسط تیر  متصل به ای که خواهد بود. به نیروی افقی  خنثی نشده Fها برابر جهت و برآیند آنهای افقی نیروها، هممولفه شود. این درحالی است کهمی

 شود.میگفتهتیر  ی متوازننیرواست، مهاربند ظاهر شده

∑ 𝑓𝑥 = 0 →  𝑃𝑏 = (
𝐹

2𝑐𝑜𝑠𝜃
× 𝑐𝑜𝑠𝜃) + (

𝐹

2𝑐𝑜𝑠𝜃
× 𝑐𝑜𝑠𝜃) = 𝐹 

∑ 𝑓𝑦 = 0 →  𝐹𝑦 = (
𝐹

2𝑐𝑜𝑠𝜃
× 𝑠𝑖𝑛𝜃) − (

𝐹

2𝑐𝑜𝑠𝜃
× 𝑠𝑖𝑛𝜃) = 0 

 

 
 کنند(تحت بارجانبی کم به تیر وارد می 8) نمایش نیروهای متوازنی که اعضای مهاربندی شورون 16شکل 

 

http://instagram.com/sabzsaze
http://t.me/sabzsaze
http://sabzsaze.com/


 

، در این صورت عضو از ظرفیت کمانشی عضو بیشتر باشد (BD)عضوکه نیروی فشاری وارد بر عضو مهاربندیطوریهمقدار بار جانبی زیاد باشد ب کهدر صورتی

BD که که عضو بنابراین زمانی ؛از مقاومت کششی آن کمتر است فولادی دانیم که مقاومت فشاری یک عضومی .(17)شکل کندکمانش میBD  تحت فشار

نیروی کششی زیادی را به تیر اعمال  ،در اثر بار جانبی( ADشود ولی در عوض عضو کششی مهاربند)نیروی کمی از جانب آن به تیر وارد می ،کندکمانش می

 کند. می

 

 (8)کمانش عضو فشاری مهاربند شورون 17شکل 

 یی نیروهای وارده در راستای قائم و افقی مطابق رابطهپس از تجزیه ،دارندکه با هم به دلیل اختلاف زیادی  زیر مطابق شکل ی وارد شده به تیراین نیروها

ی ا نیرور شود که به همین دلیل آنبه هم ریختن توازن نیروها در تیر میکنند که تیر اعمال میوسط زیادی را به  نسبتاً ر راستای قائم نیروی متمرکزدزیر، 

ایستی که ب خواهند شددر این نقطه ایجاد لنگر خمشی زیادی به  منجروسط تیر  درنیروی متمرکز زیادی ایجاد  بااین نیرو  .(18شکلنامند )مینامتوازن کننده 

  که رفتار المان را از رفتار صرفاً خمشی به رفتارشود وارد می مهاربندمتصل به  قابل توجهی به تیر  همچنین نیروی برآیند افقی  .در طراحی سازه لحاظ شود

-بر اساس ضوابط تیر 8و  7طراحی تیر متصل به مهاربندی شورون  کند که باید، تحت اثر همزمان خمش و نیروی محوری قرار دارد، تبدیل میستون–تیر

 ستون باید انجام گیرد.

∑ 𝑓𝑥 = 0 →  𝑃𝑏 = (𝑃𝑐 × 𝑐𝑜𝑠𝜃) + (𝑃𝑦 × 𝑐𝑜𝑠𝜃) = (𝑃𝑐 + 𝑃𝑦)𝑐𝑜𝑠𝜃 

∑ 𝑓𝑦 = 0 →  𝐹𝑦 = (𝑃𝑐 × 𝑐𝑜𝑠𝜃) − (𝑃𝑦 × 𝑐𝑜𝑠𝜃) = (𝑃𝑦 − 𝑃𝑐)𝑠𝑖𝑛𝜃 

 

 

 کنند(تحت بارجانبی زیاد به تیر وارد می 8) نمایش نیروهای نامتوازنی که اعضای مهاربندی شورون 18شکل 
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ع چنانچه مقدار لاغری در واق تواند مقادیر مختلفی داشته باشد.می ،بسته به اینکه مهاربند لاغر یا چاق باشد ،بر تیروارد نیروی نامتوازن کننده قائم شود که توجه

 )مهاربند 
𝐾𝑙

𝑟
مبحث دهم مقررات ملی  2-11-3-11در بند  .شودی برای آن لحاظ میاز محدودیت آیین نامه بیشتر ست کهبه این معنا ،مقدار زیادی باشد ( 

√4معمولی به مقدار  8و 7های شورون لاغری مهاربند، ساختمان
𝐸

𝐹𝑦
= 4√

2×106

2400
= ویژه،  8و  7های شورن برای مهاربند 1-11-3-11و در بند  115

 شود.محدود می 211این مقدار به 

 :مبحث دهم مقررات ملی ساختمان داریم 4-4-2-11در بند 

 

 

 

مقاومت  و دشومیلاغر محسوب  ،مهاربند فشاری مقدار لاغری بیشتر از محدودیت آیین نامه داشته باشدبنابراین با توجه به محدودیت های آیین نامه ای اگر 

𝑃𝑦) ولی نیروی کششی مهاربند خواهد داشتکمانشی کمی  = 𝐴𝑔𝐹𝑦) ، یطبق رابطهی آن در نتیجهمقدار به مراتب بزرگتری دارد که ∑ 𝑓𝑦 = (𝑃𝑦 −

𝑃𝑐)𝑠𝑖𝑛𝜃  مهاربند چاق ،کمتر باشداز حد آیین نامه فشاری ری مهاربند اما اگر مقدار لاغ شدتوازن کننده مقدار قابل توجهی خواهد ناممقدار نیروی قائم 

بق رابطه طی آن که در نتیجهاختلاف کمی دارد  ،تحت کشش مقاومت کمانشی قابل توجهی دارد که در مقایسه با نیروی کششی مهاربند و  شودمحسوب می

∑ 𝑓𝑦 = (𝑃𝑦 − 𝑃𝑐)𝑠𝑖𝑛𝜃  زیادی را متحمل  )افقی( شود ولی در عوض مقدار نیروی محوریناچیزی به تیر وارد میی کنندهنازنیروی نامتومقدار

 شود.  از لاغری آیین نامهطراحی شود که لاغری آن کمتر ای ید سعی شود تا حد امکان مهاربند به گونهشود. بنابراین بامی

به یکدیگر  مهاربندهاتغییر مکان قائم در محل اتصال  ،(11)شکلباشد( باشد. اگر تیر صلب پذیرانعطاف) صلبغیرد صلب باشد یا توانمیدر قاب تحت بررسی تیر 

 (21)شکلدولی اگر تیر صلب نباشهش طول مهاربند فشاری برابر است میزان افزایش طول مهاربند کششی دقیقا با کاکه خواهد شد  این که نتیجه استصفر 

ا یکدیگر برابر نخواهند دها بتغییر طول مهاربن ،)به دلیل زیاد بودن نیروی کششی نسبت به فشاری(دهدمیبه علت اینکه وسط تیر به سمت پایین تغییر مکان 

نامتوازن  بر نیستند ونیروینیروهای مهاربند برا بازهم)کاهش طول مهاربند فشاری بیشتر از افزایش طول مهاربند کششی خواهد بود و البته در این حالت بود

را به  ایلاحظهمقابلنیست و استفاده از مهاربندهای با لاغری زیاد، نیروی نامتوازن  پذیرامکان عملاًوجود خواهد داشت(. با توجه به اینکه استفاده از تیر صلب 

 .کنندمیکم را توصیه با لاغری مهاربندهای، استفاده از هانامهآیینو همچنین  شدهانجام، تحقیقات کندمیتیر وارد 

 

http://instagram.com/sabzsaze
http://t.me/sabzsaze
http://sabzsaze.com/


 

 
 )تیر صلب و درنتیجه کاهش طول مهاربند فشاری با افزایش طول مهاربند کششی برابر است( 19شکل

 
 )تیر غیرصلب و کاهش طول عضو فشاری بیشتر از افزایش طول عضو کششی( 21شکل

 

http://instagram.com/sabzsaze
http://t.me/sabzsaze
http://sabzsaze.com/


 

  
 شکل در هنگام زلزله( 7و  8شورون  مهاربند) عملکرد 21شکل 

 

 کننده وارده بر تیر نامتوازننیروی زیاد  کاهشبرای  AISC نامهآییندو راهکار 
ستون به جای تیر به کننده  نامتوازننیروی  این صورتب( که در  22شکل دوخت در محل برخورد مهاربند با تیر در طبقات ) هایستوناستفاده از  -1

قوع زلزله در و شودمیشود. همچنین ستون دوخت باعث طبقه ساختمان اجرا نمی تریندر پاییندر مواردی ستون دوخت که  شودمیوارد دوخت 

 یکنواخت در ارتفاع سازه گسترش یابد.  صورتبهخرابی 

زیرا از ؛ شودمیکننده کمی وارد  نامتوازنبر وسط تیر نیروی  این صورتالف( که در  22شکل ترکیبی ) صورتبه 8و  7استفاده از مهاربند شورون  -2

 .(23)شکل کنندمیخنثی و پایین نیروهای کششی و فشاری وارد بر تیر همدیگر را  بالا

 
 ستون دوخت    -ب            8و  7ترکیب شورون  -الف

 22شکل 
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 (8و  7) خنثی شدن اثر نیروهای وارد بر تیر در مهاربندی های ترکیبی 23شکل 

 

 شکل( Kزانویی) مهاربندهای
 یهایمحدودیت مهاربندهااستفاده از این  .(24)شکلکندمیوارد  هاآنکننده زیادی به ستون متصل به  نامتوازنی شورون نیروی مهاربندهاشبیه نیز  مهاربندهااین 

ا هاین مهاربند .د باعث فروپاشی کل ساختمان شودتوانمی، به ستون نیروی برشی زیادی که از طرف مهاربندهاوارد شدن و زیرا عدم اجرای صحیح  ؛دارد

ویرایش قبلی در  .ستمهاربندی همگراسیستم  تریننامناسبتوان گفت میبرند و به همین علت پلاستیک را در وسط ستون بالا می پتانسیل ایجاد مفصل

این ویرایش جدید )ویرایش چهارم( که در  داندمیمجاز  دوطبقهی یک و هاساختمانرا در  هاآناستفاده از  )ویرایش سوم( مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

 .(1-11-3-11و  1-11-3-11)بندهای این نوع مهاربند ممنوع شده است مبحث استفاده از

 
 )نیروهای نامتوازن کننده وارد بر ستون در مهاربندی زانویی(24شکل

  

 

 

http://instagram.com/sabzsaze
http://t.me/sabzsaze
http://sabzsaze.com/


 

 رفتار مهاربندهای ضربدری
یزی دارند مقاومت ناچ ، پس از کمانشهامهاربندها برخلاف ورقکنند. کمانش می ،گیرندقرار میها وقتی تحت اثر نیروی فشاری بیشتر از ظرفیت خود مهاربند

عضو فشاری مهاربند تحت . (𝑃) ثابت خواهد ماند ،هاآنشد و نیروی محوری فشاری وارده بر  صفر خواهد تقریباًسختی عضو  هاآنو پس از وقوع کمانش در 

که با افزایش نیروی فشاری این کاهش طول بیشتر خواهد شد تا اینکه عضو فشاری مهاربند کمانش کند.  ول همراه هستاثر نیروی فشاری وارده با کاهش ط

 یابد. نیروی محوری آن افزایش یابد، کاهش طول عضو ادامه میدر این حالت بدون اینکه 

 

 
 )کمانش عضو فشاری و از بین رفتن سختی سیستم مهاربندی ضربدری(25شکل 

 

فزایش شود. او این باعث افزایش لنگر خمشی در وسط مهاربند می یابدنسبت به حالت اولیه خود افزایش می کمکم(𝛿)تغییر مکان وسط عضو مهاربند فشاری 

فزایش تغییر شکل ا در این حالت باتشکیل شود.  خمشی مفصل پلاستیک مهاربندیابد تا وسط ادامه می لنگر خمشیافزایش  درنتیجهتغییرمکان وسط تیر و 

، این (𝑀𝑝)گر پلاستیکلنیابد و به علت ثابت بودن افزایش می شدیداًهاربند، تغییر مکان جانبی وسط مهاربند به علت تشکیل مفصل پلاستیک عضو فشاری م

 افزایش تغییرمکان جانبی با کاهش نیروی محوری همراه خواهد بود.

 

𝑃 × 𝛿 = 𝑀𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡     ,   𝑃 ↓=
𝑀𝑝

𝛿 ↑
 

  
 

 (مهاربندی تشکیل مفصل پلاستیک در وسط عضو درنهایتافزایش نیروی فشاری و کمانش مهاربند و )  26شکل 

 

خواهد بود. در این   𝐴𝐹𝑦 توان به عضو وارد کرد برابرگیرد. حداکثر نیروی کششی که میشود و عضو تحت کشش قرار میدر حالت باربرداری، نیرو صفر می

است  جادشدهایصل پلاستیکی که در عضو )صاف( نخواهد شد. به علت مفمثل حالت اول  گاههیچ عضومانند پسماند در عضو باقی می هایشکلحالت تغییر 
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𝑃𝑐𝑟) در بارگذاری مجدد فشاری، بار بحرانی عضو نسبت به حالت اول کمتر خواهد بود.
′ < 𝑃𝑐𝑟)  مقدار

𝑃𝑐𝑟
′

𝑃𝑐𝑟
انجمن مهندسان . تابعی از لاغری عضو است 

 ( رابطه زیر را ارائه کرده اند. SEAOCسازه کالیفرنیا )

𝑃𝑐𝑟
′ =

𝑃𝑐𝑟

1 +

𝑘𝑙
𝑟

2𝐶𝑐

=
𝑃𝑐𝑟

1 +
𝜆

2𝐶𝑐

< 𝑃𝑐𝑟      ,    𝐶𝑐 = √
2𝜋2𝐸

𝐹𝑦
=

6440

√𝐹𝑦

 

  ی همگرامهاربندها پذیرشکلدر رفتار عوامل تاثیرگذار 

 است:  تأثیرگذارمهاربندها سه عامل  پذیررفتار شکلدر 

 لاغری مهاربند-1

سیستم به  سختیشود که این باعث میشود که مهاربند سریعتر کمانش کند و لاغری باعث می شود.ها کاسته میبا افزایش لاغری مهاربند از اتلاف انرژی آن

 پس برای اتلاف انرژی بیشتر باید سعی شود مهاربند حتی المقدور چاق طراحی شود. یک باره افت کند.

 انتهایی مهاربندشرایط -2

جای اینکه دوسر مفصل اجرا شود، دوسرگیردار اجرا شود در این صورت بجای تشکیل یک مفصل در وسط مهاربند، سه مفصل پلاستیک که اگر مهاربند به

 دهد.افزایش می و این پتانسیل اتلاف انرژی را های مهاربند(ت)به دلیل وجود لنگر در انشوددوتای آن دو انتهای مهاربند است تشکیل می

 شکل مقطع مهاربند-3

از  کل است.ع قوطی شطمق ازآنپسو  ایلولهاتلاف انرژی مربوط به مهاربندهای با مقطع  بالاتریناست با لاغری یکسان  شدهانجامدر تحقیقاتی که تاکنون  

   گزینه بسیار مناسبی است.این رو استفاده از جفت ناودانی برای مهاربند 

 

 منابع:

 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 

  نصیرالدین طوسی(علمی دانشگاه خواجه جزوه طراحی لرزه ای سازه های فولادی دکتر نادر فنایی ) عضو هیئت 

 

 

 ازنشرب، تقلید یا  برداریکپیو هرگونه  استکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای شرکت مهندسی سبز سازه محفوظ 

 بوده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. غیرقانونی
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