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 اسکلتساخته شده  با   یزانویی بیمارستان ها مهاربند بررسی عملکرد

 فوالدی در زمان مدیریت بحران

*1 یراستخعیسی عبداله زاده 
 5کوری حسین ش 4 مهران مستوفی،  3اسماعیل نعمتی مژدهه،  2 سیدابوطالب میرقربانی،  

 ،  دانشگاه البرزمهندسی دانشکده فنی و ،سازه -کارشناس ارشد عمران  – 1

 علوم تحقیقات تهران،  دانشگاه دانشکده فنی و مهندسی ،کارشناس ارشد معماری  – 2

 دانشگاه تبریز ،کنترل، دانشکده فنی و مهندسی –کارشناس ارشد  برق  – 3

 ، دانشگاه گیالندانشکده فنی و مهندسی، سیاالت –مکانیک   کارشناس – 4

 واحد رشت جهاد دانشگاهی، دانشگاه ، دانشکده فنی و مهندسیعمران - عمرانکارشناس -5

 چکیده 

ات جانی و زیست % می باشد و بیشتر تلف 20در زمان وقوع زلزله تلفات جانی در مرحله اول در حدود کمتر از 

مدیریت  زمان محیطی،پس از وقوع زلزله به دلیل عدم مدیریت بحران به وجود می آید. نقش بیمارستان ها در

 توان از نی مین تخریب ها و تلفات جابحران از اهمیت بسزایی برخوردار است.لذا برای به حداقل رساندن ای

دی ای فوالیک سیستم جدید در استهالک قاب همهاربند زانویی روش های مختلف نوین ساخت استفاده نمود. 

ضو عشدید  در طی یک زلزله است که ترکیبی از شکل پذیری و سختی جانبی بسیار خوب را فراهم می آورد .

بی به یچ آسیهزودتر از اعضای دیگر به حد تسلیم خواهد رسید طوریکه زانویی به عنوان فیوز سازه ای قاب 

 .اعضای سازه ای اصلی وارد نمی شود و اصالح و ترمیم سازه نیز آسان و اقتصادی خواهد بود

ر دلت فلزی ا اسکدر این مقاله به بررسی عملکرد استفاده از مهاربند زانویی در بیمارستان های ساخته شده ب

یمن تر طراحی ا در راستای شناخت بهتر و همچنینسازه با استفاده از تعیین ضریب رفتار زمان مدیریت بحران 

 و اقتصادی این عضو سازه ای گامی برداشته شود .

ار تفاده از نرم افزطراحی شد و مدل سازی با اس طبقه  مهاربند زانویی 6و  4دو مدل به تعداد  برای این منظور

SAP2000  و ضریب رفتار محاسبه شد .  انجام گرفت 

 

 

 مهاربند زانویی ، بیمارستان اسکلت فوالدی ، مدیریت بحرانواژگان کلیدی : 
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 .مقدمه1

 یز محسوبلزله خکمربند لرزه خیزی موسوم به ))آلپا (( جز مناطق زکشور ایران به دلیل قرار گرفتن بر روی 

امال زه های کحی سامی گردد . زلزله های شدید در طول عمر مفید سازه به ندرت اتفاق می افتند . بنابراین طرا

 ظرد از ند نشوسخت که در حین این زلزله ها در حیطه ارتجاعی باقی بمانند و هیچگونه خرابی در انها ایجا

ای شدید هلزله مهندسی و اقتصادی قابل قبول نیست . بنابراین سازه ها باید طوری طراحی شوند که بر اثر ز

ی ی غیر خطان هارفتار غیر خطی از خود بروز دهند و از اضافه مقاومت و ظرفیت جذب انرژی ناشی از تغییر مک

دی بندی فوالز مهارتفاده اباشد.اسطراحی سازه ها می یکی از مهمترین مسائل در .در آنها بهره الزم گرفته شود

دی و م مهاربنه نوع سیستبافزونی برای مقابله با نیروهای زلزله دارند ، با توجه به این مهم باید روز کاربرد

در  تم مقاوموان سیسهای فوالدی به عناستفاده از مهاربندها در ساختمانامروزه  .عملکرد آن توجه بیشتری نمود

 ات کم درتحقیق با توجه به.های متداول برای تحمل نیروهای ناشی از زلزله می باشدروشرابر زلزله یکی از ب

د و نه عملکرر زمیخصوص بادبند زانویی این مهاربند هنوز به طور رسمی در آیین نامه ها شناخته نشده است و د

های دقیق حلیلتلزله تحقیقی جامع بر اساس زهای واقعی ن مهاربندها در برابر شتاب نگاشتپاسخ لرزه ای ای

ضریب  ،رابر زلزله بیکی از مهمترین پارامترهای لرزه ای سازه ها در است. دینامیکی غیرخطی صورت نگرفته

 ناشی از ستهالک انرژیضریب رفتار به طور تقریبی بیانگر توانایی سیستم سازه ای در جذب و اباشد.میرفتار 

 باشد.دون فرو ریزش کلی سازه میارتجاعی بفراهای شکلزلزله و ایجاد تغییر 

ز ان منظور به همیت،پرداخته شده اسمهاربند زانویی ریب رفتار سازه فوالدی متشکل از به تعیین ض مقالهدر این 

( پهنه بندی قهطب 6طبقه ،  4مدل سازه )  دو. مطالعه روی  استاتیکی غیرخطی استفاده شده استتحلیل های  

ر دار ضریب رفتاسپس اطالعات مورد ارزیابی قرار گرفت و مق.انجام گردید IVخیلی زیاد روی زمین نوع ه زلزل

ملکرد و با توجه به نتیجه بدست آمده در خصوص عحالت حدی و تنش مجاز پیشنهاد شد  برای طراحی در

 شد.مقایسه و ارزیابی زلزله ، ضریب رفتار مهاربند زانویی در با  مهاربند ضربدری 

 

 ضریب رفتار و روش محاسبه آن  – 2
ن اعمال آ ت و باهای شدید اسی عملکرد غیرخطی سازه در برابر زلزلهضریب رفتار، ضریبی است که در برگیرنده

ساسی ارامتر اتار دو پرود . برای محاسبه ضریب رفها ، نیاز به تحلیل غیرخطی از بین میای سازهدر طراحی لرزه

 ، ضریب اضافه مقاومت و ضریب شکل پذیری مورد نیاز است . 

پذیری با توجه به قابلیت سازه جهت جذب انرژی و تحمل نیرو بعد از حد االستیک بصورت زیر ضریب شکل

 . شودتعریف می
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برش پایه تسلیم  𝑉yحداکثر برش پایه در حالتی که سازه کامال در محدوده ارتجاعی باقی بماند و  𝑉eکه در آن 

 سازه می باشد .

 . شودیمضریب اضافه مقاومت بصورت نسبت ضریب برش پایه تسلیم سازه به ضریب برش پایه طراحی تعریف 
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 اسی در هم ضرب می شوند .برای محاسبه ضریب رفتار دو پارامتر اس

RRR s  
سپس با  وطراحی  SAP2000در این مقاله برای محاسبه ضریب رفتار ابتدا شش مدل ساختمان در نرم افزار 

ه به تدریج بکی و استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی و به روش بار افزون بار جانبی ناشی از زلزله استاتی

ی کنترل( به مقدار ی خاص )نقطهشد تا آنجا که تغییر مکان در یک نقطه صورت فزاینده به سازه اعمال

ست ه به دهای سازه در هر مرحل، سپس تغییرمکان مشخصی )تغییر مکان هدف( برسد و یا سازه فرو بریزد

ایه برش پ ی ضریب رفتار، شاملآورده شد و منحنی ظرفیت سازه رسم شد . پارامترهای الزم برای محاسبه

 ]2[اج شد از نمودار ظرفیت استخر )eV(و برش پایه االستیک متناظر  )yV(، برش پایه تسلیم )dV(طراحی 
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 نحوه مدل سازی  – 3

نه در اده پنجرای . مدلها دا برای این پژوهش در نظر گرفته شده است 6، 4با تعداد طبقات  فوالدی ساختمان دو

سیستم ی باشد . ممتر  5/3متر و ارتفاع طبقات  6طول دهانه ها هستند .  Yنه در راستای اده پنجو X راستای 

هاربند ه دارای مدهانه های دوم و چهارم ساز.  استمهاربند به همراه  خمشی سادهباربر جانبی ساختمان، قاب 

زه تشکیل اجا SAP2000نرم افزار  انجام گرفت .  SAP2000مدل سازی با استفاده از نرم افزار هستند . 

ی ردن اعضاهای قابی برای مدل کاز المان دهد.نیز می "ثقلی"مفصل پالستیک را در طول تحلیل پوش اور 

-ازه، از مفصلبرای در نظر گرفتن غیرخطی در س.دارای رفتار االستیک هستندخطی استفاده می شود.این اعضا 

 ]2[ های پالستیک متمرکز استفاده می شود.

 
 

 

 انجام گردید SAP2000مدل سازی در نرم افزار 
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 تحلیل مدل ها – 4

-ل میازه اعمابه س بعد از مدل کردن ساختمان بار جانبی ناشی از زلزله استاتیکی و به تدریج به صورت فزاینده

رسد و بهدف(  ی کنترل( به مقدار مشخصی )تغییر مکانی خاص )نقطهشود تا آنجا که تغییر مکان در یک نقطه

قابل ایه در مپار برش شود . در آخر نمودهای سازه در هر مرحله به دست آورده مییا سازه فرو بریزد. تغییرمکان

 ز کاربردشود. یکی امودار منحنی ظرفیت سازه ) پوش اور ( گفته میگردد. به این نتغییر مکان سازه رسم می

 های مهم این منحنی استخراج پارامترهای محاسبه ضریب رفتار سازه میباشد .

 

 

 یخط ریغ یکیاستات زیمکان هدف حاصل از آنال رییتغ -هینمودار برش پا

 

 

 طبقه با مهاربند زانویی              شش منحنی پوش اور قاب                      طبقه با مهاربند زانویی     چهارمنحنی پوش اور قاب               
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 محاسبه ضریب رفتار  – 5

هش ضریب و کا همانطور که بیان شد برای محاسبه ضریب رفتار ابتدا باید پارامترهای  ضرایب اضافه مقاومت

ی . به همین منظور منحنی های پوش اور بدست آمده را با یک مدل دو خطشکل پذیری محاسبه شود 

از نمودار  )eV(و برش پایه االستیک متناظر  )yV(، برش پایه تسلیم )dV(جایگزین کرده و برش پایه طراحی 

 استخراج می گردد. پاسخ االستیک منحنی پوش اور

 
 طبقه با مهاربند زانویی 6 و 4های ساختمانی ساده  طراحی و نقطه تسلیم قابمنحنی پوش اور، منحنی دوخطی، پاسخ االستیک، نقطه 

 

اج ال استخرای باسپس پارامترهای برش پایه تسلیم ، برش پایه االستیک متناظر و برش پایه طراحی از منحنی ه

 می شود 

 Ve Vd Vy تعداد طبقات

4 740 130 340 

6 1450 270 430 
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و  گردد سپس با توجه به پارمترهای جدول فوق ضریب اضافه مقاومت ، ضریب کاهش شکل پذیری محاسبه می

له به ن مقاسپس از ضرب این دو پارامتر ضریب رفتار محاسبه می شود . با توجه به حجم محاسبات ، در ای

 ]2[طبقه محاسبه می شود .  12و  4اختصار ضریب رفتار دو نمونه 

 

 طبقه بهمراه بادبند زانویی 4ی ساده قاب ساختمان 

𝑅s =
Vy

Vd
=
340

130
= 2.62 

 

𝑅μ =
Ve
Vy

=
1450

430
= 3.37 

 

𝑅 = 𝑅𝑠 × 𝑅𝜇 = 2.62 × 2.18 = 5.7 

  طبقه بهمراه بادبند زانویی 6قاب ساختمانی ساده 

𝑅s =
Vy

Vd
=
430

270
= 1.60 

 

𝑅μ =
Ve
Vy

=
1450

430
= 3.37 

 

𝑅 = 𝑅𝑠 × 𝑅𝜇 = 3.37 × 1.6 = 5.4 

 مدل طراحی شده با مهاربند زانویی دوضریب رفتار 

 

 

 

 تعداد طبقات ضریب رفتار

 طبقه 4 6/5

 طبقه 6 3/5
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 تشکیل مفصل پالستیک  – 6

مان قطه منمفصل پالستیک قسمت از عضو سازه است که تحت اثر بارگذاری به مفصل تبدیل می شود و در آن 

 ی شود کرنش فوالد یادآور –صفر می باشد برای آشنایی بهتر با مفصل پالستیک بهتر از نمودار تنش 

 

 کرنش فوالد  –نمودار ایده آل  تنش 

ش ین افزایافت . پس از بارگذاری بر روی سازه با اضافه شدن تغییر شکل ، تنش ها عضوهای سازه افزایش می یا

ضو به تنش عسپس تمامی  تا جایی ادامه داشت که تنش ها به تنش مجاز می رسید و پس از آن ثابت می شد . 

ردد . می گ و مفصل پالستیک تشکیل مجار میرسد و از آن پس سازه نمی تواند تنش های وارده را تحمل کرد

]2[ 

 SAP2000نحوه تشکیل مفصل پالستیک در مدل ها با استفاده از نمودار 

 
 طبقه 6و4نحوه تشکیل مفصل پالستیک در قاب 
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 نتیجه گیری – 7

ریت ابد، مدییش می بیمارستان ها به عنوان سازمانهایی که تقاضا برای خدمات آنها درمواقع بحران بسیار افزای

بحران،  دیریتمناسب این سازمان ها توانایی و مهارت دو چندان را می طلبد . از آنجا که هدف اصلی طرح م

 نسبت به ر باید، بدین منظو آسیب دیده استترین تعداد افراد رین خدمات به بیشتارائه بهینه ترین و مناسب 

 نبال روشدن به پایداری سازه بیمارستان در زمان وقوع و پس از زلزله برای خدمت دهی در زمان مدیریت بحرا

های ( یک سیستم جدید در استهالک قابknee bracing Frame)های نوین ساخت بود . مهاربند زانویی

شدید  لزلهدر طی یک زانبی بسیار خوب را فراهم می آورد.یری و سختی جفوالدی است که ترکیبی از شکل پذ

ا چ آسیب ییکه هیای قاب زودتر از اعضای دیگر به حد تسلیم خواهد رسید طورانویی به عنوان فیوز سازهعضو ز

 صادیاقت سان وخسارتی به اعضای سازه ای اصلی ) تیر و ستون ( وارد نمی شود و اصالح و ترمیم سازه نیز آ

ز سازه فیو "وان از یک عضو سازه ای ثانویه ) عضو زانویی ( به عنبه جای اتصال برشی، KBFسیستم خواهد بود.

عاده ای فوق ال کند و در عین حال به سختی جانبی بسیاران از شکل پذیری الزم استفاده میبرای اطمین "ای 

های زانویی،قسمت الستیک فقط در عضومفصل پ با تشکیلیابد.بادبند قطری دست مینیز از طریق قرار دادن 

ین اال و تعیبوجه به مفاد تبا ترمیم سازه به آسانی صورت گیرد. و اصالح و ماند باقی می اصلی سازه ایمن و سالم

 ی محاسبه نیروسیستم جهت استفاده در ضریب زلزله برا تعیین ضریب رفتارطبقه ،  6و  4ضریب رفتار دو مدل 

 ه نیروهای جانبی زلزله (می باشد.جموعبرشی پایه ) م

یجه توان نت آید و میزانویی در سازه های فوالدی یک پیشنهاد خوب و اقتصادی به شمار می مهاربنداستفاده از  

ذیری و پشکل  گرفت که اگر در بیمارستان ها ساخته شده با اسکلت فوالدی از مهاربند زانویی استفاده شود

ستیک در با توجه به نحوه تشکیل مفاصل پال می باشد و  مناسبمحدوده رژی در ظرفیت جذب و استهالک ان

 ازه ایفاسا در قاب های مهاربندی زانویی می توان نتیجه گرفت اعضای زانویی به خوبی توانستند نقش فیوز ر

 کنند و از ایجاد خرابی در سایر اعضای سازه جلوگیری کنند. 

دی سکلت فواله با ادر زمان وقوع زلزله  عضو زانویی در بیمارستان ساخته شدبنابراین می توان نتیجه گرفت که 

رد و در کرمیم از همه اعضای اصلی سازه زودتر آسیب دیده و پس زلزله می توان عضور را تعویض و سازه را ت

 مدیریت بحران به عملکرد بهینه تری دست پیدا کرد .
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