
 بر اساس سطح عملکرد ايمنی جانی طول تير پيوند قابل تعويض در مهاربند خارج از مرکز يابیبهينه

 چکيده

مهمترين مسئله در حين وقوع يک زلزله، حفظ جان انسانها است و اين اولويت با انجام تدابير از قبل پيش بيني شده و 

آن  اي سازه و کنترلبيني رفتار لرزهبراي پيش باشد. طراحي بر اساس نيروپذير ميبررسي روشهاي کاهش خسارت، امکان

فقط توسط ضريب  ،( سطح عملکرد سازه2( دامنه کاربرد آن در محدوده رفتار خطي است و 1به دو دليل کافي نيست: 

 ايرسان باشد، طراحي بر اساس سطوح عملکرد لرزهتواند در اين زمينه ياريشود. آنچه که مياهميت تنظيم و کنترل مي

توان ت. در اين روش طراحي، ميزان تغييرشکل و چرخش اعضا در برابر زلزله، مؤثر است. همچنين در اين روش مياس

را پيش بيني کرده و به تقويت، مهار يا ضعيف کردن عمدي قسمتهايي از سازه مانند تير پيوند  تا حدودي رفتار اجزاي سازه

پذير يا فيوز اين نوع قاب( تأثير مستقيم بر عملکرد قاب و د )عضو شکلعملکرد تير پيوندر قاب مهاربند واگرا پرداخت. 

غيرخطي يا چرخش پالستيک آن تأثير دارد،  گذارد. ميزان طول تير پيوند در نوع عملکرد و مقدار تغييرشکلنهايتا سازه مي

ير پيوند قابل تعويض، نوعي از تير دهد(. تاز خود نشان مي راديان را در برابر زلزله ۰۸/۰)در مواردي تا چرخش معادل 

پيوند با قابليت چرخش پالستيک باال و جداسازي تير پيوند از مابقي اعضا قاب واگرا است. هدف اين تحقيق، بررسي و 

اي تا سطح خطر ايمني جاني و ارائه پيشنهاد براي معرفي بهترين نمونه تير پيوند قابل تعويض از لحاظ عملکرد لرزه

روال طراحي بدين صورت است که ابتدا تير پيوند و سپس مابقي اعضاي قاب باشد. هتر از تير پيوند بلند ميي باستفاده

شوند. عملکرد سه نوع تير پيوند بر اساس طول آنها تا سطح عملکرد ايمني جاني مهاربند واگرا بر اساس آن طراحي مي

 استفاده شده است.   SAP2000ار افزآور از نرمبررسي شده است. براي تحليل استاتيکي پوش

 تير پيوند قابل تعويض، فيوز،چرخش پالستيک، سطح عملکرد ايمني جاني کلمات کليدي:

 


