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ETABSدر نرم افزار )(BRBمقاطع مهاربند کمانش تاب  هم اکنون در دسترس می باشد. این 2015
ETABSرا براي مهاربندها در یک مدل BRBویژگی به مهندس اجازه می دهد تا به راحتی  مقاطع 

با استفاده از مقاطع ETABSاختصاص دهد. براي مدل کردن ، آنالیز و طراحی مهاربند کمانش تاب در 
BRB می نمائیم، مراحل زیر را دنبال:

Import و تعریف مشخصات مصالح مقاطعBRB:

روي گزینه'Section Properties'و زیرمنوي 'Define'منوي در ، BRBمقاطع Importبراي 
' Frame Sections' حاال در قسمت باال روي گزینه می کنیمکلیک .'Import New Properties '

) نمایان شود. 1تا کادر( شکل می نمائیمکلیک 

1شکل
'OK'را انتخاب و روي 'Buckling Restrained Brace'گزینه 'Section Shape'حال در قسمت 

) نمایان شود.2تا ( شکل می کنیمکلیک 
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2شکل

در قسمت'Frame Section Property Import Data'در صفحه ظاهر شده با عنوان 
'Property File' روي کرکره'Name of XML Property File' کلیک کرده و گزینه'Star

Seismic BRB'.را انتخاب می کنیم

کلیک 'Add Material'روي A36براي تعریف کردن خصوصیات مصالح فوالد 'Material'گزینهدر
مصالح را مطابق. تا کادر زیر ظاهر شودمی نمائیمرا انتخاب 'Add New Material'سپس نموده 
. می کنیم)  بصورت پیش فرض تائید 4انتخاب و مطابق (شکل )3(شکل 
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3شکل

4شکل

کمترین تنش تسلیم مصالح هسته بصورت مصالح فوالدي با تنش تسلیمی مساوي با BRBنیاز است مقاطع 
کیلوگرم بر سانتیمترمربع ). 2700تا 2600در نظر گرفته شوند. (بعنوان مثال حدود ، BRB،Fysc-minفوالدي 

. باشیددر تماسبراي اینکه بدانید چه مقدار تنش تسلیم براي پروژه شما مناسب است با آلتین یول تبریز 
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را ) مشخصات5مطابق ( شکل 'Design Property Data'از قسمت جدیدبراي تعریف مصالح فوالدي
.می کنیم که بصورت پیش فرض هم در برنامه همین مقادیر استتکمیل 

5شکل

Nonlinear Material'گزینه 'Advanced Material Property Data') قسمت 4در پائین (شکل 

Data' در قسمت 6را انتخاب می کنیم (شکل .('Hystersis Type' گزینه'BRB Hardening' را
انتخاب و در صورت نیاز مشخصات را اصالح می کنیم. سایر گزینه ها را هم چک کرده در صورت نیاز اصالح 

که از آزمایش بدست BRBمی نمائیم. ( اصالحات با توجه به مشخصات مصالح مورد استفاده براي ساخت 
. می آیند ممکن است تغییر کنند )

لیستی از ' Buckling Restrained Brace 'با انتخاب 'Filter') در قسمت 2حال مطابق (شکل 
و تعریف مشخصات مصالح به پایان 'Import'مرحلهمهاربندهاي کمانش تاب ظاهر می شود که با انتخاب آنها 

می رسد.
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6شکل

:ETABSبه مهاربندها در مدل BRBاختصاص مقاطع 

مقطع . براي مثال ، Ascبراساس مساحت هسته فوالدي آنها نام گذاري شده اند، BRBمقاطع 
'StarBRB_1.0' 1.0یک هسته فوالدي به مساحت in2 دارد. سایزهايBRB را بصورت تقریبی مساوي

اختصاص می دهیم. سایزها می تواند به سادگی درصورت 0.9xFysc-minتقسیم بر ،Puمقاومت محوري الزم ،
ویرایش گردند.Driftلزوم براي رسیدن به الزامات مقاومت و 

هم براي درست کردن لیستی از مهاربندهاي مورد نیاز تهیه 'Auto Select'قبل از رسم مهاربندها می توان از 
و موقع رسم مهاربند ها این لیست را بعنوان مهاربند درنظر گرفت و به نرم افزار اجازه داد تا بصورت کرد 

).7(شکل الزم را انتخاب کند.BRBخودکار سایز 
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مهاربند را از نوع مفصلی در نظر می گیریم. ًموقع رسم حتما

7شکل

بصورت مربعی یا مستطیلی ، براساس نوع سایز غالف براي هر سایز BRBمقاطع extrusion viewدر 
BRBدرصورت لزوم ، براي سایز دقیق غالف که طبق ویژگیهاي سایز )8(شکل قابل مشاهده می باشد .
با آلتین یول تبریز در تماس باشید. توجه داشته باشید که استفاده خواهد شد و بر اساس شکل قاب واقعیمهاربند

مورد نیاز  نیست.ETABSطالعات براي انجام آنالیز در این ا

8شکل
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:BRBفاکتورهاي اصالح سختی محوري موثر 

بصورت مقاطع منشوري مدل شده اند ، با یک سطح مقطع مساوي با مساحت هسته فوالدي ، BRBمقاطع 
Asc الزم است سختی محوري موثر .BRB با سختی نسبی ناحیه انتقال ورق هسته فوالدي ، اتصاالت انتهاي ،

در براي هر مقطع فاکتور اصالحی سختی، طراحی ، درمهاربند و اتصاالت ورق اتصال در نظر گرفته شود. 
) مشخصات اصالحی الزم براي 9در نظر گرفته شده است. بعنوان مثال در (شکلETABSمقاطع موجود در 

را می توانید ببینید.StarBRB_3.5مقطع 

9شکل

آنالیز مدل :

این مختصر نوشته فقط آنالیز االستیک را در نظر می گیرد. آنالیزهاي غیرخطی فراتر از هدف این شرح
می باشد.

انجام شود. مطمئن باشید Etabsطراحی براساس آئین نامه ابتدا باید یک آنالیز در نرم افزار به منظور انجام 
بستگی به صالحدید این در نظر گرفته نشده باشد. 'static load case'DEADوزن خود مهاربندها بعنوان 

مهندس سازه دارد که کدام روش آنالیز توزیع بار جانبی مناسبتر است. روند طراحی پیش رو می تواند براي هر 
استفاده شود. دو آنالیز طیف پاسخ دینامیکی یا استاتیکی 
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:BRBانجام بررسی مقاومت آئین نامه اي روي مقاطع 

در کل ، این جزو مسئولیتهاي مهندس سازه است که تبعیت مناسبی از آئین نامه هاي ساختمانی معتبر از جمله 
AISCمقررات لرزه اي  جزو این داشته باشد. براي مثال ، BRBFها وسیستمهاي BRB، در طراحی 341

ها را BRBکه مسائلی مانند بارهاي ثقلی در طراحی ترکیبات بار روي مسئولیتهاي مهندس سازه است
ضروروي یا مطلوب در نظر بگیرد یا نگیرد.

آلتین یول تبریز بر اساس ترکیبات بار BRBبراي یک بررسی طراحی مقاومت مقاطع ئی الزمدر زیر راهنما
انجام شده است.ساختمانی انتخاب شده توسط مهندس سازه براي آئین نامهETABSطراحی پیش فرض 

انتخاب می کنیم.)11) و (شکل10را مطابق (شکل 'Design'گزینه را ازآئین نامه طراحی فوالد حاکم ابتدا، 

وجود ندارد و از نسخه ETABSدر نسخه هاي پیشین BRBFنوع 'Framing Type 'توضیح اینکه 
Betaاعداداضافه شده است.2015 FactorوBeta Omega Factor براي بصورت پیش فرضBRB

.تماس گرفته شودآلتین یول تبریز با اعداد دقیق طراحی برايبوده و الزم است

10شکل

11شکل
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رفتن به منوي با می باشد تعریف می کنیم.BRBمقاطع تمام امل که ش'STARBRB'با نام 'Group'یک 
'Design' اینGroup سپس در زیر منوي می نمائیمرا براي طراحی انتخاب ،'Steel Frame Design'

کنیمرا انتخاب و کلیک می'STARBRB'، از لیست 'Select Design Group'و با کلیک بر روي 
).12(شکل 

12شکل

منويزیرو'Define'تعریف ترکیبات بارگذاري طراحی پیش فرض ، در منوي براي 
'Load Combinations…'آیتم'Add Default Design Combos…'کلیک کرده و

'Steel Frame Design' و روي می زنیم را تیک'OK'.به بات بار ترکیاین براي انتخاب کلیک می کنیم
Steel'رفته در زیرمنوي 'Design'منوي  Frame Design'روي'Select Design

Combinations…' ترکیبات بار مقاومت آئین نامه اي پیش فرض را که انتهاي آنها کلیک می کنیم. تمام
اضافه کرده و روي 'Design Combinations'به لیست 'DStlS6'یا 'DStlS1'تم میشود مانند خ'S'به 

'OK'13ل کلیک می نمائیم ( شک.(

13شکل
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Steel'زیرمنوي و 'Design'در منوي اکنون Frame Design' رويبا کلیک'Steel Design

/Check' .مقاومت درکنش از اتمام طراحی ، براي مشاهده نسبتهاي انپس عملیات طراحی را انجام می دهیم
Display'روي رفته و 'Steel Frame Design'زیرمنوي به 'Design'، در منوي BRBمقاطع 

Design info…' .قسمت در کلیک می کنیم'Design Output'ینه گز'P-M Ratio Colors &

Values' مایل به تغییر سایز را انتخاب می کنیم. اگرBRBجستجو و بهمی توانید نسبت بودید ، مهاربند یک
)14(شکل اقدام نمائیدBRBع اطانتخاب سایزهاي مق

14شکل

سادگی و با راست کلیک روي مهاربند مورد نظر ه خاص ، بBRBیک نتایج محاسبات خالصهمشاهدهبراي 
.)15ل کد (شدهیمی توانید این کار را انجام 

.)16ل ک(شپنجره مورد نظر باز می شود. 'Details'دکمهمحاسبات دقیقتر ، با کلیک رويبراي 
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15شکل

16شکل
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بدون در نظر گرفتن اینکه آیا مهاربند است BRBکه ظرفیت محوري بر اساس مقاومت کششی دائینمتوجه 
AISCامهآئین نF4طبق بخش،شار استفدر کشش یا  341-10.

توجه مهندس محاسب :قابل 

و خارج دیدبررسی نگرETABSاینجا در نرم افزارکه درالزامات طراحی آئین نامه هادیگرمی شود توصیه 
الزامات آئین نامه هاي ساختمانی ، متمارعایتباباشید مطمئن بررسی گردند. هدف این مختصر نوشته است از 

شرکت هاي BRB،(BRBF)کامل قاب مهاربند کمانش تاب طراحیدرمصالح نامه هاي نآئیلرزه اي و 
د بود.نانتخاب بی نظیري خواهلتین یول تبریز آعمران مهندسی و 


