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 چکیده
 سطح رفتادر ر توجهی قابل تغییر انمیتو ،هازهسا ايالعمل هعکسو  جابجاییها یردمقاو  رفتادر ر تتصاالا تاثیر به توجه با

 زمال یطاشر داراي AISC 358-2010  ییننامهآ مطابقمتداول که  تتصاالاز ا یکی. دکر دیجاا خمشی يب هاقا اي زهلر دعملکر

. ستا RBS  (Reduced Beam Section) لتصاا یاو  یافته کاهش مقطع با تیر لتصاا ،میباشد خمشی يقابهادر  دهستفاا ايبر

و  يشکلپذیر ،سختی مثل دي،فوال خمشی يقابها ريفتار يیژگیهاو در ديیاز تاثیراین اتصال  که ندا داده ننشا تتحقیقا

و  لتصاا متومقاو  سختیدر  ،یافته کاهش مقطع با تیر تتصاالا ثرا سیربر به مقاله ینا در الذ. ددار قابها اي زهلر دعملکر سطح
روش  بهل تصاا اي از نمونه رمنظو ینا ايبر شده است. ختهداپررفتار قاب هاي خمشی فوالدي به خصوص شتاب طبقات  اثر آن بر

. ستا گرفته ارقر دهستفاا ردمو خمشی يقابها تحلیلو در  هیددگر تحلیل تیر كنودر  متناوب نتغییرمکا تحت ودمحد اءجزا

 تحلیل نتایج. ستا هشد حیاطرAISC  راتمقر سساا بر که میباشد طبقه 15و  10،  5 بقا سه بر مشتمل تحلیل ردمو يقابها

رکورد متفاوت که با ضوابط استاندارد  7در  ،یافته کاهش مقطعبا تیر  تتصاالا با خمشی يقابها روي بر غیرخطی دینامیکی
پیش  به سمت تیرها و مفاصل پالستیکِقاب ها بیشتر در  کرنشو  تنش یعزتو که ستاز آن ا حاکی انتخاب و مقیاس شده اند،

صورتی و از شتاب طبقات به واسطه رفتار پالستیک اتصال تیر با مقطع کاهش یافته کاسته شده است. به  منتقل شده ،بینی شده
 ایمن تر و مطمئن تر طراحی نمود. که می توان سازه را براي اجزاء غیر سازه اي

 شتاب میان طبقه اي ،تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی، تیر با مقطع کاهش یافته لتصاا دي،فوالخمشی  بقا: يکلید يهاواژه



International Conference on Civil Engineering 
Architecture & Urban Sustainable Development 

27&28 November 2013, Tabriz , Iran 

Effect of RBS Connection on story acceleration in steel 
resisting moment frames using dynamic time history analysis 

3Jafar Asgari Marnani, 2, Shahriar Tavousi Tafreshi1*Mohammadhossein Mamaghani 

1-Islamic Azad Univeersity Cntral Tehran Branch, moh.mamaghani.eng@iauctb.ac.ir 
2- Assistant Professor, IAUCTB, shtavousi@yahoo.com 

3- Assistant Professor, IAUCTB, asgari_jam@yahoo.com 

Abstract 

 According to the effect of connections details on the behavior of connections, displacements and 
reactions of structures, it is possible to create major changes on the behavior of connection and 
performance levels of moment resisting frames (MRF) by design optimization. One type of 
connection which is widely used is reduced beam section (RBS) and according to AISC 358-2010 
provisions is applicable to MRF. Researches show that the effect of RBS connections details on 
the deforementioned failures, stress-strain distribution at the reduced section, stiffness, strength 
and buckling of connection components. It is adopted the three type of frames, five, ten and 
fifteen stories that have been designed according to AISC seismic provisions (2010). Connections 
have been designed according to AISC 358-2010. Nonlinear dynamic analysis of connections 
show that a great effect on story acceleration. Nonlinear dynamic (Time History) analysis results 
with seven different standard scaled records on MRF with RBS connections show that it is 
possible to satisfy the story acceleration for important structures. 

KEYWORDS: moment resisting frame, reduced beam section connection (RBS), nonlinear 
dynamic analysis, interstory acceleration 


	Full paper-My thesis
	Full paper-My thesis-rev01

