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 ایرانهمایش ملّی مهندسی سازه اولّین 

 هاي هتل المپیک ، تهران، مركز همایش2131دیماه  11و  12
 

 2-051کد مقاله:                                                                                                              

 با استفاده از تحلیل غیرخطی بار افزون واگرامهاربند  و مهاربند کمانش تاب مقایسه رفتار

3هدی علیزاده حصارسرخم، 2کاویان پور دیسع ،0ینو قلعهمنصور 
 

 ghalehnovi@um.ac.ir، مشهد فردوسی دانشگاه، عضو هیأت علمی  -1

 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجوی کارشناسی ارشد -2

 دانشگاه اقبال الهوری مشهدکارشناسی ارشد،  -3

 چكیده
ای مرسوم در مهاربندهای رایج که دارای معایبی از قبیل  کملانز زیلاد، من نلی هییلترزیت نامتدلارش در کشلز و فشلار و         به رفتار لرزه توجهبا 

های مهاربنلدی همگلرا   نوع جدیدی از سییتم که یرکمانز ناپذ شده یمهاربند هایقاب رفتار این مداله در ،هیتندانرژی چنداش مناسب استهالک نه

(CBF) یا مالحظله  قابل   طلور  بله  این مهاربندها، قابلیلت جلذب انلرژی    در .است هیتند، در مداییه با مهاربندهای رایج مورد بررسی قرار گرفته 

و  دهند. این سییتم به علت عدم اطلالع کلافی از مزایلا   افزایز یافته و در نتیجه سازه در مداب  نیروهای زلزله پایداری بیشتری را از خود نشاش می

ار نگرفتله اسلت.   عملی زیاد مورد استفاده قلر  یها پروژهدر کشور ما و برای  تاکنوشای رایج های باربر لرزههای آش در مداییه با سایر سییتمویژگی

دو در  یا سلازه و سلح  عملللرد    یریپلذ  شلل   یبضر در این مداله رفتار دو سییتم مهاربند کمانز تاب و مهاربند واگرا با مداییه ضریب رفتار،

جهلت مداییله رفتلار از ت لیل  اسلتاتیلی       بررسی قلرار گرفتله اسلت.    مورد ،باشد یم نظر موردکه هر حالت حاوی یلی از دو نوع سییتم  حالت

 غیرخحی بار افزوش استفاده شده است.

 ضریب رفتار ،یریپذ شل  سح  عمللرد، ،م ور بروش کمانز تاب، :کلمات کلیدی

 

 

 قدمهم
بله ایلن هلدف الزم     مهاربندها جهت رسیدش به یك رفتار االستوپالستیك ایده آل گردیده است. برای رسلیدش صرف بهیازی  ت دیدات بییاری

فشاری فوالد فراهم شلود. روشلی کله ملدنظر قلرار       تا با استفاده از ملانیزم مناسبی از کمانز فشاری مهاربند جلوگیری شود و املاش تیلیم است

 پذیر در میاش حجمی از بتن که خود توسط یك غشای فلزی در بلر گرفتله شلده اسلت.    ازی یك هیته فلزی شل از م صورس استعبارت  هگرفت
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فشاری در آش و در نتیجله امللاش    املاش وقوع پدیده تیلیم منظور به، جلوگیری از وقوع کمانز هیته فوالدی غالف بتنیمبانی اصلی عمللرد این 

 .باشد یمجذب انرژی در این عضو از سازه 

 یسلاختمان  یهلا  یتمیس نیاز کارآمدتر یلیعنواش  به ریکمانز ناپذ یمهاربند یها ، قابNorthridge 1994, Kobe 1995 یها بعد از زلزله

در  یا لرزه یکاربردها یبرا یا طور گیترده به ریکمانز ناپذبا مهاربند  یها قاب نیبنابرا؛ واقع شد رشیتوسط طراحاش موردپذ عیسر یور بهره یبرا

 .مورداستفاده قرار گرفتند 1991Kobeبعد از زلزله  اپنژ

و  یاتالف انلرژ  تیظرف [1]کیم و چوی  ازجملهانجام گرفته است  گیتردهت دیدات بییاری به صورت  مهاربندهارفتار و عمللرد این  نهیدرزم 

 رییل تغ افتنیل  یسلاده بلرا   یروش طراحل  كی نیقراردادند و همچن یرا موردبررس ریمجهز به مهاربند کمانز ناپذ یفلز یها ساختماش یا پاسخ لرزه

 كیل  یهلا  معادل سلازه  ییراینیبت م مهاربندهااین  یتسخ زیبا افزا که استشرح  نیبه ا قیت د نیحاص  از ا جیملاش هدف را ارائه دادند که نتا

ایلن   یاسلتفاده از فلوالد بلا مداوملت کلم بلرا       نی. همچنابدی یها عموماً کاهز م ملاش ساختماش رییتغ ممیماکز، ابدی یم زیعموماً افزای درجه آزاد

بله سلازه    یریپلذ  بیکلاهز آسل   یبلرا  او للذ  کنلد  یرا جذب م یشتریب یو انرژ دهیگرد یتر بزرگ كیشل  پالست رییت م  تغ منجر به مهاربندها

 ملورد را  ریطبده مجهز بله مهاربنلد کملانز ناپلذ     6 یساختماش ادار كی یازهایو ن یکل ییجابجا تیظرفنیز  [2]چانگ و چوی  .باشد یسودمند م

را  مهاربنلدها این  یازهایو ن تیظرف نیو همچن ندقرار داد یابیمورد ارز یانداز موضع چشم كیساختماش را از  یا عمللرد لرزه و دادند قرار یبررس

، زونا و هملاراش [1]، زونا و داالستا [4]و هملاراش  انگیج ،[3]الباحی و برونیور بر این  عالوه .دادندپاسخ نشاش  زیو آنال یشگاهیآزما جیت ت نتا

 .اند دادهت دیداتی انجام  ها آشو رفتار  مهاربندها، اثر در پاسخ سازه، عمللرد این یا لرزهدر بهیازی این مهاربند استفاده  یها نهیزمدر  نیز [6]

م لور دارد. در سییلتم   متداول هم های مهاربندیمشابهت ظاهری، تفاوت زیادی با قاب رغم به ریکمانز ناپذهای دارای مهاربندهای رفتار قاب

مت و سختی سییتم های بارگذاری و باربرداری متعدد، افت در مداوچرخه های هییترزیت از نوع پایدار بوده و طیحلده ریکمانز ناپذمهاربندی 

 دچار کمانزمود فشاری این مهاربندها در  م ور همهای دهد که در سییتم مهاربندیت دیدات دو دهه اخیر نشاش می که یدرحال د.شومشاهده نمی

شود. بلا اسلتفاده   من نی هییترزیت را موجب می یافتادگ نییپا درواقعشود و شوند و در نتیجه سییتم دچار زوال در مداومت و سختی میکلی می

شلود. مدلدار   ر تبدی  ملی پذیم ور به مود شل هم رود و مودشلننده موجود در سییتم مهاربندیپذیری باال میشل  ریکمانز ناپذاز مهاربندهای 

-ملی  ریکمانز ناپلذ  بیز از سییتم مهاربندی یتوجه قاب متعادل به میزاش  م ور هماز روش استاتیك معادل در این سییتم  نیروی طراحی حاص 

 .[7]گردد. می ریکمانز ناپذبودش آش در مداییه با سییتم مهاربند  یراقتصادیغباشد. که باعث 

ایلن مدالله رفتلار مهاربنلد      در زیاد آش رونق نیافتله اسلت.  به علت نو بودش سییتم کمانز تاب در ایراش، استفاده از این سییتم با وجود مزایای 

که رفتار مناسبی دارد و البته هزینه و مشلالت اجرایی آش در مداییه با کمانز تاب بیشلتر اسلت، مداییله شلده      م ور بروشکمانز تاب با مهاربند 

 است.

 

 

 [8] بر اساس سطح عملكرد یطراح -0
از  یاریبیل  رو،یل بلر اسلاع ن   یطراحل  یمیروش قلد  یجلا  بله  بلر اسلاع عملللرد    یطراحل  وهیش ینیگزیزلزله، با ورود و جا یعلم مهندس در

خلود را در   دلات یت د وه،یشل  نیا یابیتلام  و دست یاز م دداش و پژوهشگراش برا یاریاند. بی شده یادیبن راتییخوش تغ جهاش دست یها نامه نییآ

از  یاند، اما سحوح مناسب كیسازه در م دوده االست یطراح یبرا نیبنابرا اند شده هیته رویبر اساع ن یکنون یها نامه نییاند. آ کرده رکزمتم نهیزم نیا

 یهلدف از طراحل   دلت یاسلت. در حد  زیل ن ییجلا  جابه یارهایوابیته به مع ییروین یارهایعالوه بر مع باشد، یخیارت م رشیعمللرد که شاهد پذ
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 یهلا  نامله  نییباشد. بر اساع آ ینیب زیکنند که عمللردشاش قاب  پ یطراح ییها است که طراحاش را قادر سازد تا سازه نیاساع عمللرد ا بر یا لرزه

دارد ت مل    یبله روش طراحل   یکه بیتگ یمناسب ناشیاطم هیوارده را با حاش یروهایکه بتوانند ن شود یم یطراح یا گونه به یا سازه یاعضا ،یطراح

 یمعملار  یهلا  یوابیته به خراب زهایمانند کنترل خ یملان رییتغ یها موارد کنترل یوارده در بعض یروهاین یبرا یا سازه یاعضا ی. بعد از طراحندکن

 و ک  سازه هیتند. یمعمار یها یهمزماش وابیته به خراب ینیب یملاش جانب رییهمانند کنترل تغ گرید یو بعض

 

 كنواختی یو بار جانب یبار افزون با بار ثقل یرخطیغ لیتحل -2
قلرار   شلود  یبله سلازه وارد مل    لنواختیصورت  که به یو جانب یثدل یاست که دراش سازه در معرض بارها یبیتدر  یت ل كیبار افزوش   یت ل

-هیل نملودار بلرش پا   كیل   یل ت ل نیل ا جهیادامه دارد که نت ابدیشل   رییتغ یمشخص ییکه سازه به مددار جابجا یبار تا زمان زیافزا نیا رد،یگ یم

به سلازه اعملال    یثدل یدر ابتدا بارها نیبنابرا شوند یبه سازه اعمال م یثدل یچوش از شروع ساخت سازه بارها  یت ل نی. در اباشد یبام م ییجابجا

 [8]. شوند یبه سازه وارد م یجانب یو بعد بارها شوند یم

 :ازاند  که عبارت ردیپذ یبار افزوش به دو صورت انجام م  یت ل

 رویکنترل شونده توسط ن یرخحیغ یلیاستات  ی. ت ل1

 [9] ییکنترل شونده توسط جابجا یرخحیغ یلیاستات  ی. ت ل2

 

 موردمطالعه ی سازهمشخصات  -3

 یکلاربر  یطبده بلوده و دارا  8 یسازه دارا نیا .باشد یم نگتوشیکارد ی سازه، برگرفته از یمهاربند یتمیس یبررس یبرا مداله نیدر ا ی سازه مدل

 یتمیو س yدر جهت  یبه صورت قاب ساده با مهاربند یا سازه یتمیس .باشد یو م   احداث شهر تهراش م 3خاک منحده احداث از نوع  ،یمیلون

 .باشد یم xمتوسط در جهت  یقاب خمش

 [01] و دوره تناوب تجربی ازیموردنضرایب  -4-0

 آیند. ی ت لی  اولیه سازه به صورت زیر به دست میبرا ازیموردنبا توجه به مشخصات سازه موردنظر ضرایب 
0.75 0.75=0.05 H =0.0 05×32 = .6  sec727x yT T و       0 sT =0.15 , T =0.7 S=1.75 , B=2.75  

     

 یساز مدل -4

 .ردیپذ یمانجام  SAP2000افزار با استفاده از نر  یساز مدل

هلا و مهاربنلدها از نلوع فلوالد      و ستوش رهایسازه ت نیکند. در ا  یرا مدل و ت ل یرخحیمصال  و رفتار غ یرخحیافزار قادر است رفتار غ نرم نیا

ST37 آش  میکه مداومت تیلFy=2400 ییمترمربع و مداومت نها یبر سانت لوگرمیک Fu=3700 امالًها کل  . سدفباشد یمربع م متر یسانتبر  لوگرمیک 

و بلار   مترمربلع بر  لوگرمیک 666با فرض بار مرده  باشد یمتن  176. وزش هر سدف باشند یم 1ها از مداطع جدول و ستوش رهایصلب بوده و مداطع ت

  یل خواهد شد و ت ل یساز مدل SAP2000در  موردمحالعه. در ادامه سازه باشد یمسدف بام  یبرا لوگرمیک 116طبدات و  یبرا لوگرمیک 266زنده 

 سازه اعمال خواهد شد. یمتفاوت بر رو یگذارحالت بار 32بار افزوش   یت ل در بار افزوش صورت خواهد گرفت.
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 و ستون ری: مقاطع مورداستفاده در ت 0جدول

BOX36x36x4- BOX36x36x2- BOX40x40x4- BOX40x40x2.5 ها اطع ستوشدم 

IPE16- IPE18- IPE20- IPE22- IPE24- IPE27- IPE30- IPE33-IPE36-IPE40 مداطع تیرها 

 

 نشاش داده شده است. افزار نرمنمایی از سازه مدل شده در  1شل  در

 

 
 الف: پالش سازه

  
 Fو  A یم ورها ریمهاربند کمانز ناپذپ:  6و  1 یم ورها ریمهاربند کمانز ناپذب: 
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 Fو  A یم ورهامهاربند واگرا، ث:  6و  1 یم ورهامهاربند واگرا، ت: 

 شكل سازه:  0شكل

 

 مشخصات مصال اصالح  -1-1
جای کرانه پایین مداومت مصال  که در  باییتی بهعضای کنترل شونده توسط تغییر شل ، ا ( درغیرخحی )استاتیلی و دینامیلی در ت لی 

 .باشد یم 2محابق جدول. این مدادیر برای فوالد شود یممداومت مورد انتظار مصال  استفاده  از ،رود های خحی به کار می ت لی 
 

 مصالح ی شده اصالح: مشخصات  2جدول
21.1 2400 2640 /kg cm  

1.1ye yF F
 

21.1 3700 4070 /kg cm  1.1ue uF F 

 [9]تعیین تغییر مكان هدف  -5-2

تلواش از   یك روش تدریبی ملی  عنواش به شود. برآوردهصلب باید با در نظر گرفتن رفتار غیرخحی سازه  های تغییر ملاش هدف برای سازه با دیافراگم

 .شود یمتغییر ملاش هدف م اسبه ( 1رابحه )به ضرایب با توجه استفاده کرد.  (1رابحه )
2

2

0.6727
1.5 1 1 1 (0.35 2.75) 9.81 0.1623

4
tX tY 


         


 

 است 6.2431ضرب شود بنابراین عدد مورد نیاز در ت لی  برابر  1.1نامه باید این مددار در  با توجه به آیین

(1) 
2

0 1 2 3 2
  *
4π

e
t a

T
C C C C S g 

 
 موردنظرثقلی در سازه  یبارهاتعریف  -5-3

 ثقلی تحلیل بار افزون یبارها:  3جدول

 نام بار ترکیب توضی ات

DL  بار مرده وLL 1.1 بار زنده 0.22DL LL PUSH G1 

LL 0.9 بار زندهLL PUSH G2 
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 موردنظربارهای جانبی وارد به سازه  -5-4

 .شود یمسازه وارد  به 4جدولدر این سازه بارهای جانبی طبق 

 
 [8] جانبی تحلیل بار افزون یبارها:  4جدول

 نام بار ترکیب توضی ات

بار یلنواخت زلزلله   UX.شود میسازه اعمال به  PUSHG1ترکیب بار ثدلی  ی ادامهاین بار جانبی در 

1 است. Yبار یلنواخت زلزله در جهت  UYو  Xدر جهت  0.3UX UY PUSH XU G1 

1 .شود میوارد  Yبوده با این تفاوت که در جهت  PUSHXUG1این بار مشابه بار  0.3UY UX PUSH YU G1 

 Xبار استاتیلی زلزله در جهت  EX و باشد میاین بار جانبی توزیع متناسب با ت لی  استاتیلی خحی 

1 است. Yبار استاتیلی زلزله در جهت  نیز EY.باشد می 0.3EX EY PUSH XG1 

1 .شود میوارد  Yبوده با این تفاوت که در جهت  PUSH XG1این بار مشابه بار  0.3EY EX PUSH YG1 

 

 [8] موردنظرضرایب  ی محاسبهنحوه  -5

 
 : نمودار بار افزون 2شكل

 را به شرح زیر به دست آورد. موردنظرضرایب  تواش یم 2شل با توجه به 

(2) /w ELASTIC DESIGNR V V 

(3) /ELASTIC yR V V  

(4) /m y    
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 .اند آمده 1جدول( در 4تا ) (2ضرایب و مجهوالت روابط )
 : معرفی ضرایب و مجهوالت 5جدول

 ضریب توضی ات

 طراحی تنز مجاز درروشضریب رفتار سازه 
wR 

R سازه پذیری شل ضریب کاهز 
 

  سازه پذیری شل ضریب 
 متناظر با تغییر ملاش هدفبرش پایه سازه 

ELASTICV 

 DESIGNV برش ک  پایه سازه ناشی از بارهای جانبی استاتیلی زلزله

 آید می دست بهبرش پایه االستیك سازه که از نمودار بار افزوش 
yV 

 فروریزدقب  از رسیدش به تغییر ملاش هدف  موردنظرسازه ت ت الگوی  که درصورتی موردنظرتغییر ملاش ماکزیمم سازه ت ت الگوی بار 
m 

 .آید می دست بهتغییر ملاش االستیك سازه که از من نی بار افزوش سازه 
y 

 

 امهاربند واگر -6

 تص ی  تغییر ملاش هدف -7-1
قبلی اسلت   ی آمده دست بهبرابر تغییر ملاش  1.3 حدوداًکه  آید یمبه دست  متر یسانت 32با استفاده از ت لی  بار افزوش تغییر ملاش هدف جدید برابر 

بنابراین مددار 
3C  گیرد یمقرار  مورداستفاده افزار نرمو تغییر ملاش هدف جدید در  یابد یمتغییر  1.3که یك فرض شد به. 

 برش پایه(-جابجاییافزوش )نمودار بار  -7-2
-بلام  شام  نملودار جابجلای   موردنظرمورد نیاز برای هدف  یها دادهبار افزوش  یرخحیغزمانی و ت لی   ی یخچهتارپت از انجام ت لی  غیرخحی 

 .آیند یم دستبه  برش پایه و تغییر ملاش هدف

  
 مهاربند واگرا -PUSH YU G1 یبار جانب ینمودار بار افزوش برا مهاربند واگرا -PUSH XU G1 یبار جانب ینمودار بار افزوش برا
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 مهاربند واگرا -PUSH YG1 یبار جانب ینمودار بار افزوش برا مهاربند واگرا -PUSH XG1 یبار جانب ینمودار بار افزوش برا

 مهاربند واگرا-: نمودار بار افزون 3لشك

 

 م اسبه ضرایب -7-3
 .شود یماستخراج  1جدول ،افزار نرم های یخروجو  3با توجه به شل 

 
 مهاربند واگرا-حاصل از نمودار بار افزون تحت هر الگوی بار یها داده:  5جدول

y (cm) 
m (cm) yV (ton) 

DESIGNV (ton) 
ELASTICV (ton) نام الگوی بار 

18.6 31 2181 449.33 3764 PUSH XU G1 

19.61 28.77 2229 449.33 3838 PUSH YU G1 

14.71 19.81 1368 449.33 2838 PUSH XG1 

11.3 24.39 1371 449.33 2916 PUSH YG1 

 
 .شوند یمم اسبه  6محابق جدول موردنظرضرایب  1با توجه به جدول 

 
 مهاربند واگرا -یریپذ شكلو  یریپذ شكل کاهش محاسبه ضرایب رفتار، : 6جدول

 R
 

wR نام الگوی بار 

1.67 1.73 8.38 PUSH XU G1 

1.11 1.72 8.14 PUSH YU G1 

1.34 2.16 6.31 PUSH XG1 

1.19 2.12 6.48 PUSH YG1 

 

 مهاربند کمانش ناپذیر -7
 طراحی اولیه مهاربند -8-1

مهاربنلدها بله   بلرای   گیرد و مداطعدر مرحله اول سازه با مداطع تیر و ستوش قبلی با سییتم مهاربند موردنظر مورد ت لی  و طراحی قرار می

 آید. دست می
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 مقاطع مورداستفاده در مهاربند کمانش ناپذیر : 7جدول

PL200X14 - PL200X18 - PL200X22 - PL200X26 - PL200X30 

 

 

 

 برش پایه(-جابجاییافزوش )نمودار بار  -8-2
شام  نمودار جابجایی  موردنظرمورد نیاز برای هدف  یها دادهبار افزوش  یرخحیغزمانی و ت لی   ی یخچهتارپت از انجام ت لی  غیرخحی 

 .آیند یم به دستبرش پایه و تغییر ملاش هدف و ... -بام

  
 یرمهاربند کمانز ناپذ -PUSH YU G1 یبار جانب ینمودار بار افزوش برا یرمهاربند کمانز ناپذ - PUSH XU G1نمودار بار افزوش برای بار جانبی 

  
 یرمهاربند کمانز ناپذ -PUSH YG1 یبار جانب ینمودار بار افزوش برا یرمهاربند کمانز ناپذ -PUSH XG1 یبار جانب یافزوش برانمودار بار 

 کمانش ناپذیرمهاربند -: نمودار بار افزون4شكل

 

 م اسبه ضرایب -8-3
 .شود یماستخراج  8جدول افزار نرم های یخروجو  4شل با توجه به 
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 یرمهاربند کمانش ناپذ - حاصل از نمودار بار افزون تحت هر الگوی بار یها داده : 8جدول

y (cm) 
m (cm) 

yV (ton) 
DESIGNV (ton) 

ELASTICV (ton) نام الگوی بار 

19.39 31.98 2144 446.76 3677 PUSH XU G1 

16.83 24.48 1938 446.76 3743 PUSH YU G1 

11.22 26.16 1318 446.76 2771 PUSH XG1 

11.67 24.46 1334 446.76 2817 PUSH YG1 

 
 .شوند یمم اسبه  9محابق جدول موردنظرضرایب  8با توجه به جدول

 
 یرمهاربند کمانش ناپذ - یریپذ شكلو  یریپذ شكل کاهش : محاسبه ضرایب رفتار، 9جدول

 R wR
 

 نام الگوی بار

1.61 1.71 8.23 PUSH XU G1 

1.41 1.93 8.38 PUSH YU G1 

1.32 2.11 6.21 PUSH XG1 

1.62 2.14 6.39 PUSH YG1 

 

 های جانبی یكنواخت موردمطالعه تحت بارگذاریبررسی سطح عملكرد سازه  -8

 

 
 تحت بارهای جانبیو تعداد مفاصل خمیری سطح عملكرد  : 01جدول

 نوع بار
 سازه با مهاربند کمانش تاب محور برونسازه با مهاربند 

 تعداد مفاصل خمیری سطح عملكرد تعداد مفاصل خمیری سطح عملكرد

PUSH XU G1 09 جانیایمنی  23 ایمنی جانی 

PUSH YU G1 25 ایمنی جانی 34  آستانه فروریزش 

PUSH XG1 04 وقفه یبقابلیت استفاده  21 ایمنی جانی 

PUSH YG1 24 ایمنی جانی 28 ایمنی جانی 

 

 یریگ جهینت  -9

 

 ضریب رفتار ی یهیمدا -9-1

که مشاهده شد میزاش ضریب رفتار مهاربند واگرا و کمانز ناپذیر ت ت بارهلای حاصل  از بلار اسلتاتیلی زلزلله کمتلر از الگلوی بلار          طور هماش 

واگرا است و البته این اختالف خیللی کلم اسلت و     مهاربندت ت هر نوع الگوی بار ضریب رفتار مهاربند کمانز ناپذیر کمتر از  ویلنواخت است 

مینلیمم   اگلر  گرفت ضریب رفتار سییتم مهاربند واگرا و کمانز ناپذیر با اتصاالت مفصلی دارای ضلریب رفتلار یلیلانی هیلتند.     در نظر تواش یم
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 yجهلت   در .شلود  یمبرای مهاربند کمانز ناپذیر در نظر گرفته  6.2واگرا و  هاربندمبرای  6.3مددار  xضریب رفتار در نظر گرفته شود، در جهت 

در جدول زیر اختالف ضریب رفتار دو سییلتم ت لت الگوهلای بلار      .شود یمبرای کمانز ناپذیر در نظر گرفته  6.4ربند واگرا و برای مها 6.1نیز 

 .شود یممختلف مشاهده 
 

 مهاربند: درصد اختالف ضریب رفتار دو سیستم  00لجدو

 نام الگوی بار درصد اختالف

1.79 PUSH XU G1 

1.87 PUSH YU G1 

1.18 PUSH XG1 

1.38 PUSH YG1 

 

میلزاش بلرای    یلن ا درصلد اسلت.   2بلار کمتلر از    یالگوهامیزاش اختالف ضریب رفتار دو سییتم ت ت  شود یممشاهده  11جدولکه در  طور هماش

گفت ضریب رفتار مهاربند  تواش یم یطورکل به است. نظر صرفکه قاب   باشد یم PUSH XG1 ،1.18کمترین ضریب رفتار که مربوط به الگوی بار 

کله   شود یم 7استفاده نماییم این مددار حدود  گیری یانگینماز روش  که یدرصورت و است. 6.1و  6واگرا و کمانز ناپذیر با اتصاالت مفصلی، بین 

 است. شده اشارهنیز به آش  AISC نامه یینآدر 

 یریپذ شل و ضریب کاهز  یریپذ شل مداییه  -9-2
 یریپلذ  شلل   ینلیمم م .باشلد  یمدرصد  2هم در دو سییتم دارای اختالفی کمتر از  یریپذ شل و کاهز  یریپذ شل مشابه ضریب رفتار، ضرایب  

 است. yدر جهت  1.6و  xدر جهت  1.3برابر 

 

 مداییه سح  عمللرد -9-3

 م ور بروشکه با وجود ضریب رفتار برابر، سح  عمللرد سییتم مهاربند کمانز تاب بهتر از مهاربند  شود یممشاهده  16با توجه به جدول 

 .دهد میکه سح  عمللرد یلیاش دارد، تعداد مفاص  خمیری سازه را کاهز  ییبارهات ت و  باشد می

 

مهاربند کمانز تاب، عمللرد مناسب تری نیبت به مهاربند با توجه به نتایج یاد شده مشاهده می شود با وجود هزینه و مشلالت اجرایی کمتر در 

 بروش م ور دارد.
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