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چكیده
با توجه به رفتار لرزه ای مرسوم در مهاربندهای رایج که دارای معایبی از قبیل کملانز زیلاد ،من نلی هییلترزیت نامتدلارش در کشلز و فشلار و
استهالک نهچنداش مناسب انرژی هیتند ،در این مداله رفتار قابهای مهاربندیشده کمانز ناپذیر که نوع جدیدی از سییتمهای مهاربنلدی همگلرا
( )CBFهیتند ،در مداییه با مهاربندهای رایج مورد بررسی قرار گرفته است .در این مهاربندها ،قابلیلت جلذب انلرژی بلهطلور قابل مالحظلهای
افزایز یافته و در نتیجه سازه در مداب نیروهای زلزله پایداری بیشتری را از خود نشاش میدهند .این سییتم به علت عدم اطلالع کلافی از مزایلا و
ویژگیهای آش در مداییه با سایر سییتمهای باربر لرزهای رایج تاکنوش در کشور ما و برای پروژههای عملی زیاد مورد استفاده قلرار نگرفتله اسلت.
در این مداله رفتار دو سییتم مهاربند کمانز تاب و مهاربند واگرا با مداییه ضریب رفتار ،ضریب شلل پلذیری و سلح عملللرد سلازهای در دو
حالت که هر حالت حاوی یلی از دو نوع سییتم مورد نظر میباشد ،مورد بررسی قلرار گرفتله اسلت .جهلت مداییله رفتلار از ت لیل اسلتاتیلی
غیرخحی بار افزوش استفاده شده است.
کلمات کلیدی :کمانز تاب ،بروشم ور ،سح عمللرد ،شل پذیری ،ضریب رفتار

مقدمه
ت دیدات بییاری صرف بهیازی مهاربندها جهت رسیدش به یك رفتار االستوپالستیك ایده آل گردیده است .برای رسلیدش بله ایلن هلدف الزم
است تا با استفاده از ملانیزم مناسبی از کمانز فشاری مهاربند جلوگیری شود و املاش تیلیم فشاری فوالد فراهم شلود .روشلی کله ملدنظر قلرار
گرفته عبارت است از م صورسازی یك هیته فلزی شل پذیر در میاش حجمی از بتن که خود توسط یك غشای فلزی در بلر گرفتله شلده اسلت.

مبانی اصلی عمللرد این غالف بتنی ،جلوگیری از وقوع کمانز هیته فوالدی بهمنظور املاش وقوع پدیده تیلیم فشاری در آش و در نتیجله امللاش
جذب انرژی در این عضو از سازه میباشد.
بعد از زلزلههای  ،Northridge 1994, Kobe 1995قابهای مهاربندی کمانز ناپذیر بهعنواش یلی از کارآمدترین سییتمهلای سلاختمانی
برای بهرهوری سریع توسط طراحاش موردپذیرش واقع شد؛ بنابراین قابهای با مهاربند کمانز ناپذیر بهطور گیتردهای برای کاربردهای لرزهای در
ژاپن بعد از زلزله  Kobe1991مورداستفاده قرار گرفتند.
درزمینه رفتار و عمللرد این مهاربندها ت دیدات بییاری به صورت گیترده انجام گرفته است ازجمله کیم و چوی [ ]1ظرفیت اتالف انلرژی و
پاسخ لرزهای ساختماشهای فلزی مجهز به مهاربند کمانز ناپذیر را موردبررسی قراردادند و همچنین یك روش طراحلی سلاده بلرای یلافتن تغییلر
ملاش هدف را ارائه دادند که نتایج حاص از این ت دیق به این شرح است که با افزایز سختی این مهاربندها نیبت میرایی معادل سلازههلای یلك
درجه آزادی عموماً افزایز مییابد ،ماکزیمم تغییر ملاش ساختماشها عموماً کاهز مییابد .همچنین اسلتفاده از فلوالد بلا مداوملت کلم بلرای ایلن
مهاربندها منجر به ت م تغییر شل پالستیك بزرگتری گردیده و انرژی بیشتری را جذب میکنلد و للذا بلرای کلاهز آسلیبپلذیری بله سلازه
سودمند میباشد .چانگ و چوی [ ]2نیز ظرفیت جابجایی کلی و نیازهای یك ساختماش اداری  6طبده مجهز بله مهاربنلد کملانز ناپلذیر را ملورد
بررسی قرار دادند و عمللرد لرزهای ساختماش را از یك چشمانداز موضعی مورد ارزیابی قرار دادند و همچنین ظرفیت و نیازهای این مهاربنلدها را
ت ت نتایج آزمایشگاهی و آنالیز پاسخ نشاش دادند .عالوه بر این الباحی و برونیور [ ،]3جیانگ و هملاراش [ ،]4زونا و داالستا [ ،]1زونا و هملاراش
[ ]6نیز در زمینههای استفاده این مهاربند در بهیازی لرزهای ،اثر در پاسخ سازه ،عمللرد این مهاربندها و رفتار آشها ت دیداتی انجام دادهاند.
رفتار قابهای دارای مهاربندهای کمانز ناپذیر بهرغم مشابهت ظاهری ،تفاوت زیادی با قابهای مهاربندی متداول همم لور دارد .در سییلتم
مهاربندی کمانز ناپذیر حلدههای هییترزیت از نوع پایدار بوده و طی چرخههای بارگذاری و باربرداری متعدد ،افت در مداومت و سختی سییتم
مشاهده نمیشود .درحالیکه ت دیدات دو دهه اخیر نشاش میدهد که در سییتم مهاربندیهای همم ور این مهاربندها در مود فشاری دچار کمانز
کلی میشوند و در نتیجه سییتم دچار زوال در مداومت و سختی میشود و درواقع پایینافتادگی من نی هییترزیت را موجب میشود .بلا اسلتفاده
از مهاربندهای کمانز ناپذیر شل پذیری باال میرود و مودشلننده موجود در سییتم مهاربندی همم ور به مود شل پذیر تبدی ملیشلود .مدلدار
نیروی طراحی حاص از روش استاتیك معادل در این سییتم همم ور متعادل به میزاش قاب توجهی بیز از سییتم مهاربندی کمانز ناپلذیر ملی-
باشد .که باعث غیراقتصادی بودش آش در مداییه با سییتم مهاربند کمانز ناپذیر میگردد.]7[ .
به علت نو بودش سییتم کمانز تاب در ایراش ،استفاده از این سییتم با وجود مزایای زیاد آش رونق نیافتله اسلت .در ایلن مدالله رفتلار مهاربنلد
کمانز تاب با مهاربند بروشم ور که رفتار مناسبی دارد و البته هزینه و مشلالت اجرایی آش در مداییه با کمانز تاب بیشلتر اسلت ،مداییله شلده
است.

 -0طراحی بر اساس سطح عملكرد []8
در علم مهندسی زلزله ،با ورود و جایگزینی شیوه طراحلی بلر اسلاع عملللرد بلهجلای روش قلدیمی طراحلی بلر اسلاع نیلرو ،بیلیاری از
آییننامههای جهاش دستخوش تغییرات بنیادی شدهاند .بییاری از م دداش و پژوهشگراش برای تلام و دستیابی این شلیوه ،ت دیدلات خلود را در
این زمینه متمرکز کردهاند .آییننامههای کنونی بر اساع نیرو تهیهشدهاند بنابراین برای طراحی سازه در م دوده االستیك مناسباند ،اما سحوحی از
عمللرد که شاهد پذیرش خیارت میباشد ،عالوه بر معیارهای نیرویی وابیته به معیارهای جابهجلایی نیلز اسلت .در حدیدلت هلدف از طراحلی

لرزهای بر اساع عمللرد این است که طراحاش را قادر سازد تا سازههایی طراحی کنند که عمللردشاش قاب پیزبینی باشد .بر اساع آیینناملههلای
طراحی ،اعضای سازهای بهگونهای طراحی میشود که بتوانند نیروهای وارده را با حاشیه اطمیناش مناسبی که بیتگی بله روش طراحلی دارد ت مل
کنند .بعد از طراحی اعضای سازهای برای نیروهای وارده در بعضی موارد کنترلهای تغییر ملانی مانند کنترل خیزها وابیته به خرابیهلای معملاری
و بعضی دیگر همانند کنترل تغییر ملاش جانبی نیبی همزماش وابیته به خرابیهای معماری و ک سازه هیتند.

 -2تحلیل غیرخطی بار افزون با بار ثقلی و بار جانبی یكنواخت
ت لی بار افزوش یك ت لی تدریبی است که دراش سازه در معرض بارهای ثدلی و جانبی که بهصورت یلنواخت بله سلازه وارد ملیشلود قلرار
میگیرد ،این افزایز بار تا زمانی که سازه به مددار جابجایی مشخصی تغییر شل یابد ادامه دارد که نتیجه ایلن ت لیل یلك نملودار بلرش پایله-
جابجایی بام میباشد .در این ت لی چوش از شروع ساخت سازه بارهای ثدلی به سازه اعمال میشوند بنابراین در ابتدا بارهای ثدلی به سلازه اعملال
میشوند و بعد بارهای جانبی به سازه وارد میشوند]8[ .
ت لی بار افزوش به دو صورت انجام میپذیرد که عبارتاند از:
 .1ت لی استاتیلی غیرخحی کنترل شونده توسط نیرو
 .2ت لی استاتیلی غیرخحی کنترل شونده توسط جابجایی []9

 -3مشخصات سازهی موردمطالعه
مدل سازهی در این مداله برای بررسی سییتم مهاربندی ،برگرفته از سازهی کاردینگتوش میباشد .این سازه دارای  8طبده بلوده و دارای کلاربری
میلونی ،خاک منحده احداث از نوع  3و م

احداث شهر تهراش میباشد .سییتم سازهای به صورت قاب ساده با مهاربندی در جهت  yو سییتم

قاب خمشی متوسط در جهت  xمیباشد.
 -0-4ضرایب موردنیاز و دوره تناوب تجربی []01
با توجه به مشخصات سازه موردنظر ضرایب موردنیاز برای ت لی اولیه سازه به صورت زیر به دست میآیند.

 T0 =0.15 , Ts =0.7  S=1.75 , B=2.75و

T x  T y =0.05 H 0.75 =0.05×320.75 =0.6727 sec

 -4مدلسازی
مدلسازی با استفاده از نر افزار  SAP2000انجام میپذیرد.
این نرمافزار قادر است رفتار غیرخحی مصال و رفتار غیرخحی را مدل و ت لی کند .در این سازه تیرها و ستوشهلا و مهاربنلدها از نلوع فلوالد
 ST37که مداومت تیلیم آش  Fy=2400کیلوگرم بر سانتی مترمربع و مداومت نهایی  Fu=3700کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد .سدفها کلامالً
صلب بوده و مداطع تیرها و ستوشها از مداطع جدول 1میباشند .وزش هر سدف  176تن میباشد با فرض بار مرده  666کیلوگرم بر مترمربلع و بلار
زنده  266کیلوگرم برای طبدات و  116کیلوگرم برای سدف بام میباشد .در ادامه سازه موردمحالعه در  SAP2000مدلسازی خواهد شد و ت لیل
بار افزوش صورت خواهد گرفت .در ت لی بار افزوش  32حالت بارگذاری متفاوت بر روی سازه اعمال خواهد شد.

جدول : 0مقاطع مورداستفاده در تیر و ستون
مداطع ستوشها

BOX36x36x4- BOX36x36x2- BOX40x40x4- BOX40x40x2.5
IPE16- IPE18- IPE20- IPE22- IPE24- IPE27- IPE30- IPE33-IPE36-IPE40

مداطع تیرها

در شل  1نمایی از سازه مدل شده در نرمافزار نشاش داده شده است.

الف :پالش سازه

ب :مهاربند کمانز ناپذیر م ورهای  1و 6

پ :مهاربند کمانز ناپذیر م ورهای  Aو F

ث :مهاربند واگرا ،م ورهای  Aو F

ت :مهاربند واگرا ،م ورهای  1و 6

شكل : 0شكل سازه

 -1-1اصالح مشخصات مصال
در ت لی غیرخحی (استاتیلی و دینامیلی) در اعضای کنترل شونده توسط تغییر شل  ،باییتی بهجای کرانه پایین مداومت مصال که در
ت لی های خحی به کار میرود ،از مداومت مورد انتظار مصال استفاده میشود .این مدادیر برای فوالد محابق جدول 2میباشد.
جدول : 2مشخصات اصالحشدهی مصالح

1.1 2400  2640kg / cm 2

Fye  1.1Fy

1.1 3700  4070kg / cm 2

Fue  1.1Fu

 -2-5تعیین تغییر مكان هدف []9
تغییر ملاش هدف برای سازه با دیافراگمهای صلب باید با در نظر گرفتن رفتار غیرخحی سازه برآورده شود .بهعنواش یك روش تدریبی ملیتلواش از
رابحه ( )1استفاده کرد .با توجه به ضرایب رابحه ( )1تغییر ملاش هدف م اسبه میشود.
0.67272
 9.81  0.1623
4 2
با توجه به آییننامه باید این مددار در  1.1ضرب شود بنابراین عدد مورد نیاز در ت لی برابر  6.2431است

tX  tY  1.5 111 (0.35  2.75) 
T e2
*g
4π 2

() 1

t  C 0C 1C 2C 3S a

 -3-5تعریف بارهای ثقلی در سازه موردنظر
جدول : 3بارهای ثقلی تحلیل بار افزون
توضی ات

ترکیب

نام بار

 DLبار مرده و  LLبار زنده

1.1DL  0.22LL

PUSH G1

 LLبار زنده

0.9LL

PUSH G2

 -4-5بارهای جانبی وارد به سازه موردنظر
در این سازه بارهای جانبی طبق جدول 4به سازه وارد میشود.
جدول : 4بارهای جانبی تحلیل بار افزون []8
توضی ات

ترکیب

این بار جانبی در ادامهی ترکیب بار ثدلی  PUSHG1به سازه اعمال میشود UX.بار یلنواخت زلزلله
در جهت  Xو  UYبار یلنواخت زلزله در جهت  Yاست.
این بار مشابه بار  PUSHXUG1بوده با این تفاوت که در جهت  Yوارد میشود.
این بار جانبی توزیع متناسب با ت لی استاتیلی خحی میباشد و EXبار استاتیلی زلزله در جهت X
میباشد EY.نیز بار استاتیلی زلزله در جهت  Yاست.
این بار مشابه بار  PUSH XG1بوده با این تفاوت که در جهت  Yوارد میشود.

نام بار

1UX  0.3UY

PUSH XU G1

1UY  0.3UX

PUSH YU G1

1EX  0.3EY

PUSH XG1

1EY  0.3EX

PUSH YG1

 -5نحوه محاسبهی ضرایب موردنظر][8

شكل : 2نمودار بار افزون

با توجه به شل  2میتواش ضرایب موردنظر را به شرح زیر به دست آورد.

()2

Rw V ELASTIC /V DESIGN

()3

R  V ELASTIC /V y

()4

  m /  y

ضرایب و مجهوالت روابط ( )2تا ( )4در جدول 1آمدهاند.
جدول : 5معرفی ضرایب و مجهوالت
ضریب

توضی ات
ضریب رفتار سازه درروش طراحی تنز مجاز

Rw

ضریب کاهز شل پذیری سازه

R



ضریب شل پذیری سازه
برش پایه سازه متناظر با تغییر ملاش هدف

V ELASTIC

برش ک پایه سازه ناشی از بارهای جانبی استاتیلی زلزله

V DESIGN

برش پایه االستیك سازه که از نمودار بار افزوش به دست میآید

Vy

تغییر ملاش ماکزیمم سازه ت ت الگوی بار موردنظر درصورتیکه سازه ت ت الگوی موردنظر قب از رسیدش به تغییر ملاش هدف فروریزد

m

تغییر ملاش االستیك سازه که از من نی بار افزوش سازه به دست میآید.

y

 -6مهاربند واگرا
 -1-7تص ی تغییر ملاش هدف
با استفاده از ت لی بار افزوش تغییر ملاش هدف جدید برابر  32سانتیمتر به دست میآید که حدوداً  1.3برابر تغییر ملاش بهدستآمدهی قبلی اسلت
بنابراین مددار  C 3که یك فرض شد به  1.3تغییر مییابد و تغییر ملاش هدف جدید در نرمافزار مورداستفاده قرار میگیرد.

 -2-7نمودار بار افزوش (جابجایی-برش پایه)
پت از انجام ت لی غیرخحی تاریخچهی زمانی و ت لی غیرخحی بار افزوش دادههای مورد نیاز برای هدف موردنظر شام نملودار جابجلای بلام-
برش پایه و تغییر ملاش هدف به دست میآیند.
3/5 × 103

3/5 ×103

ton

ton

2

2

برش پایه

2/5

2/5

1/5

9 11 13 15 18 20 23 27 29 32 cm

6

4

2

جابجایی مرکز جرم بام

نمودار بار افزوش برای بار جانبی  -PUSH XU G1مهاربند واگرا

1/5

1

1

0/5

0/5

0
0

برش پایه

3

3

cm
9 11 12 15 18 20 23 25 28
جابجایی مرکز جرم بام

0
6

4

2

نمودار بار افزوش برای بار جانبی  -PUSH YU G1مهاربند واگرا

0

×103

2/5 ×103

ton 2

ton

2

1/5
برش پایه

1

0/5
0

cm

10بام0 1 2 3 4 5 6 7 9
جابجایی 12
13 13 15 16 18 19 20
مرکز11جرم

برش پایه

1

1/5

0/5
12مرکز11جرم 8
15 18 20 23 24cm
بام
جابجایی

نمودار بار افزوش برای بار جانبی  -PUSH XG1مهاربند واگرا

0
6

4

0

2

نمودار بار افزوش برای بار جانبی  -PUSH YG1مهاربند واگرا

شكل : 3نمودار بار افزون-مهاربند واگرا

 -3-7م اسبه ضرایب
با توجه به شل  3و خروجیهای نرمافزار ،جدول 1استخراج میشود.
جدول : 5دادههای حاصل از نمودار بار افزون تحت هر الگوی بار-مهاربند واگرا
)(cm

y

) m (cm

)V y (ton

)(ton

)V ELASTIC (ton

V DESIGN

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

با توجه به جدول  1ضرایب موردنظر محابق جدول 6م اسبه میشوند.
جدول : 6محاسبه ضرایب رفتار ،کاهش شكلپذیری و شكلپذیری -مهاربند واگرا



R

Rw

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

نام الگوی بار

 -7مهاربند کمانش ناپذیر
 -1-8طراحی اولیه مهاربند
در مرحله اول سازه با مداطع تیر و ستوش قبلی با سییتم مهاربند موردنظر مورد ت لی و طراحی قرار میگیرد و مداطع بلرای مهاربنلدها بله
دست میآید.

جدول : 7مقاطع مورداستفاده در مهاربند کمانش ناپذیر
PL200X14 - PL200X18 - PL200X22 - PL200X26 - PL200X30

 -2-8نمودار بار افزوش (جابجایی-برش پایه)
پت از انجام ت لی غیرخحی تاریخچهی زمانی و ت لی غیرخحی بار افزوش دادههای مورد نیاز برای هدف موردنظر شام نمودار جابجایی
بام-برش پایه و تغییر ملاش هدف و  ...به دست میآیند.
3 ×103

3
3
ton ×10

ton

2/5

2/5

2

2
برش پایه

برش پایه

1/5

1/5
1

1

0/5

0/5

0

cm

9 11 13 15 17 21 23 25 28 30 32
جابجایی مرکز جرم بام

6

4

2

0

cm

9 11 12 15 18 20 23 24
جابجایی مرکز جرم بام

0

نمودار بار افزوش برای بار جانبی  - PUSH XU G1مهاربند کمانز ناپذیر

6

4

2

0

نمودار بار افزوش برای بار جانبی  -PUSH YU G1مهاربند کمانز ناپذیر
ton

2

برش پایه

1/5

نمودار بار افزوش برای بار جانبی  -PUSH XG1مهاربند کمانز ناپذیر

1

0/5
0

cm

بام 0 1 2 3 4 5 6 7
8 1011111213151617192021222424
جابجایی مرکز جرم
نمودار بار افزوش برای بار جانبی  -PUSH YG1مهاربند کمانز ناپذیر

شكل :4نمودار بار افزون-مهاربند کمانش ناپذیر

 -3-8م اسبه ضرایب
با توجه به شل  4و خروجیهای نرمافزار جدول 8استخراج میشود.

برش پایه

1/8 ×103
1/6
1/4
1/2
1
0/8
0/6
0/4
0/2
0
cm
0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 13 15 16 18 19 20
جابجایی مرکز جرم بام

2/5 ×103

ton

جدول : 8دادههای حاصل از نمودار بار افزون تحت هر الگوی بار  -مهاربند کمانش ناپذیر

) y (cm

) m (cm

)V y (ton

)V DESIGN (ton

)V ELASTIC (ton

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

نام الگوی بار

با توجه به جدول 8ضرایب موردنظر محابق جدول 9م اسبه میشوند.
جدول : 9محاسبه ضرایب رفتار ،کاهش شكلپذیری و شكلپذیری  -مهاربند کمانش ناپذیر



R

Rw

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

نام الگوی بار

 -8بررسی سطح عملكرد سازه موردمطالعه تحت بارگذاریهای جانبی یكنواخت

جدول : 01سطح عملكرد و تعداد مفاصل خمیری تحت بارهای جانبی
نوع بار

سازه با مهاربند کمانش تاب

سازه با مهاربند برونمحور
سطح عملكرد

تعداد مفاصل خمیری

سطح عملكرد

تعداد مفاصل خمیری

PUSH XU G1

ایمنی جانی

23

ایمنی جانی

09

PUSH YU G1

آستانه فروریزش

34

ایمنی جانی

25

PUSH XG1

ایمنی جانی

21

قابلیت استفاده بیوقفه

04

PUSH YG1

ایمنی جانی

28

ایمنی جانی

24

 -9نتیجهگیری
 -1-9مداییهی ضریب رفتار
هماشطور که مشاهده شد میزاش ضریب رفتار مهاربند واگرا و کمانز ناپذیر ت ت بارهلای حاصل از بلار اسلتاتیلی زلزلله کمتلر از الگلوی بلار
یلنواخت است و ت ت هر نوع الگوی بار ضریب رفتار مهاربند کمانز ناپذیر کمتر از مهاربند واگرا است و البته این اختالف خیللی کلم اسلت و
میتواش در نظر گرفت ضریب رفتار سییتم مهاربند واگرا و کمانز ناپذیر با اتصاالت مفصلی دارای ضلریب رفتلار یلیلانی هیلتند .اگلر مینلیمم

ضریب رفتار در نظر گرفته شود ،در جهت  xمددار  6.3برای مهاربند واگرا و  6.2برای مهاربند کمانز ناپذیر در نظر گرفته میشلود .در جهلت y
نیز  6.1برای مهاربند واگرا و  6.4برای کمانز ناپذیر در نظر گرفته میشود .در جدول زیر اختالف ضریب رفتار دو سییلتم ت لت الگوهلای بلار
مختلف مشاهده میشود.
جدول : 00درصد اختالف ضریب رفتار دو سیستم مهاربند
درصد اختالف

نام الگوی بار

1.79

PUSH XU G1

1.87

PUSH YU G1

1.18

PUSH XG1

1.38

PUSH YG1

هماشطور که در جدول 11مشاهده میشود میزاش اختالف ضریب رفتار دو سییتم ت ت الگوهای بلار کمتلر از  2درصلد اسلت .ایلن میلزاش بلرای
کمترین ضریب رفتار که مربوط به الگوی بار  1.18 ،PUSH XG1میباشد که قاب صرفنظر است .بهطورکلی میتواش گفت ضریب رفتار مهاربند
واگرا و کمانز ناپذیر با اتصاالت مفصلی ،بین  6و  6.1است .و درصورتیکه از روش میانگینگیری استفاده نماییم این مددار حدود  7میشود کله
در آییننامه  AISCنیز به آش اشارهشده است.

 -2-9مداییه شل پذیری و ضریب کاهز شل پذیری
مشابه ضریب رفتار ،ضرایب شل پذیری و کاهز شل پذیری هم در دو سییتم دارای اختالفی کمتر از  2درصد میباشلد .مینلیمم شلل پلذیری
برابر  1.3در جهت  xو  1.6در جهت  yاست.

 -3-9مداییه سح عمللرد
با توجه به جدول 16مشاهده میشود که با وجود ضریب رفتار برابر ،سح عمللرد سییتم مهاربند کمانز تاب بهتر از مهاربند بروشم ور
میباشد و ت ت بارهایی که سح عمللرد یلیاش دارد ،تعداد مفاص خمیری سازه را کاهز میدهد.
با توجه به نتایج یاد شده مشاهده می شود با وجود هزینه و مشلالت اجرایی کمتر در مهاربند کمانز تاب ،عمللرد مناسب تری نیبت به مهاربند
بروش م ور دارد.
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