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  خالصه

3Fپايه ثابتاز سكوهاي 

عمرمفيـد  شـود.   براي برداشـت از مخـازن نفتـي اسـتفاده مـي     ،  هاي كم عمق، مانند خليج فارس، به طور گسترده در حوزه آب 4
در اكثـر   كننـد.  سـال را سـپري مـي    25بسياري از سكوهاي موجود در منطقه خليج فارس، عمري بيش ازباشد.  سال مي 25سكوهاي پايه ثابت حدود 

 موجـود اقتصادي، ادامه فعاليت يك سكو بر ساخت سكوي جديد اولويت دارد. به اين ترتيب بررسي و بهسازي سكوهاي پايـه ثابـت    داليل موارد به
هاي كنترلي نيز وجـود دارنـد كـه بـه جـاي       دهند، روش هاي مرسوم مقاوم سازي، كه ظرفيت سازه را افزايش مي امري ضروري است. عالوه بر روش

4Fتاب كمانش بنددر اين مقاله از مهار دهند. رژي وارد شده بر سازه را كاهش ميافزايش ظرفيت اعضا، ان

كه از نوع كنترل غيرفعـال اسـت و بـه روش     5
اين مهاربند در تراز بـاالي سـكو   فارس استفاده شده است.  سكوي رسالت واقع در منطقه خليجكند، براي بهسازي  هيسترزيسي انرژي را مستهلك مي

 بنـد مهار، سـكوي مجهـز بـه    سـازي در نـرم افـزار آبـاكوس     باتوجـه بـه نتـايج مـدل    قرار داده شده است و رفتار سكو تحت زلزله  بررسي شده اسـت.  
 .تري دارد رفتار مناسب هاي شديد در زلزله ،اب، نسبت به سكوي بدون تقويتت كمانش

 
 ، بار زلزله BRBتاب، مهاربند  كمانش، مهاربندتحليل ديناميكي ،يشابلون يسكوكلمات كليدي: 

 
 

 مقدمه .1
به داليل  .شوند استفاده مي (مانند خليج فارس) هاي كم عمق در آب نفت و گاز هاي ارزشمندي هستند كه براي برداشت سازه سكوهاي شابلوني

تحت اثر بارهاي محيطي مانند سكوهاي دريايي بر ساخت سكوي جديد الويت دارد.  سازي، دامه فعاليت يك سكو؛ به كمك مقاومغلب اااقتصادي، 
معيني پاييني دارند و با حذف يا ضعف شديد يك عضو، سكو به شدت آسيب درجه نا ثابت سكوهاي پايه. ]1[موج، زلزله، باد و جريان دريايي قرار دارند

توجه به كنند، با  خليج فارس عمري بيش از عمر مفيد طراحي خود را سپري ميموجود در  بسياري از سكوهاي بيند و حتي ممكن است منهدم شود. مي
اضافه كردن سازي، مانند  هاي مرسوم مقاوم امروزه در كنار روشاهميت اساسي برداشت نفت براي كشور ايران، بهسازي اين سكوها ضروري است. 

براي  (BRB)تاب  از سيستم مهاربند كمانش مطرح است. در اين مقالهنيز اي كنترل سازه ه عضو كمكي، كاهش وزن سازه، تغيير كاربري و ... ، روش
تواند در  ميكند و  يرفعال است. اين سيستم تحت فشار كمانش نميغسازي سكوي دريايي استفاده شده است. اين سيستم مهاربندي از نوع كنترل  مقاوم

، رفتار افزار آباكوس در نرم يناميكيهاي د با انجام تحليلكند.  ميژي را مستهلك هيسترزيسي انربه اين ترتيب به صورت كشش و فشار جاري شود، 
 زلزله، مقايسه شده است. تاب، تحت اثر بار  سكوي بدون تقويت و سكوي مقاوم شده با مهاربند كمانش

 

                                                 
  فيشر يعمران، دانشگاه صنعت يدانشكده مهندس ار،يدانش ۱
  فيشر يدانشگاه صنعت ك،يمكان يدانشكده مهندس ،ييايدر يها متحرك كيناميو د كيناميدروديه يقطب علم ار،ياستاد 2
 فيشر يعمران، دانشگاه صنعت يدانشكده مهندسكارشناس ارشد مهندسي زلزله،  3

4 Jacket Platform 
5 Buckling Restrained-Brace (BRB) 
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   ٢ 

BRB5Fتاب هاربند كمانشم .2

۱  

مهاربند در فشار است. يكي از ، به دليل كمانش شود ناشي از تفاوت در ظرفيت كشش و فشار ايجاد مي هم محوربسياري از مشكالتي كه در مهاربندهاي 
در هاي مطرح براي تسليم فوالد تحت فشار، استفاده از مكانيزم خارجي در محل كمانش است. در اين حالت هسته مركزي مستقل از مكانيزم مقاوم  شيوه

رسد،  ند و طولي از هسته كه به تسليم ميما ، طولي از هسته كه االستيك ميسطح مقطعد. به ازاي مقاومت مواد، برابر كمانش، امكان تغيير طول دار
شود.  در غالف بتن و فوالد، تشكيل مي محصورشدههسته فوالدي اين مهاربند از ارائه كرد.  مهاربندبراي را توان دامنه وسيعي از سختي و مقاومت  مي

شود. براي جلوگيري از كمانش كلي مهاربند، هسته داخل يك غالف فوالدي  است، به نوعي كه در كشش و فشار جاري مي يرپذ شكلهسته فوالدي 
شود و در اين فاصله از يك ماده  مي نظر گرفتهدر  و بتن، يك فضاي خالي بين هسته پر كردنشود. قبل از  ها با مالت يا بتن پر مي گيرد و بين آن قرار مي

شود، تا انتقال نيروي محوري به بخش غالف حداقل شود و هسته به تنهايي نيروي محوري را تحمل كند. از سوي ديگر به دليل  استفاده مي چسبنده يرغ
 است. خالي براي جلوگيري از اصطكاك ضروريگردد، پس وجود فضاي  اثر پواسون، هسته تحت فشار دچار افزايش حجم مي

 هاي زير تشكيل شده است: از قسمت تاب كمانشمهاربند  1 شكلبا توجه به 
   يا ماده پركننده .   بتن3هسته فوالدي         .   2غالف بيروني      .1

 
6Fتاب (سابلي و همكاران و غالف در مهاربند كمانشهسته (راست) -1 شكل

 [3] تاب كمانش دمهاربن مختلف يها قسمت(چپ)  ، [2])2003 ۲

دارد  كند و هسته را به كمانش در مودهاي باالتر وا مي غالف از كمانش كلي هسته جلوگيري مي، گيرد زماني كه هسته تحت فشار قرار مي 2مطابق شكل
اي نچسـب و يـا    به منظور جلوگيري از دخالت غالف در تحمل نيروي محوري، ميان هسته و بتن مـاده  تواند در فشار جاري شود. ، به اين ترتيب هسته مي

7Fراحتي درون غالف بلغزد  اي كه هسته به شود، به گونه گپ در نظر گرفته مي

گپ نبايد آنقدر كم باشد كه به دليل اصطكاك ، غـالف   .)2005(كيانگ 3
حوري درگير شود، همچنين نبايد آنقدر زياد باشد كه كمانش در مود هاي اوليه رخ دهد و هسته نتوانـد در فشـار جـاري شـود. ميـزان      در تحمل نيروي م
 .[3]گردد ميليمتر انتخاب مي 3.5تا  0.7بين  تاب كمانشبند مهارگپ بسته به نوع 

 
 تحت نيروي فشاريتاب  كمانشي عملكرد مهاربند  نحوه -2شكل 

مكانيزم مقاوم در برابر كمانش  كه يصورتتاب با مهاربند معمولي مقايسه شده است. در  در شكل زير رفتار هيسرتيك يك مهاربند كمانش
% 2ي باالي ها كرنشيسي تا زتواند در فشار نيز جاري شود و مقاومت فشاري و كششي يكساني را با رفتار منظم هيستر داشته باشد، هسته مي ابعاد مناسبي

باشد. با ها ، جذب انرژي در مهاربندها ميمزيت اصلي استفاده از آنباشند و اين مهاربندها از نوع كنترل هيسترزيسي و غيرفعال مي از خود بروز دهد.

                                                 
   
2 Sabelli  et al. 
3 Qiang 



 
 

 دانشكده مهندسي عمران، بابلي مهندسي عمران، لّمكنگره  هشتمين
 1393ماه ارديبهشت 18و  17

 

   ٣ 

تواند هم در  مهاربند كمانش تاب داراي چرخه متقارن است، اين به آن معناست كه مهاربند در كشش و فشار رفتاري مشابه دارد و مي، 3شكل توجه به 
اب نسبت به مهاربند متداول داراي مساحت بيشتري است، ت كشش و هم در فشار جاري شود. همچنين چرخه هيسترزيس مربوط به مهاربند كمانش

با توجه  ثابت تنوع مقطع بسياري دارد. در مورد سكوي پايه تاب كمانشبند مهار كند. بيشتري را جذب و مستهلك مي تاب انرژي بنابراين مهاربند كمانش
اي شكل را  . تصوير زير نمونه اي از غالف با مقطع لوله گردد استفاده مياي  به نيروهاي محيط دريا و مباحث مربوط به خوردگي از غالف با مقاطع لوله

 دهد. نشان مي

 

 تاب (خط ممتد) مقايسه رفتار هيسترزيس مهاربند معمولي(خط چين)  و كمانش -3شكل 

 
 (ب)                                    (الف) 

اي (براون و همكاران  با غالف لولهتاب  مهاربند كمانشب)   8F1 )2004( ينگ و همكاران، تاب  تنوع مقاطع مهاربند كمانشالف)  -4 شكل

2001(9F2 

 كرد: تاب را در شكل زير خالصه توان سير تكامل مهاربند كمانش به طور كلي مي

 
10Fپرفسور وادا 1980در سال نخستين بار 

استفاده از  .مطرح گرديد تاب بند كمانشمهار و ايده اوليه عضو فشاري حذف كند رتا كمانش را د تالش كرد 3
11F(رينا و نورميلكوبه ؛ بسيار متداول شد  1995اي در ژاپن بعد از زلزله  براي كاربردهاي لرزه تاب كمانشهاي سيستم مهاربند

و  وتانب). 1997 4
12Fهمكارانش

13Fتربلي و همكارانش .[4]كردندو اثر غالف بر افزايش باربري جانبي را تاييد  تاب بند كمانش) اثرات مثبت مهار1988( 5

) با بارگذاري 1999( 6
14Fشبه استاتيكي سخت شوندگي كرنشي

15Fكومار و همكارانش د.نرا مورد بررسي قرار دا تاب مهاربند كمانش 7

كنترل  بر تاب مهاربند كمانش) تاثير 2007( 1

                                                 
1 Uang et al. 
2 Brown et  al. 
3 Wada 
4 Reina & Normile 
5 Watanbe et al 
6 Trebly et al 
7 Strain Hardening 

1980اختراع  1980آزمايش    
اجرا در ژاپن 

1900 

انتقال تكنولوژي 
به اياالت متحده 

1999 

اجرا در اياالت 
2000متحده   
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16Fدريفت

17Fدلكار و همكارانش .طبقات قاب را تاييد نمودند 2

طبقه مجهز به مهاربند  5قاب  روي تحليل تاريخچه زماني غيرخطي انجام) با 2010(۳

مختلف مهاربند هاي  ول و مساحت قسمتبراي طنيز هايي  نسبت پرداختند وتاب در قاب  به بررسي چيدمان مهاربند كمانش  ،تاب تحت زلزله كمانش

 .[2]كردند ارائهتاب  كمانش

 مورد مطالعه  يسكو .3
در يـن سـكو   . ا[5]متري واقع شده اسـت   4/67لومتري جنوب جزيره الوان و در عمق كي 80در فاصله  ،هاي خليج فارسرسالت در آبخدمت  سكوي

بـا پـل بـه     باشد كه هايي شده است. اين سكو شامل يك جاكت چهارپايه و عرشه مي  دوران جنگ ايران و عراق و همچنين به داليل محيطي دچار آسيب
 .ديآ يشمار م هجزو سكوهاي با خطرپذيري باال ب و سال است 25سكوي توليد متصل شده است. عمر خدمت دهي اين سكو 

 

  
 

 (تصوير چپ)در خليج فارسبعدي(تصوير راست) و مختصات محل سكوي رسالت  3مدل  -5شكل 

 يساز مدل .4

 سكو يساز مدل 1 .4
 

 10انجام شده است. براي لحاظ تقريبي اثر اندركنش خاك و شمع، طول شمع به اندازه  يبه صورت دو بعد Abaqusافزار  با استفاده از نرم يساز مدل
و بين  اند مدل شده، Ungroutedها به صورت  ها درون پايه شمع متر) و انتهاي آن به صورت گيردار در نظر گرفته شده است. 9برابر قطر شمع ادامه يافته (

خرين تراز جكت قرار داده شده متر باالتر از آ 10سكو، جرم عرشه به اندازه  يساز در مدل .شمع و پايه از اتصال دهنده به تعداد كافي استفاده شده است
شده در آناليز ديناميكي  ستفادهجرم ااستفاده شده است.  كه در سكوي رسالت به كار رفته، 37فوالد مشخصاتسكو، از  مصالحسازي  جهت مدل. است

  سازهاز حركت  ناشيجرم افزوده جرم ناشي از رشد گياهان دريايي، اي و متعلقات، جرم آب محصور در اعضاء،  سازه راي و غي شامل جرم اعضاي سازه
، براي صورت ميرايي رايلي وارد شده است ميرايي سازه به .شده استهاي متمركز در ترازهاي مختلف اعمال  جرم به صورت جرم ني. اباشد يدر آب م

استفاده شده  دهند)، ا تشكيل ميسازه ر % درصد كل جرم موثر90كه بيش از هاي طبيعي اول و دوم سكو،( محاسبه ضرايب ميرايي رايلي از فركانس
 است. 

1 2

1 2 1 2

2 2,   ,C M K ζωω ζα β α β
ω ω ω ω

= + = =
+ +

 
)1( 

C ،ماتريس ميراييM ،ماتريس جرم K ،ماتريس سختيα،ضريب ميرايي رايلي متناسب با جرمβ ،2ضريب ميرايي متناسب با سختي 1,ω ω  فركانس

 است. منظور شده درصد 5 براي نيروي زلزله،، 18F4يآ يپ ياستاندارد ا هيتوصبر اساس كه است نسبت ميرايي ζ،زاويه اي مودهاي اول و دوم سكو

 محاسبه شده است. 0.0105برابر β و ضريب 0.1885برابر αضريب
  ثانيه 0.91 :2مود دوره تناوب  ثانيه 2.42 :1موددوره تناوب 

                                                                                                                                                    
1 Kumar et al. 
2 Drift 
3 Deulkar et.al 
4 American Petroleum Institute (API) 
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 (تصوير چپ) مود طبيعي دوم سكو-(تصوير راست) مود طبيعي اول سكو  -6شكل 

19Fها پايه بندي براي مش اند. بندي شده ايجاد و مش Partدر ماژول   Wireبه صورت  ي سكواعضا

20Fها و مهاربندهاي معمولي و شمع 1

 Beamالمان نوع  از 2

 متر انتخاب شده است. 1به اندازه  ها پس از حساسيت سنجي استفاده شده است. ابعاد المان

 
 انجام شده است. Ungroutedسازي شمع به صورت  نحوه استقرار شمع در پايه سكو، مدل -7شكل 

CBF21Fمتداول( ريكمانش پذ يرفتار مهاربندها يساز مدل 2 .4

3 ( 
 

 ريتأث مسئله بر رفتار قاب نياست و ا يكمانش عضو مهاربند ،دهد يشده رخ م يقاب مهاربند كي يدر هنگام زلزله براممكن است كه  يرخطيغ دهيپد
و پس از آن تغيير شكل اعضا در  تحليل كمانش بر روي سكو انجام ، ابتدا يكفراهم كردن امكان كمانش اعضا يبرا يساز مدلدر دارد.  ميمستق

ايد آنقدر اين تغيير مكانهاي اوليه نبايد آنقدر كوچك باشد كه عضو كمانش نكند و نه ب .است رت نقص اوليه بر اعضا وارشدهبه صو ؛مودهاي كمانشي
به عنوان حدس اوليه مناسب   L/1000 اندازهبه  نقص اوليه .شود را كاهش دهد، اين مقدار با حساسيت سنجي انتخاب مي زياد باشد كه سختي عضو

مودهاي كمانش در و  اول و دوم سكوي معمولي را حذف كردهمودهاي كمانشي  ،تاب مهاربند كمانشاستفاده از طول عضو مورد نظر است.  L است.
الزم براي پوش . بنابراين نيروي خواهد دادن شده است، رخ تاب جايگزي ترازي كه مهاربند كمانشهاي ديگري غير از  به بعد، كه در مهاربند 3كمانشي 

 است. ، بيشترشود كه منجر به اولين كمانش در سكو معمولي مي تاب، از نيروي پوشي ه با مهاربند كمانشسكوي مقاوم شدرخ دادن اولين كمانش در 

 (BRB)تاب  مهاربند كمانشرفتار  يساز مدل 3 .4
مناسبي براي مهاربند كند، بنابراين مدل  استفاده شده است، اين نوع المان در فشار كمانش نمي Trussتاب از المان  سازي مهاربند كمانش براي مدل

با مدل مهاربند به صورت آزمايش شده است،  Seismic Starتوسط موسسه كه  ،تاب است. در شكل زير مقايسه اي بين رفتار مهاربند واقعي كمانش

 سخت بافوالد از مدل دو خطي سازي  مدل براي. [6]قرار گرفته است SACمهاربند تحت پروتكل بارگذاري استاندارد . عضو خرپايي ارائه شده است
ت ماكرو و كلي است، اختالفات موجود قابل ين مقاله بررسي رفتار سكو به صوراستفاده شد است. باتوجه به اينكه هدف در ا Isotropicشوندگي 

افزاري  اصطكاك بين هسته و غالف، مقاومت فشاري بيشتري نسبت به مدل نرموجود در مدل آزمايشگاهي به دليل  ، 8شكل اغماض است. با توجه به 

 .[7]مشاهده مي شود

                                                 
1 Leg 
2 Pile 
3 Conventional bracing frame 
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 Seismic Starبا مهاربند تست شده توسط  ،Abaqusسازي شده در نرم افزار مقايسه رفتار مهاربند كمانش تاب مدل -8شكل 

 و بحث  جينتا .5

  زلزله مورد استفاده يزمان خچهيركورد تار 1 .5
 

حركت قدرتمند اين زلزله به استفاده شده است. مدت زمان  ،g851/0شتاب زلزله برابر با  بيشينه با ،طبساز ركورد زلزله  يزمان خچهيتار تحليل براي
22Fو برادي تريفونككمك روش 

انتهاي  بر يدر جهت افقطبس، به صورت جابجايي، زلزله  يزمان خچهيركورد تارثانيه محاسبه شده است.  22برابر  ۱
 است.  دهش ها وارد شمع

 
 1g به شده اسيمق-)نيزم قدرتمند حركت زمان مدت در(طبس زلزله شتاب يزمان خچهيتار -9شكل 

 
 1g به شده اسيمق-)نيزم قدرتمند حركت زمان مدت در(طبس زلزله ييجابجا يزمان خچهيتار-10شكل 

  (BRB) مهاربند كمانش تاب مجهز به يعملكرد سكو يبررس 2 .5
 

 نيگزيمقطع، جا با همانتاب  كمانش يو مهاربندها دهي، حذف گردي رسالتتراز سكوترين باال يمهاربندها ،تاب كمانشمجهز به مهاربند  يسكو در
 طبس بهزلزله  ركوردها صورت گرفته است.  آن يبر رو يزمان خچهيتار زيقرار داده شده و آنال طبس زلزله كيهر دو سكو، تحت تحر شده است.

PGAيها g4/0 ،g45/0 و g5/0 استاعمال شده تاب  كمانشمهاربند سكوي داراي و  يمهاربند معمول يدارا يشده و به سكو اسيمق. 
شـود كـه    مشـاهده مـي  نشان داده شده است. ، BRBبا  در دو حالت معمولي و مقاوم شده سكو عرشهمكان  رييتغ تاريخچه زماني، 11شكل در 

                                                 
1 Trifunac & Brady(1975) 
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معمولي در باالترين تراز سكوي معمولي اسـت، كـه منجـر بـه     كند و دليل آن كمانش مهاربند  ، جابجايي عرشه در دو سكو تفاوت پيدا مي16بعد از ثانيه 
تاب،كمانش رخ نداده و نتيجه آن جابجايي كمتر عرشـه   ، اين درحاليست كه در سكوي مجهز به مهاربند كمانششود ايجاد جابجايي بيشتري در سكو مي

كـاهش   % 5/26، در سكوي تقويت شده نسبت به سكوي معمولي و كنترل سكو دارد يدر طراح يا كننده نيينقش تع كه حداكثرجابجايي  مقداراست. 
 .استيافته 

 
 g5/0  به شده اسيمق طبس ركورد تحت عرشه ييجابجا يزمان خچهيتار-11شكل 

هرچـه زلزلـه شـديد تـر      شده اسـت.  سهيمقا گريكديدر طول ركورد زلزله با  BRBو مهاربند يسكو با مهاربند معمول هايهيپا يبرش يروي، ن12شكل در 
ترازهاي پايين تر نسبت به سكوي داراي مهاربند كمانش تاب كمتر است، بنابراين شود، كمانش مهاربند بيشتر مي شود، و به تبع آن انتقال نيروي افقي به 

شود.اين درحاليست كه تفاوتي در مقدار  پس از كمانش مهاربند معمولي، نيروي برشي كمتري در سكوي معمولي نسبت به سكوي مقاوم شده، ايجاد مي
 وجود ندارد. حداكثر نيروي برشي پايه ها كه عامل مهمي است، در دو سكو؛

 
 g5/0  به شده اسيمق طبس ركورد تحت هيپا يبرش يروين يزمان خچهيتار -12شكل 

مشابه آنچه در مورد نيروي برشي  دهد. مي را نمايش  ،طبسسكو تحت بار زلزله  يها هيدر پا جادشدهيا يمحور يرويمربوط به ن جينتا 13شكل 
يابد، اما نيروي محوري  پايه ها بيان گرديد، پس از كمانش مهاربند معمولي، انتقال نيرو به پايه در سكوي معمولي نسبت به سكوي مقاوم شده، كاهش مي

 يكسان است. هر دو سكو تقريباحداكثر پايه، در 

 
 g5/0  به شده اسيمق طبس ركورد تحت هيپا يمحور يروين يزمان خچهيتار-13شكل 

ستفاده از تاريخچه زماني تنش در المان واقع در محل اتصال مهاربند معمولي و كمانش تاب در باالترين تراز سكو است. مطابق شكل ا 14شكل 
دهد. اهميت اين قضيه به دليل افزايش عمر خستگي به دليل  تاب؛ مقدار تنش در محل اتصال را به مقدار قابل مالحظه اي كاهش مي مهاربندكمانش

 كاهش قابل مالحظه تنش در نقطه اتصال است.
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 g5/0  به شده اسيمق طبس ركورد تحت مهاربند اتصال در تنش يزمان خچهيتار-14شكل 

 بندي  و جمع يگير نتيجه .6
شد و رفتار سكو در دو حالت معمولي و حالت تقويت شده با و تحت زلزله طبس قرار داده مدل  Abaqusافزار  در اين مقاله سكوي رسالت توسط نرم

 توان به صورت زير بيان كرد: نتايج را مي 1  جدولبا تو جه به  .خرين تراز، مقايسه گرديددر آ BRBمهاربند 
يي كه در زلزله ها، جه به نتايج خ سازه دارد، به همين دليل با توبه پاستاب جزو كنترل غير فعال است و براي فعال شدن نياز  مهاربند كمانش -

 .كند اد ميرفتار مناسبي را در سازه ايجتاب  شود، مهاربند كمانش ي ميبند معمولمهارمنجر به كمانش 
اين د. ده مي در محل اتصال مهاربند به مقدار قابل توجهي كاهش را ، تنش ا انتهاي مفصليتاب ب در همه زلزله ها، استفاده از مهاربند كمانش -

 عمر خستگي اتصال را ارتقا دهد.ري به نحو موثتواند  كاهش تنش مي

 كند. دارد، و جابجايي را كنترل مي يتري نسبت به سكوي معمول رفتار مناسبهاي شديد  سكوي مهار شده با مهاربند كمانش تاب در زلزله -
چنداني در مقدار حداكثر برش تاب، بدون تغيير  شود، استفاده از مهاربند كمانش مهاربند معمولي ميزلزله هاي قوي كه منجر به كمانش  در -

 و نيروي محوري پايه، جابجايي عرشه را به خوبي كنترل ميكند.

در منجر به كمانش مهاربند معمولي  يابد و هاي سكو افزايش مي ، مقدار پاسخركورد زلزله PGAافزايش مقدار ، با ها با توجه به نتايج تحليل
استفاده از  ،كه شود يگيري م نتيجهچنين  .كند رفتار مناسبي در سكو ايجادمي، با حذف كمانش BRB مهاربند شود، و به اين ترتيب باالترين تراز مي
  .است هاي شديد مقابل زلزله در ،براي بهسازي سكوهاي موجود نيو همچن ديجد يسكوها  يطراح ي برايگزينه مناسبتاب  مهاربند كمانش

 
 تاب تحت اثر زلزله طبس حداكثر پاسخ سكوي معمولي  و سكوي مجهز به مهاربند كمانشمقادير  -1  جدول

 )mحداكثر جابجايي عرشه ( )Nحداكثر نيروي برش پايه (
  

PGA(g)  درصد
 كاهش

Equipped - BRB Ordinary درصد كاهش Equipped - BRB Ordinary 

-0.9 10053200 9959200 1.0 0.476 0.481 0.4 

-1.8 10828600 10639000 1.9 0.518 0.528 0.45 

-2.3 11465200 11211000 26.5 0.556 0.756 0.5 

 )Nحداكثر نيروي محوري پايه ( )Nمهاربند باالترين تراز(  حداكثر تنش در محل اتصال
  

PGA(g)  درصد
 كاهش

Equipped - BRB Ordinary درصد كاهش Equipped - BRB Ordinary 

27.6 183860000 253896000 -0.1 2219760 2217240 0.4 

33.1 194642000 290761000 -0.2 2256060 2250820 0.45 

36.0 202608000 316554000 -0.2 2286660 2283030 0.5 
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