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چکیده
به منظور بررسی رفتار لرزه ای سازه های قوسی متفاوت ،یکی از عواملی که باید مورد تحلیل قرار گیرد ضریب
رفتار این قبیل سازه ها می باشد .یکی از مباحث مهم در مهندسی زلزله ،رفتار غیرخطی مواد و مصالح در هنگام
زلزله است .به علت رفتار غیرخطی و شکل پذیری سازه ها ،می توان برای تحمل نیروهای شدید زلزله ،به جای
طراحی سازه برای نیروهای بسیار بزرگ ،از این ظرفیت رفتار غیرخطی آن ها استفاده کرد .این مباحث تحت
عنوان ضریب رفتار ،که مهم ترین پارامتر طراحی لرزه ای است مطرح می شود .در این مطالعه ،با استفاده از
تحلیل  ،IDAضرایب رفتار مدل های متنوعی از قوس ها درحالت تکیه گاه مفصلی محاسبه و با یکدیگر مقایسه
شده اند .تحلیل و بررسی مدل ها با نرم افزار اجزا محدود انجام شده است و با بررسی ضرایب رفتار به این نتیجه
می رسیم که ضریب رفتار قوس های نیم دایره بین  3.5تا ( 4.5ضریب رفتار در حالت تنش مجاز بین  5تا ) 6
می باشد .با افزایش ابعاد قوس ،ضریب رفتار کاهش می یابد که البته میزان این کاهش ،کم می باشد .همچنین
ضریب رفتار مدل های قوس کمان دایره بین  3.5تا  5می باشد(ضریب رفتار در حالت تنش مجاز بین  5تا 7.5
است) که از مدل های نیم دایره بیشتر است و نشان دهنده ی رفتار بهتر قوس های کمان دایره نسبت به نیم
دایره است .ضریب رفتار سه قوس هذلولی ،نوک تیز و شاخ بزی(تخم مرغی) نیز به ترتیب  5.44 ، 9.2و ( 3.1در
حالت تنش مجاز  7.83 ، 13.3و  )4.47می باشد.
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