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در ساليان اخير محققان گامهاي مؤثري در بهسازي لرزهاي سازهها برداشتهاند و ديدگاه آنان از تأمين مقاومت ،متوجه عملکرد سازهها
شده است .روش تحليل استاتيکي غيرخطي (بارافزون) يکي از روشهاي نوين مورد استفاده در دستورالعمل بهسازي و  FEMA356است.
نتيجه اين تحليل تغيير مکان هدفي است که مبناي تعيين عملکرد سازه قرار ميگيرد .تشخيص هر چه دقيقتر آن ميتواند کارايي تحليل
پوشآور را افزايش دهد .تحليل ديناميکي غيرخطي (با وجود دقت بسيار باال) از نظر زمانبري ،هزينه باال و دشواري ،به اندازه روش بارافزون
کاربرد ندارد .يکي از ضرايبي که در تعيين تغيير مکان هدف در اين روش به کار ميرود ،ضريب کاهش سختي و مقاومت ( )C2است که براي
اصالح خطاي در نظر نگرفتن اثرات کاهش سختي و کاهش مقاومت چرخههاي هيسترزيسي است .در اين تحقيق سه قاب بتن مسلح با
ديواربرشي (طراحي شده براساس استاندارد  ،)0022-3تحت تأثير شتابنگاشتهاي مختلفي قرار ميگيرند .با انجام تحليل بارافزون و مقايسه
آن با نتايج تحليل ديناميکي ،مقدار به دست آمده براي  C2با مقادير پيشنهادي دستورالعمل بهسازي مقايسه ميشوند.

تحليل استاتيکي غيرخطي ،تحليل ديناميکي غيرخطي ،ضريب  ،C2تغيير مکان هددف ،منحندي
هيسترزيس ،قاب بتن مسلح ،ديوار برشي

طي دهههاي گذشته با پيشرفت مطالعات انجدام
شددده بددر ماهيددت زمددينلددرزه و مطالعدده روي اثددرات آن،
آييننامههدا و دسدتورالعمل هداي بسدياري بدراي اسدتفاده
مهندسددان بدده وجددود آمددده اسددت .بددراي بهبددود عملکددرد
سازههاي ساخته شده ،آييننامههدايي تنهدا بدراي ارزيدابي
رفتار اين ساختمانها و نحدوه بهسدازيشدان تددوين شدد.
اولين نشدريه مؤسسده مدديريت اضدطراري فددراال ايداالت
متحده ( )FEMAبراي بررسي آسيبپذيري ساختمانهداي
موجود با عنوان  ]1[ FEMA273در سپتامبر سداال 1991
منتشر شدد .ايدن مؤسسده بعددها نيدز نشدرياتي هم دون
 ]3[ FEMA356 ، ]0[ FEMA274و  ]4[ FEMA357را
منتشر کرد که پايه اکثر آيديننامدههداي بهسدازي دنيدا از
جملدده "دسددتورالعمل بهسددازي لددرزهاي سدداختمانهدداي
موجود" [ ]5هستند.
در اغلب آييننامههاي طراحي سعي بر آن بدوده
است که از تخريب سازه جلوگيري شود و توان مقاومت در
مقابل نيروهاي لرزهاي را داشته باشد .براي همين سعي بر
آن بوده است تا از کاهش و افت مقاومدت سدازههدا هنگدام
*

بروز زلزله جلوگيري شود و آن نان به محدود کردن ميزان
جا به جاييها و کاهش سطح خسارتها توجهي نمديشدد.
در ساال  1912با وجود اين حقيقت که روشهاي طراحدي
در برابر زلزله که در آييننامه به کار برده ميشود ،خالي از
ارزيابي خدمتپذيري ويژه است ،انجمدن مهندسدان سدازه
آمريکا [ ]1معين کردند که ساختمانهاي طراحي شده بدر
اساس آيديننامده ،بايدد قدادر بده بدر آورده کدردن سدطوح
عملکرد مورد نياز باشند .اين موضدو شدامل مدورد قبدوال
نبودن خسارت در زلزلههاي با سطح خطر حداقل و بددون
خسارت سازهاي و يا خسارتهاي غير سازهاي در زلزلههاي
با سطح خطر متوسد اسدت .پدس از زمدين لدرزه Loma
 Prietaراهنمددداي بهسدددازي لدددرزهاي ]1[ FEMA273
گردآوري شد .اين نشريه به طدور ويدژه بدراي طراحدي بدر
اساس اصوال عملکرد و روشهاي ارتقاي لرزهاي سازههداي
موجود گردآوري شده بود و به کمک مقادير ضرايب تغييدر
مکان ) (C1.C2.C3جا به جدايي هددف و در نتيجده ميدزان
عملکرد سازه را محاسبه ميکرد .در همان زمدان راهنمداي
 ]1[ ATC40نيز گردآوري شد .هر دو نشريه مشابه بودندد
Email: ghodrati@iust.ac.ir

و مفهوم عملکرد و روشهاي ارزيابي آن را بده يدک شدکل
بيان ميکردند.
روش تحليلي مرسوم در اين دستورالعملها ،روش
تحليل استاتيکي غير خطي 1يا بار افزون 0است .با اينکه
روش تحليل ديناميکي غيرخطي 3جامعترين روشي است
که ميتواند براي تحليل سازه به کار رود و جوابهاي
دقيقتري نسبت به ساير روشهاي موجود به دست
ميدهد ،با اين حاال به دليل حساس بودن پاسخها به
رکورد ورودي ،نبود انطباق شراي ساختگاهي محل ثبت
رکورد با محل سازه مورد بررسي ،وجود عوامل متنو بر
پاسخ سازه (نظير محتواي فرکانسي ،پريود خاک ،مدت
زمان زلزله ،رفتارهاي کاهنده و ،)...ميتوان گفت که اين
روش به نسبت براي مدلسازي ،پي يده و هزينهبر است.
تحليل بارافزون مشکالت مربوط به تحليل ديناميکي غير
خطي نداشته و با انجام آن ميتوان با استفاده از منحني
طيف پاسخ به عنوان منحني نياز ،تخمين مناسبي از پاسخ
لرزهاي سازه به دست آورد .اين روش کاستيهايي نيز دارد
که از جمله اين کاستيها ميتوان به لحاظ شدن تقريبي
اثر رفتار کاهنده اجزاي سازهاي تحت سيکلهاي زلزله
اشاره کرد .در اين تحقيق به بررسي اين اثرات در روش
تحليل استاتيکي غيرخطي در قاب بتني با ديوار برشي
پرداخته شده است.
در مطالعه حاضر سه قاب بتني با ديوار برشي بدا
شکلپذيري متوس طرح شده اند .بدراي محاسدبه ضدريب
اصالحي ،در نظر نگدرفتن اثدرات کاهنددگي منحنديهداي
هيسترزيس دي در تحلي دل ،از چنددد مدددال هيسترزيس دي بددا
ميزان کاهش سختي و مقاومت حداکثر ،متوس و حدداقل
بهره گرفته شده است .هم نين مدلي هيسترزيسدي بدراي
بيان کردن رفتار هيسترزيسي ديوار برشدي انتخداب شدده
است .براي انجام تحليل دينداميکي غيرخطدي از  7شدتاب
نگاشت مختلف که مطابق بدا طيدف طدرح خداک ندو III
آييننامه  ]7[ 0022همپايه شدهاند ،استفاده شده است.

روش نخست روش مرسوم در دستورالعملهداي
بهسازي اسدت .در ايدن روش بدا اسدتفاده از بررسديهداي
تحليلي و آماري انجام شده بر سيستمهاي يک درجده آزاد
با رفتار غيرخطي غيرکاهندده (دوخطدي يدا سده خطدي) و
نسبت ميرايي  5درصد تغيير مکان هدف محاسبه ميشود.
تغيير مکان هدف براي سازه با ديافراگمهاي صلب بايدد بدا
در نظر گرفتن رفتار غيرخطي سازه برآورد شدود[ .]5روش
تقريبي محاسبه تغيير مکان هدف عبارتند از:
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که در آن:
 Teزمان تناوب اصلي مؤثر ساختمان:
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 Kiشيب منحني اصلي نيرو د تغيير مکان،
 Keشيب منحني ايدهآال شده،
 Tiزمان تناوب اصلي ساختمان با فرض رفتار خطي،
 Saشتاب طيفي به ازاي زمان تناوب موثر ،Te
 C0ضريب اصالح ارتباط تغيير مکان طيفدي سيسدتم يدک
درجه آزاد به تغيير مکان بام سيستم چند درجه آزاد،
 C1ضريب تبديل تغيير مکان طيفيخطي به تغييدر مکدان
حداکثر غيرخطي،
 C2ضريب اثر کاهش سختي و مقاومت اعضاي سدازهاي بدر
تغيير مکانها به دليل رفتار غيرارتجاعي،
و  C3ضريب اثر افزايش تغيير شکل جانبي سازه تحدت اثدر
 Pدر محدوده رفتار غيرخطي مصالح است.
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ضددريب  C2اثددرات کدداهش سددختي و مقاومددت
اعضدداي سددازهاي را بددر تغييددر مکددانهددا بدده دليددل رفتددار
غيرارتجاعي آنها منظور ميکندکه طبق جدوال( )1محاسبه
ميشود.
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بدددراي محاسدددبه تغييدددر مکدددان هددددف در
دستورالعملهاي مختلف دو روش عمده وجود دارد:
-1روش ضرايب تغيير مکان هدف
 -0روش طيف ظرفيت
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در ايددن جدددوال ،قددابهدداي نددو يددک شددامل
سيستمهاي سازهاي هستند که در آنها بيش از  32درصدد
بار جانبي توس اعضايي حمل ميشدود کده هنگدام زلزلده
صدمه ميبينندد و سداير سيسدتمهدا از ندو دو محسدوب
ميشوند .براي مقادير  Tبين  2/1و  T0مقدار ضريب  C2بدا
استفاده از درونيابي خطي محاسدبه مديشدود .بده دنبداال
حرکت رفت و برگشتي و گسترش خرابيها ،سختي اجزاي
سددازه کدداهش يافتدده و مقاومددت آنهددا افددت مدديکنددد .در
سازههدايي کده حلقده هيسدترزيس خدوب نداشدته باشدد،
حرکت رفت و برگشتي سدازه سدبب گسدترش تدرکهدا و
خرابي شده و عدالوه بدر کداهش سدختي و افدزايش تغييدر
شکل ها ،افدت مقاومدت را نيدز بده دنبداال خواهدد داشدت.
قابهاي نو يک هنگام زلزله عملکرد خوبي نداشته و بده
سرعت کاهش سختي و افت مقاومت خواهندد داشدت .بده
همين دليل مقدار ضريب  C2برابر  1تا  1/5اختيار در نظدر
گرفته مي شود .در صورتي که هدف از بهسازي ،براي زلزله
طرح ،آستانه فروريزش باشد ،با توجه به تغيير شدکلهداي
زياد به واسطه خرابيهاي گسترده موضعي در اجزاي سازه
ضريب  C2برابر با  1/5انتخاب مديشدود و در صدورتي کده
براي بهسازي ،هدف استفاده بيوقفده باشدد و خرابديهداي
موضعي و محددود در اجدزاي سدازه مدورد انتظدار باشدد و
جزييات سازه به گونهاي طراحي شده باشند که حلقههداي
هيسترزيس پايدار و بداز (داراي سدطح محصدور و بدزر )
باشددد ،ايددن ضددريب برابددر بددا مقدددار  1در نظددر گرفتدده
ميشود[.]5
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براي پريودهاي کمتر از  2/0ثانيه مقدار  C2برابر
مقدددار ضددريب در پريددود  2/0ثانيدده اسددت .مقدددار  C2در
پريودهاي بيشتر از  2/7ثانيه نزديک برابر  1در نظر گرفته
مي شود .رابطه  C2در شکل( )1نمدايش داده شدده اسدت.
بنابراين نمودار ضريب  C2بايدد تنهدا در سدازههدايي مدورد
اا ستفاده قدرار بگيدرد کده تحدت اثدر کداهش سدختي و يدا
مقاومت شديد قرار دارند.
دستورالعمل  ]9[ FEMA440اظهار ميدارد کده
مقدار ضريب  C2محاسبه شدده بدا رابطده ]3[ FEMA356
ااغلب بيشتر از مقدار آن در سازههايي با کاهندگي سدختي
شديد و  R<3است؛ در حالي کده ايدن ضدريب در مقابدل
سازههايي با کاهندگي سختي خفيف کمتر خواهد بود.

FEMA440

ميراندا عنوان کدرده اسدت کده تعداريف کندوني
ضرايب  C2و  C3بده روشدني از يکدديگر مسدتقل نيسدتند.
ضريب  C2قصد دارد که تغييرات رفتار هيسترزيسي ناشدي
از باريکشدگي ،کاهش سختي و کداهش مقاومدت را بيدان
کند .اگر چه ،کاهش سدختي و مقاومدت ناشدي از اثدر P
فرض ميشود که در ضريب  C3در نظر گرفته شدده اسدت.
اصالحات پيشنهادي ضمني بدراي شدفافسدازي هدر چده
بيشتر اين عوامل به شرح زير است:
پيشنهاد :1
()3

طبق رابطه ميراندا در رفتار کاهش سختي 4و رفتار کاهش
سختي و مقاومت 5مقدار  C2در عمل کمتر از  1ااست ،مگر
در حالتي که سازه نوسانگر با مقاومت پايين و پريود کوتداه
باشد ]9[ FEMA440 .فرض را بر اين ميگيدرد کده بدراي
محاسبه جا به جايي هدف ،تنها کاهش سختي ) (SDبراي
ضريب  C2مورد نياز خواهد بود ،هر چند مقادير حاصدل از
کاهش سختي و مقاومت ) (SDDنيز تفاوت چنداني بدا آن
ندارد ،ولي در پريودهاي زير  2/0ثانيه مقدادير بيشدتري را
نشان ميدهد:
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در ارزيابي پاسخ ديناميکي سازه هاي بتن مسلح،
توجه به خصوصيات متمايزکنندده بدتن از فدوالد مدد نظدر
قرار مي گيرد .بايد به آثار کاهش سختي ،کداهش مقاومدت
و باريکشدگي در چنين مدالهايي توجه شود .پدارک ايدن

خصوصيات را به کمدک سده عامدل  کده بددده
ترتيب
بيانگر سه خصوصيت ذکر شدهاند ،تعريف کرد.

تحقيقات گستردهاي براي ايجاد يک مدال دقيق
ارزيابي ميزان خسارت وارد بر سازهها در ساليان گذشته
انجام گرفته است .مهمترين مدلي که براي اين هدف
معرفي شده است ،مدال پارک [ ]13است .هم نين مدال
خسارت پارک قسمتي انتگرالي از مدال هيسترزيسي سه
عاملي است ،از آنجايي که سرعت کاهش مقاومت به عنوان
مشخصه اصلي خسارت به طور مستقيم به عامل  وابسته
است که به صورت زير تعريف ميشود:
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که در آن:
 mتغيير شکل حداکثر خطي،
 uتغيير شکل نهايي،
 Pyمقاومت تسليم،
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 -1انديس خسدارت اجدزا  :شدامل سدتونهدا ،تيرهدا و يدا
ديوارهاي برشي.
 -0انديس خسارت طبقه :شامل اجزاي عمدودي و افقدي و
کل خسارت طبقه.
 -3کل خسارت ساختمان.
استفاده مستقيم از مدال خسدارت بدر عضدوي از
سازه ،يک طبقه و يا بر کل سدازه ،نيازمندد تعيدين تغييدر
شکلهاي نهايي مرتب با کليه اعضا ،طبقات و يا کل سازه
مورد نظر است .از آنجايي که رفتار غيرخطدي محددود بده
نواحي پالستيک نزديک به محل انتهايي هر عضوي اسدت،
رابطه بين المان ،طبقه و يا تغيير شکلهاي بدام همدراه بدا
دورانهاي پالستيک محلي به سختي قابدل تعيدين اسدت.
براي به دست آوردن خسارتهاي محل انتهايي يک المان،
کونناس[ ]14اصالحيه زير را طرح کرده است:

انرژي هيسترزيس جذب شده است .مقدار 2/21

براي عامل  کاهش مقاومت اسمي پيشنهاد شده
است[ .]12اين رابطه به صورت ترکيب خطي خسارت
ناشي از تغيير شکل حداکثر و انرژي هيسترزيس جذب
شده تعريف ميشود .مقدار شاخص خسارت در صورتي که
به بيش از مقدار واحد برسد ،نشانگر خرابي کامل و تخريب
سازه است.
سه نو انديس خسارت براي هر سازه به کار
ميرود:
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که در آن:
 mدوران حداکثر حين بارگذاري،
 uظرفيت دوران نهايي مقطع،
 rدوران بازيافتي حين باربرداري،
 Myلنگر خمشي تسليم،
و  Ehانرژي مستهلکشده مقطع است .خسارت عضو به
عنوان بزر ترين انديس خساتهاي مقاطع انتهايي
انتخاب ميشود.
دو انديس افزوده شده خسارتهاي طبقه و
خسارتهاي وارد بر کل سازه با استفاده از ضرايب وزني ،به
ترتيب بر اساس انرژي هيسترزيس مستهلک شده عضو و
طبقه محاسبه ميشود [:]15
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که در آن:
 ضرايب وزني انرژي،
 Eiانرژي کل جذب شده عضو و يا طبقه  iام است .مدال
خسارت پارک با خسارت وارد بر  9ساختمان بتن مسلح

تنظيم شده است [ .]13جدوال( )0انديس خسارت تنظيم
شده با درجه خسارت مشاهده شده در سازه را نشان
ميدهد.

درجه خسارت

مشاهده فيزيکي

انديس خسارت

وضعيت ساختمان

فروريزش

فروريزش بخشي يا کل سازه

>1/2

سقوط ساختمان

شديد

خرد شدن گسترده بتن ،نمايان شدن
آرماتورهاي کمانش کرده

1/2-2/4

غير قابل تعمير

ترکهاي بزر گسترده ،خرده ريز شدن بتن
اعضاي ضعيف تر

>2/4

قابل تعمير

متوس
کم

ترکهاي کم ،خرد موضعي بتن ستونها

ناچيز

ظهور پراکنده ترک خوردگي

بددراي بررسددي اثددرات کاهنددده چرخددههدداي
هيسددترزيس از چهددار مدددال هيسترزيس دي کددالف ،تاکدددا،
کاهندگي شديد و مبدأگرا در تحليل دينداميکي غيرخطدي
استفاده شده است .مدال کالف از اثدرات کداهش سدختي و
مقاومت چرخه هاي هيسترزيسي چشمپوشي مديکندد؛ در
حالي که مدال تاکدا اين کداهش را تدا حددي بدراي رفتدار
خمشي اعضا در نظر ميگيرد .مدال کاهنددگي شدديد بدر
اساس باالترين مقادير ممکدن در ندرم افدزار]11[ IDARC
انتخاب شده است .هدف ايدن تحقيدق در حقيقدت يدافتن
ضريبي اصالحي در تحليدلهداي اسدتاتيکي غيرخطدي بده
روش ضرايب تغيير مکدان هددف اسدت .بددين منظدور دو
راهکار وجود خواهد داشت:
 -1يک بار تحليل قاب به کمک روش استاتيکي
غيرخطي انجام ميگيرد .در اين حالت ضريب  C2در
محاسبات وارد نميشود و فرض ميشود که تحليل بدون
توجه به آثار کاهندگي سختي و مقاومت است .پس از پيدا
کردن مقدار جا به جايي هدف ،اين بار تحليل به روش
ديناميکي غيرخطي انجام ميگيرد .البته با اين فرض که از
منحنيهاي هيسترزيسي با در نظر داشتن اثر کاهندگي
استفاده شود .واضح است که در اولين نگاه ميتوان
پذيرفت که نسبت جا به جايي حداکثر تحليل ديناميکي
غيرخطي بر جا به جايي هدف تحليل استاتيکي غيرخطي،
ميتواند بيانگر مقدار ضريب  C2باشد .با اين حاال به اين
دليل که نميتوان از دقت ديگر ضرايب به کار رفته در
تحليل بارافزون مطمئن بود ،شايد نتوان پاسخهاي به
دست آمده را قابل اطمينان دانست .بنابراين تضميني
وجود ندارد که نسبت به دست آمده به طور دقيق برابر با
ضريب عامل کاهندگي مورد نظر باشد.

 -0در اين راهکار سعي ميشود تا حداالمکان به
طور کامالً مستقل از نتايج تحليل بارافزون نسبت به
محاسبه ضريب  C2اقدام شود .در اين رويه الزم است که
يک بار تحليل ديناميکي غيرخطي بدون در نظر داشتن
اثرات کاهندگي انجام شود .ضريب  C2اين بار از نسبت جا
به جايي حداکثر سازه با در نظر گرفتن اثرات کاهندگي بر
جا به جايي حداکثر سازه بدون در نظر گرفتن اثرات
کاهندگي محاسبه ميشود .توجيه پذيرش اين عمل در
اين است که در اين روش دو مقدار جا به جايي صورت و
مخرج کسر مورد نظر با توجه به فرضيههاي مشترک و
فرايندي يکسان به دست آمدهاند و تنها عامل افتراق آنها
از يکديگر در شکل منحني هيسترزيسي آنها است .از
آنجايي که در اين منحنيها تنها به کاهش مقاومت و
سختي توجه شده است ،نتيجه به دست آمده ميتواند
نسبت به روش اوليه خطاي کمتري داشته باشد .در نهايت
نتايج به دست آمده براي سه قاب بتني با پريودهاي
مختلف مقايسهاي با توصيههاي دستورالعملهاي موجود
مقايسه ميشوند.

در ابتدا براي به دست آوردن تغيير مکان هدف
از روش تحليل استاتيکي غيرخطي استفاده شده است .اين
روش متناسب با آييننامه بهسازي ايران [ ]5دنباال شده
است .به دليل وجود المان صفحهاي ديوار برشي ،نميتوان
از برنامههاي تحليل ماتريسي متداوال استفاده کرد .براي
اين منظور از برنامه تحليل غيرخطي خسارت بتن مسلح
 ]11[ IDARCاستفاده شد .پس از انجام تحليل بارافزون،
نتايج به دست آمده شامل منحني نيرو -جا به جايي قاب

خواهد بود .قدم بعدي محاسبه تغيير مکان هدف است.
بدين منظور ابتدا از روش منحني ايدهآالشده دوخطيKe ،
محاسبه ميشود .روش کار بدين صورت است که ابتدا
مقداري براي نيروي تسليم  Vyحدس زده ميشود .سپس
 Keحساب ميشود .با داشتن  Keميتوان با کمک رابطه
( )0مقدار پريود مؤثر  Teرا محاسبه کرد .بدين شکل با
جايگذاري  Teدر رابطه( )1ميزان تغيير مکان هدف
محاسبه ميشود .در اين جا مقادير ديگر ضريبها
) (C0,C1,C3به دليل کنار گذاشته شدن تأثير آنها در
نتايج ،برابر با  1در نظر گرفته شده اند.
پس از محاسبه تغيير مکان هدف با رسم منحني
دو خطي به دست آمده سطح زير منحني با سطح زير
منحني ظرفيت مقايسه ميشود .در صورت منطبق نبودن
مقدار ديگري براي  Vyحدس زده و مراحل قبلي دوباره
تکرار ميشود .در پايان به محض رسيدن به دقتي قابل
قبوال ميتوان مقدار نهايي تغيير مکان هدف را به دست
آورد.

دومين و مهمتدرين گدام در ايدن تحقيدق انجدام
تحليلي ديناميکي و غيرخطي است تا بده کمدک نتدايج آن
بتدوان نسددبت بدده مقايسدده مقدادير جددا بده جددايي و تددأثير
کاهندددگي بددر آن ،اظهددار نظددر کددرد .تحليددل ديندداميکي
غيرخطي دقيقترين روشي است که براي حل پاسدخهداي
سازه در برابر بارهاي لرزهاي بده کدار مديرود .البتده بددين
شرط که از فرضيههاي درستي نيز بهرهمند باشدد .يکدي از
اين فرضيه ها ،ماهيت نيروهاي لرزهاي است .در صورتي که
از شتاب نگاشتهاي قابدل اطميندان و مطدابق بدا شدراي
منطقه در تحليل استفاده نشود ،پاسخهداي دريافدت شدده
ميتوانند گمراه کنندده باشدند .در ايدن تحقيدق از برنامده
 ]11[ IDARCکه قابليت تحليل قابهاي بتندي و تحليدل
خسارتها را دارد ،براي تحليل ديناميکي استفاده شد.

هدف اين مطالعه بررسي ضريب  C2بر قابهداي
با ديوار برشي اسدت .بددين منظدور از سده قداب بتندي بدا
ديوارهاي برشي مطابق شکل( )0براي تحليل استفاده شده
است .براي اينکه نقش ديوارهاي برشدي در عملکدرد قداب
بتني منجر به پاسخهاي کليتري شدود و جدوابهدا طيدف

بيشتري از مدالها را از نظر پريود طبيعي و عملکرد لرزهاي
شامل شوند ،از سه قاب 15 ،12و  02طبقه اسدتفاده شدده
است .همه اين قابها  4دهانه  5متري دارند و ارتفا همه
طبقات مساوي  3متر است .عرض و ارتفا قابهدا طدوري
انتخدداب شدددهانددد کدده در طيددف سددازههدداي متوسدد
(  )1.5  H/B  3قرار بگيرند .از آنجايي که قابهداي تعريدف
شده ايدن تحقيدق در حيطده سدازههداي بدا شدکلپدذيري
متوس هستند ،ميزان شکلپذيري آنها برابدر  R=8فدرض
شد و سقف ارتفا  72متر براي آنها در نظر گرفته شد .در
طراحي اين قابها سعي شده است تا با شدکلي متقدارن از
اثرات ناشي از پي ش و نامنظمي بدر پاسدخهدا جلدوگيري
شود .بارگذاري ثقلي اين قابها بر اساس آييننامه مبحد
ششددم [ ]17و بارگددذاري لددرزهاي و نيددز طبددق آيدديننامدده
طراحي ساختمانها در برابر زلزله [ ]7انجام گرفته است.
تحليل اوليه قاب ها بده روش تحليدل اسدتاتيکي
معددادال انجددام شددد .طراحددي نيددز بدده کمددک نددرمافددزار
 ]10[ ETABS2000و با توجه به آييننامده ACI-318-02
[ ]19انجام گرفدت .بدا ايدن حداال قابدل ذکدر اسدت بدراي
جلوگيري از شکست قابها حين تحليدلهداي دينداميکي،
ترتيبي در نحوه تيپبندي المانها در نظر گرفته شدد کده
سازه داراي حد قابل قبولي از اضافه مقاومت بدراي تدأمين
شکلپذيري متوس و مورد درخواست باشد.
پريود طبيعي سه قاب به ترتيدب  1/10 ، 2/70و
 .1/55ثانيه محاسبه شد .فرض شده است کده قدابهدا در
پهنه با خطر لرزهخيزي خيلي زياد با شدتاب مبنداي طدرح
 2/35gقرار دارند و ندو زمدين محدل نيدز خداک ندو III
اسددتاندارد  0022اسددت[ .]7بددا توج ده بدده اينکدده ديوارهددا
ستونهاي مرزي بدا ضدواب منددرج آرماتورهداي طدولي و
خاموت هداي عرضدي در آيديننامده  ]19[ ACI-318-02را
دارند ،طرح شدهاند ،از حداقل  3شتابنگاشت با مؤلفههاي
مختلف و از حداقل  3رويداد مختلف الزامي است [.]5

از شتابنگاشتهاي لرزهاي واقعي به عنوان
نيروي وارد بر سازهها ،در تحليل ديناميکي غيرخطي
استفاده ميشود .در اين تحقيق با انتخاب  7شتاب نگاشت
زلزلههاي مختلف که مطابق با طيف آييننامه ]7[ 0022
مقياس شدهاند و معرفي آنها به برنامه ]11[ IDARC
تحليل انجام گرفته است .آييننامه بهسازي ايران براي

سه نو تحليل زير را ميسر کنند:
 -1تحليلددي ديندداميکي غيرخطددي بدددون اثددرات
کاهندگي مقاومت و سختي:
در اين مدلسازي سعي شد تا منحندي انتخداب شدده
عالوه بر نمايش رفتدار بدتن و جداسدازي آن از ديگدر
مصددالح (نظيددر فددوالد) ،هدديا گوندده کاهشددي هنگددام
باربرداري از خود نشان ندهد .بدين منظور از منحندي
هيسترزيسي کالف [ ]02بدون اثر کاهندگي اسدتفاده
شد.
 -0تحليلي ديناميکي غير خطي با اثرات متناسدب و
معموال کاهندگي و سختي:

همپايهسازي مقرر ميدارد که شتابنگاشتها بايد در دوره
تناوب  2/1تا  3همخواني و سازگاري داشته باشند
شکل(.)3
تهيه شتاب نگاشتها با تو جده بده فرضديههداي
محل ساخت قابها براي خاک نو  IIIآيين نامه هسدتند.
با انتخداب  7شدتاب نگاشدت ،مديتدوان پدس از محاسدبه
پاسخها ،از مقادير ميانگينگيري کدرد و بده عندوان پاسدخ
نهايي مد نظر قرار داد [.]5

منحنيهايي که انتخاب ميشوند ،بايد بتوانند انجام
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بدين منظور از منحندي هيسترزيسدي تاکددا [ ]01بدا
کاهش سختي و مقاومت براي مددال رفتدار خمشدي همده
المانهدا و از منحندي هيسترزيسدي مبددأگدرا [ ]00بدراي
مدالسازي رفتار برشي ديوارهاي برشي استفاده شد.

مقدار

نام مدال

مقدار پارامتر

مقدار

مدال کالف

پارامتر 
200
2

0.01
0.1

مدال کاهندگي
شديد

4

0.60

0.01

مدال مبدأ گرا

0

0

0.01

مدال تاکدا

نتايج ديناميکي با هم مقدار  C2به دست ميآيد .جدوال()4
نتايج تحليلهاي ديناميکي و اسدتاتيکي را بدراي هدر سده
قاب نشان ميدهد .بررسي ضرايب بده دسدت آمدده نشدان
ميدهد که پس از قاب اوال با پريود  2/70ثانيه که ضدريب
 C2بيش از واحد است ،با افزايش پريود ،مقدادير بده دسدت
آمده به سمت  1ميل ميکنندد .هم ندين قابدل مشداهده
است که مقادير به دست آمده از تحليدل بدارافزون چنددان
نميتوانند قابل اعتمداد باشدند ،زيدرا در پريودهداي بداالتر
مقددادير ب ده دسددت آمددده از آنهددا بدديش از مقدددار تحليددل
ديناميکي مي شود و ضريب از  1کوچک تر ميشدود .بدراي
مقايسه نتايج به دست آمده با مقادير پيشنهادي آييننامده
 ]9[ FEMA440شکل( )4ارائه شده است:

پارامتر
1
1

ار يا ي خسارت
مقادير محاسبه شده خسارت وارد بر قابها براي
المانهاي تير و ستون -ديوار محاسبه شده است .خسارت
هر طبقه و خسارت وارد بر کل سازه نيز به دست آمده
است .براي مقايسه ميزان تأثير اثرات کاهندگي بر خسارت
وارد بر قابها اشکاال( )5تا ( )7ميانگين خسارت در هر
قاب را در مقايسه با رابطه کاهندگي در نظر گرفته شده
نشان ميدهد .همان طور که مشاهده ميشود با افزايش
ميزان کاهندگي بر مقدار خسارت افزوده ميشود ،با اين
حاال اين افزايش براي هر قاب متفاوت است .در قاب 02
طبقه اختالف بين خسارت ناشي از رفتار بدون کاهندگي
با شديدترين کاهندگي فرض شده در حدود  %52است ،در
حالي که اين اختالف در قاب  12طبقه با پريود کمتر و
ميزان شکلپذيري پايينتر %052بيش از حالت بدون اثر
کاهندگي است.

براي بررسي بدترين وضع کاهندگي در برابر وضعيت
بند ( 1بدون اثدر کاهنددگي ) يدک منحندي هيسترزيسدي
انتخاب شد تا بدترين شدراي کاهنددگي اعدم از مقاومدت،
سختي و باريکشدگي را در نظر بگيرد .اين مقادير با توجه
بدده راهنمدداي برنامدده و سددقف مقددادير آن انتخدداب شددده
است[ .]11در جدوال ( )3مقادير اصدلي مددال سده عداملي
براي سه تحليل ياد شده آورده شدهاند.

C2

پس از محاسبه تغيير مکان حداکثر بام حاصدل
از نتايج تحليل ديناميکي و محاسدبه تغييدر مکدان هددف،
اکنون ميتوان مقدار  C2را به دست آورد .همان طدور کده
گفته شد ،يک بار  C2از نتايج ديناميکي در مقايسه بدا جدا
به جايي هدف حساب مي شود و مرتبده بعددي از مقايسده

C2

شتاب نگاشت

جابجايي هدف تحليل
بارافزون با الگوي سازگار
مودي (ميليمتر)
12
طبقه

ABBAR 2001
BAM 2003
EL CENTRO 1940
KOBE 1995
TABAS 1998
TAFT 1952

122

15
طبقه

373

02
طبقه

600

جابجايي حداکثر تحليل
ديناميکي خطي با منحني
هيسترزيسي تاکدا-مبداگرا
(ميليمتر)

جابجايي حداکثر تحليل
ديناميکي خطي با منحني
هيسترزيسي کاهش شديد
(ميليمتر)

جابجايي حداکثر تحليل
ديناميکي خطي با منحني
هيسترزيسي کالف
(ميليمتر)
12
طبقه

15
طبقه

02
طبقه

12
طبقه

15
طبقه

02
طبقه

12
طبقه

15
طبقه

02
طبقه

161
200
146
142
156
158

224
475
304
251
428
329

474
655
413
474
479
436

167
210
153
147
178
158

234
479
324
284
459
329

487
663
442
488
478
438

267
210
217
221
161
220

267
486
348
401
481
330

512
669
471
483
478
514

TARZANA 1994
MEAN
محاسبه ضريب  C2با استفاده از
پاسخ تحليل ديناميکي با منحني
هيسترزيسي کالف
محاسبه ضريب  C2با استفاده از
پاسخ تحليل بارافزون

114
154

365
340

453
484

117
161

383
356

416
487

119
193

383
385

409
505

-

-

-

1.00

1.00

1.00

1.05

1.05

1.01

1.25

1.13

1.04

1.00

1.00

1.00

-

-

-

1.32

0.95

0.81

1.58

1.03

0.84

C2

اه د ي

رسي ا مد

انديس خسارت ا

FEMA440

ا دي ار

ه

ي

Abbar 2001

Bam 2003

El Centro 19
Kobe 1995
Tabas 1978
Taft 1952

Tarzana 199
Mean
مد
رسي ا

اه د ي

ا ديد ي

اه د ي

انديس خسارت ا

ا اه د ي

ا دي ار

ي

Loss index

0.140
0.120
0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000
دون اه د ي

ه

Abbar 200

Bam 2003

El Centro
1940
Kobe 199

Tabas 197

ا ديد ي

اه د ي

ا اه د ي

دون اه د ي

Loss index

0.070
0.060
0.050
0.040
0.030
0.020
0.010
0.000

رسي ا مد

اه د ي

انديس خسارت ا

ا دي ار

ي

ه

Abbar 2001

0.050

Bam 2003
El Centro
1940
Kobe 1995

0.020

Tabas 1978

0.010

0.030

Loss index

0.040

0.000
ا ديد ي

اه د ي

ا اه د ي

 -1بررسي تغيير مکان قابهاي بتندي  15 ،12و
 02طبقه با ديوارهاي برشي نشان مديدهدکده بدا افدزايش
ارتفا سازه و نرمتر شدن آن ،ميزان تغيير مکان حاصدل از
تحليل استاتيکي غيرخطي ،نزديک به جوابهاي ديناميکي
ميشود و حتي از آن فراتر ميرود.
 -0اگر در محاسدبه ضدريب  C2از نسدبت پاسدخ
تحليلهاي ديناميکي بر نتدايج تحليدل بدارافزون اسدتفاده
شود ،در قاب  12طبقه براي مددال بدا کاهنددگي متوسد
مقدار  1330و براي مدال با کاهنددگي شدديد مقددار 1350
حاصل مي شود .اگر همين مقايسه به جاي تحليل بارافزون
با نتيجه حاصل از تحليل ديناميکي بدون کاهندگي انجدام
گيرد ،براي مدال با کاهندگي متوس مقددار  1325و بدراي
مدال با کاهندگي شديد مقدار  1301به دست ميآيد.
در قاب  15طبقه براي مدال با کاهندگي متوس
مقدار  2395و براي مدال با کاهنددگي شدديد مقددار 1323
حاصل مي شود .اگر همين مقايسه به جاي تحليل بارافزون
با نتيجه حاصل از تحليل ديناميکي بدون کاهندگي انجدام
گيرد ،براي مدال با کاهندگي متوس مقددار  1325و بدراي
مدال با کاهندگي شديد مقدار  1313به دست ميآيد.
در نهايددت در قدداب  02طبقدده بددراي مدددال بددا
کاهندگي متوس مقدار  2301و براي مددال بدا کاهنددگي
شديد مقدار  2304حاصل ميشود .اگر همدين مقايسده بده
جاي تحليل بارافزون با نتيجه حاصل از تحليدل دينداميکي
بدون کاهندگي انجام گيرد ،براي مدال با کاهندگي متوس
مقدار  1321و براي مدال با کاهندگي شديد مقدار  1324به
دست ميآيد.

 -3نتايج نشان ميدهد که حساسيت قدابهداي
دون اه د ي
کوتاهتر (بدا پريدود پدايين) بده اثدرات کاهنددگي بيشدتر از
قابهاي بلندتر(با پريود بيشتر) است.
 -4با افزايش پريدود سدازه از ميدزان ضدريب C2
کاسته ميشود ،به طوري که ميتوان در پريودهداي بداالتر
آن را تا حدودي برابر يک در نظدر گرفدت .ايدن نتيجده بدا
رابطه پيشنهادي  ]9[ FEMA440همخواني دارد.
 -5با افزايش ميزان کاهندگي ،بر آسديبپدذيري
سازه نيز افزوده مديشدود .بدا ايدن وجدود بيشدترين تدأثير
کاهش مقاومت وکاهش سختي بر آسيبهاي وارد شده ،در
سازههاي با پريود پايينتر مشاهده ميشود.
 -1ميتدوان در سدازههداي بدا ديدوار برشدي ،بدا
شکلپذيري عادي و با در نظرگرفتن خاک نو  IIIضدريب
 C2را در پريود متنداظر منطقده ( 2/7ثانيده) برابدر بدا 1/1
(مقدار دستورالعمل [ )]5اختيار کرد و با نرمتر شدن سدازه
و تا رسيدن به پريود  135ثانيه از مقدار ضريب  C2به طدور
تدريجي کاست و از آن پس ضريب را به طور ثابت برابدر 1
در نظر گرفت.



C0
C1
C2

C3

 :درجه کاهش سختي
 :درجه کاهش مقاومت
 :ضريب اصالح ارتباط تغيير مکان طيفي سيستم يک
درجه آزاد به تغيير مکان بام سيستم چند درجه آزاد
 :ضريب تبديل تغيير ممان طيفي خطي به تغيير
مکان حداکثر غيرخطي
 :ضريب اثرکاهش سختي و مقاومت اعضاي سازهاي بر
تغيير مکانها به دليل رفتار غيرارتجاعي
 :ضريب اثر افزايش تغيير شکل جانبي سازه تحت اثر

 نيروي محوري تسليم:
 دوران حداکثر حين بارگذاري:
 دوران بازيافتي حين باربرداري:
 ظرفيت دوران نهايي مقطع:
 نسبت مقاومت ارتجاعي مورد نياز به مقاومت تسليم:
Te  شتاب طيفي به ازاي زمان تناوب موثر:
 زمان تناوب مشترک بين دو ناحيه شتاب ثابت و:
سرعت ثابت در طيف بازتاب طرح
 زمان تناوب اصلي مؤثر ساختمان:
 زمان تناوب اصلي ساختمان با فرض رفتار خطي:
 مقاومت تسليم ساختمان در جهت مورد بررسي در:
تحليل استاتيکي غيرخطي

Py

m
r
u
R
Sa
T0

Te
Ti
Vy

 در محدوده رفتار غيرخطي مصالح استP
 خسارت ناشي از افزايش پاسخ حداکثر: dm
 انرژي هيسترتيک نرماال شده: dE
 انديس خسارت: DI
 تغيير شکل حداکثر خطي: m
 تغيير شکل نهايي: u
 انرژي مستهلک شده مق: Eh
 امi  انرژي کل جذب شده عضو و يا طبقه: Ei
 درجه باريک شدگي: 
 شيب منحني ايدهآال شده: Ke
 شيب منحني اصلي نيرو د تغيير مکان: Ki
 لنگر خمشي تسليم: My
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1 - (Nonlinear Static Procedure) NSP
2 - Pushover
3 - (Nonlinear Dynamic Procedure) NDP
4 - Stiffness Degradation
5 - Stiffness strength Degradation

