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چکیده
در اکثر روش های متداول طراحی ،خاک زیر سازه صلب فرض می شود در صورتی که در واقعیت صلب نیست .تا کنون مطالعات زیادی بر
روی تاثیر اندرکنش بر پاسخ سازه صورت پذیرفته ،ولی تاثیر این پدیده بر خرابی سازه چندان مورد توجه قرار نگرفته است .در این مطالعه
به بررسی شاخص خرابی غیر تجمعی کرزینگ که شاخص خرابی بر اساس انرژی می باشد ،در سطوح شکلپذیری هدف  4 ،3و  5در قاب
های خمشی بتنی  18 ،15 ،12 ،10 ،7 ،5و 20طبقه تحت  7عدد شتابنگاشت پرداخته شده است .خاک زیر سازه نیز با استفاده از مفهوم
مدل های مخروطی مدل شده اند .نتایج نشان می دهد که در قاب های کوتاه مرتبه که دارای الغری کمی هستند عدم در نظر گرفتن اثر
اندرکنش خاک و سازه در طراحی سازه ها در جهت اطمینان می باشد ولی با افزایش ارتفاع قاب ها (افزایش الغری) به همراه افزایش شکل
پذیری اثر اندرکنش خاک و سازه در طبقاتی موجب افزایش خرابی می گردد که این افزایش در نقاطی تا  14درصد به خصوص در طبقات
فوقانی پیش میرود که این موضوع اهمیت در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه را در سازه های الغر نشان می دهد .در خاک متوسط در
اکثر موارد پاسخها به حالت صلب بسیار نزدیک میباشند .ولی در بررسی خرابی در معیار کلی قاب ،اثر اندرکنش خاک و سازه موجب
کاهش شاخص خرابی میگردد .در شاخصی تجمعی که مبنای انرژی دا شته باشد ،اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی شاخص خرابی در
المان تیر بیشتر از المان ستون میباشد.
كلمات كلیدی :شاخص خرابی تجمعی ،اندركنش خاك و سازه ،شکل پذیری هدف ،خرابی محلی و كلی.
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 -1مقدمه
در سال های اخیر مفهوم شاخصهای خرابی جنبه گستردهای پیدا کرده است .همچنین دانش کامل از روشی که سازه چگونه
آسیب میبیند ،توانایی را برای تعریف یک تابع خسارت افزایش میدهد .در مورد سازههای بتن مسلح به دلیل اندرکنش بتن و فوالد وضعیت
کمی مشکل میباشد .برای این نوع سازهها باید میزان بار موثر و تعداد سیکلهای شکست و ارتباطشان ،با به کار بردن فاکتورهای شتاب ویژه
شبیه سازی گردند [.]1
اخیرا ،مطالعات متعددی توسط محققان به منظور ارزیابی شاخص های خرابی سازه ها انجام شده است .با این حال ،کلیه محققان
بر انواع مختلف سازه ها با پی صلب ،یعنی بدون در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه ،متمرکز شده اند .اندرکنش خاک و سازه یکی
از مهمترین فاکتورهایی است که می تواند به طور قابل توجهی پاسخ های لرزه ای سازه های قرار گرفته در خاک های نرم را با تغییر سختی
کلی و مکانیزم استهالک انرژی سیستم ها ،تحت تاثیر قرار دهد .در حقیقت ،یک سیستم خاک-سازه به عنوان سیستم جدید دارنده ی پریود
طوالنی تر و به طور کلی میرایی باالتر به علت استهالک انرژی توسط رفتار هیسترتیک و تابش موج در خاک ،رفتار می کند [ .]2در سال
های اخیر ،مطالعات بسیاری توسط محققان برای بررسی اثرات اندرکنش خاک و سازه بر رفتار غیر االستیک سازه ها شکل گرفته است [,3
 .]4با این حال ،بیشتر آنها بر سیستم های  SDOFمتمرکز شده اند ،در حالی که اثر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ غیر االستیک سیستم
های  MDOFبه علت پیچیده تر بودنش به طور جزئی بررسی نشده است .در مطالعه ای که اخیرا صورت گرفته ،گنجوی و هائو [ ]5به واسطه
ی محاسبات پارامتریک دقیق ،اثر اندرکنش خاک و سازه را بر مقاومت و نیازهای شکل پذیری  MDOFهمچون ساختمان های
معادل آن با در نظرگیری هر دو رفتار االستیک و غیر االستیک ،بررسی کردند و نتیجه گرفتند که ممکن نیست سیستم های  SDOFمعمول
به تخمین دقیقی از مقاومت و نیازهای شکل پذیری سیستم های خاک-سازه  ،MDOFبه خصوص برای ساختمان های میان مرتبه و بلند
مرتبه ،به علت سهم قابل توجه مود های ارتعاشی باالتر ،منجر شوند.
SDOF

مطالعات کمی از اثرات اندرکنش خاک و سازه بر سیستم های  MDOFتوسط بارسنا و استوا [ ،]6چوو و هائو [ ،]8 ,7ریچودهری
[ ]9و تنگ و ژنگ [ ]10انجام شده است .با این حال ،اثرات اندرکنش خاک و سازه بر نیازهای لرزه ای سیستم های  MDOFبه خوبی مورد
مطالعه قرار نگرفته اند و بررسی های بیشتر ضروری به نظر می رسند .در حقیقت ،بررسی خرابی سازه به صورت موضعی و کلی با در نظر
گرفتن اندرکنش خاک و سازه ضروری است .علت این امر این است که ،پارامتر های دوران بیشینه ،دوران پالستیک و انرژی جذب شده توسط
سازه ها ،به طور قطع توسط مشخصات خاک تحت تاثیر قرار می گیرد .در این پژوهش ،مطالعه ی پارامتری جامعی به منظور ارزیابی اثر
اندرکنش خاک و سازه بر شاخص خرابی کرزینگ در شکل پذیری های هدف مختلف و در قاب های بتن مسلح با استفاده از مدل ساده شده
ی خاک-سازه ،انجام شده است .این کار برای محدوده ی زیادی از مدل های سازه ای برای ارزیابی نقش اندرکنش خاک و سازه بر شاخص
خرابی کرزینگ در سازه-های ساختمانی  MDOFانجام شد .در زیر به صورت موردی به نوآوری های مقاله اشاره می شود:
 -1در این مطالعه سازه های چند درجه آزادی مورد ارزیابی قرار گرفته اند .در صورتی که مطالعات انجام گرفته ،اکثرا بر روی سازه
های یک درجه آزادی بوده است ،در صورتی که مطالعات اخیر نشان می دهد که سازه یک درجه آزاد تخمین مناسبی از سازه چند
درجه آزادی ندارند.
 -2ارزیابی بر روی رفتار اعضا تیر ،ستون و معیار طبقه به صورت مجزا انجام گرفته است.
 -3پارامتر مورد بررسی به منظور ارزیابی اثر اندرکنش خاک و سازه ،شاخص خرابی سازه بر اساس انرژی می باشد .در مطالعات
پیشین معموال پارامترهای لرزهای (تغییر مکان نسبی ،برش پایه )... ،بیشتر مورد بررسی قرار گرفته اند.
 -4اثر شکل پذیری سازه نیز به عنوان یک پارامتر مهم ،مورد بررسی قرار گرفته است.
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 -2مدل خرابی

در این مطالعه به منظور بررسی رفتار سازه تحت اثر اندرکنش خاک و سازه از شاخص خرابی تجمعی کرزینک استفاده شده است
[.]1
انرژی مستهلک شده در عضو معموال ناشی از جاری شدن مصالح و میرایی در عضو است .این شاخص از مجموع این انرژیها به
عنوان پارامتر نشانگر خرابی استفاده میکند .محاسبه این شاخص از طریق روابط  1تا  3امکان پذیر میباشد.
()1

𝐷𝐾𝑟𝑎𝑡𝑧𝑖𝑔 = 𝐷 + + 𝐷 − − 𝐷 + × 𝐷 −

()2

+
+
𝑖∑ 𝐸𝑝,
𝑖+ ∑ 𝐸𝑓,
= 𝐷
+
𝑖𝐸𝑢+ + ∑ 𝐸𝑓,

()3

−
−
𝑖∑ 𝐸𝑝,
𝑖+ ∑ 𝐸𝑓,
−
𝑖𝐸𝑢− + ∑ 𝐸𝑓,

+

= 𝐷−

همانطور که در شکل  1دیده میشود چرخه هیسترتیک عضو به چهار بخش تقسیم شده است .عبارت PHCنشان دهنده قسمتی
از چرخه هیسترتیک است که در آن ممان و چرخش هم عالمت هستند و عبارت  FHCنشان دهنده یک چهارم چرخه بعد از  PHCاست
تا حدی که در آن قدر مطلق ممان حداکثر عضو از  PHCقبلی بیشتر نشود .عبارت مثبت و یا منفی نیز به عالمت حداکثر ممان در PHC
قبلی بستگی دارد [.]1

شکل : 1پارامترهای شاخص خرابی كرزینگ [.]1
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 -3مدل خاك-سازه

روش زیر سازه برای مدل کردن سیستم خاک-سازه استفاده می شود .با استفاده از روش زیر سازه ،خاک می تواند به طور جداگانه
مدل شود و سپس برای ایجاد سیستم خاک-سازه ترکیب گردد .المان-خاک-پی توسط مدل گسسته ی خطی معادل بر اساس مدل مخروطی
با ضرایب وابسته به فرکانس و مدل خطی معادل ،مدل می شود [ .]12 ,11مدل مخروطی بر اساس تئوری انتشار موج یک بعدی ،یک پی
صلب دایره ای با جرم 𝑓𝑚 و ناحیه ممان اینرسی 𝑓𝐼 را نشان می دهد که بر روی نیم فضای همگن قرار دارد .به جای روش االستودینامیک
خیلی دقیق ،مدل مخروطی ساده شده می تواند با دقت کافی در فعالیت های مهندسی استفاده شود [.]12
مدل خاک استفاده شده در این مطالعه در شکل 2نشان داده شده است .درجات آزادی انتقالی و نوسانی به ترتیب به عنوان نماینده
های حرکات انتقالی و چرخشی پی سطحی ب ا نادیده گرفتن اثر کم حرکت عمودی و پیچشی ،تعریف می شوند .سختی و اتالف انرژی خاک
تکیه گاه به ترتیب توسط فنرها و کمک فنرها (میراگرها) نشان داده می شوند .کلیه ضرایب فنرها و میراگرها برای درجات آزادی انتقالی و
نوسانی استفاده شده برای تعریف مدل خاک-پی سطحی در به صورت زیر خالصه می شوند:
()4

𝑓𝐴 𝑠𝑣𝜌 = 𝐶ℎ

,

8ρ𝑣𝑠 2 r
2−υ

= 𝐾h

()5

𝑓𝐼 𝑝𝑣𝜌 = 𝜑𝐶

8ρ𝑣𝑠 2 r 3
,
)3(1 − υ

= 𝐾φ

که  𝑘𝜑 ،𝑐ℎ ،𝑘ℎو 𝜑𝑐 به ترتیب سختی انتقالی ،میرایی ویسکوز انتقالی ،سختی نوسانی ،و میرایی ویسکوز نوسانی هستند .شعاع و
مساحت معادل پی استوانه ای (دایره ای) توسط  rو 𝑓𝐴 نشان داده می شوند .عالوه براین 𝜐𝑝 ،𝜐 ،𝜌 ،و 𝑠𝜐 به ترتیب چگالی جرمی مخصوص،
نسبت پواسن ،سرعت موج اتساعی و سرعت موج برشی خاک هستند.

شکل : 2نمونهای از مدل قابها با سیستم تکیهگاه منعطف [.]13

 -4روش تحقیق
 -1-4صحت سنجی
جهت صحت سنجی روش مدلسازی ،یک سازه ی سه طبقه انتخاب شده است [ .]14جزئیات تحلیل تاریخچه زمانی و چگونگی
صحت سنجی در زیر شرح داده شده است.
سازه ی نمایش داده شده در شکل  3یک سازه ی بتنی سه طبقه با مقیاس یک سوم می باشد که تحت اثر بارهای گرانشی طراحی
شده است .مقاومت فشاری بتن بین  20/2تا  34/2مگاپاسگال ( میانگین را می توان  27/2مگاپاسگال اتخاذ نمود ) و میانگین مدول االستیسیته
بتن نیز  2400مگاپاسگال می باشد .بارهای مرده با توجه به وزن تیرها ،ستون ها و سقف سازه محاسبه گردیدند و وزن کلی هر طبقه تقریبا
برابر با  120کیلونیوتن بوده است .رکورد انتخاب شده ،رکورد  N21Eمی باشد که این زلزله در 21جوالی سال  1952در کالیفرنیا روی داده
است [.]15
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در جدول  1فرکانس  3مود اول سازه در آزمایش و مدلسازی نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود تطابقی خوبی بین
پاسخ ها وجود دارد.
سپس تحلیل استاتیکی غیر خطی در نرم افزار  OpenSeesتحت زلزله ی تفت انجام پذیرفت .پاسخ های مربوط به دریفت و
جابجایی بدست آمد و با پاسخ های ارائه شده در نمونه آزمایشگاهی مقایسه شده است .همانطور که در جدول  2دیده میشود تطبیق خوبی
بین پاسخ ها وجود دارد.
 -2-4شتابنگاشت های مورد استفاده
در این مطالعه ،مجموعهی  7شتابنگاشت با مشخصات مختلف ثبت شده بر روی نهشته های آبرفتی و خاک نرم (خاک نوع  Cبا
سرعت موج برشی بین  180و  360 m/sو خاک نوع  Dبا سرعت موج برشی کمتر از  180 m/sبر اساس طبقه بندی سایت  )USGSگرداوری
شده و در آنالیزهای تاریخچه زمانی دینامیکی غیر خطی به کار برده شده اند .کلیه شتابنگاشت های ،از زلزله هایی با نزدیک ترین فاصله تا
شکست گسل بیش از  15کیلومتر بدون مشخصات پالس گونه ،به دست آمده اند .مشخصات اصلی شتابنگاشت ها در جدول  3داده شده
است.

شکل : 3ابعاد و مشخصات سازه مورد آزمایش [.]14
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جدول : 1مقایسه فركانس های مود های مختلف
آزمایش []14

نرم افزار

1/78
5/32
7/89

1
2
3

مود
1/84
5/08
8/59

جدول : 2مقایسه دریفت و جابجایی بین مدل آزمایشگاهی [ ]14و مدلسازی در نرم افزار
ماکزیمم جابجایی طبقه ()mm
نرم افزار
0/05

0/2

ماکزیمم دریفت طبقه ()%

آزمایش
3g
2
1
3g
2
1

نرم افزار

طبقه

حداکثر شتاب زمین
آزمایش

0/23
0/24
0/28

0/18
0/27
0/25

7/6
5/6
3/6

7/7
6/0
3/1

0/54
1/07
1/33

0/84
1/18
1/30

33,5
29/0
16/3

31/9
24/0
15/9

جدول : 3مشخصات شتابنگاشت های مورد استفاده در این مطالعه
Tm
)(s

Tp
)(s

CAV
)(m/s

PGV/PGA
)(s

PGA
)(g

R
)(Km

Station

Date
)(yy-mm-dd

0.79

0.56

9.88

0.14

0.1

83.43

CHY065

99-09-20

0.84

0.98

56.56

0.18

0.15

109.01

TAP095

99-09-20

0.86
0.85
0.76
0.46
0.93

0.32
0.64
0.6
0.16
0.68

27.69
28.35
45.02
59.48
100.9

0.15
0.16
0.11
0.09
0.21

0.24
0.26
0.14
0.13
0.1

72.2
74.26
95.72
49.97
60.43

CDMG58224
CDMG58472
HIK
Qazvin
Bursa Tofas

89-10-18
89-10-18
95-01-16
90-06-20
99-08-17

Earthquake
name
ChiChi,Taiwan,
ChiChi,Taiwan,
LomaPrieta,
LomaPrieta,
Kobe,Japan,
Manjil,Iran,
Kocaeli,Turkey,

Number
1
2
3
4
5
6
7

 -3-4مدل سازه فوقانی
در این بخش قابهای طراحی شده جهت تحلیل دینامیکی و استاتیکی غیرخطی ارائه میگردد .یک گروه قاب بتن مسلح با سیستم
قاب خمشی با شکل پذیری متوسط انتخاب شده است .این گروه دارای طبقات 18 ،15 ،12 ،10 ،7 ،5و  20طبقه و تعداد  5دهانه میباشند.
پالن سازه یک پالن متقارن است ،که بار قاب های سازه یکسان می باشند .ارتفاع طبقات برابر با  3/2متر ،دارای دهانههای  5متری هستند.
بار مرده سقف طبقات با در نظر گرفتن اثر بار تیغهبندی برابر با  600کیلوگرم بر مترمربع و بار زنده با توجه به کاربری اداری برای قابها،
 250کیلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته شده است .درصد میرایی نیز  %5در نظر گرفته شده است .در طراحی قابها سعی شده است مقاطع
بسیار بحرانی باشند تا مقایسه منطقی و قابل تعمیم باشد .در جدول  4مقادیر پارامترهای مورد نیاز در طراحی مقطع قابها و در جدول 5
نامگذاری و مقاطع مورد استفاده در طرح تیرها و ستونها نشان داده شده است .در شکل  4مقاطع طرح شده در المانهای تیر و ستون نشان
داده شده است.
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جدول : 4مقادیر پارامترهای مورد نیاز در طراحی مقطع قابها بر اساس استاندارد 2800
پارامتر

مقدار

شتاب مبنای طرح ،منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد
ضریب اهمیت سازه ،اداری
ضریب رفتار ،قاب خمشی بتنی متوسط
ضریب خروج از مرکزیت
نوع خاک

0/35
1
7
0/05
تیپ 3
1/5
0/5
0/1

S
Ts
T0

جدول : 5معرفی مقاطع مورد استفاده
Column

Beam

ابعاد
()mm

آرماتو ()mm

ابعاد
()mm

آرماتور
()mm

شماره

600 × 600

28 𝜑 22

700 × 600

12 𝜑 20

1

600 × 600
600 × 600
550 × 550
550 × 550
550 × 550
500 × 500
500 × 500
500 × 500
450 × 450
450 × 450
450 × 450
450 × 450
400 × 400

24 𝜑 22
20 𝜑 22
24 𝜑 22
20 𝜑 22
16 𝜑 20
24 𝜑 22
20 𝜑 20
16 𝜑 20
20 𝜑 20
16 𝜑 20
12 𝜑 20
16 𝜑 16
12 𝜑 16

700 × 600
600 × 500
600 × 500
600 × 500
550 × 450
550 × 450
550 × 450
500 × 400
500 × 400
500 × 40
450 × 400
400 × 400
400 × 400

8 𝜑 20
12 𝜑 20
8 𝜑 20
6 𝜑 20
10 𝜑 20
8 𝜑 20
6 𝜑 20
14 𝜑 20
12 𝜑 20
10 𝜑 20
8 𝜑 20
8 𝜑 20
6 𝜑 20

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شکل : 4مقاطع طرح شده برای المانهای قابهای  18 ،15 ،12 ،10 ،7 ،5و  20طبقه.
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 -5بررسی اثر اندركنش خاك و سازه بر روی شاخص خرابی

در این مطالعه به بررسی شاخص خرابی کرزینگ در المانهای تیر ،ستون ،طبقه و در نهایت کل سازه در سطوح شکلپذیری 4 ،3
و 5در قابهای  18 ،15 ،12 ،10 ،7 ،5و  20طبقه در حاالت گیرداری کامل ،خاک متوسط ( )Vs=200و خاک سست (( )Vs=200طبق
طبقه بندی  )]16[ ATC-40پرداخته خواهد شد.
برای بدست آوردن شکلپذیری ،از شکلپذیری کل سازه استفاده میشود که از رابطه زیر بدست میآید.
()6

𝑚δ
𝑦δ

=μ

که در آن  δmو  δyبه ترتیب تغییرمکانهای بیشینه بام حاصل از زلزله و تغییرمکان تسلیم میباشد.
از تحلیل استاتیکی غیر خطی شکل پذیری قاب ها حدودا  2/4تا  2/6بدست می آید .در این مطالعه شکل پذیری های هدف 4 ،3
و  5انتخاب شدند تا قاب ها در عضو های تیر و ستون و همچنین در طبقات مختلف دچار خرابی گردند تا بتوان تخمین بهتری از اثر اندرکنش
خاک و سازه روی خرابی در قاب ها داشت.
ا فزایش ارتفاع و بازدهی روزافزون سازه های ساختمانی بلند ،باعث شده است که کنترل عوامل موثر بر کاهش پایداری سازه ،یکی
از موارد قابل توجه در مراحل طراحی گردد .یکی از پارامترهای مهم در طرح چنین سازه هایی ،اثر بار محوری یا به بیان دیگر اثر ∆ P-می
باشد .اثر ∆ P-بنا به تعریف ،اثر متقابل بار محوری و تغییر مکان جانبی بر یکدیگر میباشد .این اثرات به دلیل ایجاد کاهش در سختی جانبی
سیستم ،نقش مهمی در کنترل پایداری سازهها دارند .جهت اعمال اثر ∆ P-در تحلیل سازهها ،روش های مختلفی پیشنهاد شده است .هر یک
از این روشها شیوه خاصی را برای دخالت دادن اثر ∆ P-دنبال می کنند .در این پژوهش به منظور در نظر گرفتن اثر ∆ ،P-در نرم افزار
 OpenSeesدر قسمت تعریف المان ها اثر ∆ P-وارد تحلیل سازه ها شده است.
شاخص خرابی مورد استفاده در این مطالعه بر اساس انرژی می باشد و انرژی بدست آمده از مساحت زیر نمودار ممان -دوران می
باشد .از طرفی نیز اثر ∆ P-بر روی چرخش گره ها تاثیر گذار می باشد .هر چند این چرخش در طبقات ابتدایی ناچیز و در سازه های بلند و
طبقات انتهایی مقدار بیشتری می باشد [ .]17این مسئله نشان می دهد که اثر ∆ P-می تواند در سازه های بلند در تخمین خرابی تاثیر گذار
باشد .در این مطالعه به صورت جداگانه به بررسی اثر ∆ P-پرداخته نشده است ولی اثر آن در تحلیل ها آورده شده است.
 -1-5تشریح روش كار
به منظور بررسی دقیقتر سازههای 15 ،12 ،7و  18طبقه نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند و پاسخهای مربوط به آنها در گرافها و
نتایج انتهایی وارد گردیده است .شاخصهای ارائه شده حاصل از میانگینگیری  7شتابنگاشت که در جدول  3آمده است ،میباشند .ابتدا
شاخص خرابی برای المانهای تیر و ستون محاسبه می شود .برای این منظور خرابی در نقاط انتگرالگیری در هر المان بدست آورده می شود
و مقدار ماکزیمم این خرابی به عنوان خرابی المان مورد نظر ارائه میگردد .به منظور رسم نمودارهای مربوط به خرابی تیر و ستون ،بیشترین
خرابی این اعضا در هر طبقه به عنوان خرابی این المان معرفی شده است .به منظور بدست آوردن شاخص خرابی طبقه و در نهایت کل سازه،
از میانگین گیری وزنی استفاده شده است .در این مطالعه قابها با توجه به پاسخی که ارائه دادند به سه دسته تقسیم شده اند .قابهای  5و 7
طبقه با توجه به پاسخ تقریبا مشابه ،بعنوان قابهای کوتاه مرتبه و دارای الغری کم ،قابهای  10و  12طبقه بعنوان قابهای میان مرتبه و دارای
الغری متوسط و قابهای  18 ،15و  20طبقه بعنوان قابهای بلند مرتبه و دارای الغری زیاد معرفی گردیده اند.
شکل  5تا  8مقدار شاخص خرابی کرزینگ را در المانهای تیر ،ستون و طبقه در سطوح شکلپذیری  4 ،3و  5در قابهای ،10 ،5
 15و  20طبقه در حاالت گیرداری کامل ،خاک متوسط ( )Vs=200و خاک سست ( )Vs=100نشان میدهد .در نمودار مربوط به ، error
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جهت مثبت نشان دهنده ی کاهش و جهت منفی نشان دهنده ی افزایش شاخص خرابی تحت اثر اندرکنش خاک و سازه نسبت به حالت
صلب می باشد.
همانطور که در شکل  5تا  7مشاهده میشود اندرکنش خاک و سازه در قاب های کوتاه مرتبه در اکثر مواقع باعث کاهش شاخص
خرابی کرزینگ میگردد ،به طوری که در قاب  5طبقه ،بیشترین مقدار کاهش شاخص خرابی کرزینگ در اثر اندرکنش خاک سازه در خاک
سست ( )Vs=100و در شکلپذیری  3میباشد که در المان تیر ،در طبقه ی  2به میزان  11درصد ،در المان ستون در طبقه  1به میزان 10
درصد و در معیار طبقه در طبقه  4به میزان  12درصد میباشد .در طبقاتی نیز افزایش شاخص خرابی مشاهده میگردد که بیشترین مقدار
این افزایش در المان تیر ،ستون و معیار طبقه نزدیک به  5درصد میباشد ،که عدد کمتری در مقابل کاهش خرابی دارد .اندرکنش خاک و
سازه در قاب های میان مرتبه در شکل پذیری های کم نیز در بسیاری از مواقع باعث کاهش شاخص خرابی کرزینگ میگردد .برای مثال
بیشترین کاهش شاخص خرابی در خاک سست ( )Vs=100در شکل پذیری  3که کمترین شکل پذیری بررسی شده در این مطالعه میباشد،
در قاب  10طبقه در المان تیر در طبقه  3به میزان 27درصد ،در المان ستون در طبقه ی  1به میزان  16درصد و در معیار طبقه در طبقه 3
به میزان  26درصد میباشد و هیچ افزایشی در خرابی دیده نمیشود .با افزایش شکل پذیری در قابهای میان مرتبه در طبقات پایین اندرکنش
خاک و سازه در اکثر مواقع باعث کاهش شاخص خرابی کرزینگ میگردد ولی در طبقات باال با افزایش شکل پذیری در قابهای میان مرتبه
اندرکنش خاک و سازه باعث افزایش شاخص خرابی کرزینگ میگردد .برای مثال در قاب  10طبقه در شکل پذیری  5که بیشترین شکل
پذیری مورد بررسی در این مطالعه میباشد ،اندرکنش خاک و سازه در خاک سست ( )Vs=100در المان تیر در طبقه  7به میزان  2درصد،
المان ستون در طبقهی  8به میزان  6درصد و در معیار طبقه در طبقه  8به میزان  5درصد باعث افزایش شاخص خرابی کرزینگ میشود.
اندرکنش خاک و سازه در قابهای بلند مرتبه مثل قابهای  15و  20طبقه در تمام شکل پذیریها و در اکثر موارد در طبقات باال موجب
افزایش شاخص خرابی کرزینگ می شود ولی همچنان در طبقات پایین شاخص خرابی مورد بررسی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
در بسیاری از موارد کاهش مییابد .به طور مثال در قاب  20طبقه بیشترین افزایش خرابی المان تیر در طبقه  14به میزان  12درصد ،در
المان ستون در طبقه  18به میزان  5درصد و در معیار طبقه در طبقه  15به میزان  11درصد و بیشترین کاهش مقدار شاخص خرابی کرزینگ
در المان تیر در طبقه  10به میزان  27درصد ،در المان ستون در طبقهی  1به میزان  19درصد و در معیار طبقه در طبقهی  10به میزان 29
درصد می باشد .هر چند در مواردی اندک در طبقات باالیی کاهش شاخص خرابی مشاهده میگردد ،که بیشترین مقدار این کاهش در المان
تیر ،ستون و معیار طبقه به میزان  2/7درصد می باشد که عدد بسیار ناچیزی در مقابل افزایش خرابی در طبقات باالیی دارا میباشد.
با توجه به اشکال  5تا  8شاخص خرابی معیار طبقه (این شاخص از میانگینگیری وزنی المانهای تیر و ستون حاصل میگردد)
دیده میشود ،در خاک سست و در قابهای مورد بررسی ،افزایش شکلپذیری موجب کاهش اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی شاخص خرابی
میگردد .برای مثال مجموع قدر مطلق اثرات اندرکنش خاک و سازه بر روی شاخص خرابی در شکلپذیری هدف  ،3در معیار طبقه و در
خاک سست در قاب  20طبقه این عدد در شکلپذیری  102 ،3درصد و با کاهشی  34درصدی در شکلپذیری  68 ،5درصد میرسد.
در شاخص خرابی کرزینگ که شاخصی تجمعی انرژی می باشد ،اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی شاخص خرابی المان تیر بیشتر
از ستون میباشد و با افزایش ارتفاع قابها این اثر در المان تیر مقادیر باالتری نیز به خود میگیرد .برای مثال در قاب  5طبقه اندرکنش خاک
و سازه بر روی شاخص خرابی در المان تیر و ستون نزدیک هم میباشد ولی با افزایش ارتفاع قابها به مرور این اثر روی المان تیر نسبت به
المان ستون افزایش می یابد ،به صورتی که مجموع قدر مطلق اثرات اندرکنش خاک و سازه بر روی شاخص خرابی در تمامی شکلپذیریهای
هدف و خاک سست در قاب  5طبقه در المان تیر  25درصد می باشد در حالتی که این مقدار در ستون برابر  16درصد است ولی با افزایش
ارتفاع (افزایش الغری قاب) در قاب  20طبقه این مقدار درتیر به عدد مجموع  224درصد و در ستون به  91درصد میرسد .با افزایش
شکل پذیری ،شاخص خرابی کرزینگ در المان های تیر ،ستون و معیار طبقه و در هر  3حالت مربوط به خاک ( Vs=200 ،Fixed-baseو
 )Vs=100افزایش مییابد .برای مثال در قاب  20طبقه در حالت گیرداری کامل ،در المان تیر و در شکلپذیری  5بیشترین خرابی حدوداً
برابر  10میباشد که این مقدار در شکل پذیری  4به  6/6و در شکلپذیری  3به عدد  0/72میرسد .در خرابی المان ستون نیز ،در حالت
گیرداری کامل و در شکلپذیری  5بیشترین خرابی حدوداً برابر  4میباشد در شکلپذیری  4به  2/54و در شکل پذیری  3به  3/34میرسد.
سال سوم ،شماره  ،3پاییز 1395

24

نشریه علمی  -پژوهشی «مهندسی سازه و ساخت »

انجمن مهندسی سازه ایران

با توجه به اینکه در المانهای تیر و ستون در شکل  5تا  8نیز دیده شد ،در مجموع اندرکنش خاک و سازه اثر کاهشی بیشتری بر روی
شاخصهای خرابی دارا میباشد که این موضوع در  8نیز دیده میشود ،به صورتی که در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه در اکثر مواقع
باعث کاهش شاخص خرابی در معیار خرابی کلی قابها میگردد.

شکل : 5مقایسه شاخص خرابی كرزینگ با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه در خاكهای متوسط ( )Vs=200و سست ( )Vs=100در سطوح شکلپذیری
هدف  4 ،3و  5در معیار تیر ،ستون و طبقه قاب  5طبقه.
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شکل : 6مقایسه شاخص خرابی كرزینگ با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه در خاكهای متوسط ( )Vs=200و سست ( )Vs=100در سطوح شکلپذیری
هدف  4 ،3و  5در معیار تیر ،ستون و طبقه قاب  10طبقه.
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شکل : 7مقایسه شاخص خرابی كرزینگ با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه در خاكهای متوسط ( )Vs=200و سست ( )Vs=100در سطوح شکلپذیری
هدف  4 ،3و  5در معیار تیر ،ستون و طبقه قاب  20طبقه.
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شکل : 8مقایسه شاخص خرابی سینماتیکی و انگ با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه در خاكهای متوسط ( )Vs=200و سست ( )Vs=100در سطوح
شکلپذیری هدف  4 ،3و  5در معیار كلی سازه در قابهای  20 ،18 ،15 ،12 ،10 ،7 ،5طبقه.

 -6نتیجه گیری
به طور کلی در این مطالعه به شاخص خرابی کرزینگ که بر اساس انرژی می باشد ،با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه در
دو نوع خاک متوسط ( )Vs=200و سست ( )Vs=100در حاالت مختلف شکلپذیری پرداخته شده است.


با افزایش ارتفاع قابها اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی شاخص خرابی کرزینگ افزایش می یابد،و یا به عبارتی با افزایش
الغری اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی شاخصهای خرابی افزایش خواهد یافت.



عدم در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه در طراحی سازهها در سازههای کوتاه مرتبه در تمام شکلپذیریها و
سازههای میانمرتبه در شکلپذیریهای کم که دارای الغری کم و متوسط میباشند ،میتواند در جهت اطمینان باشد
ولی در سازههای میان مرتبه (الغری متوسط) با شکل پذیری باال و بلند مرتبه (الغری زیاد) باید اثر اندرکنش خاک و
سازه در طراحی سازهها ،به خصوص اثر آن در طبقات فوقانی دیده شود.



در شاخص خرابی کرزینگ که شاخصی تجمعی بر مبنای انرژی می باشد اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی شاخص
خرابی در تمامی قابها در المان تیر بیشتر از المان ستون میباشد.



در خاک متوسط که دارای سرعت موج برشی 𝑠𝑚  200میباشد ،در اکثر موارد پاسخها به حالت صلب بسیار نزدیک
میباشند .این موضوع نشان میدهد اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی شاخصهای خرابی در خاک سست دارای اهمیت
بیشتری میباشد.



شاخص خرابی کلی سازه ،در تمامی شاخصهای خرابی تحت اثر اندرکنش خاک و سازه با کاهش خرابی روبرو میشود.
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