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چکیده
در طراحی ساختمانهای بلند ،سه پارامتر مقاومت ،سختی و پایداری بسیار مهم میباشند و هر چه ارتقاع ساختمان بلندتر میشود تاثیر
سختی و پایداری در طراحی بهینه سازه ،بیشتر میگردد و اثرات این دو فاکتور ،جهت طراحی در برابر بارهای جانبی باد و زلزله ،غالب می
گردند .بهترین روش برای ارضاکردن این دو فاکتور ،استفاده از فرمها و مدلهای ابتکاری سازهها ،به شکلی که ضمن حفظ سختی ،با
کاهش تغییر شکلها و دریفت های ناشی از بارهای جانبی ،پایداری سازه را افزایش دهد .سیستم قاب فوالدی با کمربند خرپایی و مهار
بازویی ،یکی از سیستمهای ابتکاری و جدید در سازههای بلند میباشد که استفاده از آن باعث کاهش قابل مالحظهای در مقادیر مصرفی
فوالد سازهای و هزینه های احداث ساختمان بلند میگردد .در این تحقیق ،دو قاب  5دهانه 30و 50طبقه  2بعدی بر اساس آییننامههای
رایج ایران با دوسیستم قاب خمشی و کمربند خرپایی با مهار بازویی ،بارگذاری و در حالت  LRFDطراحی گردید و سپس با استفاده از
نرم افزار  SAP2000و روش تحلیل تاریخچه زمانی و اعمال  12رکورد زلزله مختلف به سازه ،مقادیر تغییر مکانها استخراج و ماکزیمم
دریفت نسبی طبقات هر قاب محاسبه گردید .با تعریف سه آستانه عملکردی  LS ،IOو  CPو بر اساس شدت شتاب هر رکورد زلزله،
مقادیر تابع احتمال گذشت دریفت سازه از آستانه های عملکردی تعریف شده محاسبه گردید و پس از ترسیم منحنیهای شکنندگی هر
رکورد و مقایسه منحنیهای شکنندگی حالتهای مختلف ،نتیجهگیری شدهاست که استفاده از سیستم کمربند خرپایی و مهاربازویی در
قابهای 2بعدی 30و 50طبقه ،به طور متوسط به میزان 12تا  28درصد باعث کاهش احتمال فراگذشت دریفت ماکزیمم طبقات از
آستانههای تعریف شده میگردد.
کلمات کلیدی :کمربند خرپایی ،مهار بازویی ،منحنی شکنندگی ،تابع احتمال ،تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

In the design of high-rise buildings, three parameters such as resistance,
hardness and stability are very important and when the height of building
rises, effect of toughness and stability in optimum design will be dominate
more than of the effects of these two factors against the lateral loads from
wind and earthquake. The best ways to satisfy these two factors is the use
of innovative forms and models of structures, so that, while maintaining
stiffness, reducing deformation and drift caused by lateral loads, increase
the stability of the structure. Outrigger and belt truss system are one of the
innovative systems in high-rise structures that use it substantially reduces
the consumption of structural steel and construction costs are high. In this
research, two 2D frame with 5 spans and 30 and 50 stories according to
the Iranian codes were designed in two cases of: the moment frames and
frames with outrigger and belt with. Then maximum displacements of nodes
and maximum inter stories drifts calculated for every earthquake records
with use of SAP2000 software and time history analysis and has defined
three different threshold IO, LS, and CP and acceleration of each record
based on the severity of the earthquake. Then curves were plotted for each
case; the results indicate that the outrigger and belt truss system would
reduce the maximum inter story drift about 12 to 28 percent.
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 -1مقدمه
با وجود اینکه زلزلههای قرن اخیر ،باعث بروز خسارتهای عظیم مالی و تلفات بسیار زیاد جانی شدهاند اما اطالعات مفید بسیار
اندکی در مورد ارتباط میزان خرابی ناشی از زلزله و پارامتر های زلزله وجود دارد .روابط بین اندازه زلزله و میزان خرابی ،از ابزار های ضروری
برای تخمین آسیبهای منطقهای ،بهبود و توسعه برنامههای آمادگی برای مقابله با بحران زلزله ،تصمیمگیری در مورد تخصیص منابع برای
مقاومسازی سازهها ،کاهش میزان خطر ،و همچنین بازسازی مناطق زلزله زده و جبران خسارت زلزله بوسیله بیمه میباشد ].[1
عالوه بر عدم قطعیت در بارهای لرزهای ،نامعینیهای مربوط به مصالح ساختمانی ،فرآیند طراحی ،هندسه ساختمان و ساخت،
منجر به استفاده از احتماالت ،برای پیش بینی پاسخ ساختمان شده است .ارزیابی با استفاده از منحنی های شکنندگی ،یکی از روشهای
احتماالتی است که احتمال فراگذشت از یک سطح خرابی مشخص را در مقابل پارامترهای لرزهخیزی ساختمان نشان میدهد .ارزیابی لرزهای
در مهندسی زلزله ،بصورت گستردهای ،برای درک عملکرد لرزه ای ساختمانهای مختلف پذیرفته شده است ].[2
در نگاه اول به نظر میرسد که سیستم قاب خمشی و دیوار برشی ،یک سیستم سازهای کارآمد و اقتصادی به نظر بیاید اما وقتی
ارتفاع ساختمانها افزایش مییابد اثر نیروهای باد و زلزله مطرح میشود و بنابراین سختی سازه ،از جنبههای دیگر مهمتر میشود .بار جانبی
ناشی از زلزله و باد عامل اصلی موثر در طراحی سازههای بلند میباشد و دریفت جانبی باالترین طبقه سازه ،یکی از مهمترین معیارهای
طراحی ساختمانهای بلند می باشد ،امروزه ،سیستمهای سازهای زیادی مانند ،قاب صلب ،قاب مهاربندی شده ،قاب-دیواربرشی ،قاب لولهای،
سیستم چند لولهای  ،مهاربازویی و کمربند خرپایی ،میتوانند برای مقابله با بارهای جانبی در ساختمانهای بلند استفاده شوند .از سیستمهای
سازهای ذکر شده در باال ،سیستم کمربند خرپایی و مهاربازویی ،به عنوان یکی از سیستمهای سازهای ،برای کنترل دریفت بسیار زیاد ناشی از
بار جانبی استفاده می شود ،به شکلی که در حین اعمال بارهای جانبی ناشی از باد یا زلزله ،ریسک آسیبهای سازهای و غیرسازهای را به
کمترین مقدار میرساند .در ساختمانهای بلند ،سیستم کمربند خرپایی ،میتواند به منظور کنترل تغییر مکانهای ناشی از بارجانبی و افزایش
سختی سازه استفاده گردد ].[3
از نتایج این تحقیق ،مدیران دولتی ،سرمایه گذاران و مالکان پروژههای ساختمانی ،در ساخت سازههای مقاوم و اقتصادی ،همچنین
در ارزیابی مقاومت سازههای موجود در برابر بارهای جانبی و نیز شرکتهای بیمهای برای ارزیابی خسارتهای ناشی از وقوع زلزلههای احتمالی
و تعیین میزان ریسک سرمایهگذاری و بهسازی و کاهش ریسک ساختمانهای موجود در برابر بارهای زلزله میتوانند استفاده کنند.
در این تحقیق 2تیپ قاب فلزی 30و 50طبقه بصورت 2بعدی با سیستم سازهای قاب خمشی و قاب باسیستم کمربند خرپایی با
شکلپذیری ویژه ،که با آییننامه بارگذاری ایران بارگذاری و مطابق مبحث دهم مقررات ملی ایران و ویرایش چهارم استاندارد  2800ایران و
با روش  LRFDطراحی گردید و سپس با تحلیل تاریخچه زمانی در نرم افزار  ،SAP2000ضمن محاسبه ماکزیمم تغییر مکانهای نسبی طبقات
تحت اثر رکوردهای مختلف زلزله ،منحنیهای شکنندگی ترسیم گردید و با مقایسه منحنیهای شکنندگی قابهای مختلف ،تاثیر استفاده از
سیستم کمربند خرپایی بررسی گردید.

 -2سیستم مهاربازویی و کمربند خرپایی
در طراحی ساختمانهای بلند ،سه پارامتر مقاومت ،سختی و پایداری بسیار مهم میباشند و هرچه ارتفاع ساختمان بلندتر میشود
سختی و پایداری مهمتر میشوند و معموال این دو فاکتور در طراحی در برابر بارهای جانبی باد و زلزله ،غالب میشوند .برای ارضاکردن این
دو فاکتور ،بطور معمول دو روش وجود دارد ،روش اول افزایش بسیار زیاد و غیراقتصادی اندازه المانها و روش دوم ،تغییر فرم و شکل سازه
به حالتی که ضمن حفظ سختی و پایداری ،با محدود کردن تغییر شکلها ،پایداری سازه را افزایش دهد.
به منظور کاهش و محدود کردن دریفتهای ناشی از بار باد به محدوده های قابل قبول ،در طراحی سازه های بلند ،به جای مصرف فوالد با
مقادیر باالتر از مقادیر استاندارد ،از فرمهای سازهای ابتکاری استفاده میشود .در ساختمانهای بلند ،در صورت استفاده از تکنینهای مشخص
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و استفاده کامل از ظرفیت المانهای سازهای ،صرفهجویی در مصرف فوالد و کاهش هزینهها ،میتواند بسیار چشمگیر باشد و به منظور
دستیابی به این اهداف ،تکنیکهای مختلف مهاربندی سازهها در برابر نیروی باد و زلزله ،توسعه داده شدهاند .برای مقاومت در برابر بارهای
جانبی  ،اگر فقط از الزامات مکانیکی استفاده گردد ،سختی کافی برای پایین نگه داشتن دریفت ناشی از بار باد تامین نمیگردد ].[4
یک مفهوم نسبتا جدید که در دو دهه اخیر تکامل یافته است ایده فراهم کردن کمربند خرپایی و مهاربازویی در ارتفاعات مختلف
با هدف مهار ستونهای محیطی به منظور مشارکت در مقاومت در برابر بارهای جانبی میباشد که در ساختمانهای مختلف ،مورد استفاده
قرار گرفته است .اثر سخت کنندگی کمربند خرپایی و مهاربازویی شبیه یک فنر است که در مقابل تمایل به انحنای معکوس هسته مقاوم
یکسر گیردار خمشی مقاومت میکند ] .[4بدون شک در بیشتر مواقع ،مهمترین فاکتوری که در طراحی سازههای بلند و الغر تاثیرگذارتر از
ظرفیت تنشی میباشد کنترل مقدار دریفت است در بین سیستمهای مختلف سازهای در سازههای بلند ،سیستم مهاربازویی و کمربند خرپایی،
یکی از سیستمهای موثر و کارآمد برای کنترل دریفتها میباشد ] .[5در دنیای مهندسی زلزله طراحی بر مبنای عملکرد ،استفاده از منحنیهای
شکنندگی به عنوان یک روش متمایز و شناخته شده میباشد ،این منحنی ها ،احتمال تجاوز یک پارامتر مهندسی از یک مقدار مشخص را ،به ازای
پارامتری از زلزله ارائه می دهند.

 -3مروری بر کار های انجام شده در زمینه منحنی های شکنندگی
اولین بار از منحنیهای شکنندگی در تاسیسات هستهای استفاده شده است ،از آنجایی که این سازهها از اهمیت باالیی برخوردار
بوده و کوچکترین نقص آنها در مقابل زلزله بسیار خطرناک بوده است .از این رو در سال 1980این منحنیها برای نیروگاههای هستهای
رسم شده و تحت عوامل مختلفی از جمله  PGAارائه گردید ] .[6در سال  1993این منحنیها توسط کرچر و مارتین توسعه داده شدند ].[7
این منحنیها از لحاظ محاسباتی بسیار ساده و ابتدایی بودند و تنها بصورت تجربی و با کمک قضاوت مهندسی تهیه شده بودند .در این پژوهش
محور قائم ،احتمال وقوع و محور افقی مقدار کیفی جنبش زمین بودند از این منحنیها جهت برآورد خسارت لرزهای ساختمانها استفاده شد.
از این رو میتوان بیان کرد که نقطه عطف توجه مهندسین به اهمیت تخمین میزان خسارت وارده به سازهها ،پس از زلزله نورثریج سال 1994
بوده ،که میزان خسارت مالی سازهها را در زلزلههای شدید نشان داد .آناگنوس و همکاران در سال  1995مطالعات بیشتری بر مبنای توزیع بار
برمبنای بار مندرج در ATCانجام دادند و مدل جدیدی از منحنی شکنندگی را ارائه دادند ،در این مقاله تمامی محاسبات لرزهای بر مبنا ATC-
 13انجام گردید و این بار محور افقی مقادیری از مرکالی اصالح شده بود که حالت علمیتری برای آنالیز شکنندگی محسوب میشد و تابع
توزیع احتماالتی به صورت نرمال فرض شده بود و ایدههای مناسبی برای کارهای آینده جهت استفاده از رکورد زلزله در این منحنیها ارائه
گردید ].[8
در سال 2001شینوزوکا و همکاران همین رویه را برای پلهای چند دهانه و بتن مسلح استفاده کردند ،در این مقاله از رکورد
تاریخچه زمانی جهت تحلیل دینامیکی و رسم منحنیهای شکنندگی استفاده گردید .دراین مقاله برای اولین بار مراحل ترسیم منحنی های
شکنندگی به صورت گام به گام ارائه گردید .توزیع احتماالتی دادهها نرمال فرض شد و سپس با مونتاژ منحنیها بر روی یکدیگر قضاوت
مناسبی از آسیبپذیری آنها بدست آمد ] .[9در سال 2000نیز محققین با استفاده از توابع خسارت و براساس ،PGVمنحنیهای شکنندگی
را برای سازههای فوالدی ،بتنی و چوبی شهر کوبه ژاپن رسم کردند ] .[10در سال  2004نیز در استانبول منحنیهای شکنندگی برای
مقاومسازی سازهها تهیه شد .برای این کار محققین چهار مدل  4طبقهی بتنی را تهیه کردند و به منظور طرح مقاومسازی از مدلهای مختلفی
چون بادبندی و دیواربرشی بهره گرفتند .آنها روش دینامیکی غیر خطی را برای تحلیلهای لرزهای به کار گرفتند و منحنیهای شکنندگی را
برای تغییر مکان بین طبقهای در سطوح مختلف  PGAرسم کردند ].[11
در سال  2006آریزاگا منحنیهای شکنندگی را برای ساختمانها فوالدی قاب خمشی با استفاده از نرم افزار پرفورم و با استفاده از
تحلیلهای دینامیکی غیرخطی برای قاب های  8 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2و  10طبقه رسم کرد .او با استفاده از آیین نامه فیما و بر اساس  PGAو تغییر
مکان بین طبقهای ،منحنیهای شکنندگی را تولید کرد ] .[12در سال  2006بیکر اوزر و همکارانش ،در مقالهای که برای ساختمانهای موجود
درکشور ترکیه انجام دادند ،به توسعه منحنی شکست لرزهای برای ساختمانهای  7 ، 5 ، 3و  9طبقه که طبق آیین نامه رایج طراحی شده
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بود ،پرداختند .سیستم سازهها ،قاب خمشی بتنی بوده و مدل سازهها به صورت دو بعدی با استفاده از نرم افزار  SAP2000طراحی و با نرم
افزار  IDARC–2Dمورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است ].[13
در سال  ،2012آسامو به بررسی منحنیهای شکست سازههای موجود درکشور غنا پرداخت .سازههایی که در این مقاله مورد ارزیابی
قرار گرفتند دارای سیستم قاب خمشی بتنی با شکلپذیری کم بودند .ایشان برای این کار سه تیپ ساختمان ( 6 ،4 ،3طبقه) با پالنهای
متقارن ،طراحی شده با استفاده از آیین نامه قبلی در نزدیکی گسل در نظر گرفت و با انجام تحلیلهای استاتیکی غیرخطی و دینامیکی
تاریخچه زمانی با استفاده از نرم افزار  IDARC2Dمنحنیهای شکست را ترسیم نمود .نتایج حاکی از آن بود که ساختمانهای  3تا  6طبقه
)با سیستم سازهای مذکور( در نزدیک گسلها درصورتی که در مناطق لرزهخیزی  0/25gتا  0./35gقرار گیرند احتمال فروریزش آنها بسیار
باال است ] .[14در ایران نیز در سال  1386منحنیهای شکنندگی برای سازههای بتن مسلح دارای دیواربرشی رسم شد .برای این کار با لحاظ
کردن اثر توزیع سختی ،مقاومت و پیچش بر روی منحنیهای شکنندگی 8 ،مدل یک طبقه با استفاده از نرم افزار اوپنسیس1تحت تحلیلهای
دینامیکی غیرخطی قرار گرفت و منحنیهای شکنندگی براساس تغییر مکان بین طبقهای و چرخش مفاصل و شکلپذیری در سطوح مختلف
PGAرسم شدند ].[15

 -4تشریح مبانی تحقیق و مدلسازی نرمافزار
ایدههای جدید در طراحی سازه بلند ،درحال تمرکز بر روی طراحی سازههای با هدف محدود کردن دریفتهای ناشی از بارهای
جانبی باد و زلزله به محدودههای قابلقبول ،بدون صرف هزینههای زیاد در مقدار فوالد مصرفی میباشند .تکنیکهای مختلف بادبندی برای
حصول به این هدف توسعه داده شدهاند که سیستم مهاربازویی و کمربند خرپایی از جمله سیستمهای مؤثر و کارآمد در این زمینه میباشد
و برای ساختمانهای تا 50طبقه مناسبترین سیستم برای مقاومت در برابر بارهای جانبی و کاهش تغییر مکانها و دریفت طبقات تا محدود
مجاز میباشد .سیستم مهاربازویی و کمربند خرپایی ،از سیستمهای مقاوم در برابر بارهای جانبی است که در آن ستونهای خارجی بوسیله
تعداد زیادی مهار بازویی سخت به کمربند خ رپایی و هسته مرکزی در یک یا چند تراز مختلف گره خوردهاند (شکل.)1

شکل :1سیستم مهاربازویی و کمربند خرپایی ][4

1OpenSees
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وقتی که بارهای جانبی بر ساختمان وارد میشود کمانش هسته مقاوم باعث چرخش مهارهای بازویی که به هسته متصل هستند میگردد و

باعث ایجاد کشش و فشار در ستونها میگردد (شکل.)2

شکل :2هسته مهاربندی شده و ستونها که به کمربند طبقه فوقانی مهارشدهاند ][4

یک ساختمان بلند میتواند در یک ،دو و گاهی در سه تراز ،مهاربازویی و کمربند خرپایی داشته باشد ،استفاده از کمربندهای بیشتر،
باعث ادغام بیشتر عملکرد کمربندها و ستونهای خارجی نما میگردد .مهارهای بازویی و کمربندهای خرپایی میتوانند در مکانها و طبقاتی
که کمترین تداخل را با عملکرد ساختمان دارند قرار بگیرند .قراردادن کمربندها و مهارها در طبقاتی که تاسیسات مکانیکی قرار دارند کمترین
ایراد را در بهره برداری از ساختمان ایجاد میکند .هاندرکمپ و همکاران در سال 2008 ،یک روش ساده شده برای طراحی سازه های با مهار
بازویی با هسته مهاربندی شده تحت بارگذاری یکنواخت ارائه کردند [ .]16در سال 2013تحقیقاتی توسط رهگذر و جهانشاهی برای تعیین
محل بهینهی یک مهاربازویی و کمربند خرپایی با استفاده از ماکزیمم کردن انرژی کرنشی تحت بارگذاری گسترده یکنواخت و گسترده مثلثی
صورت گرفت [ .]17توکلی و همکاران به بررسی تاثیر الگوی بارگذاری گسترده جانبی مستطیلی و ذوزنقهای بر موقعیت بهینه مهاربازویی در
ساختمان بلند 60طبقه فوالدی با توجه به معیار انرژی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که محل بهینهی مهاربازویی تحت بار مثلثی تمایل
به حرکت به سمت باالی سازه دارد [.]18

 -5فرضیات تحلیل و طراحی سیستمهای مهاربازویی و کمربند خرپایی
بطور معمول و در یک سازه واقعی ،در صورتیکه تعامل بین اعضای مختلف سازه مورد نظر باشد انجام آنالیز سه بعدی اجتناب ناپذیر
است ،هرچند استفاده از این روش تحلیل ،به منظور بهینهسازی طراحی و کاهش هزینهها ،در یک پروژه واقعی عادی میباشد .ارائه روشی که
با فرضیات ساده کنندهای همراه است و جواب های دقیقی را ارائه میدهد همواره مورد توجه قرار میگیرد ،به عنوان مثال :بهینه کردن محل
قرارگیری کمربند خرپایی و مهاربازویی .بخشی از فرضیات ساده کننده مورد اشاره ،شامل موارد زیر میباشند:


مهار های بازویی به شکلی به ستون ها متصل هستند که فقط نیروی محوری به ستون خارجی منتقل میکنند.



دیوارهای هسته مقاوم مرکزی ،به شکلی مهاربندی شدهاند که چرخش ناشی از اثر دوران مهاربندها ناچیز میباشد.



تیرهای اتصال ستونها و دیگر تیرهای سازه ای دارای اتصال مفصلی هستند .عملکرد هسته مهاربندی شده در تعامل با ستونهای
خارجی ،باالترین مقاومت را در برابر بارهای جانبی فراهم میکند.



کمربند خرپایی بینهایت سفت و سخت است و بطور کامل محیط خارجی ساختمان را پوشش میدهد.



سختی محوری ستونهای خارجی و ممان اینرسی هسته ،بصورت خطی با افزایش ارتفاع ساختمان ،کاهش مییابد.



اتصال هسته مقاوم به تکیهگاه فونداسیون گیردار میباشد.

با این فرضیات ،مدل تحلیلی مورد نظر به یک ستون یکسر گیردار تبدیل میشود ].[4
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 -6مبانی تهیه و توسعه منحنیهای شکنندگی
به منظور بیان کمی آسیبپذیری اجزای مختلف سازهای و یا غیرسازهای بر حسب میزان خطر زلزله میتوان در مورد هر نوع از
سازهها و یا اجزای سازهای حساس به جابجایی نسبی و اجزای غیرسازهای حساس به شتاب ،احتمال وقوع یا فراگذشت از یک میزان خسارت
خاص را برحسب یک ویژگی معروف زلزله نظیر PGA, PGV, PGDبیان نمود .تکرار این عملیات برای مقادیر مختلف  PGAیا سایر تک
پارامترها ،منجر به تولید منحنیهای نرمال شدهای موسوم به منحنی شکنندگی میگردد ][19و].[20

 -1-6مراحل تولید منحنی شکنندگی
گامهای تولید منحنی شکنندگی عبارتند از:
-

انتخاب سازه و مدلسازی با توجه به میرایی و رفتار غیرخطی اعضا
انتخاب شتاب نگاشت زمین لرزههای گذشته با توجه به نوع خاک و شکل طیف و مقیاس کردن آن ها به سطوح مختلف
مشخص کردن عوامل مؤثر در شکنندگی لرزهای مانند تغییر شکل محوری خمیری و تغییر مکان بیشینهی بین طبقهای
مشخص کردن محدوده شکست با توجه به آیین نامهها و دستورالعملها
انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی برای هر سازه در سطوح مختلف PGA
انتخاب یک توزیع آماری مناسب
تولید جداول شکنندگی و رسم منحنی شکنندگی

 -2-6تئوری احتمال منحنی شکنندگی
برای تولید منحنی شکنندگی باید یک توزیع احتمال برای پارامترهای تقاضای مهندسی که از تحلیلهای دینامیکی غیرخطی
بدست میآید در نظر گرفت .تعداد زیادی از توزیعهای احتمال گسسته و پیوسته وجود دارند که در محاسبات مهندسی مورد استفاده قرار
میگیرند .برخی از این توزیعها که در آنالیزهای قابلیت اعتماد و منحنیهای شکنندگی سازه کاربرد بسیاری دارند ،توزیع نرمال و توزیع
یکنواخت میباشد.

 -3-6تولید منحنی های شکنندگی
درحالت کلی منحنی شکنندگی به صورت رابطه ( )1تعریف میشود:
()1

]𝑀𝐼|𝐶𝐴 ˃𝑃𝐷𝐸[𝑝 = 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑔𝑎𝑟𝐹

در رابطه باال  IMشدت زلزله است ،که معموال برابر شتاب حداکثر زمین ) (PGAفرض میشود  EDPپارامتر تقاضای مهندسی است،
که از خروجی تحلیلهای دینامیکی غیرخطی بدست میآید و  ACشرایط قابل قبول مربوط به حالت حدی مفروض است .یک توزیع لوگ
نرمال آماری برای هر پارامتر تقاضای مهندسی  EDPدر هر شدت حرکت زلزله ) (IMدر نظرگرفته میشود .برای ارزیابی احتمال تجاوز از یک
حد مرزی خاص( ،)ACمیانگین و انحراف معیار هر یک از  EDPها برای اثر مجموع نگاشت های زلزله محاسبه میشود .سپس با استفاده از
تابع توزیع تجمعی توزیع لوگ نرمال ،احتمال تجاوز هر یک از  EDPها از حالت حدی داده شده محاسبه میشود .در این پژوهش از تابع
احتمال با توزیع لوگ نرمال استاندارد که براساس شاخص  PGAزلزله (محور افقی نمودار شکنندگی) استفاده میشود که محور عمودی نمودار
شکنندگی مقادیر تابع احتمال است که از دادههای خروجی تحلیل دینامیکی غیرخطی دریفت بین طبقهای بدست میآید استفاده شده است.
در این پژوهش ،محاسبه مقادیر تابع احتمال برای هر سازه و در هر یک از شدتهای زلزله ،به صورت گذشت دریفت ماکزیمم بین
طبقهای سازه از آستانههای تعریف شده زیر (براساس جدول  2-4استانداردهای  )FEMA 273محاسبه میگردد.
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η=0.005
η=0/01
η=0/02

آستانه  IOحداکثردریفت ماکزیمم طبقهای برابر
آستانه  LSحداکثر دریفت ماکزیمم طبقهای برابر
آستانه  CPحداکثر دریفت ماکزیمم طبقهای برابر

 -7فرضیات طراحی و مدل تحلیلی
در این تحقیق  2قاب با  5دهانه30،و 50طبقه با ارتفاع های 120و 200متر  2بعدی برای آنالیز و طراحی با نرم افزار
ورژن 18مدلسازی شدهاند و سپس با روش  LRFDطراحی شدند و بعد از آن با روش تحلیل تاریخچهزمانی و اعمال رکوردهای زلزله و
محاسبه دریفت های طبقات ،مورد بررسی قرار گرفتند .عرض قابها در جهت عمود بر صفحه  6متر فرض شده است .بارگذاری قائم قابها با
استفاده از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران انجام شده است و برای محاسبه بارهای جانبی زلزله ،از ویرایش چهارم استاندارد2800
ایران استفاده شده است ،نوع زمین محل احداث سازه ،تیپ  IIIو محل احداث سازه با خطرنسبی باال فرض شده است و ارتفاع هر طبقه  4متر
فرض شده است .با توجه به اینکه این سیستم جز سیستم های خاص سازه های بلند می باشد بنابراین آیین نامه ها برای این سیستم ضریب
رفتار و دیگر پارامترهای لرزهای سازه را مشخص ننموده است .از این رو با توجه به ویژگی های این سازه مقدار ضریب رفتار و پارامترهای
طراحی ،باتوجه به سیستم مهاربندی فوالدی ویژه در نظر گرفته شد .جدول 1مشخصات مصالح فرض شده برای بررسی را نشان میدهد.
SAP2000

جدول  :1مشخصات مصالح فوالد مصرفی قاب  30طبقه
عنوان مشخصات

عالمت اختصاری

واحد

مقدار

جرم واحد حجم

M

کیلوگرم بر مترمکعب

785

وزن واحد حجم

W

کیلوگرم بر مترمکعب

7850

مدول االستیسیته

E

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

2/06*10E+6

ضریب پواسون

ν

بدون بعد

0/3

تنش تسلیم فوالد

Fy

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

3600

مقاومت نهایی فوالد

Fu

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

5200

شکل  3قاب 30طبقه مدلسازی شده در نرم افزار را نشان میدهد.

شکل :3قاب  30طبقه مدلسازی شده در نرم افزار

 -8شتاب نگاشت ها و تحلیل تاریخچه زمانی
یکی از دقیقترین روش تحلیل سازگار با رفتار فیزیکی سازهها در هنگام زلزله ،تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچهزمانی میباشد،
دراین تحقیق از  12شتاب نگاشت برای بررسی تحلیل تاریخچهزمانی استفاده شده است که مشخصات آنها به شرح جدول 2میباشد.
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جدول :2مشخصات رکوردهای زلزله استفاده شده در تحلیل غیرخطی قاب  30طبقه
سال

زمان کل (ثانیه

وقوع

)

Hector mine

California

1999

60

0/0955

Mexico

1979

37/815

0/160

عنوان رکورد

محل وقوع

بیشترین شتاب
)(g

زمان وقوع بیشترین

ضریب نرمال کردن

جابجایی

رکورد

15/48

10/472

6/465

6/246

Imperial valley
Imperial valleywsm
Kobe taz

Mexico

1979

39/98

0/11

5/7

9/0967

Kobe japan

1995

40/95

0/693

6/01

1/442

Kocaeli

Izmit Turkey

1999

27/18

0/3579

9/17

2/794

Loma prieta

Landers USA
San
Francisco
Los Angles

1992

69/995

0/1358

10/165

7/365

1989

39/945

0/112

8/02

8/931

1994

55/325

0/2536

9/92

3/943

1994

39/995

0/4930

6/585

2/028

Smart 145002

1999

43/99

0/1216

16/83

8/226

Smart145107NS

1999

43/99

0/1605

15/0

6/232

Superstb5

1987

21/97

0/1362

5/62

7/341

Landers
Northridge
Northridge Sec

هر رکورد با  15شدت مختلف نسبت به شتاب ثقل (  ،1/2 ،1/1 ،1/0 ،0/7 ، 0/5 ،0/3 ، /1تا  ) 2/0به سازه اعمال میشود و این
عملیات برای هر رکورد تکرار میشود .پس از اعمال بار به سازه ،سازه آنالیز شده و از خروجیهای نرم افزار ،تغییر مکان گرهها استخراج و به
نرم افزار اکسل منتقل میگردد ،پس از انتقال داده های هر یک از شدتهای یک رکورد ،با تفاضل تغییر مکان گرههای نظیر و تقسیم آن بر
ارتفاع طبقه ،تغییر مکانهای نسبی طبقه (دریفت) محاسبه میگردد و سپس با محاسبات آماری ،دریفت ماکزیمم در هرشدت رکورد محاسبه
میگردد که بدین ترتیب برای هر رکورد زلزله15 ،دریفت ماکزیمم بدست میآید ( .)max,dبرای این 15دریفت ماکزیمم ،مقدار انحراف معیار
محاسبه گردیده و  βنامیده میشود.
برای انجام عملیات آماری بر روی دادههای دریفت ماکزیمم هر رکورد ،بایستی برای آنها تابع توزیع مناسبی تعریف نمود تا با
استفاده از توابع آماری به بررسی ،پردازش و تفسیر اطالعات بدست آمده از مراحل قبلی پرداخت .در این تحقیق و با استفاده از سه پارامتر
 η ، max,dو ، βبرای محاسبه مقدار درصد احتمال تابع توزیع نرمال استاندارد ( )φاستفاده میشود .فرمول تابع توزیع نرمال استاندارد در
رابطه  2بیان شده است.
()2
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بدین ترتیب در هر رکورد زلزله به ازای هر یک از شدت زلزلههای معرفی شده ،با در نظر گرفتن یکی از آستانههای دریفت تعریف
شده (  ،) ηیک درصد مشخص برای تابع توزیع احتمال بدست میآید که مقدار تابع احتمال ،نشان دهنده درصد احتمال گذر دریفت ماکزیمم
سازه از آستانه تعریف شده در شدت زلزله مورد نظر است.
بهعنوان نمونه در رکورد زلزله  hectorو در حالتی که شتاب زلزله برابر  gمیباشد احتمال گذر دریفت ماکزیمم از آستانه  IOبرابر  84درصد،
احتمال گذر دریفت ماکزیمم از آستانه  LSبرابر  61درصد و احتمال گذر دریفت ماکزیمم از آستانه  CPبرابر  33/5درصد میباشد.

 -9ترسیم منحنی های شکنندگی
با استفاده از دادههای توزیع احتمال به رسم منحنیهای شکنندگی اقدام میگردد .به این ترتیب که در هر رکورد زلزله ،به ازای هر
شدت زلزله که در محور افقی نمودار قرار میگیرد ،دریفت ماکزیمم متناظر با آن وجود دارد ،که با قراردادن این مقادیر و آستانه تعریف شده،
یک مقدار مشخصی از تابع احتمال بدست میآید که روی محور عمودی نمودار قرار میگیرد ،با تکرار این روند برای شدتهای مختلف رکورد،
مقادیر مختلف تابع احتمال بدست میآید .از وصل کردن مقادیر مختلف تابع احتمال ،منحنی شکنندگی رکورد برای آستانه مورد نظر بدست
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می آید؛ با تکرار این روند برای هر  3آستانه ،برای هر رکورد زلزله ،یک نمودار شکنندگی شامل سه منحنی ،بترتیب برای آستانه  LS ، IOو
 CPبدست میآید .در شکل  4بهعنوان نمونه ،منحنیهای شکنندگی رکورد  ،hectorنشان داده شده است.

شکل  :4منحنی شکنندگی تابع احتمال قاب  30طبقه با سیستم کمربند خرپایی در رکورد زلزله hector

 -10تحلیل سازه  30طبقه با سیستم قاب خمشی
برای سازه 30طبقه ،کمربندها و اعضای محوری هسته مرکزی حذف شده و قاب بصورت ،قاب خمشی تقویتشده به شکلی که
میزان فوالد مصرفی با حالت قبل کمترین تفاوت را داشته باشد ،تحت اثر رکوردهای زلزله قبلی میگیرد .با تکرار مراحل ،برای رکوردهای
مختلف ،تغییر مکانها و دریفتهای ماکزیمم در هر رکورد محاسبه میگردد .با مقایسه دریفتهای ماکزیمم بدست آمده ،بصورت نظیر به
نظیر ،با مراحل قبلی ،دریفت های ماکزیمم بصورت قابل توجهی افزایش داشتهاند و به همین ترتیب مقادیر تابع احتمال نیز افزایش داشتهاند،
بهعنوان نمونه در رکورد زلزله  hectorو در حالتی که شتاب زلزله برابر  gمیباشد احتمال گذر دریفت ماکزیمم از آستانه  IOبرابر  92درصد،
احتمال گذر دریفت ماکزیمم از آستانه  LSبرابر  72درصد و احتمال گذر دریفت ماکزیمم از آستانه  CPبرابر  40درصد میباشد .درحالی که
برای رکورد زلزله  impvalihاعداد فوق بترتیب برابر  69 ،91و 36درصد میباشند.

 -11مقایسه منحنیهای شکنندگی سیستمهای قاب خمشی و کمربند خرپایی سازه 30طبقه
در این بخش با استفاده از دادههای شدت زلزله رکوردهای مختلف و مقادیر مختلف بدست آمده برای تابع احتمال گذر دریفت از
آستانههای تعریف شده ،منحنیهای شکنندگی توابع با روش مشابه حالتهای قبلی ترسیم گردید که بهعنوان نمونه مقایسه عملکرد سیستم
قاب خمشی و قابهای با کمربند خرپایی ،برای قاب  30طبقه در شکل 5و 6آورده شده است.
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شکل  :5منحنی شکنندگی مقایسه قاب 30طبقه سیستم قاب خمشی و سیستم کمربند خرپایی در رکورد hector

شکل  :6منحنی شکنندگی مقایسه قاب 30طبقه سیستم قاب خمشی و سیستم کمربند خرپایی در رکورد impvalih

 -12مقایسه منحنیهای شکنندگی سیستمهای قاب خمشی و کمربند خرپایی سازه 50طبقه
برای طراحی سازه  50طبقه با کمربند خرپایی ،محل قرار گیری کمربند در تراز طبقه  25و 50در نظر گرفته شد .سپس به بررسی
رفتار غیرخطی این سازه پرداخته شده است .در شکل 7قاب مدلسازی شده در نرم افزار را مشاهده میکنید.
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شکل  :7قاب  50طبقه مدل شده در نرم افزار

به منظور تحلیل دقیق و بدست آوردن نتایج حالت های مختلف ،رکورد زلزلههای مرحله قبل با همان شدتهای قبلی (که شامل
نسبتهای  2/0 ،1/9 ، 1/8 ، 1/7 ، 1/6 ، 1/5 ، 1/4 ، 1/3 ، 1/2 ، 1/1 ، 1 ، 0/7 ،0/5 ، 0/3 ، 0/1بوده است) به این قاب اعمال گردید و پس
از انجام تحلیل غیرخطی تاریخچهزمانی و استخراج تغییرمکانهای متناظر ،منحنیهای شکنندگی برای دو حالت قاب با سیستم مهاربازویی
و کمربند خرپایی و قاب با سیستم قاب خمشی ،مقادیر توابع احتمال رکوردهای مختلف محاسبه و منحنیهای شکنندگی مشابه حالت قبل
با سه آستانه LS ،IOو  CPترسیم گردید که در شکلهای  8و 9نشان داده شده است.

شکل  :8منحنی شکنندگی مقایسه قاب  50طبقه سیستم قاب خمشی و سیستم کمربند خرپایی در رکورد hector
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شکل  :9منحنی شکنندگی مقایسه قاب  50طبقه سیستم قاب خمشی و سیستم کمربندخرپایی در رکورد kobetaz

 -13مقایسه متوسط منحنیهای شکنندگی تحت رکوردهای مختلف
به منظور بدست آوردن دید کلی از رفتار سازهها ،میانگین منحنیهای شکنندگی تحت رکوردهای مختلف را با یکدیگر مقایسه
میکنیم .در شکل 10میانگین منحنیهای شکنندگی در آستانه های مختلف برای سازه 30طبقه نشان داده شده است .مقادیر کاهش احتمال
آستانههای مختلف را میتوان در سیستم های مختلف مشاهده کرد .در شکل 11همین اطالعات برای سازه  50طبقه ارائه گردیده است.

شکل  :10مقایسه متوسط منحنی شکنندگی سیستم قاب خمشی و سیستم کمربندخرپایی قاب  30طبقه
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شکل  :11مقایسه متوسط منحنی شکنندگی سیستم قاب خمشی و سیستم کمربندخرپایی قاب  50طبقه

 -13جمعبندی و نتیجهگیری
با بررسی نمودار منحنیهای شکنندگی و نتایج دادههای حاصل از تحلیلهای غیرخطی انجام شده قاب های 30و 50طبقه ،با
سیستم مقاوم در برابر بار جانبی ،مهاربازویی و کمربند خرپایی و سیستمهای قاب خمشی مقایسه این سیستم با یکدیگر ،نتایج زیر قابل
استخراج میباشد:


تغییر سیستم یک قاب خمشی به قاب با سیستم مهاربازویی و کمربندخرپایی باعث کاهش مقادیر تابع احتمال هر منحنی شکنندگی،
نسبت به منحنی مشابه ،در یک آستانه مشخص میگردد.
کاهش مقدار تابع احتمال به مفهوم عملکرد مناسبتر سیستم مهاربازویی و کمربندخرپایی درمقایسه با سیستم قاب خمشی میباشد
بدین معنی که در یک رکورد ثابت ،احتمال گذر سازه از آستانههای تعریف شده ،به مقادیر قابل مالحظهای کاهش مییابد.



با توجه به نمودار شکنندگی (شکل  ،)10در مقایسه نقاط نظیر درمنحنی ها ،مالحظه میگردد که استفاده از سیستم مهاربازویی و
کمربند خرپایی بهجای سیستم قاب خمشی در قاب 30طبقه ،حدود 12تا  18درصد احتمال فراگذشت سازه از آستانههای تعریف
شده را کاهش میدهد.



با توجه به نمودار شکنندگی (شکل  ،)11در مقایسه نقاط نظیر در منحنی ها ،مالحظه میگردد که استفاده از سیستم و مهاربازویی
و کمربند خرپایی بهجای سیستم قاب خمشی در این قاب 50طبقه ،حدود  18تا  27درصد احتمال فراگذشت سازه از آستانههای
تعریف شده را کاهش میدهد.



به صورت کلی میتوان نتیجه گرفت که استفاده از سیستم مهاربازویی و کمربندخرپایی به جای سیستم قاب خمشی در سازههای
مورد مطالعه باعث کاهش فراگذشت تابع احتمال سازه از آستانههای عملکردی مختلف به میزان 12تا  28درصد میگردد.
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