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چکيده
ابتدا با طراحی  3قاب بتنی  6 ،3و  9طبقه ،صرفا برای بار ثقلی به ایجاد مدلها که نیاز به
بهسازی دارد پرداخته میشود .سپس با روش طراحی پالستیک مبتنی بر عملکرد ،دیوار برشی
فوالدی جهت بهسازی لرزهای طرح میگردد .در ادامه با تحلیل غیرخطی تاریخچهزمانی تحت 7
زمینلرزه نزدیک به گسل مقیاس شده برای سطوح عملکرد ایمنیجانی و آستانهفروریزش در نرم-
افزار اجزایمحدود اپنسیز به بررسی رفتار لرزهای پرداخته میشود .دیوار برشی فوالدی میتواند با
کمترین زمان ،هزینه و تعداد دهانههای مهاربندی ،عالوه بر یکنواخت نمودن توزیع بیشینه
جابجایی نسبی طبقات در راستای ارتفاع قابها ،قادر به کاهش بیش از  6%آن میباشد .در نهایت،
کاهش نسبت دوران مفصل پالستیک تشکیل شده از حالت مبنا به بهسازی شده در حدود 77%
درصد برای تیر و ستون بحرانی قابها در سطوح عملکرد مختلف میباشد.
واژگان کليدي :قاب بتنی ،دیوار برشی فوالدی ،نزدیک به گسل ،بهسازی لرزهای ،براساس
عملکرد

شماره  / 2پاییز  / 5931ص 51 -08

دیوار برشی فوالدي تحت تحليل غيرخطی تاریخچه زمانی

مجله علمی رویکردهای پژوهشی درمهندسی عمران و معماری (سال اول)

بهسازي لرزهاي قابهاي مقاوم خمشی بتنی با سيستم
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مقدمه
امکان وقوع زلزلههای شدید بدلیل شرایط طبیعی زمین ساختاری از یک طرف و همچنین طراحی و سااخت سااختمانهاای بتنای
زیادی که ضوابط بارگذاری لرزهای در آنها رعایت نشده است یا به دلیل تغییر این ضوابط ،بارهای لرزه ای آنهاا دسات پاایین بارآورد شاده،
ارزیابی و بهسازی لرزهای آنها را ضروری میسازد .زمینلرزههای اخیر در سراسر جهان نشان دادند که ساختمانهاای بتنای غیرشاکلپاذیر
(طراحی شده برای بار ثقلی) تا مرحله آسیبهای شدید یا واژگونی کامل آسیبپذیر هستند].[1،2
ساختمانهای بتنمسلح ساخته شده قبل از تصویب آییننامههای کنونی یا تخریب شدند یا سطوح مختلف از خطار را در طاول زلزلاههاای
گذشته متحمل شدند .بسیاری از معایب سازهای همانند بتن با کیفیت پایین ،محصور شدگی ضعیف از نواحی انتهایی ستونها و تیرها ،رفتار
ستون ضعیف-تیر قوی ،رفتار ستون کوتاه ،طولهای ناکافی همپوشانی و قالبهای نامناسب از خاموتهاا گازارش شادند ] .[1،2باهمنظاور
جلوگیری از فقدان متعاقب جانی و مالی ،تعداد قابل توجهی از تحقیقات انجام شد و چندین روش برای مقاومسازی ساختمانهاای موجاود
گسترش یافت ] .[3،3مقاومسازی لرزهای سازهها به طور عمده براساس دو طرح مقاومسازی میباشد .اول ،مقاومساازی لارزهای در عملکارد
لرزهای سازه با محدود کردن تغییر مکانهای نسبی جانبی یا بهبود ظرفیت تغییر مکان نسبی جانبی ساختمان نقش دارد .طرح پیشاین باا
اضافه کردن اجزای سازه ای جدید که مقاومت و سختی سیستم را بهبود میبخشد ،اجرا میگردد .طرح دیگر ،مقاومساازی موضاعی اجازای
سازهای با شکل پذیری پایین ،که باعث زوال پایداری سازه میگردد ،ممکن است به عنوان یک راهحل اقتصادی برای ساختمانهاا باا تعاداد
محدود از قطعات ناقص باشد .اگرچه ،روشهای مقاوم سازی موضعی یک بهبود ناچیز در ظرفیت برش پایه و سختی جاانبی سیساتم ایجااد
مینماید .در اکثر موارد ،روش های براساس اجزا ممکن است به تنهایی برای تقویت مناسب ایمنی لرزهای سازههای مقاومسازی شاده کاافی
نباشند ] .[3در این مورد ،بهتر است روشهای مقاومسازی براساس سیستم جامعتر اجرا گردد ،که هم سختی جانبی و هم ظرفیت برش پایه
را بهبود میبخشد .عالوه بر این ،همچنین روشهایی ممکن است نقصهای موضعی را با محدود کردن تقاضای جابجایی جبران کند ].[5
بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی و نظری ] [6-9برای به کارگیری دیوارهای برشی فوالدی به عنوان یک روش بهسازی انجام گردید .بسیاری
از مطالعات آزمایشگاهی بر روی استفاده از دیوارهای برشی مهاربندی فوالدی برای مقاومسازی بر روی مدلهای قاب یک طبقه و تک دهانه
اجرا گردید .محققین گزارش دادند که مقاومسازی سازهها با دیوارهای برشی فوالدی مقاومت سازه را افزایش میدهد و یک عملکرد لارزهای
باالیی با در نظر گرفتن تغییرات در شکلپذیری و استهالک انرژی به دست میآید ].[6
در مورد کاربرد سیستم دیوار برشی فوالدی برای بهسازی لرزهای قابهای بتنی مطالعات منحصربفردی انجام شدهاست .این مطالعات انجاام
شده ،تماما در مورد بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی کوتاه مرتبه مقاوم ساازی شاده باا ایان سیساتم بصاورت تحقیقاات آزمایشاگاهی و
مطالعات عددی میباشد .همچنین این مطالعات بصورت متمرکز بر روی قابل استفاده بودن این سیستم با جزئیاات ساازهای مربوطاهاش در
قابهای بتنی صورت پذیرفته است .نتیجه این مطالعات بیانگر آن است که نه تنها میتوان با جزئیات ساازهای مناساب ایان سیساتم را در
قابهای بتنی جای نمود ،بلکه رفتار لرزهای قابهای بتنی که نیاز به بهسازی لرزهای دارند را بطور قابل مالحظهای بهباود بخشاید .مسااله
مهمی که می تواند پیش روی طراحان سازه جهت استفاده از این سیستم بهسازی لرزهای پیشنهادی برای قابهای بتنی موجود قارار گیارد
این است که ،آیا بهبود رفتار لرزهای قابهای بتنی موجود کوتاه تا میان مرتبه با رعایت تقاضاهای لرزهای مطابق با جدیدترین ویرایش آئین-
نامههای لرزهای حال حاضر ،بههمراه استفاده از نرمافزارهای بسیار قوی مدلسازی رفتار غیرخطی کنونی همانند نارمافازار اپنسایز و انجاام
تحلیل های پیشرفته همچون تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی جهت ارزیابی پارامترهای لرزهای قابها پس از بهسازی ،همانند رفتار لارزهای
قابهای بتنی کوتاه مرتبه مجهز به آن که در نتایج مطالعات قبلی محققین آمده است میباشد یا خیر؟
 هدف و شيوه تحقيقدر این مقاله ،به بررسی و مطالعه مبانی روش بهسازی لرزهای بهوسیله دیوار برشی فوالدی پرداخته میشود .بهمنظور بررسی عملکرد لرزهای
روش بهسازی لرزهای پیشنهادی  3قاب بتنی 6 ،3 ،و  9طبقه ،کوتاه تا میان مرتبه ،صرفا برای بار ثقلی طبق آیاینناماه [17] ACI-318-99
در نرمافزار اجزای محدود  [11] ETABS2000طراحی شد و پس از مدلسازی غیرخطی در نرمافزار اجزایمحدود  ،[12] OpenSeeSمطابق
دستورالعمل  [13] FEMA356مورد ارزیابی لرزهای قرار میگیرد .بعد از ارزیابی لرزهای قابها ،سیستم بهسازی لرزهای پیشانهادی باا روش
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طراحی پالستیک براساس عملکرد برای سطوح عملکرد ایمنیجانی و آستانه فروریزش طراحی میگردد .در ادامه مدلساازی عاددی دیاوار
برشی فوالدی با توجه به نتایج آزمایشگاهی مربوطه انجام میگردد .در مرحله بعد ،با انجام تحلیل تاریخچهزمانی غیرخطی تحت  7زمینلرزه
نزدیک به گسل مقیاس شده به سطوح عملکرد هادف بارای تعیاین بیشاینه جابجاایی نسابی طبقاات و دوران پالساتیک اعضاا و اشاکال
تغییرشکل یافته قابها در لحظه بیشینه انجام میشود و با محدودیتهای آییننامهای مقایسه میگردد.
 -2قابهاي مورد مطالعه
مدلهای تحلیلی بهمنظور ارزیابی روش بهسازی لرزهای پیشنهادی ،سه قاب بتنی  6 ،3و  9طبقه با ارتفاع تمامی طبقات برابار باا  3متار و
دارای  3دهانه با طولهای برابر با  6متر که نیازمند به بهسازی لرزهای میباشند و تنها براساس بارهای ثقلی طراحی شدهاند هستند .مصالح
مورد استفاده در قابها شامل بتن با مقاومت فشاری
تنش تسلیم

و میلگردهای فوالدی باا

و مدول االستیسیته

میباشند .برای بارگذاری ثقلی قاابهاا باار مارده و باار زناده طراحای باهترتیاب برابار باا

در نظر گرفته میشوند .جرم قاب بدلیل وزن مرده تمامی اجزای سازهای و غیرساازهای برابار باا
گرفته شدهاست .جزئیات سازهای قابها در جدول ( )1آورده شدهاست.

و
در نظار

جدول ( )  :جزئيات سازهاي قابهاي 6 ، 3و  9طبقه بتنی
Bottom
Steel
2Φ16
2Φ20
2Φ20
2Φ16
3Φ20
3Φ20
2Φ20
2Φ20
2Φ16
2Φ16

beam
Top
Steel
3Φ16
3Φ20
3Φ20
3Φ16
4Φ20
4Φ20
4Φ20
3Φ20
3Φ16
3Φ16

interior column

exterior column

Size

Steel

Size

**Steel

*Size

35x35
35x40
35x40
35x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40

8Φ16
16Φ20
8Φ20
8Φ16
24Φ20
20Φ20
20Φ20
16Φ20
8Φ20
8Φ16

35x35
45x45
40x40
35x35
55x55
50x50
50x50
45x45
40x40
35x35

8Φ16
8Φ20
8Φ20
8Φ20
16Φ20
16Φ20
12Φ20
8Φ20
8Φ20
8Φ20

35x35
40x40
40x40
40x40
45x45
45x45
40x40
40x40
40x40
40x40

* تمام اندازهها به سانتيمتر میباشد.

Story

1-3
1-2
3-4
5-6
1
2
3
4-5
6-7
8-9

3 Story
6 Story

9 Story

** قطر(برحسب ميليمتر) Φتعداد آرماتور

 -3روش طرح سيستم بهسازي لرزهاي پيشنهادي
هدفهای بهسازی لرزهای مورد استفاده در این مقاله شامل دو هدف مبنا و مطلوب میباشد .در هدفهای بهسازی مبنا و مطلوب میبایست
قابها به سطوح عملکرد هدف ،بهترتیب ،ایمنیجانی ( 1)LSو آستانه فرو ریزش ( 2)CPبرسند .در سطح عملکرد ایمنایجاانی ،آسایبهاای
سازهای و غیرسازهای قابل تعمیر یا کوچک برای تحریکات زمینلرزهای متوسط (احتمال رخداد  17%در 57سال) انتظار میرود .همینطور در
سطح عملکرد آستانه فرو ریزش ،آسیبهای سازهای و غیرسازهای جبرانناپذیر یا به سختی قابل تعمیر ولی بادون های فارو ریزشای بارای
تحریکات زمینلرزهای اصلی (احتمال رخداد  2%در 57سال) انتظار میرود .در دستورالعمل  FEMA356معیار پذیرش برای سطوح عملکارد
بر اساس دوران پالستیک اعضای بتنی و بیشینه جابجایی نسبی طبقات میانی تعریف میگردد.
بهمنظور طراحی جزئیات بهسازی لرزهای قابها ،از یک روش مبتنی بر عملکرد استفاده میگردد که اساسا بار اصال اتاالف انارژی معاادل
استوار است .در روش طراحی پالستیک بر اساس عملکرد ) 3(PBPDمورد استفاده در این مقاله ،طراحی براساس برش به دست آماده بارای
سطح خطر انتخاب شده ،از مساوی قرار دادن کار مورد نیاز برای رساندن سازه بهطور یکنواخت تا جابجایی هدف با انرژی ماورد نیااز ساازه

1

Live Safety
Collapse Prevention
3
Performance Based Plastic Design
2
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معادل یک درجه آزادی االستو-پالستیک ) 1(EP-SDOFکه به همان حالت رسیده باشد و توزیع جدید نیارو براسااس توزیاع بیشانه بارش
طبقات به دست آمده از تحلیل غیرخطی انجام میشود ] .[13در روش  PBPDکنترل جابجاییهای جانبی نیااز نیسات ،زیارا در خاود روال
طراحی از همان ابتدا گنجانده شده است .در این روش نیاز به تکرار و سعی و خطا برای رسیدن به طراحی نهایی حاذف و یاا کمیناه شاده
است .از دیگر فواید این روش این است که میشود اعضای تسلیم شونده مناسب را انتخاب کرد و آنها را در مکانهای مناسب قارار داد .در
حالی که اعضای غیر تسلیم شونده میتوانند با ظرفیت انعطافپذیری صفر یا حداقل انتخاب شوند .همهی این موارد ایمنی و اقتصاد در دوره
عملکرد را بهبود میبخشد.
گام نخست در روش  PBPDتعیین برش پایه در سطوح عملکرد هدف طبق رابطه ( )1است W .وزن لرزهای قابها و شتاب طرح بدسات
آمده از آییننامه زلزله  2077ویرایش چهارم ] [15که بهترتیب در سطوح عملکرد  LSو  CPبرابر با  729625و  227225بدست آمده اسات.
ضریب

است که در آن

برابر با

قسمت پالستیک جابجایی هدف و برابر با

است.

یا جابجایی تسالیم

برای سیستم دیوار برشی فوالدی برابر با  72775در نظر گرفته شده است ] .[16یا جابجایی هدف بهترتیب بارای ساطوح عملکارد  LSو
 CPبرابر با  7272و  7273انتخاب میشود] T .[17یا پریود اصلی قابهای بهسازی شده با دیوار برشی فوالدی مطابق آییننامه زلزلاه 2077
برابر با
برابر با

است که در آن  Hارتفاع کل قابها میباشد .ضریب اصالح انرژی برابر با
میشود .همچنین ضریب کاهش انعطافپذیری

و

با توجه به

است .ضریب انعطافپذیری ساازه
از رابطه ( )2بدست میآید.

()1

()2

گام دوم از روش  PBPDتعیین ضریب توزیع نیروی برشی در طبقات یا
پیشنهادی لی و همکاران با  α=0.75استفاده میشود ].[16

و

مطابق رابطه ( )3است .برای توزیع برش پایاه در ارتفااع از روش

بهترتیب وزن لرزهای و ارتفاع از تراز لرزهای طبقه -jام است.

بهترتیب وزن لرزهای و ارتفاع از تراز لرزهای طبقه بام است .نیروی جانبی طبقات یا

برابر با

و

تعیین میشود.

()3

گام سوم از روش  PBPDبرش مورد نیاز در دیوار برشی فوالدی هر طبقه یا همان
بام،

ارتفاع طبقه -iام و

مطابق رابطه ( )3است.

نیاروی جاانبی طبقاه

لنگر پالستیک پای ستون طبقه اول است که برای جلاوگیری از تشاکیل مکاانیزم طبقاه نارم باه صاورت

پیشنهاد شده است ] .[17ارتفاع طبقه اول و
دارای دیوار برشی فوالدی بدست میآید.

برش پایه در یک دهانه است که از تقسیم برش پایه کل به تعاداد دهاناههاای

Elastic Plastic-Single Degree Of Freedom

1
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()3
در گام چهارم از روش  PBPDبه تعیین ضخامت دیوار برشی فوالدی در هر طبقه پرداخته میشود .روش مدلساازی دیاوار برشای فاوالدی
همان روش مدل نواری که توسط تربرن و همکارانش توسعه یافته است میباشد] .[10در این روش ،صفحه فوالدی باهصاورت یاکساری از
نوارهای مایل جایگزین میشود و به انتهای اعضای قاب خارجی بصورت مفصلی متصل میشود و دارای یک مقطاع عرضای

 ،معاادل باا

است که در آن  ،hs ،Lو  nبهترتیاب برابار باا
عرض نوارها ضربدر ضخامت صفحه فوالدی است .عرض نوارها برابر با
طول دهانه ،ارتفاع طبقه ،زاویه نوارها با راستای عمودی و تعداد نوارها هستند .همچنین نیروی برشی تسلیم دیوار برشای فاوالدی برابار باا
است که در آن

و بهترتیب تنش حد تسلیم برابر با  237مگاپاسگال و ضخامت ورق دیوار برشی فوالدی هستند .با تسااوی
) با برش مورد نیاز در دیوار برشی فوالدی هر طبقه (

قرار دادن نیروی برشی تسلیم دیوار برشی طبقه (

دیوار برشی فوالدی طبق رابطه ( )5تعیین میشود .زاویه انحراف
( )6بیان میشود .که

و

از نوارها ،که همراستا با تنشهای کششی اصلی است ،با استفاده از رابطه

به ترتیب سطح مقطع عرضی تیر و ستون است.

معادل در هر چشمه ،مساحت هر نوار (

) ،ضخامت موردنیاز

ارتفاع قاب مربوطه است .در صورت استفاده از  17ناوار

) با رابطه ( )7تعیین میشود.

()5

() 6
()7
در جدولهای ( )1تا ( ،)3مشخصات مربوط به طراحی پالستیک بر اساس عملکرد برای سطوح عملکرد  LSو  CPاز سیستم بهسازی لرزهای
پیشنهادی برای قابهای بتنی  6 ،3و  9طبقه آورده شده است.
جدول ( ) -جزیيات طرح دیوار برشی فوالدي قاب  3طبقه
سطح عملکرد

سطح

LS

عملکرد CP

طبقه

)(mm

)(degree

)(mm2

)(mm

)(degree

)(mm2

0.0176

36.89

116

0.0626

30.34

418

3

0.0401

32.74

267

0.1439

25.96

964

2

0.0324

33.85

215

0.1165

27.04

781

1

جدول ( -)2جزیيات طرح دیوار برشی فوالدي قاب  6طبقه
سطح عملکرد

سطح

LS

عملکرد CP

طبقه

)(mm

)(degree

)(mm2

)(mm

)(degree

)(mm2

0.0522

31.30

349

0.1581

25.47

1059

6

0.0522

31.30

349

0.1581

25.47

1059

5

0.0611

30.45

408

0.1849

24.70

1238

3

0.0567

33.70

377

0.1716

27.94

1149

3

0.0484

36.78

319

0.1467

31.31

979

2

0.0399

37.64

262

0.1209

32.28

806

1
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جدول ( -)3جزیيات طرح دیوار برشی فوالدي قاب  9طبقه
سطح عملکرد

سطح

LS

عملکرد CP

طبقه

)(mm

)(degree

)(mm2

)(mm

)(degree

)(mm2

0.0461

34.78

306

0.1492

28.68

999

9

0.0461

34.78

306

0.1492

28.68

999

0

0.0609

33.36

405

0.1971

27.27

1321

7

0.0624

33.24

415

0.2017

27.16

1351

6

0.0587

33.55

390

0.1899

27.46

1272

5

0.0531

34.07

353

0.1719

27.96

1151

3

0.0471

34.68

312

0.1522

28.58

1019

3

0.0412

37.55

270

0.1331

31.85

888

2

0.0358

38.16

235

0.1157

32.56

771

1

 -4مدلسازي مدلها و صحتسنجی در OpenSEES
مدلهای عددی قابها با بهرهگیری از قابلیتهای مدلسازی  2بعدی نرمافزار  OpenSEESتشکیل گردید .در محاسبات دینامیکی با توجاه
به فرض رفتار دیاگرام صلب در سقفها ،جرم طبقات در تراز طبقات بهطور مساوی بین گرههای متصل کننده تیر و ستون توزیع مایگاردد.
مصالح مورد استفاده از مدل  uniaxialMaterialانتخاب گردید که قادر به لحاظ نمودن اندرکنش میاان نیارویمحاوری و مماانخمشای باا
توانایی ایجاد رابطه تنش-کرنش یک بعدی میباشد .مدل مصالح بتن اعم از بتن محصور و غیرمحصور از ناوع  Concrete01و مادل مصاالح
فوالدی از نوع  Steel02در نرمافزار  OpenSEESتعریف میشود .اعضای تیر و ساتون بتنای باا الماان  nonlinearBeamColumnو نوارهاای
فوالدی با المان  trussمدل گردیده و به پنج مقطع تقسیم میگردد .نقاط انتگرالگیری راستای المانها مبتنی بر قانون quadrature Gauss-
 Lobattoمیباشد .تمام مقاطع با مدل  Fiberمدل شدند .میرایی اختصاص یافته به المانها و گرهها با دستور  Rayleighمدل گردید.
در این مقاله ،بهمنظور مدلسازی دیوار برشی فوالدی در نرمافزار  ،OpenSEESاز روش مدل نواری استفاده خواهاد شاد .توساط نارمافازار
 ،OpenSEESیک نمونه معتبر آزمایشگاهی با استفاده از این نرمافزار مدلسازی و تحلیل میشود .مدل ساخته شده ،بر اساس یکی از نمونه-
های معتبر آزمایشگاهی میباشد که توسط  Bruneauدر سال  2770میالدی آزمایش شده است ] .[19نمونه آزمایشگاهی  2طبقاه و از ورق
فوالدی نازک بدون سختکننده استفاده شده و اتصاالت تیرها و ستونها بصورت صلب اجرا شدهبود .ابعاد پانلها  3متار و ضاخامت ورق 6
میلیمتر بود .در شکل ( )2مشخصات دیوار برشی فوالدی ،مورد آزمایش نشان داده شدهاست .این نمونه  2طبقه را تحت بارگذاری چرخاهای
قرار دادند .آزمایش در دو مرحله انجام گرفت .به این صورت که پس از پایان مرحله اول آزمایش ورق کمانش کرده و تسلیم شده را باا یاک
ورق جدید جایگزین کرده و مرحله دوم آزمایش را انجام دادند.

شکل ( -)2جزئيات سازهاي دیوار برشی فوالدي در آزمایشگاه ،بورنو (] 9[)2002
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جمعا  37نوار کششی برای مدل نمودن ورقهای فوالدی استفاده شدهاست .برای مدلسازی هر نوار از یک المان خرپایی  trussاستفاده شده
است .تیرها و ستونها از مقاطع فوالدی باا مشخصاات فاوالد از رده  A572 Grade 50تشاکیل شادهاسات کاه دارای

و

و افزایش طول  10%برای ورقهای تا  2این میباشد .همچنین صفحات فوالدی میانقاابی از فاوالد باا رده  SS400کاه
مشابه فوالد با رده  ASTM A36است میباشد و دارای

و

و افزایش طول  17%بارای ورقهاای تاا 16

در مادل-
میلیمتر میباشد .از آنجا که از فوالد  A36برای ورقهای فوالدی میانقابی استفاده شده ،یک ضریب اضاافه مقاومات
سازی این نوارهای کششی در نظر گرفته شده است .اتصاالت گیردار بین تیرها و ستونها همانطور که در طراحی فرض شده بود ،مدلسازی
شدهاند .همچنین پایههای ستونها بصورت تکیهگاه مفصلی مدل شدهاند.
شکل ( )3نمودار بار جابجایی بدست آمده برای طبقه اول از آزمایش و همچنین نمودار بار جابجایی بدست آمده برای طبقه اول از نرمافازار
 OpenSEESرا نشان میدهد .با مقایسه نتایج مدل عناصر محدود و مدل آزمایشگاهی میتوان مالحظه نمود که سختی اولیاه مادل عناصار
محدود به میزان بسیار کم از سختی اولیه مدل آزمایشگاهی بیشتر می باشد و از لحاظ مقاومت نهایی نیاز اخاتالف بسایار انادک اسات .باا
مقایسه دو منحنی هیسترتیک بدست آمده از آزمایش و مدلسازی در نرم افزار  OpenSEESسازگاری قابالتوجاهای باین ایان دو منحنای
هیسترتیک مشاهده میشود که دلیل بر صحت شیوه مدلسازی دیوار برشی فوالدی در نرم افزار  OpenSEESاست.

شکل ( -)3نمودار هيسترتيک( ،سمت چپ) حاصل از مدلسازي در نرمافزار ( ، OpenSEESسمت راست) حاصل از آزمایش ،بورنو (] 9[)2002

 -5تحليل تاریخچهزمانی غيرخطی
در این قسمت ،به مطالعه رفتار لرزهای قابها در حالتهای اصلی و بهسازی لرزهای شده تحت ارتعاشات زمینلرزهای پرداخته میشود .هدف
از این مطالعه ،بررسی تغییرات میزان شکلپذیری ،جابجایی نسبی طبقات و اتالف انرژی میباشد .رفتار تمامی تیرها و ستونهای ساه قااب
کنترلشونده با خمش میباشند .میزان دوران پالستیک مجاز برای مفصلهای غیرخطی تشکیل شده بهترتیب در سطوح عملکارد  LSو CP
بارای تیرهاا  7/71و  ، 7/72ساتونهاا  7/715و  7/72رادیاان مایباشاند .ترکیاب باار ثقلای معرفای شاده در ترکیاب باا بارهاای زلزلاه،
که در آن ،

بار مرده ،

برابر  27%بار زنده طراحی کاهش نیافته میباشد.

بهمنظور محاسبهی دوران پالستیک مفصلهای غیرخطی در اعضای بتنی قابها ،میبایست ابتدا از نتاایج انحناا -مماان حاصال از تحلیال
دینامیکی غیرخطی میزان انحنای نهایی هر مقطع فایبر از المانها تعیین گردد ،سپس از رابطه ( )0استفاده میشود.
()0
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که در آن،
شوند.

دوران پالستیک،

انحنای نهایی،

انحنای تسلیم که مطابق مرجع ] [27بهصورت رابطههای ( )9تاا ( )13تعریاف مای

()9
()17
()11
()12

()13

که در آن،

ممان االستیک،

مدول االستیسیته بتن،

بتنی ترکنخورده میباشد ،درصد فوالد کششی مقطع،

ممان اینرسی بحرانی که برابر با
درصد فوالد فشاری مقطع و نیز

مدول االستیسیته بتن میباشد .طول فرضی مفصل پالستیک،

است کاه

مماان اینرسای مقطاع

نسبت مدول االستیسیته فوالد باه

 ،مطابق مرجع ] [21طبق رابطه ( )13تعریف میشود.

()13
که در آن،
باشد.

طول المان مورد نظر برحسب میلیمتر،

تنش تسلیم میلگرد برحسب مگاپاسگال،

قطر میلگرد برحسب میلیمتار مای-

در سرعت نگاشتهای مربوط به زلزلههای نزدیک به گسل ،پالسهای اصلی دارای شادت و دوره تنااوب بزرگتاری هساتند .ایان خصیصاه
مهمترین ویژگی این زلزلهها محسوب شده و آنها را از زلزلههای دور از گسل متمایز میسازد .زلزلههای نزدیک به گسل تحت تاثیر مکانیزم
گسل بوده و با امواج متمایزی که پاسخ سازه را تعیین میکنند ،مشخص میگردند ].[22
زلزلههای انتخاب شده دارای ویژگیهای یکسانی از قبیل :دارای بزرگای بین  3/5تا  0ریشتر ،محدودهی فاصله تصویر صفحه گسل تا صفحه
مذکور  27تا  67کیلومتر ،سرعت موج برشی با توجه به زمین محل ساخت قابها

برابر  677تا  1277فوت بر ثانیاه و

محدوده بیشینه شتاب نگاشتهای انتخابی بین  7/2تا  2میباشد .مطابق آییننامهی زلزله  ،2077شتاب نگاشتهای انتخاب شده بارای
تحلیل دوبعدی قابهای بتنی باید به روش زیر به مقیاس درآورده شوند( :الف) هر شتاب نگاشت به مقدار حداکثر خود مقیاس شوند .بادین
معنی که حداکثر شتاب برابر با شتاب ثقل گردد( .ب) طیف شتاب هر یک از شتاب نگاشتهای مقیاس شده با منظور کردن نسبت میرایای
 5%تعیین گردد( .پ) هر شتاب نگاشت چنان مقیاس شود که برای هر پریود در محدوده  722Tالی  ،125Tمقدار متوسط طیفهاا ،بایش از
 17%مقدار طیف طرح استاندارد کمتر نشود T .زمان تناوب اصلی ساختمان است.
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3طبقه-بهسازيLS-

3طبقه-مبناCP-

6طبقه-مبناLS-

6طبقه-بهسازيLS-

6طبقه-بهسازيCP-

9طبقه-مبناLS-

9طبقه-بهسازيCP-

9طبقه-مبناCP-

3طبقه-مبناLS-

3طبقه-بهسازيCP-

6طبقه-مبناCP-

9طبقه-بهسازيLS-

شکل ( -)4مقایسه متوسط طيفهاي شتابنگاشتهاي مقياسشده قابهاي مبنا و بهسازي به طيف طرح در سطوح عملکرد

مشخصات  7زمینلرزه در جدول ( )3نشان داده شدهاست .همچنین در شکل ( ،)3طیف پاسخ طراحی در دو سطح عملکرد بههمراه
طیفهای پاسخ شتاب االستیک مربوط به  7زمینلرزه انتخابی و میانگین آنها در حالتهای مقیاس شده برای قابهای 3،6و  9طبقه مبنا و
بهسازی شده آورده شدهاست.
جدول ( -)4جزئيات زمين لرزهاي انتخاب شده
فاصله از گسل
)(Km
56.8
23.7
40.43
24.23
35.6
26.1
27.0

Site
Class
D
D
D
D
D
D
D

Vp
)(cm/s
37.8
62.5
43.78
21.07
34.4
21.5
26.5

PGA
)(g
0.299
0.332
0.496
0.293
0.496
0.357
0.406

Recording Station

Earthquake

Year

90079 Doweney-Birchdale/180
CDMG 58235 Saratoga-W Valley Coll.
BHRC 99999 Abhar
99999 Matahina Dam
5169Westmorland Fire Sta/90
CDMG 1438 Temblor pre-1969
9102 Dayhook

Whittier Narrows
Loma Prieta WVC
Manjil, Iran
New Zealand A-MAT
Westmorland
Park FieldTMB
Tabas DAY

1987
1989
1990
1987
1981
1966
1987

EQ.
NO
1
2
3
4
5
6
7
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 -5مقایسه بيشينه جابجائی طبقات ميانیشکل ( ،)5بهطور نسبی به مقایسه اشکال تغییرشکل قابهای حالت مبنا و بهسازی شده با روش بهسازی لرزهای پیشنهادی را برای میانگین
 7زلزله در دو سطح سطح عملکرد ایمنی جانی یا  LSو آستانه فروریزش یا  CPمیپردازد .همچنین ،بیشینه جابجایی نسابی مجااز مطاابق
جدول  C1-2از آییننامه  FEMA356که برای سطوح عملکرد  LSو  CPبه ترتیب برابر  2%و  3%است نشان داه شدهاست.
بطور کلی آنچه که از شکلهای فوق مشخص است ،قابهای بتنی در حالت مبنا در هر دو سطح عملکرد دارای توزیع کامال غیار یکنواخات
جابجایی نسبی طبقات در راستای ارتفاع سازه میباشند .بگونهای که طبقه اول برای قاب  3طبقه ،حدودا طبقات  3تا  3برای قاب  6طبقه و
طبقات انتهایی  5تا  7برای قاب  9طبقه ،دارای بیشینه جابجایی نسبی طبقات میانی قابل توجهای نسبت به دیگر طبقات میباشاند .یعنای
با افزایش تعداد طبقات در حالت مبنا ،آن طبقاتی که دارای بیشینه جابجائی نسبی هستند به سمت طبقات انتهایی پیش میروند .بطوریکه
بیشینه و کمینه جابجایی نسبی قاب  3طبقه در حالت مبناا در ساطوح عملکارد  LSو  CPباه ترتیاب برابار ) (7231% ، 2233%و )، 3203%
 (7263%میباشد که بیشینه جابجایی نسبی ،بهترتیب 7203 ،و  7267برابر کمینه جابجایی نسبی است .همچنین بیشینه و کمیناه جابجاایی
نسبی قاب  6طبقه در حالت مبنا در سطوح عملکرد  LSو  CPبه ترتیب برابر ) (7261% ، 2262%و ) (7200% ، 3202%مایباشاد کاه بیشاینه
جابجایی نسبی ،بهترتیب 3237 ،و  5230برابر کمینه جابجایی نسبی است .در نهایت برای قاب  9طبقه بیشینه و کمینه جابجاایی نسابی در
حالت مبنا در سطح عملکردهای  LSو  CPبه ترتیب برابر ) (1271% ، 2292%و ) (2239% ، 5230%میباشد که بیشینه جابجاایی نسابی باه-
ترتیب 2209 ،و  2225برابر کمینه جابجایی نسبی است .دانسته شد که با افزایش تعداد طبقات حالت مبنا ،از نسبت بیشینه جابجائی نسابی
به کمینه جابجائی نسبی طبقات میانی کاسته میشود .از این رو میتوان انتظار داشت که ویژگی رفتار پالستیک قابهای بتنای کاه تعیاین
کننده رفتار هیسترتیک آن در برابر نیروهای لرزه ای وارده است ،بصورت غیریکنواخت در راستای ارتفاع قابها توزیع گشته است .بهصاورتی
که طبقات میانی که دارای بیشترین تغییرشکلها بوده نقش بهسزایی در رفتار پالستیک قابها ایفا میکند ،این در حالتی اسات کاه نقاش
طبقات دیگر در مستهلک نمودن انرژی ورودی به سازه به مراتب کمتر میباشد .نتیجهگیری کلی از این بحث ،این است که قابهاای بتنای
در حالت مبنا بدلیل نداشتن یک سیستم مقاوم بار جانبی هدفمند ،قادر به ارائه یک رفتار هیسترتیک در برابر انرژی ورودی به سازه کاه در
برگیرنده تغییرشکلهای یکنواخت ایجاد شده در کل قاب باشد نیست ،که در پی آن قابها قادر به بکارگیری تمام ظرفیت پالستیک خود به
منظور مستهلک نمودن انرژی ورودیشان نمیباشند.
این در حالی است که همانطور از شکلها مشخص است در صورت استفاده از سیستم بهسازی لارزهای دیاوار برشای فاوالدی ،ایان توزیاع
غیریکنواخت جابجایی نسبی طبقات میانی در راستای ارتفاع بهطور موثری تغییر میکند .بطوریکه بیشینه و کمینه جابجایی نسابی قااب 3
طبقه در حالت بهسازی در سطح عملکردهای  LSو  CPبهترتیب برابر ) (7232% ، 7200%و ) (7209% ، 1270%میباشد که بیشینه جابجاایی
نسبی ،بهترتیب 2275 ،و  2277برابر کمینه جابجایی نسبی است .همچنین بیشینه و کمینه جابجایی نسبی قاب  6طبقه در حالات بهساازی
) (7222% ، 7239%و ) (7237% ، 1233%میباشد که بیشاینه جابجاایی نسابی ،باه-
در سطح عملکردهای  LSو  CPبه ترتیب برابر
ترتیب 2221 ،و  3262برابر کمینه جابجایی نسبی است که همانند قاب  3طبقه دارای کاهش اختالف چشمگیری میباشد .در نهایات بارای
قاب  9طبقه بیشینه و کمینه جابجایی نسبی در حالت بهسازی در سطح عملکردهای  LSو  CPبه ترتیب برابار ) (7236% ، 7277%و )7200%
 (7263% ،میباشد که بیشینه جابجایی نسبی ،بهترتیب 2213 ،و  1239برابر کمینه جابجایی نسابی اسات کاه همانناد دو قااب دیگار دارای
کاهش اختالف چشمگیری میباشد .مشخص گردید که با افزایش تعداد طبقات قاب بهسازی شده با دیوار برشی فوالدی ،با اختالف بیشتری
از کاهش نسبت بیشینه جابجائی نسبی به کمینه جابجائی نسبی طبقات میانی کاسته میشود.
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شکل ( -)4مقایسه متوسط جابجایی نسبی طبقات ميانی براي قابهاي مبنا و بهسازي شده در سطوح عملکرد  LSو

CP

نکته قابل توجه دیگر ،کاهش تاثیرگذار میزان بیشینه جابجایی نسبی طبقات میانی در صورت استفاده از سیستم بهسازی لرزهای دیوار برشی
فوالدی نسبت به حالت مبنا میباشد .بطوریکه بیشینه جابجایی نسبی طبقات میانی برای قاب  3طبقه در دو حالت مبنا و بهسازی شاده در
سطح عملکرد  LSبهترتیب برابر  2233%و  ،7200%همینطور در سطح عملکرد  CPبهترتیب برابر  3203%و  1270%میباشاد .نتاایج حااکی از
کاهش بیشینه جابجایی نسبی طبقات میانی قاب  3طبقه در حالت بهسازی شده نسبت حالت مبناا  6320%و  6321%باهترتیاب در ساطوح
عملکرد  LSو  CPمیباشد .همچنین بیشینه جابجایی نسبی طبقات میانی برای قاب  6طبقه در دو حالت مبناا و بهساازی شاده در ساطح
عملکرد  LSبهترتیب برابر  2263%و  ،7239%در سطح عملکرد  CPبهترتیب برابر  3202%و  1233%میباشد ،که نتایج بیاانگر کااهش بیشاینه
جابجایی نسبی طبقات میانی قاب  6طبقه در حالت بهسازی شده نسبت حالت مبنا  0123%و  7222%بهترتیب در سطوح عملکارد  LSو CP
میباشد .در نهایت ،بیشینه جابجایی نسبی طبقات میانی برای قاب  9طبقه در دو حالت مبنا و بهسازی شده در سطح عملکرد  LSبهترتیاب
برابر  2292%و  ،7277%در سطح عملکرد  CPبهترتیب برابر  5230%و  7200%میباشد ،که نتایج بیانگر کاهش بیشینه جابجایی نسبی طبقاات
میانی قاب  9طبقه در حالت بهسازی شده نسبت حالت مبنا  7326%و  0326%بهترتیب در سطوح عملکرد  LSو  CPمیباشد .مشخص گردید
که قابهای بتنی  6 ،3و  9طبقه مجهز به دیوار برشی فوالدی همانند یک سیستم هوشمند با افزایش مقاومت و ساختی جاانبی قاابهاای
حالت مبنا ،عالوه بر یکنواخت نمودن توزیع جابجاییها در راستای ارتفاع قابها ،قادر به کاهش قابلتوجه بیشینه جابجاایی نسابی طبقاات
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میانی در حد بیش از  77درصد میباشد .میتوان دید که دیوار برشی فوالدی توانایی سازگاری باالیی از لحاظ انجام عملکرد سازهای در هار
سطح لرزهای خاص همانند سطح لرزهای متوسط )سطح عملکرد  (LSو یا شدید )سطح عملکرد  (CPرا دارد.

 -5-2مقایسه بيشينه دوران پالستيک بحرانی
در این قسمت از مقاله ،بهمنظور بررسی بهبود رفتار شکلپذیری اعضای بتنی ،تیر و ستون بحرانی از طبقه اول قابهاای  6 ،3و  9طبقاه را
انتخاب نموده و تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی تحت زلزله شماره  ،1به مقایسه نسبت دوران مفصل پالستیک تشکیل شده به دوران حاد
االستیک

در حالتهای مبنا و بهسازی شده در طول زمان تحلیل تاریخچهزماانی پرداختاه مایشاود .هماانطور کاه در شاکل ()5

مشخص است ،کاهش نسبت بیشینه

برای تیر و ستون بحرانی قابهای بهسازی شده بهطور اساسای نسابت باه حالاتهاای مبناا

نظیرشان مشاهده میگردد .کاهش نسبت بیشینه

از حالت مبنا به بهسازی برای تیر بحرانی قاب  3طبقاه باهترتیاب بارای ساطح

عملکردهای و برابر با  66273%و  57235%و همچنین برای ستون بحرانی بهترتیب برابر با  63276%و  69209%میباشد .کاهش نسبت
فوق برای تیر بحرانی قاب  6طبقه بهترتیب برای سطح عملکردهای  LSو  CPبرابر با  73209%و  71216%و همچنین برای ستون بحرانی به-
ترتیب برابر با  71210%و  77225%گردید .سر انجام برای قاب  9طبقه معلوم شده کاه کااهش نسابت بیشاینه

از حالات مبناا باه

بهسازی برای تیر بحرانی قاب  3طبقه بهترتیب برای سطح عملکردهای و برابر با  71270%و  65270%و نیز برای ستون بحرانای باه-
ترتیب برابر با  72237%و  72296%است .مشخص گردید که در صورت استفاده از سیستم بهسازی لرزهای دیوار برشی فوالدی ،کاهش نسبت
از حالت مبنا به بهسازی شده در حدود  77%درصد برای تیر و ستون بحرانی قابها در سطوح عملکرد مختلاف مایباشاد.
بیشینه
این امر نشان از بهبود قابلتوجه رفتار شکلپذیر اعضای بتنی قابها است ،زیرا پانلهای فلزی برشی با جذب نیروهای افقای وارده ناشای از
زمینلرزه به میزان قابلتوجهای و با داشتن رفتار کامال پالستیک برشی بهعنوان یک فیوز برای سازهها عمال نماوده و سیساتم قااب بتنای
بهسازی شده که در آن اعضای بتنی با داشتن میزان دوران پالستیک مناسب و بدون آسیب لرزهای خاصی به سطح عملکرد هدف مورد نظر
در تمامی طول مدت زلزله برای ستونهای قابها بیشتر از تیرهاا
میرسند .نکته اول از نتایج ذکر شده این است که میزان نسبت
گردید که دلیل آن را میتوان بخاطر کوتاه و میانمرتبه بودن قابهای بتنی انتخابی دانست که به موجاب آن مایتاوان رفتاار برشای قابال
توجهای با نقش پر رنگتر ستونها برای کل سازه پیشبینی نمود .همچنین دانسته شد که با افزایش تعداد طبقات از میزان نسابت بیشاینه
تیر و ستون بحرانی قابهای حالت مبنا و هم حالت بهسازی شده کاسته میگردد.
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شکل ( -)5مقایسه نسبت

از تير و ستون بحرانی براي قابهاي مبنا و بهسازي شده در سطوح عملکرد  LSو

CP
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 -6نتيجهگيري
در این مقاله با انجام تحلیل تاریخچهزمانی غیرخطی به کمک  7زمینلرزه انتخابی نزدیک به گسل در نرمافزار اجزای محادود ،OpenSEES
امکان ارزیابی بیشینه جابجایی نسبی طبقات میانی و بیشینه دوران پالستیک مفصل بحرانی اجزای بتنی قابهای کوتاه تا میانمرتبه  6 ،3و
 9طبقه در دو حالت مبنا و بهسازی لرزهای شده با دیوار برشی فوالدی در سطوح عملکرد ایمنی جانی ) (LSو آستانه فارو ریازش ) (CPباا
محدودیتهای دستورالعمل  FEMA 356فراهم میآید .در ادامه به طور خالصه به ارائه یکسری نتایج کلای اساتخراج شاده از ایان پاژوهش
پرداخته میشود.
 قاب های بتنی در حالت مبنا در هر دو سطح عملکرد دارای توزیع کامال غیریکنواخت جابجایی نسبی طبقات در راستای ارتفاع سازه مای-باشند .بنابراین میتوان نشان داد که ویژگی رفتار پالستیک قابهای بتنی که تعیین کننده رفتار هیسترتیک آن در برابار نیروهاای لارزهای
وارده است بصورت غیریکنواخت در راستای ارتفاع قابها توزیع گشته است.
 با افزایش تعداد طبقات از  3تا  9طبقه ،طبقاتی که دارای بیشترین جابجائی نسبی می باشند از طبقات ابتدائی به انتهایی تغییر یافته و باادارا بودن بیشترین تغییرشکلها نقش بهسزایی در رفتار پالستیک قابها ایفا میکند ،این در حالتی است که نقش دیگر طبقات در مستهلک
نمودن انرژی ورودی به سازه به مراتب کمتر از آنها میباشد.
 در صورت استفاده از سیستم بهسازی لرزه ای دیوار برشی فوالدی ،این توزیع غیریکنواخت جابجایی نسبی طبقات میانی در راستای ارتفاعبطور موثری تغییر میکند و همانند یک سیستم هوشمند با افزایش مقاومت و سختی جانبی قابهای حالت مبنا ،عالوه بر یکنواخت نمودن
توزیع جابجاییها در راستای ارتفاع قابها ،قادر به کاهش قابلتوجه بیشینه جابجایی نسبی طبقات میانی در حد بیش از  67درصد میباشد.
 در صورت استفاده از سیستم بهسازی لرزه ای دیوار برشی فوالدی ،کاهش نسابت دوران مفصال پالساتیک تشاکیل شاده باه دوران حاداالستیک

از حالت مبنا به بهسازی شده در حدود  77%درصد برای تیر و ستون بحرانی قابها در سطوح عملکرد مختلف میباشد.

از حالت مبنا به بهسازی شده نشان از بهبود قابلتوجه
 کاهش نسبت دوران مفصل پالستیک تشکیل شده به دوران حد االستیکرفتار شکلپذیر اعضای بتنی قابها است ،ز یرا نوارهای برشی با جذب نیروهای افقی وارده ناشی از زمینلرزه باه میازان قابالتوجاهای و باا
داشتن رفتار کامال پالستیک برشی بهعنوان یک فیوز برای قاب های بتنی عمل نموده و در آن اعضای بتنی با داشتن میزان دوران پالستیک
مناسب و بدون آسیب لرزهای خاصی به سطح عملکرد هدف مورد نظر میرسند.
 با افزایش تعداد طبقات از میزان نسبت بیشینهگردد.

تیر و ستون بحرانی قابهای حالت مبنا و هم حالت بهسازی شاده کاساته مای-
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