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چکیده
خرابی پیشرونده پدیدهای است که با خرابی موضعی اولیه در اثر بارگذاری غیرعادی یا خطای طراحی و ساخت ،آغاز شده و با
فروپاشی بخش وسیعی و یا کل سازه پایان میپذیرد .البته پدیدهی خرابی پیشرونده در طول عمر مفید سازه به ندرت اتفاق
خواهد افتاد .با اینحال این مسئله میتواند خسارات مالی و جانی زیادی به بار آورد ،از اینرو به چالشی مهم در مهندسی سازه
تبدیل شده است .در این تحقیق ،مدلهای سازهای با سیستمهای دیوار برشی فوالدی با پیکربندی متفاوت و قاب خمشی با تعداد
طبقات  10 ،5و  15بهصورت دو بعدی در نرمافزار  SAP2000 V.19بر اساس ضواب آییننامهای طراحی و سپس در نرمافزار
اجزا محدودی  ABAQUSمورد تحلیل دینامیکی غیرخطی قرار گرفتند .در این ارزیابی از روش مسیر باربری جایگزین (،)AMP
بر اساس راهنمای  UFC4-023-03که اقتصادیترین و منطقیترین روش است ،استفاده شده است .با توجه به مقادیر جابجایی
و دوران اعضا در اثر حذف ستونها و شاخصهای خسارت شکلپذیری و گسیختگی قابها ،مهمترین نتایج حاصله حاکی از آن
است که احتمال وقوع خرابی پیشرونده در اثر حذف ستون گوشهی قاب خمشی  5طبقه نسبت به سایر قابها بحرانیتر بوده
است و همچنین عملکرد مناسب و مشابهی در اثر حذف ستون گوشه در قابهایی با دیوار برشی فوالدی با پیکربندیهای مورد
بررسی مشاهده گردیده است.
کلید واژگان :خرابی پیشرونده ،دیوار برشی فوالدی ،قاب خمشی فوالدی ،حذف ستون ،شاخص خسارت.
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 -1مقدمه

فروپاشیها و گسیختنیهایی که در سا یان اخیر در ساختمانها
رخداد  ،موضوع خرابی پیشروند را بسیار برجسته نمود است .در
واقع ،خرابی پیشروند  ،انتشار شکستهای موضعی او یه ا عضوی
به عضوی دینر است که سرانجام ن ،فروریزش کامل ساختمان یا
فروریزش قسمت بزرگی ا ن میباشد .عوامل مختلفی میتوانند
باعث گسیختنی موضعی و نهایتاً گسیختنی پیشروند در سا ها
شوند .ا مهمترین این عوامل میتوان به خطای طراحی یا ساخت،
تشسو ی ،انفجار ،اضافه بار تالادفی ،ضربهی ناشی ا برخورد
وسایل نقلیه و انفجار بمبها اشار کرد .ا نجاییکه احتمال وقوع
این خطرات کم بود و با توجه به اینکه ساختمانها معموالً برای
بارهای عادی نظیر بارهای مرد  ،ند  ،باد و ز ه طراحی میشوند،
در طراحی سا ها اکثراً بارهای غیرعادی اشار شد  ،در نظر گرفته
نشد است .این در حا ی است که در نظر ننرفتن بارهای غیرعادی
مذکور میتواند منجر به سیبهای جبرانناپذیری در ساختمانها
گردد .درصورتیکه سا در برابر گسترش خرابی پیشروند ا
پیوستنی و شکلپذیری ال م و درجهی نامعینی کافی برخوردار باشد،
تنها گسیختنی موضعی میتواند رخ دهد .در غیر این صورت
گسیختنی پیشروند بهصورت کلی بود و در بسیاری ا مواردی که
خرابی پیشروند گسترش پیداکرد  ،مشاهد شد است که تلفات
جانی و ما ی که در جریان این پدید در سا ها رخ میدهد ،بسیار
بیشتر ا تلفاتی است که در هننام اعمال بار غیرعادی او یه به این
سا ها وارد میشود [.]1
بهطورکلی سه روش برای خرابی پیشروند در ییننامههای موجود
مطرح میشود:
 .1روش کنترل رویداد
 .2روش طراحی غیرمستقیم
 .3روش طراحی مستقیم ،که این روش خود نیز شامل دو روش میشود:
ا ف) روش مسیر جاینزین بار
) روش مقاومت موضعی ویژ
در مینهی خرابی پیشروند  ،مطا عات تئوری و تجربی گوناگونی در
سراسر جهان انجامشد است .گریرسون و همکاران در سال  ،2005یک
روش ساد سا ی شد برای تحلیل استاتیکی غیر خطی در برابر خرابی
پیشروند ارائه نمودند .این روش بدین صورت است که سختی
کاهشیافته در اثر گسیختنی به وجود مد بهصورت فنر معادل ،مدلسا ی
میشود [ .]2ینیزوسکی در سال  ،2009روشی احتماالتی جهت بررسی
پدید ی خرابی پیشروند ناشی ا انفجار ارائه کرد .در این مطا عه ،تو یع
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ساکنین در ساختمان بهصورت احتماالتی در نظر گرفتهشد است و پاسخ
سا با توجه به سناریوهای مختلف حذف ستون بررسیشد است .در این
تحقیق ،مساحت کفهای فروریخته بعد ا تحلیل ساختمان با نرمافزار LS-
 DYNAار یابیشد است و با حاظ کردن سطح کل یربنا ،احتمال تو یع
ساکنین در طبقات به رخداد پدید ی خرابی پیشروند ارتباط داد شد است.
در این مطا عه ،یه منظور کاهش خرابی چیشروند استفاد ا پانلهای
سقف کوچکتر برای حفظ جان ساکنین پیشنهادشد است [ .]3ئو در سال
 ،2011به بررسی رخداد خرابی پیشروند ی قا های فوالدی با استفاد ا
بهینهسا ی پرداخته است .در این پژوهش ،با استفاد ا روش مسیر جاینزین
بار ،هر سه روش تحلیل استاتیکی خطی ،غیر خطی و دینامیکی غیر خطی
در ار یابی امکان رخداد خرابی پیشروند بررسیشد است [ .]4ینیزوسکی
و کرواتامر در سال  ،2012گسیختنی پیشروند ی قا های فوالدی را به
روش جریان انرژی در ا مانهای سا های فوالدی چندطبقه بررسی کردند
[ .]5فو در سال  ،2012ساختمانهای بلندمرتبهی فوالدی مجهز به
مهاربند ضربدری را با استفاد ا یک روش مدلسا ی ا مان محدود
سهبعدی در برابر گسیختنی پیشروند تحلیل کرد .در این تحلیلها،
برای بررسی رفتار ساختمان تحت شرایط حذف متوا ی ستونها ،ا نرمافزار
ا مان محدود  ABAQUSاستفاد شد است .مدل سا ای دارای 20
طبقه بود و ا دالهای کامپو یت در مدلسا ی ن استفاد گردید است.
جزئیات پاسخ ساختمان در برابر خرابی پیشروند  ،موردمطا عه قرار گرفته
و اقدامات ال م برای کاهش خرابی پیشروند در طراحیهای یند توصیه
شد است [ .]6مشهدی علی و خیرا دین در سال  ،2014به ار یابی
گسیختنی پیشروند ی سیستم ساختاری جدید هنزاگرید در ساختمانهای
بلند مرتبه پرداختهاند .هنزاگرید یک سیستم و های است که با توسعهی
ششضلعیهای محیطی در ارتفاع سا ایجاد میشود .این ساختار بهعنوان
یک سیستم مقاوم مؤثر در برابر بارهای ثقلی و جانبی عمل میکند .در این
مطا عه ،دو ساختمان  28و  48طبقه که سیستم مقاوم باربر جانبی نها
جهت مقابله با نیروی باد طراحیشد است ،مدنظر بود است .خرابی
پیشروند با دو روش استاتیکی و دینامیکی غیر خطی ار یابیشد است.
نتایج تحلیلها نشان داد است که سیستم هنزاگرید بهاندا ی کافی
پتانسیل تو یع مجدد نیرو را دارا میباشد و این ساختمانها مقاومت
قابلتوجهی در مقابل گسیختنی پیشروند ا خود نشان داد اند [ .]7بر
اسان مطا عهی دینری که توسط کریمیان و همکاران در سال ،2015
انجامشد است ،گسیختنی پیشروند ی سا های سهبعدی بتنی با
نامنظمی در پالن بررسیشد است .در این مطا عه ،خرابی پیشروند ی
ساختمانهای  9 ،6و  12طبقهی بتنی در دو حا ت بدون و با خروج ا
مرکزیت جرم تحت ز ه بررسیشد است [ .]8استفان و همکاران در سال
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 ،2018تاثیر مان حذف ستون را در رخداد فروریزش پیشروند در سا ی
سهبعدی فوالدی  10طبقه با سیستم قا خمشی با سناریوهای مختلف
حذف ستون با استفاد ا نرم افزار  SAP2000مورد بررسی و محاسبه قرار
داد اند [ .]9نجی در سال  ،2019سناریوهای مختلف حذف ستون را در
سا ی سه بعدی  5طبقه با سیستم باربر جانبی قا خمشی بتنی به منظور
بررسی رخداد فروریزش پیشروند با روشهای استاتیکی و دینامیکی
غیرخطی با استفاد ا نرم افزار  SAP2000مقایسه و مطا عه نمود است
[.]10
با توجه به بررسی سوابق مطا عاتی ،در این تحقیق ،به عنوان نو وری
نقش دیوار برشی فوالدی در امکان رخداد خرابی پیشروند در قا های
خمشی فوالدی تحت سناریوهای حذف ستون "سناریوی حذف ستون
در طبقهی اول" در مدت  10ثانیه با استفاد ا تحلیلهای دینامیکی
غیرخطی تاریخچه مانی مطا عه شد است .در این تحقیق ،سیستم باربر
جانبی دیوار برشی فوالدی با پیکربندیهای متفاوت"یک دهانه و دو
دهانه" و قا خمشی در ارتفاعهای مختلف " 10 ،5و  15طبقه" در
نرمافزار  ]11[ SAP2000طراحی و سپس در نرم افزار اجزا محدودی
 ]12[ ABAQUSتحلیل دینامیکی غیرخطی شد است و در نهایت
ارتباط شاخصهای خسارت شکلپذیری و گسیختنی با امکان رخداد
خرابی پیشروند در هننام حذف ستونها مورد بررسی و مقایسه قرار
گرفته است.
 -2صحتسنجی دیوار برشی فوالدی
در این تحقیق صحت سنجی بر اسان تحقیق چوی و پارک []13
در سال  2009با نرمافزار  ]12[ ABAQUSانجامشد است .مشخالات
مدلهای صحت سنجی برای مطا عه بیشتر در مرجع فوق ارائهشد است.
در این تحقیق ،بهمنظور اطمینان ا صحت نتایج مدلسا ی ا مقا هی
چوی و پارک در سال  2009که در طی یک کار مایشناهی به بررسی
رفتار دیوارهای برشی فوالدی پرداختهاند ،استفاد شد است .مشخالات
هندسی و نمای کلی نمونهی مایششد در مایشنا در شکلهای ()1
و ( )2نشان داد شد است.
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شکل  -1مشخالات دیوار برشی فوالدی در مطا عه چوی و پارک []13

شکل  -2مدل دیوار برشی فوالدی در مطا عه چوی و پارک []13

مشخالات مدل مایشناهی دیوار برشی فوالدی فوق در جدول ( )1ارائه
شد است.
جدول  -1مشخالات مدل دیوار برشی فوالدی []11
نوع
ا مان
ستون
تیر
طبقهی
اول و
دوم
تیر
طبقهی
خر
ورق

H-150X150X22X22

مقاومت
نهایی
()MPa
400

مقاومت
تسلیم
()MPa
240

-

H150x100x12x20

527

377

-

H250x150x12x20

527

377

-

PL 1x2 m

556

407

4

مقاطع

ضخامت
()mm
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در این تحقیق ،بارگذاری نمونهی اجزا محدودی به صورت چرخهای
صورت میگیرد .ا جمله پروتکلهای بارگذاری چرخهای میتوان به دو
پروتکل  ATC-24و  SACاشار نمود .استاندارد  ،ATC-24یکی ا
قدیمی ترین پروتکلهای تدوین شد در ایا ت متحد ی مریکا در حو ی
ار یابی ر ای به شمار میرود که در ن ا جابجایی تسلیم  Δ yieldبه
عنوان پایهای برای افزایش دامنهی بارگذاری استفاد میگردد [.]14
بارگذاری چرخهای مطابق  ATC-24براسان شکل ( )3ارائه و اعمال
شد است.

شکل -3پروتکل بارگذاری چرخهای مطابق استاندارد ]14[ ATC-24

مطابق شکل ( ،)4بار چرخهای به باالی مدل اجزا محدودی دیوار
برشی فوالدی اعمال شد است.
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و یک خط در مرحله پالستیک میباشد .بارگذاری نیز بهصورت چرخهای
به باالی قا واردشد و برای تکیهگا ها نیز شرایط مر ی گیردار در نظر
گرفتهشد است .شایانذکر میباشد که برای جلوگیری ا کمانش خارج
ا صفحه قا در جهت عمود بر قا در نقاطی که در نمونه مایشناهی
نشان داد شد است ا قیدهایی جهت جلوگیری ا کمانش خارج صفحه
قا استفاد شد است .برای تحلیل نمونه عددی نیز ا روش استاتیکی
غیرخطی استفاد شد است .در مشبندی نام ا مانها  S4Rاستفاد شد
است که یک ا مان  4گرهی میباشد .هر گر این ا مان دارای  6درجهی
ادی میباشد که شامل سه درجه ادی انتقا ی و سه درجه ادی دورانی
است .ا این نوع ا مان میتوان هم در پوستههای ضخیم و هم در پوسته-
های نا ک استفاد نمود .برای دانهبندی نمونه  ،Seedا روش Seeds
 Globalبا سایز  20میلیمتر استفاد شد است ،مشبندی نمونه نیز با
استفاد ا تکنیک مشبندی منظم یا  Structuredانجام گرفته است.
ال م به ذکر است که ا این روش مشبندی بر روی سطوحی میتوان
استفاد نمود که اوال سطح مذکور عاری ا هر گونه سوراخ ،خط یا نقطه
باشد و ثانیاً سطح متشکل ا سه تا پنج خط متالل به هم باشد .در شکل
( ،)5مدل مشبندی شد ی نمونهی اجزا محدودی دیوار برشی فوالدی
با مش  30ارائه شد است.

شکل -4اعمال بار چرخهای به باالی مدل اجزا محدودی

در این تحقیق ،مدلسا ی کلیهی ا مانها ا نوع  Shellمیباشد.
مالا ح فوالدی بکار رفته در نمونهها ایزوتروپیک فرض میشوند .برای
معرفی روابط تنش و کرنشی مالا ح در برنامه تحلیل ا مان محدود ،این
روابط بهصورت نمودار چندخطی در نظر گرفته میشوند .اما باید توجه
کرد که افزایش تعداد ناپیوستنیهای نمودار تنش و کرنش ،تعداد
تکرارهای ال م برای رسیدن به جوا را بیشتر میکند .بنابراین باید
نمودار تنش-کرنش را با تعداد کمی ناپیوستنی معرفی نمود .در این
تحقیق ،نمودار تنش -کرنش بهصورت دوخطی در نظر گرفتهشد است.
این منحنی تنش -کرنش دوخطی ،شامل یک خط در منطقه االستیک
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شکل  -5مدل مشبندی نمونهی اجزا محدودی با مش 30

نرمافزار  ABAQUSقابلیت انجام تحلیلهای استاتیکی،
دینامیکی و نیز خطی و غیرخطی را داراست .در این تحقیق ،غیرخطی
بودن یک تحلیل شامل غیرخطی بودن مالا ح ،غیرخطی بودن هندسی
و نیز غیرخطی بودن شرایط مر ی میشود .غیرخطی بودن شرایط مر ی
مانی اتفاق میافتد که شرایط مر ی در طول تحلیل تغییر نماید که در
مدل این تحقیق ،شرایط مر ی ثابت هستند .همانطور که در بخش معرفی
مالا ح گفته شد ،حا ت پالستیک (غیرخطی) مالا ح در نرمافزار درنظر
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گرفته شد است و ا طرفی ا نجا که تغییرشکلهای بزرگ در طول
تحلیل اتفاق میافتد ،این قابلیت با فعال نمودن گزینه  Nlgoemدر
نرمافزار فراهم شد است .بنابراین در این مدل دو نوع غیرخطی شدن
مالا ح و هندسی درنظر گرفته شد است.
در شکلهای ( )6و ( )7به ترتیب تغییر شکل برشی در ستون طبقهی اول
مدل مایشناهی و کانتور تنش مدل اجزا محدودی ارائه شد است.
مطابق شکل ( ،)8کانتور تنش و کرنش پالستیک تو یع شد در نمونه با
مش 30در حظهی بیشینهی بارگذاری چرخهای ارائه شد است .مطابق
شکل ( ،)9منحنیهای هیستر یس نمونهی صحت سنجی شد با  6مش
مختلف"  90 ،70 ،50 ،40 ،30و  "110ارائه شد است و همانطور که
مشخص میباشد در نمونه با مش ( 30مطابق شکلهای ( )10و ())12

شکل -6تغییر شکل برشی در ستون طبقهی اول مدل مایشناهی دیوار برشی
فوالدی در مطا عه چوی و پارک []13

Archive of SID

تقریبا همنرایی بهتری ا نظر بیشینهی نیرو و سختی چرخههای
بارگذاری حاصل شد و نتیجهی مدلسا ی عددی نسبت به نتیجهی
نمونهی مایشناهی بسیار نزدیک بود است .همچنین به منظور درک
بهتر و ساد سا ی منحنی هیستر یس ،مقایسهی پوش منحنی
هیستر یس نمونهی تحلیلی در نرمافزار  ABAQUSبا مش  30و
نمونهی مایشناهی در شکل ( )12ارائه شد و مشخص گردید است
که صحتسنجی نمونهی مدلسا ی شد در نرمافزار اجزا محدودی
 ]13[ ABAQUSبا نمونه مایشناهی چوی و پارک ،مطابقت
قابلتوجهی دارد.

شکل -7کانتور تنش مدل اجزا محدودی دیوار برشی فوالدی در نرمافزار
ABAQUS

شکل  -8کانتور تنش و کرنش پالستیک تو یع شد در نمونه با مش 30در حظهی بیشینهی بارگذاری چرخهای
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در این تحقیق ،چنانچه بار اعما ی ناکاملی بر سطح مقطع ورق درونی
عمود باشد و ورق درونی هیچگونه عیب و نقص هندسی نداشته باشد
کمانشی اتفاق نخواهد افتاد .ا اینرو برای اینکه بتوان کمانش ورق
فوالدی را مورد ار یابی قرار داد .در این مقا ه ،ا یک ناکاملی او یه استفاد

دوره  ،16شماره  ،4زمستان 1398

شد است ،بدین صورت که با انجام یک تحلیل مقدار ویژ جابجاییهای
به دست مد ا یک مُدِ این تحلیل با اعمال ضریبی به عنوان ناکاملی
او یه به نمونهی اصلی اختالاص داد شد است به طوری که بیشینهی
مقدار این ناکاملی ا  6میلیمتر تجاو نمینماید

شکل -9منحنی هیستر یس نمونهی صحت سنجی شد نمونهی مایشناهی با  6مش مختلف
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شکل  -10منحنی هیستر یس نمونهی مایشناهی دیوار برشی فوالدی در تحقیق چوی و پارک []13
3000

mesh-30

2000

240

160

80

0
-80-1000 0

-160

-240

)Load (Kn

1000

-2000
-3000
)Displacement (mm
شکل -11منحنی هیستر یس مدل اجزا محدودی دیوار برشی فوالدی با مش  30در نرمافزار ABAQUS

شکل  -12مقایسهی پوش منحنی هیستر یس نمونهی تحلیلی در نرمافزار  ABAQUSبا مش  30و نمونهی مایشناهی

 -3مدلسازی قابهای مورد مطالعه
در این تحقیق ،سه قا  10 ،5و  15طبقه فوالدی با سیستمهای
مقاوم جانبی ا ف) قا خمشی با شکلپذیری متوسط و ) دوگانهی
قا خمشی با دیوار برشی فوالدی به صورت دو بعدی انتخا شد است.
تعداد دهانهها  ،7عرض دهانهها  5متر و ارتفاع طبقات  3متر حاظ شد
است .بار مرد ی طبقات 2500کیلوگرم بر متر ،بار ند طبقات 1000
کیلوگرم بر متر و بار مرد ی بام  1750کیلوگرم بر متر و بار ند بام
 750کیلوگرم بر متر در نظر گرفته شد است .با حاظ کردن تیپ خاک
دو و منطقهی خطر ر ای "بسیار یاد" مطابق استاندارد  2800ویرایش

www.SID.ir

چهارم [ ]15بار ز هی استاتیکی معادل جهت طراحی قا های دو
بعدی در ییننامهی  ]14[ AISC 360-05در نظر گرفتهشد است.
مشخالات مکانیکی فوالد مطابق ویژگیهای  ST37حاظ شد است.
بهمنظور طراحی دیوارهای برشی فوالدی ا مهاربندهای قطری معادل
استفاد شد که در ادامه نحو ی طراحی ضخامت دیوار برشی فوالدی
شرح داد خواهد شد .شکلهای ( )13ا ی ( )18قا های موردنظر را نشان
میدهند.

52
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شکل  -13قا فوالدی  5طبقه دارای سیستم دوگانه

شکل  -14قا فوالدی  5طبقه دارای سیستم قا خمشی

شکل  -15قا فوالدی  10طبقه دارای سیستم دوگانه

شکل  -16قا فوالدی 10طبقه دارای سیستم قا خمشی

شکل  -17قا فوالدی  15طبقه دارای سیستم دوگانه

شکل  -18قا فوالدی  15طبقه دارای سیستم قا خمشی

مقاطع طراحیشد قا های دو بعدی بر اسان
 ]14[ 05مطابق جدول ( )2ارائه شد اند.
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 زلزله-فصلنامه آنالیز سازه

) مشخالات مقاطع طراحیشد ی قا های مورد مطا عه (ابعاد برحسب میلیمتر-2جدول
سا های دارای سیستم قا خمشی

سا های دارای سیستم دوگانهی قا خمشی با دیوار برشی فوالدی

تعداد طبقات

5 story

Column

Beam

Column

Beam

Brace

Similar Stories

Box350*350*10

IPE360

Box200*200*12.5

IPE300

IPE450

1, 2 story

Box350*350*10

IPE330

Box200*200*12.5

IPE300

IPE450

3 story

Box350*350*10

IPE300

Box200*200*12.5

IPE270

IPE450

4, 5 story

Box350*350*15

IPE400

Box200*200*20

IPE330

IPE500

1,2,3,4 story

Box350*350*15

IPE360

Box200*200*20

IPE330

IPE500

5, 6 story

Box350*350*15

IPE330

Box200*200*20

IPE270

IPE500

7, 8 story

Box350*350*15

IPE300

Box200*200*20

IPE270

IPE500

9, 10 story

Box360*360*20

IPE450

Box260*260*20

IPE330

IPE550

1, 2,3,4,5 story

Box360*360*20

IPE400

Box260*260*20

IPE300

IPE550

6, 7, 8,9,10 story

Box360*360*20

IPE360

Box260*260*20

IPE270

IPE550

11, 12, 13 story

Box360*360*20

IPE300

Box260*260*20

IPE270

IPE550

14, 15 story

10 story

15 story
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 -3-1طراحی دیوارهای برشی فوالدی با استفاده از روش

در این رابطه  ،ضریب اضافه مقاومت بود و برای دیوارهای برشی

مهاربند معادل
ییننامهی فوالد کانادا ) ]16[ (CSAو ییننامهی فوالد مریکا
) ]14[ (AISC 360-05دیوار برشی فوالدی را بهعنوان یک سیستم
باربر جانبی پذیرفتهاند .در این ییننامهها بهمنظور طراحی دیوارهای
برشی فوالدی با ورق نا ک ،ابتدا طراحی او یۀ مقاطع تیر ،ستون و ورق
دیوارها مشابه یک خرپای قائم با مهاربندهای صرفاً کششی انجام
میشود .بر این اسان ،بهجای هر ورق فوالدی ،یک مهاربند معادل در
نظر گرفتهشد و پس ا محاسبه سطح مقطع هر مهاربند ،تعدادی نوار
مور جاینزین ن میشود [ .]17شکلهای ( )19و ( )20توضیحات فوق
را نشان میدهد.

فوالدی برابر  1/2در نظر گرفته میشود .

اویه بین مهاربند و ستون،

 Lعرض دهانه قا  ،سطح مقطع مهاربند معادل و  اویه
Ab
تشکیل میدان کششی قطری در ورق فوالدی است که با توجه به اینکه
میدان کششی در راستای قطر کششی تشکیل میشود با تقریب خوبی
میتوان  را معادل  45درجه در نظر گرفت .مقدار  با توجه به
رابطهی ( )2به دست مد است.

()2

𝐿𝑡
𝐴1 + 2

𝑐

1
ℎ3
) 𝐿 𝐼1 + 𝑡ℎ(𝐴 + 360
𝑔
𝑐

=∝ 𝑡𝑎𝑛4

که در ن 𝑐𝐴 و 𝑐𝐼 بهترتیب سطح مقطع و ممان اینرسی ستونهای
کناری h ،ارتفاع طبقه و 𝑔𝐴 سطح مقطع تیر است.
پس ا تعیین ضخامت ،هر ورق به تعدادی نوار مور تبدیل میشود
که سطح مقطع هر نوار ا رابطهی ( )3به دست می ید:

()3

∝ 𝑛𝑖𝑠 𝐿 𝑐𝑜𝑠 ∝ +ℎ
𝑡.
𝑛

= 𝑔𝐴

که در ن  nتعداد نوارها است .مطا عات متعددی در مینهی تعیین
تعداد نوارهای مورد نیا انجام شد که نتایج نشاندهند کفایت  10عدد
نوار مور برای تحلیل یک دیوار برشی فوالدی است .باتوجه به اینکه
ستونها ممکن است تحت تاثیر میدان کشش قطری دچار کمانش شوند،
بنابراین سختی ستونهای کناری باید ا رابطه ( )4تبعیت نمایند.

شکل  -19مدل نواری در طراحی دیوار برشی فوالدی []17

()4

0.00307 𝑡ℎ4
𝐿

≥ 𝑐𝐼

همچنین برای جلوگیری ا خمش تیر باالیی دیوار برشی فوالدی
ناشی ا اثر میدان کششی قطری نامتقارن ،رابطهی ( )5باید کنترل شود:
شکل  -20مهاربند معادل و مدل نواری []17

()5

در این تحقیق ،پس ا تعیین سطح مقطع هر مهاربند با استفاد ا
نرمافزار  ]11[ SAP2000ضخامت ورق فوالدی ا رابطهی ( )1محاسبه
گردید است.

()1
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𝜃𝑛𝑖𝑠 2𝐴𝑏 Ω
𝛼𝐿 𝑠𝑖𝑛2

=𝑡

𝜎𝑡𝑦 𝑡𝐿2
𝛼 𝑠𝑖𝑛2
4

≥ 𝑏𝑝𝑓𝑀

که در ن 𝑏𝑝𝑓𝑀 ننر پالستیک مقطع تیر و 𝑦𝑡𝜎 تنش نهایی میدان
کششی قطری بود که برای ورقهای نا ک فوالدی تقریبا برابر تنش
تسلیم ن است.
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برای حالول اطمینان ا این که ستونهای محیطی بتوانند تنشهای
وارد ناشی ا بارهای محیطی ،بههمرا تنشهای ناشی ا میدان کششی
را تحمل نمایند ،ال م است که شرط یر برای ستونها نیز رعایت شود:

𝜎𝑡𝑦 𝑡ℎ2
≥
𝛼 𝑐𝑜𝑠 2
4

()6

𝑐𝑝𝑓𝑀

که در ن 𝑐𝑝𝑓𝑀 ،ننر پالستیک مقطع ستون است .در مان کنترل
رابطهی ( )6باید بار محوری ستونها نیز درنظر گرفته شود.
مطابق جدول ( )3ضخامت دیوار برشی فوالدی محاسبهشد معادل
مهاربندها ارائه شد است .در ادامه قا های طرحشد در نرمافزار اجزا
محدودی  ]12[ ABAQUS 6.12مد سا ی میشوند.
جدول  -3ضخامت دیوار برشی فوالدی معادل مهاربند
IPE500
4.9

IPE550
5.4

IPE450
4.5

Archive of SID

مقطع مهاربند طرحشد
ضخامت معادل دیوار برشی ()mm

 -3-2مدلهای ایجادشده در نرمافزار ABAQUS
در این تحقیق ،قا های  10 ،5و  15طبقه در دو حا ت با سیستم باربر
جانبی قا خمشی و سیستم دوگانه با دیوار برشی فوالدی طراحی شدند
و به نرمافزار  ]12[ ABAQUSمنتقلشد است .ال م به ذکر است که
مدلهای دارای دیوار برشی فوالدی در دو پیکربندی "یک دهانه و دو
دهانه" در نظر گرفته شد اند .شکلهای ( )13ا ی( )21مدلهای موردنظر
را نشان میدهند .در مدلسا یهای انجامشد ا ا مان Shell
استفاد شد است .سیستمهای دوگانه در دو حا ت دیوار برشی فوالدی

55

در یک دهانه و دو دهانه مدلسا ی شد اند ،با این تفاوت که ضخامت
ورق فوالدی در حا ت دو دهانه ،نالف حاظ شد است تا مقایسه در
شرایط یکسان صورت پذیرد .در این تحقیق ،رفتار  9مدل (شکلهای ()21
ا ی ( ))29تحلیل و بررسیشد است .بهمنظور نامگذاری مختالر قا ها
مطابق جدول ( )4عمل شد است.
جدول  -4نامگذاری قا های فوالدی مورد مطا عه
با دیوار برشی
فوالدی در دو
دهانه

با دیوار برشی
فوالدی در یک
دهانه

بدون دیوار
برشی فوالدی

قا های مورد
مطا عه

5ST2SW
10ST2SW

5ST1SW
10ST1SW

5ST
10ST

قا  5طبقه
قا  10طبقه

15ST2SW

15ST1SW

15ST

قا  15طبقه

برای هر قا  4 ،سناریوی حذف ستون در طبقهی اول در نظر
گرفتهشد است .با توجه به تقارن سا  4 ،سناریوی حذف ستون به مفهوم
بررسی رفتار سا تحت پدید ی حذف کلیهی ستونهای طبقهی اول
قا ها میباشد و با توجه به تعداد  9مدل در کل  36تحلیل براسان
سناریوی حذف ستون و به عبارتی  36تحلیل انجام خواهد شد .هدف این
تحقیق ،ار یابی رفتار قا ها تحت سناریوهای حذف ستون و مشخص
کردن موقعیت ستون بحرانی میباشد .ال م به ذکر است در همهی
مدلها ضرایب میرائی ماتریسهای جرم و سختی در روش میرائی رایلی
 0/01حاظ شد است.

شکل  -21مدل 5ST2SW

شکل  -22مدل 5ST1SW

شکل  -23مدل 5ST

شکل  -24مدل 10ST2SW

شکل  -25مدل 10ST1SW

شکل  -26مدل 10ST
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شکل  -27مدل 15ST2SW

شکل  -28مدل 15ST1SW

 -4بحث و نتایج
در این تحقیق ،مطابق ضوابط ئیننامههای  ]18[ GSA2003و
 ]19[ UFC2009برای بیشترین دوران پالستیک مفاصل پالستیک تیرها
و ستونها و همچنین شکلپذیری این ا مانها ضوابطی مقرر شد است.
جدولهای ( )5و ( )6مالکهای مربوطه را در کنترل رفتار قا ها تحت
پدید حذف ستون نشان میدهد .در جدول ( ،)5سطوح عملکرد ستانهی
گسیختنی ) CP(Collapse Preventionو ایمنی جانی LS(Life
) Safetyمربوط به میزان رفتار غیر خطی مفاصل پالستیک میباشند که
در این مینه ئیننامهی  FEMA356بهطور مفالل به تشریح سطوح
عملکرد پرداخته است [.]20
جدول  -5مالکهای پذیرش گسیختنی پیشروند [ 18و ]19
Performance Level
)(UFC2009
CP

)Rotation(Rad
)(GSA2003
0.21

LS

0.21

Steel beams
Steel
Columns

جدول  -6مالکهای پذیرش گسیختنی پیش روند بر اسان شکلپذیری
[]18
Component
Steel beams
Steel Columns

به منظور تعیین سطوح عملکرد ال م است دوران تسلیم ا مانهای
فوالدی تعیین گردد .رابطهی ( )7مطابق ییننامه ]20[ FEMA356
برای محاسبه دوران تسلیم استفاد میشود .دوران نهایی مطابق این
ییننامه هشت برابر دوران تسلیم میباشد.

()7
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شکل  -29مدل 15ST

تنش تسلیم

در رابطهی فوق اسان  Zمقطع پالستیک،
Fye
ممان اینرسی تیر
مورد انتظار l b ،طول تیر E ،مدول االستیک و I b
میباشد .جدول ( )7نتایج مربوط به دوران تسلیم و نهایی پروفیلهای تیر
قا های موردنظر را نشان میدهد.
جدول -7دوران تسلیم و نهایی پروفیلهای تیر ( رادیان)
Ultimate
𝑢𝜃 Rotation
)(Rad
0.0736
0.0656
0.06
0.0544
0.0496
0.044

Yield Rotations
)𝜃𝑦 (Rad

Sections

0.0092
0.0082
0.0075
0.0068
0.0062
0.0055

IPE270
IPE300
IPE330
IPE360
IPE400
IPE450

Component

منظور ا شکلپذیری در جدول ( )6دوران مفالل پالستیک در
ستانهی گسیختنی ) (CPبه دوران در ستانه تسلیم مفالل مورد نظر
میباشد .به عبارتی شکلپذیری قابلیت ا مان در تحمل تغییر شکلهای
غیر خطی قبل ا گسیختنی میباشد.

)Ductility (GSA2003
20
20
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𝑏𝑙 𝑒𝑦𝐹 𝑍
𝑏𝐼𝐸 6

= 𝑦𝜃

 -4-1نتایج قابهای  5طبقه
بعد ا طراحی قا های موردنظر در نرمافزار  ،SAP2000قا های
موردنظر در نرمافزار  ABAQUSبا سا یشد اند .در تحلیل حذف ستون
فرض بر این بود است که طول مدت تحلیل  10ثانیه میباشد و در ثانیه
یکم ستون موردنظر حذفشد است .نامگذاری ستونها برحسب شمار
ا  C1ا ی  C4و مربوط به طبقهی اول و ا سمت چپ به راست میباشد.
به عبارتی  C1مربوط به ستون گوشه و ستون  C4ا ستونهای میانی
قا میباشد .بدیهی است به د یل تقارن ،حذف سایر ستونها ال م
نمیباشد .جدولهای ( )8تا ( )10نتایج را نشان میدهند.
جدول -8جابجایی عمودی و دوران اعضای قا 5ST
Allowable
Rotations
)(Rad
0.21
0.21
0.21
0.21

Average Chord
)Rotations(Rad
0.039
0.033
0.034
0.034

Max Vertical
Displacement
)(cm
19.56
16.74
17.19
17.22

5ST
C1
C2
C3
C4

فصلنامه آنالیز سازه -زلزله
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جدول -9جابجایی عمودی و دوران اعضای قا 5ST1SW
Average
Chord
Rotations
)(Rad
0.098
0.086
0.079
0.008

Max Vertical
Displacement
)(cm

5ST1SW

49.34
43.01
39.91
4.42

C1
C2
C3
C4

Max Chord
)Rotations (Rad
0.104
0.084
0.002
0.002

5ST2SW

C1
C2
C3
C4

مطابق جدولهای ( )8ا ی ( )10بیشترین جابجایی عمودی مربوط به
حذف ستون گوشه  C1میباشد .به همین ترتیب هر چه ستون حذفشد
به وسط قا نزدیکتر باشد جابجایی عمودی محل حذف کمتر شد
است .با توجه به یکسان بودن پروفیلهای تیر و ستون طبقات هر چه
جابجایی عمودی بیشتر باشد ،دوران ا مانها و مفاصل پالستیک بیشتر
شد و شرایط بحرانیتری پیش می ید .بنابراین ستون گوشه بحرانیترین
شرایط و ستون میانی  C4کمترین جابجایی عمودی را نشان میدهد.
5St1SW

5 St

0
4

)Displacement(cm

-5

C1
C2
C3
C4

)Time(sec

شکل  -30جابجایی عمودی محل حذف ستونها
در قا 5ST

www.SID.ir

-30

-40
C1
C2
C3
C4

-50
-60

)Time(sec

شکل  -31جابجایی عمودی محل حذف ستونها در
قا 5ST1SW

0

-10

-20

-30

-15

-25

-10

10

5

-20

-10

-20

2

0

)Displacement(cm

2

0

5St2SW

0

)Disp;acements(cm

10

8

6

4

0

10

8

6

57

نچه ا جدولهای فوق استنتاج میگردد اینکه با حذف ستون در محل
دیوار برشی فوالدی عمالً جابجایی عمودی بسیار کمتر خواهد بود .مانند
حذف ستون میانی  ،C4که در قا  5STمعادل  17/22سانتیمتر ،در
قا  4/42،5ST1SWسانتیمتر و در قا  5ST2SWمعادل 1/11
سانتیمتر شد است .به نظر میرسد تعداد بیشتر دیوارهای برشی در
دهانههای مختلف سبب کاهش حداکثر جابجایی عمودی محل حذف
ستون شد است .نکتهی مهم دینر مقایسهی جابجایی عمودی محل
ستون گوشه و سایر ستونها در سه قا  5طبقه است .به نظر میرسد
در قا های با سیستم دوگانه جابجایی محل حذف ستونها بیشتر است.
این مسئله به د یل ضعیفتر بودن پروفیلهای تیر و ستون در سیستمهای
دوگانه است .مطابق استاندارد  2800ویرایش چهارم [ ،]15قا های
خمشی در سیستمهای دوگانه باید  30درصد نیروی جانبی را تحمل
نمایند .این مسئله باعث ضعیفتر شدن مقاطع این ا مانها شد است .با
توجه به توضیحات و نتایج بهدست مد میتوان نتیجه گرفت که در
سیستمهای دوگانه در محل دیوار برشی فوالدی شرایط بهبودیافته و
جابجایی عمودی بهشدت کاهشیافته و ی در سایر موقعیتها شرایط
بحرانیتری نسبت به سیستمهای قا خمشی خواهیم داشت .شکلهای
( )30ا ی ( )38جابجایی عمودی محل حذف ستونها برای مدت مان 10
ثانیه را در اثر حذف ستونهای مختلف نشانمیدهند.

جدول -10جابجایی عمودی و دوران اعضای قا 5ST2SW
Max Vertical
Displacement
)(cm
50.71
42.41
1.14
1.11

Archive of SID

-40
C1
C2
C3
C4

-50

(Time(Sec

-60

شکل  -32جابجایی عمودی محل حذف ستونها
در قا 5ST2SW
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10 ST-1SW

10 ST

0
0

-8

)Displacement(cm

-6

5

C1
C2
C3
C4

-20

-25

)Time(Sec

15 ST- 1SW
8

)Displacement(cm

10

5

0
0

-5

-2

-5

-10

-3
-4

شکل  -36جابجایی عمودی محل حذف ستونها
در قا 15ST

2

)Time(sec

15 ST- 2SW

0
0

-25

شکل  -35جابجایی عمودی محل حذف
ستونها در قا 10ST2SW

)Displacement(Cm

)Time(sec

6

4

-1

-6

C1
C2
C3
C4

-20

C1
C2
C3
C4

-15
-20

)Time(Sec

شکل -37جابجایی عمودی محل حذف ستونها
در قا 15ST1SW

)Displacement(cm

C1
C2
C3
C4

10

-5

-15

شکل  -34جابجایی عمودی محل حذف ستونها
در قا 10ST1SW

15 ST
10

-10

-15

0
5

-5

-10

شکل  -33جابجایی عمودی محل حذف ستونها در
قا 10ST

0

10

5

0

-5

-10

)Time (sec

0

)Displacement(cm

-4

C1
C2
C3
C4

0
10

-2

10 ST-2SW
0

)Displacement(cm

10

5
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-10
C1
C2
C3
C4

-15

)Time(Sec

شکل  -38جابجایی عمودی محل حذف ستونها در
قا 15ST2SW

در ادامه به منظور بررسی رفتار مفاصل پالستیک و دوران اعضای و
بررسی ضوابط ییننامههای  ]18[ GSAو  ]19[ DoDو FEMA356
[ ]20گر هایی بانامهای  N1ا ی  N10در موقعیتهای مختلف در طول
تیرها (شکل ( ))39تعریفشد است .در شکل ( ،)40کانتور تغییر شکل
پالستیک دیوار برشی فوالدی طبقهی اول در اثر حذف ستون  C4در قا
 5ST1SWارائه شد است.

شکل  -40کانتور تغییر شکل پالستیک دیوار برشی فوالدی طبقهی اول
در اثر حذف ستون  C4در قا 5ST1SW

شکل  -39تعریف گر های مرجع جهت محاسبه دوران گر های مختلف در
طول تیرها
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دوران مفالل پالستیک تیرهای مجاور محل حذف ستون  C2در قا
 5stدر شکل( )41نشان داد شد است .نمودار قرمزرنن تاریخچه دوران
نقطه  N2و نمودار بیرنن دوران نقطه  N1را در مدت  10ثانیه نشان
میدهد .نمودار خطچین دوران نسبی  N2به  N1یا دوران خا ص مفالل
پالستیک تیر مجاور محل حذف ستون را نشان میدهد .در شکل ()42
نمونهای ا نتایج حاصل در اثر حذف ستون  C2در قا  5STنشان
داد شد است .همانطور که مالحظه میگردد بر اسان مشبندی
موجود ،گر  N2نسبت به گر  N1بیشترین دوران را نشان میدهد.

0.01
0
10

0

5

Rot N2/N1

10

N1

شکل  -41دوران مفالل پالستیک تیرهای مجاور محل حذف ستون  C2در
قا 5ST

0.03
0.01
10

8

Rot N2/N1

4

)Time(sec

N2

2
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)Time(sec
N3

N2
N6

N7

N1
N5

Max= 0.0345 Rad

0.04
0.03
0.02
0.01
0

-0.01 0

10

N1

شکل -43دوران مفالل پالستیک تیرهای مجاور محل حذف ستون  C1در قا
5ST1SW

شکل  -45تحلیل قا  5ST2SWبا حذف
ستون گوشهی C1

6

2

5

)Time(sec

0

Rotation(RT3)-Rad

0.05

4

-0.005 0

شکل  -42دوران نقاط مختلف در طول تیر در اثر حذف ستون  C2در قا
5ST

Rotation(RT3)-Rad

0.07

8

N4
N8

-0.01

N2

6

تاریخچه دوران مفالل پالستیک در تیر مجاور محل حذف ستون  C1در
قا  5ST1SWمطابق شکل ( )43میباشد .همانطور که مالحظه
میگردد بیشترین دوران مفالل پالستیک در حدود  0/0528رادیان
میباشد و شکل ( )44تاریخچهی دوران مفالل پالستیک در تیر مجاور
محل حذف ستون  C1را نشان میدهد .شکلهای ( )45ا ی ( )47تحلیل
قا های  5طبقه را در نرمافزار  ABAQUSبا حذف ستون  C1نشان
میدهند.

0.045

Rotation(RT3)-Rad

0.02

59

Rotation(RT3)-Rad

Max= 0.0528 Rad

0.03

)Time(sec
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شکل  -44دوران مفالل پالستیک تیر مجاور محل حذف ستون  C1در قا
5ST

شکل  -46تحلیل قا  5ST1SWبا حذف
ستون گوشهی C1

شکل  -47تحلیل قا  5STبا حذف ستون
گوشهی C1
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با بررسی نتایج ،مالحظه میگردد مقادیر بهدست مد برای چرخش
مفالل پالستیک در مقایسه با معیارهای ییننامهی  ،GSA2003مقادیر
کمتری نسبت به  0/21رادیان میباشند و به حاظ خرابی پیشروند
مشکلی را نشان نمیدهند .ا بته قا های با سیستم دوگانه شرایط
بحرانیتری نسبت به قا با سیستم قا خمشی نشان میدهد .با توجه
به ضوابط نشریهی بهسا ی  ]21[ 360و یا ییننامهی  FEMA356نیز
میتوان کنترلهایی متناسب با رفتار ا مانهای قا انجام داد  .مطابق

Archive of SID

جدولهای ( )11و ( )12مالحظه میگردد در قا های  5ST1SWو
 5ST2SWدوران ا مانها ا دوران نهایی پروفیلهای تیر بیشتر میباشد
که این امر مفهوم گسیختنی ا مانهای مربوطه را نشان میدهد .علیرغم
ننرش فوق بر اسان ییننامهی GSA2003این امر منجر به فروپاشی
پیشروند نمیشود .همچنین در مورد قا  5stدوران ا مانها براسان
ییننامهی  FEMA356کمتر ا دوران نهایی ا مانهای تیر میباشد.

جدول  :11مقایسهی دوران بیشینهی ا مانهای تیر در اثر حذف ستون با مقادیر دوران نهایی  FEMA356در قا 5st
Max Chord
)Rotation (Rad
0.039
0.039
0.039

Statue
Good
Good
Good

Ultimate Rotation
(Rad) FEMA356
0.0544
0.06
0.0656

Beam

طبقات

IPE360
IPE330
IPE300

طبقات اول و دوم
طبقه سوم
طبقه چهارم و پنجم

جدول  :12مقایسهی دوران بیشینهی ا مانهای تیر در اثر حذف ستون با مقادیر دوران نهایی  FEMA356در قا های  5ST1SWو 5ST2SW
Max Chord
)Rotation (Rad
0.104
0.104
0.104

Statue
Not Good
Not Good
Not Good

)Ultimate Rotation (Rad
FEMA356
0.0656
0.0656
0.0736

 -4-2نتایج قابهای  10و  15طبقه
شکلهای ( )48ا ی ( )51نتایج مربوط به دوران مفاصل پالستیک در
اثر حذف ستون  C1در قا های  10و  15طبقه را نشان میدهند .مطابق
شکل ( )50و ( )51بیشترین دوران مفالل پالستیک در تیر طبقه اول
قا  10طبقه به ترتیب  0/0027و  0/0259رادیان میباشد .مالحظه
میگردد مقادیر بهدست مد برای چرخش مفالل پالستیک در مقایسه با
معیارهای ییننامهی  ،GSA2003مقادیر کمتری نسبت به  0/21رادیان

0.02
0.01
0
10

0

5

)Time(sec

Rot N2/N1

N1

Rotation(RT3)-Rad

0.03

-0.01

N2

شکل  -48دوران مفالل پالستیک تیرهای مجاور محل حذف ستون  C1در
قا 10ST1SW
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IPE300
IPE300
IPE270

طبقات اول و دوم
طبقه سوم
طبقه چهارم و پنجم

میباشند و به حاظ گسیختنی پیشروند مشکلی را نشان نمیدهند.
برای قا  15طبقه نیز نتایج مشابه میباشند و گسیختنی ایجاد نمیشود.
شکلهای ( )52ا ی ( )57تحلیل قا های  10و  15طبقه را درنرمافزار
 ABAQUSبا حذف ستون  C1نشان میدهند.
در جدولهای ( )13ا ی ( )22جابجاییهای عمودی و دوران اعضای و
مقایسه دوران بیشینه ا مانهای تیر در اثر حذف ستون با مقادیر دوران
نهایی ییننامهی  FEMA356در قا های  10و  15طبقه نشان داد
شد است.
0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
-0.002 0
-0.004

Rotation(RT3)-Rad

0.04

Beam

طبقات

10

5

)Time(sec
Rot N2/N1

N1

N2

شکل  -49دوران مفالل پالستیک تیرهای مجاور محل حذف ستون  C1در
قا 10ST

فصلنامه آنالیز سازه -زلزله

Archive of SID

دوره  ،16شماره  ،4زمستان 1398

61

)Rotation(RT3Rad

0.03
0.02

0.005

0.01

0

0
10

8

4

6

2

0

10

8

-0.01

6

4

0

2

-0.005

)Time(sec

)Time(sec

Rot N2/N1

N2

شکل  -50دوران مفالل پالستیک تیرهای مجاور محل حذف ستون  C1در
قا 15ST1SW

)Rotation(RT3Rad

0.01

N1

N2

شکل -51دوران مفالل پالستیک تیرهای مجاور محل حذف ستون  C1در قا
15ST

شکل  -52تحلیل قا  10ST2SWبا حذف
ستون میانی C3

شکل  -53تحلیل قا  10ST1SWبا حذف
ستون گوشهی C1

شکل  -54تحلیل قا  10STبا حذف ستون
گوشهی C1

شکل  -55تحلیل قا  15ST2SWبا حذف
ستون گوشهی C1

شکل  -56تحلیل قا  15ST1SWبا حذف
ستون گوشهی C1

شکل  -57تحلیل قا  15STبا حذف ستون
گوشهی C1

جدول  -13جابجاییهای عمودی و دوران اعضای قا 10ST
Average Chord
)Rotations (Rad
0.014
0.015
0.015
0.015
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)Max Vertical Displacement (cm

10ST

7.21
7.59
7.73
7.73

C1
C2
C3
C4

1398  زمستان،4  شماره،16 دوره
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10ST1SW  جابجاییهای عمودی و دوران اعضای قا-14 جدول
10ST1SW
C1
C2
C3
C4

Max Vertical Displacement (cm)
22.20
18.83
17.82
3.31

Average Chord Rotations (Rad)
0.044
0.037
0.035
0.006

10ST2SW  جابجاییهای عمودی و دوران اعضای قا-15 جدول
10ST2SW
C1
C2
C3
C4

Max Vertical Displacement (cm)
22.07
17.97
2.22
2.13

Max Chord Rotations (Rad)
0.044
0.035
0.004
0.004

10ST  در قاFEMA356  مقایسه دوران بیشینهی ا مانهای تیر در اثر حذف ستون با مقادیر دوران نهایی-16 جدول
10ST

Beam

طبقات اول تا چهارم
طبقات پنجم و ششم
طبقات هفتم و هشتم
طبقات نهم و دهم

IPE400
IPE360
IPE330
IPE300

Ultimate Rotation (Rad)
FEMA 356
0.0496
0.054
0.06
0.065

Max Chord
Rotation (Rad)
0.015
0.015
0.015
0.015

Statue
Good
Good
Good
Good

10ST2SW  و10ST1SW  در قا هایFEMA356  مقایسهی دوران بیشینهی ا مان های تیر در اثر حذف ستون با مقادیر دوران نهایی-17 جدول
10ST1SW, 10ST2SW

Beam

طبقات اول تا ششم
طبقات هفتم تا دهم

IPE330
IPE270

Ultimate Rotation (Rad)
FEMA 356
0.06
0.073

Max Chord
Rotation (Rad)
0.044
0.044

Statue
Good
Good

15ST جابجاییهای عمودی و دوران اعضای قا-18 جدول
15ST

Max Vertical Displacement (cm)

C1
C2
C3
C4

5.19
4.51
4.62
4.63

Average Chord
Rotations (Rad)
0.01
0.009
0.009
0.009

15ST1SW  جابجاییهای عمودی و دوران اعضای قا-19 جدول
15ST1SW
C1
C2
C3
C4

Max Vertical Displacement (cm)
14.38
11.89
11.54
2.59

Average Chord Rotations (Rad)
0.028
0.023
0.023
0.005

15ST2SW  جابجاییهای عمودی و دوران اعضای قا-20 جدول
15ST2SW
C1
C2
C3
C4

Max Vertical Displacement (cm)
14.18
11.50
1.92
1.86

Max Chord Rotations (Rad)
0.028
0.023
0.003
0.003
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جدول  -21مقایسهی دوران بیشینهی ا مان های تیر در اثر حذف ستون با مقادیر دوران نهایی  FEMA356در قا 15ST
Max Chord
)Rotation (Rad
0.01
0.01
0.01
0.01

Statue
Good
Good
Good
Good

Ultimate Rotation
(Rad) FEMA 356
0.044
0.049
0.054
0.065

Beam

15ST

IPE450
IPE400
IPE360
IPE300

طبقات اول تا پنجم
طبقات ششم تا دهم
طبقات یا دهم ا ی سیزدهم
طبقات چهاردهم و پانزدهم

جدول  -22مقایسهی دوران بیشینهی ا مان های تیر در اثر حذف ستون با مقادیر دوران نهایی  FEMA356در قا های  15ST1SWو 15ST2SW
Max Chord
)Rotation (Rad
0.028
0.028
0.028

Statue
Good
Good
Good

)Ultimate Rotation (Rad
FEMA 356
0.060
0.065
0.073

 -4-3مقایسه نتایج حذف ستونهای مختلف برای قابهای
موردمطالعه
شکلهای ( )58ا ی ( )61رفتار قا های موردمطا عه را به ترتیب تحت
اثر حذف ناگهانی ستونهای  C3 ، C2 ، C1و  C4نشان میدهند .در اثر
حذف ناگهانی ستون  C1مالحظه میگردد که بحرانیترین شرایط مربوط
به قا های  5طبقه  5ST1SWو  5ST2SWمیباشد و قا های 10ST
و  15STکمترین جابجایی عمودی را در اثر حذف ستون  C2نشان
C2

10

0

5

Beam

15ST1SW, 15ST2SW

IPE330
IPE300
IPE270

طبقات اول تا پنجم
طبقات ششم تا دهم
طبقات یا دهم ا ی پانزدهم

میدهند .بامالحظه شکل ( )60و ( )61نتیجه میگیریم که بحرانیترین
شرایط در اثر حذف ستون  C3و  C4به ترتیب مربوط به قا های  5طبقه
 5ST1SWو  5STمیباشد .به د یل وجود دیوار برشی در محل حذف
ستون  C3در قا های  10ST2SW ،5ST2SWو 15ST2SW
جابجایی محل حذف این قا ها ناچیز است.

C1

10
0

0

5

0

)Displacemens(cm

-10
S5C2
S5W1C2
S5W2C2
S10C2
S10W1C2
S10W2C2
S15C2
S15W1C2
S15W2C2

-20
-30
-40

)Time(Sec
شکل -58رفتار قا های موردمطا عه تحت حذف ستون C2
10

8

C4 6

4

2

-50

-20
S5C1
S5W1C1
S5W2C1
S10C1
S10W1C1
S10W2C1
S15C1
S15W1C1

-30
-40
-50

)Time(Sec
شکل  -59رفتار قا های موردمطا عه تحت حذف ستون C1

10

0

-60

8

C3 6

4

2

)Time(Sec

شکل  -60رفتار قا های موردمطا عه تحت حذف ستون C4
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-20

)Displacement(cm

-15

-10
S5C3
S5W1C3
S5W2C3
S10C3
S10W1C3
S10W2C3
S15C3
S15W1C3

)Time(Sec
شکل -61رفتار قا های موردمطا عه تحت حذف ستون C3

-20
-30
-40
-50

)Displacement(cm

S5C4
S5W1C4
S5W2C4
S10C4
S10W1C4
S10W2C4
S15C4
S15W1C4

-10

0
0

0
-5

)Displacemens(cm

-10
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 -4-4ارائه شاخصهای خسارت بر مبنای FEMA356
شاخصهای خسارت پارامترهایی هستند که برای ار یابی کمی خرابی
موضعی و یا کلی سا استفاد میشوند .در دهههای اخیر محققین
بسیاری برای ارائهی شاخصهای خسارت مختلف تالش نمود اند.
بهطورکلی شاخصهای خسارت به سه گرو شاخصهای خسارت وابسته
به تغییر شکل ،انرژی و شاخصهای مرکب وابسته به تغییر شکل و انرژی
تقسیمبندی شد است .شاخصهای خرابی معرفیشد در مراجع مذکور
به پارامترهایی نظیر دوران تسلیم و دوران نهایی مقاطع بستنی دارند.
همانطور که قبالً اشار شد بر اسان روابط و جدولهای ییننامهی
 FEMA356و نشریهی بهسا ی  360میتوان دوران تسلیم و نهایی
ا مانهای تیر و ستون را با مقاطع مختلف محاسبه نمود .بر اسان
جدولهای ارائهشد در بخشهای قبل ،دوران تسلیم و نهایی تیرها با

& Yield
Ultimate

2

1

No. of Stories

3

Max/Yield

5

Max/Ultimate

4
3

Yield &Ultimate

2
1

0
14

12

10

8

6

4

Damage Index

0

2

Max/Yield

4
2
0
3

1
2
Damage
Index

0

شکل -65شاخصهای خسارت شکلپذیری و
گسیختنی قا  10STتحت اثر حذف ناگهانی
ستون C1
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6

4

2

Damage Index

0

4
2
6

4

Max/Yield

15

Max/Ultimate

15
Max/Ultimate

12
9

Yield & Ultimate

6
3

2

0

Damage Index
شکل -64شاخصهای خسارت شکلپذیری و
گسیختنی قا های  10ST1SWو
 10ST2SWتحت اثر حذف ناگهانی ستون C1

شکل -63شاخصهای خسارت شکلپذیری و
گسیختنی قا  5STتحت اثر حذف ناگهانی
ستون C1
Max/Yield

No. of Stories

Yield & Ultimate

6

Yield & Ultimate

6

12

Yield & Ultimate

9
6
3

0
4

3

2

1

0

Damage Index
شکل -66شاخصهای خسارت شکلپذیری و
گسیختنی قا های  15ST1SWو
15ST2SWتحت اثر حذف ناگهانی ستون C1

No. of Stories

Max/Ultimate

8

Max/Ultimate

8

0

No. of Stories

10

10

0
8

شکل -62شاخصهای خسارت شکلپذیری و
گسیختنی قا های  5ST1SWو 5ST2SW
تحت اثر حذف ناگهانی ستون C1

Max/Yield

No. of Stories

Max/Ultimate

4

مقاطع مختلف ارائهشد است .همچنین در بخشهای قبل با استفاد ا
تحلیلهای مربوط به حذف ستونها ،دوران بیشینه تیرهای مربوط
محاسبه گردید .در ادامه با استفاد ا داد های موجود شاخصهایی برای
ار یابی رفتار قا ها ارائه میگردد [.]22
شکلهای ( )62ا ی ( )67نمودارهای مربوط به شاخصهای
شکلپذیری و گسیختنی را برای قا های  10 ، 5و  15طبقه نشان
میدهند .با توجه به اینکه حذف ستون گوشه حا ت بحرانیتری ایجاد
کرد است فقط شاخصهای خرابی این حا ت ارائه میگردد .در این
تحقیق برای محاسبهی شاخصهای فوق بیشترین دوران ا مانهای تیر
متالل به ستون حذفشد بر مقادیر دوران اعضای تسلیم و نهایی ( بر
اسان ییننامهی  )FEMA356تقسیمشد است

No. of Stories

Max/Yield

5
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0
2

1

0

Damage Index
شکل  -67شاخصهای خسارت شکلپذیری و
گسیختنی قا  15STتحت اثر حذف ناگهانی
ستون C1
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همانطور که در شکلهای ( )62ا ی ( )67نشان داد میشود:
بزرگترین شاخص خسارت مربوط به قا های  5طبقه  5ST1SWو
 5ST2SWمیباشد که بیشترین شاخصهای خسارت شکلپذیری و
گسیختنی این قا ها به ترتیب معادل  1/6و  12/6میباشد .کمترین
مقدار این شاخصها مربوط به قا  15STو معادل  0/2و  1/8میباشد.





در این مطا عه ،قا های خمشی با دیوار برشی فوالدی در دو حا ت
مطا عه شد است .در حا ت اول دیوار برشی فوالدی در دهانهی
میانی و در حا ت دوم ضخامت ورق فوالدی نالف و در دو دهانه
بهکاررفته است .بدین ترتیب مقایسهی رفتار این دو سیستم،
مشخص گردید که کدام حا ت رفتار بهتری در پدید ی حذف ستون
ا خود نشان داد و همچنین کدام حا ت مقاومت مناسب در برابر
رخداد خرابی پیشروند داشته است.



در قا های موردمطا عه هموار ستون گوشه ،ستون بحرانی بود
است .به عبارتی بیشترین جابجایی عمودی در اثر حذف این ستون
نشان داد شد است .در قا های بدون دیوار برشی فوالدی،
بیشترین جابجایی عمودی ناشی ا حذف ستون گوشه مربوط به
قا  5طبقه به میزان  19/56سانتیمتر بود است .قا های  10و
 15طبقه به ترتیب دارای جابجایی عمودی  7/21و  4/19سانتیمتر
بود اند .با بررسی نتایج ،مشخص شد که قا کوتا مرتبهی 5
طبقه به د یل تعداد اعضای کمتر و عدم توانایی در تو یع بار ناشی
ا حذف ستون ،بیشتر در شرایط بحرانی قرارگرفته است و شرایط
قا  10طبقه نیز بهطور نسبی بحرانیتر ا قا  15طبقه بود
است.



در قا های بدون دیوار برشی فوالدی ،جابجایی عمودی در محل
حذف ستونهای میانی نسبت به ستونهای گوشه کمتر است .ا بته
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این اختالف در قا  5طبقه حدود  12درصد ،در قا  10طبقه
ناچیز و در قا  15طبقه  8درصد بود است.



عملکرد مشابهی در حذف ستون گوشه در قا هایی با دیوار برشی
فوالدی در یک دهانه و دو دهانه مشاهد شد است .ا بته تعداد
بیشتر ستونهای مهارشد در قا های دارای دو دهانه دیوار برشی
فوالدی شرایط بسیار مناسبتری ا خود در کنترل خرابی
پیشروند نشان داد است .با توجه به احتما ی بودن حذف ستون
ناشی ا انفجار ،این سیستمها عملکرد بهتری خواهند داشت و
احتمال رخداد پدید گسیختنی پیشروند در نها کمتر است.
جابجایی عمودی در محل حذف ستونهای متالل به دیوار برشی
فوالدی در تمام قا ها کمتر ا  4سانتیمتر بود که مقدار ناچیزی
است.



با بررسی رفتار مفاصل پالستیک مالحظه شد که شرایط رخداد
خرابی پیشروند بر اسان ییننامهی ( GSA2003دوران 0/21
رادیان) در هیچیک ا سناریوها رخ نداد است و پتانسیل رخداد
گسیختنی پیشروند ناشی ا حذف ستونهای مختلف وجود
ندارد.



ییننامهی  FEMA356و نشریهی بهسا ی  ،360نتایجی بر
اسان دوران ا مانها ارائه داد است .نتایج به دست مد حاکی
است که قا  5 ( 5stطبقه بدون دیوار برشی فوالدی) دچار مشکل
شد است و ا مانهای تیر دارای دورانی بیش ا دوران نهایی
ارائهشد در جدولهای این یین نامه بود است و بهاصطالح با
گسیختنی مواجه گردید است .در نتیجه میتوان مشاهد کرد که
شرط رخداد خرابی پیشروند بر اسان ییننامهی GSA2003
نیا مند تغییر شکلهای بزرگتری بود است و پیشنهادهای
ییننامهی  FEMA356نیز در این مینه نمیتواند مورداستفاد
قرار گیرد و به هرحال مرجع اصلی بررسی رفتار این سا ها تحت
اثر گسیختنی پیشروند  ،ییننامههای مربوط به این پدید مانند
 UFC ،DODو  ...میباشد.



با بررسی نتایج مربوط به شاخصهای خسارت گسیختنی و
شکلپذیری ،مالحظه گردید است که قا کوتا مرتبهی  5طبقه
بدون دیوار برشی فوالدی بحرانیترین شرایط را داشته است.
بهطوریکه دوران ا مان تیر مجاور محل حذف ستون در حدود
 12/7برابر دوران تسلیم و  1/58برابر دوران نهایی پیشنهادی
ییننامهی  FEMA356بود است و همچنین قا بلند مرتبهی
 15طبقه بدون دیوار برشی فوالدی نیز شرایط مناسبتری نسبت
به سایر قا ها در اثر حذف ستون گوشه داشته است.

 -5نتیجهگیری
با بررسی نتایج بهدست مد در بخش قبل بهطور خالصه میتوان به
موارد یر اشار نمود:
با توجه به این که در طراحی قا های خمشی دوگانه ،قا های
خمشی به تنهایی  30درصد نیروی جانبی را باید تحمل نمایند،
بنابراین مطابق نتایج بهدست مد مقاطع تیر و ستونهای این
قا ها ضعیفتر بهدست مد است .باید توجه داشت به منظور
بررسی نقش دیوار برشی فوالدی در امکان رخداد خرابی پیشروند
بایستی شرایط مقایسهی نمونهها یکسان در نظر گرفته شود در
نتیجه میزان بار ثقلی در طراحی قا های با و بدون دیوار برشی
فوالدی تغییر نمیکند.
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با بررسی نتایج مشخص شد که با افزایش اتفاع قا های مورد
 افت محل حذف ستون کاهش یافته و مقاومت و پایداری،مطا عه
.قا ها در برابر رخداد خرابی پیشروند افزایش مییابد
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Abstract
Progressive collapse is a phenomenon that begins with initial local damage,
due to unusual loading or design and construction errors, and leads to
collapse of a large part or the entire structure. Of course, the progressive
collapse phenomenon will rarely occur during the useful lifetime of the
structure. However, this issue can cause a lot of financial and life damage,
thus it has become a major challenge in structural engineering. In this study,
the structural models were steel plate shear wall with different configuration
and moment frame systems with 5, 10 and 15 stories, which were designed
in SAP2000 V.19 software two dimensionally according to code regulations
and then the nonlinear dynamic analysis was performed in finite element
ABAQUS software. The Alternate Path Method (APM) is used according to
UFC4-023-03 guideline in this study, which is the most economical and
rational method. Considering the displacement and rotation values of the
members due to the column removal and the frame ductility, and failure
damage indices, the most important results indicate that the probability of
occurrence of progressive collapse due to the corner column removal of the
5-story moment frame is more critical than other frames and also, a proper
and similar performance was observed due to the corner column removal in
steel plate shear walls with the configurations examined.
Keywords: Progressive Collapse, Steel Plate Shear Wall, Steel Moment
Frame, Column Removal, Damage Index.
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