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 چکیده

عواملی نظیر ضریب شکل پذیری و  است.ابتدا به تعریف ضریب رفتار و پارامترهای موثر بر آن پرداخته شده  مقالهدر این 

های مختلف تاثیرگذار بر پارامتر ضریب بررسی ابعاد و جنبه قرار گرفته و سپسو بررسی ضریب اضافه مقاومت مورد بحث 

و  8-4-2-1با تعداد طبقات  گراهمفوالدی با مهاربندی  ساختمانسپس چندین  ،رفتار، چگونگی محاسبه آن ارائه شده است

تحت یک تحلیل غیرخطی های رایج ایران تحلیل و طراحی شده و سپس آیین نامه های متفاوت طبقبت تنشو نس 12

ضریب رفتار، قرار گرفته و در نهایت مقدار   SAP 2000 17 در محیط نرم افزار (Push-Overs analysis)استاتیکی

 ده مورد بررسی قرار گرفته است.بدست آمده و نتایج بدست آمضرایب شکل پذیری و اضافه مقاومت سازه 

 پذیری، نسبت تنش، مهاربندی همگراکلید واژه : ضریب رفتار، ضریب شکل
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 مقدمه 

هایی برای جلوگیری از این خسارات باشند. ها، محققین را بر آن داشته تا همواره به دنبال راه حلهای ناشی از زلزلهخسارت

ها مطرح گشت و خود را توسط ضریبی به پذیری و اتالف انرژی در سازهیت شکلحدود چهل سال پیش، در نظر گرفتن قابل

، طراح را مجاز به آنالیز االستیک سازه، بدون انجام هر گونه  Rها نشان داد. ضریب رفتار نامه، در آئین Rنام ضریب رفتار 

اند، انجام کاهش یافته Rکه توسط ضریب رفتار  نماید، که این آنالیز تحت نیروهای کاهش یافته استاتیکی،آنالیز غیرخطی می

 شود. می

هایی ای در رابطه با ضریب رفتار و پارامترهای موثر برآن شکل گرفته است، که بیشتر تحقیقات و پایان نامهتحقیقات گسترده

در حال حاضر با وجود چنین ها پرداخته شده است. که که انجام گرفته به اثبات ایراداتی به ضریب رفتار موجود در آئین نامه

ای ضریب رفتار منحصر بفرد ها اشتباه بوده و هر سازهتحقیقات گسترده کامال اثبات شده که ضریب رفتار موجود در آئین نامه

هایی ها بدون در نظر گرفتن محدودیتباشد. همچنین تحقیقات و مطالعات زیادی در رابطه با ضریب رفتار سازهخود را دارا می

طراح قادر به تحمیل سلیقه طراحی خویش نیست، شکل گرفته است. بیشتر تحقیقات ذکر شده و معلوم بودن نتایج قبل از که 

ها وجود دارد سبب شده که، نیاز به تحقیقی متمایز با تحقیقات گذشته و ارائه هایی که در طرح سازهتحقیق و محدودیت

 .طراحی، بهبود رفتار سازه را موجب شودراهکاری که با وجود یا عدم وجود محدودیت های 

ای، نقش بسیار مهمی دارد و پایه و اساس فلسفه طراحی بر آن استوار است، ولی از دقت کافی ضریب رفتار در طراحی لرزه

ن در اند که این در برخی از موارد باعث عدم اطمیناها در تعیین مقدار آن دقت کافی نداشتهباشد و آئین نامهبرخوردار نمی

دهد. توان اطمینان داشت که استفاده از این ضریب، طرح مناسبی نتیجه میشود. به عبارت دیگر نمیای میطراحی لرزه

پذیری و مقاومت را ای مانند شکلهای شدید بتواند احتیاجات لرزهمنظور از طرح مناسب، طرحی است که سازه در زلزله

 (1131)عبادی و پرستو نوری،ند و تلفات جانی کمینه داشته باشد.بخوبی تأمین کند و در نهایت پایدار بما

ها در ای که انجام شده مبانی اصلی رفتاری سازه و تعیین ضریب رفتاری شناخته شده است. این روشبا مطالعات گسترده

 استفاده قرار نگرفته است. ها بدلیل اینکه نتایج قابل اعتمادی در این رابطه در دست نیست موردنامهتعیین ضریب رفتار آئین

ها به اعدادی نامهباشد که در آئینپذیری و اضافه مقاومت سازه میمسئله مهم این است که، محاسبه و تخمین مقادیر شکل

-ها متغییر است. بطور کلی نمیای و نیز طراحی قاببرای این مقادیر بسنده شده است. این اعداد با توجه به نوع سیستم سازه

پذیری یکسان در های پریودی آن یک ضریب اضافه مقاومت و یک ضریب شکلبرای یک نوع سازه و برای تمام محدودیتتوان 

 (1131)وجدیان و ساالروند، نظر گرفت و این مقادیر تمامی به نوع سازه و فرم آن بستگی دارد.

های متفاوت طبقه با نسبت تنش 1-2-4-8-12ات های فوالدی با مهاربندی همگرا با تعداد طبق، ابتدا ساختمانمقالهدر این 

شوند سپس توسط ( تحلیل و طراحی میسومزلزله ایران )ویرایش  2822نامه برای تیر، ستون و بادبند براساس ضوابط آیین

ای قرار گرفته و ضریب رفتار، ضریب ظرفیت نهایی سازه، ضریب نامهیک تحلیل غیرخطی استاتیکی تحت اثر بارهای آیین

 آید و نتایج بدست آمده مورد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.کاهش شکل پذیری بدست می
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 Rهای محاسبه ضریب رفتار روش

شوند که به میزان قابل توجهی بزرگتر هایی میها تحت تاثیر زلزله، سبب ایجاد نیروهای برش پایه و تنشتحلیل ارتحاعی سازه

تواند بدون هیچگونه آسیبی، مقدار زیادی از انرژی ه با ورود به حوزه رفتار غیرارتجاعی میباشند. سازها میپاسخ واقعی سازه

ها مستلزم انجام عملیات محاسباتی زمانبر و پرحجم زلزله را جذب نموده و مقاومت کند. از طرفی تحلیل غیر خطی سازه

پذیری یا ساده و مناسبی تحت عنوان روش ضریب شکل ها در برابر زلزله روشهای طرح ساختمانباشد. در اکثر آئین نامهمی

ها بدون انجام یک تحلیل غیر خطی ارائه جهت دستیابی به پاسخ معقولی از رفتار غیر خطی سازه “معادل استاتیکی  ”روش 

زلزله،  شده است. از این رو بدلیل اهمیت شکل پذیری در جذب انرژی زلزله و در نتیجه تاخیر در تخریب سازه ها بر اثر

 یابد.، کاهش می Rنیروهای محاسباتی ناشی از زلزله با معرفی ضریب رفتار 

است از  ها یکسان است و آن عبارتوجود دارد که اساس تمام این روش Rهای مختلفی برای محاسبه ضریب رفتار روش

شود تا زمانی که به مکانیزم خرابی میزان نیرو یا انرژی که یک قاب، از زمانی که اولین مفصل پالستیک در آن تشکیل می

توان به وجود دارد، می Rهایی را که در مقاالت و منابع موجود جهت محاسبه نماید. روشرسد، تحمل یا جذب میکامل می

های آمریکایی عموماً از مبانی تئوری های محققان اروپایی تقسیم کرد. روشهای محققان آمریکایی و روشدو گروه کلی روش

های اروپایی دارای مبانی تئوری و تحلیلی تر هستند در حالی که روش ده تری برخوردار بوده و در عین حال کاربردیسا

های واقعی ساختمان مشکل و در بعضی موارد غیر عملی است. در ادامه پیچیده بوده و استفاده از آنها در عمل برای قاب

 (1182)غفوری و مهدوی، قرار گرفته است. های مختلف محاسبه ضریب رفتار مورد بررسیروش

 

 ( پاسخ االستیک و غیراالستیک یک سازه متعارف1شکل )

 

 

 پذیری کل سازهضریب شکل

 این ضریب عبارتست از خارج قسمت تغییر شکل جانبی نسبی حداکثر به تغییر شکل جانبی تسلیم :

                              (1                        )            
y
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 max                   
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 پذیری تغییر مکانی سیکلیک نیز تعریف نمود :توان بر اساس شکلپذیری کل سازه را میشکل

                              (2                            )
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 توان از تعریف زیر استفاده نمود :هم باشد میها نیز ماگر تعداد سیکل 

                              (1                                       )
y

p

cu






        

در رابطه فوق 
p باشد.های پالستیک میمقدار تغییر مکان 

 پذیریضریب کاهش در اثر شکل

تواند بوسیله باشد، بنابراین نیروی االستیک سازه میپذیری، سازه قابلیت اتالف انرژی هیسترزیس را دارا مید شکلبدلیل وجو

پذیری پذیری و یا ضریب شکلضریبی بنام ضریب کاهش نیرو در اثر شکل
R تا حد مقاومت جاری شدن

yC  کاهش داده

ضریب عبارتست از خارج قسمت نیروی نهایی وارده به سازه در حالت االستیک به نیروی متناظر با حد تسلیم شود. این 

 عمومی سازه در هنگام تشکیل مکانیزم. 

                              (4                                          )
y

eu

C

C
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 اومتضریب اضافه مق

مقاومت ذخیره شده در سازه بین محدوده حد جاری شدن واقعی سازه 
yC  و حد اولین جاری شدن محسوسsC  ضریب ،

شود و عبارتست از خارج قسمت نیروی متناظر با حد تسلیم کلی سازه در هنگام تشکیل مکانیزم، به اضافه مقاومت نامیده می

 روی متناظر با تشکیل اولین لوالی خمیری در سازه.نی

                             (5                                    )
s

y

C

C
0

 

های باالتر از ومتاین ضریب بستگی به پارامترهایی از قبیل امکان بازپخش نیروهای داخلی اعضاء )درجات نامعینی سازه(، مقا

های جانبی، نامه برروی مقدار تغییر مکانهای آئینحد مشخص شده مصالح مصرفی، سخت شوندگی کرنش، محدودیت

تعریف شده است، نسبت  های مختلف و غیره دارد. دو اثری که مقادیر عددی برایشانجرئیات قطعات، اثرات مجموعه بارگذاری

باشد که برای های نسبی میضافه مقاومت حد تسلیم ناشی ار اثر افزایش نیرو تغییر شکلتنش حد تسلیم واقعی به اسمی و ا

 پیشنهاد شده است. 1/1و برای مورد دوم عدد  21/1مورد اول عدد 

 شود :ای از رابطه زیر محاسبه میبنابراین ضریب اضافه مقاومت واقعی سیستم سازه

                                     (6 )                          0101051  ..Rs         

 محاسبه ضرایب :

 ضریب رفتار برابر است با حاصلضرب ضریب شکل پذیری در ضریب کاهش مقاومت :

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 تغییر شکل –( نمودار جابجایی 2شکل )

                           (7                          )
SRRR  

 

Rضریب کاهش مقاومت در اثر شکل پذیری : 

                           (8                              )
y

el

V

V
R 

 

elV نیروی نهایی وارد بر سازه : 

yVنگام تشکیل مکانیزم خرابی: نیروی متناظر با حد تسلیم عمومی سازه در ه 

SR               ضریب شکل پذیری : 

                          (3                               )
S

y

S
V

V
R  

yV نیروی متناظر با حد تسلیم عمومی سازه در هنگام تشکیل مکانیزم خرابی : 

SV نیروی متناظر با تشکیل اولین مفصل پالستیک در سازه : 

(Mahmoudi and Zaree , 2010) 

 

 : معرفی پروژه

طبقه و دارای سه دهانه در هر  1-2-4-8-12های فوالدی با مهاربندی همگرای به کار رفته در این تحقیق با تعداد ساختمان

های متفاوت برای تیر، ستون و بادبند و متری و بادبند هشتی در کناره سازه با نسبت تنش 1متر و ارتفاع  y  ،5و  xدو جهت 

زلزله ایران )ویرایش سوم( تحلیل و طراحی شده  2822نامه سقف تیرچه بلوک با تیر ریزی شطرنجی براساس ضوابط آیین

 فته است.ای قرار گرنامهسپس توسط یک تحلیل غیرخطی استاتیکی تحت اثر بارهای آیین
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 هاریزی و فواصل بین ستون( نحوه تیر1شکل )

 

 ( نحوه قرار گرفتن بادبندها4شکل )

 

-2.8-1شکل برای کل سازه بوده که با تغییر ابعاد آن به نسبت تنشهای  Iمقاطعی که در این پروژه بکار رفته است، مقاطع 

  .اند که مورد بررسی قرار گرفته 2.6-2.4-2.2

 

 

 : بارهای قائم
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کیلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته شده است و با  822با توجه به جزئیات اجرایی سقف تیرچه بلوک مقدار بار مرده سقف 

کیلوگرم بر مترمربع برای آنها در نظر گرفته شده است.  222توجه به کاربری مسکونی برای ساختمان مورد نظر مقدار بار زنده 

 بار زنده اعمال شده است. %22در محاسبه وزن برای نیروی زلزله 

 کیلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته شده است. 822مقدار بار مرده تیرهای محیطی ساختمان بدون در نظر گرفتن جان پناه 

 بارهای جانبی:

 .ایران اعمال شده است  2822بارهای جانبی وارد بر ساختمان طبق آئین نامه 

 طبقه 1بارگذاری جانبی ساختمان ( پارامترهای استفاده شده جهت 1جدول )

BaseShear WeightUsed K C Max Z 

12334.71 94882.46 1 0.13 3 

 

 طبقه 2( پارامترهای استفاده شده جهت بارگذاری جانبی ساختمان 2جدول )

BaseShear WeightUsed K C Max Z 

30521.47 190759.24 1 0.16 6 

 

 طبقه 4بارگذاری جانبی ساختمان پارامترهای استفاده شده جهت  (1جدول ) 

BaseShear WeightUsed K C Max Z 

61492.83 384330.2 1 0.16 12 

 

 طبقه 8( پارامترهای استفاده شده جهت بارگذاری جانبی ساختمان 4جدول )

BaseShear WeightUsed K C Max Z 

132755.12 773469.5 1 0.16 24 

 

 طبقه 12بارگذاری جانبی ساختمان  پارامترهای استفاده شده جهت (5جدول )

BaseShear WeightUsed K C Max Z 

177310.17 1182067.8 1 0.15 36 
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 طبقه 1ضرایب مؤثر بر رفتار ساختمان ( 1نمودار )

 

 

 طبقه 2ضرایب مؤثر بر رفتار ساختمان ( 2نمودار )
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 طبقه 4ضرایب مؤثر بر رفتار ساختمان ( 1نمودار )

 

 طبقه 8ضرایب مؤثر بر رفتار ساختمان ( 4) نمودار
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 طبقه 12ضرایب مؤثر بر رفتار ساختمان ( 5نمودار )

 

 

 تغییر مکان، تآثیر نسبت تنش مهاربند –( نمودار ساده شده دو خطی برش پایه 5شکل )

شود و افه مقاومت میدر تحقیق حاضر، کاهش نسبت تنش بادبند باعث کاهش ضریب رفتار و ضریب شکل پذیری و ضریب اض

 باشیم.با کاهش نسبت تنش ستون شاهد افزایش ضرایب می

 شود.گذارد، افزایش ارتفاع سازه باعث کاهش ضریب رفتار میافزایش ارتفاع تآثیر زیادی بر روی ضریب رفتار ساختمان می

 جابجایی مرکز جرم 

 باشد .طبقه می 12و  2جداول  نشان دهنده میزان جابجایی مرکز جرم ساختمان های 

 باشد.می x,y,zهمان  U1,U2,U3منظور از 
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 های صورت گرفته در طبقه بام بوده است.میزان جابجایی

 برای مهاربند 2.8طبقه با نسبت تنش یک برای ستون و تیر و نسبت تنش  12نتایج جابجایی مرکز جرم طبقه بام ساختمان  (6جدول )

 طبقه 12برای مهاربند برای ساختمان  2.8تنش  نسبت تنش یک برای ستون و تیر و نسبت

U3 
cm 

U2 

cm 

U1 

cm 

Output Case مرکز جرم سازه 

-1.64547 0.08911 11.9845 Ex 107 
-1.42709 11.9996 0.03429 Ey 107 

 برای مهاربند 2.8طبقه با نسبت تنش یک برای ستون و تیر و نسبت تنش  2نتایج جابجایی مرکز جرم طبقه بام ساختمان  (7)جدول 

 طبقه 2برای مهاربند برای ساختمان  2.8نسبت تنش یک برای ستون و تیر و نسبت تنش 

U3 
cm 

U2 

cm 

U1 

cm 

Output Case مرکز جرم سازه 

-0.18061 0.00173 11.99861 Ex 23 
-0.18265 7.10552 -0.0064 Ey 23 

 برای ستون 2.8قه با نسبت تنش یک برای بادبند و تیر و نسبت تنش طب 12نتایج جابجایی مرکز جرم طبقه بام ساختمان   (8جدول )

 طبقه 12برای ستون برای ساختمان  2.8نسبت تنش یک برای بادبند و تیر و نسبت تنش 

U3 
cm 

U2 

cm 

U1 

cm 

Output Case مرکز جرم سازه 

-1.50895 0.11474 10.01643 Ex 107 
-1.30871 10.27147 0.07341 Ey 107 

 برای ستون 2.8طبقه با نسبت تنش یک برای بادبند و تیر و نسبت تنش  2( نتایج جابجایی مرکز جرم طبقه بام ساختمان 3)جدول 

 طبقه 2برای ستون برای ساختمان  2.8نسبت تنش یک برای بادبند و تیر و نسبت تنش 

U3 
cm 

U2 

cm 

U1 

cm 

Output Case مرکز جرم سازه 

-0.16541 -0.00453 11.99752 Ex 23 
-0.13243 6.51231 -0.0052 Ey 23 
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 نتیجه گیری 

کاهش نسبت تنش ستون ها سبب افزایش ضریب شکل پذیری ، ضریب اضافه مقاومت و در نتیجه افزایش ضریب رفتار  – 1

 شود.می

 شود.کاهش نسبت تنش مهاربند سبب کاهش ضرایب شکل پذیری، اضافه مقاومت و ضریب رفتار می – 2

های طراحی شده ور کلی با افزایش ارتفاع سازه مقادیر شکل پذیری و ضریب رفتار به دست آمده برای سیستمبه ط – 1

 دهد.یابد که این امر عدم تطبیق آن را با مقادیر ثابت آئین نامه ای نشان میکاهش می

دارد و که در این تحقیق مشاهده شد ها بر روی ضریب رفتار اثر عوامل زیادی از جمله نسبت تنش و ارتفاع و طول دهانه – 4

کند ، پس ثابت بودن عدد ضریب رفتار در آئین نامه ها باعث می شود با تغییرات نسبت تنش، ضریب رفتار سازه هم تغییر می

 سازه با رفتار واقعی زلزله طراحی نشود .

بت به اعداد آئین نامه دارند ، پس طراحی گیریم که اعداد مقدار کمتری نسبا صرفه نظر کردن از بعضی اعداد نتیجه می – 5

ایران )ویرایش سوم ( مقدار ضریب رفتار  2822شود سازه دست پایین طراحی شود در آئین نامه با اعداد آئین نامه باعث می

R=6 ده برای سازه های فوالدی با بادبند همگرا در نظر گرفته شده است، نتایج و بررسی صورت گرفته توسط محققان باعث ش

 تغییر کند. R=3.5تا تغییراتی در آئین نامه صورت گیرد و مقدار ضریب رفتار در ویرایش چهارم به عدد 

 رفتار سازه های کوتاه بعلت استفاده بیشتر از ظرفیت، از نظر توزیع خسارت بهتر از سیستم های بوده است. – 6

ی آنها و تنها با اعمال یک ضریب به عنوان ضریب رفتار طراحی سازه بدون توجه به مقادیر اضافه مقاومت و شکل پذیر – 7

 های احتمالی باشد. تواند تضمین کننده پایداری آن تحت زلزلهنمی

ترین روش طراحی در نظر گرفتن خصوصیات هر باشد. مناسبای سازه ها به عوامل زیادی مرتبط میبه طور کلی رفتار لرزه

 د.باشسازه و اعمال آن در روش طراحی می
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