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 فوالدی های قاب رفتار ظریب بر ساختمان هندسه تاثیر

 59سال انتشار بهار  آرمین اختر خاورینویسنده :  – دکتر احمد علی فالحاستاد راهنما : 

 چکیده:1- 

 از استفاده لذا شود، می احساس بیشتر هرروز جمعیت پر های شهر در بلند ی ها ساختمان از استفاده لزوم

این خیلی مهم است  . [2] میرسد نظر به ضروری واقتصادی فنی لحاظ از کارآمد و مناسب ای سازههای  سیستم

ی طراحی کنیم که به خوبی در زیر بار لرزه ای ایفای نقش کند. سیستم مهاربندی قاب های فوالدی ا که سازه

ساختمان در مدت تکان های زلزله و یکی از سیستم های استفاده شده برای مقاومت در برابر زلزله است. نوسان 

جابحایی هستند. از این رو این نیروها در امتداد مسیرهای متفاوتی  حرکت می  ها در  نیروهای اینرسی در ان

تا در نهایت از طریق فونداسیون به خاک انتقال پیدا می کنند. تولید نیروهای  -کنند و مسیر نیرو نامیده می شوند

ولیه و انتقال نهایی نیرو از طریق فونداسیون مشخصا به وسیله هندسه سراسر ساختمان پایه در جنبش نوسان ا

نسبت الغری ساختمان و غیره هستند.  شکل پالن:  ,که شامل: شکل پالن  [7] تحت تاثیر قرار خواهد گرفت

ا اختمان ها بتاثیر هندسه پالن ساختمان بر کارایی لرزه ای بوسیله هندسه محدب و مقعر شناخته می شود. س

هندسه پالن ساده ترجیح داده می شود زیرا آنها اثبات شده هستند و ایفای نقش باالیی دارند نسبت به آنهایی که 

مقعر و هندسه پالن پیچیده ای دارند. ساختمان با شکل پالن ساده مسیر مستقیم برای انتقال نیروهای اینرسی 

 تحلیل با تنها شدید های زلزله مقابل در ها سازه دقیق تاروطراحیرف تحلیل. لرزه ای به پایه را دارا می باشد

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هندسه ساختمان بر ظریب رفتار قاب های فوالدی. باشد می میسر غیرخطی

برای ارتفاع های متفاوت و قاب های مهاربندی  Xدر این تحقیق پارامتر ظریب رفتار برای مهاربندی  می باشد.

کاهش ظریب شکل پذیری و شدت بار توسعه پیدا کرده  ,ه ارزیابی می شود. پارامترهای شامل شکل پذیریشد

. در فرآیند طراحی PUSHOVERبوسیله منحنی واکنش بدست آمده از آنالیز غیره خطی سیستم قاب مهاربند 

 UBC)    نشان داده شده با دیگرعبارت ها شامل ظریب اصالح پاسخ Rwیا  Rلرزه ای نیروی پایه ظریب رفتار 

code[04])  ,  که یک ظریب کاهش نیرو استفاده شده برای طیف کاهش پاسخ االستیک خطی به طیف پاسخ

استفاده می کنیم و با استفاده از  SAPز نرم افزار  ا مسئلهکردن  غیره خطی است. در این مقاله جهت مدل

دست امده استفاده میکنیم و جواب های ب  Rبرای محاسبه ظریب   PUSHOVERخروجی های برنامه نمودار 

به عنوان  SAPسوم.المان قاب ها در نرم افزار  زلزله ایران ویراش 0022را مقایسه میکنیم با آیین نامه  مسئلهاز 

جابجایی المان قاب منحصر به فرد  -المان خطی مدل می شود و رفتار خطی دارد و خصوصیات غیره خطی نیرو

 به عنوان مفصل طراحی می شود. 
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 مقدمه:2- 

در نظر گرفتن حاشیه های تغییر شکل و مقاومت (آن با  الزمه طراحی موفقیت آمیز یک سازه آنست که )ظرفیت

ای از اطمینان ، از ) مقادیر مورد نیاز ( که توسط زلزله اعمال می شود بیشتر باشد. استفاده از این عبارت ظاهراً 

ساده مشکل است ، زیرا هم ظرفیت و هم نیاز ماهیتاً غیر قطعی و وابسته به متغیرهای بسیار زیادی هستند که 

کاربرد ساده و بدون پیچیدگی آنها در فرایند طراحی ساده نیاز به دانش فراوان تعیین اهمیت نسبی این متغیرها و 

دارد. بیان دیگر عواملی چون روش طراحی ، پارامترهای دینامیکی سازه و زلزله ، خصوصیات مصالح ، اجزای غیر 

 چیدگی و سر درسازه ای ، شرایط ساخت و ساز و عناصر ظرفیت و نیاز هستند که برای کاربرد ساده و بدون پی

گمی دانستن جایگاه این پارامترها در تعیین مقادیر ظرفیت و نیاز به دانش فراوانی دارد. لذا آیین نامه های طراحی 

سری فرضیات ساده کننده ( هستند مقادیر نیروهای  مقاوم ساختمان ها مجبورند از روشهایی که بر پایه )یک

احی مقاوم است را ارائه کنند ولی در واقع مقادیر واقعی نیاز و ظرفیت طراحی )نیاز( که یک فاز مهم در فرآیند طر

 از دید طراح پنهان است.

 رفتار:اهمیت برآورد درست ضریب 3- 

در تمام آیین نامه های طراحی مقاوم ساختمان ها در برابر زلزله این فرض وجود دارد که در جریان رخداد زلزله 

ید قادر به اتالف بخش عمده ای از انرژی ورودی از طریق تغییر شکل های های شدید ، هر سازه طراحی شده با

های االستیک طراحی  غیر االستیک باشد. ظرفیت اتالف انرژی لرزه ای سازه بصورت ارائه ضرایبی در کاهش طیف

نطور الحاظ می شوند بطوریکه مقادیر طیف طراحی واقعی به مراتب کوچتر از طیف االستیک  آیین نامه است. هم

که مختصراً بحث شد ، مقادیر ضریب رفتار وابسته به پارامترهای مختلفی از رکورد زلزله و از سازه مانند پارامترهای 

دینامیکی رکورد ، مصالح بکار رفته در سازه ، سطح شکل پذیری مقاطع ، شکل هندسی ، منظم بودن ، شرایط 

دس طراح به راحتی قادر به برآورد )الاقل( نسبتاً صحیح ضریب خاک و ... می باشد و متاسفانه به همین دلیل ، مهن

رفتار سازه نمی باشد. از طرفی برای داشتن مقادیر معقول و منطقی برای مقاوت غیر االستیک سازه ها ، صحت 

زه سخت امیزان کاهش در مقاومت االستیک ، امری ضروری است. مقادیر کوچک کاهش ،منجر به طراحی یک س

بزرگ و پر هزینه می شود. ضمن این که باید در مقابل این هزینه به میزان خطر زلزله نیز توجه کرد. از با مقاطع 

طرفی مقادیر بزرگ کاهش به منزله پذیرش سطوح بیشتری از خسارت و حتی مکانیسم شدن زود رس سازه می 

ای طراحی سازه است که توزیع باشد. تخمین درست ضریب رفتار برای یک سازه به معنی برآورد منطقی از نیروه

مناسب این نیرو در بین المان ها منجر به یک رفتار مناسب در سازه می شود ولی یک توزیع نامناسب می تواند 

 به گسیختگی نامطلوب سازه منجر شود.

ه ئبراساس مطلب فوق ، انتخاب مقادیر ضریب رفتار در طراحی سازه ها مسأله ای بسیار حساس است . مقادیر ارا

 شده در اکثر آیین نامه ها عمدتاً بر پایه تجارب نویسندگان آن می باشد.
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 شتاب نگاشت های انتخابی4-

 ,Cape mendocionoتحلیل تاریخچه زمانی برای ارزیابی کارائی سیستم کنترل تحت هفت تحریک رکوردهای 

Loma perieta, Victoria mexico, Morgan Hill, Northridge, San Fernando, Whitier narrows  
)زلزله حوزه دور( انجام شده است. شتاب نگاشت های مورد استفاده در تحلیل ها منطبق با ضوابط مندرج در 

به گونه ای انتخاب گردیده است تا حدالمقدور نمایانگر حرکت واقعی زمین محل ساخت سازه  0022استاندارد 

 در محل زلزله باشد. 

 طبقه 5 :پروژه معرفی 5-

 . باپالن های منظم و نامنظم  طبقه فوالدی می باشد 5 ساختمان دوپروژه مورد بررسی  .1

 کاربری ساختمان در تمامی طبقات مسکونی است. .2

 متر  می باشد. 3.2متر و سایر طبقات  3.2ارتفاع طبقه همکف  .3

 .انجام گرفته است sap درضمن آنالیزوطراحی سازه  با برنامه های  .4

 مشخصات مقاطع سازه  1جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساختمانتیرهای  بادبند ها
ستون های وسط 

 ( C3ساختمان)

ستون های کنار 

 (C2)بادبند 

ستون های چهارگوشه 

 ( (C1ساختمان  
 طبقه

 30 2U  270 IPE 700 HEB 700 HEB 700 HEB 1 
30 2U 270 IPE 400 HEB 700 HEB  700 HEB 2 
28 2U 270 IPE 400 HEB 450 HEB  700 HEB 3 
22 2U 270 IPE 400 HEB 450 HEB 600 HEB 4 
18 2U 270 IPE  300 HEB 300 HEB  400 HEB 5 
14 2U 270 IPE 240 HEB 240 HEB 260 HEB 6 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  تغییرمکان طبقات و لنگر لغزش در سازه- 2جدول 

MY 

(T.m) 
 Yتغییرمکان 
(mm) 

MX 
(T.m) 

 X تغییرمکان
(mm) 

 طبقه

9/2 5/2 8/5 0/5 6 

2/4 5/3 7/6 0/6 5 

7/5 0/5 5/8 3/7 4 

1/5 5/4 8/7 5/6 3 

8/4 9/3 6/6 5/5 2 

0/4 1/3 7/4 5/3 1 

 

 منظم های مربوط به سازهنیروها و تغییر مکان -3جدول 

 Y جهت X جهت تغییر مکان های سازه نیروها و ردیف

 سازه منظم سازه منظم

 مجموع نیروی محوری بادبندها 1

(Ton) 

222 262 

 هامجموع نیروی محوری ستون 2

(Ton) 

262 527 

 هامجموع لنگر خمشی ستون 3

(Ton.m) 

062 82 

 6.7 0.5 (mm) تغییر مکان نسبی بام 0

 32 10 (mm) تغییر مکان بام 7

 276 217 (Ton) برش پایه 6

 0.7 7.06 (m/S2) شتاب بام 5
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 نامنظم های مربوط به سازهنیروها و تغییر مکان -0جدول 

 Y جهت X جهت تغییر مکان های سازه نیروها و ردیف

 سازه نامنظم سازه نامنظم

 مجموع نیروی محوری بادبندها 1

(Ton) 
410 688 

 هامجموع نیروی محوری ستون 2

(Ton) 
1638 1484 

 هامجموع لنگر خمشی ستون 3

(Ton.m) 
791 140 

15/8 (mm) تغییر مکان نسبی بام 0  8/7  

5/46 (mm) تغییر مکان بام 7  25 
 455 299 (Ton) برش پایه 6
6 09/7 (m/S2) شتاب بام 5  

 

 های منظم و نامنظم های مربوط به سازهمقایسه نیروها و تغییر مکان -5جدول 

 

 Xجهت  Yجهت 
نیروها و تغییر 

 مکان های سازه
 ردیف

 سازه نامنظم درصد کاهش
سازه 

 منظم
 سازه نامنظم درصد کاهش

سازه 

 منظم

61 688 268 47 410 220 
مجموع نیروی 

محوری بادبندها 
(Ton) 

1 

52 1484 705 68 1638 868 
مجموع نیروی 

ها محوری ستون
(Ton) 

2 

30 140 98 42 791 460 
مجموع لنگر 

ها خمشی ستون
(Ton.m) 

3 
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 نامنظمی در ارتفاع6-

 مطالعه : مورد ه ساز سیستم

 ی ها سازه ای لرزه نیازهای تخمین برای و ها سازه ای لرزه رفتار بر ارتفاع در نامنظمی انواع اثر بررسی برای

 اساس بر قاب این. است شده گرفته نظر در مرجع قاب عنوان به طبقه فوالدی 01 قاب یک ارتفاع، در نامنظم

 تنش روش به ( دهم مبحث  ملی فوالد) مقررات اساس بر و تحلیل سوم ویرایش ایران زلزله 2011 استاندارد

تمام  ارتفاع و 9mدهانه  هر طول که باشد می دهانه دو دارای نظر مورد فوالدی قاب. است شده طراحی مجاز

 می باشد.  m 2.2طبقات 

 :باشد می زیر صورت به ها سازه به وارد زنده و مرده بارهای

 

 ارتفاع: در نامنظم های قاب7- 

 برای نامنظمی های ذکر شده ، حالت های زیر در نظر گرفته شده است :

 طبقه اول نرم وضعیت ، شخت و قوی. -0

 طبقه اول با جرم زیاد. -2

 طبقه میانی نرم و ضعیف ف سخت و قوی. -2

 طبقه میانی با جرم زیاد -4

 طبقه فوقانی نرم و ضعیف ، سخت و قوی -9

 طبقه فوقانی با جرم کم و زیاد -6

 نیمه پایینی نرم و ضعیف ، سخت و قوی -7

 نیمه پایینی با جرم کم و زیاد -0

40 8/7  7/4 20 15/8  5/6 
تغییر مکان نسبی 

 (mm)بام 
4 

44 25 14 35 5/46  30 
تغییر مکان بام 

(mm) 
5 

 6 (Ton)برش پایه  256 455 44 215 299 28

23 09/7  2m/S( 7(شتاب بام  5/4 6 25 46/5 
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 ارتفاع: در سختی نامنظمی با های قاب8- 

 انجام نظورم به. میشوند تعریف طبقه آن تیرهای و ستونها سختی تغییر با ارتفاع در سختی نامنظمی با بهای قا

 اول، مود تناوب زمان ارتفاع، در سختی نامنظمی با سازههای و مرجع سازه منظم لرزهای نیازهای معنیدار مقایسه

 سختی سیمتق و ضرب با. شدهاند نگه داشته ثابت مرجع، سازه مشابه بصورت میرایی ویژگیهای و تسلیم پایه برش

 زمان تناوب داشتن نگه ثابت برای. میگیرد قرار تاثیر تحت مرجع سازه تناوب زمان 2 اصالح ضریب در طبقه یک

 یکسان بصورت طبقات کل سختی نظر، مورد طبقه در اصالح ضریب اعمال از بعد نامنظم، سازههای در اول مود

 نسبت نامنظم سازه تسلیم پایه برش که میشود باعث طبقه سختی در اصالح اعمال ضریب. میشود سازی مقیاس

 اعمال از بعد سازه کل مقاومت تسلیم یکسان، پایه برش حفظ جهت. کند می تغییر اندکی مرجع منظم سازه به

 ی باها سازه طبقات ارتفاع در سختی توزیع زیر شکل در. میشود سازی مقیاس طبقه، سختی در اصالح ضرائب

 .است شده داده نشان سختی نامنظمی

 
: نسبت سختی طبقه به خصوصیات مشابه قاب منظم مرجع در سازههای با نامنظمی سختی، برای  6شکل

 MF=2ضریب اصالح 

 

 ارتفاع: در مقاومت نامنظمی با های قاب9- 

 و ضرب MF=2 اصالح ضریب در طبقه آن باالی در تیر مقاومت طبقه، یک در مقاومت نامنظمی ایجاد برای

 تونس مقاومت آید، بوجود مرجع سازه پایین نیمه یا و اول طبقه در نامنظمی مقاومت که حالتی در. میشود تقسیم
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 مود تناوب زمان سختی، نامنظمی های مشابه حالت. میشود ضرب نظر مورد اصالح ضریب در نیز اول طبقه های

. اشدب مرجع می منظم سازه مانند مقاومت نامنظمی با های سازه برای میرایی ویژگیهای و تسلیم پایه برش اول،

 نظمم سازه به نسبت را سازه آن تسلیم پایه برش طبقه یک در مقاومت تغییر مقاومت، نامنظمی با های سازه در

 قاومتم نامنظمی با های سازه بین یکسان تسلیم پایه برش داشتن برای. قرار میدهد تاثیر تحت شدت به مرجع

 انیکس بصورت طبقات کلیه مقاومت مورد نظر، طبقه مقاومت در اصالح ضریب اعمال از بعد مرجع، منظم سازه و

بدست  جهت طبقه یک مقاومت در اصالح ضریب اعمال هنگام در که است ذکره ب الزم. شود می سازی مقیاس

 مرجع منظم سازه سختی مشابه نامنظم های سازه سختی چون ارتفاع، در مقاومت نامنظمی با های سازه آوردن

 متمقاو توزیع  شکل در میباشد مرجع منظم سازه مشابه نامنظم های کلیه سازه در اول مود تناوب زمان باشد می

 ..است شده داده نشان مقاومت نامنظمی با های سازه طبقات ارتفاع در

 
 برای مقاومت، نامنظمی با های سازه در مرجع منظم قاب مشابه خصوصیات به طبقه مقاومت : نسبت7شکل

 MF=2 اصالح ضریب

 

 ارتفاع در جرم نامنظمی با های قاب10-

 اصالح ضریب در مرجع منظم های سازه طبقات یا طبقه ای لرزه جرم جرم، نامنظمی با هایی سازه ایجاد برای

MF=2.4 ایه سازه با مشابه تسلیم پایه برش و اول مود تناوب زمان حفظ به منظور. است شده تقسیم و ضرب 
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 مقاومت و سختی مرجع، سازه های منظم طبقات یا طبقه ای لرزه جرم در اصالح ضریب اعمال از بعد مرجع، منظم

 هساز طبقات ارتفاع در جرم شکل توزیع در. میشود سازی مقیاس یکنواخت بصورت جرم نامنظمی با های سازه

 .است شده داده نشان جرم نامنظمی های با

 
 ضریب برای جرم، نامنظمی با های سازه در مرجع منظم قاب مشابه خصوصیات به طبقه جرم نسبت -8 شکل

 MF=2 اصالح

 
 مقاومت نامنظمی با های قاب ، در  KMh(x-y)*z صورت به سختی نامنظمی با قابهای در ها سازه نامگذاری روش

 ، KM های عالمت. باشد می MMh(x-y)*z بصورت جرم نامنظمی با های در قاب و SMh(x-y)*z بصورت

SM و MM عالمت. باشد جرم می و مقاومت سختی، نامنظمی دهنده نشان ترتیب به h طبقات تعداد نشانه 

ضریب  نشانه هم z عالمت. میباشد نظر مورد طبقات یا طبقه در نامنظمی نشانه (x-y) عالمت نظر، مورد سازه

 .میشود تقسیم یا و ضرب آن در سازه جرم یا و مقاومت سختی، که است اصالحی

 . است شده زلزله استفاده رکورد 7 از غیرخطی زمانی تاریخچه تحلیل انجام جهت

 آمده: بدست نتایج و ها تحلیل انجام11-

 در نامنظم های سازه و منظم سازه روی بر شده انجام زمانی تاریخچه تحلیل نتایج 7 الی 9 اشکال نمودار در

 طول در آمده بدست حداکثر مقادیر شده داده نشان نتایج که است بذکر الزم. است شده داده نشان ارتفاع

 .باشد می تحلیل
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 طبقه در مقاومت و سختی نامنظمی با های سازه برای ( NL-RHA) خطی غیر دینامیکی تحلیل نتایج- 5شکل 

 .مفاصل پالستیک دوران b، ای طبقه بین نسبی جابجایی MF=2 . a اصالح برای ضریب میانی، و اول
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 در مقاومت و سختی و نامنظمی با های سازه برای ( NL-RHA) خطی غیر دینامیکی تحلیل نتایج - 01شکل

 دوران b ، ای طبقه بین نسبی جابجاییMF=2  a اصالح ضریب برای پایین طبقات، نیمه و فوقانی طبقه

 .مفاصل پالستیک

 
 روی بر حاالت تمام در مقاومت نامنظمی تاثیر میشود مشاهده6  الی 9 اشکال نمودارهای در که طور همان

 از بیشتر ها سازه مفاصل پالستیک دوران

 خطی رغی مرحله وارد توجهی قابل طور به طبقه آن طبقه یک در مقاومت کاهش با. میباشد سختی نامنظمی تاثیر

 به وجهت با. میگیرند قرار تاثیر تحت شدت به منظم سازه به نسبت آن طبقه در ای لرزه نیازهای نتیجه در شده
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 تحت نظر مورد طبقه تیر پالستیک مفاصل دروان طبقه، مقاومت کاهش با (2b6 و 2b9 ،4b9 اشکال) نمودارهای

 .یابد می توجهی قابل افزایش انتخابی زلزله رکوردهای اثر

 می اهشک شدت به منظم سازه به نسبت نامنظم سازه تسلیم پایه برش طبقات، پایین نیمه در مقاومت کاهش با

 ظر،ن مورد طبقات مقاومت در اصالح ضریب اعمال از بعد منظم مشابه سازه تسلیم پایه برش داشتن برای. یابد

 از تسلیم پایه برش زیاد افت دلیل به حالت این در که شود می سازی مقیاس یکسان بصورت سازه کل مقاومت

 می مشاهده ( 4b 6 و a 46 شکل) نمودارهای در که طور همان. است شده استفاده بزرگ مقیاس ضریب یک

 .شود

 اصالح ضریب برای جرم نامنظمی با های سازه برای ( NL-RHA) خطی غیر دینامیکی تحلیل نتایج -00 شکل

MF=2 a   ای طبقه بین نسبی جابجایی b مفاصل پالستیک دوران. 
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 ضریب مقدار در آن علت که گذارد نمی سازه ای لرزه نیازهای بر زیادی تاثیر طبقات پایین نیمه در مقاومت

 ایدب یکسان تسلیم پایه برش داشتن برای که دهد می نشان نامنظمی حالت این و باشد می اعمالی سازی مقیاس

 .یابد افزایش توجهی قابل طور به منظم سازه به نسبت طبقات مقاومت

 یا و کاهش با شود، می مشاهده (2a9  –2b9 2a6 -2b6 ، 4a6 – 4b6 ) اشکال نمودارهای در که نطور هما

 حتت طبقات این ای لرزه های نیازه اینکه بر عالوه پایین طبقات نیمه و اول طبقه در سختی و مقاومت افزایش

 این.ارندد قرار نامنظمی اعمالی تاثیر تحت نیز طبقات سایر ای لرزه نیازهای گیرد، می قرار اعمالی نامنظمی تاثیر

 و قاومتم کاهش با که حالی در. باشد می طبقات سایر از بیشتر نامنظم طبقات یا طبقه مجاور طبقات برای تاثیر

 طبقه ای لرزه های نیازه ( فقط 4a 9 -  4b 9 ، 2a 6  -2b 6اشکال  نمودار ) فوقانی و طبقه میانی در سختی یا

 .گیرند می قرار اعمالینامنظمی  تاثیر تحت نامنظم طبقه مجاور طبقات کمتر نسبت به و نامنظم

 نسبی جابجایی مرجع، منظم سازه طبقات یا طبقه در مقاومت افزایش با (،6 ) (و9اشکال ) نمودارهای به توجه با

 متمقاو افزایش با همچنین. کند نمی پیدا چندانی تغییر منظم به سازه نسبت نامنظم های ه ساز ای طبقه بین

 نسبی جابجایی بر افزایش سختی تاثیر حالت این در. کند می میل صفر سمت به نامنظم طبقه پالستیک دوران

 .باشد می مقاومت افزایش از بیشتر های هطبق بین

 تاثیر میانی و اول طبقه در جرم افزایش شود می مشاهده ) 0a7- 0b7 ( اشکال نمودارهای در که طور همان

. گذارد نمی مرجع منظم سازه به نسبت طبقات سایر همچنین و نامنظم طبقه ای لرزه نیازهای روی بر چندانی

 تحت نامنظم ای طبقات لرزه نیازهای اینکه بر عالوه طبقات پایین نیمه در جرم افزایش یا و کاهش با که حالی در

 .دارند قرار اعمالی نامنظمی تاثیر تحت نیز طبقات سایر ای لرزه نیازهای گیرند می قرار تاثیر

 تحت شدت به مرجع منظم سازه به نسبت  ها سازه این ای لرزه نیازهای فوقانی، طبقه در جرم کاهش و افزایش با

 جابجایی شافزای باعث و شده جذب طبقه این در بیشتری نیروی فوقانی، در طبقه جرم افزایش با. میگیرد قرار تاثیر

 2aشکل  ) نمودارهای مقایسه با .(b7 2و  2a 7 میشود )شکل نظر مورد طبقه در مفصل پالستیک دوران و نسبی

 روی بر باال طبقات در جرم نامنظمی تاثیر که میشود ( مشاهدهb7 0و  0a 7شکل) نمودارهای ( باb7 2و  7

 رمج نامنظمی اعمال و باشد می پایین طبقات در اعمالی جرم نامنظمی تاثیرات از بیشتر سازهها ای نیازهای لرزه

 حتت نیز را طبقات سایر ای لرزه نیازهای طبقه، این ای نیازهای لرزه دادن قرار تاثیر تحت بر عالوه باال طبقه در

 .میدهد قرار تاثیر

 گیری:جمع بندی و نتیجه 12-

م که رسیده ای تحلیل نتایج بدست آمده به نتایجیبا توجه به مطالعات انجام شده و هم چنین مدل سازی سازه و 

 مواردی از این نتایج به شرح ذیل می باشند :

 منظور هب کننده، تقویت تعدادی شامل نیز و قاب شکل به ستون و تیر تعدادی بر مشتمل فوالدی هایسازه -0

 .ردگیمی صورت اجزاء این طریق از قائم و افقی بارهای انتقال است بدیهی. باشدمی بیشتر ایستایی
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 .ندکمی منتقل تیر های گاه تکیه به تیرها طریق از افقی، بصورت و کرده تحمل را عمودی بارهای سقف، -2

 .دهدمی انتقال فونداسیون به تیر سر دو گاه های تکیه از را بارها ،(هاستون) قائم باربر سیستم -2

دارد  گیبست عواملی به( ریزی تیر) تیرها قرارگیری روش و ها گاه تکیه به تیرها طریق از بار انتقال ماهیت -4

 تیر دهانه طول و ها گاه تکیه فواصل -2معماری طراحی به توجه با استفاده قابل مقطع نوع  -0که شامل :

 شده انتخاب گاهی تکیه سیستم -4باربر  اجزای توسط بار انتقال روش -2ها سازه طراحی به توجه با

 و ... می باشد. (ساده صلب، نیمه صلب،)

 غیر های شکل تغییر تحمل با و بوده خطی غیر رفتار دارای معموال ها سازه ها زلزله وقوع هنگام در -9

 .کنند می جذب را زلزله انرژی از زیادی مقدار ارتجاعی

 پذیری کلش بیشترین دارای سازه که باشد ای بگونه جانبی باربری عناصر چیدمان بایستی اصولی لحاظ به -6

 رد مفصل ایجاد از ، و بوده ای لرزه بارهای اثر در اعضا در نیرو توزیع ترین متعادل ، جایی جابه کمترین ،

 .بیانجامد دیافراگم مناسب عملکرد به و شده جلوگیری ها ستون

 کند. یم تعیین را سازه نیاز مورد مقاومت سهم ، پذیری شکل ظرفیت سهم گرفتن نظر در با رفتار ضریب -7

 ضریب مقدار نتیجه در و بوده باالتر انرژی جذب میزان ، باشد بیشتر μ سازه پذیری شکل ظرفیت چه هر -0

 .بود خواهد بزرگتر رفتار

 و مان) ارتفاع و( پالن)سطح در کشیدگی بدون و متقارن ساده، نقشه دارای زلزله برابر در مقاوم سازه یک -5

 ممقاو زلزله برابر در بوده، پیوسته و یکنواخت مقاومت توزیع دارای ای سازه چنین است؛( عرضی مقاطع

 .است تر

همانطور که در فصل چهارم مشاهده می شود سازه منظم نسبت به سازه نامنظم عملکرد مطلوب و مناسبی  -01

 داشته و در نتیجه مقاومت و شکل پذیری بهتری از خود نشان داده است.

 نامنظم طبقه ای لرزه نیازهای ( طبقات این در جرم )افزایش میانی و اول طبقه در جرم نامنظمی اعمال با -00

 امنظمین اگر ولی نمیگیرد، قرار اعمالی نامنظمی تاثیر توجهی تحت قابل بصورت طبقات سایر همچنین و

 زهلر نیازهای بر اینکه عالوه دهد، روی طبقات پایین نیمه و فوقانی طبقه در جرم افزایش یا کاهش جرم

 تاثیر تحت نیز طبقات سایر ای لرزه نیازهای باشد، می اعمالی نامنظمی تاثیر تحت نامنظم طبقه ای

 میگیرند. قرار اعمالی جرم نامنظمی
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