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 چکیده 

ی اخیر توجه مهندسانی که مسئول طراحی پروژه های عمرانی بوده اند را به خود  یکی از انواع تخریب که در یک دهه

 ارگذاری غیر عادی هم چون ضربات تصادف،بت باشد. در این خرابی، به عل رونده می پیش خرابیمعطوف کرده است، 

ی  شود و پس از آن تمام اعضای سازه در ادامه ...تعدادی از المانهای سازه به طور ناگهانی خراب میو  زمین لرزه، انفجار

های گوناگون به بررسی و بازبینی این  کند. در چند سال اخیر کمیته خرابی همان یک المان شروع به خراب شدن می

ی این  رونده ارائه و ارتقا دادند. از جمله انیزم ، پرداخته و استانداردهای خود را برای طراحی در برابر خرابی پیشمک

الزم به ذکر . ی خدمات عمومی آمریکا و استانداردهای اروپایی را نام برد اداره ،توان وزارت دفاع آمریکا ها می کمیته

ظرفیت باربری ستون به عنوان پدیده ای محتمل جهت بررسی عملکرد سازه  است، در این آیین نامه ها، از دست رفتن

در این تحقیق ابتدا سه سازه فوالدی با سیستم باربر جانبی دوگانه  غیرعادی، در نظر گرفته شده است. در برابر بارگذاری

احی گردیده سپس با طر Etabs 2013طبقه در نرم افزار  05و  01، 5قاب خمشی متوسط و مهاربند هم محور ویژه 

به  OpenSEESو انتخاب روش مسیر جایگزین انتقال بار سازه های مذکور در نرم افزار  GSA2003استفاده از آیین نامه 

بعدی مدلسازی شده و با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی به بررسی سازه ها در مقابل خرابی پیش رونده  3صورت 

ل از تحلیل های استاتیکی غیر خطی تحت ترکیب بارهای جانبی یکنواخت و مودال پرداخته شده است و نتایج حاص

شده است. پس از بررسی کردن مشاهده شد که تحلیل های  سهیمقا)توزیع متناسب با شکل مود اول ارتعاش( با همدیگر 

 استاتیکی غیر خطی تحت الگوی بار مودال بحرانی تر خواهند بود.

 

سازه های فوالدی دوگانه، آیین ترکیب بارهای جانبی, تحلیل استاتیکی غیر خطی،  ش رونده،خرابی پیواژگان کلیدی: 

 GSA2003نامه 
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 مقدمه 

ایمنی سازه همواره تمایل کلیدی برای مهندسان طراح پروژه های مهندسی بوده است. یکی از مکانیزم های خرابی سازه که توجه زیادی را 

ده است خرابی پیش رونده می باشد. یک یا چند عضو سازه ای بدلیل تصادف یا انفجار ناگهان خراب در دهه های اخیر به خود اختصاص دا

بطورکلی  .می شوند و هر بازتوزیع باری باعث خرابی دیگر المان های سازه ای می شود و ساختمان بطور پیش رونده منهدم می شود

های هواپیما، طوفان، گردباد ز، انفجارهای بمب، برخوردهای وسایل نقلیه، تصادمها برای شرایط بارگذاری با احتساب انفجارهای گاساختمان

گیرند، ممکن است ها در معرض چنین بارهای غیرمعمولی قرارمیشوند. از این رو زمانی که ساختمانو از این قبیل بارها طراحی نمی

به  0691در لندن در سال  1هدام بخشی از ساختمان رونان پوینتهای بزرگی شوند. توجه جامعه مهندسی در ابتدا بعد از انمتحمل آسیب

، چندین کمیته استاندارد سازی برای بهبود استانداردهای روش های طراحی  1110سپتامبر  00این موضوع معطوف شد. بعد از حوادث 

پیش رونده به صورت خرابی محلی از یک خرابی  ASCE/SE 7-05 [3]بر اساس آیین نامه  در برابر خرابی پیش رونده شروع بکار کردند.

المان به المان دیگر که به صورت ناگهانی موجب خرابی کل سازه یا عدم تناسب بخش بزرگی از آن می گردد. خرابی پیشرونده می تواند 

بیش از اندازه بر  بخاطر خطراتی چون: انفجار، ضربه اتومبیل، آتش سوزی، برخورد هواپیما، خطای طراحی یا ساخت، بارگذاری تصادفی

های اروپایی و نامههای رایج طراحی در آئین، به بررسی روش1113درسال 2س.لیو یا خطراتی طبیعی چون زلزله باشد. روی اعضاء و

ها مالحظات طراحی بر این نامهآمریکایی برای جلوگیری از خرابی پیش رونده ناشی از بارگذاری غیرمعمول پرداخته است. در این آئین

کند)طراحی وافزایش مقاومت با افزودن درجات نامعینی حفاظت  پذیریاساس است که ساختمان را توسط استحکام، پیوستگی، شکل

های مسیر جایگزین انتقال بار و مقاومت محلی مخصوص برای مقاومت در برابر خرابی پیش غیرمستقیم( و در طراحی مستقیم از روش

چنین رونده گسترش  یابند. همشود که معیارهای طراحی باید بر اساس کاهش خرابی پیشجا تأکید می کند. در اینرونده استفاده می

رونده رونده و معیار پذیرش مقاومت ساختمان در برابر خرابی پیشترکیبات بارگذاری در هنگام طراحی ساختمان در برابر خرابی پیش

طبقه بر  9رونده، یک سازه بتنی لیلی استاتیکی غیرخطی در هنگام خرابی پیشبرای توضیح روش تح 3رامون گیلسانز. شودبررسی می

اند. روش استاتیکی اساس این روش موردارزیابی قرار داده و نتایج آن با محاسبات بدست آمده از روش دینامیکی غیرخطی مقایسه کرده

سانگ جونگ . دهدشود، نتایج منطقی را ارائه مینجام میغیر خطی برای ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده که توسط حذف یک ستون ا

یک قاب بتن مسلح سه دهانه، سه طبقه توسط میز لرزان برای ارزیابی مسیر جایگزین بار )با حذف  1111درسال  5و محمد طلعت 4پارک

اند. نتایج محاسباتی مقایسه کرده ستون( مورد آزمایش قرارداده ونتایج و مودهای گسیختگی حاصله را با نتایج بدست آمده از فرمول

 6مین لیو. کندرونده از طریق حذف مستقیم عضو آشکار میحاصل از این آزمایش اعتبار روش محاسباتی را برای شبیه سازی خرابی پیش

پرداخت.  UFC2009، راهنمای  APMبه طراحی قابهای فوالدی باربر لرزه ای در برابر خرابی پیشرونده با استفاده از روش 1100در سال 

تحلیل های استاتیکی خطی، استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی انجام گرفت. مشخص شد که استفاده از روش استاتیکی خطی 

منجر به پاسخ های محافظه کارانه می شود. ولی بیان شد اگر چه استفاده از روش های استاتیکی و دینامیکی غیر خطی منجر به پاسخ 

تری می شوند ولی محاسبات پیچیده تری دارند. این تحقیق برای قاب های دو بعدی انجام گرفت ولی بنا به نظر محقق  های اقتصادی

 .برای رسیدن به نتایج واقعی تر باید از مدل های سه بعدی استفاده نمود
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سازه و طراحی بارگذاریمدلسازی،   -1  

قه می باشند که به صورت سه بعدی در نظر گرفته شده اند. سازه های ذکر شده طب 05و  01،  5سازه های مورد مطالعه در این تحقیق 

دارای اسکلت فوالدی بوده و سیستم باربر جانبی آنها از نوع سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط و مهاربند همگرای ویژه می باشند. 

انجام  ( مبحث دهم مقررات ملی ساختمان  LRFDحدی )و بر اساس روش حاالت   Etabs 2013طراحی سازه ها با استفاده از نرم افزار 

می باشد. نیروی زلزله بر  AISC-360-10آیین نامه  Etabs 2013. آیین نامه انتخاب شده جهت طراحی سازه ها در نرم افزار شده است

ها از نوع مسکونی با اهمیت بدست آمده است. ساختمان  1111( موجود در استاندارد اساس روش دینامیکی طیفی )طیف طرح استاندارد

 3در نظر گرفته شده است. ارتفاع طبقات یکسان و برابر  IIIمتوسط فرض شده اند. منطقه مورد مطالعه با لرزه خیزی زیاد و خاک از نوع 

و یا   IPEوع مقاطع متر می باشد. سیستم سقف از نوع تیرچه های فلزی با جان باز ) کرمیت ( می باشد. مقاطع مورد استفاده در تیرها از ن

 1011با حداقل تنش تسلیم  ST37می باشد. فوالد مصرفی از نوع  2UNPبوده و مهاربند ها از نوع  Boxتیر ورق بوده و ستون ها از نوع 

لحاظ شده درصد از بار زنده  11کیلوگرم بر سانتی متر مربع استفاده شده است. برای محاسبه وزن هر طبقه در هنگام زلزله کل بار مرده و 

ارائه شده است. پالن و محل  0که در جدول شماره  است. بارگذاری ثقلی بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان انجام شده است

 نشان داده شده است. 0قرارگیری مهاربند ها در شکل شماره 

 : بارگذاری ثقلی جهت طراحی سازه 1جدول 

 ردیف بارگذاری عنوان بار مرده بار زنده بار معادل تیغه ها

  005    ( kg / m² ) 111    ( kg / m² ) 511    ( kg / m² ) 0 سقف طبقات 

----- 051    ( kg / m² ) 571    ( kg / m² ) 1 سقف بام 

----- 511    ( kg / m² ) 501    ( kg / m² ) 3 رمپ راه پله 

----- 511    ( kg / m² ) 035     ( kg / m² ) 0 پله پاگرد راه 

----- ----- 911    ( kg / m² ) 5 دیوار جانبی بدون نما 

----- ----- 531    ( kg / m ) 9 دیوار جانبی نما دار 

----- ----- 150    ( kg / m ) 7 دیوار جان پناه 

 

 : پالن و محل قرارگیری مهاربند ها 1شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

رابی پیش روندهو تحلیل های مربوط به خ بارگذاریفرضیات  ، مدلسازی -2  

آیین نامه -2-1  

 7در این تحقیق جهت بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فوالدی در برابر خرابی پیش رونده آیین نامه مدیریت تعمیرات کلی ایاالت متحده

GSA2003  .انتخاب شده است 

هنماهای کاهش خرابی پیش رونده را برای به روز ترین نسخه از را (GSA)، مدیریت تعمیرات کلی ایاالت متحده  1113در ژوئن سال 

کاربرد در ساختمان های فدرال ایاالت متحده منتشر کرد. این سند یک روش فلوچارتی را برای اینکه آیا ساختمان مورد نظر نیاز به 

ی و یا دینامیکی را مجاز بررسی با جزئیات کامل در برابر خرابی پیش رونده دارد یا خیر فراهم می کند. این سند روشهای پیچیده غیر خط

 می داند. حادثه مورد نظر خرابی یک ستون در طبقه همکف است.

 

 روش تحلیل -2-2

در یک تحلیل خرابی پیش رونده، الزم است تا توانایی یک سازه برای مقابله با بارگذاری های غیر معمول تعیین شود. چندین روش برای 

 ه عبارتند از: انجام تحلیل خرابی پیش رونده وجود دارد ک

 استاتیکی خطی 

 استاتیکی غیر خطی 

 دینامیکی خطی 

 دینامیکی غیر خطی 

زمانی که یک سازه خرابی پیش رونده را تجربه می کند، پاسخ سازه بوسیله اثرات دینامیکی تاثیر می گیرد. بنابراین الزم است که رفتار 

همچنین انتظار می رود که رفتار غیرخطی سازه بطور قابل مالحظه ای دینامیکی سازه در تحلیل خرابی پیش رونده در نظر گرفته شود. 

رفتار خرابی پیش رونده را تحت تاثیرقرار دهد. زیرا قبل از رسیدن به شرایط خرابی، یک سازه و مولفه هایش باید از حد االستیک تجاوز 

اتیکی غیرخطی و تحلیل دینامیکی غیرخطی مناسب ترین کرده باشند. با در نظر گرفتن این مطالب می توان استنباط کرد که تحلیل است

 روش ها برای ارزیابی رفتار خرابی پیش رونده سازه ها در میان دیگر روش هاست. 

(  وزیع متناسب با شکل مود اول ارتعاش)تتحت ترکیب بارهای جانبی یکنواخت و مودال ( 8در این تحقیق از استاتیکی غیر خطی )پوش آور

 استفاده شده است.  بی پیش رونده در سازه های فوالدیبررسی خراجهت 

 

 روش طراحی -2-3

 معرض در کاهش قرارگیری اساس بر اول روش  .می کنند اشاره پیش رونده خرابی کاهش برای طراحی روش سه به موجود استانداردها

 برابر در محافظتی فاصله افزایش یا نقلیه ربه وسایلض برابر در محافظتی موانع نمودن اجرا با مثال، برای  .می باشد خسارت ها و صدمات

                                                           
7 U.S.General Services Administration 
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 برابر در مقاومت تأمین برای که دیگر روش دو .خراش آسمان در ساختمانهای آشپزی گاز از استفاده کردن ممنوع یا تروریستی، بمبهای

 می باشند. مستقیم روشهای و غیرمستقیم روش میگیرند قرار استفاده مورد پیش رونده خرابی

 ش طراحی مسقیم، سازه در برابر خرابی پیش رونده با استفاده از دو راهکار زیر مقاوم می گردد:در رو

 روش مقاومت موضعی ویژه 

 روش مسیرهای جایگزین انتقال بار 

م می از روش مسیرهای جایگزین انتقال بار که جزء روشهای طراحی مستقی پیش رونده خرابی برابر در مقاومت تأمین در این تحقیق برای

 باشد استفاده شده است. 

 

 حاالت حذف ستون -2-4

انتخاب  1مطابق با شکل شماره  GSA2003حاالت حذف ستون و حذف ستون به همراه مهاربندهای متصل به آن بر اساس آیین نامه 

های حذف شده واقع  شده. سناریوی حذف ستون در این تحقیق بدین صورت است که ستون در زمان اوج زلزله حذف گردیده. کلیه ستون

حالت  5سناریوی حذف ستون که شامل :  7در طبقه همکف می باشند. جهت بررسی خرابی پیش رونده در سازه های فوالدی مجموعا 

 حالت حذف ستون همراه با مهاربندهای متصل به آن می باشد مورد بررسی قرار گرفته شده است. 1حذف ستون و 

 
 : محل حذف ستون ها  2شکل 

 

بارهای ثقلی واردهمعرفی  -2-5  

تحلیل های استاتیکی غیر خطی  -1-5-2  

بارهای ثقلی اعمالی به سازه جهت انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی در حالت سازه بدون خرابی  GSA2003با توجه به انتخاب آیین نامه 

غیر خطی سازه ی بدون خرابی موضعی ) سازه سالم  موضعی با سازه با خرابی موضعی دارای تفاوت می باشد. جهت انجام تحلیل استاتیکی

جهت انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه ی با خرابی موضعی ) بر روی کلیه تیرها اعمال می شود.  DL+ 0.25LL( ترکیب بار ثقلی 

ه های مجاور و طبقات باالی بر روی کلیه تیرها اعمال  می شود سپس در دهان DL+ 0.25LL سازه با حذف ستون ( ابتدا ترکیب بار ثقلی

ستون حذف شده، این ترکیب بار ثقلی بصورت مرحله ای و گام به گام تا دو برابر مقدار اعمال شده در دیگر دهانه ها افزایش می یابد تا 

 .اثرات دینامیکی حذف ناگهانی ستون نیز لحاظ گردد
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شاخص تنومندی -2-6  

ی موضعی تعریف شده است. به عبارت دیگر، تنومندی سازه ، سر پا ماندن در هنگام تنومندی بعنوان عدم حساسیت نسبت به یک خراب

وقوع یک خرابی موضعی است. یک سازه تنومند می تواند در مقابل بارگذاری بایستد بدون اینکه سبب هیچ خرابی نامتجانسی شود. به 

 Rم. اگر بار طراحی در سازه سالم و آسیب دیده یکسان باشد، منظور بهتر طبقه بندی کردن نتایج، شاخصی از تنومندی را تعریف می کنی

 می تواند بصورت زیر نوشته شود :

(0)                                                            
)(int

)(

act

damaged

V

V
R  

نسبت مقاومت باقیمانده است. اگر سازه سالم و آسیب دیده ظرفیت یکسانی داشته باشند، : R: ظرفیت برش پایه و Vجاییکه 

می  است. و اگر سازه خسارت دیده هیچ ظرفیتی نداشته باشد صفر است. برای یک بار جانبی ظرفیت برش پایه 1این مقدار 

 تواند با اجرای یک تحلیل استاتیکی غیر خطی )تحلیل پوش آور( بدست آید.

 

 غیر خطی استاتیکیتحلیل  -2-7

یکی از تحلیل های معمول در بررسی خرابی پیش رونده تحلیل استاتیکی غیر خطی می باشد که در برگیرنده خواص غیر خطی مصالح 

بعدی مدلسازی شده و در دو حالت سازه سالم )  3به صورت  OpenSEESتیپ ساختمان مذکور در نرم افزار  3می باشد. بدین منظور 

ن خرابی موضعی ( و سازه با ستون حذف شده ) با خرابی موضعی ( جهت بررسی خرابی پیش رونده با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر بدو

خطی )پوش آور( مورد مطالعه قرار می گیرند. برای کلیه ی حالت های بررسی شده منحنی ظرفیت سازه رسم شده و شاخص تنومندی بر 

 ه ارائه گردیده.اساس ظرفیت برشی باقیماند

 

 معرفی الگوهای بار جانبی -2-7-1

توزیع بار جانبی در مدل سازه باید تا حد امکان شبیه به آنچه که هنگام زلزله رخ خواهد داد، باشد و حالتهای بحرانی تغییرشکل و 

توزیع بار جانبی باید  ( 391د ) نشریه ای موجونیروهای داخلی را در اعضا ایجاد نماید. بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان ه

 .متناسب با دو نوع توزیع زیر، به سازه اعمال شود

o توزیع نوع اول: توزیع متناسب با شکل مود اول ارتعاش در جهت مورد نظر 

o :می شود. توزیع یکنواخت که در آن بار جانبی متناسب با وزن هر طبقه محاسبه توزیع نوع دوم 

 

 مکان هدف با استفاده از روش ضرایبتعیین تغییر  -2-7-2

 در این روش، بار جانبی ناشی از زلزله، استاتیکی و به تدریج به صورت فزاینده به سازه اعمال می شود تا آنجا که تغییرمکان در یک نقطه

اساس تعریف، تغییر مکان خاص ) نقطه کنترل ( تحت اثر بار جانبی، به مقدار مشخص ) تغییرمکان هدف ( برسد و یا سازه فرو ریزد. بر

هدف حداکثر تغییر مکان نسبی است که ممکن است ساختمان طی زلزله طرح تجربه کند. تغییر مکان هدف مطابق با دستورالعمل 

 برابر است با : ( 391بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ) نشریه 
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: ضریب اصالح برای ارتباط تغییر مکان طیفی سیستم یک درجه  C0: زمان تناوب اصلی ساختمان با فرض رفتار خطی ،  Tiکه در آن 

غیرارتجاعی : ضریب تصحیح برای اعمال تغییرمکان  C1آزادی به تغییر مکان بام  )تغییر مکان مرجع( سیستم چند درجه آزادی است، 

: شتاب  Sa:  ضریب تصحیح برای اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای سازهای بر تغییرمکان ها ناشی از زوال چرخه ای،  C2، سیستم

 است.  Teطیفی به ازای زمان تناوب اصلی مؤثر 

 

 محاسبه شده برای سازه هاتغییر مکان هدف  مقادیر -2-7-3

و بررسی خرابی پیش رونده در سازه ها با توجه به بندهای دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان جهت انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی 

 نشان داده شده است. 5( مقادیر تغییر مکان هدف محاسبه شده که در جدول شماره  391های موجود ) نشریه 

 

 : مقادیر تغییر مکان هدف 5جدول 
 

 سازه مورد نظر

 

C0 

 

C1 

 

C2 

 

Sa 
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 متر 1/1   71/1 115/1 0 037/0 0/0 طبقه 5

 متر 51/1   31/0 7391/1 0 0 5/0 طبقه 01

 متر 0   05/1 5750/1 0 0 5/0 طبقه 05

 

 

 تحلیل های استاتیکی غیر خطی بررسی نتایج -3

بر روی سازه های مذکور و   GSA2003 پس از اعمال بارگذاری های ثقلی مربوط به خرابی پیش رونده مطابق با آیین نامه

به سازه ها، تحلیل های استاتیکی غیر خطی جهت بررسی خرابی پیش رونده بر روی سازه  مختلف اعمال الگوهای بار جانبی

انجام شد به گونه ای که ابتدا سازه بدون خرابی موضعی تحلیل گردیده و نمودار  OpenSEESبعدی در نرم افزار  3های 

رسم شده و مقدار برش پایه سازه سالم در تغییر مکان هدف بدست آمده و سپس ستون مورد نظر حذف گردیده و ظرفیت آن 

سازه با خرابی موضعی نیز تحلیل گردید و نمودار ظرفیت آن رسم شد و مقدار برش پایه سازه با خرابی موضعی در تغییر مکان 

زه با خرابی موضعی به برش پایه سازه بدون خرابی موضعی مقدار هدف بدست آمد سپس با تقسیم کردن مقدار برش پایه سا

 مقادیر شاخص تنومندی حاالت مختلف حذف ستون آورده شده است. 7شاخص تنومندی محاسبه گردید. در جدول شماره 
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 مقادیر شاخص تنومندی حاالت مختلف حذف ستون برای سازه های مختلف:  7جدول 

 Xدر راستای محور طبقه  05و  01،  5مندی در سازه های شاخص های تنومقادیر الف ( 

 حاالت حذف ستون

 شاخص تنومندی

 طبقه 05سازه  طبقه 01سازه  طبقه 5سازه 

تحت الگوی 

 بار مودال

تحت الگوی 

 بار یکنواخت

تحت الگوی 

 بار مودال

تحت الگوی 

 بار یکنواخت

تحت الگوی 

 بار مودال

تحت الگوی 

 بار یکنواخت

 0.977 0.983 0.981 0.989 0.984 0.988 )ستون گوشه(  A6ه ستون گوش

 0.956 0.981 0.947 0.972 0.874 0.903 و مهاربندهای متصل به آن  )ستون گوشه( A6ستون 

 0.964 0.974 0.974 0.985 0.975 0.981 )ستون کناری(  A5ستون 

 0.963 0.973 0.973 0.985 0.974 0.981 )ستون کناری( به همراه مهاربندهای متصل به آن A5ستون 

 0.984 0.988 0.996 0.998 0.99 0.996 )ستون کناری(  A3ستون 

 0.995 0.997 0.975 0.978 0.961 0.971 )ستون میانی(  C4ستون 

 0.96 0.959 0.968 0.967 0.969 0.972 )ستون کناری(  C1ستون 

 Yدر راستای محور طبقه  05و  01،  5شاخص های تنومندی در سازه های مقادیر (  ب

 حاالت حذف ستون

 شاخص تنومندی

 طبقه 05سازه  طبقه 01سازه  طبقه 5سازه 

تحت الگوی 

 بار مودال

تحت الگوی 

 بار یکنواخت

تحت الگوی 

 بار مودال

تحت الگوی 

 بار یکنواخت

تحت الگوی 

 بار مودال

تحت الگوی 

 بار یکنواخت

 0.97 0.972 0.974 0.976 0.984 0.983 )ستون گوشه(  A6ستون گوشه 

 0.953 0.965 0.945 0.964 0.896 0.919 و مهاربندهای متصل به آن  )ستون گوشه( A6ستون 

 0.857 0.827 0.824 0.788 0.828 0.793 )ستون کناری(  A5ستون 

 0.846 0.817 0.809 0.773 0.797 0.762 )ستون کناری( به همراه مهاربندهای متصل به آن A5ستون 

 0.973 0.976 0.972 0.974 0.967 0.972 )ستون کناری(  A3تون س

 0.986 0.987 0.961 0.965 0.954 0.96 )ستون میانی(  C4ستون 

 0.965 0.967 0.97 0.971 0.965 0.967 )ستون کناری(  C1ستون 

 
در تحلیل های بار مختلف تحت الگوهای بحرانی ترین مقادیر شاخص تنومندی حاالت مختلف حذف ستون  8در جدول شماره 

حاالت  شتریمشاهده شد که در ب جینتا یپس از بررسطبقه آورده شده است.  15و  11، 5ی استاتیکی غیر خطی در سازه ها

 نیتر یدر بحران یباشد ول یمودال م یبار جانب بیتر از ترک یبحران کنواختی یبار جانب بیترکاستاتیکی غیر خطی,  لیتحل

بار  بیترککه تعیین کننده در خرابی پیش رونده می باشند  متصل به آن یحذف ستون و مهاربندهاحاالت حذف ستون و 

 است. دهسازه بوجود آور یرا برا یتر یبحران یمودال شاخص تومند یجانب
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 : بحرانی ترین مقادیر شاخص تنومندی در سازه های مختلف 8جدول 

 تحت الگوی بار بحرانی Xدر راستای محور طبقه  05و  01،  5شاخص های تنومندی در سازه های مقادیر الف ( 

 حاالت حذف ستون

 شاخص تنومندی

 طبقه 05سازه  طبقه 01سازه  طبقه 5سازه 

شاخص 

 تنومندی

الگوی بار 

 بحرانی

شاخص 

 تنومندی
 بار بحرانی

شاخص 

 تنومندی
 بار بحرانی

 بار یکنواخت 0.977 ر یکنواختبا 0.981 بار یکنواخت 0.984 )ستون گوشه(  A6ستون گوشه 

 بار یکنواخت 0.956 بار یکنواخت 0.947 بار یکنواخت 0.874 و مهاربندهای متصل به آن  )ستون گوشه( A6ستون 

 بار یکنواخت 0.964 بار یکنواخت 0.974 بار یکنواخت 0.975 )ستون کناری(  A5ستون 

)ستون کناری( به همراه مهاربندهای متصل  A5ستون 

 نبه آ
 بار یکنواخت 0.963 بار یکنواخت 0.973 بار یکنواخت 0.974

 بار یکنواخت 0.984 بار یکنواخت 0.996 بار یکنواخت 0.99 )ستون کناری(  A3ستون 

 بار یکنواخت 0.995 بار یکنواخت 0.975 بار یکنواخت 0.961 )ستون میانی(  C4ستون 

 بار مودال 0.959 بار مودال 0.967 بار یکنواخت 0.969 )ستون کناری(  C1ستون 

 

 تحت الگوی بار بحرانی Yدر راستای محور طبقه  05و  01،  5شاخص های تنومندی در سازه های مقادیر (  ب

 حاالت حذف ستون

 شاخص تنومندی

 طبقه 05سازه  طبقه 01سازه  طبقه 5سازه 

شاخص 

 تنومندی

الگوی بار 

 بحرانی

شاخص 

 تنومندی

الگوی بار 

 بحرانی

ص شاخ

 تنومندی

الگوی بار 

 بحرانی

 بار یکنواخت 0.977 بار یکنواخت 0.981 بار یکنواخت 0.984 )ستون گوشه(  A6ستون گوشه 

 بار یکنواخت 0.956 بار یکنواخت 0.947 بار یکنواخت 0.874 و مهاربندهای متصل به آن  )ستون گوشه( A6ستون 

 بار یکنواخت 0.964 ار یکنواختب 0.974 بار یکنواخت 0.975 )ستون کناری(  A5ستون 

)ستون کناری( به همراه مهاربندهای متصل  A5ستون 

 به آن
 بار یکنواخت 0.963 بار یکنواخت 0.973 بار یکنواخت 0.974

 بار یکنواخت 0.984 بار یکنواخت 0.996 بار یکنواخت 0.99 )ستون کناری(  A3ستون 

 بار یکنواخت 0.995 بار یکنواخت 0.975 بار یکنواخت 0.961 )ستون میانی(  C4ستون 

 بار مودال 0.959 بار مودال 0.967 بار یکنواخت 0.969 )ستون کناری(  C1ستون 

 

 ( بحرانی ترین مقادیر شاخص تنومندی در سازه های مختلف ج

 حالت حذف ستون

 شاخص تنومندی 

 طبقه 05 طبقه 01 طبقه 5

تحت الگوی بار 

 مودال

تحت الگوی بار 

 ختیکنوا

تحت الگوی بار 

 مودال

تحت الگوی بار 

 یکنواخت

تحت الگوی بار 

 مودال

تحت الگوی بار 

 یکنواخت

 0.857 0.827 0.824 0.788 0.828 0.793 )ستون کناری(  -  A5ستون 

  -و مهاربندهای متصل به آن  A5ستون 

 )ستون کناری(
0.762 0.797 0.773 0.809 0.817 0.846 
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تحت مقادیر شاخص تنومندی حاالت مختلف حذف ستون در تحلیل های استاتیکی غیر خطی  نمودار 3در شکل شماره 

 نشان داده شده است. 15و  11، 5در سازه های الگوهای بار جانبی مختلف 
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 تحت الگوهای بار مختلف مقادیر شاخص تنومندی حاالت مختلف حذف ستون در تحلیل های استاتیکی غیر خطی:  3شکل 
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در در تحلیل های استاتیکی غیر خطی نمودار بحرانی ترین مقادیر شاخص تنومندی حالت حذف ستون  4ر شکل شماره د

 نشان داده شده است. 15و  11، 5سازه های 

 

 

  
 مقادیر شاخص تنومندی حاالت مختلف حذف ستون در تحلیل های استاتیکی غیر خطیبحرانی ترین :  4شکل 

 

 گیرینتیجه -4

مورد استفاده قرار می گیرند استاتیکی غیر خطی الگوهای بار جانبی مختلف که در تحلیل مقاله، تالش شد با استفاده از  در این

های حاصل از هر ترکیب بار جانبی با یکدیگر و نتایج تحلیل  پرداخته به بررسی سازه های فوالدی در برابر خرابی پیش رونده

 مقایسه شود.

 نتایج زیر حاصل شد :تحت الگوی بار جانبی یکنواخت و مودال استاتیکی غیر خطی  هایل با توجه به انجام تحلی

 بحرانی ترین حالت حذف ستون حذف ستون گوشه می باشد.الگوی بار جانبی,  در هر دو  -1

بحرانی ترین حالت حذف ستون و مهاربندهای متصل به آن حذف ستون گوشه و الگوی بار جانبی,  در هر دو  -2

 ای آن می باشد.مهاربنده

نسبت به تحت الگوی بار یکنواخت تحلیل های استاتیکی غیر خطی در بیشتر حاالت حذف ستون, نتایج حاصل از  -3

 تحت الگوی بار مودال بحرانی تر بوده است.نتایج تحلیل های استاتیکی غیر خطی 

حلیل های استاتیکی غیر نتایج تدر بحرانی ترین حالت حذف ستون و حذف ستون و مهاربندهای متصل به آن,  -4

بحرانی تر بوده تحت الگوی بار یکنواخت نسبت به نتایج تحلیل های استاتیکی غیر خطی تحت الگوی بار مودال خطی 

 .است

با توجه به این مسئله که در بررسی خرابی پیش رونده ستون بحرانی تعیین کننده می باشد میتوان به این نتیجه  -5

 تحت الگوی بار مودال بحرانی تر خواهند بود.غیر خطی  استاتیکیرسید که تحلیل های 
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 .1332مبحث دهم مقررات ملی ساختمان. طرح و اجرای ساختمانهای فوالدی. دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی. 
 

 1333. آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله. مرکز تحقیقات مسکن. ویرایش چهارم. 2022استاندارد 
 

 .1332مبحث ششم مقررات ملی ساختمان.بارهای وارده بر ساختمان. دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی. 
 

 نامه پایان. "فوالد ساختمانی های سازه ای لرزه عملکرد بر رونده پیش های خرابی تاثیر"( 1331االشتی، ع ) رشیدی

 بابل. نوشیروانی صنعتی دانشگاه .ارشد کارشناسی
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