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 چکیده

تجربه زلزله های گذشته نشان می دهد ساختمان های غیرهمسطحی که در مجاورت هم هستند درهنگام زلزله براثر ضربه به 

یکدیگر دچار آسیب می شوند بخصوص این مسئله زمانی بحرانی تراست که تراز سقف ها یکسان نباشد وارتفاع ساختمانها متفاوت 

ضربه می  مجاور است غیرهمسطح بر پاسخ وآسیب پذیری ساختمان های د سازه هابرخوردراین تحقیق تاثیرپرسش اصلی . باشد

تواند باعث وارد شدن تغییرشکل ها از ناحیه خطی به غیرخطی شود که نتیجه آن ایجاد مفاصل پالستیک جدید و  کاهش سطح 

مدل مختلف بررسی شده و تحت  3552طبقه درقالب 11و 5و 1 دراین تحقیق سازه های فوالدی. .عملکرد سازه ها خواهد بود 

 . تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی نتایج راستی آزمایی گردیده است

  کلی یا ایجاد کند که موجب فروپاشی یبزرگ و ها می تواند اثرات خطرناک کوچک ساختمان و ها پل در خطر ضربه               

نشان می دهد ساختمان هایی که در مجاورت هم هستند درهنگام زلزله تجربه زلزله های گذشته    . بخشی از سازه خواهد شد 

سازه دراین تحقیق . . براثر ضربه به یکدیگر دچار آسیب می شوند  که دلیل آن تفاوت بین پارامترهای دینامیکی دو سازه می باشد

خطی نتایج راستی آزمایی انی غیره و تحت تحلیل تاریخچه زمطبقه درقالب چند مدل مختلف بررسی شد 11و 5 و1فوالدی  های

هستند  واقعیتنتایج نشان دهنده این . در تراز کف طبقات استفاده شده است  GAPبرای مدلسازی ضربه از المان  .گردیده است 

ح سازه از ناحیه االستیک به پالستیک دارد که باعث تغییر در سط انتقالکه نیروی ضربه ای که بوجود می آید نقش بسزایی برای 

د ساختمان ارائه می ده درزبین دو برای 3011مقدار مجازی که آیین نامه تحقیق نشان می دهد  این نتایج. عملکرد سازه می شود 

  . مشهود است ربه در طراحی های آینده تحلیل ض الزام بنابراین استودربرخی موارد هم محافظه کارانه باشدکافی نمی تواند 

 لرزه ای ، مفاصل پالستیک ، درز انقطاع ، نیروی ضربه ، تاریخچه زمانی غیرخطیفاصله ایمن  : واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

ب ر     1691س کا  زلزل ه آال ک ه ب رای نمون ه م ی ت وان ب ه        ه پدی ده بس یار مهم ی ب ه ش مار می رود      هنگام زلزل  درضربه سازه ها 

همچن ین در کاراک ا   نی ز    .  ، اش اره ک رد   دراث ر ض ربه  به م خس ارت دیدن د     ک ه  طبق ه مج اور    2و هت ل  آنکوریچ وستوارد 

درزلزل   ه س   ان   .خس   ارت  ه   ای ناش   ی از پدی   ده ض   ربه مش   اهده ش   ده اس   ت      1691درهنگ   ام زلزل   ه ون   زوئال  

یون  ان 1601وزلزل  ه 1611درزلزل  ه روم  انی  کن  اری ی  ا  نب  ا س  اختما  رس  تان زیت  ون طبق  ه دوم بیمابرخ  ورد 1611فرنان  دو

خراب  ی 221از%15مکزیکوس  یتی ب  یش از 1605در زلزل  ه .    مرک  زی خیل  ی از س  اختمان ه  ا دراث  ر ض  ربه آس  یب دی  ده ان  د  

س  یچوان  و  [1]1606، لوماپرییت  ا 1665، کوب  ه 1661زلزل  ه ن  ورثریچ  ) کل  ی س  اختمان ه  ا ناش  ی از ض  ربه  ب  وده اس  ت    

امریک  ا انج  ام داده اس  ت نت  ایج نش  ان داده اندک  ه س  ازه  UTAHدرتحقیق  ی ک  ه دانش  گاه . 1605و مکزیک  و ( 1رف  رن  )3110

زلزل ه ه ای یکس ان م ی توانن د نی روی ض ربه متف اوتی داش ته و پاس خ س ازه متف اوتی را ارائ ه              درهای با پریود طبیعی مختل ف  

ب  رای نداش  ته وت میرای  ی ت  اثیری روی پاس  خ  س  ازه ثانی  ه فرفی   1.2ب  رای س  ازه س  خت ب  اپریود کمت  راز و همچن  ین دهن  د 

 Fatemiو Miller همچن  ین .یافت  ه اس  ت ثانی  ه ب  ا اف  زایش میرای  ی پاس  خ ض  ربه ک  اهش   1.2س  ازه ن  رم ب  اپریود بیش  تراز  

 Kasai و Maison.تاثیرارتع  ا  بررس  ی کردن  د  مفه  وم ب  ا  هارمونی  ک حرک  تتح  ت در  رامج  اور س  اختمان ه  ای ض  ربه

تجزی ه و   ض ربه س ازه را   پاس خ مع ادل س ازی ه ا     ب ا ان واع   وم دل ک رده    آزادی درج ه  چن د  یسیستم ها عنوانبه را  ساختمان

 الگران    ض  ریب ب  ر اس  ا را  س  اختمان مج  اور چن  د ودو  ض  ربه  پاس  خ نی  ز و همک  اران Papadrakakis . ان  د ک  رده تحلی  ل

س ه بع دی   م دل   ورام ورد مطالع ه ق رارداده ان د      حائزاهمی ت اس ت    ه ا  تم ا   درهنگ ام   هندس ی  س ازگاری  که در آن شرایط

 .راارائه دادند هاساختمان ضربه  پاسخ شبیه سازی برای

 س  اختمان ه  ایض  ربه  جل  وگیری از م  ورد نی  از ب  رای  فاص  له داقلح   و همک  اران Jeng ، س  اختمان جداس  ازیدر بررس  ی 

 س  اده ی  ک ق  انون و توس  عه داده را Jeng  نت  ایج  همک  اران وKasai .  ن  دکرد ب  رآورد را طیف  ی( SPD) ب  ه رو  مج  اور

پیش نهاد   دین امیکی  یزم ان تحلی ل تاریخچ ه    نت ایج ع ددی   ب ر اس ا    س اختمان ه ا  ا  غیرخط ی  ارتع   ف از  برای پ یش بین ی  

 مع  ادل رو  ب  ر اس  ا ای  ن رو   .ارائ  ه ک  رد  دو س  اختمان فاص  له ب  رای ارزی  ابی ی  ک فرم  ول Penzien همچن  ین .دادن  د 

 اث رات  Zhang و Hao.  کنت رل م ی ش ود    خط ی اس ت  ک ه   ، ب ا م ود اول پاس خ   داقل فاصله جداس ازی م ورد نی از    ح و خطی

درگذش ته   همچن ین بعل ت اینک ه    . بررس ی کردن د   رامج اور  و س ازه ه ای   زهس ا  خط ی  نس بی  پاس خ  در زلزل ه  ارتع ا   تغییر

درزانقط  اعی ب  ا   خ  ودپ  الن در س  اختمانهایی اج  را ش  ده ان  د ک  ه ب  ه منظ  ور اس  تفاده از م  اکزیمم مس  احت     درکش  ورمان 

ه ت  اثیر ای  ن موض  وع برس  طح عملک  رد دو س  ازب  ه بررس  ی ای  ن پ   وهش ، بن  ابراین  نک  رده ان  دمج  اور لح  ا  ه  ای س  اختمان 

 . می پردازدبهینه   تارسیدن به فاصله

 

 آماده سازی مدل ها -2

 تحلیل و طراحی سه بعدی  -2-1

م ی باش ند ک ه    11و 5و 1مت ر  ب ا تع داد طبق ات     2 ق ات مت ر و ارتف اع طب  1تحلیل ه ا ش امل س ازه ه ای واقع ی بادهان ه ه ای        

مدلس  ازی ش ده و بعن  وان ی ک س  ازه   س  ازه بص ورت س  ه بع دی در ن  رم افزاره ای متع  ار  مهندس ی     تحلی  ل وطراح ی   درابت دا 
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و طراح  ی UBC97-ASD [12]م  دلها بااس  تفاده از آی  ین نام  ه . طراح  ی گردی  ده اس  ت ب  ه رو  اس  تاتیکی خط  ی واقع  ی 

درنظ ر گرفت ه    خ اک منطق ه  ب رای   3ن وع  . گ ذاری مبح ث شش م  ب رای تحلی ل اس تفاده ش ده اس ت         آی ین نام ه بار  ضوابط از 

 . رکوردها انتخاب شده اند متناسب با آن  شده و

درس ازه ه ا نش ان داده ش ده اس ت وای ن پ الن هم انطور ک ه در ب اال اش اره             مهاربن د  پالن سازه و نح وه ق رار گی ری    1درشکل 

 و مهاربن  دی A مح  ور ازم  دل س  ه بع  دی دوق  اب. مت  ری تک  رار ش  ده اس  ت 1طبق  ه ب  ا دهان  ه ه  ای 11و5و1ش  د ب  رای م  دل

نیزمانن  د ق  اب ه  ای موردنظر. اس  تفاده ش  ده اس  ت  SAPب  رای تحلی  ل تاریخچ  ه زم  انی غیرخط  ی در ق  اب خمش  ی  3مح  ور

  . درمجاورت هم قرارگرفته و نتایج درادامه بررسی خواهند شد 3قاب شکل 

 

 پالن-1شکل 

 (تاریخچه زمانی غیرخطی)انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی  -3

 رکوردهای انتخاب شده -3-1

گرفت ه و ب ا می انگین گی ری از نت ایج      آنالیز تاریخچه زمانی برای هریک از رکوردها ، بعد از تحلیل سازه تحت بارهای ثقلی ص ورت  

برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی از رکورد  .حت سنجی تحلیل ها بررسی شده است بدست آمده برای همه رکورد ها و ص

سعی ش ده  رکوردهای استفاده شده درانتخاب  .استفاده شده است  3باتوجه به مشخصات جدول شماره  PEER [13]های سایت  

شتاب گرانشی زمین مقیا  گردیده ودر شکل  1.25 همه رکورد ها به مقدار درادامه  .  مالحظات آیین نامه ای لحا  گردد است تا

  .انطباق داده شده است  3011طیف پاسخ هریک ازرکوردها باطیف  1شماره 

 مشخصات رکورد -2جدول شماره
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 اختصاص مفصل پالستیک  -3-2

 1.65و  1.5و  1.15در فاص  له  P-M تی  رو ب  رای س  تون ه  ای ق  اب خمش  ی مفص  ل  M3درتی  ر ه  ای ق  اب خمش  ی مفص  ل  

از  1.1در فاص  له  Pب  رای ق  اب مهاربن  دی مفص  ل  .س  تون طب  ق پ  یش ف  رز ن  رم اف  زار اختص اص داده ش  ده اس  ت  تیروط ول  

 .طول مهاربند هادرنظرگرفته شده است 

 ازشتاب نگاشت هاتفسیر نتایج برای هرکدام  -3-3

زلزله با فواصل مختلف  مفاصل پالستیک و سطح عملکرد آنها در قاب خمشی و قاب مهاربندی در اثر مولفه افقیی تشکیل  نحوه

 .ورد شده است شده و فاصله ایمن در هر سازه برآ بین دو سازه بررسی

 غیرهمسطح طبقه 1بندی طبقه  و مهار1 قاب خمشی -3-3-1

وضعیت تشکیل مفاصل پالستیک برای این مدل ومدل های دیگر  .نشان داده شده است 3طبقه درشکل 1 مهاربندیقاب خمشی و 

 فواصل مختلف بادرنظرگرفتن بررسی شده و آمده است 3رکورد زلزله که در جدول شماره  13در قاب خمشی و مهاربندی برای 

 5و1همانطور که از شکل  . ارائه شده اند ، نتایج است آمده9تا  1شکل سازه می باشد ودرکل که براسا  درصدی از ارتفاع  درز

 . است آسیب پذیری قاب خمشی درقیا  با قاب بادبندی دراثرضربه بیشتر درهنگام برخورد دراین مدل در مجموع آید برمی

 .تن بدست آمده است  31.1دراین حالت  ها همچنین میانگین بر  پایه سازه تحت زلزله

 

ل وقوع مح ت قوی)ثانیه( مدت حرک PGA نام رکورد  شماره

United States 11.7 0.54g CAPE MENDOCINO 1

Taiwan 14.4 1.1g CHICHI 2

Turkey 12.89 0.9g DUZCE 3

Italy 11 0.21g FRIULI 4

United States 16.4 0.13g Northridge 5

United States 12.25 0.8g HILLS 6

United States 10.89 0.7g LANDERS 7

United States 22 0.16g Imperial Valley 8

Japan 9.6 0.5g KOBE 9

Turkey 9.84 0.37g KOCAELI 10

Japan 15.4 0.15g Chuetsu-oki 11

Uzbekistan 9 0.6g GAZLI 12
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 1قاب خمشی  وضعیت تشکیل مفاصل پالستیک -5شکل طبقه                          1 مهاربندی قاب پالستیک مفاصل  -1شکل

 طبقه

 

طبقه 1مفاصل پالستیک در سازه های   -9نیرودرترازسقف سازه های مجاور شکل                        -1شکل                         

 طبقه مهاربندی 1خمشی و 

برای دو قاب موردنظر این  H 1.12کمتر شده است ودر فاصله ید باافزایش فاصله مقدار نیروی ضربه بر می آ 1همانطور که از شکل 

در . رخ داده ، آسیب پذیری مهاربندی دراثر برخورد بیشتراست 0.01Hبیشترین آسیب درمجموع  .نیرو به صفر رسیده است 

 . رآن بوجود آمده استفاصله ای است که بیشترین آسیب د 0.005Hسیستم مهاربندی 

 غیرهمسطح طبقه 11با قاب مهاربندی خمشی طبقه  1قاب  مجاورت -3-3-2
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 . هستیم آسیب پذیری کاهش  شاهد و روند نزولی داشتهبافزایش فاصله بین سازه هاتعداد مفاصل پالستیک در مجموع 11درشکل

طبقه 11 آسیب پذیری سازه . به صفر رسیده است 0.005Hشخص می شود که ضربه در فاصله م 6و0 همچنین باتوجه به شکل

طبقه اعمال  1بصورت درصدی از ارتفاع سازه دراین مدل باافزایش فاصله .طبقه خمشی است 1مهاربندی به مراتب بیشتر از سازه 

ته قابل توجه درمجموع آسیب پذیری کاهش پیداکرده است ولی نک. شده است و تا رسیدن به فاصله بهینه اینکار تکرار شده است 

ولی با افزایش ( 11شکل )باتوجه به افزایش فاصله ناچیز استبه بعد تغییرات نیرو  0.025Hدراین مدل این است که از  فاصله

وضعیت بحرانی برای این (.6شکل)طبقه مهاربندی در هنگام برخورد بشدت کاهش پیدا کرده است 11فاصله آسیب پذیری قاب 

طبقه خمشی به 1تن درمحل برخورد سقف اول سازه 16که نیرویی معادل است  0.015Hدرفاصله  مدل زمانیست که دو سازه

  .طبقه مهاربندی اعمال می شود 11سقف اول سازه 

  

             

طبق ه  11مفاص ل پالس تیک در س ازه     -6ش کل  طبق ه خمش ی                         1مفاص ل پالس تیک در س ازه     -0شکل         

           مهاربندی
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 11طبقه خمشی و 1مفاصل  -11شکل  طبقه مهاربندی                               11طبقه خمشی و1نیروی ضربه در -11شکل

          طبقه مهاربندی

 طبقه 11قاب مهاربندی و  طبقه11قاب خمشی -3-3-3

رخ داده ( 12شکل )در سیستم خمشی 0.002Hو( 13شکل )برای سیستم مهاربندی  0.001Hبیشترین آسیب پذیری درفاصله 

نرخ تغییرات ومیزان آسیب در مجموع ثابت شده است  0.004Hازفاصله مشخص گردیده است  11همانطور که در شکل . است

  .نیروی ضربه نیز تقریبا ثابت شده است
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 مفاصل تشکیل وضعیت -12شکل       طبقه11 مهاربندیضعیت تشکیل مفاصل پالستیک و فاصله برای قاب و -13شکل   

 طبقه             11خمشی قاب پالستیک
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 نیروهای ایجاد شده در ترازسقف سازه -15شکل          طبقه11وضعیت تشکیل مفاصل پالستیک در سازه های مجاور -11شکل

 طبقه11های

 غیرهمسطح طبقه 5باقاب مهاربندی طبقه  5قاب خمشی  -3-3-4

است که درطبقات  تن25زه درز انقطاعی نداریم به مقداردرحالتی که بین دوسا35دراین مدل ماکزیمم نیروی ضربه باتوجه به شکل

چراکه  .حالت ماکزیمم است دراین10تا19آسیب پذیری دربرابر ضربه سازه های مجاور  نیز باتوجه به اشکال .آخر رخ داده است 
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ولی درصورتیکه ما میزان آسیب پذیری را برای درنظر گرفتن فاصله بین سازه ها درنظر  رخ نمی دهد 0.027Hضربه در فاصله 

سانتیمتر  16.5ثابت شده است بنابراین  0.013Hنشان می دهند آسیب پذیری در فاصله 10و11و19بگیریم همانطور که اشکال 

 . حلیل خواهد بودمقدار فاصله ت

     

         

 

 مفاصل تشکیل وضعیت -11شکل طبقه                           5وضعیت تشکیل مفاصل پالستیک قاب خمشی  -19شکل 

طبقه 5 مهاربندی قاب پالستیک

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

 

         

وضعیت تشکیل مفاصل پالستیک سازه  .10شکلطبقه                              5نیروهای ایجاد شده در ترازسقف سازه  -16شکل

 طبقه          5های مجاور

 

 طبقه 1طبقه با قاب مهاربندی 5 مهاربندیقاب  -3-3-5

 

ته و باید به این نک( 31و31شکل )طبقه خمشی است 5از قاب  کمترطبقه مهاربندی به مراتب 1دراین مدل آسیب پذیری سازه 

بارعایت فاصله ( 33و31و31شکل )جه کرد که حتی با درنظر گرفتن فاصله ای که از آن به بعد آسیب پذیری ثابت شده است تو

0.025Hهم دراین حالت بسیار کم است ، مقدار پیشنهادی آیین نامه باز. 

         Code=0.01H=0.01*5=5cm 

ANALYSIS= 0.055h=0.055*5=27.5cm 
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وضعیت تشکیل مفاصل  -31طبقه خمشی                     شکل 5وضعیت تشکیل مفاصل پالستیک سازه  -31شکل      

       مهاربندیطبقه  1پالستیک سازه 
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طبقه  1نیروی ضربه -32طبقه مهاربندی            شکل1طبقه خمشی و 5وضعیت تشکیل مفاصل پالستیک سازه  -33شکل 

 طبقه خمشی 5مهاربندی و 

 MATLABکدنویسی درنرم افزار 

به صورت افقی وقائم درنظر گرفته شده و از رو   1و2دوسازه مطابق شکل زیر درنظر گرفته شده و دو درجه آزادی در گره های 

معادله دیفرانسیل حرکت به صورت زیر درنظر گرفته شده است وشیب افت ماتری  سختی محاسبه شده و ماتری  جرم ومیرایی 

 .ارائه میگردد MATLABدرنرم افزار  تحت اندرکنش دوسازه برای زلزله السنترو

M1=[m1+m2 0;0 m2]; 

M2=[m3+m4 0;0 m4]; 

K1=((6*E*I)/(7*L^3))*[8 -3; -3 2]; 
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K2=K1; 

C1=2*sqrt(K1*M1)*[.05 0 ;0 .07]; 

C2=2*sqrt(K1*M2)*[.07 0;0 .07]; 

 

مدل برخورد دوسازه در -31زلزله السنترو                                                                                      شکل  -35شکل
MATLAB 

 39و35فاصله بین دو سازه تاجایی که میزان نیروی ناشی از برخورد دو سازه صفر شود افزایش پیداکرده است و نتایج طبق اشکال 

 (سانتیمتر است 2سانتیمتر مقدار آیین نامه ای  5یا  0.017Hفاصله تحلیلی ).ارائه میگردد

 

 

 نیروی ضربه در فواصل مختلف-35شکل

 متر2ارتفاع طبقه 

 

 

 

 

 

 اختال  نیرو در بحرانی ترین و مناسب ترین فاصله-39شکل
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این نمودار بیانگر این واقعیت است که با .سیستم نشان می دهدنیروی بوجود آمده در مدل مورد نظر را باتغییر در سختی  31شکل 

کاهش سختی سیستم بدلیل اینکه حرکت سازه وزمین باهم رخ می دهد درنتیجه تعداد ضربات کمتری را شاهد هستیم ولی 

مجاور بیشتر شده  باسخت تر شدن سیستم حرکت زمین با حرکت سازه همفاز نبوده و تعداد و مقدار ضربه بوجود آمده در دو سازه

 .است

 

 

 

 

 

 

 تاثیر تغییرات سختی در ضربه -31شکل 

 

 نتیجه گیری -4

 .مختلف ارائه می دهند پارامترهای دینامیکیسازه ها باپریودهای مختلف پاسخ های متفاوتی را به زلزله های مختلف با  -1

  . مشهود است 2-2-2تاثیر رعایت فاصله نادرست دو سازه باهم بر افزایش آسیب پذیری سازه ها که در مدل   -3

  .تغییرات در سطح آسیب پذیری سازه های مجاور از روند مشخصی پیروی نمی کند  -2

 ضوابط آیین نامه درتامین درز مجاز درسازه های کوتاه مرتبه کافی نیست -1

 ساختمان ها آسیب پذیری کاهش می یابدفاصله بین با افزایش  -5

 رعایت درز انقطاع در کاهش آسیب پذیری اکثرا در سیستم مهاربندی موثرتراست - -9

 افزایش اختال  ارتفاع دو سازه مجاور  نیاز به تامین درز انقطاع بیشتری نسبت به ضوابط آیین نامه  هستبا   -1
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دانشکده عمران ونقشه برداری دانشگاه آزاداسالمی قزوین که با بدینوسیله تشکر ویژه ای داریم از :  سپاسگزاری

 .همکاری ها و پشتیبانی هایشان مارا یاری نمودند 
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 پیوست

 ( kgf-mواحد )  ETABSمشخصات سازه در مدل سه بعدی  -1جدول شماره 

 

Column1 UBC97-ASD ین نامه طراحی  آی

FY=2400e3 st37 نوع فوالد مصرفی

FU=3800e3 م مقررات ملی  مبحث شش ین نامه بارگذاری  آی

- قاب خمشی متوسط x جهت

- دی معمولی قاب مهاربن y جهت

- 2 نوع خاک سایت

بار مرده پشت بام      1طبقه    555              5و10طبقه     555        

150 150 بار زنده پشت بام

1طبقه   555      5و10طبقه     655         بار مرده طبقات 
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