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چكیده
پس از عملكرد ضعیف و شكست ترد اتصاالت خمشی در زلزله  3331نرتریج آمریكا ،دانشمندان سازه اتصاالت جدیدی را
جهت بهبود رفتار قابهای خمشی مورد مطالعه و بررسی قرار دادند .یک نوع از این اتصاالت جدید ،اتصاالت RBS
میباشند .در این مقاله رفتار قابهای خمشی فوالدی با این نوع اتصال ،با رفتار همین قاب ها با اتصاالت جوشی استفاده
شده قبل از زلزله نرتریج مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .جهت انجام این کار هشت قاب خمشی با هر دو نوع
اتصال مذکور در نرمافزار  Openseesمدلسازی و با روش تحلیل غیرخطی استاتیكی ( )NSPآنالیز شده اند .در مدلسازی
مذکور رفتار چرخهای این اتصاالت با استفاده از ماده بایلین مدل شده است .سپس با استفاده از آئیننامه FEMA_P695
پارامترهای مطالعات لرزه ای استخراج و برای دو نوع اتصال مورد مقایسه قرار گرفته است .در این تحقیق مشخص گردید
قاب های خمشی فوالدی با اتصاالت جوشی با مقطع کاهش یافته ( )RBSرفتار لرزه ای بسیار مناسب تری نسبت به قاب
های خمشی با اتصاالت جوشی معمولی از خود نشان می دهند.
واژههای کلیدی :اتصاالت  ،RBSاتصاالت جوشی ،قاب خمشی فوالدی ،رفتار لرزه ای

 -1مقدمه
قبل از زلزله  3331نرتریج ،قابهای فوالدی مقاوم در برابر خمش با اتصاالت جوشی در مناطق لرزه خیز آمریكا بسیار معمول
بودند .در این قابها از اتصاالت گیردار جان پیچی و بال جوشی استفاده می شد .در طول زلزله نرتریج این اتصاالت شكست های
تردی داشتند[ .]3-1عملكرد ضعیف اتصاالت خمشی پس از نرتریج منجر شد که برای کاهش اتفاقات لرزه ای در این سازهها،
آنها را تحت برنامه  SACتغییر دهند[ .]5بیشتر نمونه ها در یک حالت ترد با شكلپذیری بسیار کم یا اصال بدون شكلپذیری
منهدم شدند .این موضوع باعث ایجاد چالش جدی در بین دانشمندان سازه جهت بهبود عملكرد این اتصاالت و انجام مطالعات
جدید روی اتصاالت گردید.
یكی از راهكارهای متنوعی که ممكن بود به آسانی عملكرد لرزه ای قابهای خمشی فوالدی جوشی موجود یا جدید را بهبود
بخشد اصالح اتصاالت پس از نرتریج با استفاده از تغییرشكل اتصال بود .این اصالحات شامل موارد ذیل میشد:
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 -3تقویت اتصال با استفاده از ورقهای پوششی (شكل شماره  ،)3ماهیچه های مثلثی یا مستقیم ،پشتبندهای ایستاده،
پشتبندهای طولی ،لچكی های پیچ شده و ....
 -2ضعیف کردن مقطع تیر به سه روش ،یا با برش یک بخش از بال تیر (اتصاالت ( )RBSشكل شماره  ،)2یا برش جان
تیر (اتصاالت تیرگوهای) ،و یا با کاهش در جان تیر (اتصاالت.) RBW
 -1تغیرشكل اتصال با اضافه کردن یک ورق اتصال به صورت فلنجی در انتهای تیر (شكل شماره )1

cover plate

شكل ( :)1تقویت اتصاالت خمشي PreNorthridge

شكل ( :)2اتصال با کاهش مقطع تیر ()RBS

شكل ( :)3اتصال خمشي با صفحه انتهائي

با توجه به تنوع این نوع اتصاالت ،برای طراحان این سؤال پیش میآید که آیا سازه های قاب خمشی فوالدی طرح شده با
انواع مختلف اتصاالت خمشی فوق الذکر در برابر زلزله رفتار مشابهی دارند؟ مسلماً پاسخ منفی است .در قابهای خمشی فوالدی،
نوع اتصال تیر به ستون مورد استفاده ،تأثیر بسزائی بر رفتار این قابها در هنگام مواجهه با بارهای جانبی زلزله خواهد داشت.
انتخاب نوع اتصال بستگی به نوع قاب خمشی و میزان دوران مورد انتظار اتصاالت دارد .با توجه به نمودارهای ممان-دوران حاصل
از آزمایشاتی که تاکنون بر روی انواع مختلف اتصاالت انجام گرفته است مشخص گردیده است که انواع مختلف اتصاالت رفتارهای
متفاوتی را در طول آزمایش از خود نشان دادهاند .لذا پر واضح است که رفتارهای متفاوت اتصاالت سبب بروز رفتارهای متفاوت
لرزه ای در قابهای خمشی خواهد شد .حال در شرایط مختلف لرزهای استفاده از کدام نوع این اتصاالت میتواند به بهبود رفتار
لرزه ای سازه کمک کند؟ در این پژوهش به منظور پاسخ به این سؤال قابهای مختلفی را با دو نوع اتصال  RBSو اتصاالت
جوشی معروف به  ،Pre-Northridgeدر نرمافزار  Openseesو براساس ضوابط دستورالعمل  ]6[ FEMA_P-695مدلسازی
کرده و با اعمال بارگذاریهای الزم به نمودارهای پوشآور این قابها دست پیدا کرده و با تحلیل این نمودارها عملكرد رفتار
قابهای شامل این دو نوع اتصال را با یكدیگر مقایسه نمودهایم.
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 -2روش تحقیق
شكل شماره  1به طور شماتیک نحوه مدلسازی یک قاب خمشی فوالدی را جهت انجام آنالیز غیرخطی در نرمافزار
 Openseesنشان میدهد .در این مدل قاب خمشی با استفاده از المانهای تیر-ستون االستیک متصل شده با المانهای با طول
صفر که به عنوان فنرهای خمشی عمل میکنند تا رفتار غیرخطی را به دست دهند مدل میشود .رفتار غیرخطی با استفاده از
مفهوم پالستیسیته متمرکز که رفتار پالستیک در یک طول محدود اتفاق میافتد معرفی میشود .در این مدل فنرها از نوع المان
با طول صفر هستند که برای وضوح به طور اغراقآمیزی رسم شدهاند .در این مدل چشمههای اتصال نیز مدل شدهاند .چشمه
اتصال محلی است که تیرها و ستونها با هم برخورد دارند .در این مدل این محل شامل سطح مستطیلی جان ستون است که
بین بالهای تیر یا تیرهای متصل شده قرار میگیرد .جهت انجام تحلیل غیرخطی استاتیكی در نرمافزار  ،Openseesو دستیابی
به منحنیهای پوشآور قابها ،مدلسازی مفاصل پالستیک تیر ،ستون و پنلزون از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .میزان
چرخش تک تک این مفاصل پالستیک در میزان شكلپذیری قابهای خمشی تأثیر بسزایی داشته و در نهایت تجمیع رفتار این
مفاصل پالستیک ،تشكیلدهنده رفتار لرزهای نهایی قاب خمشی میباشد.

شكل ( :)4نحوه مدلسازی یک قاب خمشي فوالدی جهت انجام آنالیز غیرخطي استاتیكي

اما مهمترین موضوع در این مدلسازی که سبب هرچه نزدیکتر شدن رفتار مدل به رفتار واقعی سازه در هنگام بارگذاری
میشود تعیین نوع رفتار چرخشی ناحیه پالستیک در مدل میباشد .یكی از آخرین موادی که جهت تعیین رفتار چرخشی
اتصاالت در نرمافزار  Openseesمعرفی و بسط داده شده است ماده بایلین میباشد که یک پاسخ چرخهای دوخطی را شبیهسازی
مینماید .روابط پاسخ چرخهای این ماده به وسیله لیگنوس و کراوینكلر در سال  2132توسعه یافتهاند[ . ]7شكل شماره  5نمودار
ممان-دوران حاصل از مدلسازی مفصل پالستیک بوسیله ماده بایلین و پارامترهای مورد نیاز جهت این مدلسازی را نمایش
میدهد .در این شكل نمودار هیسترزیسی نشان داده شده نمودار ممان-دوران مفصل پالستیک تحت بارگذاری چرخه ای و
نمودار خطی نشان داده شده نمودار مرز-ظرفیت مفصل پالستیک تحت بار مونوتونیک می باشد .

شكل ( :)5نمودار ممان-دوران حاصل از مدلسازی مفصل پالستیک بوسیله ماده بایلین
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پارامترهای مورد نیاز جهت مدلسازی مفاصل پالستیک بوسیله ماده بایلین به شرح ذیل میباشند:
 -3مقاومت تسلیم مؤثر ()Effective Yield Strength, Mye
 -2سختی االستیک مؤثر ()Effective Elastic Stiffness, Ke
 -1نسبت ممان نهایی به ممان تسلیم ()The rate of Cap Moment to Yield Moment
 -1ظرفیت تغییر شكل پالستیک ()Plastic Deformation Capacity, θP or δP
 -5ضریب سختشدگی کرنشی برای بارگذاری مثبت یا منفی
)Strain Hardening ratio for Positive or Negative Loading, $b( -6
 -7ظرفیت تغییرشكل مجدد مربوط به بارگذاری یكنواخت
)Post-Capping Deformation Capacity associated with Monotonic loading, θpc( -8
 -3پارامترهای زوالپذیری سیكلی ()Cyclic Deterioration Parameters, Λ
 -31ضریب مقاومت باقیمانده ()Residual Strength Ratio, Κ
 -33ظرفیت نهائی چرخش ()Ultimate Rotation Capacity,Ɵu
 -32نرخ زوالپذیری ()Rate of Deterioration,$c
 -31نرخ زوالپذیری سیكلی در جهت بارگذاری مثبت یا منفی
)Rate of Cyclic Deterioration Positive or Negative Load Direction,$D( -31
لیگنوس و کراوینكلر با بررسی آماری یک پایگاه جامع داده ،مشتمل بر اطالعات آزمایشگاهی تعداد  315نمونه اتصال تیر
به ستون غیر از  ، RBSو تعداد  52نمونه از اتصاالت  RBSتیر به ستون ،به نتایجی جهت مدلسازی این اتصاالت در نرمافزار
 Openseesدست یافتند .این دو در گزارش تحقیقاتی خود با تدوین المان بایلین و با دستهبندی اتصاالت به دو دسته  RBSو
غیر از  ،RBSضرائب و فرمولهای الزم جهت محاسبه پارامترهای مورد نیاز جهت انجام مدلسازی مفاصل پالستیک با استفاده
از ماده بایلین در نرمافزار  Openseesرا ارائه نموده اند .در این پژوهش جهت مدلسازی پارامترهای مفاصل پالستیک قاب ها از
روابط ارائه شده توسط لیگنوس استفاده شده است .بدین منظور برای مدلسازی مفاصل پالستیک اتصاالت تیر به ستون RBS
پارامترهای الزم از فرمول های  RBSارائه شده در این گزارش و برای مدلسازی مفاصل پالستیک اتصاالت تیر به ستون جوشی
معمولی از فرمول های  Other than RBSاین گزارش استفاده خواهد شد .همچنین جهت مدلسازی مفاصل پالستیک ستون
ها از فرمول های  Other than RBSاستفاده شده است .به طور مثال در این گزارش فرمول محاسبه پارامتر  θPبرای اتصال
 RBSمطابق با فرمول شماره  3و برای اتصال  Other than RBSبه صورت فرمول شماره  2ارائه شده است .همچنین در شكل
شماره  6به طور نمونه ،نمودار ممان -دوران هیسترزیسی و خطی یكی از مفاصل پالستیک که پس از مدلسازی حاصل شده
است نشان داده شده است.
)(1
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شكل ( :)6نمودار ممان-دوران حاصل از مدلسازی یكي از مفصل پالستیک بوسیله ماده بایلین

جهت انجام آنالیز غیرخطی ،آثار ∆ P-بوسیله یک  Leaning Columnبا سختی خمشی صفر که موازی با قاب و به عنوان
یک دهانه اضافه در مجاورت آخرین دهانه قاب قرار داده شده و بوسیله المان های خرپایی به قاب اصلی متصل می شود مدلسازی
شده است .این  Leaning Columnدر هر طبقه به میزان نصف بار ثقلی طبقه (با توجه به پالن ساختمان) و با ترکیب بار
 1.05D+0.25Lبارگذاری شده است.
پنل زون های قاب های خمشی با هشت المان صلب متصل شده با مفصل و فنرهای چرخشی مطابق با شكل شماره 7
مدلسازی شده اند .این مدل توسط گوپتا و کراوینكلر تدوین و پیشنهاد شده است.

شكل ( :)7نحوه مدلسازی پنل زون

جهت پیشگیری از احتمال بروز خطا در طراحی المان های تیر و ستون قاب ها ،مشخصات المان ها و بارگذاری های ثقلی
و جانبی این قاب ها از گزارش شماره  GCR 10-917-8انستیتو بین المللی استاندارد و تكنولوژی[ ،]8برداشت شده و در
مدلسازی مورد استفاده قرار گرفته است .جهت تحلیل و طراحی المان های االستیک قابهای خمشی فوالدی ویژه در این مرجع
از آئیننامههای ،ASCE 7-2010 ،AISC 358-10 ،AISC 360-10 ،AISC 341-10اسنفاده شده است[ .]3-32این قابها
بر اساس ملزومات طرح مقاومت آئیننامه  AISC 341-10طراحی شدهاند.
یک پالن ساختمانی مستطیلی شامل یک قاب خمشی ویژه سه دهانه محیطی روی هر سمت پالن ،برای انجام این پژوهش
در نظر گرفته شده است .این پالن در شكل شماره  8نشان داده شده است .قاب های مختلف مورد مطالعه  6 ،1 ،2و  8طبقه
می باشند که مشخصات المان های این قاب ها در جدول شماره  3داده شده است .این قاب های خمشی بارهای لرزه ای وارده
را تحمل نموده و فقط به میزان سطح هاشور خورده در شكل شماره  ، 7بارهای ثقلی را تحمل می نمایند.
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 پالن ساختماني سیستم قاب خمشي ویژه:)8( شكل
 مشخصات المان های قاب های خمشي مورد تحلیل:)1( جدول
Story

Elevation(in)

Beam Size

Exterior Column Size

1
2

164.65
320.65

W30x148
W16x31

W24x131
W24x131

1
2
3
4

166.55
322.55
478.55
634.55

W24x103
W24x103
W24x76
W24x76

W24x103
W24x103
W24x76
W24x76

1
2
3
4
5
6

166.55
322.55
478.55
634.55
790.55
946.55

W30x108
W30x116
W30x116
W27x94
W27x94
W24x84

W24x131
W24x131
W24x131
W24x131
W24x131
W24x131

1
2
3
4
5
6
7
8

166.55
322.55
478.55
634.55
790.55
946.55
1102.55
1258.55

W30x108
W30x116
W30x116
W27x94
W27x94
W24x84
W24x84
W21x68

W24x131
W24x131
W24x131
W24x131
W24x131
W24x131
W24x94
W24x94

Interior Column Size

Doubler Plate Size
Exterior Column
Interior Column

2-Story
W24x176
W24x176

7/16
0

7/16
0

W24x131
W24x131
W24x84
W24x84

1/16
1/16
1/16
1/16

5/8
7/16
1/2
1/2

W24x162
W24x162
W24x162
W24x162
W24x131
W24x131

1/16
1/16
1/16
0
0
0

9/16
3/8
11/16
3/8
9/16
7/16

W24x162
W24x162
W24x162
W24x162
W24x131
W24x131
W24x94
W24x94

1/16
1/16
1/16
0
0
0
0
0

9/16
3/8
11/16
3/8
9/16
7/16
9/16
5/16

4-Story

6-Story

8-Story

 این پارامترها شامل. پارامترهای کلیدی طراحی قاب های خمشی ویژه مورد تحلیل خالصه شده است2 در جدول شماره
 آمده است محاسبه شده اند) وASCE/SEI7-10  در آئین نامهT=CuTa ، ( که با استفاده از رابطهT ،پریود محاسباتی سازه
 شتاب طیفی سطح،SMT  و،V/W ، ضریب برش پایه زلزله،)  ( که از آنالیز مقادیر ویژه محاسبه شده استT1 ،پریود تحلیلی
. می باشند،MCE

 پارامترهای کلیدی طراحي قاب های خمشي:)2( جدول
Key Archetype Design Parameters
No. of Stories
2
4
6
8

Gravity Loads
Typical
Typical
Typical
Typical

SDC
Dmax
Dmax
Dmax
Dmax

Seismic Design Criteria
R T(sec) T1(sec) V/W(g)
8
0.56
0.87
0.125
8
0.95
1.3
0.079
8
1.32
1.94
0.050
8
1.64
2.29
0.039

SMT(T)(g)
1.5
0.95
0.79
0.55
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پس از جمع آوری اطالعات الزم جهت مدلسازی ،کدنویسی مدل و آنالیز غیر خطی استاتیكی قاب های دوبعدی در دهانه
ها و طبقات مختلف انجام پذیرفت .بدین منظور برنامه ای تحت نرم افزار  Excelجهت اخذ اطالعات ورودی و تولید کد
 ،Openseesنوشته شد .این برنامه به گونه ای انعطا ف پذیر تهیه شده است که می توان با ورود اطالعات الزم قاب هایی تا 3
دهانه و  3طبقه را کدنویسی نموده و در نرم افزار  Openseesمورد استفاده قرار داد .شكل شماره  3قسمت هایی از این برنامه
را نشان می دهد .شكل های شماره  31تا  31نمائی از مدلسازی و آنالیز قاب های 2،1،6و  8طبقه توسط نرم افزار Opensees
را نشان می دهند.

شكل ( :)9برنامه نوشته شده تحت  Excelجهت اخذ اطالعات ورودی و تولید کد Opensees

با انجام مدلسازی سازه های تعیین شده نمودارهای پوش آور این سازه ها در دو حالت  RBSو غیر از  RBSبه شرح شكل
های شماره  31تا  23حاصل شد .عملكرد آنالیز استاتیكی غیرخطی ( )Push Overتوسط نرم افزار بدین گونه است که با تعیین
میزان بار جانبی وارده به هر طبقه و میزان افزایش بار در هر بار آنالیز نرم افزار این بار جانبی را به سازه وارد نموده و میزان برش
پایه وارده به سازه و میزان جا به جائی هر طبقه و  Driftهر طبقه را محاسبه و ذخیره می نماید .این افزایش بار جانبی در بازه
های تحلیلی تا جائی ادامه می یابد که میزان تغییرمكان جانبی طبقه بام به اندازه  31درصد ارتفاع ساختمان برسد .در این
مرحله آنالیز به پایان می رسد و خروجی نرم افزار میزان برش پایه و تغییر مكان جانبی بام در هر مرحله بارگذاری می باشد.

شكل ( :)11نمایي از قاب  2طبقه در حال آنالیز پوش آور توسط Opensees

شكل ( :)11نمایي از قاب  4طبقه در حال آنالیز پوش آور توسط Opensees
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شكل ( :)12نمایي از قاب  6طبقه در حال آنالیز پوش آور توسط Opensees

شكل ( :)13نمایي از قاب  8طبقه در حال آنالیز پوش آور توسط Opensees

 -3یافته ها
پس از اتمام آنالیز ،نمودار پوش آور که محور افقی آن میزان  Driftبام و محور عمودی آن مقادیر برش پایه محاسبه شده
در هر مرحله به وزن کل ساختمان می باشد ،ترسیم می گردد .نمودارهای پوش آور حاصل برای قاب های مورد تحلیل در شكل
های  31تا  37نشان داده شده است.

شكل ( :)14منحني پوش آور قاب خمشي ویژه  2طبقه با اتصاالت تیر به ستون  RBSو غیر از RBS
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شكل ( :)15منحني پوش آور قاب خمشي ویژه  4طبقه با اتصاالت تیر به ستون  RBSو غیر از RBS

شكل ( :)16منحني پوش آور قاب خمشي ویژه  6طبقه با اتصاالت تیر به ستون  RBSو غیر از RBS

شكل ( :)17منحني پوش آور قاب خمشي ویژه  8طبقه با اتصاالت تیر به ستون  RBSو غیر از RBS

با استفاده از نمودارهای پوش آور پارامترهای  )Over Strength Factor( ،Ωو  )Period-based ductility( ،µTبه شرح
فرمول های  1و  1محاسبه می شوند .انتظار می رود که بیشتر سیستم های باربر جانبی بر رفتار غیرخطی سیستم تكیه نمایند.
اصول افزایش مقاومت در طراحی اجزائی که تشخیص داده می شود که ظرفیت تغییرشكل غیر االستیک کمتری داشته و به
سرعت دچار افت مقاومت می شوند ،بایستی در نظر گرفته شود .این موضوع مخصوصاً در اجزائی که قسمت اساسی سیستم های
بار ثقلی می باشند بسیاز پراهمیت است .رویه های طراحی که آنالیز مقادیر ویژه بار جانبی استاتیكی خطی را استفاده می کنند
بایستی روش استاندارد جاری را که الزم میداند بعضی اجزا برای بارهای ثقلی بعالوه  Ωبرابر بارهای زلزله طرح شوند ،پیروی
نمایند .فاکتور  ،)Ω( Over Strengthبدین منظور استفاده می شود و تغییرات آن می تواند به مقدار بسیار زیادی به پیكربندی
سیستم مربوط باشد .برای تأمین حفاظت بیشتر سازه ،این فاکتور بایستی یک تخمین خوب از ضریب موردانتظار نیرو برای

www.SID.ir

Archive of SID
چهارمینکنفرانسملی

مصالح و سازههای نوین

31و 31آبانماه  -3131یاسوج  -ایران

درمهندسیعمران

نیروهای طراحی باشد و بخصوص برای سیستم ها و یا مصالحی که غیرشكل پذیرند یا تغییرپذیری مهمی داشته و یا یک عدم
اطمینانی در پاسخ برای آن ها وجود دارد .در جدول شماره  1برای کلیه قاب ها مقادیر پارامترهای ذکر شده در هر دو حالت با
اتصال  RBSو غیر از  RBSارائه گردیده است.
)𝑡𝑓𝑖𝑟𝑑 𝑓𝑜𝑜𝑟 𝑒𝑡𝑎𝑚𝑖𝑡𝑙𝑈() 𝑢𝛿(
= 𝑇μ
)(3
)𝑡𝑓𝑖𝑟𝑑 𝑓𝑜𝑜𝑟 𝑑𝑙𝑒𝑖𝑌 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑐𝑒𝑓𝑓𝐸() 𝑓𝑓𝑒(𝛿𝑦,
𝑉

𝑥𝑎𝑚)𝑊(

)(4

𝑉

𝑛𝑔𝑖𝑠𝑒𝐷)𝑊(

=𝛺

جدول ( :)3خالصه نتایج  Collapseبرای قاب های خمشي ویژه مورد تحلیل غیرخطي استاتیكي
µT
6.6
5.615
5.455
3.615
2.692
4.625
3.555
1.23

Pushover Results
Static Ω
)SMT[T](g
5.104
0.56
6.336
0.56
2.85
0.95
3.33
0.95
4.6
1.32
3.82
1.32
3.513
1.64
4.41
1.64

SDC
Dmax
Dmax
Dmax
Dmax
Dmax
Dmax
Dmax
Dmax

Gravity Loads
Typical
Typical
Typical
Typical
Typical
Typical
Typical
Typical

Design Configuration
Beam Column Connection Type
RBS
Other than RBS
RBS
Other than RBS
RBS
Other than RBS
RBS
Other than RBS

No. of Stories
2
2
4
4
6
6
8
8

 -4بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به منظور مقایسه رفتار لرزه ای قاب های خمشی ویژه با اتصاالت تیر به ستون  ،RBSو قاب های
خمشی ویژه با اتصاالت جوشی بدون  ، RBSمدلسازی و تحلیل لرزه ای  1عدد قاب  6 ،1 ،2و  8طبقه با هر دو نوع
اتصال مذکور با روش تحلیل استاتیكی غیرخطی و در نرم افزار بسیار معتبر  Openseesانجام پذیرفت .در این پژوهش
جهت مدلسازی مفاصل پالستیک اتصال تیرها به ستون ها از مدل افت اصالح شده کراوینكلر استفاده شد .بدین منظور
فرمول های الزم جهت محاسبه پارامترهای الزم جهت مدلسازی مفاصل پالستیک ،از گزارش پژوهشی آقای لیگنوس
در دو حالت  RBSو  Other than RBSبرداشت شده و مورد استفاده قرار گرفت .به منظور مدلسازی قاب ها در
 Openseesبرنامه ای تحت نرم افزار  Excelجهت تولید فایل ورودی  Openseesنوشته شد .در نهایت با انجام
مدلسازی و تحلیل غیرخطی استاتیكی روی قاب ها نمودارهای پوش آور هر قاب در دو حالت اتصال  RBSو غیر از
 RBSحاصل گردید .مطابق با مفاهیم آئین نامه  FEMA-P695آمریكا اطالعات قابل برداشت از نمودارهای پوش آور
در قالب پارامترهای  Ωو  µTاخذ شده و در جدول شماره  1به صورت خالصه آورده شد .با دقت در اعداد بدست آمده
مشخص می گردد قاب های با اتصاالت  RBSاز  Ωکوچكتری نسبت به همان قاب اما با اتصاالت بدون RBS
برخوردارند .این بدان معناست که اجزاء مشارکت کننده در تأمین شكل پذیری سازه ،که همان مفاصل پالستیک
تعریف شده هستند ،در قاب های با اتصاالت  RBSشكل پذیری مناسب تری نسبت به اجزاء سازه با اتصاالت غیر از
 RBSاز خود نشان داده اند .مقایسه پارامترهای  µTنیز ما را به همین نتیجه خواهد رساند .این پارامتر که مبین
شكل پذیری سازه بر اساس پریود می باشد در قاب های با اتصاالت  RBSعدد بزرگتری را نشان می دهد که باز نشان
دهنده شكل پذیری مناسب تر این قاب ها می باشد .سختی االستیک قاب بصورت نسبت مقاومت تسلیم به میزان
جابجائی سازه در لحظه تسلیم تعریف میشود .همچنین با دقت در نمودارها مشخص می گردد قابی که اتصاالت آن

www.SID.ir

Archive of SID
چهارمینکنفرانسملی

مصالح و سازههای نوین

 ایران-  یاسوج-3131  آبانماه31و31

درمهندسیعمران

 باشد دارای سختی کمتری بوده و از این حیث با باالرفتن دورهRBS  باشد نسبت به قابی که اتصاالت آن غیر ازRBS
.تناوب قاب در هنگام مواجهه با بارهای جانبی ناشی از زلزله عملكرد مناسبتری را از خود نشان خواهد داد
...  وACMR  وCMR  وSCT ادامه روند فوق با آنالیز دینامیكی همین قاب ها و حصول اطالعات الزم مثل پارامتر
Methodology ) مطابق باPerformance Evalution( می تواند ما را در دستیابی به ارزیابی عملكرد این قاب ها
 همچنین مطالعه متمرکز روی طیف. یاری نماید که به عنوان یک پیشنهاد ارائه می گرددFEMA-P695 آئین نامه
خاصی از اتصاالت و استخراج پارامترهای مفاصل پالستیک اختصاصی برای آن نوع اتصال و ادامه روند فوق برای آن
.اتصال به صورت تخصصی تر می تواند به عنوان پیشنهادی برای تحقیقات بعدی مطرح گردد
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