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خالصه
خساسات ٚاسد ٜت ٝساختٕاٖ ٞا دس ٔماتُ صِضِٞ ٝا ،ضشٚست احتٕاَ خشاتی  ٚتؼییٗ ٔیضاٖ خساست ت ٝساختٕاٖ ٞای ٔٛرٛد سا دس تشاتش صِضِٞ ٝای
آیٙذٔ ٜطخع ٔی وٙذ .تشای تشآٚسد آسیة پزیشی ِشص ٜای  ،اص ٔٙحٙی ٞای ضىٙٙذٌی استفادٔ ٜی وٙیٓٙٔ .حٙی ٞای ضىٙٙذٌی،احتٕاَ خساست
ساص ٜای ٘اضی اص صِضِ ٝسا ت ٝغٛست تاتؼی اص ٔطخػٞ ٝای حشوت صٔیٗ  ٚپاسأتشٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛعشاحی ،ػشضٔ ٝی وٙٙذ .دس ایٗ ٔغاِؼ ،ٝسٕٝ٘ٛ٘ ٝ
ساختٕاٖ لاب خٕطی فّضی تا ٟٔاستٙذ ضشتذسی سٞ ،ٝطت  ٚدٚاصد ٜعثم ٝا٘تخاب ضذ ٜا٘ذ .سپس تا استفاد ٜاص ٘شْ افضاس SeismoStruct. V6
تحّیُ دیٙأیىی افضایطی ( )IDAتشای ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا تا دس ٘ظش ٌشفتٗ  93سوٛسد صِضِ ٝغٛست پزیشفت تا ظشفیت تسّیٓ  ٚفشٚپاضی ٞش ساختٕاٖ تشآٚسد
ضٛد .عثك ظشفیت ٔٙحٙی ٞای ضىٙٙذٌی تش حسة ضتاب اٚد صٔیٗ ( )PGAتشای سغح تخشیة فشٚپاضی  ٚتسّیٓ تا فشؼ تٛصیغ ِٛي ٘شٔاَ ،
تسظ داد ٜضذ ٟ٘ ٚایتا تا ٔمایسٙٔ ٝحٙی ٞای ضىٙٙذٌی ت ٝتشسسی تاحیش استفاع دس آسیة پزیشی ِشص ٜای ساختٕاٖ ٞا پشداخت ٝضذ.
کلمات کلیدی :منحنی شکنندگی ،فروپاشی ،تسلیم ،تحلیل دینامیکی افسایشی ( ،)IDAقاب خمشی فلسی با مهاربند ضربدری
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مقذمه

ػّٕىشد ساختٕاٖ ٞای لاب خٕطی فٛالدی ،تحت احش حشوت ٞای صٔیٗ ت ٝخػٛظ دس ٔٙاعك ِشص ٜخیض ٕٛٞاس ٜیه ٔٛضٛع ٔ ٟٓتٛد ٜاست .اص ایٗ سٚ
تخشیة ساختٕاٖ ٞا دس احش صِضِ٘ ، ٝیاصٔٙذ ت ٝتطخیع خغش ساص ٜای ٔٛرٛد سا تشای تشآٚسد پتا٘سیُ فشٚپاضی دس احش صِضِٔ ٝی تاضذ .دس ایٗ واس یه
سٚش ٔحاسثاتی واسآٔذ تشای تشآٚسد ٔٙحٙی ٞای ضىٙٙذٌی پیطٟٙاد ضذ ٜاست .تؼییٗ ٔٙحٙی ٞای ضىٙٙذٌی تشاساس حذاوخش راتزایی ٘سثی عیف
ٚسیؼی اص خساست ساختٕاٖ تا سغح ػّٕىشد ایٕٙی را٘ی ) (LSتا دس ٘ظش ٌشفتٗ ضثى ٝػػثی پیطٟٙاد ضذ ٜاست ]ٕٞٚ M.Majd .[1ىاسا٘ص ،تٛسؼٝ
ٔٙحٙی ٞای ضىٙٙذٌی لاتُ اػتٕاد تش اساس د ٚضاخع خساست ،اص رّٕ" ٝراتزایی داخّی عثمات " " ٚتغییش ضىُ پالستیىی ٔحٛسی "ٔٛسد استفادٜ
لشاس داد٘ذ].[2
ٕٞ ٚ A.E Özelىاسش تشسسی ٔٙحٙی ضىٙٙذٌی لاب تتٗ آسٔٔ ٝزٟض تٟٔ ٝاستٙذ ٔ ٓٞحٛس سا تشسسی ٕ٘ٛد٘ذ  ٚتٛاتغ تٛصیغ ًِ ٘شٔاَ د ٚپاسأتشی،
ٔٛسد استفاد ٜلشاس ٌشفت و ٝتشسسی تحّیّی ٔٙحٙی ضىٙٙذٌی ٘طاٖ داد ؤ ٝما ْٚساصی ساختٕاٖ ٞای تتٗ آسٔ ٝتا ایٗ ٟٔاستٙذ ٞا تاػج تٟثٛد ػّٕىشد
ساختٕاٖ دس تشاتش صِضِ ٝضٛد]ٕٞ ٚ Jong,SH .[3ىاسش  ،اغ َٛاستخشاد ٔٙحٙی ضىٙٙذٌی سا تشای ساصٞ ٜای تتٙی تا پالٖ ٘أٙظٓ اسائ ٝداد٘ذ  ٚتٝ
ٔٙظٛس تٛغیف ٔطخػات خساسات ساصٞ ٜای ٘ا٘ظٓ،یه ضاخع خساست سا ساتغ ٝساصی وشد٘ذ]ٕٞ ٚ Wen-I Liao .[4ىاسا٘ص ،س٘ٚذ تطخیع
فشٚپاضی ساختٕاٖ ٞا دس سیستٓ اسصیاتی ِشص ٜای تٛغیف  ٚتٔ ٝحاسث ٝپاسأتشٞای استفاد ٜضذ ٜدس تطخیع تخشیة ساختٕاٖ ٞا پشداختٙذ].[5
.2

هذف از مطالعه

ٞذف اص ایٗ ٔغاِؼ ،ٝتٛسؼٙٔ ٝحٙی ٞای ضىٙٙذٌی تشای ساختٕاٖ ٞای لاب خٕطی فٛالدی تا ٟٔاستٙذ ضشتذسی دس تؼذاد عثمات ٔختّف  ٚدس ٔٙاعك
ِشص ٜخیضی صیاد ٔی تاضذ .استفاع عثم ٝأ 8.> َٚتش  ٚسایش غثمات ٔ 9.:تش دس ٘ظشٌشفت ٝضذ ٜو ٝتا استفاد ٜاص آییٗ ٘أ ASCE 7-10 ٝعشاحی ضذ ٜا٘ذ.
پالٖ دس س ٕٝ٘ٛ٘ ٝیىساٖ و ٝدس ضىُ یه ٘طاٖ داد ٜضذ ٜاست  ٚتؼذاد عثمات ٔتییش  ٚت ٝتشتیة سٞ ، ٝطت  ٚدٚاصد ٜعثمٔ ٝی تاضذٌ .شچ ٝدس ٔغاِؼات
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ٌزضت ٝسغٛح تخشیة ٔتٛٙػی تىاس تشد ٜضذ ٜاست ،أا دس ایٗ ٔغاِ٘ ٝمغ ٝتسّیٓ  ٚفٛپاضی ت ٝػٛٙاٖ سغٛح تخشیة دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ.چشاو ٝایٗ دٚ
پاسأتش ت ٝغٛست تحّیّی تا دلت لاتُ لثِٛی ٔحاسث ٝضٛد .تا استفاد ٜاص  93سوٛسد صِضِ ،ٝتا ٔذَ ساصی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا دس ٘شْ افضاس SeismoStruct. V6
] ٚ [6تا ا٘زاْ تحّیُ دیٙأیىی افضایطی ) ، (IDAظشفیت ٞای تسّیٓ  ٚفش ٚپاضی ٘سثت ت ، PGA ٝتشای ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا ا٘زاْ ٔیٍشد .ایٗ ظشفیت ٞا تا استفادٜ
اص سٚش ٞای آٔاسی تشای تٛسؼٙٔ ٝحٙی ضىٙٙذٌی ٔحاسثٔ ٝی ضٛد.

شکل  -1پالن طبقات

شکل  -2قاب خمشی با مهاربند ضربدری مدل شده

.3

مشخصات مصالح
2

واستشی ساختٕاٖ ٞأ ،سى٘ٛی دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاست و ٝتا تٛر ٝت ٝدتایُ ٞای ارشایی ٔیضاٖ تاس ٔشدٚ ٜاحذ سغح وف عثمات  ٚ (Kg/M ) 550تاس
ص٘ذ ٜوف عثمات  ٚ (Kg/M2) 200تاْ  (Kg/M2) 150دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاستٔ .حُ احذاث ساصٞ ٜا دس ٔىا٘ی تا خغشپزیشی صیاد صِضِ ٝاحذاث
ضذ ٜا٘ذ و ٝداسای ضتاب ٔثٙای ٔ .3gی تاضذ .رٙس فٛالد ٘ ST37ظش ٌشفت ٝضذ ٜاست  ٚتتٗ استفاد ٜضذٕٞ ٜاٖ تتٗ ٔؼِٕٛی تا ٔمأٚت فطاسی Mpa
ٔ 210ی تاضذ.
.:

معرفی نرم افسار بکاربرده شذه

تشای ٔذَ ساصی  ٚا٘زاْ تحّیُ دیٙأیىی افضایطی ) (IDAتش سٚی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا اص ٘شْ افضاس إِاٖ ٔحذٚدی ٚ [6] SeismoStructیشایص < اْ استفادٜ
ضذ ٜاست.ایٗ ٘شْ افضاس ٕٞا٘ٙذ تٕأی٘ ٝشْ افضاس ٞای إِاٖ ٔحذٚدی لادس ت ٝا٘زاْ وّی ٝتحّیُ ٞای دیٙأیىی  ٚاستاتیىی-خغی یا غیش خغی است ٚ
واسآٔذی خاغی دس ا٘زاْ تحّیُ دیٙأیىی افضایطی ( )IDAداسد .و ٝدس پا٘ضدٕٞیٗ وٙفشا٘س رٟا٘ی ٟٔٙذسی صِضِ (2012) ٝدس ِیسث ٖٛپشتماَ تشٌزاس
ضذ ت ٝػٛٙاٖ ٘شْ افضاس تشٌضیذ ٜدس ایٗ صٔی ٝٙاتخاب ضذ ٜاست ]. [7
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تحلیل دینامیکی افسایشی ()IDA

دسایٗ تحمیك ،تشای ا٘زاْ تحّیُ دیٙأیىی افضایطی ،اص  93ضتاتٍٙاضت اغالح ضذٛٔ ٜسس Peer ٝاستفاد ٜضذ ٜاست .سوٛسد ٞای ا٘تخاتیٔ ،شتٛط تٝ
ایاِت واِیفش٘یا تٛد ٚ ٜیىسشی پاسأتشٞای وٙتشَ وٙٙذ ٜاص لثیُ فاغّ ٝاص ٌسُ  ٚتضسٌی دس ا٘تخاب آٟ٘ا ٔذ ٘ظش لشاس ٌشفت ٝاست.
جدول  -1رکورد های مورد استفاده
STATION

EVENT

NO

STATION

EVENT

NO

LA, Baldwin Hills

Northridge, 1994

16

Chihuahua

Imperial Valley 1979

1

El Centro Array #12

Imperial Valley, 1979

17

Chihuahua

Imperial Valley 1979

2

Anderson Dam Downstream

Loma Prieta, 1989

18

Hollywood Storage

Northridge 1994

3

Anderson Dam Downstream

Loma Prieta, 1989

19

Lake Hughes #1

San Fernando 1971

4

Agnews State Hospital

Loma Prieta, 1989

20

Hollywood Stor Lot

San Fernando 1971

5

Anderson Dam Downstream

Loma Prieta, 1989

21

Wildlife Liquefaction Arrey

Super Stition Hills 1987

6

Coyote Lake Dam Downstream

Loma Prieta, 1989

22

Wildlife Liquefaction Arrey

Super Stition Hills 1987

7

Cucapah

Imperial Valley, 1979

23

Salton Sea Wildlife Refuge

Super Stition Hills 1987

8

Sunnyvale Colton Ave

Loma Prieta, 1989

24

Plaster City

Super Stition Hills 1987

9

El Centro Array #13

Imperial Valley, 1979

25

Calipatria Fire Station

Super Stition Hills 1987

10

Westmoreland Fire Station

Imperial Valley, 1979

26

Barstow

Landers 1992

11

Sunnyvale Colton Ave

Loma Prieta, 1989

27

Rio Dell Overpass

Cape Mendocino 1992

12

El Centro Array #13

Imperial Valley, 1979

28

Rio Dell Overpass

Cape Mendocino 1992

13

Westmoreland Fire Station

Imperial Valley, 1979

29

Parkfield - Fault Zone 3

Coalinga 1983

14

Hollister Diff. Array

Loma Prieta, 1989

30

Beverly Hills

Whittier Narrows 1987

15

یىی دیٍش سٚضٟای آ٘اِیض دیٙأیىی غیش خغی ،تحّیُ دیٙأیىی افضایطی ٔی تاضذ و ٝساصٞ ٜا تحت احش یىسشی اص تحّیُ ٞای تاسیخچ ٝصٔا٘ی لشاس
ٔیٍیش٘ذ و ٝضذت ایٗ تاسیخچ ٝصٔا٘ی ٞا ت ٝتذسیذ افضایص ٔیاتذ .ت ٝػثاست دیٍش دس ایٗ سٚش ٔمذاس ضتاب ٔاوضیٕٓ ت ٝغٛست افضایطی اص یه ٔمذاس
تسیاس وٓ و ٝدس عی آٖ پاسخ ساص ٜاالستیه است ٔمیاس ضذ ٚ ٜتتذسیذ افضایص ٔیاتذ تا ت٘ ٝمغ ٝحاِت حذی ٞذف پس اص تسّیٓ تشسذ.دس ایٗ ٔغاِؼ،ٝ
ٔاوضیٕٓ راتزایی ٘سثی دس ٖٚعثم ٝای تؼٛاٖ تٟتشیٗ ضاخع تخشیة  ٚضتاب اٚد صٔیٗ ) ، (PGAتؼٛٙاٖ ضذت حشوت صٔیٗ ا٘تخاب ضذ ٜاست .یه
افضایص  .1gدس ضتاب اٚد صٔیٗ ِحاػ ٌشدیذ ٜتا ساختٕاٖ ٞا تخشیة ضٛد  ٚظشفیت تسّیٓ  ٚفشٚپاضی تا یه حساسیت لاتُ لث َٛتذست آیذ.پس اص ٞش
تاس تحّیُٔ ،اوضیٕٓ راتزایی ٘سثی دس ٖٚعثم ٝای حثت ٔی ضٛد.ساتغ ٝتیٗ ٔاوضیٕٓ راتزایی ٘سثی دس ٖٚعثم ٝای  ٚضتاب عیفی ،خغی دس ٘ظش ٌشفتٝ
ضذ ٜاست .ظشفیت تسّیٓ ساص ٜت ٝػٛٙاٖ ٘مغ ٝای اص ضتاب عیفی دس رایی وٙٔ ٝحٙی ،حاِت خغی سا سٞا ٔیىٙذ ،تؼشیف ٔی ضٛدٚ.لتی ساص ٜت ٝظشفیت
فشٚپاضی ٔیشسذ ،تا ا٘ذن افضایص دس ا٘ذاص ٜضذت ،افضایص صیادی دس ا٘ذاص ٜتخشیة تٛرٛد ٔی آیذ.تشای تؼییٗ ظشفیت فشٚپاضی ساص،ٜحشوت صٔیٗ تٝ
٘سثت حاتتی افضایص پیذا ٔیىٙذ  ٚچٙذیٗ تحّیُ دیٙأیىی افضایطی ا٘زاْ ٔی ضٛد تا ٘اپایذاسی دیٙأیىی تؼٛٙاٖ یه غیش ٍٕٞشایی اتفاق تیٛفتذ .اٌش
٘اپایذاسی دیٙأیىی دس ٘سثت راتزایی ٘سثی وٕتش اص  %9اتفاق تیٛفتذ ،راتزایی ٘سثی دس ٖٚعثم ٝای ٔتٙاظش تا  %9سا ت ٝػٛٙاٖ ظشفیت فشٚپاضی ساص ٜدس
٘ظش ٌشفتٔ ٝیطٛد ٕٝ٘ٛ٘ .ای اص ٔٙحٙی ٞای  IDAدس ضىُ صیش ٕ٘ایص داد ٜضذ ٜاست.
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شکل  -3منحنی  IDAبرای ساختمان  3طبقه در اثر رکورد  4در جهت H1
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ظرفیت و حالت حذی برای منحنی های IDA

٘مغ ٝتسّیٓ  ٚفشٚپاضی ساص ٜت ٝػٛٙاٖ سغٛح تخشیة اساسی ا٘تخاب ضذ ٜا٘ذ.سغٛح تخشیة ٔ ٚمادیش حذی ٔختّف ٘سثت ت ٝا٘ذاص ٜتخشیة دس ٔغاِؼات
اخیش ِحاػ ٔی ض٘ٛذ.تشای ٕٕ٘ٞ ٚ Kircher Ca ٝ٘ٛىاس ]ٕٞ ٚ Smyth ٚ [7ىاسش ] [8تشای ا٘ٛاع ساختٕاٖ ٞای ساص ٜای چٟاس سغح تخشیة
ٔتفاٚت  Extensive , Major , Moderate , Slightسا ٔطخع وشد ٜا٘ذ.
ٔاوضیٕٓ ٘سثت دسیفت دس ٖٚعثم ٝای تؼٛٙاٖ فشٚپاضی وأُ پزیشفت ٝضذ ٜاست ٚ .ت ٝسغح تخشیة  ،یه ٔمذاس حذی دسیفت دس ٖٚعثم ٝای ٘سثی
اختػاظ دادٔ ٜی ضٛد ، [9] Jovanoska ED .اص سغح تخشیة ٔطات ٝاستفاد ٜوشد ٜاست،تا ٚرٛد ایٙى ،ٝضاخع خساست ٕٞ ٚ Park YJىاسش
] ، [10سا ت ٝػٛٙاٖ یه ضاخع خساست تىاس ٔی تشد.ػال ٜٚتشایٗ ٕٞ ٚ Karim KRىاسش ]ٕٞ ٚ Shinozuka M ٚ ، [11, 12ىاسا٘ص ]، [13
تماضای ا٘ؼغاف پزیشی ٔمغغ ٔ ٚمادیش حاِت حذی ٔتٙاظش سا ت ٝػٛٙاٖ یه ضاخع خساست دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ.تشآٚسد ٔمادیش حذی تاال ٔتٙاظش تا ا٘ذاصٜ
تخشیة ،یه سٚش تحّیّی تسیاس ٔطىُ است صیشا تؼییٗ ٔمادیش حذی تش اساس ٘تایذ تؼذاد ا٘ذوی آصٔایص ،لضاٚت ٞای ٟٔٙذسی  ،تزشت ٝاص صِضِٞ ٝای
ٌزضت ٝتذست آٔذ ٜاست .دس ایٗ تحمیك ٘ ،مغ ٝتسّیٓ  ٚفشٚپاضی ت ٝػٛٙاٖ حاِت حذی دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاست.تش ایٗ اساس ٔی تٛاٖ تػٛست تحّیّی ٚ
تا دلت لاتُ لثِٛی آٖ ٞا سا تؼییٗ وشد .ظشفیت تسّیٓ ساص ٜضتاب ٘مغ ٝای اص ٔٙحٙی  IDAاست وٙٔ ٝحٙی حاِت خغی سا تشن ٔی وٙذ .ظشفیت
فشٚپاضی ٘مغ ٝای است و ٝافضایص ٔؼیٗ ضتاب ،افضایص صیادی دس ا٘ذاص ٜتخشیة تٛرٛد آیذ.

شکل  -4حاالت حدی برای منحنی  IDAبرای ساختمان  3طبقه در اثر رکورد  4در جهت H1
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منحنی شکننذگی

ٔٙحٙی ضىٙٙذٌی احتٕاَ تخشیة ساص ٜسا ت ٝػٛٙاٖ تاتؼی اص ضاخع ٞای حشوت صٔیٗ تیاٖ ٔی وٙذ .دس ایٗ تحمیك  ،فشؼ ٔی ضٛد وٙٔ ٝحٙی ٞای
ضىٙٙذٌی  ،تٛاتغ تٛصیغ ِٛي٘ -شٔاَ د ٚپاسأتشی ٞستٙذ ] .[14تش ایٗ اساس احتٕاَ تزٕؼی ت ٝغٛست صیش تؼشیف ٔی ضٛد.
)

)(1

)

(

(

 φتٛصیغ ٘شٔاَ استا٘ذاسد است X .ضاخع حشوت صٔیٗ ت ٝغٛست تٛصیغ ِٛي٘ -شٔاَ  ٚا٘حشاف ٔؼیاس استا٘ذاسد اص ٞ Ln Xستٙذ .ا٘حشاف ٔؼیاس
ٔتٛسظ  ٚاستا٘ذاسد تشای ٞش سغح تخشیة ت ٝغٛست رذاٌا٘ٔ ٝحاسثٔ ٝی ضٛد .ا٘حشاف ٔؼیاس ٔتٛسظ  ٚاستا٘ذاسد اص  Ln Xدس ضىُ ٘ :طاٖ داد ٜضذٜ
است .ایٗ سٚش تش اساس سسٓ  Ln Xدس ٔماتُ ٔتغییش استا٘ذاسد ٘شٔاَ سٚی ٔمیاس ِٛي٘ -شٔاَ  ٚا٘زاْ یه آ٘اِیض سٌشسی ٖٛخغی تشای تؼییٗ ا٘حشاف
ٔؼیاس استا٘ذاسد ٔ ٚتٛسظ اص  Ln Xتشای ٞش سغح تخشیة ا٘زاْ ٔی ضٛد .ساتغ ٝتیٗ ٔتغییش استا٘ذاسد ٘شٔاَ  ٚا٘حشاف ٔؼیاس ٔتٛسظ  ٚاستا٘ذاسد اص Ln X
ت ٝغٛست صیش تؼشیف ٔی ضٛد :
)(2

ضىُ ;ٕٛ٘ -داس احتٕاَ ِٛي – ٘شٔاَ تشای ٔٙحٙی احتٕاَ فشٚپاضی ساختٕاٖ  9عثمٝ
ؤ S ٝتغییش استا٘ذاسد است .رذ َٚصیش ا٘حشاف ٔتٛسظ  ٚاستا٘ذاسد سا تش اساس ضاخع حشوت حشوت صٔیٗ ) (PGAتشای ٞش ٕ٘ ٝ٘ٛساختٕاٖ ٞ ٚش
سغح تخشیة ٘طاٖ ٔی دٞذ.
جدول – 2پارامترهای شکنندگی

λ
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فشٚپاضی

تسّیٓ

فشٚپاضی

تسّیٓ

عثمات

.491
.354
.314

.328
.486
.509

-.737
-1.107
-1.168

-2.66
-2.109
-2.145
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شکل  -6منحنی شکنندگی برای حالت Yielding

.8

شکل  -7منحنی شکنندگی برای حالت Collapse

بسط منحنی های شکننذگی

تا تشسسی ٔٙحٙی ٞای ضىٙٙذٌی و ٝتا و ٖٛٙاسائ ٝضذ ٜاست ت ٝایٗ ٘تیزٔ ٝیشسیٓ و ٝپاسأتشٞای ٔٙحٙی ضىٙٙذٌی ،ا٘حشاف ٔؼیاس ٔتٛسظ  ٚاستا٘ذاسد،
٘سثت ت ٝتؼذاد عثمات تغییش ٔیىٙٙذ .تٙاتشایٗ ٔٙحٙی ضىٙٙذٌی ساختٕاٖ ٞای  ? ٚ :عثم ٝتا استفاد ٜاص آ٘اِیض سٌشسیٙٔ ٖٛحٙی ضىٙٙذٌی 78 ٚ > ٚ 9
عثمٔ ٝی تٛاٖ تذست آٚسدٔ .ذَ سٌشسی ٖٛاستفاد ٜضذ ٜتشای سٚاتظ تیٗ پاسأتش ٞای ٔٙحٙی ضىٙٙذٌی  ٚتؼذادعثمات ت ٝغٛست صیش ٔی تاضذ.
𝜆

)(3

شکل  -8آنالیس رگرسیون برای انحراف استاندارد در حالت Collapse

شکل  -9منحنی شکنندگی برای حالت Collapse
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?.

بررسی تاثیر ارتفاع در عملکرد لرزه ای سازه ها

تٙٔ ٝظٛس تاحیش دس ٔیضاٖ ضىٙٙذٌی ساختٕاٖ لاب خٕطی فٛالدی تا ٟٔاستٙذ ضشتذسی ،د ٚساختٕاٖ <  = ٚعثمٔ ،ٝذِساصی  ٚعشاحی لشاس ٌشفتٙذ.الصْ تٝ
روش است و ٝایٗ د ٚساختٕاٖ فمظ دس استفاع تا ٔ ٓٞتفاٚت ٞستٙذ ٔ ٚشاحُ لثُ تٙٔ ٝظٛس تذست آٚسدٖ ٔٙحٙی ضىٙٙذٌی ِحاػ ضذ ٜاست .دس ضىُ
صیش ٔٙحٙی ٞای ضىٙٙذٌی تشای ٞش حاِت خشاتی ٕ٘ایص داد ٜضذ ٜاست.

شکل  -11منحنی شکنندگی برای حالت Yielding

شکل  -11منحنی شکنندگی برای حالت Collapse

.11
)7

نتیجه گیری
تا تشسسی ٔٙحٙی ضىٙٙذٌی دس حاِت تسّیٓ تا حاِت فشٚپاضی ت ٝایٗ ٘ىتٔ ٝیشسیٓ و ٝتسّیٓ دس تاص ٜوٕتشی اتفاق ٔی افتذ  ٚضیة خظ آٖ ٘یض صیاد
است و٘ ٝطاٖ دٙٞذٚ ٜلٛع سشیغ تسّیٓ دس ساص ٜاست .دس حاِی و ٝتاص ٜفشٚپاضی تضسٌتش است  ٚضیة ٔالیٓ تشی داسد ،پس احتٕاَ ٚلٛع
فشٚپاضی دس تاص ٜتضسٌتشی اص ضتاب ٔی تاضذ.

)8

تا ٔمایسٙٔ ٝحٙی ضىٙٙذٌی  9ساختٕاٖ دس حاِت فشٚپاضیٔ ،طخع ٔی ضٛد و ٝتا افضایص استفاع ساختٕاٖ ٞا ،فشٚپاضی ساختٕاٖ ٞا افضایص
ٔیاتذ،و ٝػّت آٖ است و ٝساختٕاٖ تّٙذتش تٛا٘ایی تحُٕ دسیفت ٞای تیطتشی ٘سثت ت ٝساصٞ ٜای وٛتا ٜتش داس٘ذ  ٚایٗ تاػج ٔی ضٛد وٝ
دسیفت سّضٞ ٜای تّٙذتش اص ٔمذاس ٔزاص تاالتش سفت ٚ ٝاحتٕاَ خشاتی افضیص یاتذ.

)9

تا ٔمایسٙٔ ٝحٙی ضىٙٙذٌی  9ساختٕاٖ دس حاِت تسّیٓٔ ،طخع ٔی ضٛد و ٝساصٞ ٜای وٛتاٞتش سشیؼتش تسّیٓ ٔیط٘ٛذ  ٚػّت آٖ است وٝ
ظشفیت آٟ٘ا ٘سثت ت ٝساصٞ ٜای تّٙذتش پاییٗ تش است.
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 تؼذادٝ ٘سثت ت،سظٛ ٔتٚ  ا٘حشاف استا٘ذاسد، ذٌیٙٙی ضىٙحٙٔ ایٞ  پاسأتشٝ ٔیشسیٓ وٝ ایٗ ٘ىتٝت،ٜ ضذٝذٌی اسائٙٙای ضىٞ یٙحٙٔ ٜذٞتا ٔطا

):

ذ ضشتذسی دس تؼذاد عثماتٙاستٟٔ الدی تاٛای لاب خٕطی فٞ ٖذٌی تشای ساختٕاٙٙای ضىٞ پا سأتشٝ تٝرٛاٖ تا تٛپس ٔی ت.ذٙعثمات تغییش ٔیى
. تسظ دادٝ = عثمٚ ; ایٞ ٖٖ تشای ساختٕاٛ اص آ٘اِیض سٌشسیٜا سا تا استفادٞ ایٗ پاسأتش،ٝ عثم78 ٚ > ٚ 9
ٜ پذیذٝ تٝرٛ تا تٝپاضی ٔی سسذ وٚ فشٚ ٓ حاِت تسّیٝ ساختٕا٘ی سشیؼتش تٝ سسیذ وٝتا تشسسی تاحیش تؼذاد عثمات دس یه استفاع ٔطخع ایٗ ٘تیز

);

.ّذتش تاضذٙای دیٍش تٞ ٖ ساختٕاٖٝ ٘سثت تٛ استفاع ست،P-Δ
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