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 چکیده 

ی خانمان باها و هر بار پس از وقوع زلزله های شدید ، شاهد از دست رفتن جان بی شماری از مردم ، خرابی های شدید بن

یر چه در سا ما و رتعداد زلزله هایی که برای بشر خطر افرین بوده است،چه در کشوشدن تعداد زیادی از انسان ها هستیم .

بی باشد خرا امل انکشور های دنیای بسیار زیاد است.یکی از عوامل خرابی سازه در سال های اخیر که زلزله هم می تواند ع

 .دمی باش هرگاه یکی از اعضای اصلی یا قائم سازه گسیخته شود ان سازه مستعد خرابی پیش رونده پیش رونده است.

ازه و یا ی کل سباربر سازه ، منجربه گسیختگی اعضای مجاور گشته و در نهایت سبب خراب گسیختگی یکی از اعضای اصلی و

ست .از اته شده خرابی پیش رونده در مقررات ملی ساختمان ایران برای ساختمان ها در نظر نگرف گردد. قسمتی از ان می

ن به طور ذف ستوحی متوسط بعد از سناریوی طرفی با در نظر گرفتن این واقعیت که رفتار ساختمان های بتنی با شکل پذیر

 کامل مورد بررسی قرار نگرفته است بنابراین اساس تحقیق حاضر را تشکیل داده است .

 

 خرابی پیش رونده ،مهاربندتحلیل استاتیکی غیر خطی ،واژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

ه ی شود.از زمانی کا در اثر خرابی پیش رونده حاصل مدرصد از خرابی سازه ه 20تا  15بر اساس تحقیقات گذشته،حدودا بین 

های اط بارانفجارگاز باعث تخریب ساختمان رونان پوینت به علت خرابی پیش رونده شد ،برخی تحقیقات به سمت ارتب

ظر ود درنراحی خطغیرعادی با این نوع خرابی رفته است.بارغیرعادی معموال به باری اطالق می شود که طراحان ان را در 

در  لند مرتبههای ب گیرند.احتمال رخ دادن برخی از حوادث غیر طبیعی با ابعاد سازه ارتباط مستقیم دارد.مخصوصا برج نمی

ر بیش از ت انفجاو در نهایت خرابی پیش رونده هستند.می توان گف معرض خطر بیشتری در برابر حمالت تروریستی و انفجار

برای  که پلی همه ی محققین در موضوع خرابی پیش رونده تالش می کنند ی باشد.پنج برابر خطرناک تر از خطر تصادف م

ت ر نهایجای خالی بین کارهای انجام شده در تحقیقات پیشین و هم پوشانی مدل عددی برای استفاده در صنعت و د

ی طراحی شده بر  سازه ا ،های اخیر دنی . اگر چه در زلزله(1389)داریان ساعدی ،های ایده ال سازی فراهم  کنند  کمیته

زه ها و ده در ساشاند اما دامنه های خرابی ایجاد  مناسب عمل کرده در حفظ ایمنی افراد ، اساس ضوابط لرزه ای موجود 

راحی شده طزه های امروزه به خوبی مشخص است که سا .بسیار گسترده و خارج از انتظار بوده است خسارات اقتصادی وارده ،

سیاری از در ب زله ،در هنگام وقوع زل. در برابر زلزله های شدید متحمل خسارات سنگینی خواهند شد  ، ابطبر اساس این ضو

اید بکه سازه  جه نمودتنش از حد تسلیم فراتر رفته و سازه وارد محدوده غیر خطی می شود.باید به این نکته تو اعضا سازه ،

اد)اظهری ومیرقادری ضرب نمود و کاهش د R/1در  لزله وارد بر سازه را وارد محدوده رفتار غیر خطی شود تا بتوان نیروی ز

با  ظر نبوده وا مد نباتوجه به این که بر اساس مقررات ملی ایران،بحث خرابی پیش رونده در روند طراحی ساختمان ه.(1390،

امل مورد طور ک ای سازه ای بهدر نظر داشتن این واقعیت که رفتار ساختمان های قاب خمشی بتنی پس از ازدست دادن اعض

وع ه این نخرابی پیش روندمطالعه قرار نگرفته است ، موضوع فوق اساس تحقیق حاضر را تشکیل داده است .پیرامون 

 ره کرد :یر اشاها سواالت متنوع پیش روی طراحان و محققین قرار داشته است .از ان جمله می توان به موارد زساختمان

ار نده برخوردافی در برابر خرابی پیش روشده بر اساس روابط مقررات ملی ساختمان ایران از مقاومت کایا ساختمان طراحی -

 است ؟

یل و را در تحل ر صورتی که بخواهیم پتانسیل بروز خرابی پیش رونده را در این نوع ساختمان ها بررسی نماییم چه شرایطید-

 و طراحی باید مد نظر قرار دهیم ؟

 زدیک خواهد شد ؟ادن عضو ، نیروهای داخلی اعضا تا چه اندازه به ظرفیت نهایی ان ها نپس از ازدست د-

 ضای سازه ای کجاست ؟بحرانی ترین محل های  از دست دادن  اع-

ر جاد شده دضعی ایخرابی پیش رونده می تواندبه عنوان عکس العمل های زنجیره ای تعریف شود که خرابی سازه از خرابی مو

خریب شود.ت شودو افزایش می یابد تا سازه به طور کلی یا قسمت عمده ای از ان به طور نامتناسب خراب ان شروع می

از خرابی ها ،  در صد 20نشان می دهد حدود  1971تا  1962های گزارش شده در امریکا و کانادا حد فاصل سال های  سازه

دند طی سال های که شامل ساختمان های اداری و تجاری بوسازه  225خرابی های پیش رونده می باشد.عالوه بر این تخریب 

این نوع  امل اصلیعگزارش شده است.هر چند عواملی نظیر بالیای طبیعی ، اشتباه در نوع ساخت ،انفجارو...  2000تا  1989

 داد.  را تشخیص ریبتخ خرابی ها بوده است ،اما با توجه به کمبود اطالعات مربوط  به تخریب ، نمی توان به راحتی علت اصلی

در سال  وهمکارانمهرابی در رابطه با بحث خرابی پیش رونده در داخل از کشور تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است. 

سازه  47بر روی سازه های طراحی شده بر اساس ایین نامه ی ایران مطالعاتی را انجام دادند.در این مطالعه که بر روی  2014

ای دارای پتانسیل خرابی پیش رونده می  سازه ای بررسی شد مشخص شد که تمامی مدل های سازهبا سیستم های مختلف 

باشند .همچنین با وجود اینکه در حمالت تروریستی ستون های خارجی بیشتر اسیب می بینند ، خسارات وارده در اثر حذف 
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خیرالدین  .لب بیشتر از سیستم های دوگانه استهای ص ستون های میانی بیشتر است .میزان خرابی در تیر ها نیز در سیستم

بر روی پتانسیل خرابی پیش رونده ی سازه های فوالدی با حذف ناگهانی ستون بررسی کردند .ان ها  2013و مهرابی در سال 

را  طبقه بر مسیر بار جایگزین حذف ناگهانی ستون ها 20و  12بر روی دونوع سازه ی فوالدی با سیستم باربری قاب خمشی 

بررسی کردند .نتایج نشان داده شده است که پتانسیل خرابی پیش رونده ی سیستم های قاب خمشی طراحی شده بر اساس 

بار لرزه ای باید بررسی شود .همچنین در طراحی ستون ها باید اضافه بار اعمالی در اثر حذف ستون مجاور در نظر گرفته شود 

را  hexagrid انسیل خرابی پیش رونده را در سازه های بلند دارای سیستم پت 2013.خیر الدین و مشهدیعلی در سال 

 48و  28های  ر خطی بررسی کردند .انها از سازهباسیستم های صلب معمول با استفاده از تحلیل استاتیکی و دینامیکی غی

دارای مقاومت کافی   hexagrid  طبقه که بر اساس بار باد طراحی شده بود استفاده کردند .نتایج نشان داده است که سیستم

در برابر پتانسیل خرابی پیش رونده نسبت به سیستم های متداول می باشد .همچنین نتایج نشان داده است که استفاده از 

 .مهاربند کمانش ناپذیر پتانسیل خرابی پیش رونده را در هر دو سیستم کاهش می دهد

 روش تحقیق 
ست، به ای شده نده در سازه با فرض اسیب دیدگی مهار بند و ستون متصل به ان بررسدر این مدل پتانسیل خرابی پیش رو

ازه بدون ست و سعبارت دیگر فرض شده است بر اثر بار غیر عادی مهاربند به همراه ستون گوشه ی ان از سازه حذف شده ا

یر خطی پس از ر تحلیل استاتیکی غد GSAداشتن این عضو تحت بار ثقلی و جانبی قرار گرفته است .بر اساس ایین نامه 

لی یا جانبی ضرب می شود و سپس سازه تحت بار ثق 2حذف المان مورد نظر ،بار ثقلی در دهانه ی اسیب دیده در ضریب 

و در سایر  (DL+0.25LL)2بنابراین برای بررسی خرابی پیش رونده در دهانه ی اسیب دیده از ترکیب بار .شود تحلیل می

یر خطی از غاستفاده شده است . همچنین برای بررسی پتانسیل خرابی در ناحیه ی   (DL+LL)یب بار دهانه ها از ترک

 تحلیل پوش اور استفاده شده است.

عارف ای مته در این سیستم از سازه هدف ما بررسی خرابی پیش رونده بر اساس سطوح عملکرد سازه است.برای ساختمان

ین گردد.تع یعریف مگاه معیارهای پذیرش و یا کنترل دستیابی به عملکرد مورد نظر تغالبا هدفی مشخصی تعیین می شود و ان

طوح سنتخاب هدف بهسازی شامل انتخاب سطوح عملکرد مناسب برای سطوح خطر مورد نظر می باشد.الزم به ذکر است که ا

یش یر قابل پفته، غمصالح به کار ر عملکرد ،مبنایی برای طرح بهسازی می باشداما به دالیلی همچون عدم قطعیت در مقاومت

راه ریب همورد انتظار را با تقبینی بودن دقیق زلزله و عدم قطعیت ها در مدل سازی ،دستیابی به سطوح عملکرد م

خواست به در سازد.قابل ذکر این که برای یک ساختمان می توان چندین سطح عملکرد را در سطوح مختلف خطر باتوجه می

 رما در نظر گرفت.طراح و تصویب کارف

ایران به شرح  360نشریه ی  و FEMA-356بر همین اساس انواع هدف در بهسازی لرزه ای با توجه به ضوابط دستور العمل 

 زیر می باشد:

 ایمنی جانی ساکنین تامین گردد 1نا پیش بینی می شود که تحت زلزله سطح خطر در بهسازی مب:بهسازی مبنا -1

طح سهدف بهسازی مبنا تامین شده و ساختمان تحت زلزله ی  زی مطلوب پیش بینی می شودکهبهسازی مطلوب:در بهسا-2

 فرونریزد 2خطر 

ش بینی سبت به بهسازی مطلوب از عملکرد باالتری برخوردار است در این نوع بهسازی پینبهسازی ویژه :بهسازی ویژه -3

 شته باشد عملکرد ایمنی جانی دا 2شود ساختمان تحت  زلزله سطح خطر  می
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و همچنین  ایمنی جانی تامین می گردد 1د :در این بهسازی تحت زلزله ی خفیف تر از زلزله ی سطح خطر  بهسازی محدو -4

 ساختمان فرو نریزد 1تحت زلزله ی خفیف تر از زلزله ی سطح خطر 

ای عمل  حالت باید به گونهر این بهسازی بخشی از یک طرح بهسازی کل ساختمان باهدف معین اجرا می شود .در این د-5

 شود که هدف بهسازی در دیگر بخش های ساختمان در مراحل بعدی با هدف یکسان براورد شود

اید بملکردنیز عاساس  همانند طراحی سنتی که معیار مقاومت جهت ارزیابی سازه در برابر بارهای وارده می باشد،در طراحی بر

راحی بر ود.در طمقادیری که به عنوان حدود مجاز تعیین می گردند ،مقایسه شمتغیری به عنوان شاخص طراحی تعیین و با 

.با شوند ه میر گرفتاساس مقاومت ،نیروی داخلی اعضا به عنوان شاخص طراحی و مقاومت اعضا به عنوان حدود این نیرو در نظ

 تار شناخته شد.توسعه ی روش های طراحی بر اساس عملکرد ،تغییر مکان به عنوان مناسب ترین شاخص رف

 رفتارهای تعریف شده ی سازه ها بر اساس عملکرد به شرح زیر است :

  (1O)سطح خدمت رسانی بی وقفه -1

 (2IOسطح استفاده ی بی وقفه )-2

 (3LSسطح ایمنی جانی )-3

 (4CPاستانه ی فرو ریزش)-4

 معرفی مدل های مورد مطالعه

اب خمشی با قطبقه استفاده می کنیم که دارای سیستم  15و  10ات ، ما از پالنی با تعداد طبق 1مطابق شکل شماره ی

ی یه ،کاربرزی اولمهاربند ضربدری است.جانمایی مهاربندها مطابق شکل پیرامون سازه قرار گرفته است.با توجه به مدل سا

ی  لیت، بار مردهیونو ،نوع سقف تیرچه و بلوک 3طبقات بیمارستان ،ساختگاه با پهنه ی خطر خیلی زیاد،نوع خاک شماره ی 

   یبار تیغه های داخل ، 2kg/m550بار تیغه های پیرامون  ، 2kg/m300بار زنده ی  طبقات ، 2kg/m650طبقات
2kg/m140 ،  سازه بر اساس  ثقلی و جانبی پس از بارگذاری. . متر می باشد3.2متر و ارتفاع  5طول دهانه به فاصله ی

ت. برای طراحی نشان داده شده اس  2و1ایران طراحی شده است .مقاطع به دست امده در جدول  نامه ی بتن و فوالد ایین

ه م استفاده شدو ازاین نرم افزار نیز برای تحلیل غیر خطی  پوش اور ه استفاده شده  ETABSخطی سازه از نرم افزار 

 را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 4است.در تحلیل ما قاب شماره 

                                                           
1 Operational 
2 Immediate occupancy 
3 Life safety 
4 Collapse prevention 
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 عهالن سازه ی مورد مطالپ-1شکل 

 

 مقاطع المان سازه ی ده طبقه -1جدول 

 مهاربند ستون تیر طبقه

 8ϕ20 50*50-12ϕ20 2unp20-45*50 اول و دوم 

 8ϕ18 50*50-12ϕ20 2unp18-45*50 سوم

 8ϕ16 45*45-12ϕ18 2unp16-40*45 چهارم تا هفتم

 6ϕ16 40*40-8ϕ18 2unp14-40*40 هشتم تا دهم

 

 

 

 

 

 بقهمقاطع المان سازه ی پانزده ط -2جدول 
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 مهاربند ستون تیر طبقه

 12ϕ20 80*80-28ϕ25 2IPE24-80*80 اول تا چهارم

 10ϕ20 70*70-24ϕ25 2IPE22-70*70 پنجم تا هشتم  

 10ϕ18 60*60-24ϕ20 2IPE20-55*60 نهم تا وازدهم 

 10ϕ18 60*55-24ϕ18 2IPE20-50*50 سیزده و چهارده

 8ϕ18 40*40-12ϕ18 2IPE18-40*40 پانزده

 

 

 يافته ها

 

سازه را مورد  2800ارد و کنترل لرزه ای سازه بر اساس استاند ETABSپس از انجام مدل سازی اولیه با استفاده از نرم افزار 

ات غییر مکان طبق،کنترل ت 2800با توجه به این که یکی از کنترل های بسیار مهم در ایین نامه  تحلیل قرار می دهیم .

 بقه ی اولن در طاباشد لذا ما یک بار سازه را در ناحیه ی خطی بدون خرابی و سپس با حذف مهاربند و ستون متصل به  می

ه  سالم در ناحیه ی .همان طور که مالحظه می شود سازامده است 2و1مورد تحلیل قرار می دهیم.نتایج حاصله در نمودارهای  

ی شود ه برابر مریبا سمه را رعایت می کند اما پس از حذف مهار بند این تغییر مکان تقخطی میزان تغییر مکان مجاز ایین نا

اهد شیم پس در حالی که می دانیم در طراحی حتی برای کاهش چند میلی متر تغییر مکان مجبور به افزایش مقاطع هست

 تغییر مکان بسیار بزرگ بوده ایم.

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

53 

 

 

 طبقه ی سالم و اسیب ديده در تحلیل خطی 10حنی تغییر مکان طبقات سازه  من-1نمودار
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 طبقه ی سالم و اسیب ديده در تحلیل خطی 15نحنی تغییر مکان طبقات سازه  م-2نمودار
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م به کنیم.الز لیل میطی پوش اور تحاین بار ما سازه ها را در هر دوحالت سازه سالم و اسیب دیده در ناحیه ی تحلیل غیر خ

فزار تعریف کرده ایم.ضمن ان که الگوی ابرای نرم  FEMA- 356 ذکر است که ما مفصل پالستیک را مطابق با دستور العمل 

 3و 2ا اشکال طابق ببار مطابق با مدل اول ارتعاش سازه است.پس از انجام انالیز سازه ها نحوه ی تشکیل مفاصل پالستیک م

ی  ت به سازهم  نسباشد.با توجه به گام های تحلیل مشاهده می شود که مفاصل پالستیک  در سازه ی پانزده ی طبقه سالمی ب

د طوح عملکریه ی سده طبقه دیرتر تشکیل می شود.همچنین با تشکیل مفاصل پالستیک در هر دو سازه در ابتدا هر دو در ناح

 بی وقفه باقی می مانند.

 

 طبقه ی سالم 10 ل  نخستین مفاصل پالستیک در گام دوم از تحلیل در سازهنمايش تشکی-2شکل 

 

 

 طبقه ی سالم 15مايش تشکیل  نخستین مفاصل پالستیک در گام دهم از تحلیل در سازه ن-3شکل 

 

و   4کل این بار ما ستون و مهاربند طبقه اول قاب مورد نظر را حذف می کنیم و مراحل تشکیل مفاصل پالستیک را  مطابق ش

هم  طبقه در گام سوم از تحلیل حتی از سطح عملکرد فرو ریزش 10کنیم .همان طور که مالحظه می شود سازه  بررسی می 5
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 3طبقه مفصل در مرحله هفدهم از تحلیل مطابق با نمودار شماره  15فراتر رفته و دچار فروپاشی می گردد اما در مورد سازه 

 د که نشان دهنده مقاومت بیشتر این سازه در برابر خرابی است.در ناحیه ی فروریزش قرار می گیر

 

 طبقه ی اسیب ديده 15مايش تشکیل مفاصل پالستیک در گام هفدهم از تحلیل در سازه ن-4شکل 

 

 

 طبقه ی اسیب ديده 10مايش تشکیل مفاصل پالستیک در گام سوم از تحلیل در سازه ن-5شکل 
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 اسیب ديده   طبقه ی 15ازه ی منحنی سطوح عملکرد س -3نمودار

 

ه از خود پیش روند خرابی انچه که از رفتار هر دو مدل سازه نمایان است این که سازه ی پانزده طبقه استقامت بیشتری در برابر

ر ابتدا ستیک دنشان می دهدو دیر تر وارد سطح عملکرد خرابی می شود.نکته ی دیگر در این مدل سازی تشکیل مفاصل پال

 یسه و درکای مقاانه ی اسیب دیده است که حاکی از ان است که هر دو سازه پتانسیل خرابی پیش رونده را دارند.بردر ده

نشان  4و3ول کرده و مطابق جدا بهتر ما تغییر مکان گره حذف شده را در هر دوسازه در مراحل مختلف تحلیل یادداشت

 دهیم. می

 طبقه 15رين مراحل تحلیل در سازه ی جابه جايی قرائت شده در اخ-3جدول شماره ی 

 (CM) میزان جابه جایی مرحله ی قرائت ردیف

 0.18 پس از بارگذاری سازه 1

 0.94 تحلیل استاتیکی خطی سازه ی سالم 2

 2.05 تحلیل استاتیکی خطی سازه ی اسیب دیده 3

 9.55 تحلیل استاتیکی  غیر خطی سازه ی سالم 4

سازه ی اسیب دیدهتحلیل استاتیکی  غیر خطی  5  35.3 

 

 

 طبقه 10جابه جايی قرائت شده در اخرين مراحل تحلیل در سازه ی -4جدول شماره ی 

 (CM)میزان جابه جایی  مرحله ی قرائت  ردیف
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 0.26 پس از بارگذاری سازه  1

 1.07 تحلیل استاتیکی خطی سازه ی سالم  2

 3.15 تحلیل استاتیکی خطی سازه ی اسیب دیده  3

 10.85 تحلیل استاتیکی  غیر خطی سازه ی سالم  4

 42.3 تحلیل استاتیکی  غیر خطی سازه ی اسیب دیده  5

 

 

ورد کان گره مغییر مبا بررسی میزان جابه جایی هایی که در دو جدول فوق شاهد ان بودیم در هر دوسازه در ابتدای تحلیل ت

این  ه طوری کهودیم بم های تحلیل شاهد تغییر مکان های بسیار بزرگ بنظر بسیار کوچک بود،اما رفته رفته وبا جلو رفتن گا

س ایین نامه ی سانتی متر بود که بر اسا 35.3طبقه  15سانتی متر ودر سازه ی   42.3طبقه  10تغییر مکان در سازه ی 

GSA . امریکا این میزان جابه جایی قابل قبول نبوده و سازه دچار فروپاشی می گردد 

 ه گیرینتیج  .7

ا سازه ایی اعضسازه هایی که بر اساس ضوابط ایین نامه های قدیمی طراحی شده اند،مبتنی بر به کار گیری مقاومت نه 

وش تنش ه در رچباشند که نیروی زلزله را بافرض رفتار خطی سازه و با ضریب رفتار کاهش می دهد.چه در روش حدی و  می

 قاب خمشی یرهادرتت نیرویی انجام می گردد.مفهوم ان این است که اعضایی نظیر مجازطراحی در بازه رفتار خطی اعضاوبصور

شکالت مکی از یکه دارای رفتارتغییرشکلی می باشند در طراحی با اعضا نیرویی به طور یکسان دیده می شوند.این نکته 

ار انجام یب رفتکرد تنها با ضرای این گونه روش های طراحی است.به بیان دیگر ارتباط نیروهای طراحی و سطح عمل ریشه

طرح که  ر زلزله یر برابدشود که مقدار ان با استفاده از ایین نامه اختیار می گردد.ذکر این نکته ضروری است که سازه ها  می

ایی اعض وارد شود یر خطیمعموال طیف ان در ایین نامه ارائه می گردد،دارای رفتار غیر خطی می باشد و هر اندازه در بازه ی غ

رایند فکان اصلی از ار با مقاطع کوچکتر می توانند ایمنی کافی از خود نشان دهند .تعیین هدف بهسازی لرزه ای به عنوان یکی

از جنبه  اختمانبهسازی لرزه ای ساختمان ها محسوب می شود.انتخاب هدف بهسازی متاثر از خواسته های کارفرما،اهمیت س

مه ی ایین نار مبناباشد.به طور کلی طراحی لرزه ای ساختمان های متعارف ب و غیره می های تاریخی ،اقتصادی،اجتماعی،فنی

طر خک سطح یهای این ایین نامه ها ،ساختمان های متعارف برای  های ساختمانی صورت میگیرد.بر اساس ظوابط و شیوه

 ده اند کهشتنظیم  نامه ها به گونه ایمشخص از زلزله و سطح عملکرد مورد نظر محاسبه و طراحی می شوند.ضوابط این ایین 

 ،کند نوع خاثر مانطراح را به طرح ساختمان منظم و شکل پذیر تشویق می کند.در نسل جدید ایین نامه ها کلیه ی عوامل مو

 ه هنوز هماست ک پریود طبیعی ساختمان،اثرات منظمی و ...به ویژه شکل پذیری به شکل مناسب دخیل شده اند.این در حالی

 ن لرزه هاای زمیمبنای ظوابط فوق ،دستیابی به سطح عملکردی از پیش تعریف شده فارغ از عدم قطعیت نیست و تجربه ه بر

 این مدعا را نشان می دهد .

طبقه در مراحل مختلف تحلیل نشان دادبه طوری  که با  10طبقه عملکرد مناسب تری را نسبت به سازه ی  15در مدل ، سازه 

های  قات به علت افزایش تعداد المان ها که باعث افزایش تعداد درجات نامعینی در سازه می شود تعداد المانافزایش تعداد طب

بیشتری برای بازتوزیع نیروها وجود دارد به همین سبب مقاومت سازه در برابر بار ثقلی نیز افزایش پیدا می کند. همچنین با 
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ت کننده در بازتوزیع نیروها مقاومت سازه در برابر بار ثقلی کم شده و کاهش تعداد طبقات و کاهش تعداد المان های شرک

پتانسیل گسترش خرابی افزایش می یابد . در ادامه نحوه ی تشکیل مفاصل پالستیک در تمام مراحل مورد ارزیابی قرار گرفت و 

ا تغییر مکان ها بود.در هر دو سازه در نتیجه این بود که هر دو سازه مستعد خرابی پیش رونده بودند نکته ی دیگر در رابطه ب

کرد اما رفته رفته با جلو رفتن گام  را ارضا می 2800ناحیه ی تحلیل استاتیکی خطی تغییر مکان مقادیر مجاز ایین نامه ی 

رگ بودیم که با این تغییر مکان بز GSAهای تحلیل خصوصا تحلیل غیر خطی شاهد تغییر مکان بزرگتر از  مقادیر ایین نامه 

 سازه دچار خرابی می گردد.
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