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تقدیم

تقدیم به:
شهههدای واالمقام انقالب اسههالمیک که «زنده نگه داشههتی یادشههان امروز کمتر از
شهادت نیست».
همانها که «حقانیت» انقالب اسالالال ر ا اع قمو ودهاهاپ کاکنالالان ا یا و د و داکا انه ا اد ی د ر
خالو خهیش که شیدند تا نزایکورین حجت یر تما ر ک سانر شهند که ذ شت سالیان ا انع ا یا ت
نداپ وحر و غیبت ظاهرپ ا انع ا ک حضر ا ام ع ان خها ر ک دا ند.
ا رچه کهچکم ،ولر الم نواق اد و رام شهیدان است که الهاینان یا حبت خدا و کیروپ اع حو صفا
یا وه یها و هریانر اع د س خدا اا شو د؛ و ا روع هم یه وا سطه ا تباط و تعلق نان یه ذات خدا ،همچ ان
عندد اند و یه هر یک اع ا اد اند ان ا سالالالیر خدا ،یه انداعد تعلو و ا اات و هموش کریمانه یا پ
ر سان د؛
خواه یک دانشجوی کوچک باشد و خواه یک ....
و این حقیر ،شهدا ا اع الیالپ خاطراتنان ش اخوم ،و یخصهص خاطراتر که یر واسطه اع عیان کد م و ا
وصف خصهصیات قمهپ یز ها م «سید احمد جاللی» ش یدم:
 یسیا صبه یها و هر ز کسر ا اع خها نرنجاند؛ نه ن و نه هیچ یک اع اوسوان و ا یل حوریک یا ندیدیم قصبانر شها! ا او ان تحصیل ،سرآ د اانش آ هعان شهر و طقه خها یها؛
 ا شجاقت کم نظیر یها و ا قین حال یسیا وهاضع و هریان. ا اوج ر اپ دبهه هاپ د هب و ا یحبهحه د گ و تالش و شهاات ،اع وظیفهاش ا سیرکسب قلم غفلت نمر کرا و یراپ ک که ا س ر خهاند تا یوهاند ا صه ت عندد اندن وا ا
ااننگاد شها و ا س گرپ ایگر اع آ ان هاپ انقالب اسال ر ا اع ک د.
 حور یک کهاک یاعیگهش و کر شیط ت وقور او ا ا حال نماع ایدد یها ،یراپ اقایقر جذوبحال خهش او و ال سپرا ر اش ا نماع یه خداپ خها شدد یها (این ا خها آن کهاک ا
یز راش یرایم ر فت).
أ

تنکر و قد اانر

دا اا ا یه سالالم ااب اع آقاپ اکور هدپ ی اعااد که ا طهل دت انجام این سالالاله ا سالالمت اسالالواا
اه ما ،وحمل عحمات ای جانب شدند ،تنکر نمایم.
یه یمن ح ضه او سوان قزیزم ،ساقات و لحظات کریا و ر ر ا ا اان نکدد قمران اان نگاد ص عور
ا یرکبیر سپرپ کرام؛ یراپ یکایک نان اع ا اد خداپ وعال آ عوپ ه قیت وعا زون ا ا تقاپ سطح
قلمر خها و ااننگاد و کنه ان ا اا م.
کد و اا قزیزم همچهن همی نه یا اقاپ خیر و ه مهاهاپ ال سهعانه شان همراد و اه ماپ این حقیر
یهاند تا یاالخرد این ساله یه سرانجام سید و نفس احور کنیدند! اسوان هریاننان ا ر یهسم و اع
خداپ یز گ یراینان سال ور و طهل قمر کر یرکت آ عو یک م.
کد و اا هم سرم ،ا طهل دتر که ح ضه این حقیر یراپ رعند و هم سرم ،ح ضه پ خ سوه و کمرنگ
یها ،کد پ و اا پ ا یه نیکر ا حو ا تمام کراند .لطف و هریانینالالان تا اید ا خاطرم خهاهد اند و
ا یدوا م اعاپ عحماتنان ا یه شیری ر اع خداپ خها یسوان د.
و ...
آخرین سپاس ناقایل خها ا یه هم سر هریان و یاو ایر تقدیم ر ک م که ا ک ناکش سخور هاپ این
وع ا  ،ح ضه صمیمانه اش ایه آ ا ش ن ا ست .ا یدوا م وعهاپ کیش و اع لطف و حمت خدا یراپ
ا شااتر و نه انر تر و کرثمرتر اع همینه یاشد.
سید هدپ دان ،کسر کهچهلهپ یایا ،این ها و هم ر نهیسم که وقور یز ور شدپ و خهندن یاا ر ور
یفهمر یایایر خیلر او سوت اا شوه و خیلر خه شحال شدد که ته وع ا اقش یا ا انر او دپ اان نگاد
کیش یایا.

ب

چکیدد

چکیده
یر ا ساس نوایج طالعات اخیر یر وپ قملکرا لرعداپ سی سوم ایها یر شر هالاپ یدون سخت ک دد ،انجام ا عیایرهاپ
اقیو اع ظر یت رو یزش این سیسوم تحت یا هاپ لرعداپ احوماالتر اع ضرو یاتر است که خها سولزم ااشون یک دل
وا پ شا ل عوال یراپ و ق ناعک هالاپ ا ست .اع این و ،ا این طالعه ،کس اع یر سر و ش ا سایر نقاط ضعف ددپ
دلهاپ وا پ هدها ،یک دل وا پ ددید ا ائه شدد است که ضمن یهرد دپ اع زایاپ سایر دلها ،ا یر یرندد
او نهع عوال یان-چرخه و چرخهاپ یراپ و ق هالاپ اسالالالت .اقوبا این دل و زایاپ وا پ آن اع طریو قایسالالاله یا 4
نمهنه آع اینگاهر یا خصهصیات وفاوت ه ا تأیید قرا ر وه است .اع آنجا که کالیبراسیهن کا ا ورهاپ دل تهسعه یا وه
و ا ائه ا تباط یین این کا ا ورها و ویژ رهاپ نمهنههاپ خولف یه الیل قدان نوایج آع اینالالالگاهر کا ر قدو نبها ،ا
ااا ه طالعه ،حساسیت قملکرا لرعداپ سیسوم یه کا ا ورهاپ دل تهسعه یا وه ه ا ا عیایر قرا ر ت .یراپ این ظه ،
کس اع یر سر وشهاپ طراحر ا ائه شدد یراپ سیسوم تهسط رادع عوبر یین المللر و تهسعه یک نرم ا زا دا ع دهت
طراحر سالالالیسالالالوم 4 ،قاب سالالالاخومانر  14 ،9 ،3و  20طبقه طراحر شالالالدند و هر یک یا  15ترکیب خولف اع قاایر
کا ا ورهاپ عوال دل ددید ،یه صاله ت غیرخطر ا نرم ا زا  OpenSeesدل سالاعپ شالدند .ضالمن اسالوخراج ظر یت
یانه رو یزش (شالالدت لرعداپ و اظر یا  50ا صالالد احومال رو یزش) و اظر یا سالالطهز عوال خولف اع طریو تحلیل
ای ا یکر ا زای دد  60دل ایجاا شدد ،تقا ضاپ شکل کذیرپ و ا صد نا کت اق ضا ا دذب انرژپ هی سورتیک نیز ا
شالالدت رو یزش یانه یراپ تما ر دلها اسالالوخراج راید و نالالاهدد شالالد اثرکذیرپ ظر یت رو یزش یانه اقضالالا اع
کا ا ورهاپ عوال دل تایع ا ده اضالا ه قاو ت وایعه ذاشالوه شالدد ا سالاعدها ا رای د طراحر آنهاسالت .این اضالا ه
قاو ت ا ساعد  3طبقه یه سبب غلبه شدید ها یر شر یی نی ه یها و ا سایر ساعدها یا ا زایش ا تفاع ساعد ا زایش
ریا ت .اع حیث نحهد تهعیع تقا ضاپ شکلکذیرپ ا اق ضاپ ساعداپ و ا صد نا کت آنها ا دذب انرژپ ،سطح عوال
اخوصالالاص یا وه یه دلها تاثیر ذا پ قایل تهدهر نداشالالت و یراپ همه دلها تقاضالالاپ شالالکلکذیرپ تیرها و و قهاپ
هالاپ ا طبقات یاالیر یینالالی ه و یز ور اع  20یها و یا حرکت یه سالالمت کایین کاهش ریا ت .یینالالی ه تقاضالالاپ شالالکل
کذیرپ ناهدد شدد سوهنها ا طبقه اول ساعد  20طبقه خ رااا و یه قدا پ نزایک یه  5ر سید .یینی ه نا کت
تیرها ا دذب انرعپ هیسورعیس ا ساعد  3طبقه و یه یزان  44ا صد ناهدد شد ا حالیکه ا صد نا کت و قهاپ
هالاپ ا ساعدها نزایک یه هم و یه قدا  60ا صد یها.

واژههای کلیدی:
سی سوم ایها یر شر هالاپ ،ته سعه دل هی سورعیس شا ل عوال ،تحلیل ای ا یکر ا زای دد ،ظر یت رو یزش
یانه ،تقاضاپ شکل کذیرپ ،دذب انرژپ هیسورتیک ،تحلیل حساسیت.
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فصل اول
مقدمه

صل اول :قد ه

 1.1مقدمه
سیسوم ایها یرشر هالاپ ) (SPSW1یک سیسوم یا یر دانبر ونکل اع و قهاپ هالاپ است که ا
یرخر اع اهانههاپ قابهاپ خم نر حاط شدداند و اق ضاپ این قابها نقش اق ضاپ رعپ این و قها ا
یر قهدد اا ند ( شکل  .)1-1یک اهانه اع یک قاب چ دطبقه اا اپ ایها یر شر هالاپ ا رتهان شبیه
یه یک تیر و ق طرداپ ا نظر ر ت که ا آن سالالوهنها یه زله یالها ،تیرهاپ طبقات همان د سالالخت
ک ددها و و ق هالاپ یه ق هان دان ریاش د.

شکل  .1-1اجزای تشکیل دهنده سیستم دیوار برشی فوالدی

ا سی سوم ایها یرشر هالاپ اتصال یین تیرها و سوهنها یراا یهاد و یرخالف تیرو قها که یالها یه
قلت ضعیف یهان نان نقش ی سزایر ا حمل نیرو ندا ند ،ا ایها هاپ یر شر هالاپ سوهنها رتهان د
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نقش تعین ک دداپ ا ا یا یرپ و وا سالالیسالالوم ایفا نمای د .اتصالالال و ق یه تیر و سالالوهن نیز رتهاند
تهسط دهش هشه یا کیچ و هرد انجام شها.
اسالالوفااد اع و ق هالاپ ا تأ ین یا یرپ دانبر یه او صالاله ت ناعک و سالالخت شالالدد وداول اسالالت ولر
اسالالوفااد اع و ق ناعک (یدون سالالخت ک دد) یه قلت تهدیه یهور اقوصالالااپ یینالالور ه ا تهده طراحان و
آییننا ههاپ سالالاخومانر قرا ر وه اسالالت .و ق ناعک هالاپ ا هادهه یا ت شهاپ نالالا پ ناشالالر اع
یا ذا پ دانبر یه سالالرقت کمانش کراد و تنالالکیل یک یدان کنالالش ه ب ا راهد .قمدد یا یرپ
ایها یرشالالر هالاپ اع این رحله آغاع رشالالها که ا آن و ق هالاپ قمدتاً تحت کنالالش قرا اا ا و
سخور و ظر یت دذب انرژپ یاالیر ا یه سیسوم ریخند .ا شکل  2-1کمانش یک و ق ناعک هالاپ
ا عرض یا دانبر و ت نکیل یدان ک نش قطرپ یا ا سوفااد اع وش ادزاپ حدوا شبیه ساعپ شدد
است.

شکل  .2-1کمانش ورق نازک فوالدی تحت فشار ناشی از بار جانبی شبیه سازی شده به روش اجزای محدود

زایاپ سیسوم ایها یرشر هالاپ ا رتهان یه صه ت عیر اسوه ی دپ نمها [:]1
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 ادراپ ایها هاپ یرشر هالاپ اا اپ دزئیات کیچیدد کمورپ نسبت یه سایر سیسومهاپ
ساخومانر یهاد و ه دسان ،تک سینها و کا ران ر یا اانش هدها و یدون نیاع یه کسب
ها ت ددید رتهان د آن ا ادرا ک د.
 سرقت ادرا یاالست عیرا رتهان ایها یرشر هالاپ ا ا کا خانه ساخت و یه ساا ر یه حل
وقل و نصب کرا که این یک زیت نسبت یه ایها یرشر یو ر ریاشد .همچ ین یک و ق
کرک دد ا رتهان اع قطعات کهچکور ساخت.
 اع نظر سخور ،ایها هاپ یرشر هالاپ اع سختترین ها ی دهاپ وداول ان د ها ی د  Xهم
سختتر است و یاقث کاهش قایل تهده تغییر کانهاپ ساخومان ا یا هاپ دانبر کم و وهسط
رشها .این زیت ا ساخومانهاپ خاص ثل ییما سوانها که اا اپ تجهیزات حساس هسو د
هم ریاشد .همچ ین یا تهده یه سخور عیاا سیسوم ،رتهان آن ا ا اهانههاپ کهچکور قاب
اسوفااد کرا که این زیت هدب انعطاف کذیرپ یینور ا اسوفااد اع ضاهاپ هدها ا ساخومان
رشها.
 ا این سیسوم یا شروع وا کس اع کمانش و کالسویک ،یزان دذب و اسوهالک انرژپ یاال
ر وا که یاقث قملکرا اسب سیسوم ا حدواد یا هاپ شدید دانبر رشها .همچ ین یه
قلت سورا ر اتصال و ق یه تیر و سوهن ،یاع کخش ت شها یهور صه ت ر یرا.
 یه قلت اسوفااد اع ظر یتهاپ کس اع کمانش و ق و قملکرا طلهب آن ا دذب و اسوهالک
انرژپ ع ینلرعد ،صرف هالا ا ساخومان ا

قایسه یا قایهاپ خمنر هالاپ یه قدا

چنمگیرپ کاهش ریاید .البوه ا صه ت اسوفااد اع ایها هاپ یا ضخا ت کم و یدون سخت
ک دد ،صر ه دهیر یینورپ ا صرف هالا حومل است.
 کس اع وقهع ع ینلرعدهاپ شدید ا صه ت طراحر صحیح سیسوم ایها یرشر هالاپ خسا ات
ادزاپ ساعداپ ا ایها هاپ یرشر ومرکز شدد و تر یم ساعد یه احور یا تعهیض این اقضا
ا کانکذیر است.
 یا اسوفااد اع ایها هاپ یرشر هالاپ یه سبب ضخا ت کم ایها نسبت یه ها ی دها ،ضاپ
یینورپ یراپ قاصد عما پ یاقر ر اند.
 ا صه ت نیاع یه قاومساعپ یا اسوفااد اع ایها هاپ یرشر هالاپ نیاع یه تعطیل کران ساخومان
نیست عیرا نصب ایها یصه ت هضعر انجام شدد و خرایر قمه ر یه همراد ندا ا.
 ا کان ایجاا نها ر ا این ایها ها ودها اا ا.
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 نقهص اولیه ناشر اع حمل و نقل و ت شهاپ کس اند ا قملکرا ایها یر اثرند.
ا اسواپ یرشمران زایاپ سیسوم ایها یرشر هالاپ ،ها ا خولفر اع کا یرا ه و آن ا نقاط
خولف انیا نیز قایل ذکر است [ ]1که یراپ حفظ اخوصا اع ییان آنها خهااا پ رک یم.
عایب قمه ر سیسوم نیز یه شرز عیر ریاش د [:]1
 ایها هاپ یرشر هالاپ ا

قایسه یا ایها هاپ یرشر یونآ ه ،اع سخور االسویک کمورپ

یرخه اا یهاد و قایت شدیدپ ا اسوفااد اع ایها هاپ یرشر هالاپ و یونآ ه ا ساعدهاپ
یل د رتبه ودها اا ا.
 یدلیل نیروهاپ یز ر که اع طرف و ق یه سوهنها اقمال رشها ،قطع سوهنهاپ اطراف ایها یرشر
هالاپ یز گ ریاش د.
 ودها ضعف اانش و ا ک اقیو اع وا سیسوم هانعر یر سر اد سورش ییش اع کیش آن ایجاا
کراد که ا ااا ه این صل یه آنها اشا د خهاهد شد.
یه غم زایاپ وعدا سیسوم ایها یرشر هالاپ اع د بههاپ قملکراپ و اقوصااپ ا قایسه یا عایب
قایل چنم کهشر آن ،سورش ییش اع کیش این سیسوم یا هانع و نکالتر همراد است که کرااخون یه
آنها ه ضهع ساله حا ضر ا ست .ا این ا سوا ،ا این صل ،کس اع رو پ یر طالعات ذ شوه صه ت
ر وه یر وپ سیسوم ایها یرشر هالاپ ،خألهاپ طالعاتر رتبط یا وا و طراحر سیسوم ش اسایر
رشهند .کس اع آن ،اهداف ا نظر ر وه شدد ا این ساله یه همراد ساع اندهر صه ت ر وه دهت نیل
یه آن اهداف ییان رشها.

 2.1مروری بر مطالعات گذشته بر روی سیستم دیوار برشی فوالدی
اع سال  1970تا ک هن آع اینات وعداپ یر وپ ایها هاپ یرشر هالاپ ا قیاسهاپ یز گ و کهچک
زا ش شدد ا ست .این طالعات وا و قهاپ هالاپ ا تحت تما ر حالوهاپ یا ذا پ ،اع اال سویک تا
کالسویک و اعکمانش تا راحل کس اع کمانش یر سر کراداند .ا این یخش ،ایودا یه صه ت هرست وا
اغلب طالعات انجام ر وه یر وپ سالالیسالالوم ایها یرشالالر هالاپ ا رو رک یم و سالالپس یه صالاله ت
5
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تف صیلر ها اپ اع طالعات ذ شوه ا که اع نوایج آنها یه صه ت سوقیم ا این ساله ا سوفااد شدد
است ییان خهاهیم کرا.

 1.2.1مروری اجمالی بر سیر تحقیقاتی گذشته
یه ظه رو سالالیر تکا ل اانش هدها ا ع ی ه وا ایها یرشالالر هالاپ ،هرسالالور اع اهم طالعات
ذ شوه وپ سی سوم و نوایج کلیدپ آنها ا ددول  1-1یر ا ساس تقدم ع انر آ دد ا ست .نوایج ید ست
آ دد یه اتفاق ،طو اسالالوفااد اع قاو ت کس اع کمانش ،حهعد یدان کنالالنالالر و ظر یت دذب انرژپ
چرخهاپ کایدا ا ا طراحر این کانلها یه ق هان سالالالیسالالالوم قاوم یا یر دانبر اصالالاللر سالالالاخومانها
کذیر وهاند.
جدول  .1-1مروری بر مطالعات گذشته و نتایج کلیدی آنها
ردع و سال

هضهع و وش یه کا

وه

نوایج کلیدپ

تاکاهاشر و
همکا ان1970 ،
[]1

طالعه قداپ و آع اینگاهر
ایها هاپ یرشر هالاپ
سخت شدد

یر سر تهالر شکست و اثبات وا تک دهوه و چرخهاپ
کایدا

یمه ا و آکر یا ا
[1977 ،]3

وا سیکلر ایها هاپ یرشر
هالاپ یا و ق ناعک

حاسبه یا کماننر و ق و تخمین ح ر نیرو-تغییر کان
سیسوم ایها یرشر هالاپ

ا لیدیس و انسل،
]4[ 1982

ا کان س جر آنالیز و طراحر
ساخومانهاپ چ د طبقه یا
اسوفااد اع ایها هاپ یرشر
هالاپ سخت شدد

کاهش هزی ههاپ ساخت اع طریو کاهش ع ان ساخت و
کاهش وعن ساخومان و ایعاا هنداسیهن و ساخت یسیا پ اع
دزئیات ا کا خانه

یا ااا [1992 ،]5

وا کانلهاپ یرشر هالاپ و
یو ر

وا دانبر کانلهاپ یرشر هالاپ یا و یدون کهشش یو ر

الگالر وهمکا ان،
]6[ 1993

تست  5نمهنه ایها یرشر
هالاپ -3طبقه یا قیاس
یک چها م یا ضخا تهاپ
وفاوت و ق و اتصاالت سااد
و یراا تیر یه سوهن تحت
یا هاپ چرخهاپ و هنهتهنیک

تأیید قایلیت وا کس اع کمانش کانلها ا تأ ین سخور،
قاو ت دانبر و ظر یت دذب انرژپ

عو و له [ 7و ،]8
1994

طالعه تحلیلر وا سیسوم
ایها یرشر هالاپ -12طبقه

یرآو ا سخور و قاو ت سیسوم و یراپ وشهاپ خولف
اتصال و ق
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یا وشهاپ خولف اتصال
و ق یه اقضاپ رعپ
سه ر و یا ااا ا
[1996 ،]9

اثر کهشش یو ر وپ وا
ایها هاپ یرشر هالاپ

یر سر شکل کذیرپ کانلهاپ هالاپ تحت یا دانبر

الگالر و لئه [،]10
1997

دلساعپ ایها هاپ یرشر
هالاپ اا اپ و قهاپ لچکر

ا ائه دل تحلیلر سااد یراپ دلساعپ این نهع اع ایها ها

کهالک و همکا ان،
]11[ 1999

طالعه قداپ یک ساخومان یدلیل اسوفااد اع ضخا ت و ق قایل ادرا یجاپ ضخا تهاپ
 8طبقه یا ایها یرشر هالاپ العم ،ساخومان اا اپ اضا ه قاو ت عیااپ یها و ضهایط آیین
نا هاپ ا یه احور ا ضا رکرا .یا ودها وقهع تسلیم ا
طراحر شدد یر اساس وش
کین هااپ ته یه ن و همکا ان سوهنهاپ یعضر طبقات ،طبقه نرم ا ساعد تنکیل نند
و یا ذا پ آیین نا ه لر
کانااا

طالعه آع اینگاهر سیسوم
ضایر و همکا ان،
 ]12[ 1999و [ ]13ایها یرشر هالاپ یا اسوفااد
و لهیل ،کریهن ،ونوه ا اع یز لرعداپ و طالعه قداپ
آن
و ضایر،2000 ،
[16 ،15 ،14و ]17

 یر سر تأثیر ل گر واژ هنر یر وپ قملکرا سیسوم تأیید وا شکل کذیر سیسوم تحت یا هاپ لرعداپ ننان اااد شد عاویه نها هاپ کننر ا هشههاپ و ق یهقائم و ا وسط آن یه ا قر تمایل اا ا ا نویجه دل نها پ
غیر هاعپ ا یراپ دلساعپ تهعیع غیریک هاخت نیرو ا نقاط
خولف و ق کین هاا کراند
 همچ ین دل االسویک غیرهمسانگرا ا یراپ دلساعپوا و ق ا حیطه االسویک عر ر کراند.

یهبهانر را و
همکا ان [،]18
2003

طالعه آع اینگاهر و قداپ
ایها یرشر هالاپ  3طبقه

آع ایش نمهنهتر یم شدد ا ایه و همکا ان (عیر ا یبی ید) و
قایسه نوایج یا وش ادزاپ حدوا .اثر انعطاف کذیرپ
سوهنها یر ایجاا یدان یرشر غیریک هاخت ا یر سر کراند.

صبه پ و همکا ان
[2005 ،]19

ا ائه دل اند ک ش قاب-و ق

یا رض وقهع یدان یرشر یک هاخت ا و ق و شرایط رعپ
سااد ا حل اتصال و ق یه المانهاپ رعپ ،یک ایطه
یاضر یراپ حاسبه وا دانبر جمهقه قاب-و ق ا ائه
کراند.

خراعپ و همکا ان
[20و  2004 ،]21و
2007

ا ائه دل اند ک ش قاب-و ق
اصالز شدد

ددایش وا پ رض شدد تهسط صبه پ و همکا ان ا یا
رض اقیوترپ دایگزین کراند.

چن و ژانگ [،]22
2006

یر سر آع اینگاهر وا
نمهنه یا قاو ت تسلیم و ق
کایین

ناهدد کراند که اسوفااد اع این نهع و ق یاقث یه تعهیو
ا واان شکست قاب و شکل کذیرپ یینور نمهنه رشها.
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کا ک و همکا ان
[2007 ،]23

طالعه د طلهب وا ا
ایها هاپ یرشر هالاپ

ناهدد کراند یراپ اسویایر یه قملکرا طلهب سیسوم ،یاید
یا طراحر سوهنها ا قایل نیروهاپ ناشر اع تسلیم کا ل
و ق ،اع وا خمیرپ آنها ا طهل یا ذا پ مانعت کرا.

صبه پ قمر و
قلهکر [2008 ،]24

وا سیکلر ایها هاپ یرشر
هالاپ  3طبقه

یر سر آع اینگاهر نهع اتصال تیر یه سوهن

چهپ و کا ک [،]25
2008

قایسه وا ایها هاپ یرشر
هالاپ یا قایهاپ ها ی دپ
همگرا و قابهاپ خمنر

نوایج آع ایش وپ قابهاپ  3طبقه یا سیسومهاپ خولف
ننان ااا که ایها هاپ یرشر ناعک هالاپ یا وا یرشر
غالب اا اپ شکل کذیرپ و قایلیت دذب انرژپ یه ترتیب 2.8
و  5.8یرایر قاب ها ی دپ شدد همگرا و  3.3و  2.8یرایر قاب
خمنر ریاش د

کیه و همکا ان
[2008 ،]26

اثر تعهیض و ق کس اع علزله
ا وا ایها هاپ یرشر
هالاپ

یا اسوفااد اع آع ایش ایه ا یرشر هالاپ  2طبقه ا او اع
کر ا کر ،اثر تعهیض و ق ا انوهاپ اع اوم یر سر کراند.

قهش و همکا ان
[2009 ،]27

طراحر ایها هاپ یرشر
هالاپ یا ا نظر ر ون
تقاضاپ ا یفت غیرخطر

ا چها چهب وش طراحر یر اساس قملکرا ،سعر کراند
طراحر سیسوم ا یا هدف ر ون یک ا یفت یین طبقهاپ
نخص انجام اه د .ا طالعه خها اع رضیات سااد ک دد
یسیا عیااپ اسوفااد کراند و یه انبال اسوخراج وایط یاضر
یراپ یک رای د طراحر سااد شدد یهاند.

که ین و تهکپایا
[2009 ،]28

یرآو ا ضرایب قداپ طراحر
ایها هاپ یرشر هالاپ یه
وش اسواتیکر عاال

 44ایها یرشر هالاپ طراحر شدد یا ضرایب خولف ا ا
عرض تحلیل غیرخطر و یرآو ا قملکرا لرعداپ قرا اااند و
ضرایب ک هنر کین هاا شدد تهسط آیین نا ه ا کین هاا
کراند.

قلر نیا و حبنر
[2010 ،]29
()1389

دلساعپ قداپ اثر وقایل
قاب و ایها یرشر هالاپ

یا اسوفااد اع وش ادزاپ حدوا یه تحلیل چ د قاب  1و 4
طبقه کرااخو د و اند ک ش قاب و و ق هالاپ ا یر سر
کراند.

نر و همکا ان [ ،]30ا عیایر قایسهاپ ایها هاپ
یرشر هالاپ اسوفااد شدد
2013
ا یک ساعد یل د

انجام تحلیل ادزاپ حدوا و آع ایش شبه اسواتیک چرخهاپ
وپ  2نمهنه سخت شدد و سخت نندد .اظها کراند سخور
اولیه نمهنه یدون سخت ک دد ا یرایر یا هاپ حالت سرویس
یدلیل کمانش سریع و ق و لغزش اتصاالت کیچر کم یها.
همچ ن ا رچه هر  2نمهنه قاو ت و ظر یت دذب انرژپ
قایل قبهلر ااشو د ولر سیسوم سخت شدد اع ظر یت خیلر
یاالترپ یهرد ریرا .ا قین حال هزی ه ا زوان سخت
ال تغییر رااا.
ک ددها اقوصاا کروژد ا کا ً
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کیه و همکا ان [31

یر سر احوماالتر اثر سخور
سوهن یر تمرکز ا یفت ا
ایها هاپ یرشر هالاپ

یر ب اپ یک نمهنه ایها یرشر هالاپ  2طبقه ،دل یاضر
یراپ یرآو ا ا یفت ا طبقات خولف تهسعه اااند و آن ا
تهسط تحلیل ادزاپ حدوا صحت س جر کراند .سپس ،اع
دل تهسعه اااد شدد دهت یر سر احوماالتر تهعیع ا یفت
ا ا تفاع ساخومانها اسوفااد کراد و ایراع ااشو د که سخور
سوهن یه ق هان یک کا ا ور تأثیر ذا ریایست ا طراحر
این ساعدها ه ا تهده قرا یگیرا.

خر له و قهش
[2013 ،]33

طراحر کالسویک بو ر یر
قملکرا ایها هاپ یرشر
هالاپ

یا ا نظر ر ون شکل کذیرپ هدف یرایر  3/5و ها تسلیم
کین هااپ تهسط رادع طراحر یه ق هان ها طلهب ،انرژپ
اقمالر اع طرف یک تحریک فروض ا یا انرژپ کالسویک
ااخلر صرف شدد ا المانها ساوپ قرا اااند و یک ایطه
یاضر دهت حاسبه تغییرشکل هاپ دل کین هاا نمهاند.
یا اتکا یه این ایطه یک الگه یوم تکرا پ یراپ طراحر
ایها هاپ یرشر هالاپ کین هاا کراند.

ویسور و همکا ان
[2014 ،]34

یر سر آع اینگاهر تهسعه
یدان ت ش ا و ق هالاپ و
تقاضاپ سوهن ا ایها هاپ
یرشر هالاپ

یا آع ایش کانلهاپ یا قیاس کهچک و ق هالاپ ننان اااند
عاویه تنکیل ت ش اصلر یسوه یه رحله یا ذا پ یین صفر تا
قدا پ حدوا  45ا ده تغییر رک د و یه راخه این تغییر
نیروپ حه پ سوهنها نیز اسوخهش تغییر واقع رشها.

اچالر و همکا ان
[2014 ،]35

یا یه کا یرپ وش ادزاپ حدوا تهعیع نیروپ یرشر یین
یرآو ا قداپ ظر یت یرشر
نهایر ایها هاپ یرشر هالاپ و ق دان و سوهنها ا ا راحل خولف یا ذا پ تا سیدن
یه وضعیت نهایر یر سر و یرش کلر تحمل شدد تهسط
نمهنهها ا یرآو ا کراند.

و  2012 ،]32و
2013

یرودرایان و
همکا ان [،]36
2016

یر سر اثر ترک و شد آن یر
قملکرا ایها هاپ یرشر
هالاپ

یا اسوفااد اع وش ادزاپ حدوا تهسعه یا وه (22 ،)XFEM
نمهنه ایها یرشر هالاپ ا که اا اپ ترک اولیه ا رکز و
نهاحر رعپ یهاند ا عرض یا ذا پ شبه اسواتیک و
تحلیل شد ترک قرا اااند و قملکرا غیرخطر آنها ا
طالعه کراند.

قالود یر این ،تحقیقات عیااپ وپ و قهاپ هالاپ سخت شدد ( ان د [ 37تا  ،)]41هددا ( ان د [42

تا  ،)] 45سه اخدا و یا اا اپ یاع شه ( ان د [  ]46و [ )] 47و ساخوه شدد اع آلیاژ خها شاقهل)] 48[( 1
انجام ر وهاند که یدلیل قدم ا تباط سوقیم یا ه ضهع این ساله و دهت حفظ اخو صا اع کرااخون یه
آنها خهااا پ رک یم.

Self-centering
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قالود یر خالصالاله ا ائه شالالدد ا هق ،یخنالالر اع طالعات و تحقیقات اخیر و رتبط یا دلسالالاعپ قداپ
سیسوم ایها یرشر هالاپ که ا این ساله یه صه ت سوقیم اع آنها یهرد ر وه شدد است یر اساس
ترتیب ع انر انجام آنها ا عیر رآی د.

 2.2.1توربورن و همکاران
ته یه ن و همکا ان [ ] 49ا سال  1983یا تکیه یر تئه پ ک نش قطرپ ا ائه شدد ته سط وا ر [،] 50
دل تحلیلر یه ظه طالعه قاو ت ایها هاپ یر شر هالاپ تقهیت ن ندد ا ائه کراند .این دل تحت
ق هان « دل نها پ» عر ر شد و کانلهاپ یر شر ا یه صه ت جمهقهاپ اع اق ضاپ خرکایر ه ب که
ت ها قاا یه تحمل نیروهاپ ک ن نر یهاند و ا دهت ت نهاپ ک ن نر ا صلر ا کانل قرا اا شو د ،دل
رکرا .این حققین ،ایطهاپ نیز یراپ عاویه ت شهاپ کننر اصلر یر ب اپ اصل کا حداقل یا ا نظر
ر ون یک کانل هالاپ یک اهانه یک طبقه که یهسالالیله تیر و سالالوهنها احاطه شالالدد و ا عرض یرش
خالص قرا ااشت ا ائه کراند.

 3.2.1تیملر و کوالک
یه ظه ا عیایر اقت دل نها پ کین هااپ تهسط ته یه ن و همکا ان ،تیملر و کهالک [ ]51و تر پهش
و کهالک [ ] 52یک نمهنه ایها یرشالالالر هالاپ یک طبقه یا قیاس یز گ ا تحت یا ذا پ سالالالیکلر تا
کا ر دهش ا ات صال و ق ک نت ی د ( )fish plateو و ق کرک دد و سیخوگر نمهنه آع ایش کراند.
تهعیع ت نالالهاپ اصالاللر ا ا وداا خط رکزپ و ق ا رحله یا تسالاللیم یک هاخت یها و تطایو خهیر ا یا
نوایج تحلیلر ننان رااا .یا این حال ،ا یا

سیخوگر ،تفاوت ا عاویه شیب ت نهاپ اصلر ا ا وداا

خط رکزپ صفحه قایل تهده یها .ا نویجه ،این حققین وایط عاویه شیب نها هاپ ک ن نر قطرپ ا
ه ا ا عیایر و اصالز قرا اااند.

 4.2.1رابرتس و صبوری قمی
ایرتس و صبه پ قمر [ ]53ا سال 1991جمهقهاپ اع آع ای نهاپ چرخهاپ شبه-اسواتیکر یا قیاس
کهچک وپ کانلهاپ یرشالالر تقهیت ننالالدد تحت یرش خالص انجام اااند .و ق یانر تهسالالط المانهاپ
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رعپ نسبواً قهپ حاط شدد یها که یا اتصاالت فصلر یه یکدیگر وصل شدد یهاند .ناعکترین و قها اع
آلیاژ آله ی یهم و ایقر اع و ق هالا ساخوه شدند .یه ظه اقمال یک یدان یر شر خالص ،کانلها ا
او ه شه قایل یه صه ت قطرپ تحت یا ذا پ قرا ر و د .یه الیل حدوایت تجهیزات آع ای نگاهر،
آع ایش ها قبل اع سالالالیدن نمهنه ها یه سالالالیخوگر و یروع عوال وا پ ا آن ها قطع شالالالدند .نمهاا
هی سورتیک ید ست آ دد اع نمهنهها کایدا یها و یه غم یروع یا یک شد ر ا شاخه یا یراا پ ا آنها،
ظر یت دذب انرژپ قایل قبهلر ا ننان رااا.

 5.2.1درایور و همکاران
ا ایه [ ] 54و ا ایه و همکا ان [ ] 55یک قاب ایها یرشالالر هالاپ چها طبقه یا اتصالالاالت یراا و یا
قیاس  1یه  2ا ا سالالال  1997تحت آع ایش چرخهاپ شالالبه اسالالواتیکر قرا اااند و کا ا ورهایر نظیر
سخور االسویک ،قاو ت تسلیم ،وا کس اع تسلیم ،دذب انرژپ ،ناکایدا پ سیکلر و تأثیر قاو ت قاب
خم نر وپ شکل حلقههاپ هی سورعیس ا ه ا یر سر قرا اااند .یا ذا پ نمهنه ته سط تغییر کان
طبقه اول ک ورل رشالالد .ا تغییر کان هاپ عاال  6 ،4 ،3یرایر تغییر کان تسالاللیم ،یه ترتیب وقهع این
اتفاقات ناهدد شد« :کا ر دهش ا ه شه یاالپ کانل طبقه اول و وقهع اولین ت سلیم ا ات صال تیر یه
سوهن»« ،کمانش ه ضعر یالهاپ سوهن ا ست ا عیر تیر طبقه اول» و «وقهع  15کا ر ا کانل طبقه
اول» .ا یرش کایه یرایر  % 95قاو ت نهایر نمهنه ،کا ر ا و ق و تسالاللیم شالالدید ا سالالوهنها و شالالکل
یرپ کمانش هضالالعر ا یالهاپ سالالوهن نالالاهدد شالالد .ا تغییر کان یرایر  9یرایر تغییر کان تسالاللیم،
همز ان یا یا یراا پ نمهنه ،سیخوگر ا ک جه دهش وصل یه یال ییرونر یکر اع سوهن ها شروع شد و
سپس یه طه کا ل ا طهل دهش کی نروپ کرا .ا طر این سیکل ،یرش کایه  % 85یرش کایه حداکثر
یها که نمهنه ا  5یرایر تغییر کان تسلیم یه آن است یا وه یها .ح رهاپ هی سورعیس ثبت شدد ؤید
شکل کذیرپ عیاا و وا هیسورعیس کایدا نمهنه تا شکل کذیرپ یرایر  9یهاند.

 6.2.1برمی
یر ن [ ] 56یا انجام آنالیزهاپ غیرخطر تا یخچه ع انر تحت جمهقهاپ اع شالالواب نگاشالالتهاپ قیاس
شدد یه او سطح خولف خطر لرعداپ یه یرآو ا وا سی سومهاپ ایها یر شر هالاپ طراحر شدد یر
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ا ساس آییننا ه کرااخت .ساخومانهاپ ه ا طالعه ساخومانهاپ ه ا ا سوفااد ا کروژد  SACیهاند
که قالود یر ساخومانهاپ  9 ،3و  20طبقه ،یک ساخومان نایه ساخومان  9طبقه و یا تعداا طبقات
 14نیز یه آن جمهقه ا ضا ه شدد یها .ضخا ت و قهاپ ا سواندا ا ایج ا طراحر ساخومانها یه کا
ر وه شدد یهاند و حداقل ضخا ت و ق اسوفااد شدد یرایر  1/59یلر ور یها.
یه ظه دل ساعپ قداپ ایها هاپ یرشر هالاپ ،اع دل نها هاپ هاعپ اسوفااد شدد یها که ا آن
یه ظه دل سالالاعپ وا

ت و یر نالالور نها ها ا او دهت دل شالالدد یهاند .همچ ین یا یکا یرپ

نرما زا  ]57[ OpenSeesنها هاپ ه ب تهسط المانهاپ خرکایر و اقضاپ رعپ ایها تهسط المانهاپ
تیر-سوهن یا کالسویسیوه تهعیع شدد و قطع ایبر دل ساعپ شدد یهاند (شکل  .)3-1یه ظه انعکاس
وا یا یک شهندد ایها ا آنالیز چرخهاپ یه المانهاپ خرکایر صالح  Hystereticهدها ا کوایخانه
 OpenSeesاخوصاص یا وه یها که ا آن قاو ت تسلیم صالح ا نا قدا یسیا ناچیزپ رض شدد
یها ( شکل  .)4-1یه ظه تأیید دل قداپ یه کا

وه اع نوایج آع اینگاهر ایها یرشر  4طبقه تست

شدد تهسط ا ایه و همکا ان [ ]55اسوفااد شد ( شکل  5-1و شکل  .)6-1چ انچه ایدد ر شها ا قین
تطایو نسبواً خهب نوایج قداپ و آع اینگاهر و انطباق کهش

1

ح رها ،دل نها پ کاه د ر هدها ا

وا آع اینالالالگاهر ا یه خهیر عکس نمرک د ضالالالمن آنکه یا یک شالالالهند ر هدها ا او نمهاا نیز
اخوالف قایل تهدهر اا ند.

envelope
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شکل  .3-1مدل نوارهای موازی جهت تحلیل دینامیکی دیوارهای برشی فوالدی []56

شکل  .4-1مصالح  Hystereticاختصاص یافته به خرپاهای مورب []56
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شکل  .5-1مقایسه نتایج مدل نواری با نتایج آزمایشگاهی؛ برش پایه در مقابل تغییر مکان بام [.]56

شکل  .6-1مقایسه نتایج مدل نواری با نتایج آزمایشگاهی؛ برش پایه در مقابل تغییر مکان طبقه اول [.]56

یا یر سر یانگین نوایج تحلیلهاپ غیرخطر یدست آ دد اع شواب نگاشتهاپ خولف ،یر ن [ ]56ایراع
ااشت که سیسومهاپ ه ا یر سر قاا یه ا ضاپ حداکثر ا یفت یین طبقهاپ ه ا نیاع آیین نا ه ردع
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ا علزله سطح طرز ( )% 2یهاند و ا علزله ناا (حداکثر علزله حومل) نیز حداکثر ا یفت یین طبقهاپ
کمور اع  %5ا تجریه کراند .همچ ین یر اسالالاس این نالالاهدات ،تقاضالالاپ شالالکل کذیرپ و ق دان یراپ
ایها هاپ کهتاد رتبه یه راتب یینور اع ایها هاپ یل د رتبه زا ش شد که ا آنها دهاپ یاالتر نهسان
یر کا سخ ساعد تاثیر ذا یهاند .ن سبت یرش طبقه تحمل شدد ته سط و ق دان یه قاب رعپ یین  60تا
 80ا صد یرآو ا شد و ناهدد شد که این قدا تقریباً یه ن سبت دانبر ایها  ،ا تفاع ایها و یا سطح
خطر غیر وای سوه ا ست ولر یا تغییر ضخا ت و ق تغییر رک د .همچ ین تقا ضاپ حداکثر ا سوهنهاپ
رعپ ایها ها ا سالالالطح خطر طراحر قاایرپ ا تجریه کرا که یه طه قایل تهدهر اع نوایج طراحر یر
اساس ظر یت ایها هاپ یرشر  9طبقه یا یینور کمور یها.

 7.2.1چوی و پارک
چهپ و کا ک [ ]58یا اسوفااد اع نوایج تحلیل ادزاپ حدوا وپ وق ناعک هالاپ حصه شدد تهسط
المانهاپ رعپ صلب یه یر سر وا هیسورتیک و ق هالاپ کرااخو د .نوایج یدست آ دد اع این تحلیل
یراپ یانگین یرپ اع کاسالالخ المانهاپ کهسالالوه یه کا

وه ا دلسالالاعپ و ق یه کا یراد شالالد .یه این

ترتیب ؤلفه نیروپ این المانها ا اسالالواپ عاویه ( αعاویه تنالالکیل یدان کنالالنالالر طبو ایطه تیملر و
کهالک [ )]51ا تما ر ساحت و ق یانگین یرپ شد و قاایر نیروپ یدست آ دد ا راحل خولف
یا ذا پ یه همراد کرنش یک هاخت ایجاا شالالالدد ا و ق ا یدان یرش خالص اقمالر که آن هم ا
ا سواپ ه ا نظر ت صهیر شدد یها ،نمهاا نیرو-تغییر کان یانگین ا ا سواپ  αا ید ست ااا .نمهاا
ید ست آ دد ( شکل  )7-1اا اپ شکل ظم و تکرا شهندداپ یها و ا ناحیه ک ن نر اع وا حه پ
هالا کیروپ رکرا .ا قین حال ،این نمهاا ا ناحیه نا پ اچا نا ظمرهایر یها که اسوخراج یک
ع این نکل ،چهپ و کا ک [ ] 58یا اتکا یه وایط

قاو ت کمان نر اع آن ا نا مکن رکرا .یه ظه

ییان ک دد یرش یحرانر (کمان نر) و ق ا شرایط رعپ نایه شرایط دل ادزاپ حدوا ،یه ا ائه یک
ایطه تئه یک یراپ ییان قاو ت کمان نر و ق کرااخو د .یا ییان قاو ت کمان نر و ق ا ناحیه نا پ
تهسط ایطه ا ائه شدد ،قاو ت کننر آن نیز ریای ست اع یک ایطه ساع ا یا ایطه کماننر ییان ر
شد عیرا جمهع قاو تهاپ نا پ و کمان نر تأ ین ک دد شرایط تعاال و ق ه ا طالعه یها .اع این
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و ،ا قین هیایر نوایج ادزاپ حدوا ا ه ا قاو ت کننر ،ایطه تئه یک که ساع ا پ چ دانر نیز
یا نوایج ادزاپ حدوا نداشت ،دایگزین قدا تهصیه شدد تهسط این نوایج شد.
دل هی سورعیس ا ائه شدد ته سط چهپ و کا ک [ ( ] 58شکل  )8-1ا ییان شکل نمهاا اع کا ورهاپ
ایگرپ نیز اسالالالوفااد رکرا (ضالالالرایب تعیین ک دد ت ش و کرنش نقاط  TEو  )TFکه اا اپ ب اپ
تئه یک نبهاد و یر اساس قایسه یا نوایج آع اینگاهر تعیین شدد یهاند .دل هیسورعیس ا ائه شدد ا
نرم ا زا  ]57[ OpenSeesا قالب صالح تک -حه د  ]59[ SPSW01کیااد ساعپ شد و اع آن دهت
قای سه وا ید ست آ دد اع نمهنههاپ آع ای نگاهر یا نوایج قداپ ا سوفااد راید .این قای سهها که ا
آنها ت ها اع نوایج نمهنههاپ آع ای نگاهر حدواپ ا سوفااد شدد یها ،تطایو خهیر ا یخ صهص ا ه ا
یزان دمع شالالد ر نمهاا هیسالالورتیک و ق و ظر یت اسالالوهالک انرژپ دل قداپ که دلهاپ نها پ
قبلر [ ]58یه خهیر قاا یه ییان آن نبهاند ،ننان رااا.

شکل  .7-1نتایج تحلیل اجزای محدود ورق تحت برش خالص بیان شده در قالب نمودار نیرو-تغییرمکان
میانگیی گیری شده در راستای ]58[ α
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شکل  .8-1مدل هیسترزیس ارائه شده توسط چوی و پارک جهت مدلسازی رفتار ورق نازک فوالدی []58

 8.2.1پربا و برونیو
کریا و یرونیه [ ] 60یه یرآو ا کا ا ورهاپ قملکرا لرعداپ ایها هاپ یرشالالر هااپ که یا او لسالالفه خولف
طراحر شدد یهند یر ا ساس وش او سوه العمل  ] 61[ FEMA p695کرااخو د .ل سفههاپ طراحر یه
کا

وه شالالالا ل طراحر و ق هاپ ناعک هالاپ طبقات یراپ الف) تما ر یرش طرز طبقه و ب) یرش

ید ست آ دد اع یرش طبقه کس اع ک سر سهم یر شر قاب مان یر ،ر شد .طبو ا سوه العمل FEMA

 ] 61[ p695یراپ یرآو ا احوماالتر کا ا ورهاپ لرعداپ سالالالاخومانها ریایسالالالت دلهاپ عوال وا پ
ادزاپ دل غیرخطر تأسالالالیس و یر اسالالالاس نوایج آع اینالالالگاهر کالیبرد رشالالالد .یزان اقت و قایلیت
اطمی ان این دلها که یه صه ت صریح ا رای د یرآو ا کا ا ورهاپ لرعداپ ا نظر ر وه ر شد ،تأثیر
ی سزایر ا قبهل یا ا قملکرا لرعداپ ساخومانهاپ نمهنه 1یر ا ساس عیا هاپ ا سوه العمل FEMA

 ]61[ p695ااشت.
کریا و یروی یه [ ]60دهت تأسیس دل عوال ادزا ،ا ایودا  36نمهنه آع اینگاهر ا که نوایج هیسورتیک
آنها ا اسورس و قایل اسوفااد یها ه ا تهده قرا اااند و یا یراعش دل -4خطر شا ل ناحیه یا شیب
فر یه نوایج هی سورتیک کلر نمهنهها و یا رض صر ظر کران اع عوال یین چرخهاپ و ا نظر ر ون

Archetype
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عوال ت ها ا

ح ر کایه ،1کا ا ورهاپ عوال ا این ح ر کایه ا کالیبرد کراند و یانگین این کا ا ورها

ا یین تما ر تستهاپ هدها ا یدست آو اد و ییان نمهاند .ا ا ا رحله یعد که ریایست کا ا ورهاپ
عوال ادزا یراپ و ق هالاپ و المانهاپ رعپ یه صه ت سوقل ییان ر شد ،قمالً نوایج کالیبرا سیهن
قبلر ا یه ک ا ذا شوه و یه کالیبرا سیهن جدا صالح -4خطر یاال که یه صه ت ح ر ت ش-کرنش
حه پ یه المانهاپ نها پ تنالالکیل اه دد و ق و نیز قاطع ایبر تنالالکیل اه دد فاصالالل کالسالالویک
اق ضاپ رعپ اخو صاص یا وه یها کرااخو د .ا این رای د کالیبرا سیهن ،صالح اخو صاص یا وه یه تک
تک المانهاپ نها پ و نیز صالح اخوصاص یا وه یه فاصل ایودا و انوهاپ المانهاپ تیر-سوهن خولف یه
صه ت وغیرهاپ سوقل کالیبرا سیهن ا نظر ر وه شدند و ناهدات آع ای نگاهر اع حیث یزان و
حل وقهع کا ر ا و ق و یزان و حل وقهع کمانش دانبر ا اق ضاپ رعپ نیز ا تعیین کا ا ورهاپ
صالح اخو صاص یا وه یه المانهاپ نها پ خولف و فا صل کال سویک خولف ه ا تهده قرا ر ت .یه
ق هان ثال ،ا کالیبراسالالالیهن نمهنه ها قط المان هاپ نها پ قرا ر وه ا نهاحر حل وقهع کا ر ا
حین آع ایش یه صالاله ت عوال ک دد ا نظر ر وه شالالدد یهاند و کا ا ورهاپ عوال ا سالالایر نها ها یرایر یا
صفر ا نظر ر وه رشد .این وش یراپ اقضاپ رعپ نیز یه کا ر وه شدد یها.
یا تهده یه کیچید ر ناشالالر اع تعدا وغیرهاپ سالالوقل ا رای د کالیبراسالالیهن این دل ،ت ها  4نمهنه
آع اینالالگاهر ه ا تهده قرا ر ت .ضالالمن آن که نهایواً یه ظه ا ائه وایط کلر یراپ ییان کا ا ورهاپ
کالیبراسیهن که قایلیت کا یرا یراپ دلساعپ ساعدهاپ خولف ا ااشوه یاش د ،یه یانگین یرپ قاایر
کالیبرد شدد ا نهاحر خولف نمهنهاپ که اا اپ یی نورین عوال یها اکوفا شد و قدا یه ا ست آ دد یه
صه ت ثایت و سوقل اع ه دسه نمهنه ه ا اسوفااد قرا ر ت.
ا ااا ه این طالعه ،دل عوال اقضا یدست آ دد یه این وش ا دلساعپ  6ساخومان نمهنه که هریک
یا او لسفه وفاوت طراحر شدد یهاند یه کا یراد شد [ .]61این تعداا ساخومان نمهنه ا رچه یر اساس
تهصالالال یه هاپ اسالالالوه العمل  ] 62[ FEMA p695کا ر نبهاند ولر یا تهده یه حدوا یت هاپ هدها
کذیر وه شدند .یا انجام تحلیل ای ا یکر ا زای دد ،]63[ IDA2 ،وپ دلها و یرآو ا قاایر شواب طیفر
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و اظر یا احومال رو یزش  10ا صالالالد و قایسالالاله آن یا قاایر کینالالال هااپ تهسالالالط طیف طرز این
ا سوه العمل ،نویجه یرپ شد که ضریب وا  7ا نظر ر وه شدد ا طراحر ساخومانها یا ل سفه
(الف) ا سب ا ست ولر طراحر ساخومانهاپ یا سی سوم ایها یر شر هالاپ یا ل سفه (ب) سولزم یه
کا یرپ ضریب وا پ کهچکور و یرایر  5است.

 3.1موانع بر سر راه گسترش بیشتر سیستم
یا رو طالعات ذشالالوه ،قملکرا ؤثر سالالیسالالوم ایها یرشالالر هالاپ ا اسالالوهالک انرژپ لرعداپ یا
یهرد یرپ اع چرخههاپ هی سورعیس کایدا یا سخور و قاو ت کا ر یه خهیر اثبات ر شها .ا ضمن
این دمعی دپ ،چ انچه ا رادع [ ]1و [ ]63نیز اشا د شدد است ،هانع و خألهایر یر سر اد سورش
ییش اع کیش سیسوم ودها اا ند که رتهان آنها ا یه صه ت عیر یرشمرا:
 وش طراحر علر شا ل کیچید رهاپ ددپ است که کا یرا آن ا یراپ ا اتر سااد ه دسر
اشها رک د و نیاع یه نرم ا زا هاپ اسب یه شدت ا اسوفااد اع آن احساس رشها .این
هضهع ا خالل طراحرهاپ انجام ر وه ا این ساله نیز یه خهیر احساس شد تا دایر که یه
ظه کینبرا سریع وند طراحر ساخومانهاپ ه ا نیاع یک نرم ا زا دا ع یراپ طراحر سیسوم
ایها یرشر هالاپ تهسعه اااد شد.
 نبها ا ک اقیو اع

وا سیسوم تحت یا هاپ شدید،

جر یه ا ائه وشهاپ طراحر

حا ظهکا انهاپ شدد است که اسوفااد اع آنها تهدیه اقوصااپ کروژدها ا یا نکل هاده رک د.
یه ق هان ثال ،طالعه انجام شدد تهسط یر ن [ ]56یا قایسه تقاضاپ سوهنها ه ا اسوفااد ا
طراحر آیین نا هاپ ساخومانهاپ ه ا طالعه و تقاضاپ کیش یی ر شدد تهسط تحلیلهاپ
ای ا یکر غیرخطر ،یه حا ظه کا انه یهان وشهاپ طراحر هدها اشا د کراد است.
 ضعف دلهاپ قداپ ا ائه شدد ا یاال ا شبیه ساعپ عوال وا پ و ق هالاپ یه شیهداپ اقیو
و غیر حا ظه کا انه انع انجام تحلیلهاپ اقیو قداپ اع سیسوم ایها یرشر هالاپ تا سرحد
رو یزش رشها .انجام چ ین تحلیلهایر یا ا نظر ر ون قدم قطعیت لرعداپ یه ظه کاسخ
یه انع ذکر شدد ا ی د قبلر ضرو پ است.
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کس اع ذکر نقاط وشن ا ک شدد اع وا سیسوم و هانع هدها یر سر اد آن ،اهداف و ساخوا ا نظر
ر وه شدد یراپ این ساله ا یخش یعد ا ائه رشهند.

 4.1اهداف و ساختار ایی رساله
یه ظه تالش ا دهت یرطرف نمهان یخ نر اع هانع ا شا د شدد ا یاال ،تمرکز ا صلر کژوهش صه ت
ر وه ا این ساله یر ا ائه یک دل قداپ دهت شبیه ساعپ وا و ق ناعک هالاپ یا ا نظر ر ون
کدیدد عوال چرخهاپ است .ا این اسوا ،در فصل دوم ،کس اع رو لزو ات دل ساعپ وا چرخهاپ
اقضالالا یا ا نظر ر ون کدیدد عوال چرخهاپ ،یزان تطایو دلهاپ هدها یا این الزا ات یر سالالر شالالدد
ا ست .یا تهده یه کمبهاهاپ هدها ا این دلها ،ااا ه صل دزئیات ته سعه یک دل چرخهاپ شا ل
عوال ا که یراپ دلسالالالاعپ و ق ناعک هالاپ ا قالب وشهاپ هدها اسالالالب یاشالالالد ا ائه رک د.
اقوبا س جر دل ا ائه شدد یر ب اپ نوایج آع اینگاهر کایان اه دد این یخش است.
ا رچه وند طقر کژوهش ریای ست یا ا ائه وایطر دهت حا سبه کا ا ورهاپ دل ته سعه اااد شدد
یراپ نمهنههاپ ایها یر شر هالاپ یا شرایط خولف ااا ه ریا ت ،یر سر نوایج آع ای نگاهر هدها
هیاپ قدم کفایت آنها یراپ هدف ه ا نظر یها .اع این و ،ا ااا ه این سالالالاله ،ا قهض کرااخون یه
کالیبرا سیهن دل ا ائه شدد ،ح سا سیت قملکرا لرعداپ سی سوم ایها یر شر هالاپ یه کا ا ورهاپ عوال
هدها ا این دل ه ا یر سر قرا ر وه است.
یدین ظه  ،ف صل سوم این ساله یه طراحر ساخومانهاپ ه ا نیاع ا راحل یعدپ رکرااعا .این
طراحر چ انکه قبالً نیز یه آن اشا د شد یا هانع و نکالتر هاده است .این هانع شا ل  )1اسور یهان
یخش قایل تهدهر اع رای د کیچیدد طراحر و لزوم ا ائه ایزا

اسالالب دهت کاهش ع ان این رای د و )2

تفاوت چ نمگیر وشهاپ خولف طراحر آییننا هاپ کی ن هاا شدد ته سط رادع سمر و نیاع یه یک
یرآو ا شفاف اع این وشها ،ریا شد .ا ا سواپ هادهه یا این هانع ،یخش ایودایر صل سهم یه دمع
ی دپ و قایسه وشهاپ خولف طراحر رکرااعا و ضمن ا ائه یک نرم ا زا دا ع طراحر (که دزئیات
تهسعه آن ا ضمیمه «الف» ا ائه شدد است) ،یه ا عیایر قد اتر وشهاپ خولف طراحر یا اسوفااد اع
تحلیل ای ا یکر غیرخطر  3سالالالاخومان نمهنه رکرااعا .یا اسالالالو اا یه این ا عیایر قد اتر ،طراحر
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ساخومانهاپ اصلر ه ا اسوفااد ا ااا ه ساله ا ااا ه صل سهم و یا اسوفااد ؤثر اع نرم ا زا تهسعه
یا وه صه ت ر یرا.
ا فصههل چهارم ،هر یک اع سالالالاخومانهاپ طراحر شالالالدد تهسالالالط جمهقهاپ اع قاایر عوال وا پ
دلساعپ و سپس ا عرض تحلیل ای ا یکر ا زای دد قرا ر یرند و ح رهاپ احوماالتر رو یزش
آنها و شالالالدت لرعداپ و اظر یا  50ا صالالالد احومال رو یزش (ظر یت رو یزش یانه) یراپ هر یک اع
آنها ا سوخراج ر شها .ا عیایر ح سا سیت ظر یت رو یزش یانه یه قاایر عوال وا پ ت نکیل اه دد
یخش کایانر این صل است.
ف صل پنجم یه یر سر او کا ا ور کا سخ غیرخطر دلهاپ صل قبل ا شدت لرعداپ عاال یا ظر یت
رو یزش یانه رکرااعا .این او کا ا ور قبا ت د اع تقاضالالاپ شالالکل کذیرپ و ا صالالد نالالا کت ا دذب
انرژپ هیسورتیک.
کینالالال هاااتر ا دهت کر کران خأل نوایج آع اینالالالگاهر اسالالالب یا یهرد یرپ اع وشهاپ قداپ ا
طالعات آی دد یه همراد دمعی دپ و نویجه یرپ طالب قبلر ،ه ضهع ف صل ش شم و آخر این ساله
خهاهد یها.
قالود یر « ضمیمه الا» که ا یاال یه آن ا شا د شد و نومل یر دزئیات تهیه نرم ا زا طراحر ا ست،
« ضمیمه ب» نیز یه این ساله ا زواد شدد ا ست که شا ل کدهاپ یرنا ه نهی سر تهیه شدد دهت دل
وا پ تهسعه اااد شدد و ا زواد شدد یه نرم ا زا  OpenSeesاست.
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صل اوم :ا ائه دل وا پ شا ل عوال دهت و ق ناعک هالاپ

 1.2مقدمه
یا تهده یه طالب ا ائه شدد ا

صل اول ا خ صهص نقص اانش ا ع ی ه وا سی سوم ایها یر شر

هالاپ و لزوم یر سر وا سیسوم تحت یا هاپ لرعداپ شدید و ا آسوانه رو یزش ساعداپ ،اهمیت ا
اخویا اا شون دلهاپ اقیو قداپ که یوهان د وا سی سوم ا تا سرحد رو یزش یا اقت کا ر دل
ک د وشالالالن رشالالالها .اع دمله ضالالالرو یات این دل ها ا نظر ر ون ا ت وا و ق هالاپ ا طر
چرخه هاپ یا ذا پ -یا یراا پ ومااپ ا یک یا ذا پ ای ا یکر ا اثر تجمع تد یجر خرایر ا آن
ا ست .یر این ا ساس ،ا این صل یه انبال ا ائه یک دل وا پ چرخهاپ یراپ و ق ناعک هالاپ یا ا
نظر ر ون عوال چرخهاپ وا هسالالویم .ا ایودا لزو ات دلسالالاعپ عوال چرخهاپ اقضالالا که تهسالالط
اسوه العملهاپ عوبر ا ائه شدد است یر سر رشهند .ا ااا ه ،دلهاپ قداپ هدها اع حیث یرآو اد
کران این نیاعها ا عیایر ر شهند و نقاط ضعف و قهت آنها یه اقت ش ا سایر ر شها .ا انوها ،دل
وا پ ددیدپ ا ائه ر شها که ضمن ا ائه نقاط قهت دلهاپ قبلر ویژ رهاپ ندا شوه آنها ا راهم
رک د .اقوبا سالال جر این دل یر اسالالاس چ د نویجه آع اینالالگاهر هضالالهع یخش کایانر این صالالل ا
تنکیل راهد.

 2.2الزامات مدل سازی زوال رفتاری
خالصالالاله دا عر اع انهاع دلهاپ هیسالالالورعیس و وشهاپ اقیوِ قداپ یراپ دلسالالالاعپ نالالالاهدات
آع ای نگاهر وا هی سورتیک اق ضا ته سط  ]65[ FEMA P440Aا ائه شدد ا ست .ی ا یه نظر حققان
کینالالین (همچهن [ )] 66و نیز تهصالالیههاپ  ،FEMA P440Aترکیبر اع او قا ل «تغییر شالالکل ییش اع
انداعد» و « تکرا چرخههاپ یا ذا پ-یا یراا پ» ا رتهان سالالئهل عوال وا پ اقضالالا اانسالالت .عوال
نا شر اع تغییر شکل ییش اع انداعد یا نام «عوال یانچرخه» 1یا عوال تکدهوه 2ش اخوه ر شها و یراپ
انداعد یرپ آن نمهنه ه ا نظر ا یه صه ت تکدهوه تا سرحد شکست تحت یا ذا پ قرا راه د .این
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نهع اع عوال قمه اً خها ا یه صه ت یک شاخه نزولر انوهایر ا

وا نیرو-تغییرشکل قضه ه ا آع ایش

ن نان راهد که نهایواً یا سیدن یه نیروپ صفر شک ست کا ل نمهنه ا یه همراد اا ا .دل ساعپ قداپ
این حالت اع عوال وا پ نیز یا عر ر یک شالالالاخه نرم شالالالهندد 1یه ح ر وا پ -2خطر که اع آن یه
شاخه ک ساقله 2نیز یاا ر شها صه ت ر یرا .این نهع اع عوال ت ها ح ر کایه( 3یا یه تعبیر FEMA

 « P440Aح ر ظر یت نیرو-تغییر کان )] 65[ »4ا ت حت تأثیر قرا را هد .تعریف شالالالا خه نرم
شهند ر یا ک ساقله یا تعریف تغییر شکل قله ( )δcو یک شیب ک ساقله فر ( )Kpcانجام رکذیرا .این
کا ا ورها عمهالً یه ترتیب یصالاله ت  δc/ δyو  αc=Kpc/ Keیر یعد رشالالهند که ا آن  δyو  Keیه ترتیب
ییانگر تغییرشکل تسلیم و سخور اولیه قضه ریاش د ( شکل  .)1-2ا این طالعه و یعضر رادع ایگر
همچهن [ ،]66اها اع کا ا ور  δc/ δyیا اصطالز «ظر یت شکلکذیرپ» نیز نام یراد رشها.
ا

قا یل عوال یانچر خه یا تکده وه ،نهع ایگرپ اع عوال

وا پ ودها اا ا که اع آن یه عوال

«چرخهاپ» 5یاا ر شها و وایسوه یه صرف تد یجر ظر یت دذب انرژپ قضه [ ]66ریاشد و یصه ت
قداپ یا عر ر یک شاخص خرایر چرخهاپ ( )βدل ساعپ ر شها .شاخص  βکا ا ورپ ا ست یر یعد
که قدا پ یین صالالالفر و  1اا ا که یه ترتیب بین حاالت حدپ یدون خرایر چرخهاپ و یا خرایر کا ل
ه سو د .این شاخص ا انوهاپ هر چرخه یا ذا پ حا سبه ر شها و قدا آن رتهاند الک حا سبه
عوال نالالخصالالههاپ خولف ح ر کایه همچهن قاو ت تسالاللیم و سالالخور یا ذا پ و غیرد ا ایوداپ
چرخه یعدپ شالالها (شالالکل  .)1-2وایط وعداپ که اع آنها یه دل خرایر یاا رشالالها یم ظه رتبط
ساخون قدا شاخص خرایر چرخهاپ یه نخصات تا یخچه نیرو-تغییرشکل هیسورتیک ا ائه شدداند .اع
این یان دل هاپ ه ما-کراوی کلر [ ،] 67کراتزیگ [ ،] 68کا ک-انگ [ ] 69و سالالالایر دلها ا رتهان
یرشمرا.
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شکل  .1-2زوال «چرخهای» (سمت راست) در مقابل زوال «میان-چرخه» یا «مونوتونیک» (سمت چپ)

قالود یر تعریف ح ر کایه (که تعریف عوال یانچرخه ا نیز شالالا ل رشالالها) و عوال چرخهاپ ،تعریف
کا ل یک دل هی سورعیس نیاع د یک «قانهن چرخهاپ» نیز ریا شد .قانهن چرخهاپ ییان ک دد نحهد
دایجایر ح ر هیسالالورعیس یین او ح ر کایه که رعهاپ ثبت و فر وا ا تعیین رک د ر
یاشالالد .تاک هن قهانین چرخهاپ خولفر همچهن اوخطر ،1قله را 2و دمع شالالهندد 3کینالال هاا شالالدداند
([ .)] 66قانهن قله را یک قانهن چرخهاپ ی سیا وداول ا ست که یر وا هی سورعیس ی سیا پ اع ادزاپ
سالالالاعداپ حاکم اسالالالت .طبو این قانهن ،کس اع یک چرخه یا ذا پ -یا یراا پ و ع انر که یک چرخه
یا ذا پ ددید ا حال شالالروع اسالالت ،نقطهاپ ا چرخه قبلر که یینالالورین قدا تغییر کان ا ااشالالوه
است ه ا هدف قرا ر یرا.
ا طهل یک ع ین لرعد ،یخصالالالهص یراپ علزله هاپ نزایک سالالالل ،یک چرخه یا ذا پ یا اا ه یز گ
مکن ا ست اع وقهع چرخههاپ یا ذا پ و اوب یا اا ههاپ وه سط کی نر یگیرا .ا چ ین شرایطر،
تأثیر عوال اع نهع ا ونچرخه یر ناکایدا پ دانبر سی سوم ساعداپ اثر عوال چرخهاپ ا ناچیز رک د .این
نالالاهدد تهسالالط  ] 65[ FEMA P440اع طریو تحلیل ای ا یکر رهاپ یک ا ده آعااپ نیز زا ش
شدد ا ست .یا ا نظر ر ون اهمیت این کدیدد ،یک وش حا ظه کا انه ته سط ]65[ FEMA P440A
یراپ دل ساعپ عوال وا پ اق ضا کی ن هاا شدد ا ست .یر ا ساس این وش ،اع دل ساعپ عوال چرخهاپ
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صر ظر شدد و ا قهض عوال یانچرخه یه نحهپ دل ر شها که شاخه نزولر یر کهش ح رهاپ
هیسورتیک یه است آ دد اع نوایج آع اینگاهر طبو شها [.]65
ناهدد صه ت ر وه ته سط طالعه  FEMA P440و حاکمیت عوال یانچرخه مکن ا ست یا ا نظر
ر ون سالالیسالالومهاپ سالالاعداپ غیر اع رهاپ یک ا ده آعااپ کاهش ییاید و نیز مکن اسالالت یا تحمیل
که اهاپ ع ین لرعداپ که ا آنها یک اا ه ن سبواً ثایت اع چرخهها ا یاعد ع انر ن سبواً طهالنر تکرا
شدد ا ست ،اچا تغییراتر راا .ی ایراین یراپ ا نظر ر ون چ ین حاالتر و همچ ین یم ظه کرهیز اع
حا ظه کا پهاپ غیرضالالرو پ ،طقر اسالالت که دلسالالاعپ عوال یا ا نظر ر ون همز ان هر او ها
عوال چرخهاپ و یانچرخه یدست آید.

 3.2مروری بر مدلهای هیسترزیس موجود برای دیوارهای برشی فوالدی
دلهاپ هدها یراپ سیسوم ایها یرشر هالاپ یا تهده یه الزا ات هق ا این یخش ه ا ا عیایر قرا
ر یرند.

 1.3.2مدل نواری اولیه
دل نها پ که ایودائاً یراپ دل ساعپ سیسوم ایها یرشر هالاپ یروش اکرو تهسعه اااد شد ا صل
اول ه ا ا شا د قرا ر ت و وا تک حه د اخو صاص یا وه یه نها ها ا شکل  2-2ن نان اااد شدد
است .این دل اع یک وا االسویک یا سخور صفر یراپ شاخه نا پ اسوفااد رک د و یه عوال وا پ
و ق تهدهر ندا ا.
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شکل  .2-2رفتار اختصاص یافته به المانهای نواری در مدل اولیه []56

یدون تهده یه قدم تهانایر این دل ا کیش یی ر خرایر ،اسوفااد اع آن ا دهت کننر جر یه کیش
یی ر قایل قبهلر اع وا تکدهوه نمهنههاپ سیسوم ایها یرشر هالاپ خهاهد شد .یا این ودها ،وا
چرخهاپ کیش یی ر شدد ته سط این دل ،ظر یت دذب انرژپ نمهنههاپ ایها یر شر ا کمور اع قدا
واقعر آن تخمین ر عند.
یراپ و شنتر شدن این ه ضهع ،یک نمهنه و ق هالاپ تحت یرش خالص که ته سط ردع [ ] 53ه ا
آع ایش قرا

ر وه و ا شکل  3-2ن نان اااد شدد ا ست ،ا این طالعه یه کمک نرما زا OpenSees

شبیه ساعپ شد .ا این نمهنه و ق ناعک هالاپ یا یلههاپ ن سبواً صلبر که یا ات صال ف صلر یه هم
و صل شدداند احاطه شدد ا ست .یرغم اا ه حدوا تغییر شکلهاپ اقمالر یه نمهنه ا این آع ایش،
یخاطر قدم نا کت المانهاپ رعپ ا خصهصیات ح ر هیسورعیس اع آن اسوفااد شدد است.
دل ساعپ این یلهها ا نرما زا  OpenSeesیه کمک المانهاپ تیر -سوهن االسویک یا سخور خمنر
عیاا صه ت ر وه ا ست .المانهاپ خرکایر نمای دد و ق ا او دهت و یه تعداا  13قدا ا هر دهت یه
کا ر وه شالالدداند .تعداا این المانها یه ظه انطباق هرچه یینالالور نوایج قداپ و آع اینالالگاهر یهی ه
شدد ا ست .وا ت ش-کرنش ن نان اااد شدد ا شکل  2-2یه کمک صالح  Hystereticا نرما زا
 OpenSeesتعریف شدد ا ست .دزئیات یی نور دل ساعپ و ق هالاپ ا یخشهاپ یعدپ ییان خهاهد
27
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شد .چ انچه ا شکل  3-2ننان اااد شدد است ،این نمهنه یا اقمال کنش قطرپ ساوپ و خالف دهت
ا عرض یک یدان یرش خالص قرا ر وه اسالالالت .کنالالالش قطرپ یه صالالاله ت تغییر کانهاپ ت و
یر نور یا اا ه ا زای دد یه نمهنه وا ا شدد ا ست که اقمال آنها ا نرما زا  OpenSeesیه کمک یک
آنالیز ک ورل شهندد ته سط تغییر کان صه ت ر وه ا ست .قالود یر تکیه اد ف صلر ن نان اااد شدد ا
شالالالکل  ،3-2یه ظه حفظ کایدا پ دل  ،OpenSeesتغییر کان ا قر (یا تهده یه دهت قرا یرپ
نمهنه ا شکل) یکر اع  3رد آعاا نیز قید شدد است.

شکل  .3-2نمونه ورق فوالدی محصور شده توسط المانهای مرزی صلب با اتصال مفصلی آزمایش شده تحت
برش خالص []53

شکل  4-2قایسه یین ح رهاپ هیسورعیس حاصل اع آع ایش و شبیه ساعپ قداپ ا ننان راهد.
چ انچه ا این شکل ایدد ر شها ،قدم ا ائه تعریف اقیو اع وا کمان نر و ق جر یه تقریب ا ست
کایین انرژپ هیسورعیس دذب شدد تهسط نمهنهها ا این دل شدد است .یعالود ،ا رچه این آع ایش یه
قلت کهچکر اا ه تغییر کانهاپ اقمالر ا کان ا عیایر قایلیت دل ا دلساعپ عوال وا پ ا ندا ا،
ولر هاهاپ عوال یانچرخه و چرخهاپ که نا کت قایل تهده آنها ا آع اینات یا اا ه یز گ تغییر
کان اع سیسوم ایها یرشر هالاپ ننان اااد شدد است ،تهسط دل نها پ اولیه ا نظر ر وه نندداند.
همچ ین ،ا

ح ر یا یراا پ نمهنه آع ای نگاهر کاهش سخور ناهدد ر شها که ر تهان آن ا یه

وا اتصاالت کیچر ه ا اسوفااد ا این نمهنه نسبت ااا.
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شکل  .4-2مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی نمونه تحت برش خالص مدلسازی شده با مدل نواری اولیه

 2.3.2مدل چوی-پارک

1

ضالالعف دلسالالاعپ وا کماننالالر ا دل نها پ اولیه ا دل چهپ-کا ک ه ا تهده قرا ر ت [.] 58
ته ضیحات ن سبواً ف صلر ا ه ا طالعه صه ت ر وه ته سط چهپ و کا ک [ ]58ا یخش  7.2.1ا ائه
شد و ا ای جا یا تهده یه هدف این صل یعضر اع دزئیات قبلر یه طه خالصه رو و دزئیات اقیوترپ
ییان ر شهند .دل چهپ-کا ک یر ا ساس ناهدد تا یخچه نیرو -تغییر کان المانهاپ که سوه 2که اع
تحلیل ادزاپ حدوا نمهنهاپ نایه نمهنه آع ایش شدد تهسط [ ( ]53شکل  )3-2حاصل شدد یها ،کایه
ذا پ شد [ .] 58ا این دل ،یراپ دل ساعپ وا ک ن نر نها ها ا یا ذا پ جدا کس اع کمانش
نا پ ،اع یک قانهن چرخهاپ یا یک شهندد 3و قله را ا سوفااد شدد ا ست ( شکل  .)5-2ظر یتهاپ
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کمان نر و کننر و ق یه ترتیب یر اساس تئه پ صفحات و عیا سیخوگر هن ایسز 1حاسبه شدد
یها ند و این دل ا نرم ا زا  OpenSeesو تحت ق هان کالس صالالالالح تک حه د  SPSW01ک یااد
ساعپ شدد ا ست [ .] 59همچ ین ،ا زایش اقت دل چهپ-کا ک ن سبت یه دل نها پ اولیه ته سط یک
یرنا ه آع اینگاهر یه تأیید سیدد یها [.]59

شکل  .5-2مدل رفتاری ارائه شده توسط چوی و پارک؛ الا) شروع بارگذاری از کشش؛ ب) شروع بارگذاری از
فشار [.]58

ناهدد شکل  6-2که شبیه ساعپ قداپ دل چهپ-کا ک ا یا نویجه آع ای نگاهر ید ست آ دد یراپ
دل یرش خالص عر ر شدد ا یخش قبل قای سه رک د ؤید انطباق یهور این نوایج ن سبت یه دل

Von-Mises

30
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نها پ اولیه اسالالالت .البوه یاید جدااً وذکر شالالالد که ا آع ایش ه ا نظر یه الیل کهچک یهان اا ه
تغییر کانهاپ اقمالر هاهاپ عوال عر ر شالالدد ا یخش  2.2حضالاله ندا ا و اع این و عیا

اسالالبر

یراپ قضاوت ا ه ا تهانایر دل چهپ-کا ک ا دلساعپ عوال وا پ و ق هالاپ نیست.
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شکل  .6-2مقایسه نتایج عددی مدل نواری اولیه و مدل چوی-پارک با نتیجه آزمایشگاهی نمونه تحت برش
خالص.

یه ظه ا عیایر اقیوتر دل چهپ-کا ک ،صالالالالح  SPSW01ا نرما زا  OpenSeesیه یک ر یک
ا ده آعااپ اخوصالالاص یا وه و ا عرض یک تا یخچه اع تغییر کانهاپ حه پ چرخهاپ طایو شالالکل
 7-2قرا ر وه اسالالت .العم یه ذکر اسالالت این تا یخچه یه صالاله ت اخویا پ و ت ها یه ظه ننالالان ااان
وا

صالح تک -حه د  SPSW01انوخاب شدد ا ست و اع این و ا تعریف آن یه کروتکلهاپ آع ایش

چرخهاپ اق ضا تهدهر ن ندد ا ست .سخت شهند ر کرن نر اخو صاص یا وه یه این صالح عاال 0.01
سالخور اولیه که خها یرایر واحد رض شالدد اسالت ا نظر ر وه شالدد اسالت .قاو ت تساللیم صالالح و
قاو ت کماننالالر آن ا دهت نالالا پ نیز یه ترتیب یرایر واحد و  0.001ا نظر ر وه شالالدد اسالالت .ا
شکل  8-2کاسخ این صالح ا یرایر یا ذا پ تک دهوه تا تغییر کان عاال  24یرایر تغییر کان تسلیم
یا نمهاا خط کر ن نان اااد شدد ا ست .چ انچه ناهدد ر شها این نمهاا شا ل شاخه نزولر نبهاد و
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ها عوال یانچرخه ا آن ناهدد نمر شها .اع طر ر ،یا تهده یه ر هلی دپ صالح و اذقان حققین
تهسالالالعه اه دد آن یه قدم ا نظر ر ون ها عوال چرخهاپ [ ،] 58انوظا ر وا که وا این صالالالالح
تحت یا ذا پ چرخهاپ نیز خالر اع عوال یاشالالد .یا این ودها ،نالالاهدد رشالالها که کاسالالخ چرخهاپ این
صالح یعد اع ذ شون اع تغییر کان حدوا  4یرایر تغییر کان ت سلیم اچا ا ت قاو ت ر شها و یزان
این ا ت یا نرخ عیااپ ا زایش ریاید ( ح ر خط چین ا شت).
28

24
20

12
8
4
0
26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

اا ه )(ε/εy

16

-4
-8
-12
-16
-20
-24
-28

شما د چرخه
شکل  .7-2تاری چه تغییرمکان های اعمالی به فنر یک درجه آزادی به منظور ارزیابی مصالح SPSW01
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شکل  .8-2نمایش دو خطای پیاده سازی مصالح  SPSW01و مقایسه پاسغ آن به تاری چه تغییرمکان اعمالی
قبل و بعد از اصالح

یراپ یر سر قلت این وا یه وا شکا ر کد یرنا ه صالح  ] 59[ SPSW01کرااخوه و وهده شدیم که
تایع گاته-کی وه ] 70[ 1یه کا

وه دهت حاسالالبه ح ر انوقال اع جانب االسالالویک قله را یه جانب

کس اع ت سلیم حاوپ یک خطاپ یرنا ه نهی سر ا ست .این خطا وقور خ راهد که تغییرات خ اااد ا
سخور شاخه قبل اع ت سلیم یه واسطه وا قله را ا حاسبه سخور یعد اع تسلیم لحاظ نندد است .یه
ییان ایگر ،کد نهشوه شدد ا قهض سخور واقعر شاخه قبل اع تسلیم (شاخه قله را) یه صه ت ثایت اع
اع سخور اال سویک اولیه ا حا سبه ن سبت سخور کس اع ت سلیم ا سوفااد ر ک د .ا نویجه ،یه قلت
یز ور شدن خرج ک سر حا سبه ن سبت سخور اع قدا واقعر ،یک کاهش شیب غیرواقعر خ اااد و
جانب اوم و یه ا هل ر ذا ا .کس اع اصالالالز این خطا (که اع آن یه ق هان اصالالالز اول نام یراد شالالدد

Menegotto-Pinto
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ا ست) ،همانطه که ا شکل  8-2ایدد ر شها ،ح ر کا سخ صالح یه یزان قایل تهدهر یه ح ر
تکدهوه نزایک رشها.
یا ودها این ا صالز ،همچ ان عوال قایل تهده و راتر اع انوظا پ ا کا سخ این صالح یه چ نم رخه ا.
یر سالالر نالالأ این عوال هیاپ این اسالالت که ترکیب ر هلی دپ گاته-کی وه یا قانهن چرخهاپ یا یک
شهندد و قله را ا دل چهپ-کا ک جر یه ایجاا یک ها عوال چرخهاپ شدد ا ست .یه قبا ت ایگر،
ا ر هلی دپ گاته-کی وه ،یزان انح اپ شالالاخه انوقالر یه تفاضالالل کرنشهاپ حداقل و حداکثر تجریه
شالالدد ا چرخههاپ قبلر وایسالالوه اسالالت .ا

ح ر کایه اوخطر و یدون کدیدد قله رایر اسالالوفااد شالالدد

تهسط گاته-کی وه ،این وایسوگر جر یه وقهع کدیدد عوال چرخهاپ نمر شها .ا قین حال ،ا

حر

قله راپ حاضر ،تلفیو این وایسوگر یا تغییرات سخور ناشر اع قله رایر جر یه یک ها عوال چرخهاپ
ناشالال اخوه و ناخهاسالالوه شالالدد اسالالت که یه هدب آن ح ر کاسالالخ چرخهاپ اع ح ر یکدهوه انحراف
ریاید (شکل  ،8-2ح ر خط چین یز) .یم ظه

ع این نکل و ا قین حال حفظ انوقال نرم ایجاا

شدد تهسط دل گاته-کی وه ،وایسوگر انح اپ این دل یه تفاضل تغییر کان هاپ ثبت و فر حذف
شدد و اع یک انح اپ ثایت یراپ شاخه انوقالر ا سوفااد شدد ا ست .نویجه این ا صالز و ا صالز قبلر ا
شکل  8-2یا یک ح ر نقطه چین ننان اااد شدد است که چ انچه ایدد ر شها ح ر اصالز شدد
تبعیت اقیقر اع ح ر کایه یکدهوه رک د .همانطه که فوه شالالالد ،این ها عوال ناخهاسالالالوه و غیر
اسواندا ا یهاد و اع دلهاپ خرایر ش اخوه شدد تبعیت نمرک د و ناشر اع یک خطاپ کیااد ساعپ است.
کس اع یرطرف کران خطاهاپ کیااد ساعپ هق ،یه کا یرپ دل چهپ-کا ک ا دل ساعپ یک سیسوم
ایها یر شر چ د طبقه و آنالیز آن تحت یا ذا پ چرخهاپ یا نکل ی سیا ددپ وا رایر قداپ هاده
شد .کس اع ا وحان زی ههاپ وعدا ا دهت ع یا کاهش شدت این نکل ،نهایواً یا یراا پ اع ناحیه
ن نان اااد شدد ا شکل  5-2ته سط نقطه تهکر قر ز نگ یه ق هان قا ل ا صلر وقهع وا رایر ت نخیص
اااد شد .یراپ حل این نکل ،یا اندکر کاهش اقت ،شیب شاخه یا یراا پ اع نقطه ذکه اع  0.2Esیه
شیبر یرایر شاخه یا ذا پ تغییر یا ت.
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 3.3.2مدل پربا-برونیو

1

طالعه ایگرپ یا هدف ا ائه یک دل عوال هی سورعیس یراپ نمهنههاپ سی سوم ایها یر شر ته سط کریا-
یرونیه انجام کذیر ت [ .]60رو ن سبواً ف صلر اع این تحقیو ا یخش  8.2.1ا ائه شد و ا ای جا ت ها یه
دزئیات اقیوتر ه ا نیاع این یخش ا شا د ر شها .یراپ دل ساعپ عوال نمهنههاپ ایها یر شر هالاپ،
یا تکیه یر وش تجهیز شدد تهسط  ]65[ FEMA P440Aکه ا یخش  2.2تهضیح اااد شد ،دل کریا-
یرونیه اع عوال چرخهاپ صر ظر کراد و عوال وا پ ا ت ها ته سط عوال یانچرخه عکس کراد ا ست.
دل کریا-یرونیه ا رتهان نسالالخه سالالورش یا وهاپ اع دل نها پ اولیه اانسالالت که ا آن شالالاخه نزولر
کساقله یه ناحیه کننر اضا ه شدد است .یه ظه کالیبراسیهن این دل یر اساس نوایج آع اینگاهر،
ا رحله اول ،کا ا ورهاپ عوال یانچرخه ریهط یه نها هاپ فرا یه کا

وه ا دلسالالالاعپ  4نمهنه

آع اینالالگاهر یطه سالالوقل (هر نها اع نها ایگر) کالیبرد شالالد .یراپ تعمیم نوایج کالیبراسالالیهن یه تمام
اشالالالکال ایها یرشالالالر حومل ،یه الیل حدوایت تعداا نمهنه هاپ یه کا

وه و کراک د ر عیاا نوایج

کالیبرا سیهن ،اع یک وش ی سیا حا ظه کا انه ا سوفااد شد .یه قبا ت ایگر ،ت ها ااادهاپ کالیبرا سیهن
ریهط یه نمهنه حاوپ شالالالدیدترین عوال وا پ ه ا تهده قرا ر ت و کا ا ورهاپ یدسالالالت آ دد یراپ
نها هاپ خولف ریهط یه این نمهنهها یانگین یرپ شد .دل کین هااپ کریا-یرونیه یه همراد کیشیی ر
ا ائه شالالدد تهسالالط آن یراپ نویجه آع اینالالگاهر ا ایه [ ] 54قبل و یعد اع اتخاذ ویکرا حا ظهکا انه ا
شکل  9-2ننان اااد شدد است.

Purba-Bruneau

35

1

صل اوم :ا ائه دل وا پ شا ل عوال دهت و ق ناعک هالاپ

شکل  .9-2مدل پیشنهادی پربا-برونیو به همراه پیش بینی ارائه شده توسط آن برای نتیجه آزمایشگاهی
درایور [ ]54قبل و بعد از ات اذ رویکرد محافظه کارانه [.]60

 4.3.2جمع بندی ارزیابی مدلهای موجود
یا تهده یه ا عیایر صالاله ت ر وه ا یخش قبلر یر وپ دلهاپ هیسالالورعیس ایها یرشالالر هدها و نیز
الزا ات دل ساعپ وا هی سورتیک اق ضا که ا یخش  2.2ییان راید ،رتهان یه خألهاپ عیر ا ه ا
آنها اشا د کرا.


دل نها پ اولیه

یه غم ااشون اقت اسب ا دلساعپ وا یکدهوه نمهنههاپ آع اینگاهر ،این دل شا ل  2ضعف
قمدد است:
 -1قاو ت کمان نر و ق ناعک هالاپ چ انچه ا قای سه نوایج این دل یا نوایج آع ای نگاهر
ناهدد شد ،اا اپ نقش کر نگر ا کیشیی ر یزان انرژپ سوهلک شدد ا چرخههاپ
یا ذا پ است .یا این ودها ،این قاو ت ا دل نها پ اولیه ه ا غفلت قرا ر وه است.
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 -2چ انچه ا شکل  9-2ایدد ر شها و ا ااا ه این صل نیز یا تکیه یر نوایج آع ای نگاهر
یینالالورپ ننالالان اااد خهاهد شالالد ،عوالهاپ یانچرخه و چرخهاپ اهمیت یسالالیا عیااپ ا
دلسالالاعپ سالالیخوگر و ق ناعک هالاپ ایفا رک د و ناایدد ر ون آنها ا آنالیزهایر
که حاات حدپ نزایک یه رو یزش سالالاخومان ا یر سالالر رک د جر یه خطاهاپ احش
خهاهد شد.


دل چهپ-کا ک

این دل ا ک ا اقت آن ا دل ساعپ وا ک ن نر و قاو ت کمان نر و ق هالاپ اا اپ عایب عیر
است:
 -1این دل شالالالا ل عوالهاپ یانچرخه و چرخهاپ نالالالاهدد شالالالدد یراپ و ق ناعک هالاپ
نیست.
 -2کیاادساعپ آن ا حیط نرما زا پ شا ل خطاهاپ ددپ یرنا هنهیسر است.
 -3کا یرا این دل ا تحلیل ایها هاپ یرشالالالر هالاپ چ د طب قه تحت یا چرخهاپ و یا
ای ا یکر یا نکل ددپ وا رایر هاده است.


دل کریا-یرونیه

این دل ا قین تهده یه کدیدد عوال وا پ و اقدام یه کالیبراسالالالیهن عوال و ق هالاپ یا تکیه یر نوایج
آع اینگاهر اا اپ ها اپ اع قدم اقت یه قرا عیر است:
 -1همان د دل نها پ اولیه اع قاو ت کماننر و ق هالاپ صر ظر رک د
 -2یه الیل ناایدد ر ون ها عوال چرخهاپ ،چ انچه ا یخش  2.2ییان نالالت ،ا دلسالالاعپ
عوال نا شر اع تحریکات یدون اهیت کال سر شدید ولر حاوپ اا ههاپ تغییر کان وه سط
ولر کرتکرا اا اپ اقت کا ر نیست؛
 -3یه الیل کالیبرد شدن ا قایل تعداا ی سیا عدواپ اع نوایج آع ای نگاهر اا اپ دا عیت
کا ر نیست؛
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 -4یه ظه که شاندن خأل نوایج آع ای نگاهر کا ر ،ا کالیبرا سیهن آن اع ا ده حا ظهکا پ
یاالیر اسوفااد شدد است.

 4.2توسعه مدل هیسترزیس جدید برای ورق نازک فوالدی
یا تهده یه دمعی دپ صه ت ر وه ا یخش قبل اع نقاط قهت و ضعف دلهاپ هیسورعس هدها یراپ
و ق ناعک هالاپ ،ا این یخش اقدام یه تهسعه یک دل هیسورعیس ددید رک یم .ویژ رهاپ ا نظر
ر وه شدد ا دل ددید ا رتهان یه شرز عیر یرشمرا:
 -1قاو ت کماننر و ق هالاپ طبو تهصیه چهپ-کا ک ا این دل ا نظر ر وه شدد است.
 -2قاو ت کننر و ق یه ظه تطایو یا قانهن تسلیم هن -ایسز و تئه پ صفحات طبو تهصیه
چهپ-کا ک اصالز شدد است.
-3

ح ر یا یک شالهندد نیرو-تغییر کان ا ائه شالدد تهسالط چهپ-کا ک ا تهسالعه دل ددید نیز
ه ا اسوفااد قرا ر وه است.

 -4هر او ها عوال یانچرخه و چرخهاپ یه صه تر اسواندا ا یا تهضیحاتر که ا ااا ه خهاهد آ د
ا آن ا نظر ر وه شدداند.
 -5قایلیت همگرایر دل تحت آنالیزهاپ ای ا یکر ا ساعدهاپ کیچیدد یه اقت ک ورل شدد است.
شکل  10-2و شکل  11-2ن نان اه دد ح ر ت ش-کرنش دل ددید یا شروع یا ذا پ یه ترتیب اع
کنش و نا ریاش د.
یراپ ا نظر ر ون عوال یانچرخه ،شاخهاپ نزولر یه دهت کننر ح ر کایه یا اسوفااد اع او کا ا ور
کالیبرا سیهن  δc/δyو ( αcکه یورتیب کرنش قله نر ال شدد و ن سبت شیب فر یه دول اال سوی سیوه
اولیه هسو د) ا زواد شدد است.
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شکل  .10-2مدل هیسترزیس توسعه یافته برای ورق نازک فوالدی (شروع بارگذاری از کشش)

شکل  .11-2مدل هیسترزیس توسعه یافته برای ورق نازک فوالدی (شروع بارگذاری از فشار)
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عوال چرخهاپ قاو ت ک ن نر نیز یا ا سوفااد اع دل عوال ه ما-کراوی کلر 1ا نظر ر وه شدد ا ست.
العم یه ذکر اسالالت ا نظر ر ون عوال چرخه اپ یراپ سالالایر ویژ ر هاپ ح ر کایه اع دمله سالالخور
یا ذا پ و یا یراا پ یا تهده یه نالالاهدات آع اینالالگاهر العم یه نظر نمر سالالد .همین طه  ،اع ا نظر
ر ون عوال چرخه اپ یراپ قاو ت نالالالا پ یه الیل نقش ناچیز آن ا قاو ت کلر نمهنه صالالالرف نظر
شالالدد اسالالت .دل عوال ه ما-کراوی کلر ا طالعات اخیر یراپ ا عیایر قملکرا قابهاپ هالاپ و یو ر
ه ا تهده حققین ی سیا پ یهاد ا ست .یک ن سخه تغییر یا وه اع این دل یراپ حا سبه عوال چرخهاپ
نیم سیکل  iام ا دل تهسعه یا وه یر اساس ایطه  1-2ه ا اسوفااد قرا ر یرا:
c

رابطه 1-2





Ei


i  
i

 E t   E j 
j 1



Et  1 2 Fy  y

رابطه 2-2

ا این وایط  βiشاخصر است که ا انوهاپ یک نیمچرخه ثبت (کننر) حاسبه شدد و یراپ حاسبه
قاو ت ت سلیم ک ن نر ا ایوداپ نیمچرخه یعدپ ه ا ا سوفااد قرا ر یرا Ei .ییانگر انرژپ تلف شدد
i

ا نیمچرخه ثبت  iام و  Etیرایر یا کل ظر یت دذب انرژپ ااد ریاشالالالد.

j

E
j 1

جمهع انرژپهاپ

دذب شدد ا کل نیمچرخه هاپ ثبت ا ییان رک د Fy .و  δyیه ترتیب ن نان اه دد نیروپ ت سلیم و
تغییر کان ت سلیم ا دهت ک ن نر ریا ش د .همچ ین  γکه ضریب دذب انرژپ نا یدد ر شها یه
همراد نماپ  cاو کا ا ور کالیبراسالالیهن ریهط یه عوال چرخهاپ هسالالو د .دل تهسالالعه یا وه ،ا نرم ا زا
 OpenSeesو یه صه ت یک شرء  uniaxialMaterialتحت ق هان  SPSW02کیااد ساعپ شدد است.
شکل  12-2و شکل  13-2ن نان اه دد وا نیرو-تغییر کان صالح ته سعه یا وه ا شرایطر نایه

Rahnama-Krawinkler
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شرایط یخش  2.3.2یه ترتیب یا اسوفااد اع کا ا ورهاپ عوال یانچرخه شدید و وهسط ریاشد .ا این
ا عیایرها کا ا ور  cیطه ثایت یرایر یا واحد ا نظر ر وه شدد است.

شکل  .12-2ارزیابی مصالح توسعه یافته درحضور زوال میان چرخه شدید
1.2

δc/δy=14,αc=-0.05,
Monotonic
∞=δc/δy=14,αc=-0.05,γ

1

0.8

δc/δy=14,αc=-0.05,γ=200

σ/σy

0.6

δc/δy=14,αc=-0.05,γ=100
0.4

0.2

0
28

24

20

16

12

8

4

-4

0

-8

-12

-16

-20

-24

-0.2

ε/εy
شکل  .13-2ارزیابی مصالح توسعه یافته در حضور زوال میان چرخه متوسط.
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 5.2اعتبارسنجی مدل گسترش یافته بر اساس نتایج آزمایشگاهی
هدف اع طالعه اقوبا سالال جر تایید کوانسالالیل دل تهسالالعه یا وه یراپ شالالبیه سالالاعپ وا نمهنه هاپ
آع ای نگاهر ا صه ت ا سوفااد اع کا ا ورهاپ ا سب ا ست .اقوبا س جر ا قین حال یه انبال کالیبرد
کران دل یراپ تطایو یا اا ه و سیعر اع وا هاپ آع ای نگاهر نی ست و ت ها یه انبال اثبات کوان سیل
کالیبراسیهن یراپ دل تهسعه یا وه است.
همانطه که قبالً ا شا د شد ،اقوبا شاخه کمان نر دل ته سعه یا وه ا این طالعه که یر ر وه اع دل
چهپ-کا ک ا ست قبالً ته سط یک یرنا ه آع ای نگاهر ته سط چهپ و کا ک [ ] 58یه تأیید سیدد ا ست.
همچ ین ،صالالحت اصالالالحات اقمالر یه دل چهپ-کا ک ا طالعه حاضالالر نیز ا یک ا عیایر قداپ ا
یخش  2.3.2یه تأیید سید .یراپ اقوبا س جر هاهاپ عوال یانچرخه و چرخهاپ ا زواد شدد یه دل
چهپ-کا ک ا طالعه حاضر ،اع نوایج  4آع ایش انجام شدد وپ نمهنههاپ ایها یرشر هالاپ اسوفااد
شدد است که دزئیات آنها ا ااا ه تقدیم رشها .یه ظه کا ایر هر چه یینور این صحت س جر ا
تأیید دلساعپ عوال تهسط صالح ددید ،اع نمهنههایر اسوفااد شدد است که شا ل حداقل عوال وا پ
و ق هالاپ ا آنها یا شیم .این ه ضهع یا ناهدد نمهاا هی سورتیک نا شر اع آع ایش و رو زا ش
خرایرهاپ خاااد ا حین آن ت نخیص اااد شدد ا ست .ا رچه تمرکز این طالعه یر وپ عوال وا پ
ناشر اع کا ر و ق است ،یه ظه ننان ااان ا کان اخوالط این عوال یا عوال ناشر اع ناکایدا پ قاطع
المانهاپ رعپ و ا ائه یک کالیبرا سیهن غلط اع کا ا ورهاپ دل ،نمهنه آع ای نگاهر چها م شا ل عوال
قاطع المانهاپ رعپ است و عوال ناشر اع کا ر و ق ا آن یسیا ناچیز است.
یه ظه ننالالان ااان زیت دل تهسالالعه یا وه ددید نسالالبت یه دلهاپ هدها ،طالعه اقوبا سالال جر
قالود یر قایسالالاله نوایج دل ددید یا نوایج آع اینالالالگاهر ،نمهاا یدسالالالت آ دد یا یه کا یرپ دلهاپ
قدیمر ا نیز ا ائه و ه ا قیاس قرا راهد .ا این خصالالهص ،ح رهاپ یدسالالت آ دد یه کمک دل
چهپ-کا ک کس اع ع خطاهاپ کیااد ساعپ اسوخراج شدداند تا ت ها نقصان ناشر اع تعریف دل ا این
قایسه نمایان شها و نه نقصان کیاادساعپ آن .همچ ین ،تما ر شبیهساعپهاپ قداپ یه کمک نرما زا
 OpenSeesصه ت ر وهاند .ا دل غیرخطر ا سوفااد شدد اع المانهاپ تیر -سوهن یا کال سوی سیوه
تهعیع شدد و قطع ایبر که اع ر هال سیهن سخور کیروپ رک د ،ا سوفااد شدد ا ست [ .]57ا طهل
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هر المان ،تهعیع وا غیر خطر یا اسالالوفااد اع سالاله نقطه انوگرال یرپ عکس شالالدد اسالالت .دلسالالاعپ
و قهاپ هالاپ یا اسالالوفااد اع  10المان خرکایر ه ب که وا ت ش-کرنش حه پ آنها تهسالالط دل
تهسعه یا وه ددید دل شدد است ،صه ت ر وه است.

 1.5.2شبیه سازی نمونه یک طبقه با نسبت جانبی بزرگ
یه ق هان اولین نمهنه ،نمهنه تحت ق هان  CRکه قبالً تهسالالط ویان و یرونیه [ ] 71آع ایش شالالدد اسالالت یه
ق هان یک نمهنه یک طبقه یا نسالالالبت دانبر عیاا و ق ه ا تهده قرا ر وه اسالالالت .دزئیات ریهط یه
آع ایش این نمهنه ا شکل  14-2یه نمایش ذاشوه شدداست.

شکل  .14-2جزئیات نمونه دیواربرشی فوالدی یک طبقه با نسبت جانبی بزرگ []71

ضالالخا ت و ق ا این نمهنه یرایر  2.6یلر ور و نسالالبت دانبر آن یرایر یا  2.38اسالالت .یعضالالر ایگر اع
خصالالهصالالیات نمهنه ا شالالکل قایل نالالاهدد هسالالو د و دزئیات یینالالور ا ه ا آن ا ردع [ ] 71قایل
ا سویایر ا ست .کیش یی ر یه قمل آ دد اع کا سخ این نمهنه یه کمک دل ته سعه یا وه و یا یه کا یرپ
قاایر  γ=70.0 ،αc = 0.0 ،δc/δy=10.0و ( c=1.5یراپ ناهدد تهضیحات کا ا ورها لطفاً یه یخش 4.2
رادعه ر ایید) ا شکل  15-2ننان اااد شدد است.
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شکل  .15-2پیش بینی رفتار نمونه اول توسط مصالح توسعه یافته جدید

همانطه که ناهدد رشها نمهاا هیسورعیس شبیهساعپ شدد تطایو خهیر یا نمهاا آع اینگاهر اا ا
و کیشیی ر یه قمل آ دد اع عوال وا پ قایل قبهل اسالالت .ا شالالکل  ،16-2نمهاا هیسالالورعیس یدسالالت
آ دد یا اسوفااد اع دل چهپ-کا ک یا نویجه آع اینگاهر قایسه شدد است.
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شکل  .16-2مقایسه پیش بینی به عمل آمده توسط مدل چوی-پارک با نتیجه آزمایشگاهی نمونه اول

چ انچه ا این شکل ناهدد رشها ،خأل ا نظر ر ون عوال وا پ ا این کیشیی ر یه خهیر نهها
است .همی طه  ،کیشیی ر انجام شدد تهسط دل کریا-یرونیه و ننان اااد شدد ا شکل  17-2یک ا ت
نا هانر ا ا یین اا ه هاپ تغییر کانر  5و  6یلر ور تجریه رک د که نویجه ا ت نا هانر ح ر
کایه ا این دل است و یا نویجه آع اینگاهر تطایو ندا ا .ا قایل ،ا ت تد یجر کیشیی ر شدد تهسط
دل تهسعهیا وه ا رتهان یه ترکیب اسب هاهاپ عوال یانچرخه (شیب یرایر صفر ح ر کایه کس
اع سیدن یه تغییر کان قله) و چرخهاپ نسبت ااا.
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شکل  .17-2مقایسه پیش بینی به عمل آمده توسط مدل پربا-برونیو با نتیجه آزمایشگاهی نمونه اول

 2.5.2شبیه سازی نمونه یک طبقه با نسبت جانبی متوسط
یه ق هان او ین نمهنه ،نمهنه تحت ق هان  DS-SPWاع ایش شدد ته سط صبه پ قمر و ا سد سجااپ
[ ]72یه ق هان یک نمهنه یک طبقه یا نسبت دانبر وهسط یرایر یا  1/46ه ا اسوفااد قرا ر وه است.
کیکری دپ نمهنه و کیشیی رهاپ یه قمل آ دد تهسط دل ددید و دلهاپ چهپ-کا ک و کریا-یرونیه یه
ترتیب ا شکل  ،18-2شکل  19-2و شکل  20-2ننان اااد شدداند.
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شکل  .18-2جزئیات نمونه دوم تست شده توسط صبوری قمی و اسدسجادی [.]72

شکل  .19-2پیش بینی رفتار نمونه دوم توسط مصالح توسعه یافته جدید
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شکل  .20-2مقایسه پیش بینی به عمل آمده توسط مدلهای چوی-پارک و پربا-برونیو با نتیجه آزمایشگاهی
نمونه دوم.

ا ت نسالالالبواً خفیف ظر یت ا چرخههاپ یا ذا پ این نمهنه یه اقت تهسالالالط دل ددید که ا آن اع
قاایر  γ=350.0 ،αc = -0.05 ،δc/δy=17.0و  c=1.0اسوفااد شدد است ،شبیهساعپ شدد است .یزان
اندک عوال وا پ ا این نمهنه سالالبب شالالدد اسالالت تا اقت کیشیی ر دل چهپ-کا ک نیز ا قایسالاله
نمهنه اول که اا اپ نسالالالبت دانبر یز گ یها ا زایش یاید .این ا حالر اسالالالت که دل کریا-یرونیه که
کیشیی ر نزایکر ا یراپ نمهنه قبلر ا ائه کراد یها ،اک هن اضالالا ه تخمین احنالالر ا ا کیشیی ر عوال
وا پ اع خها ننان راهد.
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 3.5.2شبیه سازی نمونه  3طبقه با نسبت جانبی بزرگ
نمهنه سهم ،نمهنه  SFPW2ت ست شدد ته سط چهپ و کا ک [ ]25ا ست که یک نمهنه  3طبقه یا ن سبت
دانبر نسالبواً یز گ  2/2اسالت .کیکری دپ این نمهنه ا شالکل  21-2ننالان اااد شالدد اسالت .همی طه ،
کیشیی ر ا ائه شدد ته سط دل ددید و دلهاپ چهپ-کا ک و کریا-یرونیه یه ترتیب ا شکل  22-2و
شکل  23-2ن نان اااد شدداند .تطایو هدها یین کیش یی ر دل ددید یا نویجه آع ای نگاهر نیز قایل
قبهل یه نظر ر سالالد .چ انچه قاایر کالیبرد شالالدد کا ا ورهاپ عوال ننالالان راه د ،کالیبراسالالیهن این
نمهنه یر خالف او نمهنه قبلر تاکید یینالالالورپ یر وپ ها عوال یانچرخه اا ا .کیشیی ر دل چهپ-
کا ک ظر یت نمهنه آع اینالالالگاهر ا ا  4چرخه انوهایر ییش اع قدا واقعر تخمین رعند .اع طرف
ایگر ،کیشیی ر ا ائه شدد تهسط دل کریا-یرونیه تخمین یسیا است کایی ر اع این ظر یت ا ائه رک د.

شکل  .21-2جزئیات نمونه سوم تست شده توسط چوی و پارک [.]58
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شکل  .22-2پیش بینی رفتار نمونه سوم توسط مصالح توسعه یافته جدید
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شکل  .23-2مقایسه پیش بینی به عمل آمده توسط مدلهای چوی-پارک و پربا-برونیو با نتیجه آزمایشگاهی
نمونه سوم.

 4.5.2شبیه سازی نمونه  4طبقه با زوال شدید
کیکری دپ نمهنه  4طبقه ت ست شدد ته سط ا ایه [ ] 54ا شکل  24-2ن نان اااد شددا ست .ن سبت
دانبر وهسالالط و قهاپ یانر یرایر  1/7اسالالت و سالالوهنهاپ  W310X118نمهنه ا عرض یا حه پ
عاال  %16ظر یت یا یرپ کالسالالالویک آنها قرا ر وهاند .یا هاپ دانبر یرایر ا تما ر طبقات سالالالاعد
اقمال شدداند و ک ورل ت ست ا  10چرخه اول ته سط قدا یا اقمالر و کس اع آن ته سط تغییر کان
طبقه اول ک ورل رشها که تا قدا پ عاال  9یرایر قدا تسلیم کانل اول ( 8.5یلر ور) سانیدد شدد
ا ست .ا رچه صاایو وعداپ اع کا ر و ق ا کایان ت ست قایل ناهدد یها ،ت ست یه سبب کمانش
دانبر سوهن سمت چپ طبقه اول کایان اااد شد [ .]54چ انچه قبالً نیز ه ا ا شا د قرا ر ت ،یه غم
نا کت قایل تهده خرایر سوهن ا عوال چرخهاپ نمهنه ،این نمهنه یه این الیل انوخاب شدد ا ست که
ننالالان راهد انوخاب قاایر اسالالب یراپ کا ا ورهاپ عوال و ق حور قاا اسالالت عوال ناشالالر اع خرایر
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سالالوهنها ا نیز دلسالالاعپ ک د و ی ایراین ا کان تفکیک هاهاپ عوال ا نمهنههایر که خرایر همز ان
و ق و المان هاپ تیر-سالالالوهن خ راهد ودها ندا ا .قالود یر این ،نمایش ه اپ که ا آن دل عوال
یانچرخه (ا نظر ر وه شالالالدد ا دل کریا-یرونیه) یا ودها حا ظه کا پ عیاا یه ت هایر قاا یه
کیشیی ر عوال وا پ سالالیسالالوم نیسالالت ،اع انگیزدهاپ انوخاب این نمهنه اسالالت .ا این نمهنه ،کیش اع
را سیدن تغییر کان قله که ا آن عوال یانچرخه یه صه ت ا عر آغاع ر شها یا ذا پ نمهنه کایان
یا وه اسالالالت .کیشیی ر صالالاله ت ر وه تهسالالالط دل چهپ-کا ک هم همانطه که انوظا ر ت قاا یه
شالالبیهسالالاعپ عوال نمهنه نبهاد اسالالت .یر خالف این او دل ،دل سالالورش یا وه ددید ا رچه یا اتکاپ
صرف یه عوال و ق هالاپ ،یه خهیر تهان سوه ا ست ظر یت ا سوهالک انرژپ نمهنه ا کیشیی ر ک د .ا
کالیبراسیهن این نمهنه اع قاایر  γ=100.0 ،αc = -0.05 ،δc/δy=2.0و  c=1.0اسوفااد شدد است.

شکل  .24-2پیکربندی نمونه  4طبقه تست شده توسط درایور [.]54
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شکل  .25-2مقایسه پیش بینی ارائه شده توسط مدل توسعه یافته و نتیجه آزمایش نمونه چهارم.

شکل  .26-2پیش بینی ارائه شده توسط مدلهای چوی-پارک و پربا-برونیو از نمونه آزمایشگاهی چهارم.
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 6.2جمع بندی و برر سی امکان کالیبرا سیون مدل با نتایج آزمای شگاهی
موجود
ا این صل کس اع یر شمران لزو ات دل ساعپ عوال وا پ اق ضا یه ظه شبیه ساعپ رو یزش
لرعداپ سالالاعدها ،یه یر سالالر قایلیتها و نقصهاپ دلهاپ هدها کرااخویم .کس اع نالالخص شالالدن این
ضعفها و قهتها ،یک دل وا پ ددید که زایاپ دلهاپ هدها ا یه ا ث ریرا و زایاپ ددیدپ
ا یه آنها را زوا سورش اااد شد و یه صه ت صالح تک حه د تحت ق هان  SPSW02یه نرم ا زا
ادزاپ حدوا و ون یاع  OpenSeesا زواد شد .کس اع یر سر ایودایر صحت و کفایت کد یرنا ه نهشوه
شدد 4 ،نمهنه آع اینگاهر یا ویژ رهاپ ه دسر وفاوت تهسط دل ددید و  3دل قدیمرتر دلساعپ
و ح رهاپ هی سورعیس ید ست آ دد یا ح رهاپ آع ای نگاهر قای سه شد .ا تما ر نمهنهها ،دل
ددید اا اپ زایاپ قایل تهدهر نسبت یه دلهاپ قبلر یها.
ا ا قدم یعدپ ا

سیر کا یراپ کران یک دل وا پ ددید ،ا ائه وایطر ا ست که قاایر کا ا ورهاپ

آن دل ا یراپ شرایط خولف ه د سر و  ...ق ضه ییان نماید .طر این رحله نیاع د ا سوفااد اع نوایج
آع اینگاهر است که ت هع کا ر ا اع حیث وغیرهاپ تاثیر ذا یر وپ وایط وا پ ااشوه یاش د.
ا خ صهص سی سوم ایها یر شر هالاپ ،این وغیرها شا ل کا ا ورهاپ ه د سر ان د ن سبت دانبر
(ن سبت طهل یه ا تفاع) و ق ،ضخا ت و ق ،سخور المانهاپ رعپ و احیاناً کا ا ورهاپ ایگرپ ا ست که
ذکر همه آنها هدف این نه شوه نی ست .ا ا نوایج آع ای نگاهر هدها اع سی سوم ایها یر شر هالاپ یه
االیل عیر شرایط العم یراپ هدف ه ا اشا د ا یاال ا ندا ند:
اوالً ،تعداا کل نوایج آع اینگاهر هدها یراپ این سیسوم ا حال حاضر ا حدوا  30تاست که اع تعداا
یه کا

وه ا طالعات کالیبراسیهن نایه یراپ سایر سی سومهاپ ساعداپ (حدوا  200تا) خیلر کمور

ا ست .ذکر این نکوه نیز ضرو پ ا ست که حور یا ودها ا سوفااد اع حدوا  200نمهنه آع ای نگاهر ،نوایج
کالیبرا سیهن ید ست آ دد یراپ اق ضاپ قاب خم نر هالاپ ته سط لیگ هس [ ] 73اع کراک د ر ی سیا
عیااپ نج ریرا .حال ،کالیبراسیهن کا ا ورهاپ دل وا پ سیسوم ایها یرشر هالاپ که تعداا آنها
کمور اع کا ا ورهاپ وا پ سیسوم قاب خمنر هالاپ نیست ،یراپ سیدن یه کراک د ر نایه حداقل
یه تعداا  200نمهنه نیاع خهاهد ااشت.
54

صل اوم :ا ائه دل وا پ شا ل عوال دهت و ق ناعک هالاپ

او اً ،یا ذا پ نمهنههاپ ایها یر شر هالاپ تا سرحد شک ست کا ل یه الیل سخور و قاو ت یاالپ
این سی سوم ا شها تر و هزی هیرتر اع اق ضاپ قاب خم نر خهاهد یها .لذا ،اع آنجا که اا شون نمهنههایر یا
این شرایط یراپ کالیبرا سیهن کا ا ورهاپ عوال ضرو پ ا ست ،یر شک تعداا نوایج قایل ا سو اا اع این
حیث ا یین نمهنههاپ ایها یرشر هالاپ کمور اع نمهنههاپ اقضاپ قاب خمنر خهاهد یها.
ثالثاً ،ا نمهنههاپ ایها یر شر هالاپ چ د ها شک ست همز ان وند عوال وا پ اق ضا ا ک ورل ر
ک د .این هاها قبا ت د اع  )1کا ر و ق هالاپ و  )2ناکایدا پ هضالالالعر قاطع المان هاپ رعپ ا
حل ات صال .ترکیب خداا این هاها ،تفکیک ها شک ست ه ا نظر ا کالیبرا سیهن دل وا پ و ق
ناعک هالاپ که همان ها اول اسالالت ا اشالالها رک د .اع طر ر ،یه الیل ظر یت یا یرپ عیاا و ق گر
ا صه ت ا سوفااد اع قاطع س گین ،ناکایدا پ اق ضاپ رعپ یه ساا ر یر کا ر و ق قدم ر شها.
تهده یه این نکوه ،احومال آ یخوه شدن عوال نا شر اع کا ر و ق یا هاهاپ عوال ناخها سوه ا کر نگتر
رک د.
یا اسو اا یه طالب یاال ،ا صهل یعدپ این طالعه ،ا قهض کرااخون یه کالیبراسیهن دل ددید که ا
شرایط علر قدو نیست ،حساسیت قملکرا لرعداپ سیسوم ایها یرشر هالاپ نسبت یه کا ا ورهاپ
دل هیسورعیس تهسعه یا وه ه ا ا عیایر قرا خهاهد ر ت.
یه ق هان اولین قدم ا یرآو ا این حسالالاسالالیت ،یاید یه انبال طراحر سالالیسالالومهاپ سالالاخومانر ه ا نیاع
دهت انجام تحلیلهاپ غیرخطر اقیو یاشیم .این رحله خها تهأم یا چالشها و کیچید رهایر است که
کرااخون یه آنها قبل اع و وا یه اصل هضهع طراحر ضرو پ یه نظر ر سد .اع این و صل آتر ایودائا
یه یر سالالر دا ع و کا ل وشهاپ طراحر سالالیسالالوم ایها یرشالالر هالاپ رکرااعا و ا انوها اقدام یه
طراحر قابهاپ ساخومانر ه ا نیاع ا راحل یعدپ رنماید.
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فصل سوم
طراحی ساختمانهای با سیستم دیوار برشی فوالدی

صل سهم :طراحر ساخومان هاپ یا سیسوم ایها یرشر هالاپ

 1.3مقدمه
چ انچه ا انوهاپ صل قبلر ییان شد ،ااا ه تحقیو انجام شدد ا این ساله ،یه یرآو ا قملکرا لرعداپ
سی سومهاپ ایها یر شر هالاپ دل ساعپ شدد یا سطهز خولفر اع عوال وا پ اخو صاص اا ا .اع
آنجا که طراحر سالالالاخومانهاپ نمهنه ه ا ن یاع ا این رحله خها نالالالومل یر کیچید رها و ایها ات
عیااپ ا ست ،یک صل جزا یه یر سر وشهاپ خولف طراحر سی سوم و کیااد ساعپ آنها ا قالب
یک نرم ا زا کا آ د طراحر و ا عیایر قملکرا ساخومانهاپ طراحر شدد یا وشهاپ خولف اخو صاص
اااد شالالدد اسالالت .کس اع ع ایها ات و سالالؤاالت هدها ،قسالالمت انوهایر این صالالل ،یه ا ائه دزئیات
ساخومانهاپ طراحر شدد یراپ ااا ه طالعه و صهل یعدپ رکرااعا.

 2.3مروری تفصیلی بر روشهای طراحی سیستم
ا حال حاضر 3 ،ردع سمر طراحر سیوم ایها یرشر هالاپ ا ه ا تهده قرا اااداند .این  3ردع
قبا ت د اع :آیین نا ه طراحر لرعداپ سالالالاعد هاپ هالاپ آ ریکا  ] 73[ AISC 341-10که ا طهل این
صالالل اع آن تحت ق هان «اسالالوه العمل» نام یراد خهاهد شالالد ،اه ماپ طراحر  20انجمن سالالاعدهاپ
هالاپ آ ریکا [ ] 75که ا طهل این صل اع آن یه « اه ماپ طراحر» نام یراد خهاهد شد و ا سواندا ا
انجمن ا سواندا اهاپ کاندایر  .] 76[ CSA-S16.1-01فاهیم و وشهاپ ه ا ا شا د ا او ردع اول
ا طهل این یخش خال صه ،ا سوه ی دپ و ا یع ضر ها ا ت صحیح شدداند .وش ا صلر طراحر ته صیه
شدد تهسط «اسوه العمل» و تفسیر آن تحت ق هان « وش تلفیقر خطر» یا  CLE1ش اخوه ر شها و
ا ااا ه تهضالالیح اااد خهاهد شالالد .نوایج چ د طالعه (اع دمله [ )] 77یه قالود نوایج یه اسالالت آ دد ا
طالعه حاضالالر حاکر اع آن اسالالت که قاطع سالالوهنهاپ یدسالالت آ دد اع طریو وش  CLEشالالا ل ا ده
حا ظه کا پ یاالیر هسالالالو د .یه همین ال یل ،قالود یر وش  ،CLEچ د وش دایگزین تهسالالالط
«اسوه العمل» کین هاا شدداند تا یخنر اع تقاضاپ نیرویر سوهنها یه کمک آنها کاهش یاید .ا ک ا
این وشها « ،اه ماپ طراحر» وش یز مایر نیروپ حه پ سالالوهنها ا کینالال هاا رک د .ا ااا ه

Combined Linear Elastic
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این یخش یه تنالالالریح وش  CLEرکرااعیم و عر ر سالالالایر وش ها ا ا یخش هاپ یعدپ یا ی یان
تفاوتهاپ آنها نسبت یه وش  CLEییان خهاهیم نمها.

 1.2.3مالحظات کلی طراحی
یک اهانه جهز شدد یه و ق ناعک هالاپ که ا این صل طراحر آن ه ا تهده قرا خهاهد ر ت ،ا
شکل 1-3ن نان اااد شدد ا ست .چ انچه ا شا د شد ،قر ات « ضرایب نیرو و قاو ت» ا سوه العمل
 AISC 341-10یه ق هان وش ا صلر طراحر ا این صل ه ا تهده قرا ر وه ا ست .یا تهده یه این
«اسالالوه العمل» ،حالت حدپ رو یزش سالالیسالالوم ایها یرشالالر هالاپ تهسالالط تنالالکیل همز ان نهاحر
غیرخطر ا و قها و نقاط انوهایر تیرها ک ورل رشها ا حالر که سوهنها قمدتاً ا حالت خطر یاقر
اندداند تا یوهان د اع نالالالا کت ؤثر و ق ها ا حمل یا دانبر اطمی ان حاصالالالل ک د و اع رو یزش
عواه گام ساعد دله یرپ نمای د.
ضالالخا ت و قها یر اسالالاس یرش طبقه طرز و تهسالالط رابطه  1-3تعیین رشالالهند و یه ظه ا ضالالاپ
حدوایت ریهط یه حداکثر ا یفت یین طبقهاپ ک ورل رشهند.
Vu 
) 0.42 Fyp Lcf sin(2

رابطه 1-3

tw 

ا این عااله Vu ،یرش ضالریبدا و ق اسالت که تهسالط یک دل قداپ االسالویک تعیین رشالهاFyp ،

قاو ت تسالاللیم و ق Lcf ،اصالالله خالص یین یال سالالوهنها و  αعاویه تنالالکیل یدان کنالالنالالر نسالالبت یه
اسواپ قمهاپ است که اع رابطه  2-3حاسبه رشها:
tw L
2 Ac

رابطه 2-3

1

 1
h3 
1  tw h 


 Ab 360 I c L 
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شکل  .1-3سیستم دیواربرشی فوالدی 4طبقه تحت بارهای جانبی و نیروهای داخلی ناشی از تسلیم ورقها

که ا آن  ،h ،Ab ،Ac ،L ،twو  Icیه تریب نمای دد ضالالالخا ت و ق ،طهل و ق ،سالالالاحت قطع سالالالوهن،
ساحت قطع تیر ،ا تفاع و ق و مان ای ر سر قطع سوهن ه سو د .ات صاالت تیر-یه -سوهن یاید اع نهع
مانیر یهاد و یه دز یرخر اسالالوث ائات ،ا اغلب دزئیات اع لزو ات اتصالالاالت قابهاپ خمنالالر هالاپ
ویژد کیروپ رک د .تهضیحات سورادتر ا ه ا دزئیات طراحر اتصال سیسوم ایها یرشر هالاپ،
یه الیل آنکه ا رای د یرآو ا قملکرا لرعداپ آن یر اسالالاس وشهاپ علر اخالت سالالوقیمر ندا ند ،یه
ظه حفظ اخوصا ا این ساله ه ا تهده قرا نگر وهاست.

 2.2.3روش مدل سازی
همانطه که ا یخش قبل تهضیح اااد شد ،یک دل تحلیلر یراپ اسوخراج نیروپ یرشر و قها و ک ورل
حدوایت حداکثر ا یفت یین طبقهاپ العم ا ست .این دل یاید کمانش نا پ و قها و ت نکیل یدان
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ک ن نر قطرپ ورتب یر آن ا لحاظ ک د .یراپ این ظه  ،تف سیر «ا سوه العمل» ته صیه رک د تا اع
المانهاپ ه ب قطرپ یا شرایط انوهایر ف صلر که تعدااشان حداقل یرایر  10است و ا عاویهاپ یرایر یا
عاویه ( αرابطه  )2-3ن سبت یه ا سواپ قمهاپ قرا اااد شدداند ا سوفااد شها .ساحت قطع چ ین
المانهایر یرایر یا  Asاست و اع رابطه  3-3حاسبه رشها:
( L cos   h sin  )tw
n

رابطه 3-3

As 

که ا آن  nبین تعداا المانهاپ نها پ است و سایر کا ا ورها قبالً تهضیح اااد شدداند .قدا  Vuه ا
اسالالالوفااد ا طراحر و قها یاید یا یانگین یرپ اع نیروپ حه پ المانهاپ نها پ ا طهل یک کانل و
تصهیر کران آن ا اسواپ ا قر حاسبه شها.
وش ایگرپ که رتهان یراپ دلسالالالاعپ و ق هالاپ یه کا یرا تهسالالالط « اه ماپ طراحر» [] 75
کی ن هاا شدد ا ست و قبا ت ست اع یه کا یرپ المانهاپ غ نایر ناهم سانگرا 1که یه عیرنهاحر یا حداقل
تعداا  4ا هر ا سوا تق سیم شدداند .هر یک اع این او وش دل ساعپ یا زایا و عایبر اع حیث اقت و
احور دلساعپ تهأم هسو د .ا حالر که یینورین اقت ا یرآو ا نیروهاپ یرشر و ق اع آن المانهاپ
نها پ ا ست ،المانهاپ غ نایر اع احور یی نورپ ا رای د طراحر یرخه اا ه سو د چرا که تغییر عاویه
 αا رای د تکرا پ طراحر یا تغییر ه د سه این المانها همراد نی ست و ت ها اع طریو ا صالز نخ صه
اخوصاص یا وه یه این المانها صه ت ر یرا .همچ ین ،اسوفااد اع المانهاپ غنایر ناهمسانگرا دهت
انجام تحلیلهاپ غیرخطر یه تأیید نوایج آع اینگاهر نرسیدد است.
کس اع تعیین ضخا ت و قها یر ا ساس نیروهاپ یر شر ید ست آ دد اع دل ،اع تحقو کانیزم رو یزش
ه ا اشالالا د ا یخش  1.2.3اع طریو ک ورل تیرها و سالالوهنها ا قایل نیروهاپ و اظر یا تسالاللیم و ق
اطمی ان حا صل ر شها .یخش یعدپ یه نحهد حا سبه این نیروها یراپ المانهاپ رعپ ا قر و قمهاپ
(که ا این ساله اع آنها یراپ احور و اخو صا یه ترتیب یه صه ت «تیر» و « سوهن» یاا ر شها) یه
صه ت جزا رکرااعا.

Orthogonal
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 3.2.3نیروی تیرها
سی سوم نیروهاپ ؤثر یر ایها یر شر هالاپ ا حالت رو یزش ا شکل  2-3ن نان اااد شدد ا ست.
نیروهاپ ااخلر که تهسط و ق یر المانهاپ تیر و سوهن وا ا ر شهند تهسط اصهل اسواتیک و یه صه ت
عیر قایل حاسبهاند:
رابطه 4-3

w xci  Fyptwi sin 2 

رابطه 5-3

w yci  w xbi  1 2 Fyptwi sin 2

رابطه 6-3

w ybi  Fyp twi cos 2 

ا این وایط wxci ،و  wyciیه ترتیب ؤلفههاپ ا قر و قمهاپ نیروپ وا ا یر سالالوهن طبقه  iام هسالالو د
و  wxbiو  wybiیه طرع نایهر یراپ تیرها تعریف رشهند.

شکل  .2-3نمودار جسم آزاد اتصاالتک تیرها (بعضی از آنها) و ستونهای تشکیل دهنده یک قاب دیوار
برشی فوالدی 4طبقه

یراپ یه است آو ان نیروپ حه پ تیرها ناشر اع یا سوراد ا قر وا ا یر سوهنها اع طرف و ق ،تفسیر
«ا سوه العمل» ته صیه رک د تا اع دل یک سوهن کیه سوه حمل شدد یر وپ رهاپ ا قر (نمای دد
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سالالالخور حه پ تیرها) اسالالالوفااد شالالالها .یه ظه ادو اب اع کیچید رهاپ ریهط یه این دلسالالالاعپ،
« اه ماپ طراحر» اداعد راهد تا نیروپ قکسالعمل رهاپ ه ا اشالالالا د یا رض حمل  %50نیروپ
ا قر سوهن ته سط هر یک اع رها حا سبه شها .یا ا سوفااد اع این رض ،ا طالعه حا ضر نیروپ ر
طبقه  iام که یا  Psiنمایش اااد رشها تهسط ایطه عیر حاسبه شدد است:

) Psi  1 2 (wxci hcf ,i  wxc (i 1) hcf ,i 1

رابطه 7-3

ا این ایطه hcf,i ،و  hcf,i+1یه ترتیب یرایر ا تفاع خالص سوهن ا طبقات  iام و  i+1ام ه سو د .کس اع
یه است آو ان نیروپ رها ،نیروپ حه پ تیرها ا او انوهاپ چپ و است که یه یورتیب یا  Pbliو Pbri

نمایش اااد رشهند یا تهده یه ایا رام آعاا تیرها (شکل  )2-3یه صه ت عیر یدست خهاهد آ د:
رابطه 8-3

 Psi

رابطه 9-3

Lcf
2

 Psi

) )Pbli  ( wxbi  wxb (i 1

Lcf
2

) )Pbri  ( wxbi  wxb (i 1

ا این او ایطه Lcf ،عرف طهل خالص تیر ا حد اصالالل یال سالالوهنها ریاشالالد .یا علهم یهان نیروپ
حه پ تیرها ،ظر یت ل گر کالسالالویک قطع تیر طبقه  iام ا او انوهاپ چپ و اسالالت یه ترتیب یرایر یا
 Mpbliو  Mpbriخهاه د یها که یه کمک وایط شالال اخوه شالالدد آییننا هاپ قایل حاسالالبهاند و یراپ حفظ
اخوصالالا اع ذکر وایط آنها ا ای جا خهااا پ رشالالها .کس اع حاسالالبه  Mpbliو  Mpbriنیروهاپ یرشالالر
و اظر یا این ل گرها ا حل فاصل کالسویک حاسبه شدد و سپس یه نقاط ایودایر تیر وقل رشها
تا  Vbliو  Vbriطایو وایط عیر یدست آی د:
رابطه 10-3

2

 (w ybi  w yb (i 1) ) L

) (M prri  M prli
L hi

V bli 

V bri V bli  (w ybi w yb (i 1) )L

رابطه 11-3

ا این وایط  Lhiطهل خالص تیر ا حد ا صل او یال سوهن ا طبقه  iام ا ست .ل گر انوهاپ چپ تیر،
 ،Mbliا رتهان اع طریو وقل کران  Mprliیه نقطه انوهایر تیر یدست آو ا:

M bli  M prli V bli Lsh

رابطه 12-3
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که ا آن  Lsh=Lcf-Lhاصله یین نقطه حل تنکیل فصل کالسویک و یال سوهن است .یراپ حاسبه
این طهل ،حل تنکیل فصل کالسویک یا تهده یه دزئیات اتصال (یه ق هان ثال اتصال یا قطع کاهش
یا وه یا  )RBSو یا ته صیههاپ آیین نا هاپ (ا ا صله  1یرایر ا تفاع قطع تیر اع یال سوهن) تعیین ر
شها .ا حا سبه  ،Mbliل گر نا شر اع یا

سوراد و ق که ا طهل  Lshوا ا ر شها یراپ ساا ر ناایدد

ر وه شدد است .ل گر انوهاپ است سوهن نیز یا ایطه نایهر قایل حاسبه است.
طبو ته صیه « اه ماپ طراحر» ،یراپ انعکاس اثر یا هاپ ثقلر ،شرایط ف صلر ا نقاط ت نکیل ف صل
کال سویک ا تیر ا نظر ر وه ر شها .این ه ضهع یر این رض ا سوها ا ست که تما ر ظر یت ل گر
کالسویک تیر صرف تحمل یا دانبر شدد است .نیروهاپ یرشر و خمنر ناشر اع یا ذا پ ثقلر که یا
این رض یه اسالالت رآی د یایسالالور یا اسالالوقااد اع ترکیب یا هاپ اسالالب یا یا هاپ یدسالالت آ دد ا یاال
ترکیب شالالهند .نیروهاپ حه پ ،یرشالالر و خمنالالر یدسالالت آ دد ا نقاط انوهایر تیر یراپ ک ورل کفایت
قطع تیر ه ا اسوفااد قرا ر یرند.
الزا ات «اسوه العمل» ب ر یر ح صهل اطمی ان اع تنکیل فصل کالسویک ا نقاط انوهایر تیرهاست.
ا این خ صهص یاید این نکوه ا وذکر شد که ت نکیل ف صل کال سویک ا این نقاط یا تهده یه ایا رام
ل گر خمنر تیرها تحت یا دانبر یه صه ت طبیعر حقو خهاهد شد و نیاع یه ک ورل اضا هاپ ندا ا.

 4.2.3نیروی ستونها
کس اع یدست آو ان نیروپ تیرها ا نقاط انوهایر آن ها ،ایا رام دسم آعاا سوهنهاپ چپ و است یراپ
اسوخراج نیروپ ااخلر سوهنها ه ا تهده قرا ر یرا ( شکل  .)2-3وایط ریهط یه حاسبه نیروهاپ
حه پ ،یرشر و خمنر سوهنها ا ااا ه ا ائه خهاهد شد .ا اسوخراج این وایط اثر یا هاپ ثقلر ناایدد
ر وه شدد است .یا این ودها ،این اثر یایسور یه نحه اسب یا انجام آنالیزهاپ ددا انه اع سیسوم تحت
یا هاپ ثقلر و ترکیب نیروهاپ ااخلر یدست آ دد یا قاایر این یخش لحاظ شها.
1.4.2.3

نیروی محوری

نیروپ حه پ سوهنهاپ چپ و ا ست یه ترتیب ته سط  Pclو  Pcrن نان اااد ر شهند و یراپ حا سبه
آنها رتهان اع رابطه  13-3و رابطه  14-3کمک ر ت .ا این وایط  hiبین ا تفاع طبقه  iام ا حد
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ا صل خط حه پ تیرها و  Nstییانگر تعداا طبقات ساعد ریا شد .یر ا ساس ته صیه « اه ماپ طراحر»
اثر یرش انوهایر هدها ا تیرهاپ مانیر اهانه جاو یه اهانه سالالاللح شالالالدد یه ایها ا کاهش یا
حه پ سوهنها یا رض تنکیل فصل کالسویک ا آنها یایسور ا نظر ر وه شها .ا رچه این تیرها
دزئر اع کانیزم کالسالالویک ا حالت رو یزش نیسالالو د و ی ایراین تنالالکیل فصالالل ا آنها ا نمرتهان
قطعر رض کرا ،یا این ودها ،این رض یه سبب اثر ثبت آن ا کاهش حا ظه کا پ هدها ا وایط
طراحر «اسوه العمل» ،یهور است ه تهده قرا یرا.
i

V

رابطه 13-3

blj

رابطه 14-3

V

j  Nst
i

brj

j  Nst

wycj h j 

i



j  Nst

Pcli 

i

Pcri    wycj h j 
j  Nst

 2.4.2.3بارهای جانبی معادل

یراپ یدسالالالت آو ان خمش و یرش ااخلر سالالالوهنها ،نیروهاپ دانبر و اظر یا کانیزم رو یزش رض
شدد یاید نخص یا ش د .شایان ذکر ا ست که این نیروها یا یا دانبر لرعداپ ه ا ا سوفااد ا طراحر
سی سوم تفاوت ی سیا عیااپ اا ند که این تفاوت اع طر ر نا شر اع تفاوت یان ضخا ت و ق ه ا نیاع و
تأ ین شدد ا ست و اع طر ر نا شر اع این حقیقت ا ست که یا دانبر طرز الزا اً جر یه ت نکیل ف صل
کال سویک ا تما ر تیرها نمر شها ا حالیکه ا حا سبه یا دانبر عاال ت نکیل این فا صل فروض
ا ست .ی ا یراین تعیین یا دانبر عاال یخ نر اع رای د طراحر یه وش  CLEا ست و یا ا نظر ر ون
تعاال یین نیروهاپ دانبر و یا هاپ ااخلر ا حلهاپ یرش خه اد ننان اااد شدد ا شکل  2-3انجام
رشها.
یراپ این هدف ،یاید ایودا تما ر نیروهاپ دانبر  Fiا یا اسالالالوفااد اع الگهپ یا دانبر لرعداپ یر حسالالالب
نیروپ  F1وا ا یر طب قه اول نهشالالالالت تا ت عداا جههالت یه  1قدا کاهش یا ید .الگهپ یا دانبر
«اسالالوه العمل» ا ایطه  15-3ننالالان اااد شالالدد اسالالت که ا آن  Wiوعن لرعداپ طبقه Hi ،تراع طبقه
نسبت یه تراع کایه V ،یرش کایه و  kیک قدا ثایت هسو د .یا اسوفااد اع این ایطه γi=Fi/F1 ،ا رتهان
تهسط ایطه  16-3ییان کرا.
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Wi H ik

V   i F1

رابطه 15-3

Nst

k
i

W H
i

i 1

W i H ik
W 1H 1k

ایطه 16-3

Fi 

i 

یا نه شون ایطه تعاال ل گرها حهل نقطه کایی ر سوهن سمت چپ واقع ا طبقه اول و حل آن ن سبت یه
وغیر  ،F1ت ها جههل سئله ،خهاهیم ااشت:
رابطه 17-3

Nst
Nst
 Nst

2   M bli   Pbli H i   wxci hi ( H i 1  1 2 hi ) 
i 1
i 1

F1   i 1
Nst
  i Hi
i 1

که ا آن  H0=0و  Pbli ،Mbliو  wxciا رتهان یه ترتیب اع رابطه  ،12-3رابطه  8-3و رابطه 4-3
ید ست آو ا .یا دایگزین کران  γiاع ایطه  16-3ا ایطه یاال ،این ایطه یه صه ت ساادتر عیر قایل ییان
خهاهد یها:
رابطه 18-3

n
n
 n

2W 1H 1k   M bli   Pbli H i  w xci hi (H i 1  1 2 hi ) 
i 1
i 1
 i 1

F1 
n
W i H ik 1
i 1

ا ای جا یاید یه این نکوه اشا د کرا که ایطه کین هااپ تهسط «اسوه العمل» یراپ اسوخراج یا دانبر
عاال یه نظر صحیح نمر سد .یه ییان ایگر ،ا اسوخراج این ایطه ،و قهاپ هالاپ یا نیروهاپ وا اد اع
طرف آنها دایگزین شدداند و ایطه ریهط یه تعاال کلر ساعد نه شوه شدد ا ست .یا این حال ،قدم ا
نظر ر ون یعضر اع نیروهاپ وا اد اع طرف و ق ا این تعاال (ت ها نیروهاپ ا قر وا ا یر تیرهاپ هقانر
و تحوانر ا نظر ر وه شدداند) جر یه قدم صحت ایطه یدست آ دد شدد است .یا این ودها ،ا نظر
ر ون کا ل نیروهاپ وا اد اع طرف و ق نیز جر یه ایطه سها دپ نمرتهان ست ی نها چرا که ا این
صه ت این نیروها یا یکدیگر خ ثر و اع عااله تعاال کلر ساعد حذف ر شدند .ی ایر ا صهل ا سواتیکر و
همان د سایر نیروهاپ ااخلر ،شیهد صحیح ا نظر ر ون نا کت نیروهاپ ااخلر و ق ا تعاال کلر
ساعد ا سوفااد اع یرش حلر ا سب ا ست ان د آنچه ا این ساله یه ظه ددا ساعپ سوهنها ه ا
اسوفااد قرا ر وه است.
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 3.4.2.3نیروهای برشی و خمشی

کس اع یدسالالت آو ان یا هاپ دانبر و اظر یا وقهع کانیزم رو یزش ا سالالیسالالوم ایها یرشالالر هالاپ،
نیروهاپ یر شر ااخلر سوهنهاپ چپ و ا ست یه ترتیب یا ا سوفااد اع رابطه  19-3و ایطه  20-3قایل
حاسبهاند.
i

V cli    1 2 F j  w xcj h j  Pblj 

رابطه 19-3

j n
i

V cri    1 2 F j w xcj h j  Pbrj 

ایطه 20-3

j n

یه شکلر نایه ،ل گر خمنر ا کایین سوهن سمت چپ ،Mcli ،و سوهن سمت است ،Mcri ،ا رتهان
یه ترتیب اع رابطه  21-3و ایطه  22-3یدست آو ا.
i

i

i

i

j n

j n

j n

j n

M cli   1 2 Fj (H j  H i  hi )  w xcj h j (H j  H i  hi  1 2 h j )   Pblj (H j  H i  hi )   M blj

رابطه 21-3
i

i

i

i

j n

j n

j n

j n

M cri   1 2 Fj (H j  H i  hi )  w xcj h j (H j  H i  hi  1 2 h j )   Pbrj (H j  H i  hi )   M brj

ایطه 22-3
یراپ سالالالااد سالالالاعپ وش طراحر و یه ظه حذف نیاع یه حاسالالالبه یا هاپ دانبر عاال « ،اه ماپ
طراحر» و شر ا کی ن هاا کراد ا ست که ا ای جا اع آن یه « وش سااد شدد» یاا خهاهد شد و رابطه
 23-3ا یراپ حاسبه ل گر خمنر سوهن کین هاا رک د .ا اسوخراج این ایطه رض شدد است که
ل گر شکل ر وه ا انوهاپ هر تیر یه ن سبت ساوپ یین سوهنهاپ یاال و کایین و صل یه آن تق سیم
خهاهد شد و یا ل گر او انوهاپ سوهن ناشر اع نیروهاپ سوراد و ق که یا رض شرایط تکیه اهر یراا
ا او انوهاپ سوهن حاسبه شدد است دمع خهاهد شد .چ انچه ا صل  3ننان اااد خهاهد شد ،ل گر
خم نر حا سبه شدد یه این وش اع قدا ید ست آ دد اع وایط یاال کمور خهاهد یها و این یه نهیه خها
جر یه سبکتر شدن طراحر یه قمل آ دد یر ب اپ وش سااد شدد نسبت یه وش  CLEخهاهد شد.
قالود یر این ،حاسالالبه یرش سالالوهنها نیز طبو وش سالالااد شالالدد ،یجاپ یه کا یرپ نیروهاپ و اظر یا
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یا هاپ دانبر عاال اع تهعیع ساوپ یرش و ق یین او انوهاپ سوهن اسوفااد رک د که این هضهع نیز
جر یه روکا سون تقا ضاپ حا سبه شدد یراپ سوهنها ر شها هرچ د یرش سوهنها اغلب ا طراحر
قاطع این المانها عیا واقع نمرشها.

M cli  1 2 M bli  wxci hi2 /12

رابطه 23-3

 5.2.3سایر مالحظات طراحی
قالود یر ک ورل قاطع ا یرایر نیروهاپ اسالالوخراج شالالدد ا یخشهاپ قبلر« ،اسالالوه العمل» الزا ر اا ا
ب ر یر این که مان ای رسالالالر قاطع یه کا یراد شالالالدد یراپ تیرها و سالالالوهن ها یاید یه ترتیب اع
 0.0031(Δtw)L4/hو  0.0031twh4/Lیز گتر یاشالالالد که ا ایطه اول  Δtwقبا ت اسالالالت اع اخوالف
ضالالالخا ت و ق یه کا

وه ا یاال و کایین تیر ه ا یحث .این الزام یه ظه اطمی ان اع تأ ین سالالالخور

خم نر کا ر ا اق ضاپ رعپ ایها ا نظر ر وه شدد ا ست تا وقهع ت سلیم ا

ساحت کا ر اع سطح

ایها مکن شها .قالود یر این الزام ،ا نسخه  2005اسوه العمل ،یه سبب نبها نوایج آع اینگاهر کا ر
که وا

اسب و قهاپ هالاپ یا نسبت اهانه ییش اع حد کهچک و یا ییش اع حد یز گ ا تأیید ک د،

نسالالبت دانبر جاع و ق هالاپ یین او حد  0.8و  2.5حدوا شالالدد یها که این حدوایت ا نسالالخه
 2010حذف شدد است.

 6.2.3روشهای طراحی جایگزیی
همانطه که قبالً اشالالا د شالالد ،یا ا نظر ر ون کدیدد تمرکز حلر وا غیراالسالالویک که اع سالالورش
یک هاخت این وا ا تما ر سالالاعد مانعت رک د ،وقهع همز ان تسالاللیم ا تما ر و قهاپ هالاپ و
نقاط انوهایر تیرها ا طر یک یا ذا پ لرعداپ واقعر یسالالالیا نا حومل اسالالالت .ی ا یراین ،حا ظه کا پ
قایل تهدهر یر وش طراحر بو ر یر ظر یت کالسالالالویک و ق ،CLE ،که ا یاال یه آن کرااخوه شالالالد،
ورتب اسالالت .این حا ظه کا پ ا یخشهاپ یعدپ این صالالل یراپ تقاضالالاپ نیروپ حه پ و خمنالالر
سوهنها ه ا یر سر قرا خهاهد ر ت و ه ا اذقان سایر حققین ([ )]77 ،64نیز یهاد است.
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یراپ ت سکین یخ نر اع این حا ظهکا پ ،وشهاپ دایگزی ر یراپ حا سبه نیروهاپ حه پ و خم نر
سوهنهاپ سیسوم ایها یرشر هالاپ کین هاا شدد است .این وشها شا ل « وش سااد شدد» ،یا هاپ
دانبر ت ندید یا وه (یا یه طه خال صه « وش ت ندید یا وه») و «تحلیل یا ا زون» ا ست که ا این یان
وش آخر تهسط تفسیر «اسوه العمل» و او ش قبلر تهسط « اه ماپ طراحر» کین هاا شدداند.
« وش سالالااد شالالدد» ا قسالالمت انوهایر یخش  3.4.2.3تنالالریح شالالد و دزئیات قملیاتر وش «تحلیل
یا ا زون» ا یخشهاپ یعدپ این صالالالل ا ائه خهاهد شالالالد .وش «تنالالالدید یا وه» اقوباسالالالر اع وش
«اسوه العمل» ا تأ ین اضا ه قاو ت ا سوهنهاپ سیسوم یا یرپ دانبر است و یر اساس آن نیروپ
حه پ سالالوهن احاطه ک دد و ق هالاپ ( )Emاع حاصالالل دمع نیروپ حه پ ناشالالر اع یا دانبر طرز
تنالالدید یا وه یا ضالالریب  Ω=2ا سالالوهن طبقه یاال ( )Eaboveو ؤلفه قمهاپ نیروپ تسالاللیم و ق ا این
طبقه یدست رآید:

E m  1 2 R y Fy tw hc sin 2  E above

رابطه 24-3

شالالالایان ذکر اسالالالت که آیین نا ه کانااایر  ] 76[ CSA-S16نیز وش دایگزی ر یراپ حاسالالالبه نیروپ
حه پ سالالوهنها عر ر رک د که اع آن یه « وش بو ر یر ظر یت غیر سالالوقیم» 1یاا رک د .ا این
وش ،ضریب یز مایر یراپ ضرب ا نیروپ حه پ سوهنها ید ست آ دد اع یا دانبر طرز حا سبه
رشالالها که تایعر اسالالت اع اضالالا ه قاو ت تأ ین شالالدد ا و قهاپ هالاپ و تهسالالط ایطه B=Ve/Vu

حاسبه رشها .ا این ایطه  Veقاو ت یرشر تأ ین شدد تهسط و ق هالاپ ) (= RyFy twLsin2αو
 Vuنیروپ یر شر ضریبدا و ق ا ست که هر او ا کاپ ایها حا سبه شدداند .نیروپ حه پ سوهنهاپ
طبقه اوم که یا اقمال ضالالریب  Bیدسالالت رآی د نباید اع نیروپ حه پ سالالوهنهاپ طبقه اول کهچکور
انوخاب شها .تفسیر «اسوه العمل» یا ذکر ضعفهایر اع دمله ا نظر نگر ون اضا ه قاو ت و ق هالاپ
ا طبقات یاالتر ،اسوفااد اع این وش ا اسب ا عیایر نکراد است .چ انچه ا یخش ( 2.4.2.3یا دانبر
عاال) فوه شد ،قلت اصلر تفاوت یین یا دانبر طرز و یا دانبر عاال یا تنکیل کانیزم رو یزش،
تفاوت ا تنکیل فاصل کالسویک انوهایر تیرهاست .یا تهده یه قدم احوساب تنکیل فصل کالسویک
ا نقاط انوهایر تیرها ا حا سبه ضریب یز مایر یه وش آیین نا ه  ،CSA-S16این قدم احو ساب،

indirect capacity design method
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اخوالف اصلر یین این وش و وش  CLEاست و اشکال ریهط یه قدم احوساب اضا ه قاو ت و ق ا
طبقات یاالیر ا قایل اخوالف ناشالالر اع ا نظر ر وه ننالالدن فاصالالل تیرها ناچیز یه نظر ر سالالد .ا
دمع ی دپ اشالالالکاالت ریهط یه وش آیین نا ه  ،CSA-S16این وش ا این سالالالاله ه ا تهده قرا
نگر وه است.

 7.2.3الگوریتم طراحی
وایسوگر یین عاویه تنکیل یدان کننر ( )αو سطح قطع المانهاپ رعپ (رابطه  )2-3اع یک سه ،و
وای سوگر یین قاطع این المانها و نیروپ یر شر و ق و ضخا ت العم یراپ آن ،اع سهپ ایگر ،ا سوفااد اع
یک رای د طراحر تکرا پ ا ادو اب ناکذیر رک د .اهمیت این نیاع یا ا نظر ر ون این واقعیت که
قدا یرش دذب شدد ته سط و ق تایعر اع ضخا ت آن ا ست که خها ا عرض تعیین ا طر رای د
طراحر اسالالت ،وشالالنتر رشالالها .ادراپ اسالالور چ ین رای دپ ونالالکل اع ا ائه یک حدس اولیه یراپ
ضخا ت و قها و قاطع المانهاپ رعپ ا ست .چ ین انوخایر سولزم تخمین یرش و قها و ضخا ت
ه ا نیاع و اظر یا این یرشها ست .ا کر تخمین ضخا ت و ق ،قاطع اولیه المانهاپ رعپ یا ا نظر
ر ون حداقل مان ای رسر جاع یراپ آنها (یخش  )5.2.3قایل تعیین است .کس اع انوخاب قاایر اولیه
ضخا ت و قها و قاطع المانهاپ رعپ ،یه ظه ا ائه تخمین اقیوتر اع یرش و قها یک دل تحلیلر
یا شرایط ذکر شدد ا یخش  2.2.3ه ا نیاع خهاهد یها .یا اسوخراج این یرشها و اصالز ضخا ت و قها
حلقههاپ تکرا شهندد طراحر تا سیدن یه همگرایر ااا ه خهاه د یا ت.
رای دپ نایه آنچه فوه شد ا یک طراحر کا پیهترپ نیز ا سوفااد خهاهد شد یا این تفاوت که یدلیل
سرقت و سههلت انجام تکرا ها ،ا ائه حدس اولیه نیاع د صرف اقت خاصر نبهاد و او ترین حدسها هم
یا یک یا او تکرا ا ضا ر یه قاایر نزایکر جر خهاه د شد .یر ا ساس وش طراحر ته ضیح اااد شدد
ا این یخش و صر ظر اع وش ا سوخراج نیروپ سوهنها ( وش  ،CLEسااد شدد ،ت ندید یا وه و یا
تحلیل یا ا زون) ،رای د طراحر سیسوم ایها یرشر هالاپ ا رتهان طایو شکل  3-3ا نظر ر ت.
این الگه یوم ا ته سعه یک نرم ا زا طراحر ایها یر شر هالاپ تحت ق هان  SPSWDesignerیه کا
یراد شالالدد اسالالت .دزئیات تهیه این نرم ا زا که اع آن یه ق هان ایزا پ یراپ طراحر اقیوتر و سالالریعور
ساعدهاپ ه ا نیاع ا این طالعه اسوفااد شدد است ا ضمیمه «الف» ا ائه شدد است.
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شکل  .3-3الگه یوم طراحر سیسوم ایها یرشر هالاپ

 3.3ارزیابی روشهای م تلا طراحی
چ انچه قبالً یه آن اشا د شد ،یه تصریح طالعات ذشوه همچهن [ ]77و [ ،]63وش تجهیز شدد تهسط
آیین نا ه ( ] 73[ AISC 341-10که ا این صل یه اخو صا اع آن یه ق هان «ا سوه العمل» یاا شد)
یراپ طراحر بو ر یر ظر یت سی سوم ایها یر شر هالاپ یا ا ده حا ظهکا پ یاالیر همراد ا ست .یه
ظه یر سر اقیوتر این ه ضهع ،ا این صل ،وشهاپ خولف حا سبه تقا ضاپ سوهنها که ته سط
تفسیر «اسوه العمل» [ ]73و « اه ماپ طراحر» [ ]75کین هاا شدداند یا اسوفااد اع نرم ا زا تهسعه
یا وه و نیز یا ا سوفااد اع تحلیل ای ا یکر غیرخطر دلهاپ ایجاا شدد اع چ د ساخومان نمهنه ا نرم
ا زا  ] 57[ OpenSeesا عیایر خهاه د شد .یر ا ساس این ا عیایر ،انوخاب وش طراحر ساخومانهاپ
اصلر ه ا اسوفااد ا یرآو ا حساسیت لرعداپ سیسوم ایها یرشر هالاپ یه کا ا ورهاپ عوال دل و ق
هالاپ ،صه ت خهاهد ر ت.
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 1.3.3طراحی ساختمانهای مورد نیاز در ایی مرحله
یه ظه یر سالالر وشهاپ خولف یرآو ا تقاضالالاپ سالالوهنها که نقطه ا وراق وشهاپ خولف طراحر
تجهیز شدد ا «ا سوه العمل» و « اه ماپ طراحر» ا ست ،سه ساخومان  10 ،3و  17طبقه یا کا یرپ
سکهنر و سی سوم یا یرپ دانبر حیطر اع نهع ایها یر شر هالاپ ه ا تهده قرا ر وهاند .العم یه
ذکر اسالالت این سالالاخومانها ت ها یه ظه طالعه قد اتر وشهاپ طراحر انوخاب شالالدداند و کالن،
ا تفاع و سایر خ صه صیات قایهاپ ساخومانر ا صلر یه کا

وه ا تحلیلهاپ ای ا یکر ا زای دد ه ضهع

صل یعدپ یا تهده یه تجریه یدست آ دد ا طالعه این ساخومانها یروع سانر خهاه د شد.
کالن و نماپ ساخومانهاپ یه کا

وه ا این صل یه همراد یا هاپ ثقلر اقمال شدد یر وپ آنها ا

شکل  4-3ن نان اااد شدد ا ست .او سی سوم ایها یر شر هالاپ ا هر دهت ا قایل یا هاپ دانبر
اقمال شدد قایله رک د که یصه ت وقا ن ا کالن ساعد قرا ر وهاند (شکل  .)4-3طراحر ساعدها یا
چنم کهشر اع سیسوم یا یرپ ثقلر و یا اسوفااد اع دلر نایه یخش سمت است شکل  4-3انجام شدد
است.

شکل  .4-3پالنک ارتفاع و بارگذاری ثقلی ساختمانهای به کار رفته در برآورد روشهای م تلا طراحی

یا هاپ لرعداپ و ثقلر اقمالر یا تهده یه آیین نا ه  ] 78[ ASCE7-10و یا رض قرا یرپ سایت ساعد
ا

ط قه کالیفرن یا یا کا ا ورهاپ لرعداپ  SDS ،Ts ،T0و SD1یه ترتیب یرایر  0.076ثان یه0.379 ،
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ثانیه 1.5267g ،و  0.5793gتعیین شدداند .نویجه طراحر این ساخومانها یر اساس وش «سااد شدد»
ه ا اشالالا د ا یخش قبل و یه کمک نرما زا تهسالالعه یا وه ( ،)SPSWDesignerا ددول  ،1-3ددول
 2-3و ددول  3-3یه ترتیب یراپ ساخومانهاپ  10 ،3و  17طبقه ننان اااد شدد است.
جدول  .1-3نتایج طراحی ساختمان نمونه -3طبقه بر اساس روش «ساده شده»
HBE

α ( ̊ ) VBE

1

W12X22 2

W12X87

42

2

W14X120 W24X55 2

43

3

W24X55 1

W12X96

43

طبقه )tw (mm

جدول  .2-3نتایج طراحی ساختمان نمونه -10طبقه بر اساس روش «ساده شده»
طبقه )α ( ̊ ) VBE Section HBE Section tw (mm

1

5

W16X31

W14X342

37

2

5

W24X55

W14X342

39

3

4

W12X26

W14X257

37

4

4

W18X40

W14X257

38

5

4

W14X159

W14X311

43

6

3

W14X34

W14X176

40

7

3

W14X159

W14X233

44

8

2

W12X22

W12X106

43

9

2

W14X120

W14X145

44

10

1

W14X145

W14X120

44
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جدول  .3-3نتایج طراحی ساختمان نمونه -17طبقه بر اساس روش «ساده شده»
tw (mm) Story

HBE

α ( ̊ ) VBE

1

5

W14X500 W12X30

37

2

5

W14X500 W12X30

37

3

5

W14X500 W14X30

37

4

5

W14X500 W18X35

37

5

5

W14X500 W24X55

39

6

4

W14X426 W12X26

37

7

4

W14X398 W12X30

38

8

4

W14X370 W14X30

38

9

4

W14X370 W18X40

39

10

W14X455 W14X283 4

44

11

3

W14X257 W12X19

44

12

3

W14X257 W18X35

40

13

W14X370 W14X283 3

44

14

2

W14X159 W12X26

40

15

2

W14X145 W14X34

41

16

W14X283 W14X283 2

44

17

W14X233 W14X283 1

45

یراپ ا نظر ر ون ن سبر شرایط واقعر ادرا ،ضخا ت حداقل و قهاپ یانر یرایر یا  1یلر ور انوخاب
شالالالدد که رتهاند ا هر ام یه انداعد  1یلر ور ا زایش یاید .این رض یا رض یه کا

وه ا یعضالالالر

طالعات ایگر ان د طالعه کریا و یرونیه [ ] 61که ا آن قاایر اقیو یه اسالالت آ دد اع وایط طراحر یا
اقت  0.001یلر ور ه ا اسالالالوفااد قرا ر وهاند ،تفاوت اا ا .ا رچه اقمال شالالالرایط ادرایر یر وپ
قاایر حداقل ه ا نیاع جر یه کاهش تأثیر تغییر وشها و ر ضیات یر نوایج نهایر خهاهد شد ،ا ا این
تأثیر ذا پ نباید ییش اع آنچه ا قمل و ا شرایط واقعر ه ا انوظا است یز مایر شها.
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 2.3.3مدل سازی یرخطی سازهها جهت انجام تحلیل دقیق
یراپ انجام تحلیل ای ا یکر غیرخطر دلهاپ ه ا طالعه ،نرم ا زا  ] 57[ OpenSeesه ا اسالالوفااد
قرا ر وه اسالالالت .یا تهده یه تقا ن هدها ا کالن سالالالاعداپ ،ا هر دهت ت ها یک قاب جهز یه ایها
یرشر هالاپ ا دل او یعدپ ساعد ا نظر ر وه شدد است .ا هر طبقه ،نصف درم طبقه یه این دل
اخوصالالاص یا وه تا یا هاپ ای ا یکر ایجاا شالالدد ا اثر اقمال شالالوابنگاشالالتها یا لسالالفه طراحر ا نظر
ر وه شدد یراپ سیسوم یا یر دانبر هماه گ یاشد.
اثر سالالیسالالوم ثقلر یر یز گ نمایر اثرات ثانهیه  P-Deltaریهط یه سالالیسالالوم یا یرپ دانبر یا یکا یرپ
سالوهنهاپ تکیه ک دد لحاظ شالدد اسالت .سالوهنهاپ تکیه ک دد المانهاپ صاللبر هسالو د که تهسالط
لی کهاپ صلب او سر ف صل ا تراع طبقات یه ساعد و صل ر شهند .یا هاپ لرعداپ ی صه ت نیروپ
حه پ و ومرکز ا تراع هر طبقه یه سالالوهنهاپ تکیهک دد اقمال رشالالها (شالالکل  .)4-3یا تغییر کان
دانبر دل سالالاعد ،نیروهاپ حه پ ناشالالر اع یا هاپ ثقلر ل گرهاپ خمنالالر ثانهیهاپ ا یه سالالوهنهاپ
تکیهک دد و اع طریو آنها یه سالالیسالالوم یا یر دانبر تحمیل رک د .اثر این ل گرها ا ا زایش اثرات P-

 ،Deltaنبها سیسوم یا یر ثقلر ا ا ساعد دبران رک د.
دهت دل ساعپ المانهاپ رعپ ا قر و قمهاپ که ایجاا شبکه نها پ ه ب آنها ا یه ترتیب یه  7و
 4قسمت تقسیم ی دپ کراد است ،اع المانهاپ تیر -سوهن یا کالسویسیوه تهعیع شدد (یا قطع ایبر) و
ر هالسالالیهن سالالخور اسالالوفااد شالالدد اسالالت [ .] 57المانهاپ یا کالسالالویسالالیوه تهعیع شالالدد یه الیل ودها
المان هاپ ه ب و نیروپ حه پ قایل تهده ناشالالالر اع آن ها و اهمیت ا نظر ر ون اند ک ش نیروپ
حه پ و ل گر خمنر یر المانهاپ یا کالسویسیوه ومرکز تردیح ااد شدداند .ا طهل هر المان ،تهعیع
وا غیر خطر یا اسوفااد اع سه نقطه انوگرال یرپ عکس شدد است.
دلسالالاعپ و قهاپ هالاپ یا اسالالوفااد اع  10المان خرکایر ه ب ،که وا ت ش-کرنش حه پ آنها
تهسط دل هیسورعیس تهسعه یا وه ا صل قبل دل شدد است ،صه ت ر وه است .چ انچه ا صل
اوم ییان شالالد ،این دل وا پ ا قالب صالالالح تک حه د  SPSW02یه نرم ا زا  OpenSeesاضالالا ه
شدد ا ست .یا تهده یه ندا شون ب اپ قایل قبهل دهت اخو صاص کا ا ورهاپ عوال این دل وا پ ،ا
این ق سمت اع طالعه اع عوال وا پ صر ظر شدد ا ست .یه قبا ت ایگر ،ا تعریف صالح SPSW02
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قاایر یسیا یز ر یه کا ا ورهاپ ظر یت شکل کذیرپ و ظر یت دذب انرژپ اخوصاص اااد شدد است
تا قمالً عوال وا پ ناایدد ر وه شالالالها .یه ظه دله یرپ اع تقسالالالیم ی دپ المانهاپ رعپ ا قر یه
قطعات ییش اع حد کهچکر که جر یه وا رایر دل رشالالالهند ،عاویه تمایل المان هاپ نها پ طه پ
تعیین شدد ا ست که ردهاپ ایجاا شدد ا تیرهاپ طبقات خولف یر یکدیگر طبو یا ش د .یراپ این
ظه  ،یک عاویه تمایل ثایت یراپ تما ر طبقات ساعدها اسوفااد شدد است که قدا آن یا یانگین یرپ
اع عاویه تمایل حا سبه شدد یراپ تما ر طبقات ( ه ا ا شا د ا ددول  )1-3ید ست آ دد ا ست .قاایر
عاویه تمایل وهسط ریهط یه ساخومانهاپ  10 ،3و  17طبقه یه ترتیب یرایر  40 ،43و  41ا ده است.
یه ظه ا عیایر تقاضالالالاپ تخمین عاد شالالالدد یراپ سالالالوهنها یه وشهاپ خولف ،اع تحلیل ای ا یکر
غیرخطر (یا یه اخوصا  )NTH1یهسیله  7شواب نگاشت اسوفااد شدد است .ا این اسوا ،ع ین لرعدهاپ
ه ا اشالالا د ا ددول  4-3که یا تهده یه الزا ات  ] 78[ ASCE7-10یا طیف طرز این آییننا ه همپایه
شدداند ،اسوفااد شدد است .یز ر و اصله سایت تا بع این شواب نگاشوها یه ترتیب یین قاایر  6.5تا
 7.5و  12تا  22کیله ور تغییر رک د .همه شواب نگا شتها ا سایور یا طبقه ی دپ  Dثبت شدداند.
نخ صات طراحر ساعدها ا انوخاب این شواب نگا شوها ه ا تهده قرا ر وه ا ست .یر ا ساس الزا ات
آیین نا ه  ] 78[ ASCE7-10یک جمهقه اع شالواب نگاشالتها ت ها یا یه کا یرپ یک ضالریب قیاس
فرا یگهنه اپ قیاس ر شهند که طیف یانگین آنها یا طیف طرز آییننا ه ا ا صله کریهاپ 0.2T
تا - 1.5Tکه ا آن  Tاو د ت اوب تجریر سالالاعد اسالالت -انطباق یاید .ضالالرایب قیاس یدسالالت آ دد یراپ
ساخومانهاپ  10 ،3و  17طبقه یا اسوفااد اع این وش یورتیب یرایر  3.83 ،4.00و  3.08هسو د.

Nonlinear Time-History
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جدول  .4-3نام و مش صات شتاب نگاشتهای به کار رفته در تحلیل NTH
فاصله تا منبع

بزرگا

شماره

سال

1

6.7

1994

Northridge

2

6.7

1994

Northridge

3

7.1

1999

4

6.5

1979

5

6.5

1979

6

6.9

1995

7

7.5

1999

Duzce,
Turkey
Imperial
Valley
Imperial
Valley
Kobe, Japan
Kocaeli,
Turkey

رکورد

ایستگاه

نام

رده بندی

(نزدیکتریی

سایت

فاصله به
صفحه) )(km

Beverly Hills
- Mulhol
Canyon
CountryWLC

D

17.2

D

12.4

Bolu

D

12

Delta

D

22

El Centro
Array #11
Shin-Osaka

D

12.5

D

19.2

Duzce

D

15.4

 3.3.3مقایسه به کارگیری روشهای م تلا در محاسبه مقادیر تقاضای ستونها
همانطه که ا یخشهاپ قبل اشالالالا د شالالالد ،وش طراحر  CLEیه همراد وشهاپ دایگزین یا ا زون،
تندید یا وه و سااد شدد ا این یخش اع طریو قایسه یا نوایج آنالیز تا یخچه ع انر غیرخطر ()NTH
ا عیایر شدداند .تحلیل  NTHیع هان اقیوترین وش یراپ تخمین تقا ضاپ حه پ و خم نر سوهنها
تحت علزله طرز ا نظر ر وه شدد است.
یراپ انجام تحلیلهاپ یا ا زون یک سئله هم تعیین تغییر کان هدف ا ست که ا آن نیروپ اق ضا و
تغییر شکلهاپ ساعد یای سور ا سوخراج شهند .ا کژوهش حا ضر ،آیین نا ه  ]79[ ASCE 41-13یراپ
حاسالالبه تغییر کان هدف یر اسالالاس ح ر ظر یت سالالاعد و طیف طرز آیین نا ه  ASCE 7-10ه ا
اسالالوفااد قرا ر وه اسالالت .تغییر کانهاپ هدف یدسالالت آ دد یراپ سالالاخومانهاپ  10 ،3و  17طبقه
یورتیب یرایر  52 ،20و  93سالالانور ور اسالالت .یک تهعیع ثلثر یراپ اقمال یا دانبر ا ا تفاع سالالاعدها
یکا

وه اسالالت .همین طه  ،نیروپ سالالوهن ها و اظر یا وش یا ا زون ر یایسالالت یا حداکثر یرپ اع

نیروپ آن ها ا طهل تحلیل یه اسالالت آید هر چ د که ا خصالالهص دل هاپ این طالعه قدا حداکثر
همها د و اظر یا تغییر کان هدف یها.
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تقا ضاپ حه پ و خم نر کیش یی ر شدد یراپ سوهنها یا یکا یرپ وشهاپ خولف ا ق سمتهاپ
یعدپ ه ا یر سالالالر قرا خهاه د ر ت .یه این نکوه نیز یاید اشالالالا د کرا که قاایر ا ائه شالالالدد یراپ
سوهنهاپ هر طبقه اع حداکثر یرپ یین سوهنهاپ چپ و است یدست آ دداند.
 1.3.3.3تقاضای محوری ستونها

قاایر نیروپ حه پ ید ست آ دد یراپ سوهنها ا طبقات خولف ا شکل  ،5-3شکل  6-3و شکل
 7-3یه ترتیب یراپ ساخومانهاپ  10 ، 3و  17طبقه ا ائه شدداند .اع آنجا که وشهاپ  CLEو سااد
شدد ،ت ها اع حیث حاسبه خمش سوهنها یا هم تفاوت اا ند ،ا این اشکال نوایج ریهط یه وش سااد
شدد ا ائه ن ندداند .یا تهده یه شکلها ،ا تما ر ساخومانها کرانهاپ کایین و یاالپ نوایج یورتیب اع آن
وشهاپ ت ندید یا وه و  CLEه سو د و نوایج ید ست آ دد اع تحلیل  NTHا حد ا صل نوایج این او
وش قرا ر یرند .قالود یر نوایج وهسط یرپ شدد یین هفت شواب نگاشت که یاید ب اپ اظها نظر
ا ه ا اقت وشهاپ خولف قرا یگیرا ،قاایر حداکثر شالالواب نگاشالالتها نیز یه ق هان شالالاخصالالر اع
کراک د ر نوایج ا ائه شالالدد اسالالت .یزان نزایکر نوایج یا ا زون یه نوایج سالالایر وشها یراپ سالالاعدهاپ
خولف وفاوت اسالالت .یراپ سالالاخومان  3طبقه ،قاایر نیروپ حه پ وش یا ا زون ا طبقه آخر یین
نوایج وش  CLEو تحلیل  NTHواقع ر شها .نوایج این وش ا یانه ا تفاع ساخومان یسیا یه وش
 CLEنزایک شالالالدد و ا کایینترین طبقه اع آن زونر ر یرا .یا تهده یه سالالالاخومان  10طبقه ،نوایج
وش یا ا زون یه نوایج تحلیل  NTHنزایک ا ست و ا تما ر طبقات قد پ اع آن کمور ا ست .و یاالخرد
یراپ ساخومان  17طبقه ،نوایج وش یا ا زون ،نزایکر عیااپ یه وش تندید یا وه اا ند.
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شکل  .5-3توزیع مقادیر نیروی محوری ستونها در ارتفاع سازه  3طبقه

شکل  .6-3توزیع مقادیر نیروی محوری ستونها در ارتفاع سازه  10طبقه
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شکل  .7-3توزیع مقادیر نیروی محوری ستونها در ارتفاع سازه  17طبقه

ن سبت یین نیروپ حه پ نا شر اع وشهاپ خولف و وش  NTHا ددول  ،5-3ددول  6-3و ددول
 7-3یه ترتیب یراپ سالالاخومانهاپ  10 ،3و  17طبقه ا ائه شالالدد اسالالت .یا تهده یه سالالاخومان  3طبقه،
وشهاپ  CLEو یا ا زون وج یه نیروهاپ حه پ شالالالدداند که یطه وهسالالالط حدوا  % 130قاایر
ریهط یه تحلیل  NTHهسالالو د .این ا حالر اسالالت که وهسالالط قاایر کیش یی ر شالالدد تهسالالط وش
تنالالدید یا وه ت ها  30ا صالالد نوایج تحلیل  NTHا تنالالکیل راه د .نسالالبتهاپ وهسالالط ریهط یه
وشهاپ  ،CLEیا ا زون و تنالالدید یا وه یراپ سالالاخومان  10طبقه یورتیب یرایر  % 86 ، % 134و % 17
ریا ش د .همین قاایر یراپ ساخومان  17طبقه یه ترتیب یرایر  % 18 ،% 190و  % 14ه سو د .چ انچه
این نوایج ننالالالان راه د یزان اضالالالا ه تخمین هدها ا وش  CLEیا ا زایش ا تفاع سالالالاخومانها،
ا زایش ریاید .این طلب هیاپ این واقعیت اسالالت که الگهپ تهعیع وا غیر خطر رض شالالدد تهسالط
وش  CLEا حالت نهایر رو یزش (تساللیم کا ل همه و قها و تنالکیل فصالل کالسالویک ا انوهاپ
همه تیرها) یا ا زایش ا تفاع ساخومان اع احومال وقهع کمورپ یرخه اا ا ست .ا ساخومانهاپ یل دتر،
حالت رو یزش یا احومال یینور تحت ک ورل تمرکز وا غیر خطر ا طبقات کایینتر خهاهد یها که اع
و وا طبقات یاالتر یه ناح یه غیرخطر دله یرپ خهاهدکرا .این کدیدد رتهاند سالالالئهل دله یرپ اع
سورش وا غیر خطر ا تمام ا تفاع ساعد یاشد.
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جدول  .5-3نسبت بیی نیروی محوری ستونها ناشی از روشهای م تلا و روش  NTHبرای ساختمان 3
طبقه

طبقه

CLE

تشدیدیافته

بارافزون

1

122.70%

21.38%

131.95%

2

129.72%

26.46%

131.76%

3

148.75%

34.40%

120.96%

یینی ه

148.75%

34.40%

131.95%

کمی ه

122.70%

21.38%

120.96%

یانگین

133.72%

27.41%

128.22%

جدول  .6-3نسبت بیی نیروی محوری ستونها ناشی از روشهای م تلا و روش  NTHبرای ساختمان 10
طبقه
طبقه

CLE

تشدیدیافته

بارافزون

1

118.90%

10.06%

98.29%

2

120.07%

10.58%

96.78%

3

121.19%

11.05%

92.92%

4

123.05%

11.99%

91.09%

5

124.60%

14.85%

88.28%

6

129.79%

15.32%

85.96%

7

134.85%

19.12%

83.74%

8

140.14%

21.17%

81.58%

9

148.69%

27.24%

74.86%

10

178.26%

33.57%

68.52%

یینی ه

178.26%

33.57%

98.29%

کمی ه

118.90%

10.06%

68.52%

یانگین

133.95%

17.49%

86.20%
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جدول  .7-3نسبت بیی نیروی محوری ستونها ناشی از روشهای م تلا و روش  NTHبرای ساختمان 17
طبقه
طبقه

CLE

تشدیدیافته

بارافزون

1

151.65%

7.26%

18.73%

2

156.61%

7.92%

19.33%

3

160.12%

8.47%

19.59%

4

162.20%

8.82%

19.58%

5

165.06%

9.26%

19.67%

6

166.53%

9.03%

19.49%

7

166.84%

9.68%

19.21%

8

168.28%

10.31%

18.92%

9

170.25%

10.94%

18.68%

10

172.85%

12.64%

18.51%

11

165.71%

12.13%

17.09%

12

175.02%

12.91%

17.35%

13

187.49%

15.93%

17.44%

14

203.77%

17.06%

16.39%

15

228.47%

21.30%

16.42%

16

272.78%

29.17%

15.76%

17

364.36%

40.36%

16.27%

یینی ه

364.36%

40.36%

19.67%

کمی ه

151.65%

7.26%

15.76%

یانگین

190.47%

14.31%

18.14%

یا تهده یه وش یا ا زون ،یزان نزایکر نوایج یدست آ دد یه نوایج وش  CLEشاخصر اع یزان تحقو
الگهپ رض شالالالدد یراپ تهعیع وا غیرخطر ا حالت رو یزش (تهسالالالط وش  )CLEا تغییر کان
هدف وش یا ا زون اسالالالت .یر این اسالالالاس ،یا ا زایش ا تفاع سالالالاخومانها قبل اع وقهع الگهپ غیرخطر
فروض ا وش  ،CLEسالالاعد یه تغییر کان هدف وش یا ا زون ر سالالد؛ این ا ر جر یه تنالالکیل
نیروهاپ حه پ کهچکورپ نسبت یه وش  CLEخهاهد شد .تغییر کان هدف و الگهپ یا ذا پ دانبر
اسوفااد شدد ا ساخومان  10طبقه جر یه تخمین اسب نوایج تحلیل  NTHتهسط وش یا ا زون
رشالالها .ا ه ا سالالاخومان  17طبقه ،الگهپ یا و تغییر کان هدف اسالالوفااد شالالدد قاا یه کیش یی ر
اقیو نیروهاپ یدسالالالت آ دد اع تحلیل  NTHنیسالالالو د .این ا ر مکن اسالالالت یدلیل قدم تهانایر وش
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یا ا زون ا احو ساب ها هاپ یاالتر تغییر شکل ساعد یا شد .یا تهده یه نوایج وش ت ندید یا وه ،نیروپ
حه پ یراپ سوهنها ی صه ت ا ست کایین کیش یی ر شدد ا ست و اقت تخمینهاپ صه ت ر وه یا
ا زایش ا تفاع ساخومانها کاهش ریاید.
 2.3.3.3تقاضای خمشی ستونها

یراپ اسوخراج تقاضاپ خمنر سوهنها وش سااد شدد نیز قالود یر وشهاپ ه ا یحث ا یخش قبلر
ا نظر ر وه شدد ا ست .ا قین حال ،وش ت ندید یا وه یه سبب آنکه اع طو کا ر یراپ یکا یرپ
ا حا سبه خمش سوهنها یر خه اا نی ست ،ک ا ذا شوه شدد ا ست .یه ییان یهور ،نأ وش ت ندید
یا وه ا ک ورل سوهنهایر است که یخنر اع سیسوم یا یرپ دانبر ساعد ا تنکیل راه د و ا ک ورل
این اقضا طبو تهصیه «اسوه العمل» نیروپ حه پ یه ت هایر و یا صر ظر اع ل گر خمنر الک ک ورل
قرا ر یرا .اع آنجا که چ ین ک ورلر تهسط آییننا هها یراپ خمش سوهنها طرز نندد است ،ا این
یخش نیز تندید خمش یه ق هان یک وش دایگزین ه ا تهده قرا نمر یرا.

شکل  .8-3توزیع مقادیر نیروی خمشی ستونها در ارتفاع سازه  3طبقه
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شکل  .9-3توزیع مقادیر نیروی خمشی ستونها در ارتفاع سازه  10طبقه

شکل  .10-3توزیع مقادیر نیروی خمشی ستونها در ارتفاع سازه  17طبقه

تهعیع تقاضالالاپ خمنالالر سالالوهنها ا طبقات خولف ا شالالکل  ،8-3شالالکل  9-3و شالالکل  10-3یراپ
ساخومانهاپ خولف ننان اااد شدد است .اولین نکوه که یاید ا خصهص این نمهاا ها یه آن اشا د کرا
این اسالالت که وند نزولر یک هاخت نالالاهدد شالالدد یراپ نیروهاپ حه پ ا حرکت اع طبقات کایین یه
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سمت طبقات یاال ا ه ا این نمهاا ها ناهدد نمر شها .این ا ر یه سبب نقش اثر ذا ظر یت خمنر
تیرها ا نقاط انوهایر آنها ست .همانطه که ا یخشهاپ  3.2.3و  5.2.3ته ضیح اااد شد ،نیروپ تیرها
و حداقل مان ای ر سر ک ورل شدد یراپ آنها تایعر اع اخوالف ضخا ت و قهاپ یاال و کایین تیر ا ست.
ی ایر این ا صالاله ت تغییر ضالالخا ت و ق ا یک طبقه خاص ،یک تغییر نا هانر ا قطع تیر خ خهاهد
ااا .این تغییر ا قطع تیر و ظر یت ل گر کالسالالویک آن یطه وعاقب جر یه تغییرپ نا هانر ا ل گر
خم نر حا سبه شدد یراپ سوهن خهاهد شد (یه وایط  22-2 ،21-2و  23-2رادعه شها) .نکوه ایگر
ا ا تباط یا این نمهاا ها این است که یجز وش سااد شدد که ا کاپ سوهنها ،شرایط تکیه اهر ا یه
صه ت یراا رض رک د ،ا سایر وشها ل گر خمنر یدست آ دد ا کاپ سوهنها یرایر صفر است.
نسبت یین ل گر خمنر یدست آ دد تهسط وشهاپ خولف و قاایر حاصل اع تحلیل  NTHا ددول
 ،8-3ددول  9-3و ددول  10-3یراپ سالالاخومانهاپ خولف ا ائه شالالدد اسالالت .ا رچه یا تهده یه وند
ت اویر قاایر خمش ا یین طبقات یا ون یک ویه ثایت ا یین تما ر طبقات مکن نیسالالالت ،قاایر
ن سبت خمش یانگین یرپ شدد ا یین تما ر طبقات ،رتهاند یراپ قای سه وشهاپ خولف ،ه ا
تهده قرا یگیرا .یاتهده یه نوایج این دداول ،کران یاالپ قاایر یراپ تما ر سالالالاعد ها وعلو یه وش
 CLEا ست .ن سبت خمش ریهط یه این وش یراپ ساخومان  3طبقه یرایر  % 71و یراپ ساخومان 17
طبقه یرایر ییش اع  %1000است .کران کایین قاایر نسبت خمش ،ا قایل ،وعلو یه وش هاییست که
یا تغییر ا تفاع ساعد تغییر رک د .یه قبا ت ایگر تحلیل  ،NTHوش سااد شدد و وش یا ا زون یه
ترتیب کران کایین نسالالبتهاپ ریهط یه سالالاخومانهاپ  10 ،3و  17طبقه ا تنالالکیل راه د .همان د
آنچه یراپ نیروپ حه پ سوهنها فوه شد ،قاایر کیش یی ر شدد ته سط وش  CLEتهام یا حا ظه
کا پ هسالالو د که یزان آن یا ا زایش ا تفاع سالالاعد شالالد رک د .الیل چ ین نالالاهدداپ ا یخش قبل
تهضیح اااد شد و یه نظر ر سد که رتبط یا ا زایش احومال شکل یرپ طبقه نرم ا ساعدهاپ یل دتر
یاشد.
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جدول  .8-3نسبت بیی لنگر خمشی ستونها ناشی از روشهای م تلا و روش  NTHبرای ساختمان  3طبقه
ساده

طبقه

CLE

2

153.82%

3

126.41% 144.92% 187.92%

یینی ه

126.41% 144.92% 187.92%

کمی ه

153.82%

115.83%

یانگین

121.12% 116.71% 170.87%

شده
88.49%

88.49%

بارافزون
115.83%

جدول  .9-3نسبت بیی لنگر خمشی ستونها ناشی از روشهای م تلا و روش  NTHبرای ساختمان  10طبقه
طبقه

CLE

ساده
شده

بارافزون

2

105.88%

56.89%

91.06%

3

140.76%

21.98%

122.09%

4

293.48%

37.68%

230.42%

5

352.02%

99.29%

257.48%

6

242.85%

24.68%

126.31%

7

171.89% 607.48%

320.06%

8

238.51%

18.32%

60.63%

9

182.49% 704.46%

156.50%

10

184.85% 402.12%

73.37%

یینی ه

184.85% 704.46%

320.06%

کمی ه

105.88%

18.32%

60.63%

یانگین

343.06%

88.68%

159.77%

جدول  .10-3نسبت بیی لنگر خمشی ستونها ناشی از روشهای م تلا و روش  NTHبرای ساختمان 17
طبقه
طبقه

CLE

ساده
شده

بارافزون

2

140.43%

23.82%

14.92%

3

229.40%

20.04%

17.48%

4

316.57%

23.44%

20.06%

5

494.33%

52.66%

28.21%

6

563.49%

19.88%

31.89%

7

1104.81%

33.98%

64.60%
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ااا ه ددول  .10-3نسالالبت یین ل گر خمنالالر سالالوهنها ناشالالر اع وشهاپ خولف و وش  NTHیراپ
ساخومان  17طبقه
8

1321.87%

37.31%

75.41%

9

1570.81%

53.97%

85.63%

10

351.53% 2309.81%

123.69%

11

608.36%

13.25%

22.27%

12

1986.06%

62.08%

74.03%

13

404.86% 2444.99%

87.28%

14

548.30%

14.29%

4.82%

15

2587.80%

82.98%

20.30%

16

292.56% 1358.11%

8.85%

17

660.03% 1657.05%

15.13%

یینی ه

660.03% 2587.80%

123.69%

کمی ه

140.43%

13.25%

4.82%

یانگین

134.17% 1202.64%

43.41%

 4.3.3محدودیتهای مربوط به نتایج
نوایج تحلیل  NTHکه ا این کژوهش یه ظه قضالالاوت ا ه ا اقت وشهاپ خولف اع آن اسالالوفااد
شالالد ،و اظر یا تقریبهایر هسالالو د که ا وضالالعیت علر اانش تحلیل غیر خطر سالالاعدها قایل ادو اب
نیسو د .این تقریبها ه گام یر سر نوایج ا ائه شدد ا یاال یاید د نظر قرا یرند .یکر اع همورین قدم
اقت هاپ هدها ا این نوایج ریهط یه ناایدد ر ون کدیدد عوال ورپ ریهط یه وا و ق هالاپ و
نیز عوال ناشر اع کمانشهاپ حلر قاطع اقضا ا طر یک تحلیل ای ا یکر غیر خطر است.
حدوایت ایگرپ که یا نوایج ید ست آ دد ا این کژهش و ی سیا پ اع کژوهشهاپ ایگر یر وپ سی سوم
ایها یر شر هالاپ همراد ا ست ،ناایدد ر ون ل گر واژ هنر خا ج اع صفحه اقمال شدد یه سی سوم ا
و ضعیت سه یعدپ آن ا ست .یه قبا ت ایگر ،آنچه ا حا سبات این کژوهش و تما ر کژوهشهاپ ایگر
وپ سی سوم ایها هاپ یر شر هالاپ ا نظر ر وه ر شها ،نیروپ نا شر اع یا هاپ دانبر ااخل صفحه
قاب است .ا سایر سی سومهاپ ساخومانر ،چ انچه اع یک سیسوم یا یرپ دانبر حیطر اسوفااد شدد
یا شد ،نیروهاپ ایجاا شدد ا سوهنها ا اثر یا هاپ دانبر خا ج اع صفحه قاب ا حالت  3یعدپ قایل
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تهده نی سو د .این یه ن سبب ا ست که سخور خم نر سقف یراپ ایجاا قملکرا هم ی د یین قابهاپ
واقع شالالدد ا او کرانه کالن قمه اً کا ر نیسالالت و ا حالت قملکرا فرا هم سالالخور خمنالالر خا ج اع
صفحه سوهنها عمهالً یه قد پ عیاا نیست که تهان دذب نیروهاپ قایل تهدهر ا اع علزله دهت وعمد
یر قاب اا شوه یا شد .ا ا یه الیل یهرد دپ سوهنهاپ سی سوم ایها یر شر هالاپ اع قاطع س گین و
مان ای رسر قایل تهده ،این نیروها ا این حالت قایل تهده خهاه د یها و سهم قاب اع علزله قمها یر آن
سهم قایل تهدهر خهاهد شد .قالود یر تغییر نیروپ سوهنها ،تغییر ژیم یا ذا پ و ق اع حالت یا صر اً
دانبر یه حالت یا دانبر (ااخل صفحه) یه قالود یا قمهاپ (نا شر اع ل گر واژ هنر ایجاا شدد ته سط
یا قمها یر صفحه) هم جر یه تغییر ا سواپ ت شهاپ ا صلر خهاهد شد و مکن ا ست ت نکیل یدان
کننر قطرپ ا یا چالش ددپ هاده ک د .ا قین حال ،یر سر این سئله راتر اع هضهع این کژوهش
است.
اع سهپ ایگر ،تهده صرف یه تقاضاپ حه پ و خمنر تجریه شدد تهسط سوهنها نمرتهاند عیا کا ر
یراپ یر سر وشهاپ طراحر ه ا ا شا د راهم ک د .یم ظه یر سر هر وش طراحر ،رای د کی ن هاا
شدد ته سط ا سواندا ا  FEMA p695یاید ه ا ا سوفااد قرا یگیرا که ا آن جمهقهاپ اع ساعدهاپ
طراحر شالالالدد یا یک وش ا عرض آنالیز یرآو ا احوماالتر ظر یت رو یزش قرا ر یرند و احومال
رو یزش سالالاعداپ حاسالالبه و راتر نر ون آن اع حدوا جاع ک ورل رشالالها .انجام چ ین کژوهنالالر نیز
یدلیل اهمیت اسوفااد اع دلهاپ وا پ شا ل عوال ا اسوه کا این کژوهش قرا ندا ا.

 4.3طراحی ساختمانهای مورد نیاز در ادامه تحقیق
چ انچه قبالً ییان شد ،هدف اع طالعه صه ت ر وه تا این ق سمت اع این صل ،ته سعه ایزا هاپ العم و
ک سب ا شراف کا ر یه وشهاپ طراحر سی سوم ایها یر شر هالاپ یها تا یه کمک آن یوهان ا ااا ه
طالعه ،انوخاب اقیقر ا ه ا خ صه صیات ساعدهاپ انوخایر و کیفیت طراحر آنها اا شت .یا تهده یه
نالالاهدات صالاله ت ر وه ا یخشهاپ قبلر ،نکات عیر ا ه ا ااا ه رای د طراحر سالالاخومانها ه ا
تهده قرا ر وهاند:
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 یا تهده یه تأثیرکذیرپ عیاا وا سالالاعدها اع کا ا ور ا تفاع ،یه ظه اسالالویایر یه نوایج اقیوتر،
اسوفااد اع یک تهعیع یک هاختتر یراپ قاایر انوخاب شدد دهت ا تفاع ساعدها ضرو پ است.
 تفاوت یسیا عیاا هدها یین تقاضاپ تخمین عاد شدد یراپ سوهنها یه کمک وشهاپ خولف
اع یک سالاله ،و تصالالریح «اسالالوه العمل» (آیین نا ه  )] 73[ AISC 341-10یه اسالالوفااد اع وش
 ( CLEوش کا الً بو ر یر ظر یت و ق) اع سهپ ایگر ،ا ا یه سمت طراحر ساعدهاپ ه ا
طالعه یا اسوفااد اع وش اصلر طراحر که همان وش  CLEاست سهق راهد.
 یه ظه تطایو یی نور یا تحقیقات انجام شدد ته سط سایر حققین ،کالن و یا ذا پ و ا تفاع
طبقات ه ا اسالالالوفااد ا سالالالاخومان  20طبقه کروژد  ] 80[ SACیا اندکر تغییر یراپ تما ر
ساخومانها ه ا ا سوفااد قرا ر وه ا ست .کالن و ا تفاع یه کا

وه ا ساخومانهاپ طراحر

شدد ا شکل  11-3ن نان اااد شدداند .تعداا طبقات ا نظر ر وه شدد یراپ ساخومانهاپ
ه ا یر سالالر  14 ،9 ،3و  20طبقه اسالالت که یه دز ا تفاع  14طبقه که یه کیروپ اع یک تحقیو
شاخص صه ت ر وه وپ ایها هاپ یر شر هالاپ ([ )] 56انوخاب شدد ا ست ،سایر قاایر
انوخاب شدد یراپ تعداا طبقات اع کروژد  SACاقوباس شدد است.
6.4 m TYP.

6.4m

36.6m

Void

4m TYP.
30.5m

شکل  .11-3مش صات پالن و ارتفاع سازههای در نظر گرفته شده.
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یا ا نظر ر ون ا تفاع  4ور یراپ تما ر طبقات و یا هدف ایجاا نسالالالبت دانبر  1/6یراپ ایها هاپ
یرشالالر هالاپ دهت  xکه هضالالهع یر سالالر این کژوهش هسالالو د ،طهل  6/4ورپ یراپ کانلهاپ یرشالالر
رض شالالدد اسالالت .درمهاپ راد و عندد یه ترتیب یرایر  470و  100کیله رم یر ور ریع (اتخاذ شالالدد یه
کیروپ اع کروژد  )SACنا شر اع ن صف ساحت یا یر کالن نمایش اااد شدد ا شکل ،یا ا سوفااد اع ایطه
حاسالبه درم لرعداپ  D+0.2Lیا یکدیگر ترکیب شالدداند .اطالقات ریهط یه لرعد خیزپ سالایت و ه ا
نیاع دهت حاسبه یا دانبر طرز قبالً ا یخش  1.3.3ییان شدداند و خهان د ان یه آن یخش ا داع اااد
رشهند.
ا طراحر سالالالاعد هاپ این یخش اقت ویژداپ ا ک ورل ا یفت حداکثر جاع آیین نا هاپ یه کا
ا ست .چ انکه ا ددول  11-3ایدد ر شها ،یرشهاپ کایه یه کا

وه

وه یه ظه انجام ک ورل نیرویر و

ک ورل ا یفت یه ترتیب یا ا سوفااد اع او د ت اوب تجریر و او د ت اوب تحلیلر ساعدها حا سبه شدداند.
قاایر این او د ت اوبها و یرش کایه و اظر یا آنها ا ددول زا ش شالالالدداند .عیا غالب ا طراحر
ساعدهاپ  3و  9طبقه عیا هاپ نیرویر اق ضا ییان شدد ا یخش  2.3یهاد ا ست ولر ا ساعدهاپ  14و
 20طبقه کس اع طراحر یر ا ساس عیا نیرویر ناهدد شد که ک ورل ا یفت جاع آیین نا هاپ ا ضا
نندد و اقضا نیاع یه طراحر جدا اا ند.
جدول  .11-3پارامترهای طراحی ساختمانها در جهت x
تعداد

نوع

دوره

ضریب

طبقات

کنترل

تناوب ()s

برش پایه

نیرویر

0.3140

0.2181

ا یفت

0.4770

0.1736

نیرویر

1.0030

0.0825

ا یفت

1.4650

0.0621

نیرویر

1.3970

0.0672

ا یفت

2.0780

0.0621

نیرویر

1.8260

0.0672

ا یفت

2.5720

0.0621

3
9
14
20

وزن لرزهای
kN
7501.29
2294756.53
3569621.15
5099458.58

کنترل

برش پایه
kN

الب

1636.00

نیرویر

1302.42
189318.65

نیرویر

142438.82
239783.35

ا یفت

221571.48
342547.63

ا یفت

316530.68

ا ا ،ا زایش سالالالخور سالالالاعد یا هدف ا ضالالالاپ حدوایت ا یفت اع طرق خولفر اع دمله ا زایش قطع
سوهنها یه ت هایر ،ا زایش قطع تیرها یه ت هایر ،ا زایش ضخا ت و قها و یا ترکیب این وشها مکن
خهاهد یها .یه ظه حفظ ت اسبات اق ضاپ ساعداپ دهت تحقو کانیزم نهایر ا نظر ر وه شدد یراپ
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رو یزش سالالاعد ،ا زایش سالالخور کلر سالالاعد اع طریو ا زایش تد یجر ضالالخا ت و قها و سالالپس طراحر
جدا قاطع تیرها و سوهنها ا قایل یا هاپ و اظر یا ظر یت و ق صه ت ر وه است.
ا ا زایش ضخا ت و قها نیز سعر یر ا زایش یک هاخت و هماه گ ضخا ت و ق ا تما ر طبقات یهاد
ا ست .یراپ این ظه یا کاهش ن سبت جاع ا نظر ر وه شدد یراپ  Vu/Vnا طراحر و قها ،ت ا سب
یین ضالالخا ت و ق طبقات و یرش وا اد یه آنها یه صالاله ت هماه گ تغییر یا وه اسالالت .یا این ودها ،ا
صه ت تجاوع ضخا ت و ق ا طبقات کایی ر اع یک ضخا ت حداکثر ا نظر ر وه شدد (یرایر  15یلر
ور) ،ضالالخا ت و ق ا این طبقات ثایت نگه ااشالالوه شالالدد و ا زایش سالالخور سالالاعداپ اع طریو ا زایش
ضخا ت و ق ا طبقات یاالتر تأ ین شدد ا ست .این ه ضهع ا رچه جر یه غیر یک هاخت شدن ن سبت
 Vu/Vnا ا تفاع ساعد شدد است ،یه لحاظ نزایک شدن طرزها یه آنچه ا واقعیت قایل ادراست ضرو پ
یه نظر ر سد.
العم یه ذکر اسالالت که کس اع سالالیدن ضالالخا ت و ق ا طبقات کایی ر یه قدا حداکثر ،ا یفت حداکثر
قمه اً ا طبقات یانر و یا یاالیر ساعد خ اااد ا ست و اع این و ا زایش ضخا ت و ق ا طبقات یانر
و یاالیر یه ت هایر تأثیر العم ا کاهش ا یفت حداکثر ساعد ا ااشوه است .ضمن این که یهاسطه ا زایش
ضخا ت و ق ا طبقات یاالتر ،قطع سوهنهاپ واقع ا طبقات کایی ر نیز ا زایش یا وه و این یه کاهش
ا یفت ا طبقات کایی ر همز ان یا کاهش آن ا طبقات یاالتر ساعد جر شدد است.
نکوه دالب تهده ا خصهص رای د ا زایش سخور ساعد یه وش یاال این است که یه سبب ک ورل ا یفت
حداکثر یر ب اپ او د ت اوب تحلیلر ،ا زایش سخور ساعد ا ایوداپ رای د جر یه ا زایش ا یفت ا
سالالالاعد رشالالالد چرا که همز ان یا کاهش او د ت اوب تحلیلر ،یرش کایه یه کا

وه ا ک ورل ا یفت

ا زایش ریا ت .ا ا اع آنجا که ا زایش او د ت اوب ساعداپ و اسب یا تهان یک اوم ا زایش سخور است
و کاهش ا یفت و اسالالالب یا تهان  1آن ،یعد اع چ د رحله ،کاهش ا یفت اع ا زایش یرش کایه سالالالبقت
ر وه و قاایر ا یفت وا ا یک وند نزولر رشدند.
نوایج طراحر ساعدهاپ خولف ا دداول عیر ا ائه شدداند .ا طراحر و قها و المانهاپ رعپ یه ترتیب
اع هالا یا قاو ت ت سلیم  1800و  3600کیله رم یر سانور ور ریع ا سوفااد شدد ا ست .ا ا ائه نوایج
طراحر ا این دداول ،قبا ت  M-Pبین غلبه عیا اند ک ش نیروپ حه پ و ل گر خم نر یر طراحر
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ق ضه و قبا ت  Iminبین غلبه عیا حداقل مان ای ر سر العم یر طراحر ق ضه ا ست .نکوه همر که ا
خصهص نوایج طراحر ساخومان  3طبقه یاید یه آن اشا د کرا ،تغییرات شدید ضخا ت و ق (اع  1/5تا 4
یلر ور) ا یک اصله کم ا تفاقر است .این تغییرات شدید هاد ودها راایان یرشر شدید ا ا تفاع
این ساخومان است که خها ناشر اع غلبه ها یرشر یر تغییرشکل هاپ دانبر این ساعد است .چ انچه ا
یخشهاپ آتر (یه ق هان ثال یخش  )3.4ییان خهاهد شالالد ،این راایان شالالدید یرش و تغییرات شالالدید
ضخا ت و ق جر یه اضا ه قاو ت قایل تهدهر ا طراحر ساخومان  3طبقه خهاهد شد که یر سر آن
ا یه یخشهاپ یعدپ رسپا یم.
جدول  .12-3نتایج طراحی ساختمان  3طبقه

طبقه

نسبت طراحر

خمش

یرش

قطع

ک ورل غالب

خمش

Imin

نسبتهاپ طراحر
قطع

نسبتهاپ طراحر

یرش

ضخا ت ()mm

المان مرزی قائم (ستون)

Imin

ورق جان

المان مرزی افقی (تیر)

1

W600 0.83 4.0

M-P 0.07 0.21 0.89

W27X129

0.95 0.75 0.43

2

W550 0.92 2.5

M-P 0.06 0.20 0.95

W27X94

0.92 0.74 0.35

3

W14X550 0.83 1.5

M-P 0.05 0.13 0.92

W27X129

0.95 0.79 0.29

ک ورل غالب

Imin
Imin
Imin

جدول  .13-3نتایج طراحی ساختمان  9طبقه

طبقه

ضخا ت ()mm

خمش

یرش

Imin

ک ورل غالب قطع

خمش

نسبتهاپ طراحر
قطع

نسبتهاپ طراحر
ک ورل غالب

یرش

نسبت طراحر

المان مرزی قائم (ستون)

Imin

ورق جان

المان مرزی افقی (تیر)

1

W650 0.82 5.0

M-P 0.06 0.15 0.87

2
3

W600 0.93 4.0
W650 0.98 4.0

M-P 0.07 0.16 0.89
M-P 0.05 0.13 0.85

W10X39
W12X53

4
5

W650 0.86 4.0
W600 0.98 3.0

M-P 0.05 0.13 0.97
M-P 0.05 0.12 0.96

0.99 0.61 0.32 W18X158
M-P 0.00 0.02 0.91 W10X22

6

W650 0.92 3.0

M-P 0.04 0.10 0.89

W18X86

7

W650 0.82 2.5

M-P 0.03 0.08 0.83

0.99 0.65 0.28 W18X158

Imin
Imin

8

M-P 0.04 0.07 0.97 W14X605 0.87 1.5

9

M-P 0.04 0.06 0.95

W550 0.57 1.5

91

0.99 0.57 0.39 W18X158

Imin

M-P 0.00 0.05 0.97
M-P 0.00 0.42 0.93

Imin

W10X22

0.99 0.59 0.54

M-P 0.00 0.03 0.91

0.92 0.63 0.23 W18X234

Imin
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جدول  .14-3نتایج طراحی ساختمان  14طبقه

طبقه

خمش

یرش

خمش

یرش

ضخا ت ()mm

نسبتهاپ طراحر ک ورل غالب قطع
Imin

نسبتهاپ طراحر ک ورل غالب
Imin

نسبت طراحر

ورق جان المان مرزی قائم (ستون)
قطع

المان مرزی افقی (تیر)

0.73 8.0 1

0.04 0.12 0.91 W800

M-P

0.00 0.19 0.88 W14X48

M-P

0.71 8.0 2

0.04 0.12 0.98 W800

M-P

0.00 0.10 0.98 W14X48

M-P

0.63 8.0 3

0.03 0.11 0.90 W850

M-P

0.00 0.26 0.89 W16X57

M-P

0.62 8.0 4

0.03 0.11 0.95 W850

M-P

0.00 0.38 0.82 W16X67

M-P

0.62 8.0 5

0.03 0.11 0.98 W850

M-P

0.00 0.56 0.90 W16X89

M-P

0.57 8.0 6

0.03 0.10 0.87 W900

M-P

0.97 0.65 0.34 W18X283

Imin

0.65 6.0 7

0.03 0.11 0.91 W800

M-P

0.00 0.16 0.98 W16X57

M-P

0.67 6.0 8

0.03 0.10 0.93 W800

M-P

0.00 0.51 0.86 W14X68

M-P

0.60 6.0 9

0.03 0.10 0.96 W800

M-P

0.99 0.67 0.51 W18X158

0.60 5.0 10

0.03 0.10 1.00 W750

M-P

0.99 0.59 0.44 W18X158

0.62 4.0 11

0.03 0.08 0.84 W750

M-P

0.99 0.60 0.34 W18X158

0.62 3.0 12

0.03 0.07 0.82 W700

M-P

0.99 0.64 0.31 W18X158

0.62 2.0 13

0.03 0.07 0.91 W600

M-P

0.99 0.53 0.35 W18X86

0.04 0.05 1.00 W14X605 0.45 1.5 14

M-P

0.92 0.65 0.23 W18X234

Imin
Imin
Imin
Imin
Imin
Imin

جدول  .15-3نتایج طراحی ساختمان  20طبقه

طبقه

ضخا ت ()mm

خمش

یرش

خمش

یرش

Imin

نسبتهاپ طراحر ک ورل غالب قطع

نسبتهاپ طراحر ک ورل غالب
Imin

نسبت طراحر

ورق جان المان مرزی قائم (ستون)
قطع

المان مرزی افقی (تیر)

0.64 15.0 1

0.02 0.08 0.84 W1200

M-P

0.00 0.09 0.88 W16X77

M-P

0.58 15.0 2

0.02 0.08 0.84 W1200

M-P

0.00 0.17 0.89 W16X77

M-P

0.50 15.0 3

0.02 0.08 0.86 W1200

M-P

0.00 0.07 0.91 W16X77

M-P

0.50 15.0 4

0.02 0.08 0.87 W1200

M-P

0.00 0.07 0.92 W16X77

M-P

0.50 15.0 5

0.02 0.08 0.87 W1200

M-P

0.00 0.16 0.91 W16X77

M-P

0.50 15.0 6

0.02 0.08 0.88 W1200

M-P

0.00 0.16 0.91 W16X77

M-P

0.49 15.0 7

0.02 0.08 0.88 W1200

M-P

0.00 0.07 0.92 W16X77

M-P

0.47 15.0 8

0.02 0.08 0.88 W1200

M-P

0.00 0.08 0.90 W16X77

M-P

0.46 15.0 9

0.02 0.08 0.88 W1200

M-P

0.00 0.15 0.96 W16X77

M-P
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ااا ه ددول  .15-3نوایج طراحر ساخومان  20طبقه.
0.43 15.0 10

0.02 0.08 0.88 W1200

M-P

0.00 0.29 0.90 W16X89

M-P

0.41 15.0 11

0.02 0.08 0.88 W1200

M-P

0.00 0.26 0.90 W16X100

M-P

0.40 15.0 12

0.02 0.08 0.87 W1200

M-P

0.00 0.49 0.86 W18X130

M-P

0.36 15.0 13

0.02 0.09 0.84 W1200

M-P

0.95 0.87 0.53 W24X279

Imin

0.38 12.0 14

0.02 0.09 0.88 W1100

M-P

0.00 0.01 0.84 W18X86

M-P

0.35 12.0 15

0.02 0.08 0.86 W1100

M-P

0.96 0.94 0.65 W24X192

0.35 10.0 16

0.02 0.09 0.97 W1000

M-P

0.97 0.67 0.43 W18X283

0.35 8.0 17

0.02 0.08 0.90 W950

M-P

0.97 0.63 0.31 W18X283

0.35 6.0 18

0.03 0.08 0.95 W850

M-P

0.97 0.65 0.29 W18X283

0.35 4.0 19

0.03 0.07 0.94 W750

M-P

0.97 0.63 0.27 W18X283

0.32 2.0 20

0.03 0.05 0.92 W600

M-P

0.97 0.63 0.23 W18X283

Imin
Imin
Imin
Imin
Imin
Imin

ضخا ت و قهاپ انوخایر یر اساس و قهاپ هدها ا یاعا ایران تعیین شدداند و اع ضخا ت حداقل 1/5
یلر ور آغاع و یه حداکثر ضالالخا ت  15یلر ور حدوا شالالدداند .قاطع  W550تا  W1200یهکا وه
ا دداول هق قاطع تیر-و ق هسو د که خصهصیات آنها ا ددول عیر آ دد است .ا تعیین ایعاا این
قاطع نسبتهاپ هدها یین ایعاا قطع  W14x550حفظشدداند.
جدول  .16-3ابعاد مقاطع تیر-ورق استفادهشده در طراحی اعضا (بر حسب میلیمتر)
نام
W550
W600
W650
W700
W750
W800
W850
W900
W950
W1000
W1100
W1200

ارتفاع
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200

عرض

ض امت

ض امت

بال

بال

جان

477
520
564
607
651
694
737
781
824
867
954
1041

93

98
107
116
125
134
143
152
161
170
179
196
214

61
67
73
78
84
89
95
101
106
112
123
134
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 5.3جمعبندی
یه ظه اسویایر یه یک طراحر اقیو اع قابهاپ ساخومانر ه انیاع ا یرآو ا قملکرا لرعداپ سی سوم
ایها یرشر هالاپ ،ا این صل ،ایودائاً یه طالعه و دمعی دپ وشهاپ تهصیهشدد تهسط آییننا ههاپ
هدها یراپ طراحر سی سوم کرااخویم .ا ااا ه ،کس اع یهکا یرپ نوایج طالعه ا ته سعه یک نرما زا
کا آ د دهت طراحر سالالیسالالوم ایها یرشالالر هالاپ ،یه یر سالالر نوایج وشهاپ خولف ا کیشیی ر
تقا ضاپ حه پ و خم نر جمهقهاپ اع قابهاپ ساخومانر کرااخویم .دزئیات ته سعه نرما زا طراحر
ا ضمیمه «ب» ا عرض اید قالقه دان قرا ر وه است.
نرما زا ته سعه اااد شدد ،ا رحله یعد ،یراپ ا عیایر چها وش تخمین تقا ضاپ لرعداپ سوهنها شا ل
وش «سالالاادشالالدد» ،وش «تنالالدید یا وه» ،وش «یا ا زون» و وش بو ر یر ظر یت و ق هسالالهم یه
” “CLEه اا سوفااد قرا ر ت .یراپ این ظه  ،سه ساخومان  10 ،3و  17طبقه یه صه ت قد اتر
طراحر شالالدند و ا عرض تحلیل ای ا یکر غیرخطر (یا  )NTHا نرما زا  OpenSeesقرا ر و د و
نوایج این تحلیلها عیا ا عیایر تخمینهاپ صه ت ر وه تهسط سایر وشها قرا ر ت.
یا تهده یه نوایج نیروپ حه پ سالالالوهنها ،وش  CLEیا حا ظهکا پ همراد یها که یزان آن اع حدوا
 30ا صد یراپ ساخومانهاپ  3و  10طبقه تا حدوا  90ا صد یراپ ساخومان  17طبقه تغییر رکرا.
این تغییر ا یزان حا ظهکا پ یه تغییر ا الگهپ تهعیع وا غیرخطر ا سالالالاعد که یا ا زایش تعداا
طبقات ،حدواد کهچکترپ اع تعداا طبقات ا ا یر ر ر ت ،نسالالبت اااد شالالد .قاایر نیروپ حه پ
کیشیی ر شدد یراپ سوهنها ته سط وش ت ندید یا وه اع قاایر اقیو کهچکتر یهاند و یزان این قدم
اقت ا ساعد سهطبقه ا حدوا  70ا صد و ا ساعد  17طبقه یه حدوا  85ا صد ر سید .نوایج وش
یا ا زون که ا سالالالاخومان  3طبقه ،حا ظه کا پ قایل قایسالالالهاپ یا وش  CLEا ائه رکراند ا
ساخومان  17طبقه یزان نیروها ا تا حدوا  80ا صد کمور اع وش اقیو تخمین عاند .قدم اقت وش
یا ا زون ا حدواد سالالاعدهاپ یل د ا رتهان ناشالالر اع اثر همتر ها هاپ یاالتر ا تغییر شالالکل این
ساعدها و ا نظر ر وه نندن این هاها ا وش تحلیل یا ا زون اقمالر اانست.
یا تهده یه تقاضاپ خمنر سوهنها ،حا ظهکا پ هدها ا وش  CLEحور ا زایش یینورپ نیز یا ت
و قدا اضا ه قاو ت کیشیی ر شدد یراپ ساخومانهاپ  10 ،3و  17طبقه یه کمک این وش یه ترتیب
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یه  % 243 ،% 71و  % 1888سید .کران کایین تخمینهاپ ا ائه شدد یراپ نواو خمنر سوهنها یراپ
ساخومانهاپ  10 ،3و  17طبقه یه ترتیب ریهط یه تحلیل  ،NTHوش ساادشدد و وش یا ا زون یها.
اخوالف یین تخمینهاپ صالاله ت ر وه تهسالالط وش  CLEو سالالایر وشهاپ کینالال هااپ اع یک سالاله ،و
تأکید آییننا ه طراحر لرعداپ ساعدهاپ هالاپ ایاالت وحدد (یهق هان ردع اصلر ا طراحر سیسوم
ایها یر شر هالاپ) یر ا سوفااد اع این وش اع سهپ ایگر ،جر یه ا سوفااد اع وش بو ر یر ظر یت
و ق ا طراحر ساخومانهاپ ا صلر ه اا سوفااد ا ااا ه تحقیو شد .همینطه  ،ضمن یر سر نوایج
طراحر قد اتر ساعدهاپ نمهنه الحظه شد که یع ضر اع انوخابهاپ صه ت ر وه ا

سیر طراحر

سالالاعدهاپ نمهنه ،اعدمله تعداا طبقات آنها ،نیاع یه یاعنگرپ اا ند .ا نویجه چها قاب سالالاخومانر ،9 ،3
 14و  20طبقه یا کالن و یا ذا پ ا صالز شدد جدااً طراحر شدند .ا یان نوایج طراحر یهاستآ دد،
تغییرات ضالالخا ت و ق ا ا تفاع سالالاخومان  3طبقه یه طرع قایلتهدهر شالالدیدتر اع سالالایر سالالاعدها یها.
یر سرها حاکر اع آن یها که غلبه ها یرشر یر تغییرشکل دانبر این قاب جر یه راایان شدید یرش
ا ا تفاع و تغییر عواه گام نیاع یرشر و ق طبقات ا ا تفاع شدد است.
ا ااا ه این طالعه ،ا صالالل یه انبال تحلیل غیرخطر سالالاعدهاپ طراحرشالالدد یا جمهقه و هقر اع
قاایر عوال اخو صاصیا وه یه دل وا پ و ق خهاهیم ت و ح سا سیت قملکرا لرعداپ سی سوم ایها
یرشر هالاپ یه کا ا ورهاپ عوال ا یا اسوفااد اع تحلیل ای ا یکر ا زای دد تما ر دلها یر سر خهاهیم
کرا.
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 1.4مقدمه
ا صالالهل قبل کس اع ا ائه یک دل وا پ ددید یراپ ایها یرشالالر هالاپ که نقاط ضالالعف دلهاپ
هدها ا آن یرطرف شالالالدد یها و قاا یها عوال یانچر خه و چر خهاپ ا یهخهیر یر اسالالالاس ن وایج
آع اینالالگاهر عکس ک د ،یه ا عیایر و دمعی دپ وشهاپ طراحر آییننا هاپ سالالیسالالوم کرااخویم و
ا نهایت جمهقهاپ شا ل  4قاب سلح یه ایها یرشر هالاپ یا تعداا طبقات  14 ،9 ،3و  20ا طراحر
کرایم .ا این یخش ،این قابها ا کس اع دل ساعپ ته سط جمهقه و هقر اع قاایر عوال وا پ ،ا
عرض تحل یل هاپ غیرخطر اسالالال واتیکر و ای ا یکر ا زای دد ( )IDAقرا خهاهیم ااا و یه ا ع یایر
حساسیت کاسخ سیسوم یه کا ا ورهاپ عوال دل ددید خهاهیم کرااخت .او هدف اصلر ا این ا عیایر
ها ه اتهده است که این او هدف قبا تاند اع:
 ا ائه ا ک صحیح اع یزان تأثیر ذا پ هاهاپ خولف عوال وا پ یر قملکرا لرعداپ سی سوم ایها
یرشر هالاپ .کسب این یی ش یزان اقت هدها ا ا عیایرهاپ یهقملآ دد اع سیسوم ایها یرشر
هالاپ که ا آن عوال سیسوم ناایدد ر وهشدد است ا نیز آشکا خهاهد کرا.
 تنخیص کا ا ورهاپ عوالر که یک طالعه کالیبراسیهن یاید تمرکز یینورپ ا (یهواسطه تأثیر ذا پ
یینور یر وا لرعداپ سیسوم) صرف آنها ک د.
یه ظه ا عیایر این حسالالاسالالیت ،سالالاخومانهاپ طراحرشالالدد ا صالالل قبل تهسالالط جمهقه و هقر اع
قاایر کا ا ورهاپ عوال دلساعپ رشهند .ا ااا ه ،ایودائاً ساعدها ا عرض تحلیل اسواتیکر غیرخطر
یا یا ا زون قرا ر یرند و سالالالپس ظر یت رو یزش آنها یر ب اپ شالالالواب طیفر یانه و اظر یا حد
رو یزش یا اسوفااد اع تحلیل ای ا یکر ا زای دد ( )IDA1اسوخراج و حساسیت آن نسبت یه کا ا ورهاپ
عوال ا عیایر ر شها .قالود یر ا سوخراج ظر یت رو یزش یانه دلهاپ خولف ،کا ا ورهاپ و هقر اع
کاسالالخ غیرخطر این دلها نیز ا شالالدتهاپ خولف لرعداپ ا خالل تحلیل  IDAضالالبط شالالدداند که
یر سر آنها هضهع صل آی دد این ساله است.

Incremental Dynamic Analysis
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 2.4مدلسازی ساختمانها با پارامترهای م تلا زوال
دل ساعپ قداپ ساعدها یا اسوفااد اع نرما زا  OpenSeesو صالح تهسعه اااد شدد ا صل اوم تحت
ق هان  SPSW02انجام شدد است .تهضیحات ریهط یه نحهد دل ساعپ ساعدها یا ا نظر ر ون شرایط
غیرخطر صالح و غیرخطر ه دسه ،ا یخش  2.3.3ا ائه شد .یراپ ننان ااان سطهز خولف عوالهاپ
چرخهاپ و یانچرخه ،هر ساعد یا اسوفااد اع چ د دل دایگزین شبیهساعپ شدد است که ا این دلها
قاایر خولفر یه کا ا ورهاپ عوال صالح  SPSW02طایو ددول  1-4اخوصاص یا وه است.
جدول  .1-4مقادیر پارامترهای زوال اختصاصیافته به مدلهای جایگزیی  15گانه.
شما د
دل

ق هان دل

ظر یت
شکلکذیرپ،
δc/δy

نسبت سخور
کساقلهαc ،

ثایت دذب انرژپγ ،

1

15-0.02-inf

15

-0.02

∞

2

15-0.15-inf

15

-0.15

∞

3

15-0.15-50

15

-0.15

50

4

15-0.15-100

15

-0.15

100

5

15-0.30-inf

15

-0.3

∞

6

40-0.02-inf

40

-0.02

∞

7

40-0.15-inf

40

-0.15

∞

8

40-0.15-50

40

-0.15

50

9

40-0.15-100

40

-0.15

100

10

40-0.30-inf

40

-0.3

∞

11

60-0.02-inf

60

-0.02

∞

12

60-0.15-inf

60

-0.15

∞

13

60-0.15-50

60

-0.15

50

14

60-0.15-100

60

-0.15

100

15

60-0.30-inf

60

-0.3

∞

قاایر اخو صاصیا وه یه کا ا ورهاپ عوال یه نحهپ انوخاب شدداند که یا  3حد عوال کم ،وه سط و شدید
و اظر یا ش د .حد ریهط یه عوال کم یا انجام یک ا عیایر اولیه وپ ساعدها یه نحهپ انوخاب شدد ا ست
که تأثیر نسالالبواً ناچیزپ وپ وا غیرخطر سالالاعدها یهدا یگذا ا .ا ا ا انوخاب حد عوال شالالدید ضالالمن
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ا سوفااد اع ق ضاوت ه د سر ،قایلیت تحلیل دلها و ا کان ح صهل همگرایر ا نوایج تحلیل غیرخطر
نیز الک قرا ر وه ا ست .انوخاب حد وه سط یا ا نظر ر ون او حد شدید و کم انجام شدد ا ست.
یهاینترتیب ،یراپ هر سالالاخومان15 ،حالت و جمهقاً  60دل دایگزین خولف ایجاا شالالدد اسالالت که ا
رحله یعد ا عرض تحلیلهاپ یا ا زون و  IDAقرا خهاه د ر ت.

 3.4تحلیل بارافزون مدلها
یا تهده یه قدم تأثیر کا ا ورهاپ عوال چرخهاپ یر وا تکدهوه دل ها ،کس اع حذف حاالتر که ا
آنها قاایر ریهط یه ظر یت دذب انرژپ و ق تغییر کراد یها 9 ،دل دایگزین یراپ هر یک اع ساعدها
ا عرض الگهپ یا دانبر ثلثر قرا ر وه و تا ا یفت کلر  %8تحلیل شالالالدند .ح ر هاپ یا ا زون
یهاستآ دد یراپ ساعدهاپ خولف ا شکل  1-4تا شکل  4-4یه نمایش ا آ دداند .یاودها تالش یسیا
عیاا صه ت ر وه ،یه الیل شیب ت د اخوصاصیا وه یه ناحیه کساقله نزولر ا دل وا پ و ق هالاپ،
حصالالهل همگرایر تا ا یفت هدف ه انظر یراپ یعضالالر اع دلها حقو ننالالد و این هضالالهع ا اشالالکال
ا ائهشالالدد قایل نالالاهدد اسالالت .یااینحال ،ا ت  20ا صالالدپ قاو ت ناشالالر اع عوال یانچرخه که یراپ
حا سبه ا یفت نهایر دلها و حا سبه شکلکذیرپ ه ا نیاع یها ،ا حدواد همگرا شدد قرا ر وه
است.
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شکل  .1-4نمودار بارافزون مربوط به مدلهای جایگزیی سازه  3طبقه.
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شکل  .2-4نمودار بارافزون مربوط به مدلهای جایگزیی سازه  9طبقه.
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شکل  .3-4نمودار بارافزون مربوط به مدلهای جایگزیی سازه  14طبقه.
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شکل  .4-4نمودار بارافزون مربوط به مدلهای جایگزیی سازه  20طبقه.

خالصالاله نوایج تحلیلهاپ یا ا زون ا ددول  2-4آو اد شالالدد اسالالت .یا تهده یه قاایر این ددول Cy ،و
 Cdesیرشهاپ کایه نر االیز شدد یه ترتیب و اظر یا حالت تسلیم و ا نظر ر وه شدد ا طراحر ا ننان
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راه د .همچ ین  θyییانگر ا یفت یام و اظر یا حالت تسالالاللیم ر یاشالالالد .یا تهده یه قاایر ددول،
یینورین قدا ضریب اضا ه قاو ت ( )Cy /Cdesریهط یه ایها یرشر هالاپ  20طبقه یا قدا پ یرایر
 3/35ریا شد .این ا ضا ه قاو ت عیاا قبالً نیز ا یرآو ا تقا ضاپ حه پ و خم نر سوهنها ا یخش
 3.3.3ایدد شد و ییان شد که این اضا ه قاو ت یه سبب تفاوت یین الگهپ رض شدد ا ه گام طراحر
ساعدها یراپ تهعیع تسلیم ا اقضاپ ساعد و الگهپ تسلیم حقو شدد ا تحلیل غیرخطر است .یه قبا ت
ایگر قدم سالالیدن المانهاپ نها پ و تیرها یه نیروهاپ تسالاللیم آنها ا یا دانبر یرایر یرش کایه طرز،
سبب شدد ا ست تا نیروپ ایجاا شدد ا سوهنها ا یرش کایه طرز اع ظر یت ت سلیم آن ا صله عیااپ
ااشوه یاشد و این اصله خها ا یه صه ت اضا ه قاو ت ا سوهنها و نمهاا یا -تغییر کان دانبر ساعد
ننان اهد .چ انچه کینور نیز فوه شد ،یا ا زایش ا تفاع ساعد شانس وقهع طبقه نرم و تمرکز تسلیم ا
طبقات عدواتر یی نور و ا صله نیروهاپ سوهنها اع قاایر رض شدد ا ع ان طراحر (ت سلیم کا ل و
همز ان تما ر و قها و نقاط انوهایر تیرها) یی نور ر شها و ا نویجه ریای ست انوظا ا ضا ه قاو ت
یینورپ ا اع ساعد ااشت .این وند ا یین ساخومانهاپ  9تا  20طبقه یه خهیر نهها است .نوایج ا ائه
شدد ا یخش  3.5و ددول  5-5یا اسوفااد اع تحلیلهاپ ای ا یکر غیرخطر اقیو یه نحه یهورپ هیاپ
این هضهع هسو د.
ا ا ا این یان ،ساخومان  3طبقه (همانطه که ا یخش  4.3ییان شد) یک ا سوث ا ح سهب ر شها
چرا که ا آن یه سبب ا تفاع ییش اع حد کهتاد ساخومان و غلبه ها یر شر ا تغییر شکل هاپ دانبر،
راایان یرش ا ا تفاع ساعد ن سبواً عیاا ا ست و ا نویجه اخوالف عیااپ یین ضخا ت و ق ه ا نیاع ا
طبقات خولف ایجاا رشالالها .این اخوالف عیاا جر یه ایعاا یز ور اع عمهل یراپ تیرها ر شالالها چرا
که ا طراحر تیرها یر ا ساس ظر یت ،نیروهاپ وا اد اع طرف و ق نی سو د که تعیین ک دد قطع تیراند
(یه یخش  3.2.3رادعه یفر ایید) یلکه قطع تیر یر ب اپ حداقل مان ای رسالالالر ه ا نیاع تعیین ر
شها که خها تایعر اع اخوالف ضخا ت و قهاپ هقانر و تحوانر تیر ا ست (یخش  .)5.2.3کس اع تعیین
قطع یا این عیا  ،ظر یت خمش کالسویک آن و یرش و اظر یا این ظر یت ا ک ورل قطع خها تیر و
سوهنهاپ همه طبقات عیرین آن ه ا ا سوفااد قرا ر یرا .ا رچه ا ساعدهاپ یل دتر نیز شرط مان
ای رسالالالر حداقل ا تعیین قطع تیرها یه کا ر وا ولر تغییر ضالالالخا ت و ق ا آن سالالالاعدها اع وند
تد یجرترپ کیروپ رک د.
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u
نسبتهاپ شکلکذیرپ آ دد ا ددول یا تهده یه ایطه
y

=  µکین هاا شدد تهسط FEMA P695

[ ]61حاسبه شدداند که ا آن  θuیرایر ا یفت یام و اظر یا  %20کاهش ا یرش کایه ریاشد.
جدول  .2-4خالصه نتایج تحلیلهای بارافزون

تعداد طبقات

Cy

Cdes

Cy/Cdes

)θy (x10-3

15-0.3

15-0.15

15-0.02

40-0.3

40-0.15

40-0.02

60-0.3

60-0.15

3

0.67

0.31

2.16

5

25.00 14.90 14.00 16.00 12.00 8.00

60-0.02

مقادیر شکلپذیری

∞

∞

∞

9

0.15

0.0825

1.82

7

5.50 4.00

20.00 15.75 15.00 13.75 12.25 11.00 9.00

14

0.15

0.0672

2.23

10

4.67 3.50

7.50

20.00 13.00 11.50 10.00 9.00 8.50

20

0.225

0.0672

3.35

12

4.00 3.25

5.00

18.00 11.50 10.00 8.50

7.00 6.00

تأثیر ا زایش عوال یان چرخه یر کاهش ن سبتهاپ شکل کذیرپ یه صه ت قمه ر و یراپ ساعدهاپ یا
ا تفاع  14 ،9و  20طبقه تقریباً یه صه ت یک سان قایل ناهدد ا ست .ا ا این تاثیر ذا پ یراپ ساعد 3
طبقه یه صالاله ت خاص قایل نالالاهدد اسالالت .الیل این تفاوت ییش اع هر چیز یه کهچک یهان ل گرهاپ
ثانهیه ناشر اع اثرات کر-الوا ا این ساعد یر ر راا .چ انچه ا نمهاا یا ا زون این ساعد قایل ناهدد
است ،ا غیاب عوال یان چرخه نمهاا یا ا زون ساعد  3طبقه یر خالف سایر ساعدها صعهاپ است و این
ناشالالر اع اثر کمرنگ ل گرهاپ ثانهیه ا این سالالاعد اسالالت .ا نویجه ،ا زوان یک عوال یان چرخه حداقل
جر یه ایجاا شیب فر ا نمهاا یا ا زون و کاهش تغییر شکل نهایر اع یر نهایت یه یک قدا ن سبواً
کهچک رشها که کاهش شکل کذیرپ ا یه انبال اا ا.

 4.4تحلیل دینامیکی افزاینده مدلها
یراپ ا عیایر هرچه اقیوتر اثر تغییرات کا ا ورهاپ عوال یر وپ قملکرا سالالاعدهاپ ایها یرشالالر هالاپ،
تما ر دلهاپ دایگزین تحت تحلیل  ]63[ IDAیا اسوفااد اع  44که ا ع ین لرعد حهعد او کین هاا
شدد ته سط  FEMA P695قرا ر و د .نخ صات کا ل این که اها ا ردع  FEMA P695قایل
ناهدد یهاد و یه ظه حفظ اخوصا اع ا ائه آنها ا ای جا خهااا پ رشها .تحلیلها یا ا نظر ر ون
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) Sa(T1,5%یه ق هان شالالاخص شالالدت لرعداپ ( )IM1و ا یفت یین طبقهاپ یینالالی ه ( )θmaxیه ق هان
کا ا ور تقاضالالاپ ه دسالالر ( )EDP2انجام ر و د .یراپ انجام تحلیلها اع الگه یوم ] 63[ Hunt&Fill
اسوفااد شدد و تعداا تالشهاپ اخوصاص یا وه یه هر شواب نگاشت ا این الگه یوم یرایر یا  20تا رض
شالالالدد اسالالالت .یه این ترتیب ،یراپ اسالالالوخراج ح رهاپ  IDAریهط یه هر دل ییش اع  800تحلیل
ای ا یکر غیرخطر و ا جمهع نزایک یه  53000تحلیل ای ا یکر غیرخطر یه صه ت سیسوماتیک و
یرنا ه نهیسالالر شالالدد انجام ر وه اسالالت .قالود یر انجام تحلیلها ،حجم قایل تهدهر اع یرنا ه نهیسالالر یه
ظه کرااعش نوایج  IDAو ا سوخراج ح رهاپ احوماالتر یه کا ر وه شدد ا ست .ح ر  IDAکه
اع ات صال نقاط و اظر یا ا یفت یانه ا شدتهاپ خولف لرعداپ یه ا ست رآید ،ح ر  IDAیانه
خهاندد رشالالها .ح رهاپ  IDAیانه یراپ تمام دلهاپ دایگزین ا شالالکل  5-4تا شالالکل  8-4یه
ترتیب یراپ تعداا طبقات  9 ،3و  14و  20قایل ناهدد هسو د.
آنچه ا ه ا این ح رها قایل ذکر اسالالالت ،تنالالالایه او اع انوظا هدها یین ح رهاپ  IDAیانه
ریهط یه قاایر خولف عوال سیسوم ایها یرشر  3طبقه ریاشد .چ انچه ا تفسیر نسبتهاپ اضا ه
قاو ت ن نان اااد شدد ا ددول  2-4ییان شد ،ا ضا ه قاو ت هق العااد اپ یه الیل غلبه ها یر شر
ا سالاعد  3طبقه هدها اسالت که اع و وا و قهاپ یانر این سالاعد یه حدواد غیر خطر دله یرپ ر
ک د و جر یه تاثیر ذا پ کم کا ا ورهاپ عوال یر کاسخ غیرخطر رود دلهاپ ساعد  3طبقه رشها.
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12

60-0.30-inf
60-0.15-100

10

60-0.15-50

60-0.15-inf

8

40-0.30-inf

6

40-0.15-100
40-0.15-50

4

40-0.15-inf
40-0.02-inf

2

15-0.30-inf
15-0.15-100
15-0.15-50
15-0.15-inf

Sa(T1, 5%)/g

60-0.02-inf

0

0.2

0.1

0.15

0.05

0

θmax

15-0.02-inf

شکل  .5-4نمودارهای  IDAمیانه مربوط به مدلهای جایگزیی برای ساختمان  3طبقه

4.5
4

3.5
3

Sa(T1, 5%)/g

60-0.30-inf
60-0.15-100
60-0.15-50
60-0.15-inf
60-0.02-inf
40-0.30-inf
40-0.15-100
40-0.15-50
40-0.15-inf
40-0.02-inf
15-0.30-inf
15-0.15-100
15-0.15-50
15-0.15-inf
15-0.02-inf

5

2.5
2

1.5
1

0.5
0

0.2

0.1

0.15

0.05

0

θmax

شکل  .6-4نمودارهای  IDAمیانه مربوط به مدلهای جایگزیی برای ساختمان  9طبقه
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2.5
2

Sa(T1, 5%)/g

60-0.30-inf
60-0.15-100
60-0.15-50
60-0.15-inf
60-0.02-inf
40-0.30-inf
40-0.15-100
40-0.15-50
40-0.15-inf
40-0.02-inf
15-0.30-inf
15-0.15-100
15-0.15-50
15-0.15-inf
15-0.02-inf

3

1.5

1

0.5
0

0.12

0.06

0.09

0.03

0

θmax

شکل  .7-4نمودارهای  IDAمیانه مربوط به مدلهای جایگزیی برای ساختمان  14طبقه

3.5
3

2.5
2

Sa(T1, 5%)/g

60-0.30-inf
60-0.15-100
60-0.15-50
60-0.15-inf
60-0.02-inf
40-0.30-inf
40-0.15-100
40-0.15-50
40-0.15-inf
40-0.02-inf
15-0.30-inf
15-0.15-100
15-0.15-50
15-0.15-inf
15-0.02-inf

4

1.5
1

0.5
0

0.2

0.1

0.15

0.05

0

θmax

شکل  .8-4نمودارهای  IDAمیانه مربوط به مدلهای جایگزیی برای ساختمان  20طبقه
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 5.4برآورد احتمال فرورریزش 1مدلها
یراپ ییان احومال رو یزش ساعد یه شرط قرا

ر ون آن ا عرض ع ین لرعداپ یا شاخص شدت IM

یز گتر یا ساوپ جمهقهاپ اع قاایر نخص ،اع ح رهاپ شک د ر 2رو یزش اسوفااد ر شها.
این ح رها اع نوایج تحلیل  IDAیراپ تما ر جمهقه دلهاپ ساعدهاپ چها انه ید ست آ دد و ا
شکل  9-4تا شکل  12-4ن نان اااد شدداند .این نمهاا ها ،قدم ح سا سیت ن سبر یه تغییر کا ا ورهاپ
عوال که ا یخش قبل یراپ سیسوم ایها یرشر هالاپ  3طبقه عر ر شد ا جدااً نمایش راه د.
1

60-0.3-Inf

60-0.15-50

0.8

60-0.15-Inf

0.7

60-0.02-Inf
40-0.3-Inf

0.6

40-0.15-100

0.5

40-0.15-50

0.4

40-0.15-Inf

0.3

40-0.02-Inf
15-0.3-Inf

0.2

15-0.15-100

0.1

15-0.15-50
15-0.15-Inf

15-0.02-Inf

)P(Collapse|IM > im

60-0.15-100

0.9

0

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Sa(T1, 5%)/g

شکل  .9-4منحنیهای شکنندگی بدست آمده برای مدلهای جایگزیی مربوط به ساختمان  3طبقه.
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1

fragility curves

2

صل چها م :ا عیایر حساسیت ظر یت رو یزش ساعد ها یه کا ا ورهاپ عوال

1

60-0.3-Inf

60-0.15-50

0.8

60-0.15-Inf

0.7

60-0.02-Inf
40-0.3-Inf

0.6

40-0.15-100

0.5

40-0.15-50

0.4

40-0.15-Inf

0.3

40-0.02-Inf
15-0.3-Inf

0.2

15-0.15-100

0.1

15-0.15-50
15-0.15-Inf

)P(Collapse|IM > im

60-0.15-100

0.9

0

8

4

6

15-0.02-Inf

2

0

Sa(T1, 5%)/g

شکل  .10-4منحنیهای شکنندگی بدست آمده برای مدلهای جایگزیی مربوط به ساختمان  9طبقه.
1

60-0.3-Inf

60-0.15-50

0.8

60-0.15-Inf

0.7

60-0.02-Inf
40-0.3-Inf

0.6

40-0.15-100

0.5

40-0.15-50

0.4

40-0.15-Inf

0.3

40-0.02-Inf
15-0.3-Inf

0.2

15-0.15-100

0.1

15-0.15-50
15-0.15-Inf

15-0.02-Inf

)P(Collapse|IM > im

60-0.15-100

0.9

0

4

2

3

1

0

Sa(T1, 5%)/g

شکل  .11-4منحنیهای شکنندگی بدست آمده برای مدلهای جایگزیی مربوط به ساختمان  14طبقه.
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1

60-0.3-Inf

60-0.15-50

0.8

60-0.15-Inf

0.7

60-0.02-Inf
40-0.3-Inf

0.6

40-0.15-100

0.5

40-0.15-50

0.4

40-0.15-Inf

0.3

40-0.02-Inf
15-0.3-Inf

0.2

15-0.15-100

0.1

15-0.15-50
15-0.15-Inf

15-0.02-Inf

)P(Collapse|IM > im

60-0.15-100

0.9

0

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Sa(T1, 5%)/g

شکل  .12-4منحنیهای شکنندگی بدست آمده برای مدلهای جایگزیی مربوط به ساختمان  20طبقه.

 6.4ارزیابی حساسیت ظرفیت فروریزش میانه به پارامترهای زوال
یراپ یک قایسالاله کمر یین قملکراهاپ کیش یی ر شالالدد تهسالالط دلهاپ دایگزین خولف ،قدا Sa

و اظر یا احومال خرایر  %50که اصالالالطالحاً ظر یت رو یزش یانه 1یا  MCCنا یدد رشالالالها ا نظر
ر وه شالالدد اسالالت .قاایر  MCCو اظر یا حاالت عوال خولف سالالاعدهاپ  4انه ا ددول  3-4ننالالان
اااد شدد است .یینی ه ا صد تغییرات  MCCناشر اع تغییر کا ا ورهاپ عوال یراپ ساعدهاپ خولف ا
این ددول ا ائه شدد ا ست .یر ا ساس این قاایر ،وند هدها یین ساعدهاپ  9تا  14طبقه حاکر اع آن
ا ست که یا ا زایش ا تفاع ساعد ،ح سا سیت کلر سی سومهاپ ایها یر شر هالاپ یه یزان عوال وا پ
کاهش ریاید .الیل این ناهدد قبالً ا یخش  0ا تفسیر اضا ه قاو ت هدها ا نمهاا هاپ یا ا زون
ساعدهاپ خولف تهضیح اااد شد .ا ا نایه آنچه یراپ نوایج یا ا زون فوه شد ،ساعد  3طبقه یه صه ت
یک ا سوث ا اع وند کلر ناهدد شدد یراپ سایر ساعدها کیروپ نمرک د .این قدم توایع نیز قبالً یه غلبه

MCC
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ها یر شر ا این ساعد و راایان شدید یرش ا ا تفاع ساعد که جر یه تفاوت عیاا ضخا ت ه ا نیاع
و ق ا ا تفاع ر شها نسبت اااد شد .یراپ ا عیایر اقیوتر این حساسیت ،یا هدف همکایه کران قاایر
ریهط یه ساعدهاپ خولف ،قاایر ریهط یه دلهاپ دایگزین هر ساعد ن سبت یه قدا ریهط یه دل
 ( 60-0.02-infدل یا حداقل عوال وا پ) نر االیز شالالدداند .ااا ه یر سالالر حسالالاسالالیت قاایر ظر یت
رو یزش یه کا ا ورهاپ عوال یا یهرد یرپ اع قاایر نر االیز شدد صه ت خهاهد ر ت.
جدول  . 3-4مقادیر اصلی و نرماالیز شده ظرفیت میانه فرورریزش بدست آمده برای سازههای م تلا و
مدلهای جایگزیی متفاوت (مقادیر بر حسب .)g
نام مدل

مقادیر نرماالیز شده

مقادیر اصلی
3طبقه

9طبقه

14طبقه

20طبقه

3طبقه

9طبقه

14طبقه

20طبقه

60-0.3-Inf
60-0.15-100
60-0.15-50
60-0.15-Inf
60-0.02-Inf
40-0.3-Inf
40-0.15-100
40-0.15-50
40-0.15-Inf
40-0.02-Inf
15-0.3-Inf
15-0.15-100
15-0.15-50
15-0.15-Inf
15-0.02-Inf

4.97
4.67
4.18
4.97
4.97
4.78
4.62
4.15
4.80
4.91
4.09
4.06
3.87
4.08
4.57

3.15
2.58
2.31
3.15
3.16
2.72
2.46
2.24
2.78
3.07
1.92
1.98
2.04
1.96
2.43

2.42
2.03
1.81
2.42
2.42
2.19
1.97
1.76
2.22
2.38
1.55
1.56
1.57
1.58
1.99

2.37
2.14
1.84
2.37
2.37
2.23
2.09
1.81
2.26
2.33
1.64
1.68
1.66
1.69
2.06

1.00
0.94
0.84
1.00
1.00
0.96
0.93
0.84
0.97
0.99
0.82
0.82
0.78
0.82
0.92

1.00
0.82
0.73
1.00
1.00
0.86
0.78
0.71
0.88
0.98
0.61
0.63
0.65
0.62
0.77

1.00
0.84
0.75
1.00
1.00
0.90
0.81
0.73
0.92
0.98
0.64
0.65
0.65
0.65
0.82

1.00
0.91
0.78
1.00
1.00
0.94
0.88
0.76
0.95
0.98
0.69
0.71
0.70
0.71
0.87

حداکثر

4.97

3.16

2.42

2.37

حداقل

3.87

1.92

1.55

1.64

درصد بیشینه تغییرات

28.53

64.29

56.25

44.36

 1.6.4حساسیت به تغییرات شیب پساقله ()αc
یا هدف یر سر ح سا سیت قاایر  MCCیه شیب ک ساقله ح ر کایه ،قاایر هر چها ساخومان یراپ
قاایر نسبت شکل کذیرپ خولف یه ترتیب ا زایش عوال ناشر اع شیب کساقله ا شکل  13-4راآو پ
شدداند .یا یر سر قاایر ن نان اااد شدد ا این شکل ،ناهدد ر شها که یراپ کا ا ور ،δc/δy=60
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قاایر  MCCتما ر ساعدها یه تغییرات شیب ک ساقله ح ساس نی سو د و ا واقع رتهان نویجه ر ت
حداکثر شکل کذیرپ تجریه شدد ته سط دلهاپ ساعداپ قدا پ کمور اع  60اا ا .اع سهپ ایگر ،یراپ
نسالالالبتهاپ شالالالکل کذیرپ کهچکور ( 40و  ،)15ا زایش قد طلو قدا  αcاع  0/02یه  0/15جر یه
کاهش قایل تهده  MCCا تما ر ساعدها شدد ا ست ا ا کاهش  MCCا این رحله یه نهقر ا شباع
ر سد و ا زایش یی نور عوال یان چرخه اع  0/15یه  0/3ح سا سیور ا یه انبال ندا ا .یر ا ساس این
ناهدد رتهان فت ا اسوفااد اع دل وا پ تهسعه اااد شدد ،حداکثر تاثیر ذا پ عوال یان چرخه
یر قملکرا لرعداپ ساعدها ا غیاب عوال چرخهاپ ا شیب کساقله  -0/15خ راهد و شیبهاپ کمور و
یی نور اع این قدا اع اثر ذا پ کمورپ یر ظر یت لرعداپ ساعد یرخه اا ند .این وند ا شکل  13-4یا
« وند  »1ننان ااد شدد است.
ضمن یر سر یاال یر وپ حساسیت کاسخ هر یک اع ساعدها یه قاایر خولف کا ا ور شیب کساقله ،وند
تغییر این حسالالاسالالیت یا ا زایش ا تفاع سالالاعدها نیز دالب تهده اسالالت .همانطه که ا شالالکل  13-4قایل
ناهدد ا ست ،همان د قبل ،یا حذف ساعد  3طبقه یه ق هان یک ا سوث ا ،وند هدها یین سایر ساعدها
حاکر اع کاهش حساسیت ظر یت رو یزش ساعدها نسبت یه شیب کساقله یا ا زایش ا تفاع ساعد است.
ا ا ه ا ا سوث ا شدد ساعد  3طبقه اا اپ کمورین ح سا سیت یه تغییرات شیب ک ساقله ا ست که قلت آن
نیز ا ضا ه قاو ت ی سیا عیاا هدها ا این ساعد ا ست .این وند ا شکل  13-4یا « وند  »2ن نان ااد
شدد است و چ انچه یعداً ایدد خهاهد شد ،ا ه ا حساسیت ظر یت لرعداپ ساعدها یه سایر کا ا ورهاپ
عوال نیز صااق ا ست و ا ااا ه یر سر ح سا سیت ظر یت وا پ ساعدها ا این صل ،تاکید کمورپ
وپ آن خهاهد شد.

 2.6.4حساسیت به تغییرات ظرفیت شکل پذیری δc/δy
یا ایگر ،یا هدف یر سر ح سا سیت قاایر  MCCیه ظر یت شکل کذیرپ ح ر کایه ،قاایر هر چها
ساخومان یراپ قاایر شیب کساقله خولف یه ترتیب ا زایش عوال ناشر اع کاهش ظر یت شکل کذیرپ
ا شکل  14-4راآو پ شدداند .یا یر سر قاایر ننان اااد شدد ا این شکل ،ناهدد ر شها که ا
تما ر قاایر شالالیب کسالالاقله ،ا زایش عوال و اظر یا کاهش ظر یت شالالکل کذیرپ اع  60یه  40و سالالپس
 ،15یا یک حساسیت خفیف ایودایر که یک حساسیت شدید ا یه انبال خها اا ا همراد است .یه قبا ت
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ایگر ،کاهش ظر یت شالالالکل کذیرپ اع  60یه  ،40یه الیل آن که نهاحر اع حهعد وا غیرخطر ا تحت
تأثیر قرا راهد که تهاتر و وا ساعدها یه آن کم ا ست ،تأثیر چ نمگیرپ یر ا ت ظر یت لرعداپ ساعدها
ندا ا .ا قین حال ،یک ا زایش عوال یینالالور ناشالالر اع کاهش راتر قدا ظر یت شالالکل کذیرپ اع  40یه
 15یا یک واک ش قایل تهده اع د س کاهش ظر یت لرعداپ ساعد همراد ا ست .این وند ا شکل 14-4
یا « وند  »1ن نان ااد شدد ا ست .ضم اً « وند  »2یین ح سا سیت ساعدهاپ یا تعداا طبقات خولف که
قبالً یه آن ا شا د شد ،همچ ان ا نوایج این رود هم قایل ناهدد یهاد و ا شکل  14-4یا « وند »2
ننان اااد شدد است.

 3.6.4حساسیت به تغییرات ظرفیت جذب انرژی ()γ
این یا  ،یا هدف یر سالالالر حسالالالاسالالالیت قاایر  MCCیه ظر یت دذب انرژپ چرخهاپ ،قاایر هر چها
ساخومان یراپ شیب کساقله  -0/15و قاایر ظر یت شکل کذیرپ خولف ،یه ترتیب ا زایش عوال ناشر
اع کاهش ظر یت دذب انرژپ چرخهاپ ا شکل  15-4راآو پ شدداند .یا یر سر قاایر ن نان اااد
شدد ا این شکل ،او وند ح سا سیت خولف ا ح ضه قاایر عوال یان چرخه خولف ایدد ر شها
که اولر (ن نان اااد شدد یا « وند  )»1ریهط یه عوال یان چرخه خفیف ( و اظر یا ظر یتهاپ شکل
کذیرپ  60و  )40است و ایگرپ ا حضه عوال یان چرخه شدید ( و اظر یا ظر یت شکل کذیرپ )15
قایل ناهدد ا ست .یر ب اپ « وند  ،»1ا ح ضه عوال یان چرخه خفیف ،ح سا سیت ظر یت لرعداپ
ساعدها یه کاهش ظر یت دذب انرژپ چرخهاپ ا همه سطهز آن ( و اظر یا قاایر  γیرایر  100و )50
قایل تهده ا ست « .وند  »2ا قایل ،هیاپ قدم ح سا سیت این کا سخ یه ظر یت دذب انرژپ چرخهاپ
ا حضالاله عوال یان چرخه شالالدید اسالالت .وند رتبط یا حسالالاسالالیت سالالاعدهاپ یا تعداا طبقات خولف،
نایه حاالت قبل یهاد و ا شکل  15-4ننان اااد نندد است.
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شکل  .15-4حساسیت  MCCبه تغییرات مقادیر ظرفیت جذب انرژی چرخهای.

 7.4جمع بندی
یا رو نوایج ا ائه شدد ا این صل ،نکات عیر ا رتهان یا هدف یردسوه کران آنها یه صه ت خالصه
ییان نمها:
 یزان حساسیت ظر یت رو یزش لرعداپ یه کا ا ورهاپ عوال چرخهاپ و یان چرخه ،ا تباط سوقیمر
یا ا ده اضا ه قاو ت هدها ا آنها اا ا .ا این یان ،یاالترین سطح اضا ه قاو ت ریهط یه ساعد
 3طبقه یه سبب غلبه چنمگیر ها یرشر یر وا آن یها و ا سایر ساعدها ،ا زایش ا تفاع یا شد اضا ه
قاو ت همراد یها .یه این ترتیب ،تبه ی دپ حساسیت ظر یت لرعداپ ساعدها یه کا ا ورهاپ عوال یر
حسب ا تفاع آنها یه صه ت  20 ،14 ،9و  3طبقه ناهدد شد.
 یا ا نظر ر ون کا ا ور عوال شیب کساقله ،یینورین تاثیر ذا پ ا نسبت  -0/15ناهدد شد و ظر یت
لرعداپ تما ر ساعدها یه شیبهاپ کساقله کمور و یا یینور اع این قدا  ،حساسیت کمر ننان اااند.
 اع حیث کا ا ور عوال ظر یت شکلکذیرپ ،یینورین حساسیت ظر یت لرعداپ ساعدهاپ خولف ا قدا
 15ناهدد شد و ایدد شد که این حساسیت ا قدا  40خفیف و ا  60تقریباً صفر است.
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 اع ظر ظر یت دذب انرژپ چرخهاپ ،حضه عوال یان چرخه نقش یسزایر ا حساسیت کاسخ لرعداپ
سیسومها ایفا رکرا طه پ که کمورین حساسیت ا حضه ظر یت شکل کذیرپ 15و یه یزان ناچیزپ
خ رااا  .ا قایل ،ا حضه قاایر عوال یان چرخه خفیف و اظر یا ظر یتهاپ شکل کذیرپ  40و
 ،60اثر ذا پ ظر یت دذب انرژپ یه حداکث قدا خها ر سید.

 ا یک دمع ی دپ کلر و یر ب اپ یک قضاوت ه دسر ،شاید یوهان جمهقه قاایر
 αc=(-0.07)~(-0.1) ،δc/δy=20~25و  γ=120~150ا یه ق هان قاایر قایل قبهل ا نبها یک
تحقیو دا ع بو ر یر نوایج آع اینگاهر

اسب کین هاا نمها .العم یه ذکر است انوخاب

 δc/δy=20~25یا ا نظر ر ون حهعد قاایر اثر ذا یراپ این کا ا ور و کرانهاپ یاال و کایین این
حهعد کین هاا شدد است و قدا  δc/δy=20قبالً نیز ا یک تحلیل لرعداپ قداپ قایل اسو اا
تهسط یر ن [ ]56ا غیاب عوال چرخهاپ یه کا ر وه شدد است .ویکرا ه ا تهده ا کین هاا
قاایر ) αc=(-0.07)~(-0.1و  γ=120~150ناظر یه اسوفااد همز ان اع هاهاپ عوال یان
چرخه و چرخهاپ یر اساس تهضیحات یخش  2.2است .یر این اساس ،قاایر کین هاا شدد یراپ
او کا ا ور اخیر ا حدواد قاایر یا اثر ذا پ وهسط انوخاب شدداند تا ترکیب آنها عوال وا پ
ایها هاپ یرشر هالاپ ا ییش اع حد یز مایر نک د.
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 1.5مقدمه
کس اع یر سر ح سا سیت ظر یت رو یزش ساعداپ سی سومهاپ ایها یر شر هالاپ یا تعداا طبقات
خولف یه قاایر خولف کا ا ورهاپ عوال و ق ،یه انبال ا عیایر کانیسالالمهاپ حلر هسالالویم که یر این
وند حسالالاسالالیت تاثیر ذا ند .یه قبا ت ایگر ،ا صالالل قبل اع یک عاویه اید یرون نگر یا اکرو یه ظه
ا عیایر ح سا سیت وا سی سوم ا سوفااد شد و ا این صل یه انبال یر سر اثر ذا پ عوال وا پ یر
کاسخ سیسوم اع یک عاویه ا ون نگر و نسبواً یکرو هسویم .یر این اساس ،کاسخ غیرخطر اقضاپ ساعداپ
یا ا نظر ر ون او کا ا ور تقا ضاپ شکل کذیرپ فا صل کال سویک المانهاپ رعپ و المانهاپ نها پ و
ا صد نا کت المانهاپ هق ا دذب انرژپ هیسورتیک یر سر خهاهد شد.

 2.5فرایند است راج نتایج
اع آنجا که تحلیلهاپ لرعداپ یه قمل آ دد ا این کژوهش ا حدواد وسیعر اع شدتهاپ لرعداپ انجام
شدداند و ا عیایر ه ا نظر ا این صل ا تما ر این سطهز شدت قایل انجام نی ست ،ناچا یه انوخاب
یک شدت خاص لرعداپ دهت اسوخراج نوایج کاسخ حلر اقضا هسویم .یراپ این ظه  ،شدت رو یزش
یانه ساعدهاپ خولف که ا صل قبل الک ا عیایر حساسیت ساعدها یه کا ا ورهاپ عوال واقع شد ،ا
این صل نیز ه ا اسوفااد قرا خهاهد ر ت.
ویژ ر این شالالدت لرعداپ آن اسالالت که اوالً ،یه قلت آن که جر یه رو یزش سالالاعد تحت  50ا صالالد اع
شواب نگاشتهاپ اقمالر رشها ،ناظر یه کران یاالپ حهعد وا غیرخطر ساعدهاست و ثانیاً ،یک قدا
وهسالالط ا یر یرندد جمهقه شالالواب نگاشالالتهاپ اقمالر اسالالت و یه خهیر عکس ک دد قدم قطعیت
رتبط یا حوهاپ رکانسر شواب نگاشتهاست.
کس اع انوخاب یک شالالدت لرعداپ نالالخص ،العم اسالالت وشالالر نیز یراپ خالصالاله سالالاعپ کاسالالخ شالالواب
نگا شتهاپ خولف ا آن شدت انوخاب نمها تا نهایواً نوایج خولف یه ا ست آ دد اع یک تحلیل IDA

یراپ یک کا ا ور ،یه یک قدا واحد خال صه شها .یراپ ا سویایر یه این هدف نیز ،ا و شر نایه وش
یاال یانه کاسخ ایجاا شدد تهسط شواب نگاشتهاپ خولف ه ا تهده قرا ر وه است.
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ا ا رای د اسوخراج کاسخهاپ ه ا نظر ا شدت لرعداپ ذکه شا ل کیچید رهایر است که ذکر یعضر
اع آنها خالر اع لطف نیسالالالت .ا قدم اول این رای د که نوایج آن ا صالالالل قبل نیز ه ا اسالالالوفااد قرا
ر ت ،ح ر شک د ر رو یزش یکیک دلها کس اع یراعش یک تهعیع لهگ-نر ال یه قاایر شدت
و اظر یا رو یزش آنها تحت شواب نگا شتهاپ خولف ،ا سوخراج ر شها .ا رحله یعد ،یانه تهعیع
یراعش اااد شالالالدد یه ق هان ظر یت رو یزش یانه هر سالالالاعد زا ش رشالالالها .ا ا اع آنجا که یه الیل
اسوفااد اع الگه یوم  ]63[ Hunt-and-Fillا انجام تحلیلهاپ  ،IDAسطهز شدت یه کا

وه ا انجام

تحلیل ای ا یکر یا اسوفااد اع هر یک اع شواب نگاشتها سوقل اع سایرین تعیین شدد است و ا تعیین
این سطهز اع یک وند ا زاینر ظم یا ام ثایت اسوفااد نندد است ،مکن است همه یا یعضر اع شواب
نگاشتهاپ اقمالر یه شدت ه ا نظر قیاس نندد یاش د .اع این و العم است یه ظه اسوخراج کاسخ
ساعدها ا شدت ه ا نظر اع ا ون یایر خطر کا سخ یین او شدت لرعداپ که شدت ه ا نظر ا یین
آنها قرا ر یرا اسوفااد شها.
یا ا نظر ر ون یکر اع کا ا ورهاپ کاسالالخ ( ثالً تغییرشالالکل حه پ المان نها پ اول اع و ق طبقه اول)،
کس اع ا ون یایر قدا ریهط یه این کا ا ور ا یین شالالالدتهاپ اسالالالب ریهط یه هر یک اع شالالالواب
نگاشتها ،جمهقهاپ (ا طالعه حاضر شا ل  44قضه) اع قاایر کاسخ یه است خهاه د آ د که یایسور
ح ر لهگ-نر ال احوماالتر حاکم یر آن ها اسالالالوخراج و یانه آن یه ق هان نمای دد جمهقه قاایر
زا ش شها .این رای د یراپ تک تک کا ا ورهاپ ا نظر ر وه شدد ا طالعه ریای ست تکرا شها تا
نهایواً تهعیع قاایر ا نقاط خولف ساعد یه است آید.
یراپ نخصتر شدن ایعاا سئله ،قط یا ا نظر ر ون تقاضاپ شکل کذیرپ المانها ،هر طبقه اع دل
شا ل  20المان نها پ (ا او  2دهت ثبت و فر) 7 ،المان تیر و  8المان سوهن (ا او سمت و ق)
است که این المانها ناشر اع تقسیم ی دپ المانهاپ طبقه ا دلساعپ یه وش نها پ هسو د .اع طر ر،
هر المان تیر-سوهن شا ل  3نقطه انوگرال یرپ است که کاسخ لرعداپ ا هر  3نقطه یاید اسوخراج شها.
ا جمهع ،هر طبقه شالالا ل  65وغیر کاسالالخ اسالالت و یه ق هان ثال یراپ سالالاعد  20طبقه دمعاً 1300
وغیر کاسالالخ خهاهیم ااشالالت که ریایسالالت یراپ تک تک آنها رای د ه ا اشالالا د ا کا ا راف قبل انجام
شها .واضح است که یا تهده یه حجم یسیا عیاا حاسبات العم ،انجام این رای د یه صه ت اسور قدو
نیست و حوماً یاید اع یرنا ه نهیسر کا پیهتر یه نحه شایسوه اسوفااد شها.
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 3.5بررسی تقاضای شکل پذیری اعضا
حداکثر او ان غیرخطر هر یک اع المانهاپ تیر-سالالوهن یه کا

وه ا تعریف دل یا اسالالوفااد اع نوایج

نقاط انوگرال یرپ سه انه تعریف شدد ا طهل آن حا سبه و یر او ان ت سلیم و اظر یا ت ش ت سلیم
صالح یه کا

وه ا تعریف المان تقسیم شدد است تا تقاضاپ شکل کذیرپ المان یه ق هان شاخصر اع

شدت وقهع وا غیرخطر ا آن حاسبه شها .همین طه  ،تغییرشکل حه پ حداکثر المانهاپ نها پ
یر تغییر شکل ت سلیم آنها تق سیم شدد ا ست تا تقا ضاپ شکل کذیرپ حه پ این المانها ید ست آید.
قاایر یدسالالت آ دد یراپ المانهاپ خولف سالالیسالالوم ایها یرشالالر  3طبقه دلسالالاعپ شالالدد یا جمهقه
کا ا ورهاپ عوال و اظر یا کمورین سطح عوال ( دل  )60-0.02-Infو یینورین آن ( دل )15-0.15-50
یه ترتیب ا شالالکل  1-5و شالالکل  2-5ا قالب کانوه پ ا ائه شالالدداند .ا این اشالالکال ،قاایر ریهط یه
المانهاپ نها پ یا عاویه تمایل ثبت و فر یه ترتیب ا ایفهاپ یاال و کایین اقداا ا ائه شدد ا کانل
یانر هر طبقه ا ائه شدداند و نحهد نمایش سایر قاایر هیا ست .قالود یر قاایر تهعیع شدد ا سطح
ساعد ،ا ددول  ،1-5قاایر حداکثر و وه سط تقا ضاپ شکل کذیرپ ا سطح طبقات و ا سطح کل
سالالاعد یه تفکیک نهع المان و ا قالبر کانوه پ ا ائه شالالدداند .یا تهده یه قاایر این ددول یه احور ر
تهان تهعیع شدت قاایر ا ا سطح ساعد ا او حالت عوال کمی ه و یینی ه قایسه کرا.
آنچه یا ا نظر ر ون قاایر تقاضالالاپ شالالکل کذیرپ و تهعیع آنها ا سالالطح سالالاعد یراپ کرانهاپ یاال و
کایین عوال وا پ قایل اسو باط است قبا ت است اع:
 ا رچه قاایر طلو تقاضاپ شکل کذیرپ یراپ  2سطح عوال ا نظر ر وه شدد اخوالفهایر
اا ند ،ولر نحهد تهعیع این کا ا ور ا سطح ساعد (تهعیع نگها ا سطح کانوه که و اظر یا
قاایر نسبر است) سوقل اع سطح عوال ا نظر ر وه شدد یراپ دل است .یر این اساس ،اع
ا ائه نوایج ریهط یه سایر حاالت عوال رویط یه ساعد  3طبقه خهااا پ کراد و نویجه یرپهاپ
یعدپ ا یه طه کلر ا ه ا تهعیع قاایر تقاضاپ شکل کذیرپ ا سطح ساعد  3طبقه ییان
رک یم.
 ا تما ر طبقات ،تنکیل فصل کالسویک ا تیرها و ا نقاط انوهایر آنها قایل ناهدد است.
یا این حال ،شدت و وا تیرها یه ناحیه کالسویک یا حرکت یه سمت کایین کاهش ریاید.
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 دز ا ه ا انوهاپ کایین سوهنهاپ طبقه اول و اوم که وا ا ناحیه غیرخطر شدداند ،وا سایر
سوهنها قمدتاً ا حهعد االسویک یاقر اندد است .ا قین حال رتهان ناهدد کرا که تقاضاپ
شکل کذیرپ سوهنها یا ا زایش اصله آنها اع تراع کایه کاهش یا وه است.
 ا تما ر طبقات ،تغییرشکل هاپ و ق یانر وا ا حهعد غیرخطر شدد و ا وندپ نایه تیرها،
تقاضاپ شکل کذیرپ و قها یا اصله ر ون اع تراع کایه ا زایش یا وه است.
 ا تباط یین تقاضاپ شکل کذیرپ تجریه شدد تهسط و قها و تیرها ،یک ا تباط سوقیم است یع ر
ا نهاحر که شدت وا غیرخطر تجریه شدد تهسط و ق عیاا است ،این شدت یراپ تیرها نیز
قایل تهده است و یالعکس.
 ا تباط یین تقاضاپ شکل کذیرپ تجریه شدد تهسط و قها و سوهنها ،یک ا تباط عکهس است؛
یع ر ا نهاحر که سوهنها اع خها وا غیرخطر یینورپ ننان اااداند ،یزان و وا و قها یه
حهعد غیرخطر کاهش یا وه است و یالعکس.
همان د آنچه ا ه ا سالالاعد  3طبقه انجام شالالد ،ا ه ا سالالاعد  9طبقه نیز ،یراپ یرآو ا اثر عوال وا پ
و ق یر تقا ضاپ شکل کذیرپ ساعدها یه سراغ یر سر دلهاپ یا عوال وا پ کمی ه و یی نی ه ر ویم.
کانوه قاایر شکل کذیرپ ریهط یه او حالت عوال کمی ه و یی نی ه یراپ ساعد  9طبقه ا شکل  3-5و
شکل  4-5سم شدد ا ست .خال صه قاایر ید ست آ دد یراپ این ساعد ا سطح طبقات و ا سطح کل
ساعد نیز ا ددول  2-5ننان اااد شدد است .یا ا نظر ر ون قاایر اشکال و ددول ننان اااد شدد،
نوایجر نایه نوایج ا سوخراج شدد ا ه ا ساعد  3طبقه قایل ییان خهاهد یها و ا سوقالل نحهد تهعیع
قاایر (نسالالبت یین قاایر نقاط و المانهاپ خولف) اع سالالطح عوال ا نظر ر وه شالالدد ا دلها نیز
جدااً یه تأیید ر سد.
اع ترسالالالیم کانوه هاپ ریهط یه سالالالاعدهاپ  14و  20طبقه یه قلت یز ر ایعااپ و قدم ا کان نمایش
اسب آنها خهااا پ رشها .خالصه قاایر یدست آ دد یراپ این ساعدها ا سطح طبقات و ا سطح
کل ساعد ا ددول  3-5و ددول  4-5ننان اااد شدد است .قاایر خالصه ا ائه شدد ا دداول رتهاند
یراپ صحه ذا شون یر نوایج ا سوخراج شدد ا ه ا او ساعد اول و تعمیم ااان آنها یه او ساعد  14و
 20طبقه یه کا یراد شها .یه ظه یر سر وند تغییر قاایر یینی ه تقاضاپ شکل کذیرپ اقضا یا تغییر
ا تفاع ساعدها ،الحظه ددول  5-5سها د خهاهد یها .چ انچه الحظه ر شها ،یراپ هر او سطح عوال
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کمی ه و یی نی ه ،یا ا زایش ا تفاع ساعدها اع  9تا  20طبقه ،یی نی ه تقا ضاپ شکل کذیرپ تجریه شدد
ته سط و قها کاهش ریاید .نوایج ناهدد شدد یراپ ساخومان  3طبقه ،یر خالف وند هدها ا یین
سایر ساعدها ،کمورین قاایر ا ا یین تما ر ساعدها اا ند و رتهان اع این ساعد یه ق هان یک ا سوث اء
نام یرا.
ناهدد صه ت ر وه ا ای جا ناشر اع اضا ه قاو ت ناشر اع نوایج طراحر ساعدهاست که قبالً ا یخش
 3.4و ا تفسالالیر نوایج تحلیل یا ا زون یه آن اشالالا د شالالد .ا تهدیه حسالالاسالالیت کم ظر یت رو یزش
سالالاعدهاپ اا اپ اضالالا ه قاو ت یه عوال و ق یانر ا یخش  ،6.4کاهش یینالالی ه تغییرشالالکل غیرخطر
تجریه شدد ا این ساعدها یه ق هان قا ل ا صلر عر ر شدد یها .نوایج قداپ ن نان اااد شدد ا این
یخش ؤید کیش یی رهاپ صه ت ر وه ا یخشهاپ قبل است.
ا ه ا وند تغییر یی نی ه تقا ضاپ شکل کذیرپ سایر اق ضا ،وند کلر ،ا زایش قاایر یا ا زایش ا تفاع
سالالالاعدهاسالالالت .ا قین حال ،این وند کلر ،ا ا زایش ا تفاع اع  14یه  20طبقه یه خصالالالهص ا ه ا
دلهاپ یا سطح عوال یینی ه تغییر ریاید.
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story3

13.65

0.44
0.35 13.02 16.76
0.48 12.39 16.31
0.81
story2
12.91
0.56
0.61 11.32 13.74
0.78 7.34 10.53
1.17
story1
6.89
0.57
0.67 5.64 6.74
0.85 1.84 3.39
1.35

1.06 0.75 0.43 0.73 1.03 13.80
18.34 18.85 20.89 20.89
18.18 19.00 20.96 20.92
1.34 0.89 0.57 0.86
14.36 14.05 15.46 15.67
12.58 13.96 15.74 15.68
1.20 0.85 0.54 0.84
6.75 6.09 6.46 6.52
4.62 5.61 6.52 6.47

Story_Output
Mem.Group Max. Avrg.

0.45
18.89 18.01 16.12 12.30 0.35 VBEs:
18.89 18.41 16.89 13.19 0.49 HBEs:
0.80 Strips
1.26 12.71
0.56
14.01 12.70 10.69 7.47 0.58 VBEs:
14.28 14.51 13.75 11.16 0.73 HBEs:
1.05 Strips
1.20 6.83
0.57
5.63 4.65 3.42 1.86 0.67 VBEs:
6.10 6.73 6.69 5.71 0.85 HBEs:
1.36 Strips

0.81 0.52
13.8 4.49
20.96 17.46

1.17 0.75
12.91 4.36
15.74 12.95

1.36
6.89
6.75

0.86
2.62
5.37

VBEs: 1.36 0.71
Overall_Output: HBEs: 13.80 3.83
Strips 20.96 23.85
Max. Avrg.

 طبقه3  کانتور تقاضای شکل پذیری در مدل با کمتریی سطح زوال مربوط به ساختمان.1-5 شکل
story3

19.41

0.46
0.38 17.90 22.48
0.57 16.82 21.53
0.98
story2
18.43
0.67
0.75 15.77 18.84
0.94 10.64 14.74
1.72
story1
10.49
0.70
0.82 8.38 9.98
1.03 3.05 5.36
2.50

1.21 0.82 0.51 0.82 1.19 18.70
24.19 24.65 26.84 26.72
23.67 24.65 26.92 26.71
1.27 0.87 0.59 0.87
19.54 19.09 20.60 20.68
17.14 18.65 20.62 20.45
1.16 0.82 0.52 0.82
10.06 9.14 9.57 9.62
7.00 8.28 9.36 9.22

Story_Output
Mem.Group Max. Avrg.

0.45
24.21 23.12 20.90 16.25 0.38 VBEs:
24.11 23.57 21.82 17.26 0.59 HBEs:
0.97 Strips
1.28 17.00
0.68
18.63 17.10 14.76 10.80 0.71 VBEs:
18.55 18.73 17.75 14.31 0.87 HBEs:
1.54 Strips
1.18 10.15
0.70
8.46 7.23 5.60 3.30 0.80 VBEs:
8.75 9.57 9.45 7.76 1.00 HBEs:
2.62 Strips

0.98
0.6
19.41
6.1
26.92 22.72

1.72 0.99
18.43 5.76
20.68 17.37

2.62
10.49
10.06

VBEs: 2.62 0.95
Overall_Output: HBEs: 19.41 5.15
Strips 26.92 32.03
Max. Avrg.

. طبقه3  کانتور تقاضای شکل پذیری در مدل با بیشتریی سطح زوال مربوط به ساختمان.2-5 شکل
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story9

story8

story7

story6

story5

story4

story3

story2

story1

25.20
0.54
0.59 31.26 39.63
0.65 31.49 40.39
0.80
14.45
0.94
0.89 30.71 39.73
1.05 30.67 38.63
2.83
24.31
0.72
0.72 28.52 36.84
0.79 29.60 37.41
0.95
24.30
0.99
0.88 27.98 36.27
0.87 27.82 36.56
0.97
15.64
2.11
1.32 26.78 35.94
1.35 28.43 36.31
2.00
25.55
1.28
1.11 28.07 36.10
1.09 25.90 35.22
1.25
19.28
1.23
0.98 26.51 35.41
1.02 24.52 33.39
1.18
16.59
2.67
1.36 22.47 28.72
1.54 17.85 25.41
3.02
14.67
1.05
1.13 14.68 18.76
1.75 7.07 12.53
8.45
Overall_Output:

1.22 0.74 0.42 0.74 1.20 25.14

Story_Output
Mem.Group Max. Avrg.

0.57
43.27 45.22 50.17 49.93 45.00 42.77 38.20 29.51 0.62 VBEs:
44.21 45.94 50.48 50.34 45.27 43.30 39.62 31.26 0.68 HBEs:
0.80 Strips
1.21 1.00 0.85 1.09 1.29 13.67
0.90
43.19 44.36 48.85 48.63 43.60 41.61 38.07 30.00 0.90 VBEs:
42.06 43.90 48.63 48.45 43.46 41.75 37.68 29.12 1.05 HBEs:
2.60 Strips
1.30 0.81 0.51 0.82 1.29 23.59
0.74
40.18 41.86 46.41 46.21 41.82 40.02 36.63 28.59 0.71 VBEs:
40.62 42.26 46.44 46.38 41.27 39.49 36.23 28.60 0.76 HBEs:
0.86 Strips
1.31 0.95 0.66 0.94 1.31 24.24
0.97
39.75 41.44 46.25 45.77 40.51 37.02 34.91 26.53 0.87 VBEs:
40.08 41.90 46.18 46.07 40.80 38.91 35.56 27.79 0.85 HBEs:
0.88 Strips
1.36 1.23 1.17 1.16 1.27 15.34
1.92
39.49 41.06 46.08 45.83 40.42 38.76 35.39 27.20 1.28 VBEs:
39.54 41.10 45.66 45.41 40.10 38.11 34.18 25.08 1.31 HBEs:
2.03 Strips
1.44 1.01 0.68 1.01 1.44 25.04
1.22
39.72 41.57 46.62 46.36 41.54 39.63 35.74 26.69 1.04 VBEs:
39.36 41.44 46.01 46.18 40.84 38.87 35.07 27.44 0.92 HBEs:
1.05 Strips
1.29 0.99 0.76 0.94 1.26 19.10
1.09
39.24 41.01 46.49 46.61 41.62 39.81 35.83 26.61 0.91 VBEs:
37.70 40.11 45.78 46.00 40.31 38.49 34.63 25.21 0.89 HBEs:
1.04 Strips
1.41 1.31 1.17 1.10 1.32 16.91
2.54
30.95 31.75 35.68 36.66 32.21 29.43 25.59 18.12 1.30 VBEs:
29.23 31.88 36.86 36.68 33.16 33.14 30.81 23.00 1.45 HBEs:
2.97 Strips
1.32 0.93 0.59 0.91 1.31 14.80
0.94
19.82 18.77 19.65 19.93 17.64 15.56 12.62 7.23 0.99 VBEs:
15.50 17.65 20.02 19.77 18.92 20.00 18.95 15.31 1.48 HBEs:
8.16 Strips
VBEs: 8.45 1.41
HBEs: 25.55 6.44
Strips 50.48 70.65
Max. Avrg.

0.80 0.65
25.20 7.81
50.48 41.86

2.83 1.39
14.45 4.79
48.85 40.66

0.95 0.78
24.31 7.52
46.44 38.77

0.99 0.91
24.30 7.67
46.25 37.90

2.11 1.66
15.64 5.31
46.08 37.54

1.28 1.12
25.55 8.02
46.62 37.92

1.23 1.05
19.28 6.23
46.61 37.26

3.02 2.11
16.91 5.69
36.86 29.48

8.45 3.00
14.80 4.93
20.02 16.52

 طبقه9  مربوط به ساختمان60-0.02-Inf  کانتور تقاضای شکل پذیری در مدل.3-5 شکل
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story9

story8

story7

story6

story5

story4

story3

story2

story1

25.75
0.57
0.57 33.01 44.12
0.59 36.51 49.73
0.68
14.93
0.91
0.74 34.95 49.92
0.85 35.20 45.70
1.75
26.92
0.61
0.58 34.11 44.87
0.62 33.73 44.71
0.76
25.25
0.75
0.73 32.18 43.36
0.75 21.85 28.84
0.89
12.59
2.03
1.79 21.64 33.34
1.78 33.35 45.17
1.61
26.65
1.28
1.61 33.42 45.50
1.66 26.55 38.55
1.69
15.81
1.22
0.84 27.13 39.74
1.13 20.01 33.93
2.43
12.69
3.66
2.71 18.89 27.91
2.64 17.77 25.78
4.54
11.13
1.43
1.46 10.93 12.68
2.52 5.02 9.25
4.24
Overall_Output:

2.01

0.69

0.33

0.69

49.32 52.20 59.50 61.59
54.99 54.61 58.72 57.65
2.27

3.48

3.98

2.93

55.28 55.23 59.80 58.26
50.34 52.74 60.45 62.37
2.20

0.79

0.47

0.81

49.60 52.07 58.50 58.42
49.87 52.59 58.61 58.41
3.05

1.78

1.20

1.81

48.67 51.44 58.86 59.13
42.64 46.86 55.19 58.13
4.19

5.70

6.99

5.36

46.08 50.01 57.78 58.96
50.97 53.99 61.18 61.42
3.36

2.25

1.18

2.05

52.34 56.37 66.07 67.59
46.59 51.56 60.80 62.14
4.44

4.00

4.10

3.34

48.20 53.18 64.81 66.29
44.90 52.56 64.70 65.70
6.16

4.40

3.69

4.41

33.07 33.59 37.99 39.24
30.82 32.17 38.43 37.88
3.73

2.66

1.61

2.44

12.68 12.39 13.94 14.45
12.31 14.79 18.16 18.50

2.04 24.94

Story_Output
Mem.Group Max.

0.60
55.73 52.76 47.57 35.28 0.59 VBEs:
52.04 49.04 43.86 33.04 0.61 HBEs:
0.68 Strips
1.81 15.02
0.75
51.94 49.24 44.25 33.29 0.73 VBEs:
56.80 54.80 49.18 36.56 0.87 HBEs:
1.92 Strips
2.28 26.04
0.65
51.90 49.11 43.76 32.54 0.61 VBEs:
51.81 49.22 44.53 34.08 0.65 HBEs:
0.97 Strips
2.95 25.36
1.17
52.64 52.67 46.69 31.77 0.80 VBEs:
53.15 50.34 45.17 34.28 0.71 HBEs:
0.71 Strips
3.91 15.74
1.57
52.38 49.10 43.22 31.54 1.39 VBEs:
56.32 55.90 49.60 34.69 1.44 HBEs:
2.05 Strips
3.31 26.26
1.24
59.81 54.77 47.35 33.57 1.01 VBEs:
55.02 51.89 45.97 34.10 0.74 HBEs:
0.78 Strips
3.90 17.74
0.81
56.80 49.61 39.05 24.51 0.75 VBEs:
55.34 51.64 44.15 29.90 0.79 HBEs:
1.18 Strips
5.94 11.93
2.60
32.78 28.88 24.43 16.36 2.27 VBEs:
32.97 31.43 26.25 16.49 2.42 HBEs:
4.33 Strips
3.63 11.66
0.90
12.08 10.14 7.70 4.40 0.85 VBEs:
17.24 18.33 17.12 13.09 1.49 HBEs:
3.68 Strips

0.68 0.61
25.75 8.06
61.59 49.06

1.92 1.07
15.02 6.35
62.37 49.82

0.97 0.68
26.92 8.50
58.61 47.62

1.17 0.81
25.36 8.77
59.13 45.69

2.05 1.71
15.74 7.78
61.42 47.33

1.69 1.25
26.65 9.30
67.59 49.50

2.43 1.15
17.74 7.62
66.29 46.61

4.54 3.15
12.69 7.03
39.24 29.16

4.24 2.07
11.66 5.26
18.50 12.76

VBEs: 4.54 1.39
HBEs: 26.92 7.63
Strips 67.59 83.90
Max. Avrg.
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جدول  .1-5توزیع بیشینه مقادیر تقاضای شکل پذیری برای گروه المانهای طبقات ساختمان  3طبقه

شماره
طبقه
3
2
1
کل سازه

کران باالی زوال

کران پاییی زوال
سوهن ها

تیرها

سوهن ها

وق

تیرها

وق

0.98

19.41

26.92

0.81

13.8

20.96

1.72

18.43

20.68

1.17

12.91

15.74

2.62

10.49

10.06

1.36

6.89

6.75

2.62

19.41

26.92

1.36

13.8

20.96

جدول  .2-5توزیع بیشینه مقادیر تقاضای شکل پذیری برای گروه المانهای طبقات ساختمان  9طبقه

شماره
طبقه
9
8
7
6
5
4
3
2
1
کل سازه

کران باالی زوال

کران پاییی زوال
سوهن ها

تیرها

سوهن ها

وق

تیرها

وق

0.8

25.2

50.48

0.68

25.75

61.59

2.83

14.45

48.85

1.92

15.02

62.37

0.95
0.99
2.11
1.28
1.23
3.02
8.45

24.31
24.3
15.64
25.55
19.28
16.91
14.8

46.44
46.25
46.08
46.62
46.61
36.86
20.02

0.97
1.17
2.05
1.69
2.43
4.54
4.24

26.92
25.36
15.74
26.65
17.74
12.69
11.66

58.61
59.13
61.42
67.59
66.29
39.24
18.5

8.45

25.55

50.48

4.54

26.92

67.59

125

صل ک جم :ا عیایر کاسخ غیرخطر اقضاپ ساعداپ ا حضه سطهز خولف عوال وا پ

جدول  .3-5توزیع بیشینه مقادیر تقاضای شکل پذیری برای گروه المانهای طبقات ساختمان  14طبقه

شماره
طبقه
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
کل سازه

کران باالی زوال

کران پاییی زوال
سوهن ها

تیرها

سوهن ها

وق

تیرها

وق

0.95

20.65

40.55

0.71

20.35

45.45

1.66

20.48

39.42

1.28

21.37

46.51

0.96

19.33

35.96

0.72

21.45

44.44

0.95

18.02

33.02

0.72

20.8

42.95

1.14

17.98

32.02

1.34

20.15

43.06

0.92

19.35

33.61

1.04

21.2

47.11

1.08

16.7

32.23

1.27

15.89

50.59

1.48

18.31

33.53

1.6

17.35

50.85

0.9
1.22
1.17
1.16
1.44
12.16

21.98
21.93
28.37
32.56
30.01
21.18

33.79
35.58
37.05
36.94
31.58
21.76

1.07
1.48
1.66
2.14
2.62
8.23

24.21
20.21
24.57
27.32
23.61
15.82

50.92
53.91
57.35
56.84
35.81
24.08

12.16

32.56

40.55

8.23

27.32

57.35
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جدول  .4-5توزیع بیشینه مقادیر تقاضای شکل پذیری برای گروه المانهای طبقات ساختمان  20طبقه

شماره

کران پاییی زوال
سوهن ها

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
کل سازه

تیرها

کران باالی زوال
سوهن ها

وق

تیرها

وق

1.02

16.48

32.60

1.00

15.77

33.62

0.98

17.19

31.12

1.06

16.91

32.92

0.90

16.35

29.32

1.00

16.40

31.82

0.72

16.27

27.94

0.72

15.95

30.85

0.76

16.94

27.31

0.75

15.91

30.32

0.63

21.60

26.86

0.59

19.34

30.67

0.73

17.19

27.21

0.72

11.34

31.21

0.64

23.14

27.25

0.60

20.16

31.05

0.73

19.29

28.23

0.66

12.88

32.82

0.76

20.32

28.88

0.71

12.79

34.19

0.79

22.51

29.89

0.74

13.69

36.26

0.82

25.18

30.94

0.75

15.91

36.75

0.85

27.47

31.73

0.76

16.14

37.64

0.91

29.06

32.22

0.80

17.31

37.28

0.95

29.82

32.30

0.85

16.74

36.58

0.97

29.31

31.66

0.90

16.13

35.07

0.98

28.19

30.20

1.03

14.72

32.18

1.05
1.82
11.87
11.87

26.06
22.34
15.79
29.82

27.80
24.20
15.90
32.60

1.19
1.71
5.61
5.61

13.13
11.38
7.09
20.16

27.31
19.83
8.90
37.64
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جدول  .5-5تغییرات تقاضای شکل پذیری بیشینه اعضا با تغییر ارتفاع سازهها

تعداد
طبقات
3
9
14
20

کران باالی زوال

کران پاییی زوال
سوهن ها

تیرها

سوهن ها

وق

تیرها

وق

2.62

19.41

26.92

1.36

13.8

20.96

8.45
12.16

25.55
32.56

50.48
40.55

4.54
8.23

26.92
27.32

67.59
57.35

11.87

29.82

32.60

5.61

20.16

37.64

 4.5بررسی مشارکت اعضا در جذب انرژی هیسترتیک
کس اع یر سر قاایر ید ست آ دد یراپ تقا ضاپ شکل کذیرپ اق ضا ،یه ق هان شاخص ایگرپ اع یزان
و وا یه حهعد وا غیرخطر ،اع انرژپ دذب شالالدد ا اقضالالا ا علزلهاپ یا شالالدت یرایر شالالدت رو یزش
یانه اسوفااد شدد است .یه ظه حاسبه انرژپ دذب شدد ا المانهاپ یا کالسویسیوه تهعیع شدد و
قطع ایبر ،یاید یه این نکوه تهده ااشالالت که هر المان تیر-سالالوهن ا طالعه حاضالالر یا  3نقطه انوگرال
یرپ دل ساعپ شدد ا ست و ا هر نقطه انوگرال یرپ وا نیرو-تغییر شکل قطع یا ا سوفااد اع یک
قطع ایبر دل ساعپ شدد است .یا تهده یه وش انوگرال یرپ یه کا

وه ا ر هل ی دپ المان تیر-

سوهن ،هر یک اع قاطع ایبرنمای دد یخ نر اع طهل المان یرایر  ∆Lا ست .یر ب اپ وش انوگرال یرپ
لژند  ،1ن سبتهاپ طهل ؤثر ریهط یه نقاط انوگرال یرپ اول تا سهم یه ترتیب یرایر  0/444 ،0/277و
 0/277هسو د .یراپ حاسبه انرژپ دذب شدد ا طهل یک المان تیر -سوهن ،یاید انرژپ دذب شدد ا
واحد طهل هر قطع ( )dE/dLا طهل ؤثر و اظر یا آن قطع ضرب و سپس قاایر قاطع  3انه یا
یکدیگر دمع شهند .این حاسبه تهسط ایطه  1-5قایل ییان است.

 dE


L


 dL
i

رابطه 1-5

N point


i 1

Eele 

Legendre
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اع طر ر ،یراپ حاسالالبه انرژپ واحد طهل دذب شالالدد ا هر یک اع قاطع العم اسالالت تا یخچه ت ش-
کرنش یکیک ایبر (دزء ساحت)هاپ آن قطع ا یاعد ع انر اقمال شواب نگاشت ضبط شها .کس اع
کایان تحلیل ،سالالاحت عیر نمهاا ت ش-کرنش هر یک اع ایبرها ( )dE/dAا سالالاحت آن ایبر ()∆A
ضالالرب شالالدد و قاایر ریهط یه تما ر ایبرها یا یکدیگر دمع رشالالهند تا انرژپ دذب شالالدد ا سالالطح
قطع و یراپ واحد طهل المان یدست آید ( ایطه :)2-5
N fiber

 dE

A 


i
i 1  dA

رابطه 2-5

dE

dL

ا ا تعداا ایبرهایر که العم اسالالت یه وش یاال تا یخچه ت ش-کرنش آنها ا طهل تحلیل ذخیرد شالالها
یسیا عیاا است (یراپ ساعد  20طبقه یرایر  40500قدا) و ذخیرد این حجم اطالقات ا طهل یک تحلیل
اثر ی سیا

فر یر سرقت تحلیل خهاهد ذا شت .یراپ قایله یا این نکل ا این کژوهش ،یا ا سوفااد اع

ایزا یرنا ه نهی سر و ا کان سفا شر ساعپ نرم ا زا  ،OpenSeesیک زی ه ددید یه کا ا ورهاپ قایل
ضبط کا سخ یک قطع ایبر ا نرم ا زا  OpenSeesا ضا ه شدد ا ست .ساخوا ا سوه OpenSees

دهت اسوفااد اع شرء که ا ددید یه صه ت عیر است:
recorder Element –file $filePath <-time> -ele $ele1 $ele2 … section $sec energy
این اسوه  ،اسوه پ است که اع قبل ا نرم ا زا  OpenSeesودها ااشوه است ولر زی ه ”“energy

اسوفااد شدد ا انوهاپ آن ،یک زی ه ددید است و انرژپ واحد طهل دذب شدد ا کل یک قطع ایبر
ا ا یاعدهاپ ع انر انجام تحلیل ا

سیر اقالم شدد ذخیرد خهاهد کرا و نیاع یه ذخیرد تا یخچه کا سخ

ت ش-کرنش تما ر ایبرهاپ قطع ا یرطرف خهاهد نمها.
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story3

10.33 0.07 0.03 0.01 0.03 0.07 10.28

0.06
0.05 0.15 0.47
0.08 0.16 0.49
0.23
story2
7.14
0.16
0.17 0.20 0.60
0.25 0.16 0.52
0.68
story1
3.97
0.20
0.23 0.13 0.43
0.35 0.05 0.25
1.60
VBEs: 1.64
Max.:HBEs:10.33
Strips 1.75

0.84 1.19 1.41 1.41
0.87 1.24 1.45 1.44
0.05 0.02 0.01 0.02
1.04 1.43 1.68 1.70
0.99 1.50 1.75 1.73
0.06 0.03 0.01 0.03
0.75 0.94 1.05 1.06
0.55 0.90 1.10 1.08

StoryOutput

0.06
1.22 0.85 0.47 0.16 0.05 Sum.VBEs:
1.23 0.85 0.48 0.15 0.08 Sum.HBEs:
0.23 Sum.Strips
0.05 7.15
0.16
1.44 0.96 0.50 0.15 0.17 Sum.VBEs:
1.47 1.08 0.63 0.21 0.25 Sum.HBEs:
0.61 Sum.Strips
0.06 3.95
0.20
0.86 0.52 0.23 0.04 0.22 Sum.VBEs:
0.97 0.77 0.45 0.14 0.34 Sum.HBEs:
1.64 Sum.Strips
VBEs:
Sum.:HBEs
Strips
Total_Hysteretic_Energy(KN.m):

0.84
20.84
16.52

2.46
14.45
19.74

4.77
8.10
12.28
8.07
43.39
48.54
5841.80

. طبقه در جذب انرژی هیسترتیک در حالت زوال کمینه3  کانتور درصد مشارکت اعضای سازه.5-5 شکل
story3

10.98 0.10 0.05 0.02 0.04 0.10 10.82

0.09
0.06 0.15 0.40
0.09 0.16 0.42
0.29
story2
8.29
0.20
0.20 0.22 0.61
0.30 0.18 0.54
0.61
story1
3.89
0.23
0.27 0.15 0.49
0.42 0.05 0.28
0.94
VBEs: 0.96
Max.:HBEs: 10.98
Strips 1.51

0.68 0.94 1.00 0.99
0.69 0.96 1.04 1.04
0.10 0.04 0.02 0.04
1.02 1.39 1.51 1.51
0.95 1.37 1.51 1.51
0.11 0.05 0.02 0.05
0.85 1.10 1.22 1.23
0.63 1.02 1.23 1.21

StoryOutput

0.09
0.93 0.68 0.41 0.16 0.07 Sum.VBEs:
0.96 0.70 0.42 0.15 0.10 Sum.HBEs:
0.28 Sum.Strips
0.09 8.28
0.19
1.38 0.97 0.55 0.18 0.21 Sum.VBEs:
1.38 1.01 0.61 0.22 0.30 Sum.HBEs:
0.58 Sum.Strips
0.11 3.87
0.23
1.03 0.63 0.28 0.05 0.27 Sum.VBEs:
1.09 0.85 0.49 0.14 0.42 Sum.HBEs:
0.96 Sum.Strips
VBEs:
Sum.:HBEs
Strips
Total_Hysteretic_Energy(KN.m):

1.08
22.11
12.87

2.58
16.86
18.61

3.75
8.11
14.03
7.41
47.08
45.51
3342.03

. طبقه در جذب انرژی هیسترتیک در حالت زوال بیشینه3  کانتور درصد مشارکت اعضای سازه.6-5 شکل
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story9

story8

story7

story6

story5

story4

story3

story2

story1

4.13 0.03 0.01 0.00 0.01 0.03 4.18
0.02
0.03 0.04 0.13
0.03 0.04 0.12
0.04
0.18
0.06
0.06 0.05 0.15
0.08 0.04 0.12
0.34
2.59
0.06
0.06 0.06 0.17
0.06 0.06 0.17
0.08
1.34
0.09
0.08 0.06 0.20
0.08 0.06 0.19
0.09
0.15
0.27
0.14 0.07 0.22
0.14 0.07 0.19
0.24
2.52
0.14
0.11 0.08 0.26
0.11 0.07 0.25
0.13
0.51
0.12
0.09 0.08 0.29
0.09 0.07 0.24
0.11
0.28
0.32
0.12 0.08 0.26
0.14 0.06 0.21
0.42
1.17
0.08
0.09 0.05 0.16
0.19 0.02 0.08
2.49
VBEs: 2.49
Max.: HBEs: 4.18
Strips 0.92

StoryOutput

0.02
0.24 0.35 0.41 0.41 0.35 0.24 0.13 0.04 0.03 Sum.VBEs:
0.22 0.32 0.38 0.38 0.32 0.21 0.12 0.04 0.03 Sum.HBEs:
0.04 Sum.Strips
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
0.06
0.25 0.35 0.40 0.40 0.33 0.23 0.13 0.04 0.06 Sum.VBEs:
0.21 0.30 0.37 0.37 0.32 0.23 0.13 0.04 0.08 Sum.HBEs:
0.32 Sum.Strips
0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 2.59
0.06
0.30 0.44 0.53 0.53 0.46 0.32 0.18 0.06 0.06 Sum.VBEs:
0.30 0.43 0.50 0.50 0.42 0.29 0.16 0.05 0.06 Sum.HBEs:
0.08 Sum.Strips
0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1.34
0.10
0.36 0.53 0.64 0.63 0.53 0.35 0.19 0.06 0.08 Sum.VBEs:
0.34 0.49 0.58 0.59 0.49 0.34 0.19 0.06 0.08 Sum.HBEs:
0.08 Sum.Strips
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
0.24
0.39 0.55 0.66 0.65 0.54 0.37 0.21 0.07 0.13 Sum.VBEs:
0.34 0.49 0.59 0.60 0.51 0.36 0.20 0.06 0.14 Sum.HBEs:
0.25 Sum.Strips
0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 2.52
0.14
0.48 0.71 0.87 0.86 0.72 0.49 0.27 0.08 0.10 Sum.VBEs:
0.46 0.67 0.79 0.79 0.65 0.44 0.24 0.07 0.09 Sum.HBEs:
0.11 Sum.Strips
0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.50
0.11
0.52 0.76 0.92 0.91 0.74 0.50 0.27 0.07 0.08 Sum.VBEs:
0.45 0.68 0.84 0.86 0.71 0.48 0.26 0.08 0.08 Sum.HBEs:
0.09 Sum.Strips
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
0.30
0.45 0.63 0.74 0.74 0.61 0.40 0.21 0.06 0.11 Sum.VBEs:
0.40 0.60 0.72 0.73 0.62 0.45 0.26 0.08 0.13 Sum.HBEs:
0.40 Sum.Strips
0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 1.17
0.08
0.27 0.35 0.39 0.39 0.31 0.19 0.09 0.02 0.08 Sum.VBEs:
0.19 0.31 0.39 0.39 0.35 0.27 0.16 0.05 0.15 Sum.HBEs:
2.41 Sum.Strips
VBEs:
Sum.:HBEs
Strips
Total_Hysteretic_Energy(KN.m):

0.25
8.40
4.51

1.06
0.37
4.45

0.52
5.24
5.94

0.68
2.71
6.87

1.54
0.32
7.14

0.92
5.11
9.25

0.78
1.04
9.72

1.94
0.59
8.31

5.57
2.38
4.41
13.25
26.16
60.60
27157.69
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story9

story8

story7

story6

story5

story4

story3

story2

story1

4.61 0.09 0.02
0.05
0.05 0.03 0.10
0.05 0.02 0.08
0.06
0.15
0.09
0.08 0.04 0.10
0.10 0.04 0.10
0.29
3.42
0.08
0.07 0.05 0.14
0.08 0.06 0.15
0.10
1.77
0.11
0.11 0.06 0.17
0.11 0.03 0.10
0.14
0.13
0.37
0.30 0.06 0.17
0.31 0.07 0.18
0.31
3.33
0.23
0.30 0.08 0.23
0.32 0.06 0.20
0.32
0.51
0.19
0.13 0.08 0.24
0.16 0.06 0.21
0.40
0.35
0.73
0.46 0.06 0.22
0.47 0.08 0.22
0.96
1.11
0.23
0.25 0.03 0.13
0.45 0.02 0.08
1.19
VBEs: 1.19
Max.: HBEs: 4.61
Strips 0.72

0.17 0.24
0.15 0.22
0.01 0.03
0.18 0.24
0.16 0.23
0.07 0.01
0.24 0.35
0.25 0.35
0.06 0.03
0.29 0.42
0.23 0.38
0.03 0.05
0.31 0.45
0.30 0.43
0.12 0.05
0.41 0.59
0.39 0.59
0.08 0.07
0.44 0.63
0.41 0.61
0.09 0.04
0.39 0.54
0.39 0.56
0.14 0.07
0.25 0.33
0.19 0.31

0.00 0.02 0.09 4.45

StoryOutput

0.05
0.26 0.26 0.23 0.15 0.08 0.02 0.05 Sum.VBEs:
0.25 0.26 0.23 0.16 0.09 0.03 0.05 Sum.HBEs:
0.06 Sum.Strips
0.03 0.02 0.01 0.15
0.08
0.26 0.25 0.23 0.16 0.10 0.04 0.07 Sum.VBEs:
0.26 0.26 0.25 0.18 0.11 0.04 0.10 Sum.HBEs:
0.32 Sum.Strips
0.01 0.01 0.07 3.43
0.08
0.38 0.39 0.35 0.25 0.15 0.05 0.08 Sum.VBEs:
0.39 0.39 0.35 0.25 0.14 0.05 0.08 Sum.HBEs:
0.14 Sum.Strips
0.01 0.03 0.06 1.78
0.18
0.47 0.47 0.40 0.25 0.13 0.04 0.12 Sum.VBEs:
0.47 0.48 0.44 0.30 0.18 0.06 0.10 Sum.HBEs:
0.10 Sum.Strips
0.07 0.04 0.03 0.18
0.27
0.49 0.48 0.43 0.31 0.18 0.07 0.23 Sum.VBEs:
0.49 0.51 0.48 0.34 0.19 0.07 0.24 Sum.HBEs:
0.37 Sum.Strips
0.02 0.05 0.12 3.41
0.21
0.66 0.66 0.59 0.41 0.21 0.06 0.16 Sum.VBEs:
0.65 0.66 0.59 0.41 0.23 0.08 0.11 Sum.HBEs:
0.12 Sum.Strips
0.07 0.05 0.06 0.58
0.13
0.71 0.72 0.63 0.42 0.22 0.06 0.12 Sum.VBEs:
0.71 0.72 0.64 0.45 0.26 0.08 0.12 Sum.HBEs:
0.18 Sum.Strips
0.04 0.05 0.09 0.27
0.48
0.57 0.56 0.48 0.33 0.18 0.05 0.40 Sum.VBEs:
0.62 0.62 0.57 0.40 0.22 0.06 0.44 Sum.HBEs:
0.86 Sum.Strips
0.03 0.06 0.13 1.08
0.13
0.36 0.36 0.29 0.18 0.08 0.02 0.12 Sum.VBEs:
0.41 0.41 0.36 0.27 0.14 0.04 0.25 Sum.HBEs:
0.91 Sum.Strips
VBEs:
Sum.:HBEs
Strips
Total_Hysteretic_Energy(KN.m):

0.43
9.27
3.04

1.15
0.41
3.23

0.70
7.02
4.73

0.97
3.74
5.35

2.41
0.51
6.00

1.78
7.11
7.78

1.44
1.41
8.30

4.80
0.93
7.11

3.52
2.61
4.26
17.19
33.01
49.80
14173.27
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جدول  .6-5نسبت میان درصد مشارکت اعضای طبقات م تلا سازه  3طبقه در جذب انرژی هیسترتیک

شماره

کران باالی زوال

کران پاییی زوال

طبقه

سوهن ها

تیرها

وق

سوهن ها

تیرها

وق

3

0.84

20.84

16.52

1.08

22.11

12.87

2

2.46

14.45

19.74

2.58

16.86

18.61

1

4.77

8.10

12.28

3.75

8.11

14.03

کل ساعد

8.07

43.39

48.54

7.41

47.08

45.51

جدول  .7-5نسبت میان درصد مشارکت اعضای طبقات م تلا سازه  9طبقه در جذب انرژی هیسترتیک

شماره

کران باالی زوال

کران پاییی زوال

طبقه

سوهن ها

تیرها

وق

سوهن ها

تیرها

وق

9

0.25

8.40

4.51

0.43

9.27

3.04

8

1.06

0.37

4.45

1.15

0.41

3.23

7

0.52

5.24

5.94

0.70

7.02

4.73

6

0.68

2.71

6.87

0.97

3.74

5.35

5

1.54

0.32

7.14

2.41

0.51

6.00

4

0.92

5.11

9.25

1.78

7.11

7.78

3

0.78

1.04

9.72

1.44

1.41

8.30

2

1.94

0.59

8.31

4.80

0.93

7.11

1

5.57

2.38

4.41

3.52

2.61

4.26

کل ساعد

13.25

26.16

60.60

17.19

33.01

49.80
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جدول  .8-5نسبت میان درصد مشارکت اعضای طبقات م تلا سازه  14طبقه در جذب انرژی هیسترتیک

شماره

کران باالی زوال

کران پاییی زوال

طبقه

سوهن ها

تیرها

وق

سوهن ها

تیرها

وق

14

0.12

3.43

2.13

0.17

3.19

1.42

13

0.28

1.54

2.71

0.33

1.77

1.87

12

0.23

2.39

3.29

0.30

2.90

2.48

11

0.29

1.98

3.76

0.37

2.53

3.03

10

0.44

1.73

4.23

0.78

2.28

3.58

9

0.37

1.71

4.90

0.70

2.37

4.22

8

0.43

0.55

4.91

0.83

0.76

4.36

7

0.55

0.54

4.77

0.86

0.74

4.32

6

0.39

3.25

5.99

0.58

4.52

5.48

5

0.55

0.92

6.66

0.86

1.26

6.02

4

0.53

0.87

7.14

0.72

1.27

6.34

3

0.46

0.86

7.20

1.12

1.36

6.46

2

0.57

0.66

6.27

2.15

1.12

5.76

1

6.89

0.38

3.17

5.68

0.48

2.65

کل ساعد

12.09

20.80

67.11

15.47

26.53

58.00

یراپ حاسالالبه انرژپ دذب شالالدد ا یک المان نها پ ،یه نحهپ نالالایه ،تا یخچه ت ش-کرنش صالالالح
اخوصالالاص یا وه یه نها ا طهل تحلیل ضالالبط رشالالها و ا انوها سالالاحت عیر نمهاا ت ش-کرنش ا
حا صل ضرب طهل المان ا ساحت آن ضرب ر شها تا انرژپ دذب شدد ا آن نها ید ست آید .کس اع
حا سبه انرژپ دذب شدد ا یک یک اق ضاپ ساعداپ ،انرژپ کل دذب شدد ا ساعد اع طریو دمع
یسون تما ر قاایر المانر حاسبه ر شها .ا صد نا کت هر المان ا دذب انرژپ کل ساعد ،حاصل
تقسیم انرژپ المانر یر انرژپ کل ضرب ا  100خهاهد یها .کانوه ا صد نا کت اقضاپ ساعد  3طبقه
ا او حالت عوال کمی ه و یینی ه یه ترتیب ا شکل  5-5و شکل  6-5ننان اااد شدد است .همین طه ،
کانوه تهعیع ا صد نا کت اقضاپ ساعد  9طبقه یا سطهز عوال کمی ه و یینی ه ا شکل  7-5و شکل
 8-5ن نان اااد شدد ا ست که یراپ الحظه تهعیع کلر شدت قاایر ا سطح کل ساعد رتهان اع آنها
ا سوفااد کرا .اع آنجا که یدلیل یز ر ایعااپ ،تر سیم کانوه هاپ تهعیع قاایر رویط یه ساعدهاپ  14و
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 20طبقه قدو نی ست ،اع نمایش این کانوه ها خهااا پ رک یم .یراپ نمایش ن سبت نا کت اق ضاپ
طبقات خولف ا دذب انرژپ ساعداپ ،ددول  6-5تا ددول  9-5تهیه شدداند.
جدول  .9-5نسبت میان درصد مشارکت اعضای طبقات م تلا سازه  20طبقه در جذب انرژی هیسترتیک
شماره

کران باالی زوال

کران پاییی زوال

طبقه

سوهن ها

تیرها

وق

سوهن ها

تیرها

وق

20

0.07

1.67

1.38

0.11

2.28

1.05

19

0.12

1.88

2.28

0.20

2.74

1.90

18

0.15

1.62

2.76

0.27

2.28

2.44

17

0.15

1.35

2.99

0.27

1.81

2.75

16

0.18

1.18

3.10

0.33

1.50

2.92

15

0.18

1.06

3.19

0.30

1.30

2.98

14

0.22

0.32

3.07

0.38

0.32

2.92

13

0.22

1.47

3.34

0.36

1.79

3.16

12

0.28

0.52

3.51

0.44

0.59

3.28

11

0.31

0.41

3.68

0.51

0.47

3.41

10

0.33

0.43

3.91

0.56

0.50

3.58

9

0.35

0.43

4.13

0.59

0.51

3.80

8

0.37

0.47

4.43

0.63

0.56

4.05

7

0.39

0.51

4.63

0.65

0.61

4.19

6

0.44

0.53

4.80

0.68

0.61

4.34

5

0.47

0.54

4.83

0.74

0.59

4.39

4

0.48

0.53

4.61

0.86

0.55

4.32

3

0.52

0.48

4.07

1.06

0.48

3.92

2

0.91

0.37

3.01

1.62

0.35

3.00

1

9.04

0.21

1.14

6.06

0.15

0.96

کل ساعد

15.18

15.98

68.85

16.63

19.99

63.38

یر ا ساس قاایر ن نان اااد شدد ا کانوه هاپ ریهط یه ساعدهاپ  3و  9طبقه ناهدد ر شها که ،یه
غم نالالا کت نسالالبواً ناچیز هر یک اع المانهاپ نها پ ا دذب انرژپ هیسالالورعیس کل سالالاعد ،جمهع
قاایر ریهط یه نها هاپ هر طبقه قدا قایل تهدهر است .ا قایل ،انرژپ دذب شدد تهسط تیرهاپ هر
طبقه ا نهاحر انوهایر آنها ومرکز شدد ا ست و نقش نهاحر یانر تیرها ا دذب انرژپ ی سیا ناچیز
است.
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اع الحظه دداول ن سبت دذب انرژپ اق ضاپ طبقات و قای سه نا کت المانهاپ نها پ و تیرهاپ هر
یک اع طبقات ناهدد ر شها که ا طبقات یاالیر سهم یینورپ اع انرژپ تهسط تیرها دذب ر شها و
یا حرکت یه سالالمت کایین این تهاعن یه نفع و ق تغییر رک د .همچ ین ا صالالد نالالا کت کلر تیرها و
و قها ا ساعد  3طبقه (ددول  )6-5یسیا یه هم نزایک است و یراپ ساعدهاپ یا ا تفاع یینور (ددول
 7-5تا ددول  ،)9-5الحظه رشالالها که یا کاهش نالالا کت تیرها ا دذب انرژپ ا طبقات کایی ر،
نهایواً ا اوا سط ا تفاع ساخومانها یه و ضعیور ر سیم که ا آن ا صد نا کت تیرها ناچیز یهاد و
قمدد دذب انرژپ تهسالالالط و ق هاپ یانر صالالاله ت ر یرا .یا سالالالیدن یه یک یا او طبقه ایودایر
ساخومانهاپ وهسط و یل د رتبه نا کت سوهنها نیز ا دذب انرژپ یه اقداا نسبواً قایل تهدهر ر
سد.
اقداا ییان شدد ا این دداول هیاپ این حقیقت است که یا ا زایش ا تفاع ساخومانها ا صد نا کت
سوهنها (یا حه یت قمدد سوهنهاپ طبقه اول) ا دذب انرژپ ساعداپ ا زایش ریاید و اع اندکر ییش
اع  8ا صد ا ساعد  3طبقه یه اندکر ییش اع  15ا صد ا ساعد  20طبقه ر سد .وند تغییر نا کت
تیرها ا دذب انرژپ یا ا زایش ا تفاع ساخومانها ،ا قایل ،یک وند نزولر ا ست و نا کت نزایک یه
 44ا صالالدپ تیرها ا سالالاعد  3طبقه یا ا زایش تعداا طبقات سالالاعد یه  20طبقه یه یک نالالا کت 16
ا صدپ کاهش ریاید .ا قایل ،ا صد کلر نا کت و قها ا ساعدهاپ  9تا  20طبقه ی سیا یه هم
نزایک و ا حدوا  60ا صد است ا حالر که این قدا یراپ ساعد  3طبقه قدا پ ا حدوا  50ا صد
اا ا.
همچ ان که ا یخش قبلر یراپ تقا ضاپ شکل کذیرپ اق ضا ییان شد ،نحهد تهعیع ا صد نا کت اق ضا
ا دذب انرژپ نیز سوقل اع سطح عوال اخو صاص یا وه یه المانهاپ نها پ ا ست و نوایج ییان شدد ا
یاال سوقل اع سطح عوال و قها طرز شدداند.

 5.5جمع بندی
ا این صل ،تقاضاپ شکل کذیرپ و ا صد نا کت اقضا ا دذب انرژپ هیسورتیک ا شدت رو یزش
یانه یراپ تما ر دلها یا یانگین یرپ اع قاایر شواب نگا شتهاپ خولف ا سوخراج راید .یر سر
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قاایر این کا ا ورها یراپ ساعدهاپ یا تعداا طبقات خولف و سطهز خولف عوال وا پ جر یه نوایج
عیر راید:
 ا رچه یر سر قاایر طلو کا ا ورهاپ هق یراپ  2سطح عوال کمی ه و یینی ه حاکر اع ودها
اخوالفهاپ ع ر اا پ ا یین آنهاست ،ولر نحهد تهعیع این کا ا ورها ا سطح ساعدها سوقل
اع سطح عوال ا نظر ر وه شدد یراپ دلها یها.
 یا ا نظر ر ون کا ا ور تقاضاپ شکل کذیرپ ،تنکیل فصل کالسویک ا تیرها و ا نقاط انوهایر
آنها قایل ناهدد یها ا رچه شدت و وا تیرها یه ناحیه کالسویک یا کاهش اصله آنها اع تراع
کایه کاهش ریا ت.
 دز ا ه ا انوهاپ کایین سوهنهاپ طبقات اول و اوم که ا آنها تقاضاپ شکل کذیرپ حداکثر
قدا پ نزایک یه  6ا تجریه رکرا ،سایر نقاط سوهنها یه کلر وا ا ناحیه غیرخطر نمرشدند.
ا قین حال ناهدد شد که تقاضاپ شکل کذیرپ سوهنها یا ا زایش اصله آنها اع تراع کایه
کاهش ریاید.
 ا تما ر طبقات ،تغییرشکل هاپ و ق یانر وا ا حهعد غیرخطر شدد و ا وندپ نایه تیرها،
تقاضاپ شکل کذیرپ و قها یا اصله ر ون اع تراع کایه ا زایش ریا ت.
 ا تباط یین تقاضاپ شکل کذیرپ تجریه شدد تهسط و قها و تیرها ،یک ا تباط سوقیم یها یع ر
ا نهاحر که شدت وا غیرخطر تجریه شدد تهسط و ق عیاا یها ،این شدت یراپ تیرها نیز یه
اقداا قایل تهدهر ر سید و یالعکس.
 ا تباط یین تقاضاپ شکل کذیرپ تجریه شدد تهسط و قها و سوهنها ،یک ا تباط عکهس یها؛
یع ر ا نهاحر که سوهنها اع خها وا غیرخطر یینورپ ننان راااند ،یزان و وا و قها یه
حهعد غیرخطر کاهش ریا ت و یالعکس.
 یر سر وند تغییر یینی ه تقاضاپ شکل کذیرپ و قها یا تغییر ا تفاع ساعدها ننانگر آن یها که
صر ظر اع سطح عوال یر سر شدد ،یا ا زایش ا تفاع ساعدها اع  9تا  20طبقه ،قدا این کا ا ور
کاهش ریا ت .یا این ودها ،طر یک وند خالف ،قاایر ناهدد شدد یراپ ساخومان  3طبقه،
کمورین قدا ا ا یین تما ر ساعدها ااشت.
 اع حیث کا ا ور ا صد نا کت اقضا ا دذب انرژپ هیسورعیس کل ساعد ،ناهدد شد که یه
غم نا کت نسبواً ناچیز هر یک اع المانهاپ نها پ فرا ا دذب انرژپ ،جمهع انرژپ دذب
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شدد تهسط نها هاپ هر طبقه قدا قایل تهدهر است .ا قایل ،انرژپ دذب شدد تهسط تیرهاپ
هر طبقه ا نهاحر انوهایر آنها ومرکز رشد و نقش نهاحر یانر تیرها ا دذب انرژپ یسیا
ناچیز یها.
 الحظه نسبت دذب انرژپ تهسط اقضاپ طبقات ساعدها و قایسه جمهع ا صد نا کت
المانهاپ نها پ و تیرهاپ هر یک اع طبقات ننان رااا که تهاعن یین این قاایر ا طبقات
یاالیر یه سمت تیرهاست و یا حرکت یه سمت تراع کایه این تهاعن یه نفع نها ها تغییر رک د.
 یا یرسر ا صد دذب انرژپ تیرها ا ساعدهاپ یا ا تفاع وهسط و عیاا ،الحظه شد که ضمن
کاهش نا کت تیرها یا کاهش تراع ا تفاقر آنها ،اع اواسط ا تفاع ساخومانها یه کایین ،تیرها
ایگر نا کت ؤثرپ ا دذب انرژپ نداشو د و قمدد انرژپ طبقات تهسط و قهاپ یانر دذب
رشد .یا سیدن یه یک یا او طبقه ایودایر ساخومانهاپ وهسط و یل د رتبه ،نا کت سوهنها
نیز ا دذب انرژپ یه اقداا نسبواً قایل تهدهر ر سید.
 یا ا زایش ا تفاع ساخومانها ،ا صد نا کت سوهنها (یا حه یت قمدد سوهنهاپ طبقه اول) ا
دذب انرژپ ساعداپ ا زایش ریا ت و اع اندکر ییش اع  8ا صد ا ساعد  3طبقه یه اندکر ییش
اع  15ا صد ا ساعد  20طبقه ر سید.
وند تغییر نا کت تیرها ا دذب انرژپ یا ا زایش ا تفاع ساخومانها ،ا قایل ،یک وند نزولر یها و
نا کت نزایک یه  44ا صدپ تیرها ا ساعد  3طبقه یا ا زایش تعداا طبقات ساعد یه  20طبقه یه یک
نا کت  16ا صدپ کاهش ریا ت .ا قایل ،ا صد کلر نا کت و قها ا ساعدهاپ  9تا  20طبقه
یسیا یه هم نزایک و ا حدوا  60ا صد یها ا حالر که این قدا یراپ ساعد  3طبقه قدا پ ا حدوا
 50ا صد ااشت.
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 1.6مرور نتایج ایی پژوهش
کس اع دمع ی دپ و رو نوایج طالعات ذشالالوه یر وپ قملکرا سالالیسالالوم ایها یرشالالر هالاپ یدون
سخت ک دد ،انجام یرآو اهاپ قداپ احوماالتر اع قملکرا سی سوم ا حالت حدپ رو یزش ساعداپ اع
دمله طالعات ضرو پ دهت و شن نمهان نقاط بهم ک هنر و ضعفهاپ هدها ا وشهاپ طراحر
اسالالت .انجام این هم خها سالالولزم یهرد دپ اع یک دل وا پ شالالا ل عوال یراپ و ق ناعک هالاپ
است .اع این و ،ا این طالعه ،کس اع یر سر و ش اسایر نقاط ضعف ددپ دلهاپ وا پ هدها ،یک
دل وا پ ددید ا ائه شد که ضمن یهرد دپ اع زایاپ سایر دلها ،ا یر یرندد او نهع عوال یان-
چرخه و چرخهاپ یراپ و ق هالاپ اسالالالت .اقوبا این دل و زایاپ وا پ آن اع طریو قایسالالاله یا 4
نمهنه آع اینگاهر یا خصهصیات وفاوت ه ا تأیید قرا ر ت.
ا ااا ه کژوهش ،اع آنجا که کالیبرا سیهن کا ا ورهاپ دل ته سعه یا وه و ا ائه ا تباط یین این کا ا ورها و
ویژ رهاپ نمهنههاپ خولف یه الیل قدان نوایج آع اینالالگاهر کا ر قدو نبها ،حسالالاسالالیت قملکرا
لرعداپ سالالیسالالوم یه کا ا ورهاپ دل تهسالالعه یا وه ه ا ا عیایر قرا ر ت .یراپ این ظه  ،کس اع یک
رو دا ع یر وشهاپ طراحر ا ائه شدد یراپ سی سوم ته سط رادع عوبر یین المللر ،ته سعه یک نرم
ا زا کا یراپ دهت طراحر سالالالاخومانهاپ ه ا نیاع یراپ ااا ه تحلیل ه ا تهده قرا ر ت .دزئیات
تهسعه این نرم ا زا ا ضمیمه «ب» ا عرض اید قالقه دان قرا اااد شد.
نرم ا زا ته سعه اااد شدد ،سپس ،یراپ ا عیایر چها وش تخمین تقا ضاپ لرعداپ سوهنها شا ل وش
« سااد شدد» ،وش «تندید یا وه» ،وش «یا ا زون» و وش بو ر یر ظر یت و ق هسهم یه ”“CLE

ه ا ا سوفااد قرا ر ت .یراپ این ظه  ،سه ساخومان  10 ،3و  17طبقه یه صه ت قد اتر طراحر
شالالالدند و ا عرض تحلیل ای ا یکر غیرخطر (یا  )NTHا نرم ا زا  OpenSeesقرا ر و د و نوایج
این تحلیلها عیا ا عیایر تخمینهاپ صه ت ر وه تهسط سایر وشها قرا ر ت.
یا تهده یه نوایج نیروپ حه پ سالالالوهنها ،وش  CLEیا حا ظه کا پ همراد یها که یزان آن اع حدوا
 30ا صد یراپ ساخومانهاپ  3و  10طبقه تا حدوا  90ا صد یراپ ساخومان  17طبقه تغییر رکرا.
این تغییر ا یزان حا ظه کا پ یه تغییر ا الگهپ تهعیع وا غیر خطر ا سالالاعد که یا ا زایش تعداا
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طبقات ،حدواد کهچکترپ اع تعداا طبقات ا ا یر ر ر ت ،نسالالبت اااد شالالد .قاایر نیروپ حه پ
کیش یی ر شدد یراپ سوهنها تهسط وش تندید یا وه اع قاایر اقیو کهچکتر یهاند و یزان این قدم
اقت ا ساعد سه طبقه ا حدوا  70ا صد و ا ساعد  17طبقه یه حدوا  85ا صد ر سید .نوایج
وش یا ا زون که ا ساخومان  3طبقه ،حا ظه کا پ قایل قای سهاپ یا وش  CLEا ائه رکراند ا
ساخومان  17طبقه یزان نیروها ا تا حدوا  80ا صد کمور اع وش اقیو تخمین عاند .قدم اقت وش
یا ا زون ا حدواد سالالاعدهاپ یل د ا رتهان ناشالالر اع اثر همور ها هاپ یاالتر ا تغییر شالالکل این
ساعدها و ا نظر ر وه نندن این هاها ا وش تحلیل یا ا زون اقمالر اانست.
یا تهده یه تقاضالالاپ خمنالالر سالالوهنها ،حا ظه کا پ هدها ا وش  CLEحور ا زایش یینالالورپ نیز
یا ت و قدا ا ضا ه قاو ت کیش یی ر شدد یراپ ساخومانهاپ  10 ،3و  17طبقه یه کمک این وش
یورتیب یه  % 243 ،% 71و  % 1888سالالید .کران کایین تخمینهاپ ا ائه شالالدد یراپ نالالواو خمنالالر
سالالوهنها یراپ سالالاخومانهاپ  10 ،3و  17طبقه یه ترتیب ریهط یه تحلیل  ،NTHوش سالالااد شالالدد و
وش یا ا زون یها.
اخوالف یین تخمینهاپ صالاله ت ر وه تهسالالط وش  CLEو سالالایر وشهاپ کینالال هااپ اع یک سالاله ،و
تاکید آیین نا ه طراحر لرعداپ ساعدهاپ هالاپ ایاالت وحدد (یه ق هان ردع اصلر ا طراحر سیسوم
ایها یر شر هالاپ) یر ا سوفااد اع این وش اع سهپ ایگر ،جر یه ا سوفااد اع وش بو ر یر ظر یت
و ق ا طراحر ساخومانهاپ ا صلر ه ا ا سوفااد ا ااا ه تحقیو شد .همین طه  ،ضمن یر سر نوایج
طراحر قد اتر ساعدهاپ نمهنه الحظه شد که یع ضر اع انوخابهاپ صه ت ر وه ا

سیر طراحر

ساعدهاپ نمهنه ،اع دمله تعداا طبقات آنها ،نیاع یه یاعنگرپ اا ند .ا نویجه چها قاب ساخومانر ،9 ،3
 14و  20طبقه یا کالن و یا ذا پ اصالز شدد جدااً طراحر شدند .ا یان نوایج طراحر یدست آ دد،
تغییرات ضالالخا ت و ق ا ا تفاع سالالاخومان  3طبقه یه طرع قایل تهدهر شالالدیدتر اع سالالایر سالالاعدها یها.
یر سرها حاکر اع آن یها که غلبه ها یرشر یر تغییرشکل دانبر این قاب جر یه راایان شدید یرش
ا ا تفاع و تغییر عواه گام نیاع یرشر و ق طبقات ا ا تفاع شدد است.
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اع سهیر ،وش طراحر تیرهاپ طبقات تأثیر عیااپ اع تفاوت ضخا ت و ق ا ا تفاع ساعد رکذیر ت و
نویجه این تأثیر و تأثر یک اضا ه قاو ت ییش اع عمهل ا یراپ ساعد  3طبقه یه ودها ر
ا ااا ه ،هر یک اع ساعدهاپ طراحر شدد ،یا  15ترکیب خولف اع قاایر کا ا ورهاپ عوال دل ددید،
یه صالاله ت غیرخطر ا نرم ا زا  OpenSeesدل سالالاعپ شالالدند .این  15ترکیب ا یر یرندد ترکیب
سطهز خولفر اع عوال چرخهاپ و یان چرخه رشدند .هر یک اع  60دل ایجاا شدد یه این ترتیب ،ا
رحله یعد ا عرض تحلیل ای ا یکر ا زای دد یا  44شالالالواب نگاشالالالت حهعد او قرا ر ت و ح ر
احوماالتر وقهع رو یزش و ظر یت یا نه رو یزش (شالالالدت لرعداپ و اظر یا  50ا صالالالد احومال
رو یزش) و اظر یا سطهز عوال خولف اسوخراج راید .یر سر قاایر یدست آ دد یراپ هاهاپ عوال
خولف ننان اه دد نوایج عیر یها:
 ناهدد شد که یزان حساسیت ظر یت رو یزش لرعداپ یه کا ا ورهاپ عوال چرخهاپ و یان
چرخه ،ا تباط سوقیمر یا ا ده اضا ه قاو ت هدها ا آنها اا ا .ا این یان ،یاالترین سطح
اضا ه قاو ت ریهط یه ساعد  3طبقه یه سبب غلبه چنمگیر ها یرشر یر وا آن یها و ا
سایر ساعدها ،ا زایش ا تفاع یا شد اضا ه قاو ت همراد یها .یه این ترتیب ،تبه ی دپ حساسیت
ظر یت لرعداپ ساعدها یه کا ا ورهاپ عوال یر حسب ا تفاع آنها یه صه ت  20 ،14 ،9و  3طبقه
ناهدد شد.
 یا ا نظر ر ون کا ا ور عوال شیب کساقله ،یینورین تاثیر ذا پ ا نسبت  -0/15ناهدد شد و
ظر یت لرعداپ تما ر ساعدها یه شیبهاپ کساقله کمور و یا یینور اع این قدا  ،حساسیت کمر
ننان اااند.
 اع حیث کا ا ور عوال ظر یت شکلکذیرپ ،یینورین حساسیت ظر یت لرعداپ ساعدهاپ خولف
ا قدا  15ناهدد شد و ایدد شد که این حساسیت ا قدا  40خفیف و ا  60تقریباً صفر
است.
 اع ظر ظر یت دذب انرژپ چرخهاپ ،حضه عوال یان چرخه نقش یسزایر ا حساسیت کاسخ
لرعداپ سیسومها ایفا رکرا طه پ که کمورین حساسیت ا حضه ظر یت شکل کذیرپ 15و
یه یزان ناچیزپ خ رااا .ا

قایل ،ا حضه

قاایر عوال یان چرخه خفیف و اظر یا

ظر یتهاپ شکل کذیرپ  40و  ،60اثر ذا پ ظر یت دذب انرژپ یه حداکث قدا خها ر سید.
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 ا یک دمع ی دپ کلر ،یا ا نظر ر ون لزو ات دل ساعپ عوال وا پ و قاایر یه کا ر وه
شدد تهسط سایر حققین و نیز یا یهرد یرپ اع قضاوت ه دسر ،جمهقه قاایر ،δc/δy=20~25
) αc=(-0.07)~(-0.1و  γ=120~150یه ق هان قاایر قایل قبهل ا نبها یک تحقیو دا ع
بو ر یر نوایج آع اینگاهر اسب کین هاا شدند.
ا ااا ه طالعه ،تقا ضاپ شکل کذیرپ و ا صد نا کت اق ضا ا دذب انرژپ هی سورتیک ا شدت
رو یزش یانه یراپ تما ر دلها یا یانگین یرپ اع قاایر شواب نگاشتهاپ خولف اسوخراج راید.
یر سر قاایر این کا ا ورها یراپ ساعدهاپ یا تعداا طبقات خولف و سطهز خولف عوال وا پ جر
یه نوایج عیر راید:
 ا رچه یر سر قاایر طلو کا ا ورهاپ هق یراپ  2سطح عوال کمی ه و یینی ه حاکر اع ودها
اخوالفهاپ ع ر اا پ ا یین آنهاست ،ولر نحهد تهعیع این کا ا ورها ا سطح ساعدها سوقل
اع سطح عوال ا نظر ر وه شدد یراپ دلها یها.
 یا ا نظر ر ون کا ا ور تقاضاپ شکل کذیرپ ،تنکیل فصل کالسویک ا تیرها و ا نقاط انوهایر
آنها قایل ناهدد یها ا رچه شدت و وا تیرها یه ناحیه کالسویک یا کاهش اصله آنها اع تراع
کایه کاهش ریا ت.
 دز ا ه ا انوهاپ کایین سوهنهاپ طبقات اول و اوم که ا آنها تقاضاپ شکل کذیرپ حداکثر
قدا پ نزایک یه  6ا تجریه رکرا ،سایر نقاط سوهنها یه کلر وا ا ناحیه غیرخطر نمرشدند.
ا قین حال ناهدد شد که تقاضاپ شکل کذیرپ سوهنها یا ا زایش اصله آنها اع تراع کایه
کاهش ریاید.
 ا تما ر طبقات ،تغییرشکل هاپ و ق یانر وا ا حهعد غیرخطر شدد و ا وندپ نایه تیرها،
تقاضاپ شکل کذیرپ و قها یا اصله ر ون اع تراع کایه ا زایش ریا ت.
 ا تباط یین تقاضاپ شکل کذیرپ تجریه شدد تهسط و قها و تیرها ،یک ا تباط سوقیم یها یع ر
ا نهاحر که شدت وا غیرخطر تجریه شدد تهسط و ق عیاا یها ،این شدت یراپ تیرها نیز یه
اقداا قایل تهدهر ر سید و یالعکس.
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 ا تباط یین تقاضاپ شکل کذیرپ تجریه شدد تهسط و قها و سوهنها ،یک ا تباط عکهس یها؛
یع ر ا نهاحر که سوهنها اع خها وا غیرخطر یینورپ ننان راااند ،یزان و وا و قها یه
حهعد غیرخطر کاهش ریا ت و یالعکس.
 یر سر وند تغییر یینی ه تقاضاپ شکل کذیرپ و قها یا تغییر ا تفاع ساعدها ننانگر آن یها که
صر ظر اع سطح عوال یر سر شدد ،یا ا زایش ا تفاع ساعدها اع  9تا  20طبقه ،قدا این کا ا ور
کاهش ریا ت .یا این ودها ،طر یک وند خالف ،قاایر ناهدد شدد یراپ ساخومان  3طبقه،
کمورین قدا ا ا یین تما ر ساعدها ااشت.
 اع حیث کا ا ور ا صد نا کت اقضا ا دذب انرژپ هیسورعیس کل ساعد ،ناهدد شد که یه
غم نا کت نسبواً ناچیز هر یک اع المانهاپ نها پ فرا ا دذب انرژپ ،جمهع انرژپ دذب
شدد تهسط نها هاپ هر طبقه قدا قایل تهدهر است .ا قایل ،انرژپ دذب شدد تهسط تیرهاپ
هر طبقه ا نهاحر انوهایر آنها ومرکز رشد و نقش نهاحر یانر تیرها ا دذب انرژپ یسیا
ناچیز یها.
 الحظه نسبت دذب انرژپ تهسط اقضاپ طبقات ساعدها و قایسه جمهع ا صد نا کت
المانهاپ نها پ و تیرهاپ هر یک اع طبقات ننان رااا که تهاعن یین این قاایر ا طبقات
یاالیر یه سمت تیرهاست و یا حرکت یه سمت تراع کایه این تهاعن یه نفع نها ها تغییر رک د.
 یا یرسر ا صد دذب انرژپ تیرها ا ساعدهاپ یا ا تفاع وهسط و عیاا ،الحظه شد که ضمن
کاهش نا کت تیرها یا کاهش تراع ا تفاقر آنها ،اع اواسط ا تفاع ساخومانها یه کایین ،تیرها
ایگر نا کت ؤثرپ ا دذب انرژپ نداشو د و قمدد انرژپ طبقات تهسط و قهاپ یانر دذب
رشد .یا سیدن یه یک یا او طبقه ایودایر ساخومانهاپ وهسط و یل د رتبه ،نا کت سوهنها
نیز ا دذب انرژپ یه اقداا نسبواً قایل تهدهر ر سید.
 یا ا زایش ا تفاع ساخومانها ،ا صد نا کت سوهنها (یا حه یت قمدد سوهنهاپ طبقه اول) ا
دذب انرژپ ساعداپ ا زایش ریا ت و اع اندکر ییش اع  8ا صد ا ساعد  3طبقه یه اندکر ییش
اع  15ا صد ا ساعد  20طبقه ر سید.
 وند تغییر نا کت تیرها ا دذب انرژپ یا ا زایش ا تفاع ساخومانها ،ا قایل ،یک وند نزولر
یها و نا کت نزایک یه  44ا صدپ تیرها ا ساعد  3طبقه یا ا زایش تعداا طبقات ساعد یه 20
طبقه یه یک نا کت  16ا صدپ کاهش ریا ت .ا قایل ،ا صد کلر نا کت و قها ا
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ساعدهاپ  9تا  20طبقه یسیا یه هم نزایک و ا حدوا  60ا صد یها ا حالر که این قدا یراپ
ساعد  3طبقه قدا پ ا حدوا  50ا صد ااشت.

 2.6پیشنهادات
یا تهده یه نوایج یدسالالت آ دد ا این طالعه ،قدم یعدپ ا

ع هانع یر سالالر اد سالالیسالالوم ایها یرشالالر

هالاپ کالیبراسالالیهن دل وا پ تهسالالعه اااد شالالدد ا این کژوهش اسالالت .کالیبراسالالیهن این دل ایزا
ا سب دهت انجام ا عیایر لرعداپ اع سی سوم یا قایلیت اطمی ان کا ر ا راهم خهاهد نمها .ا ا یا تهده
یه حدوایت نوایج آع اینگاهر ا رحله علر و هزی ه یر و ع انیر یهان انجام طالعات آع اینگاهر یر
وپ سیسوم ،اسوفااد اع وشهاپ ادزاپ حدوا کردزئیات و یکرو شاید اسبترین اقدام ا

ع این

کمبها یاشد.
یک طالعه اولیه یه ظه ا عیایر ا کان انجام آن ا قالب این کژوهش صه ت ر ت ولر یه الیل اهیت
ع ان یر آن وهقف شد .نوایج حا صل اع این ا عیایر یه همراد طالعات قبلر انجام شدد ،ؤید اقت قایل
قبهل وش ادزاپ حدوا و المانهاپ کهسوه ا کیشیی ر وا ایها یرشر هالاپ است .ا ا اع آنجا که
عوال وا پ و ق ناشالالر اع کا ر هضالالعر و ق و شالالد ترک ا طهل آن اسالالت ،انجام آنالیزهاپ ادزاپ
حدواپ که عوال وا پ و ق ا یا اقت کا ر عکس ک د یاید اع دلهاپ خرایر ا سب ا سوفااد یه
قمل آو ا .ا ا کا ا ورهاپ این دلها خها نیاع یه کالیبراسیهن اا ند.
یراپ انجام این کالیبراسیهن و نیز یراپ تأیید اقت سایر رضیات یه کا

وه ا دلساعپ ادزاپ حدوا

رتهان اع نوایج آع اینالالگاهر هدها اسالالوفااد نمها .کس اع کالیبراسالالیهن این کا ا ورها و وشها ،وش
ادزاپ حدوا قایلیت آن ا خهاهد ااشت تا وا چرخهاپ نمهنههاپ و ق هالاپ یا ه دسه و کیکری دپ
هاپ خولف و وعدا ا کیشیی ر نماید .ا این کیشیی ر یه ظه

ع یرهم ذا پ وا و ق هالاپ

و المانهاپ رعپ ،یهور است تا المانهاپ رعپ یه صه ت صلب دل شهند و و ق ا عرض یک یدان
یرشر خالص (یا ذا پ ا اسواپ قطرپ) قرا اااد شها.
کس اع اسالالوخراج ح رهاپ هیسالالورعیس و ق هالاپ ا حاالت خولف ریایسالالت قاایر کا ا ورهاپ
عوال دل تهسالالعه اااد شالالدد ا این کژوهش یراپ تطایو یا هر یک اع ح رها تعیین شالالهند .یک آنالیز
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ر سیهن ا نهایت ه ا نیاع خهاهد یها تا قاایر این کا ا ورها ا یه شکل قایل اطمی انر یه ویژ رهاپ
ه د سر و ق هالاپ رتبط ک د .این وایط ر سیهنر ا ک ا دل ته سعه اااد شدد ایزا کا ر دهت
ا عیایر قملکرا لرعداپ سیسوم ایها یرشر هالاپ ا راهم خهاهد نمها.
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7
ضمیمه «الا»
توسعه نرم افزار طراحی سیستم دیوار برشی فوالدی
 1.7مقدمه
چ انچه ا صل اول یه آن ا شا د شد و ا ااا ه این ضمیمه نیز ن نان اااد خهاهد شد ،رای د ع انیر و
کیچیدد طراحر سیسوم ایها یرشر هالاپ سولزم انجام حاسبات اسور تکرا پ و کرحجم است .این
کیچید ر انعر ددپ یر سر اد طراحرهاپ ه ا نیاع ا این ساله ت نکیل راااند چ انکه سورش
اسوفااد اع این سیسوم ا ا اتر طراحر نیز یه واسطه این کیچید ر یا حدوایت ددپ هاده است .یراپ
کا سون اع شدت این نکل ،ا این صل ،یا ا سوفااد اع دزئیات و الگه یوم طراحر ا ائه شدد ا یخش
 2.3و یا یه کا یرپ یک تعا ل اوسالالالهیه یا نرما زا  ،ETAB 2015دزئیات کیااد سالالالاعپ یک نرما زا
کا یراپ و شرء را ا ائه خهاهد شد.

 2.7معماری برنامه توسعه یافته
یه ظه تمرکز یر طراحر سیسوم ایها یرشر هالاپ و ادو اب اع کرااخون یه دزئیات ریهط یه تحلیل
آن ،ا این ساله اع تعا ل یا یک نرما زا تحلیلر آ ااد ا سوفااد ر شها که ا کان ا تباط یا آن یه کمک
یرنا هنهی سر اع طریو یک ایط یرنا ه نهیسر یا  API1راهم شدد یاشد .نرما زا  ETABS 2015یا اتکا
یه تک هلهژپ « دل ا شیاپ ؤلفه( »2یا یه اخو صا  )COMچ ین شرایطر ا راهم نمهاد ا ست « .دل
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ا شیاپ ؤلفه» یک عما پ کا پیهترپ ا ست که اع طریو آن ؤلفههاپ هدها ا یک کوایخانه کا پایل
شدد که اع آن یه سِروِ  1یاا رشها رتهان د تهسط سایر نرما زا ها (که اع آنها یه نورپ 2یاا رشها)
اسوخدام شهند .یا اسوفااد اع این کانیزم ،تهلیدک د ان نرما زا یدون آنکه نیاعپ یه یه اشوراک ذاشون
ون یرنا ههاینالالان ااشالالوه یاش ال د ،ا کان سالالورش آنها تهسالالط سالالایرین ا مکن رک د .تک هلهژپ
 COMتعا ل اوسهیه یین نرما زا ها ا صر ظر اع عیان یرنا هنهی سر که یه کمک آن نهشوه شدداند و یر
وپ سی سومهاپ قا ل خولف مکن ر ساعا [ .]81ؤلفههاپ کا پایل شدد نرما زا ETABS 2015

ا ااخل یک ایل  dll3ساع ا یا کوایخانه  ][ Microsoft .NET 4تعبیه شدداند و ا کانات یه ا شوراک
ذاشوه شدد ا تحت ضاپ نام  ]82[ ETABS2015ا ائه رک د.
یا اتکا یه این کانیزم ،عما پ ریهط یه دریان اااد ا نرما زا ته سعه یا وه ا این ساله ا که اع آن یه
 SPSWDesignerیاا ر شها ا رتهان یه سه یخش :اژولهاپ «تحلیل» و «طراحر» و نیز «کا یر»
تق سیم نمها .سئهلیتها و ویژ رهاپ هر یک اع این یخشها یه صه ت را یکر ا شکل  1-7ن نان
اااد شالالدداند .ایطهاپ ه ا نیاع دهت تعا ل اژول «تحلیل» یا اژول «طراحر» و یا «کا یر» یه ترتیب
تهسالالط یک ایط یرنا هنهیسالالر ( )APIو ایط را یکر نرما زا ( ETAB2015شالالکل  )2-7تأ ین ر
شالالالهند .یراپ یرقرا پ یک ا تباط کا یر کسالالال د یین «کا یر» و اژول «طراحر» ،یک ایط را یکر جزا
ه ا نیاع ا ست که اع آن یه « ایط طراحر» یاا رک یم ( شکل  .)3-7اژول «طراحر» سئهل هدایت
دریان طراحر است تا اع وند ننان اااد شدد ا شکل  3-3و تهضیح اااد شدد ا یخش  7.2.3کیروپ
ک د .یر اساس این سئهلیت ،عالیتهاپ عیر یاید تهسط این اژول یه انجام یرس د:
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شکل  .1-7ارتباط بیی اجزای تشکیل دهنده معماری برنامه SPSWDesigner

 .1انجام تعا یف اضا ه ا اژول تحلیل که یصه ت خاص یراپ رای د طراحر ه ا نیاعند .این تعا یف
شا ل صالح ،ترکیبات یا  ،ت ظیمات تحلیل ،نام رودها و  ...رشهند .هدف اع انجام این تعا یف
کاهش نیاع یه و واپهاپ کا یر که خها جر یه کاهش سطح خهاکا یهان نرم ا زا رشهند و
آن ا ا عرض خطا و یا کاهش اقت قرا راه د ،است.
 .2تنکیل یک کایگاد اااد ااخلر اع نام و خصهصیات قاطع هدها ا اژول تحلیل که ا داقات اع
اد او  1ع انبر یه آن ا حذف ک د .این کایگاد اااد ا هر ع انر ا طهل رای د طراحر که قاطع
اضا ر ه ا نیاع تنخیص اااد شهند تهسط کا یر یروع خهاهد شد.

remote
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شکل  .2-7رابط گرافیکی نرم افزار  ETABS 2015و مدل سازهای اولیه که در آن محل ورقهای دیوار با
المانهای سطحی پر شده است.

 .3تنکیل یک کایگاد اااد اع ه دسه ،ا تباط یزیکر و قاایر اخوصاص یا وه یه ایها هاپ هالاپ و
کر نمهان آن ا ع ان انوخاب المانهاپ سطحر نمای دد و ق تهسط کا یر.
 .4یکا یرپ کاسخ ساعداپ تأ ین شدد تهسط اژول تحلیل یصه ت تکرا پ دهت تعیین ضخا ت
و ق و قاطع المانها رعپ یر اساس اطالقات دمع آو پ شدد ا کایگادهاپ اااد ه ا اشا د.
 .5نمایش نوایج طراحر ا کایان هر تکرا یه ظه ک ورل آنها تهسط کا یر و یا یا هدف ا ائه
سو دات طراحر ا رحله کایانر.
 .6ا یا ت انوخابهاپ کا یر ا ه ا قاطع اقضا و ضخا ت و قها ،که یا تهده یه شرایط ایج
طراحر تعیین شدداند.
 .7یه کایان ساندن تکرا هاپ طراحر یه کمک کا یر و یدست آو ان قاایر طراحر همگرا شدد.
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شکل  .3-7رابط گرافیکی ماژول طراحی که جزئیات دیوارهای برشی فوالدی را در معرض دید و انت اب کاربر
و صدور دستورهای مناسب قرار میدهد.

 3.7پیاده سازی نرم افزار
کیاادسالالاعپ نرم ا زا همچ ان که قبالً یه آن اشالالا د شالالد یر وپ اژول طراحر تمرکز ریاید .یر اسالالاس
سئهلیتهاپ این اژول ،یک ساخوا شرء را یراپ آن طراحر شدد است .تقسیم ی دپ رای د طراحر
ته ضیح اااد شدد ا ق سمت ایودایر این صل یه همراد ا شیاپ طراحر شدد سئهل انجام هر یخش اع
رای د ا ااا ه ا ائه رشها.
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 1.3.7عملیات اولیه
یراپ شروع رآی د ،ایلر حاوپ دل ساعداپ نرم ا زا  ETABSریای ست نهاد شها ( شکل .)2-7
کس اع نهان ایل ،تعا یف کلر ریهط یه صالح ،ترکیبات یا و  ...یه آن ا زواد خهاه د شد .قالود یر
این ،یعضالالر تعا یف ریهط یه قاطع اقضالالا ،حاالت یا و چیزهاپ ایگر اع دل  ETABSدمعآو پ ر
شهند تا ا صاایقر 1اع کالس  Dictionaryکوایخانه  ]81[ .Netذخیرد شدد و یعداً ه ا ا سوفااد قرا
یرند.

 2.3.7تشکیل پایگاه داده داخلی از دیوارهای برشی
یعد اع قملیات اولیه وپ دل ،المانهاپ سطحر نمای دد و قهاپ دان ته سط کا یر انوخاب شدد و ا
ااخل نرما زا ا یا ت رشالالهند  .این ا یا ت شالالا ل دمع آو پ اطالقات ریهط یه ه دسالاله و ا تباطات
یزیکر ایها هاپ یرشر هالاپ است و ا یک کالس ذخیرد ساعپ ضبط خهاه د شد .یک نمهنه اع این
کالس یراپ هر و ق دان ایجاا و یه یک شالالوه حر ر 2ا یک صالالداق دهانر 3اع کالس Dictionary

نگاشالالت خهاهد راید [ .] 81انوخابهاپ اولیه ریهط یه ضالالخا ت و قها و قاطع المانهاپ رعپ ر
یای ست اع قبل ا دل  ETABSاخو صاص یا وه یا ش د تا ا این رحله دمع آو پ شهند .کایگاد اااد
ایجاا شدد یا اسوفااد اع یک ددول ( صداقر اع کالس  DataGridViewکوایخانه  ).Netا عرض اید
کا یر قرا اااد خهاه د شد تا یه کمک آن یوهاند انوخابهاپ العم ا ا شرایط ه ا نیاع انجام اهد (شکل
.)3-7

 3.3.7انجام تکرارهای تحلیل -کنترل -اصالح
ا قدم یعدپ ،و قها تهسط المانهاپ نها پ که قطع قرضر و عاویه تمایل آنها یا تهده یه قاایر علر
خصهصیات و ق و المانهاپ رعپ تعیین شدداند ،دایگزین خهاه د شد .نیروپ حه پ المانهاپ نها پ،
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تحت ترکیبات یا ذا پ لرعداپ اسالالالب ،ا رحله یعد ،ا طهل هر و ق دان یانگین یرپ شالالالدد تا
نیروپ یر شر طراحر و ق ا که یا تهده یه آن کفایت ضخا ت و ق تعیین خهاهد شد ت نکیل اهد .ا
این رحله ،کا یر ر صت آن ا خهاهد اا شت تا دل تغییر شکل یا وه ا یر سر و کفایت ا یفت ن سبر
طبقات ا ک ورل نماید و ا صالاله ت لزوم ضالالخا ت و قها ا اصالالالز ک د .کس اع یروع سالالانر تقریب ا ائه
شدد اع یرش و قها ،المانهاپ رعپ یا تهده یه لزو ات ایوداپ این صل ک ورل خهاه د شد .یر ا ساس
نوایح این ک ورل ،قاطع المانهاپ رعپ ا قر و قمهاپ اصالالالالز و یطه همز ان ا کایگاد اااد ااخلر و
دل  ETABSیروع سانر خهاه د شد تا یراپ تکرا یعدپ آ ااد شهند .این قدمها تا حصهل همگرایر ا
رای د طراحر تکرا خهاه د شد .زا شهاپ دزیر ا ه ا ک ورل کفایت اقضا ا اخویا کا یر قرا اااد
خهاهد شد ( شکل  )4-7تا شخ صاً اقدام یه ک ورل رای د طراحر نمهاد و یا اع آنها یه ق هان سو دات
طراحر اسوفااد ک د.

شکل  .4-7فرم ارائه جزئیات طراحی المان مرزی در نرم افزار SPSWDesigner
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 4.7ساختار اشیا
تعدااپ کالس یم ظه یسوه ی دپ اطالقات ذخیرد شدد ا کایگادهاپ اااداپ که ا کیااد ساعپ نرم ا زا
ه ا اسالوفااد قرا ر وهاند ،تعریف شالدد اسالت .این کالسها یطه قمدد شالا ل کالس  SpswDataکه
یراپ هر و ق هالاپ ه ا اسالالوفااد قرا ر وه یهمراد کالسهاپ  HbeHandlerو  VbeHanndlerکه
تحت الکیت یک کالس  SpswDataقرا ااشالالالوه و اطالقات یورتیب ریهط یه المانهاپ رعپ ا قر و
قمهاپ رتبط یا و ق هالاپ ا ذخیرد رک د ،رشها .کالسهاپ  HbeHandlerو VbeHanndler

اشالیایر اع نهع  HbeControllerو  VbeControllerا ا خها ذخیرد رک د .این اشالیا حاوپ تهایعر
یراپ ک ورل کفایت قاطع یر اساس اطالقات کلر ذخیرد شدد ا کالسهاپ  Handlerو اطالقات ذخیرد
شالالدد یصالاله ت حلر هسالالو د .یم ظه کیااد سالالاعپ احتتر وایط طراحر یروش ت ش جاع ( )ASDا
تهسعه آتر نرم ا زا حاسبات نورک یین وش  LRFDو وش  ASDا کالسهاپ  Controllerیاال
کیااد ساعپ شدداند .سایر حاسبات که وایسوه یه وش طراحر هسو د یع هان تهایعر که یصه ت تقدیرپ
صرف 1تعریف شدداند کیااد ساعپ رایدداند .تهایع تقدیرپ صرف ،تهایعر ه سو د که یه ق هان یخ نر
ادبا پ اع تعریف کالس قلمداا ر شهند ولر کیااد ساعپ آنها ا کالس علر ا ائه نمر راا .کال سهاپ
حاوپ تهایع تقدیرپ صالرف ،یه ق هان کالسالهاپ انوزاقر 2نا یدد رشالهند عیرا شالا ل کیااد سالاعپ کا ر
یراپ ای که ا ضالالاپ نرم ا زا قی یت ییای د ا ندا ند .قی یت یخنالالر 3یه ع ر ایجاا اشالالیایر اع د س
کالس اسالالالت تا ا در یان اااد ها یه ای فاپ نقش یپرااع ند .یم ظه تکم یل تعریف کالس هاپ انوزاقر،
کالسهاپ تخ ص صرترپ اع آنها نوو ر شهند که حاوپ کیااد ساعپ ریهط یه تهایع تقدیرپ صرف
هسالالو د و ی ایراین رتهان د قی یت ییای د .ا ه ا سالالئله حاضالالر ،او کالس LrfdHbeControllerو
 LrfdVbeControllerاع کالسهاپ انوزاقر کایه  HbeControllerو  VbeControllerنوو شدد و
یه کیااد سالالالاعپ کالسالالالهاپ )( CheckSecAdequacy() ، SetFleAxi() ، SetShear() ، SetStatیا
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تهده یه الزا ات  LRFDرکرااعند .شمایر اع ساخوا اشیاپ نرم ا زا  SPSWDesignerا شکل 5-7
ننان اااد شدد است.

شکل  .5-7شمایی از اشیای تشکیل دهنده نرم افزار SPSWDesigner
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8
ضمیمه «ب»
کد برنامه توسعه یافته در نرم افزار OpenSees

OpenSees ضمیمه «ب» کد یرنا ه تهسعه یا وه ا نرم ا زا

 دهت کیااد ساعپ وا هی سورعیسOpenSees  ته سعه اااد شدد ا نرم ا زاSPSW02 کد کالس
) و کیااد ساعپ است ا ااا ه ا ائه رheader( شا ل عوال و ق ناعک هالاپ که شا ل او ایل سرای د
.شها

SPSW02.h فایل سرایند

1.8

#ifndef SPSW02_h
#define SPSW02_h
#include <UniaxialMaterial.h>
class SPSW02:public UniaxialMaterial
{
public:
SPSW02(int tag, double fpy, double E0, double b, double t, double hs,
double l, double R, double epsPCFac, double pstCapEFac, double
gama, double c, double resFac);

SPSW02(void);
virtual ~SPSW02();
const char* getClassType(void) const override {return "SPSW02";};
double getInitialTangent() override;
UniaxialMaterial* getCopy();
virtual int setTrialStrain(double strain, double strainRate = 0.0);
virtual double getStrain();
virtual double getStress();
virtual double getTangent();
virtual int commitState();
virtual int revertToLastCommit();
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virtual int revertToStart();
virtual int sendSelf(int commitTag, Channel& theChannel);
virtual
int
recvSelf(int
FEM_ObjectBroker & theBroker);

commitTag,

Channel&

theChannel,

virtual void Print(OPS_Stream & s, int flag = 0);
void updateDamage();
private:
void Calc_sigcr (/*double& Fts, double & Fcs*/);
void MenegottoPinto (double epsc, double bT, double R, double& sigc,
double& ec);
//void MenegottoPinto (double epsc, double bT, double R, double& sigc,
double& ec, double er, double sr, double e0, double s0);
//matpar : PLATE PROPERTIES
double t;

//plate thickness

double hs;

//plate height

double l;

//plate length

double fpy

;

//yield stress

double E0

;

//initial stiffness

double b

;

//hardening ratio

double R;
double Fts ;
(damage not commited)
double Fcs

//trial yield stress of a tension strip

;

//yield stress of a compression strip

double FTS, FCS;
double epsPCFac

//yield stresses before damage
;

//ratio between post cap strain and yield

strain
double pstcpEFac;
stiffness

//ratio between post cap stifness and initial
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double gama, FailEnerg, c;

//damage parameters

double resFac;
//Commit HISTORY VARIABLES
double epsmaxP

;

//max eps in tension

double sigmaxP

;

//max sig in tension

double epss0P

;

//eps at asymptotes intersection

double sigs0P

;

//sig at ...

double epssrP

;

//eps at last inversion point

double sigsrP ;
double epsTFP

//sig at ...
;

double plstrP ;
int konP

//eps at tension field redevelopment point
//plastic strain

;

//index for loading-unloading

double epsP ;

//eps at previous converged step

double sigP ;

//stress at ...

double eP

//stiffness modulus at ...

;

//trial history variables
double epsmax

;

//

double sigmax

;

//

double epss0 ;

//

double sigs0 ;

//

double epsr

;

//

double sigr

;

//

double epsTF ;

//

double plstr ;

//

int kon

;

//
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double sig

;

//

double e

;

//

double eps

;

//

//bool capStrFlg;
passed or not

//flag to indicate whether capping strain has been

//Damage History Variables
//trial version:
double excurEnerg, totalEnerg, beta;
//commit version:
double excurEnergP, totalEnergP, betaP;
};
#endif

SPSW02.cpp سازی

 فایل پیاده2.8

/* ******************************************************** **
** OpenSees - Open System for Earthquake Engineering Simulation
**
Pacific Earthquake Engineering Research Center

**
**

**

**

**

**

**
**

(C) Copyright 1999, The Regents of the University of California
All Rights Reserved.

**
**

**

**

**

Commercial use of this program without express permission of the **
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**

University of California, Berkeley, is strictly prohibited. See

**

** file 'COPYRIGHT' in main directory for information on usage and **
** redistribution, and for a DISCLAIMER OF ALL WARRANTIES.

**

**

**

** Developed by:

**

** Frank McKenna (fmckenna@ce.berkeley.edu)

**

** Gregory L. Fenves (fenves@ce.berkeley.edu)

**

** Filip C. Filippou (filippou@ce.berkeley.edu)

**

**

**

** ********************************************************** */

// $Source: /usr/local/cvs/OpenSees/SRC/material/uniaxial/SPSW02.cpp,v $
// Written: S. A. Jalalli 03/2015
// Purpose: This file contains the implementation for the SPSW02 class.
#include <elementAPI.h>
#include "SPSW02.h"
#include <Vector.h>
#include <Channel.h>
#include <math.h>
#ifdef _USRDLL
#define OPS_Export extern "C" _declspec(dllexport)
#elif _MACOSX
#define OPS_Export extern "C" __attribute__((visibility("default")))
#else
#define OPS_Export extern "C"
#endif
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static int numSPSWcall = 0;
int createMaterial (matObject* matObj)
{
void *& theMaterial = matObj->matObjectPtr;
if (numSPSWcall == 0) {
opserr << "------------------------ SPSW02 unaxial material ----------------------\n\n";
opserr << " Written by SAJalali @ Amirkabir University of
Technology, Tehran, Iran\n\n";
opserr<< "Syntax:\n\n";
opserr<< "UniaxialMaterial SPSW02 tag ";
opserr<< "fpy E0 b t h l -R $R -Damage epsPCFac pstCapEFac gama
c\n\n";
opserr << "------------------------------Copyright 2015 -------------------------\n\n\n";
numSPSWcall = 1;
}
int tag;
double fpy, E0, b, t, hs, R, l, gama, c, epsPCFac, pstCapEFac, resFac;
theMaterial = 0;
int argc = OPS_GetNumRemainingInputArgs();
int numData = 1;
int curArg = 2;
if (OPS_GetIntInput(&numData, &tag) != 0) {
opserr << "WARNING invalid -tag";
opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln;
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return 0;
}
curArg ++;
if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &fpy) != 0) {
opserr << "WARNING invalid -fpy";
opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln;
return 0;
}
curArg ++;
if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &E0) != 0) {
opserr << "WARNING invalid -E0";
opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln;
return 0;
}
curArg ++;
if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &b) != 0) {
opserr << "WARNING invalid -b";
opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln;
return 0;
}
curArg ++;

if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &t) != 0) {
opserr << "WARNING invalid -t";
opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln;
return 0;
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}
curArg ++;
if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &hs) != 0) {
opserr << "WARNING invalid -h";
opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln;
return 0;
}
curArg ++;
if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &l) != 0) {
opserr << "WARNING invalid -l";
opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln;
return 0;
}
curArg ++;
R = 50;
char * str = new char[10];
if (argc >= curArg + 1)
{
OPS_GetString(str, 5);
curArg ++;
if (strcmp(str , "-R") == 0)
{
if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &R) != 0) {
opserr << "WARNING invalid -R";
opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln;
return 0;
}
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curArg ++;
}
}
epsPCFac = 1.e20;
pstCapEFac = b;
gama = 10000;
c = 1;
resFac = 0.001;
if (argc >= curArg + 1)
{
OPS_GetString(str, 124);
curArg++;
if (strcmp(str , "-Damage") == 0 || strcmp(str , "-damage") == 0)
{
if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &epsPCFac) != 0) {
opserr << "WARNING invalid -epsPCFac";
opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln;
return 0;
}
curArg++;
if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &pstCapEFac) != 0) {
opserr << "WARNING invalid -pstCapEFac";
opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln;
return 0;
}
curArg++;
if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &gama) != 0) {
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opserr << "WARNING invalid -gama";
opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln;
return 0;
}
curArg++;
if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &c) != 0) {
opserr << "WARNING invalid -c";
opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln;
return 0;
}
curArg++;

if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &resFac) != 0) {
opserr << "WARNING invalid -resFac";
opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln;
return 0;
}
curArg++;
}
}
if (str != 0)
delete[] str;
theMaterial = new SPSW02(tag, fpy, E0, b, t, hs, l, R, epsPCFac, pstCapEFac,
gama, c, resFac);
//opserr<<"ok\n";
if (theMaterial == 0)
return 0;
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matObj->nParam = 12;
matObj->theParam = new double[12];
matObj->theParam[0] = fpy;
matObj->theParam[1] = E0;
matObj->theParam[2] = b;
matObj->theParam[3] = t;
matObj->theParam[4] = hs;
matObj->theParam[5] = l;
matObj->theParam[6] = R;
matObj->theParam[7] = epsPCFac;
matObj->theParam[8] = pstCapEFac;
matObj->theParam[9] = gama;
matObj->theParam[10] = c;
matObj->theParam[11] = resFac;

return tag;
}

OPS_Export void
SPSW02_(matObject* matObj, modelState* model, double* strain, double* tang,
double* stress, int* isw, int* error)
{
SPSW02*pMat = 0;
switch (*isw)
{
case ISW_INIT:
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matObj->matObjectPtr = 0;
matObj->tag = createMaterial(matObj);
if (matObj->tag != 0)
*error = 1;
matObj->nState = 0;
matObj->matType = 1;
break;
case ISW_COMMIT:
pMat = static_cast<SPSW02*> (matObj->matObjectPtr);
*error = pMat->commitState() == 0 ? 1 : 0;
*strain = pMat->getStrain();
*stress = pMat->getStress();
*tang = pMat->getTangent();
break;
case ISW_REVERT:
pMat = static_cast<SPSW02*> (matObj->matObjectPtr);
*error = pMat->revertToLastCommit() == 0 ? 1 : 0;
break;
case ISW_FORM_TANG_AND_RESID:
if (matObj->matType != 1)
//the wrapper has been coppied and
the matObj has not been initialized (OpenSees bug)
{
matObj->matObjectPtr = new SPSW02(matObj->tag, matObj>theParam[0], matObj->theParam[1],matObj->theParam[2],
matObj->theParam[3],matObj->theParam[4],matObj>theParam[5],matObj->theParam[6],matObj->theParam[7],
matObj->theParam[8],matObj->theParam[9],matObj>theParam[10],matObj->theParam[11]);
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matObj->matType = 1;
}
pMat = static_cast<SPSW02*> (matObj->matObjectPtr);
*error = pMat->setTrialStrain(*strain);
*strain = pMat->getStrain();
*stress = pMat->getStress();
*tang = pMat->getTangent();
break;
case ISW_REVERT_TO_START:
pMat = static_cast<SPSW02*> (matObj->matObjectPtr);
*error = pMat->revertToStart();
*strain = pMat->getStrain();
*stress = pMat->getStress();
*tang = pMat->getTangent();
break;
case ISW_DELETE:
pMat = static_cast<SPSW02*> (matObj->matObjectPtr);
if (pMat != 0)
delete pMat;
break;
case ISW_SET_RESPONSE:
//*error = pMat->setResponse(matObj.) == 0 ? 1 : 0;

break;
case ISW_GET_RESPONSE:
break;
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}
}

SPSW02::SPSW02(int tag, double _fpy, double _E0, double _b, double _t, double
_hs,
double _l, double _R, double _epsPCFac, double _pstCapEFac, double
_gama, double _c, double _resFac):
UniaxialMaterial(tag, 0), fpy(_fpy), E0(_E0), b(_b), t(_t), hs(_hs), l(_l),
R(_R), epsPCFac(_epsPCFac), pstcpEFac(_pstCapEFac), gama(_gama),
c(_c), resFac(_resFac)
{
excurEnerg = totalEnerg = beta = 0;
excurEnergP = totalEnergP = betaP = 0;

this->Calc_sigcr(/*Fts, Fcs*/);
FTS = Fts;
FCS = Fcs;
FailEnerg = gama * Fts * Fts/E0;
epsmaxP

=

Fts / E0

sigmaxP

=

Fts

;

epss0P

=

0.0

;

sigs0P =

0.0

;

epssrP =

0.0

;

sigsrP =

0.0

;

epsTFP

=

0.0

plstrP =

0.0

;

konP =

0.0

;

;

;
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eP

=

0.0

=

0.0

;

epsP =

0.0

;

sig

=

0.0

;

eps

=

0.0

;

e

=

0.0

;

sigP

;

}

SPSW02::SPSW02():
UniaxialMaterial(0, 0)
{
konP = 0;
}

SPSW02::~SPSW02()
{

}

UniaxialMaterial* SPSW02::getCopy()
{
SPSW02* theCopy = new SPSW02(this->getTag(), fpy, E0, b, t, hs, l, R,
epsPCFac, pstcpEFac, gama, c, resFac);
return theCopy;
}
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double SPSW02::getInitialTangent()
{
return E0;
}

int SPSW02::setTrialStrain(double trialStrain, double strainRate)
{
double resF = resFac * FTS;
double Esh = b * E0;
double epsyn = FCS / E0;
double epsyp = FTS / E0;
eps = trialStrain;
double deps = eps - epsP;
epsmax = epsmaxP;
sigmax = sigmaxP;
epss0 = epss0P;
sigs0 = sigs0P;
epsr = epssrP;
sigr = sigsrP;
epsTF = epsTFP;
plstr = plstrP;
kon = konP;
double sigTF = 0.2*sigmax;
redevelopment point

//sig

double epsPC = epsPCFac * epsyp;
//elastic branch
if (kon == 0)
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{
if (fabs(eps) <= epsyn)
{
sig = eps * E0;
e = E0;
}
else if (eps < -epsyn)
{
if (deps > 0)
kon = 11;
else
{
sig = -Fcs;
e = 1.0e-10;
}
}
else if (eps > epsyn)
{
kon = 21;
epsr = 0.0;
sigr = 0.0;
epss0 = epsyp;
sigs0 = Fts;
}
}

181

OpenSees ضمیمه «ب» کد یرنا ه تهسعه یا وه ا نرم ا زا

// plastic branch

//

compression branch

if (kon == 11)
{
if (deps > 0)
{
if (epsP > plstr - 2.*Fcs/(0.2*E0))
kon = 12;
else
{
kon = 13;
epsTF = plstr - 0.5*(plstr - (epsP + Fcs / (0.2*E0))) +
sigTF / E0;
epsr = epsP;
sigr = sigP;
epss0 = epsr - (sigr - 0.5*Fcs) / (0.2*E0);
sigs0 = 0.5*Fcs;
}
}
else
{
sig = -Fcs;
e = 1.0e-10;
}
}
// compression reloading branch
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if (kon == 12)
{
sig = sigP + 0.2*E0*deps;
e = 0.2*E0;
double sigUnloading = E0 * (eps - plstr);
if (sig <= -Fcs)
{
kon = 11;
sig = -Fcs;
e = 1.0e-10;
}
else if (sig <= sigUnloading)
{
kon = 21;
sig = sigUnloading;
e= E0;
}
}
else if (kon == 13)
{
if (eps > epsTF)
{
kon = 21;
epsr = epsTF;
sigr = sigTF;
double ET = (sigmax - sigr) / (epsmax - epsr);
epss0 = (Fts - Esh * epsyp - sigr + ET * epsr) / (ET - Esh);
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//epss0 = (sigmax - Esh * epsyp - sigr + ET * epsr) / (ET - Esh);
sigs0 = Fts + Esh * (epss0 - epsyp);
//sigs0 = sigmax + Esh * (epss0 - epsyp);
this->MenegottoPinto(eps, Esh, R, sig, e);
}
else
{
double bT = (sigTF - sigs0) / (epsTF - epss0)/*/(0.2*E0)*/;
double sigEnvlp, eEnvlp;
this->MenegottoPinto(eps, bT, R, sigEnvlp, eEnvlp);
sig = sigP + 0.2*E0*deps;
e = 0.2*E0;
if (sig <= -Fcs)
{
kon = 11; sig = -Fcs;
e = 1.e-10;
}
//commented to handle non-convergence:
else /*if (sig >= sigEnvlp)*/
{
sig = sigEnvlp;
e = eEnvlp;
}
}
}
// tension branch
else if (kon == 21)
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{
if (epsP > epsmax)
{
sigmax = sigP;
epsmax = epsP;
}
if (epsmax > epsPC)
{
if (deps > 0)
{

if (eps < epsmax)
{
e = (sigmax - sigr) / (epsmax - epsr);
sig = sigP + e * deps;
}
else
{
e = pstcpEFac * E0;
sig = sigP + e * deps;
if (sig < resF)
{
sig = resF;
e = 1.E-10;
}
}
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}
else
{
sig = sigP + E0 * deps;
epsr = eps;
sigr = sig;
e = E0;
if (sig <= -Fcs)
{
kon = 11;
sig = -Fcs;
e = 1.0e-10;
plstr = epsP - sigP/E0;
}
}
}
else
{
double sigEnvlp, eEnvlp;
this->MenegottoPinto(eps, Esh, R, sigEnvlp, eEnvlp);
sig = sigP + E0 * deps;
e = E0;
if (sig <= -Fcs)
{
kon = 11;
sig = -Fcs;
e = 1.0e-10;
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plstr = epsP - sigP/E0;
}
else if (sig >= sigEnvlp)
{
sig = sigEnvlp;
e = eEnvlp;
}
}
}
return 0;
}

void SPSW02::updateDamage()
{
if (gama > 9999)
{
return;
}
if ( (sig < 0.0 && sigP >= 0) || (sig == 0 && sigP > 0))
{
//submit damage and reset for new excursion
double zeroSigEps = epsP - sigP/E0;
double dE = 0.5 * sigP * (zeroSigEps - epsP);
excurEnerg += dE;
totalEnerg += dE;
if (excurEnerg < 0) excurEnerg = 0.;
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if (totalEnerg < 0) totalEnerg = 0.;
beta = pow( excurEnerg / ( FailEnerg - totalEnerg) , c );
if (beta > 0.999 || beta < 0)
{
opserr<< "\nSPSW02:"<< this->getTag()<< " WARNING!
Maximum Energy Absorbance Capacity Reached\n"<< endln;
beta = 0.999;

}
sigmaxP = (1. - beta)*sigmaxP + beta * resFac*FTS;
Fts = (1. - beta)*Fts + beta * resFac*FTS;
if (Fcs > Fts)
Fcs = Fts;
excurEnerg = 0.0;
}
else if ( sig > 0.0 )
{
double dE = 0.5 * (sig + sigP) * (eps - epsP);
excurEnerg += dE;
totalEnerg += dE;
}
}

double SPSW02::getStrain()
{
return eps;
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}

double SPSW02::getStress()
{
return sig;
}

double SPSW02::getTangent()
{
return e;
}

int SPSW02::commitState()
{
epsmaxP = epsmax;
sigmaxP = sigmax;
epss0P = epss0;
sigs0P = sigs0;
epssrP = epsr;
sigsrP = sigr;
epsTFP = epsTF;
plstrP = plstr;
konP = kon;

this->updateDamage();
eP = e;
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sigP = sig;
epsP = eps;

return 0;
}

int SPSW02::revertToLastCommit()
{
epsmax

=

epsmaxP

;

sigmax

=

sigmaxP

;

epss0 =

epss0P

sigs0 =

sigs0P ;

epsr

=

epssrP ;

sigr

=

sigsrP ;

epsTF =

epsTFP

plstr =

plstrP ;

kon

=

konP ;

e

=

eP

sig

=

sigP

eps

=

epsP ;

;

;

;
;

excurEnerg = excurEnergP;
totalEnerg = totalEnergP;
beta = betaP;

return 0;
}
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int SPSW02::revertToStart()
{
excurEnerg = totalEnerg = beta = 0;
excurEnergP = totalEnergP = betaP = 0;

this->Calc_sigcr(/*Fts, Fcs*/);
FTS = Fts;
FCS = Fcs;
FailEnerg = gama * Fts * Fts/E0;
epsmaxP

=

Fts / E0

sigmaxP

=

Fts

;

epss0P

=

0.0

;

sigs0P =

0.0

;

epssrP =

0.0

;

sigsrP =

0.0

;

epsTFP

=

0.0

plstrP =

0.0

;

konP =

0.0

;

eP

=

0.0

=

0.0

;

epsP =

0.0

;

sig

=

0.0

;

eps

=

0.0

;

e

=

0.0

;

sigP

;

;

;

return 0;
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}

int SPSW02::sendSelf(int commitTag, Channel & theChannel)
{
return -1;
}

int SPSW02::recvSelf(int commitTag, Channel & theChannel, FEM_ObjectBroker
& theBroker)
{
return -1;
}

void SPSW02::Print(OPS_Stream & s, int flag)
{
s << "SPSW02:(strain, stress, tangent)" << eps << " " << sig << " " << e <<
endln;
}

void SPSW02::Calc_sigcr(/*double & _Fts, double &_Fcs*/)
{
// calculate plate buckling strengthh, sigcr
double hsToL = hs/l;
double ks = 5.6 + 8.98 / hsToL / hsToL;
if (hsToL > 1.0)
ks = 8.98 + 5.6 / hsToL / hsToL;
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double pi = 2 * asin (1.0);
double nu = 0.3;
double lToT = l/t;
//double sigcr = ks * pi * pi * E0 / (12 * (1.0 - nu * nu) * lToT * lToT);
Fcs = ks * pi * pi * E0 / (12 * (1.0 - nu * nu) * lToT * lToT);
// plate clamped on four edges
//_Fcs = sigcr * sin(2*alpha/180.0 * pi);
//buckling strength of compression strip
Fts = pow( fpy * fpy - 0.75 * Fcs * Fcs, 0.5) - 0.5 * Fcs;
strength of tensional strip acording to Von-Mises rule

//yield

/*Fcs = t;
_Fts = fpy;*/
return;
}

void SPSW02::MenegottoPinto(double epsc, double E2, double R, double & sigc,
double& ec)
{
double E1 = (sigs0 - sigr) / (epss0 - epsr);
double bT = E2/E1;
// double bT = E2;
double epsrat = (epsc-epsr) / (epss0 - epsr);
double dum1 = 1.0 + pow (fabs(epsrat),R);
double dum2 = pow(dum1, 1.0/R);
sigc = bT * epsrat + (1.0 - bT) * epsrat / dum2;
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sigc = sigc * (sigs0 - sigr) + sigr;
ec = bT + (1.0 - bT) / (dum1 * dum2);
ec *= (sigs0 - sigr) / (epss0 - epsr);
}
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Abstract
Recent researches on seismic performance of un-stiffened Steel Plate Shear Wall (SPSW)
systems show the necessity of probabilistic seismic collapse evaluations in which behavior
deterioration is accounted for through a precise method. Therefore, this study focuses
initially on identifying the shortcomings of the available SPSW models and advancing them
by introduction of a new model in which in-cycle and cyclic deteriorations are accurately
accounted for. The validity of the developed model is, then, assessed through comparing
against four experiments with varying SPSW characteristics. Since suitable experimental
results that could be used for calibrating the new model were not currently available, the
rest of study was devoted to assessing the sensitivity of SPSW’s seismic performance to the
deterioration values of the newly developed model. For this purpose, four 3-, 9-, 14- and
20-story SPSWs were designed after thorough investigation of the design methods proposed
by accredited design standards and establishing a versatile design software. Each structure
was then modeled in OpenSees software using 15 combinations of deterioration values
assigned to the new model. Along with extracting the median collapse capacities (MCCs)
of all 60 variant models through incremental dynamic analysis (IDA), the distribution of
two response parameters “ductility demand” and “energy absorption contribution”
throughout structures was assessed at the MCC level. The sensitivity of MCC values to the
deterioration level was observed to depend on the extent of over-strength supplied to the
structures. This over-strength was maximized in 3-story SPSW due to the domination of
shear modes and elevated with increase of building heights for the other structures. For all
models, the ductility demands experienced by the beams and plates were maximum at the
toppest stories, where they exceeded the value of 20, and decreased by moving towards the
bottom of structures. The maximum ductility demand of columns occurred at the base of
20-story SPSW where a value of 5 was experienced. The maximum contribution of beams
in dissipating seismic energy was observed in 3-story SPSW where they reached the value
of 44%. The plates contribution reached around 60% almost equally for all story heights.

Key Words:
Steel plate shear wall, new deteriorating hysteresis model, incremental dynamic
analysis, median collapse capacity, ductility demand, seismic energy dissipation,
sensitivity analysis.
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