بررسي رفتار كاهنده چرخه هاي هيسترزيس در تحليل
استاتيكي غير خطي سازه هاي بتن آرمه با شكل پذيري متوسط
غالمرضا قدرتي اميري ;1بنيامين محبي ;2حامد حميدي

جمناني3

چكيده
هدف تحقيق حاضر ،بررسي اثرات كاهش سختي و مقاومت و باريك شدگي چرخه هاي هيسترزيس در تحليلهاي
استاتيكي غير خطي ميباشد .يكي از معايب تحليل استاتيكي غيرخطي آن است كه تغييرات رفتار غيرخطي اجزاي سازه ،كه
به دليل حركات رفت و برگشتي به وجود ميآيد ،بطور تقريبي در تحليل لحاظ ميشود .زيرا در اين روش فقط يك چهارم
چرخه كامل هيسترزيس منظور ميشود .براي بررسي تأثير اين مسأله در نتايج تحليل از سه قاب بتني با شكل پذيري
متوسط كه از ساختمانهاي منظم بتن مسلح انتخاب شده اند ،استفاده

ميشود .براي انجام تحليل استاتيكي غير خطي از

روشهاي ذكر شده و مفاصل پالستيك موجود در دستورالعمل  FEMA-356استفاده شده است .در روش ياد شده در اين
دستورالعمل از ضريبي براي منظور كردن اثرات كاهش سختي و مقاومت استفاده شده است كه اين ضريب براي سازه
هاي بتن مسلح با شكل پذيري متوسط برابر يك در نظر گرفته ميشود در اين طرح براي بدست آوردن ضريب مورد نظر
از تحليل ديناميكي غير خطي استفاده شده است.
همچنين از چرخههاي هسيترزيس كالف ،تاكدا و چرخهاي كه اثرات كاهش شديد مقاومت ،سختي و باريك شدگي را
لحاظ كند استفاده شده است .با مقايسه نتايج مقدار اين ضريب %52 ،بيشتر از عددي است که در دستورالعمل FEMA-356

برآورد شده است.

كلمات كليدي
تحليل استاتيكي غير خطي –چرخههاي هيسترزيس – تحليل ديناميكي غيرخطي – كاهش سختي و مقاومت.

Investigating Deterioration Effect of Hysteresis Loops in
Nonlinear Static Analysis of Intermediate RC Moment
Frame
G. Ghodrati Amiri; B. Mohebi; H. Hamidi Jamnani
ABSTRACT
This research investigates the effect of stiffness degradation, strength deterioration and pinching behavior
of hysteresis loops in static nonlinear analysis. One of the inefficiencies of static nonlinear analysis is that
nonlinear behavior of structural elements due to cyclic deformations is approximately considered in the
analysis, and only one quarter of a full hysteretic loop is considered. For investigating the effect of this
inefficiency in analysis results, three intermediate concrete moment frames from regular RC structures are
selected. The performed procedures in FEMA-356 and proposed plastic hinges in this guideline are utilized
for performing static nonlinear analysis. A coefficient for consideration of stiffness degradation and strength
deterioration is proposed by FEMA-356 in nonlinear static analysis. This coefficient for intermediate RC
moment frames is equal to unity. For calculation of this coefficient, in this paper, the nonlinear dynamic
 1استاد  ،قطب مطالعات بنيادي در مهندسي سازه ،دانشكده مهندسي عمران ،دانشگاه علم و صنعت ايرانEmail: ghodrati@iust.ac.ir :
iiدانشجوي دکتراي زلزله ،دانشكده مهندسي عمران ،دانشگاه علم و صنعت ايرانEmail: mohebi@iust.ac.ir :
 iiiكارشناس ارشد زلزله ،دانشكده مهندسي عمران ،دانشگاه علم و صنعت ايرانEmail: civ_hamidi@yahoo.com :
اميركبير /مهندسي عمران  /سال چهل و يکم  /شماره  / 1تابستان 1811

54

analysis is used. Clough and Takeda Hysteretic loops and a hysteretic loop that considers effects of severe
stiffness degradation, strength deterioration and pinching are assumed in nonlinear dynamic analysis.
Comparing final results lead to conclusion that revealed the value of this coefficient is obtained 25% more
than the value proposed by FEMA-356.
KEYWORDS
Nonlinear static analysis, Hysteresis loops, Nonlinear dynamic analysis, Stiffness degradation, strength
deterioration.
ميباشد كه بعد از هر سيكل بارگذاري و باربرداري مشخصات

 -1مقدمه

منحني از قبيل سختي و يا مقاومت تغيير ميكند .از آنجا كه در
تحليل استاتيكي غيرخطي،نيروي وارده به صورت رفت و

از زمان وقوع زلزلههاي ثبت شده ،رفتار غيرخطي سازهها

برگشتي نميباشد و به صورت افزاينده و درجهتي مشخص به

مشخص شده و استفاده از تحليلهاي غيرخطي براي مشخص

سازه اعمال ميشود ،لذا نياز به نوعي مدلسازي ميباشد كه

نمودن رفتار واقعي آنها اجتناب ناپذير است .تحليل ديناميكي

بتواند تخمين مناسبي از رفتار رفت و برگشتي عضو ارائه دهد

غيرخطي به عنوان ابزاري قدرتمند براي مطالعه پاسخ سازه ها

و به نوعي بتواند اثرات كاهش سختي و مقاومت را لحاظ نمايد.

در طي زلزله به كار ميرود .مجموعه اي از شتابنگاشتهايي كه

براي اين منظور همانظور كه در شكل ( )1نشان داده شده از

به دقت انتخاب شدهاند ،ميتوانند ارزيابي دقيقي از رفتار مورد

منحني پوش رفتار هيسترزيس عضو استفاده ميشود و اين

انتظار و عملكرد لرزهاي سازهها ارائه دهند .با قبول اين حقيقت

منحني پوش بصورت شكل ( )2ايدهآل سازي ميشودكه

كه دقت و كفايت ابزارهاي محاسبه همواره در حال افزايش

مشخصات اين منحنيهاي ايدهآل شده در دستورالعملهايي نظير

است ولي هنوز هم محدوديتهايي براي استفاده عملي از تحليل

 ]4[FEMA-356بيان شده است.

ديناميكي غير خطي وجود دارد .از جمله اين محدوديتها ميتوان
به مشكل بودن تفسير نتايج و حساس بودن نتايج به
شتابنگاشت انتخابي اشاره كرد ،بطوريكه براي رسيدن به نتايج
قابل اعتماد بايد از چند شتابنگاشت براي تحليل يك سازه
استفاده كرد كه اين مسأله استفاده از اين نوع تحليل را براي
مقاصد عملي تحليل و طراحي بسيار دشوار ميكند .به همين
دليل در طي ساده سازي انجام تحليلهاي غيرخطي استفاده از
تحليل استاتيكي غيرخطي يا تحليل پوشاور مندرج در
 ]3[ATC40و ،]4[FEMA356بسيار مرسوم شد .اين مساله به
خوبي پذيرفته شده است كه اگر تحليل استاتيكي غيرخطي به
درستي و با دقت انجام شود ميتواند اطالعات مفيدي از
وضعيت سازه ارائه كند كه روشهاي تحليل خطي يا تحليل
ديناميكي قادر به ارائه آنها نيستند .در استفاده از تحليلهاي
استاتيكي غيرخطي مدلسازي يكي از مهمترين مراحل تحليل
است .اين مدل بايد توانايي در نظرگرفتن رفتار غيرخطي سازه
يا عضوي از سازه را دارا باشد .چنين مدلي نياز به برآورد
خواص غيرخطي اعضاء ،كه به وسيله ظرفيتهاي مقاومت و
تغييرشكل كميسازي شدهاند را دارد .تمركز تغييرشكلهاي
غيرخطي در نقاطي از سازه روش متداول براي مدلسازي رفتار
غيرخطي ميباشد .براي اين منظور نياز به تهيه منحني رفتاري
نيرو ،تغيير شكل اين مفاصل متمركز ميباشد .رفتار پالستيك
واقعي اعضا طي زلزله به صورت يك رفتار رفت و برگشتي
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شكل ( :)1منحني پوش رفتار هيسترزيس

پس از تحليل ،نيز نياز به برآورد ميزان تقاضاي سازه
مورد نظر ميباشد كه اين برآورد ميتواند از روشهاي طيف
ظريف و يا ضرايب ثابت بدست آيد .در روش دوم كه ميزان
تقاضاي سازه با پارامتر تغيير مكان هدف بيان و مشخص
ميشود ،براي محاسبه اين مقدار از ضرايبي استفاده شده است
كه يكي از اين ضرايب مربوط به لحاظ كردن ميزان كاهش
سختي و كاهش مقاومت ميباشد .به دليل اينکه در تحليل
استاتيکي غيرخطي ،نيرو از يک سمت به سازه اعمال ميشود،
لذا در واقع رفتار رفت و برگشتي در اين نوع تحليل وجود
نخواهد داشت تا بتوان اثرات کاهش سختي و مقاومت را در آن
در نظر گرفت .لذا براي حل اين مساله ،از ضريبي در محاسبه
تغييرمکان هدف استفاده شده است تا به جاي در نظر گرفتن
اثرات کاهش سختي و مقاومت به صورت مستقيم ،ميزان تغيير
مکان هدف مورد تقاضا از سازه افزايش پيدا کند .دستورالعمل
 ]4[FEMA-356و دستورالعمل بهسازي ساختمانهاي موجود[]2
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در مورد اين ضريب براي قابهاي متوسط و ويژه تفاوتي قائل

هدف از تحليل استاتيکي غير خطي بر آورد رفتار مورد

نشده است و در همه حاالت اين ضريب را براي اين نوع قاب،

انتظار يک سيستم سازهاي به کمک تخمين مقاومت و تغييرشکل

واحد فرض کرده است .بنابراين به نظر ميرسد براي دستيابي

مورد نياز ،تحت اثر زلزلههاي طراحي و پس از آن مقايسه

به دقت بيشتر ،ميزان اين ضريب براي قابهاي با شکلپذيري

مقادير مورد نياز با ظرفيتهاي موجود در سطح رفتاري يا

متوسط ،نياز به تحقيق بيشتر ميباشد که در اين مقاله اين

عملکردي مورد نظر است .تحليل استاتيکي غيرخطي بارافزون

مساله مورد مطالعه قرار گرفته است.

را ميتوان روشي در تخمين نيرو و تغيير مکان تقاضا دانست
که به طريقي ساده عمل باز توزيع نيروهاي داخلي را در
اعضايي که نيروهايي بيش از نيروهاي حد االستيک خود
متحمل شده اند ،انجام ميدهد .يکي از مهمترين نتايج اين تحليل،
تعيين نمودار بار -تغييرمکان يا منحني ظرفيت است .براي رسم
اين نمودار از مقادير برش پايه در مقابل تغيير مکان جانبي نقطه
مرجع تراز بام استفاده ميشود .از اين نمودار ميتوان براي
تعيين تغييرمکان هدف استفاده نمود.
 -1-2شكل توزيع بار جانبي در ارتفاع ساختمان
براي برآورد رفتاري يک ساختمان ،انتخاب شکل توزيع بار

شكل ( :)5منحني ايدهآل سازي شده رفتار عضو

مناسب يکي از مهمترين مراحل است .در حقيقت شکل بارگذاري

اين ضريب براي قابهاي بتن مسلح خمشي با شكلپذيري

جانبي نشان دهنده و عامل توزيع نيروهاي اينرسي در يک

متوسط در دستورالعمل  ]4[FEMA-356برابر يك ميباشد .در

زلزله طرح است .روشن است که توزيع نيروهاي جانبي

حاليكه اين مقدار ميتواند بنا به مشخصات اعضا و چرخه

براساس شدت زمين لرزه و در طول زمان تحريک زمين تغيير

هيسترزيس مربوط به آنها متغير باشد.

مييابد .اگر تنها از يک شکل بارگذاري استفاده شود ،فرض

در اين مقاله سعي شده است كه با تحليل ديناميكي غيرخطي

اساسي اين خواهد بود که توزيع نيروهاي اينرسي در طول

بر روي سازه و استفاده از چرخههاي هيسترزيس مختلف

زمين لرزه ثابت بوده و بيشينه تغييرشکل هاي بدست آمده با

براي اعضاء و همچنين تحليل استاتيكي غيرخطي با مفاصل

آنچه که وقوع آن در زلزله طرح انتظار مي رود قابل مقايسه

پالستيك استاندارد ،ميزان تأثير نوع چرخههاي هيسترزيس و

خواهد بود .اين فرضيات در برخي موارد نزديک و در برخي

كاهش سختي و مقاومت بر روي محاسبه تغيير مكان هدف،

موارد دور از واقعيت است .چنين فرضياتي وقتي به واقعيت

برآورد گردد .براي تحليل ديناميكي غيرخطي از نرمافزار

نزديک هستند که پاسخ سازه به طور قابل مالحظه اي متاثر از

 ]5[IDARCو براي تحليل استاتيكي غيرخطي از نرمافزار

اثر مودهاي ارتعاش باالتر نباشد و ساختمان تنها داراي يک

 ]6[ETABSاستفاده شده است.

نوع ساز و کار کلي جاري شدن باشد.

 -2روش تحليل استاتيكي غيرخطي
تحليل استاتيکي غيرخطي بر اين اصل استوار است که
پاسخ سازه را ميتوان با پاسخ سيستم يک درجه آزادي با
مشخصههاي معادل شده شبيه سازي کرد .اين فرض باعث
ميشود که پاسخ سازه ،تنها وابسته به يک حالت (مود)
تغييرشکل (حالت اول ارتعاشي) بوده و شکل آن در طول زمان
تحليل ثابت باقي بماند .هرچند هردو فرض يادشده ممکن است

در بعضي از حاالت ،اشکال بارگذاري جانبي تخمينهاي
مناسبي از تغييرشکلهاي تقاضا فراهم ميآورند .محققين
استفاده از حداقل دو شکل بارگذاري جانبي را پيشنهاد
کردهاند[ .]4يکي اعمال بار گذاري يکنواخت است که در آن
نيروهاي طبقه متناسب با جرم طبقه اند و ديگري ميتواند شکل
توزيع بارگذاري متناسب با مودهاي مختلف باشد.

 -3مشخصات سازهها

نادرست به نظر برسد ،ولي براي سازههايي که حالت (مود) اول

سه قاب بتن مسلح با تعداد طبقات  8 ،4و  12براي اين

نوسان بر پاسخ آنها غالب است ،تخمين هاي خوب و مناسبي از

تحقيق در نظر گرفته شدند .اين قابها با در نظر گرفتن ضوابط

بيشينه بازتاب هاي سيستم به کمک اين تحليل به دست ميآيد.

شكلپذيري متوسط براي مناطق با خطر لرزه خيزي خيلي زياد
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(طبق استاندارد  )PGA=0/35g ،]1[5022با استفاده از
آئيننامه  ]7[ACI318-05طراحي شدند .خاك ساختگاه اين
سازهها خاك نوع IIذكر شده در استاندارد  ]1[2800ميباشد
(مشابه خاك نوع  Cدر دستورالعمل  )]4[FEMA-356درشكل
( )3پالن ساختمان و قاب جدا شده از اين ساختمان آورده شده
است .مقاومت فشاري بتن برابر 24 MPو تنش تسليم فوالد
برابر  400MPفرض شدهاند .بار مرده طبقات  022 kg/m2و بار
زنده

 200 kg/m2ميباشد .درصد مشاركت بارزنده در

محاسبه نيروي زلزله ،با توجه به فرض كاربري مسكوني براي
ساختمان ،برابر  %20ميباشد .بنابراين با توجه به شكل (،)3

شکل ( :)4منحني پوش سه خطي][0

مقدار سهم بار اين قاب براي بار مرده برابر  2800kg/mو براي

کاهش سططح بسطته حلقطههطاي هيسطترزيس مطيباشطد .كطاهش

بار زنده برابر  800 kg/mميباشد.

مقاومت با پارامتر  معرفي شده است كه اين پطارامتر بيطانگر

سرعت كاهش مقاومت مي باشد .اين پارامتر به صطورت نسطبت
افططزايش خسططارت ناشططي از افططزايش پاسططخ حططداك ر

dE
افزايش انرژي هيسترتيك نرمال شده
 u Py

d m

u

بططه

تعريف مطيشطود

يعني:
()1

d m /  u
d m

dE /( u Py ) dE / Py



رفتار باريك شدگي نيز كه با پارامتر  معرفي شده است

مطابق شکل ( )6با پايين آوردن نقطه حداك ر تا تراز   ، pyدر
شكل ( :)3پالن ساختمان و قاب انتخاب شده براي تحليل

 -4مدلسازي رفتار هيسترزيس

امتداد خط باربرداري قبلي معرفي ميشود .خطوط بارگذاري
دوباره ،نقطه هدف جديد را نشانه گيري ميكند تا به تغيير مكان
نظير بسته شدن ترك برسند .اين رفتار باريك شونده  ،همچنين

مدل هيسترزيس استفاده شده براي بيان رفتار غيرخطي

به كاهش سطح حلقههاي هيسترزيس و بطور غير مستقيم به

اعضا از مدل سه خطي همراه با مدل سه پارامتري براي منظور

كاهش ميزان اتالف انرژي منجر ميشود .با استفاده از اين مدل

كردن اثرات كاهش سختي،مقاومت و باريك شدگي ،تشكيل شده

سه پارامتري ميتوان انواع مدلهاي هيسترزيس معرفي شده

است[ .]8در شکل ( )4منحني پوش نيرو-تغييرمكان كه به

مانند مدل كالف[ ]9كه كاهش سختي مقاومت را در نظر

صورت يك منحني سه خطي است ،نشان داده شده است.

نميگيرد و يا مدل تا كدا[ ]10كه اثرات كاهش سختي و مقاومت

همانطور كه مشاهده ميشود ،نقاط شامل نقطه تركخوردگي،

را در نظر ميگيرد ،را بازسازي كرد .در اين تحقيق از  3حلقه

نقطه جاري شدن و نقطه مقاومت نهايي ميباشند .براي منظور

هيسترزيس استفاده شده است .كالف ،تاكدا و مدلي كه

كردن اثر كاهش سختي از پارامتر  ، كاهش مقاومت از

پارامترهاي كاهش سختي و مقاومت و رفتار باريك شدگي آن،

پارامتر  و رفتار باريك شدگي از پارامتر  استفاده شده

حداك ر مقادير معمول باشد .مدلهاي کالف و تاکدا در شکل ()2

است .درشکل ( )6مفهوم اين پارامترها و نحوه تأثير آنها نشان

نشان داده شدهاند.

داده شده است .كاهش سختي كه با پارامتر  بيان شده است،
با انتخاب يك نقطه مشترك روي امتداد شاخه اول منحني

اسكلتي معرفي ميشود ،بطوريكه خطوط بار برداري اين نقطه
را نشانه گيري ميكنند تا به محور افقي برسند .اين پارامتر
درجه كاهش سختي را مشخص ميكند و مهمتر از آن بيانگر
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 -1-5مقياس كردن شتابنگاشتها
براي مقايسه اثر شتابنگاشتهايي که از زلزله هاي مختلف
بدست آمده اند ،الزم است آنها را همپايه کنيم تا اثرشان قابل
مقايسه گردد .در اين تحقيق ،جهت انجام تحليل هاي ديناميکي،
شتابنگاشتهاي مورد استفاده به مقدار  2/32gمقياس شده اند.
اکنون به روش بهکاررفته براي مقياس کردن شتابنگاشتها
شکل ( :)2مدلهاي کالف و تاکدا][0

اشاره ميشود :کليه شتابنگاشتها به مقدار حداک ر خود مقياس
مي شوند .بدين معني که حداک ر شتاب همه آنها برابر شتاب

 -5شتابنگاشتهاي ورودي

ثقل  gگردد .طيف پاسخ شتاب هريک از شتابنگاشتهاي

براي انجام تحليل ديناميكي غيرخطي از  7عدد شتابنگاشت

مقياس شده با منظور کردن نسبت ميرايي 2درصد تعيين

استفاده شده است كه فاصله آنها تا گسل بين  10تا  24كيلومتر

ميگردد .سطح زير طيف پاسخ شتاب هريک از شتابنگاشت

ميباشد .تمامي اين شتابنگاشتها از خاك نوع  IIانتخاب شدهاند

هاي مقياس شده در محدوده زمان هاي تناوب  2/1و  3ثانيه

و به گونهاي هستند كه در آنها اثرات نزديكي به گسل و خاك

بدست مي آيد .سپس سطح زير منحني ضريب بازتاب

نرم وجود نداشته باشد .براي اينكه بتوان از اين شتابنگاشتها

استاندارد ( 5022ويرايش سوم)[ ]1مربوط به نوع خاک مورد

در تحليل استفاده كرد ،بايد مشخصات آنها با مشخصات

نظر (در مطالعه انجام شده از خاک نوع دو استفاده شده است)

ساختگاه همخواني داشته باشد .بنابراين بايد اين شتابنگاشتها

ودر محدوده زماني اشاره شده بدست آمده وشتابنگاشت ها

به گونهاي مقياس شوند تا پاسخ آنها تا حد ممكن مشابه پاسخ

در نسبت مربوطه(سطح زير منحني طيف استاندارد  ]1[5022به

زلزلههاي واقعي اتفاق افتاده در ساختگاه شود.

سطح زير منحني طيف شتابنگاشتها) ضرب ميگردند.
شتابنگاشتهاي توليد شده را ميتوان به هرشتاب پايهاي
ضرب کرد که در طرح انجام شده از شتاب پايه  2/32استفاده
شده است.
مشخصات اين شتابنگاشتها در جدول ( )1آورده شده است.
جدول ( :)1مشخصات شتابنگاشتهاي استفاده شده
مقدار
PGA
مقياس
شده
()g

مقدار
PGA
واقعي

سال

نام ركورد

وقوع

شماره
ركورد

()g
1

2/446

2/051

1992

2/20

2/306

1999

2/210

2/409

1909

KOBE
KOCAELI,
TURKEY
LOMA PRIETA

2/42

2/214

1994

NORTHRIDGE

4

2/200

2/294

1902

N. PALM SPRINGS

2

2/029

2/302

1995

CAPEMENDOCINO

6

2/42

2/300

1900

SUPERSTITI HILLS

5
3

0

 -6تحليل ديناميكي غيرخطي
 -1-6روش نيومارك براي تحليل ديناميكي

شکل ( :)6نحوه اثر پارامترهاي  ,  , 

در حلقههاي هيسترزيس][0

روش نيومارك به عنوان روش توسعه يافته شتابخطي
شناخته ميشود .فرضياتي در اين روش به كار رفته است[:]11
()2
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پارامترهاي  و  ، پارامترهطايي هسطتند كطه بطراي مشطخص
1
كططرن دقططت و پايططداري روش بططه كططار مططيرونططد .وقتططي  
2

و  ،   1روابططط ( )2و ( )3بططه روابططط شططتاب خطططي منجططر
6
مي شوند .نيومارك براي رسيدن به پايداري غيرمشطروط روش
شتاب ميانگين ثابت (روش ذوزنقطهاي هطم ناميطده مطيشطود) را
پيشنهاد كرده است كه در اين حالت    1و    1ميباشند.
4
2

يك بارگذاري ميتواند به آن برسد ،با استفاده از مقدار حاصله
از طيف منطقه در پريود مؤثر سازه ،با اعمال ضرايب خاصي
محاسبه ميشود.
 -1-7محاسبه زمان تناوب اصلي موثر
زمان تناوب موثر پايه، Te ،در جهت در نظر گرفته شده را
ميتوان براساس مدل دوخطي بدست آورد:
Ki
Ke

()4

Te  Ti

که در آن  Tiزمان تناوب اصلي ساختمان با فرض رفتار خطي
است و  K iسختي جانبي ارتجاعي مطابق شکل ( )8است.

شكل ( :)7روش شتاب ميانگين ثابت نيومارك []11

 -2-6روش استفاده شده براي تحليل ديناميكي
تحليل ديناميكي غير ارتجاعي غيرخطي سازه بتن مسلح با
استفاده از برنامه  ]5[IDARCانجام شد .براي بيان رفتار
غيرخطي اعضاء از منحني لنگر -انحناء اعضا كه با استفاده از
منحنيهاي تنش كرنش بتن و فوالد و با توجه به ابعاد عضو،
آرماتورگذاري و ميزان محصور شدگي به وسيله نرمافزار
محاسبه شده است ،استفاده شده است .همچنين از روش
نيومارك براي انجام اين تحليل استفاده شده است و از مدلهاي

شکل ( :)8منحني ساده شده نيرو -تغييرمکان ][4

 -2-7محا سبه تغييرمكان هدف
در اين روش تغيير مكان هدف بصورت رابطه  5محاسبه
ميشود:
()5

2
e
2

T
g
4

 t  C0C1C2C3 S a

هيسترزيس اشاره شده در بخش  4براي بيان رفتار هيسترتيك

در اين رابططه  Teمقطدار پريطود مطؤثر در جهطت مطورد مطالعطه

اعضاء استفاده شده است .نتايج حاصل از تحليل ديناميكي

ميباشد Sa .نيز مقدار طيف شتاب منطقه در پريود اصطلي مطؤثر

غيرخطي به همراه نتايج تحليل استاتيكي غيرخطي در) نشان

سازه با مقدار ميرايطي مشطخص مطيباشطد C0 .ضطريب اصطالح

داده شده اند.

براي ارتباط تغيير مكان طيفي سيستم يك درجه آزادي به تغيير
مكان بام سيستم چند درجطه آزادي مطيباشطد و برابطر ضطريب

 -7تحليل استاتيكي غيرخطي

مشاركت حالت (مود) اول ميباشد ،كه بطراي سطازههطاي مطورد

براي انجام تحليل استاتيكي غيرخطي از روش مبتني بر

مطالعه اين ضريب برابر  1/2در نظر گرفته شده اسطت .ضطريب

 ،]4[FEMA-356استفاده

 C1براي تبديل تغيير مكان طيفي غيرخطي به تغيير مكان حداك ر

شده است .در اين روش مدل غيرخطي سازه تا رسيدن به تغيير

غيرخطي مي باشطد .در صطورتيكه  Te>T0باشطد (كطه  T0مقطدار

مكان خاصي كه تغيير مكان هدف ناميده ميشود ،به وسيله

پريود خاك منطقه ميباشد) C1 ،برابر  1در نظر گرفته ميشطود.

الگوي بار مشخصي سمت داده ميشود .بعد از رسيدن به اين

بنابراين در سازههاي مورد مطالعه اين ضطريب برابطر  1لحطاظ

تغيير مكان ميزان تغيير شكلها و نيروهاي داخلي بدست آورده

شده است .ضريب  C2اثرات كاهش سطختي و مقاومطت اعضطاي

با مقادير مجاز آنها مقايسه ميشود .در اين روش تغيير مكان

سازه اي را بر تغيير مكانها به دليطل رفتطار غيطر ارتجطاعي آنهطا

هدف كه بيانگر ميزان حداك ر تغيير مكاني است كه سازه طي

منظور ميكند .اين ضريب همانطور كه در تفسطير دسطتورالعمل

تغيير مكانها ،مشابه دستورالعمل
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 ]4[FEMA-356آمده است براساس قضاوت ميباشد .به دليطل

كالف ،تاكدا و مدل كاهش سختي و مقاومت شديد و همچنين

اينكه سازه هاي مورد مطالعه با شكل پذيري متوسط ميباشطند،

براي تحليل استاتيكي غيرخطي نشان داده شدهاند .براي بدست

اين ضريب با توجه به جدول موجطود در  ]4[FEMA-356بطراي

آوردن ضريب  ،C2نتايج براي هريك از سازهها محاسبه و

تمام سطوح عملكرد برابر  1ميباشد .براي سازههايي كه داراي

ميانگينگيري شدهاند .همانطور كه مشاهده ميشود ضريب C2

حلقه هيسترزيس كامل و پايدار نباشند ،حركات رفت و برگشتي

محاسبه شده در تمام موارد بزرگتر از  1ميباشد و بطور

سازه موجب گسترش خرابيها شده و عالوه بر كاهش سختي و

متوسط در صورت استفاده از مدل تاكدا حدود 25/3درصد

افزايش تغيير شكلها ،افت مقاومت را نيز به دنبال خواهد داشطت.

بيشتر از  1ميباشد.

با توجه به اينكه اين ضريب برابر  1در نظر گرفتطه شطده اسطت،

همينطور در حالتي كه سازه داراي چرخه هيسترزيس

در اين تحقيق با استفاده از چرخههاي مختلف هيسترزيس و بطا

بسيار ناكامل و داراي كاهش سختي مقاومت و باريك شدگي

استفاده از تحليطل دينطاميكي غيرخططي و مقايسطه آن بطا تحليطل

زياد باشد اين ضريب بطور متوسط  51/9درصد بيشتر

استاتيكي غيرخطي ،اين ضريب محاسبه ميشود .ضريب  C3نيز

ميباشد.

محدوده غيرخطي مصالح را بيان مي كند كه با توجطه بطه اينكطه

 -8نتيجهگيري

اثطر افطزايش تغييطر شططكل جطانبي سطازه تحطت اثططر  P  در

سازههاي مورد نظر داراي سختي بعد از تسطليم م بطت هسطتند،
اين ضريب نيز براي آنها برابر  1منظور ميشود.

تحليل استاتيكي غير خطي يك روش مؤثر و كارآمد براي
پيشبيني لرزهاي سازه ميباشد كه به طور گسترده در

براي انجام آناليز استاتيكي غيرخطي مطابق ]4[FEMA-356

روشهاي طراحي براساس تغيير مكان بكار ميرود .ولي به دليل

از دو نوع الگوي بار استفاده ميشود -1 :الگوي بار مطابق با

اينكه اين روش تغيير رفتار غيرخطي اجزا ناشي از حركات رفت

شكل حالت (مود) اول  -2الگوي بار متناسب با جرم طبقات .بعد

و برگشتي را منظور نميكند ،داراي تقريب ميباشد كه با در

از انجام تحليل با استفاده از منحنيهاي ظرفيت بدست آمده ،و

نظر گرفتن اين اثرات بصورت درست در ضريب مورد

ايدهآلسازي آنها به صورت منحنيهاي دو خطي ،مقدار تغيير

نظرميتوان اين مسأله را نيز منظور نمود.

مكان هدف محاسبه شده است .در شکل ( )9منحني ظرفيت

منحني برش پايه-تغيير مكان بام قاب  4طبقه

سازهها نشان داده شده است .همانطور كه مشاهده ميشود ،در
بدست آمده از اعمال الگوي بار متناسب با حالت (مود) اول،
نمودار دوخطي شده (ايدهآل سازي شده) منحني قبل ،نمودار

400

مود اول

350
300

ایده آل شده مود اول

250

یکنواخت

200

برش پايه ()KN

هر شكل  4نمودار رسم شده است كه به ترتيب نمودار ظرفيت

450

150

یکنواخت شده ایده آل

100

ظرفيت بدست آمده از اعمال الگوي بار متناسب با جرم طبقات

50
0
600

و نمودار دوخطي شده (ايدهآل سازي شده) منحني قبل (الگوي

400

200

0

تغيير مكان ()mm

بار متناسب با جرم طبقات) ميباشند .با بدست آوردن تغيير
مكان هدف براي هريك از سازهها ميتوان نتايج تحليل

منحني برش پايه-تغيير مكان بام قاب  8طبقه
600

استاتيكي غيرخطي را (به دليل در نظر گرفتن ضريب  C2برابر
مدل هيسترزيس بدون كاهش سختي و مقاومت كالف فرض
كرد بنابراين ميتوان با بدست آوردن نسبت نتايج حاصل از

برش پايه ()KN

واحد) معادل با نتايج تحليل ديناميكي غيرخطي با استفاده از

500

مود اول

400

ایده آل شده مود اول

300

یکنواخت

200

ایده آل شده یکنواخت

100

هريك از تحليلهاي ديناميكي غيرخطي با مدلهاي داراي كاهش
سختي و مقاومت به مدل كالف ،مقدار ضريب  C2را تعيين
نمود .نتايج درجدول ( )2نشان داده شده اند .در اين جدول

0
1500

1000

500

0

تغيير مكان ()mm

نتايج بطور جداگانه براي تحليل ديناميكي غيرخطي با مدلهاي
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منحني برش پايه-تغيير مكان بام قاب  12طبقه
800
700

مود اول

500

ایده آل شده مود اول

400

یکنواخت

300

ایده آل شده یکنواخت

200

برش پايه()KN

600

100
0
2000

1000

1500

تغيير مكان()mm

500

0

شکل ( :)9منحنيهاي ظرفيت به دست آمده از تحليل استاتيكي غيرخطي

جدول ( :)2نتايج حاصل از تحليل ديناميكي غيرخطي و استاتيكي غيرخطي
قاب  0طبقه

قاب  15طبقه

شتابنگاشت استفاده

قاب  4طبقه

شده

Severe
036/0

Takeda
353/1

Clough
565/6

Severe
216/2

Takeda
504/4

Clough
103/5

Severe
550/9

Takeda
520/3

Clough
521/1

Kobe

043/0

230/4

224/2

250/3

465/9

422/4

366/0

565/1

160/9

Kocaeli

540/9

520/1

100/6

553/5

526/1

531/4

163/0

554/3

103/4

Lomap

306/5

323/3

333/2

443/2

422/2

596/9

506/4

505/0

102/3

Northridge

439/2

364/2

322/5

303/6

325/9

590/0

361/9

345/1

544/0

Palm Springs

432/6

354/0

552/2

529/3

543/9

102/2

510/2

120/1

143/3

Capemendocino

051/4

395/2

322/6

425/0

320/2

500/1

خرابي

500/6

522/4

Superestiti hills

243/2

320/0

355/0

395/2

344/1

560/2

564/1

526/3

100/2

1/605

629/10

462/23

512/20

650/23

399/00

525/16

1/120

1

1/40

1/509

از آنجا كه اين ضريب در بدست آوردن تغيير مكان هدف با
عنوان  C2بيان ميشود ،لذا براي سازههاي با شكل پذيري
متوسط كه مقدار كاهش سختي و مقاومت آنها بصورت معمول

1

1/422

1/363

ميانگين نتايج تحليل
ديناميكي
تحليل استاتيكي با
الگوي بار شكل مود اول
تحليل استاتيكي با
الگوي بار يكنواخت

1
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