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اثرات مودهای باالتر و درجات آزادی بر نیاز انرژی در سازههای بتنآرمه با دیوار برشی فوالدی
سیدرضا سلیم بهرامی ،1مجید قلهکی
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 -1دانشکده عمران ،دانشگاه فنی و حرفه ای ،مازندران ،ساری ،ایران
 -2دانشکده عمران ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
ن آرمه با دیوار برشی فوالدی به ارائه معیارهای طراحی لرزهای
خالصه :الزم است جهت طراحی بهینه قابهای خمشی بت 

سیستمهای سازهای ب ه طور مناسب پرداخته شود .محققین برای اندازهگیری و کمینهسازی خسارتهای تجمعی به سازهها
از نیازهای انرژی ب ه عنوان ابزاری مهم و کارآمد استفاده نموده که این نیازهای انرژی بهشدت و زمان تداوم زلزله وابسته
است .لذا در این پژوهش تالش میشود تا با بررسی ویژگیهای پاسخ انرژی حاصل از تحلیل سیستمهای یک درجه آزادی

معادل در برابر شتابنگاشتهای نزدیک گسل پالس گونه به تخمین انواع بیشینه انرژی و رابطه آن با سیستم چند درجه
آزادی برای سه سازه بتنآرمه با دیوار برشی فوالدی کوتاه ،میان و بلند مرتبه تحت ضرایب شکلپذیری  4 ،3 ،2 ،1و  5با

م دلسازی در نرمافزار  OpenSeesپرداخته شود .از طرفی کلیه مدلها بهصورت یک سازه یک درجه آزادی م دلسازی

شدهاند .با توجه به اینکه در سالهای اخیر دیوارهای برشی فوالدی در قابهای بتنآرمه مورد استقبال مهندسان قرار

گرفته و در زمینهی نیاز انرژی با رویکرد تقاضای شکلپذیری در سازههای بتنی همراه با دیوار برشی فوالدی کار تحقیقاتی

مبسوطی صورت نگرفته است ،لذا اهمیت مطالعه در این زمینه بیشاز پیش تبیین مینماید .نتایج بررسی تغییرات نسبت

انرژی چرخهای ب ه کل انرژی تلفشده در سازهها نشان میدهد که در سیستم چند درجه آزادی مستقل از دوره تناوب
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ل توجه نیست .همچنین با افزایش ضریب شکلپذیری این نسبت
بوده به قسمتی که اثر مودهای باالتر چندان بر آن قاب 
برای سیستم چند درجه آزادی به نتایج سیستم یک درجه آزادی نزدیکتر شده و به تعبیری افزایش ضریب شکلپذیری
منجر به کاهش اثرات مودهای باالتر میگردد.

 -1مقدمه

متداول طراحی لرزه ای ،زمانی مناسب فرض می شود که ظرفیت

در روش طراحی بر اساس انرژی ،هدف تأمین ظرفیت اتالف انرژی

تغییر شکل و یا حد مقاومت سازه بیش از تقاضای زمینلرزههای

در سازه در برابر نیاز به مقدار انرژی لرزهای ورودی است .در سالهای

بزرگ در نظر گرفته شود .این موضوع در حالی است که بخش

آغازین فلسفه طراحی بر اساس انرژی ،انرژی ورودی عمدتاً مستقل

عمده ای از خسارت ناشی از زمینلرزه در نتیجه چرخه های غیر

از ویژگیهای سازه ،از جمله توزیع سختی در ارتفاع فرض میشد.

ارتجاعی چرخهای بوده و انرژی ورودی به سازه به عنوان یکی از

همچنین فرض میشد که در محدوده وسیعی از پریود ،انرژی ورودی

پارامترهای وابسته به رفتار چرخه ای سازه ها است.

حتی مستقل از پریود بوده و مقدار طیفی آن ثابت است .با توسعه

لذا مفهوم انرژی در مجامع تحقیقاتی مورد توجه دانشمندان قرار

بیشتر فلسفه طراحی بر اساس انرژی ،این فرض مورد نقد قرار گرفت و

گرفته است و محققان زیادی مفهوم انرژی را در تحلیل سازه ها و

موضوعی چالشبرانگیز گردید .مقاومت لرزه ای سازه ها در روشهای

مدل های خسارت به کار برده اند .برای نخستین بار هاوزنر]1[ 1

* نویسنده عهدهدار مکاتباتmgholhaki@semnan.ac.ir :

1Housner
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در سال  ،1956روش طراحی حدی با استفاده از مفهوم انرژی برای

بین طبقات و توزیع یکنواخت تر تغییر شکل های غیر االستیک شده

مطالعه لرزه ای سازه ها استفاده نمود .با وجود ابتدایی بودن روابط

و منجر به خسارت یکنواخت تر می گردد .در سال  2003روزی]8[ 5

پیشنهادی هاوزنر ،پارامترهای مورد اشارهی وی ،سنگ بنایی برای

با بررسی مفهوم انرژی در طراحی مقاوم لرزه ای به این نتیجه دست

توسعه آتی روش انرژی در طراحی لرزه ای سازه ها بود.

یافت که وابسته بودن اثر بارگذاری زلزله و مقاومت سازه در روشهای

آکیاما ]2[ 1در سال  1988به این نتیجه دست یافت که اکثر

رایج طراحی لرزه ای ،یک نقص است.

مسائل اساسی در طراحی مقاوم لرزه ای ،ارتباط بسیار تنگاتنگی با

خشائی و محرز [ ]9در سال  2003طی یک گزارش فنی در

انرژی ورودی به سازه ناشی از رکوردهای زلزله دارد .همچنین نتایج او

مؤسسه ملی استاندارد و فناوری امریکا ،6توزیع انرژی ورودی در

حاکی از آن دارد که انرژی ورودی می بایست بهعنوان بارگذاری اصلی

سازه ها را مورد بررسی قرار دادند .این گزارش به بررسی تأثیر

بر روی سازه در نظر گرفته و بر اساس مفهوم انرژی ،یک ضابطه کلی

ویژگیهای جنبش زمین (شدت ،محتوای فرکانسی ،مدت تکان

برای طراحی مقاوم لرزه ای ایجاد شود .لذا او رابطهای برای محاسبه

قوی جنبش) و ویژگیهای سازه ای (شکل پذیری ،میرایی ،رفتار

انرژی ورودی بر واحد جرم تابع دوره تناوب اصلی سازه پیشنهاد داد.

هیسترتیک) ،روی توزیع انرژی برای ساختمان  1و  5طبقه با استفاده

یانگ 2و برترو [ ]3به عنوان افراد پیشرو در زمینه انرژی در سازه ،با

از  20رکورد شتابنگاشت پرداخته است .نتایج بررسی آن ها نشان

انجام مطالعه آزمایشگاهی به تقسیمبندی جدیدی از انرژی ورودی به

داد که توزیع انرژی در ارتفاع سازه اغلب مستقل از محتوای فرکانسی

سازه شامل انرژی ورودی مطلق و انرژی ورودی نسبی مطرح نمودند.

و مدت تکان قوی زلزله است.

بررسیهای انجام شده توسط فخری نیاسر و غفوری آشتیانی []4

قدرتی و همکاران [ ]10در سال  2007اثرات میرایی و مدت

در سال  1998حاکی از آن بود که برای بیان کاملی از خصوصیات

تکان قوی زلزله روی انرژی ورودی ارتجاعی به سازه مورد مطالعه قرار

دینامیکی زلزله و تعیین ارتباط صحیحی بین توان زلزله و پتانسیل

دادند .آن ها با استفاده از  110رکورد زلزله های ایران بر روی چهار

خرابی آن ،استفاده از پارامتر انرژی دارای اهمیت ویژه ای است؛ و

نوع خاک ،طیف های سرعت معادل انرژی را محاسبه نموده و نشان

پارامترهای انرژی در قالب طیف های انرژی از مهم ترین پارامترهای

دادند که با افزایش مدت تکان های قوی زمین لرزه ،انرژی ورودی

قابل اعتماد برای تعیین پتانسیل خسارت می باشند .در پژوهش

به سازه نیز افزایش می یابد .حسینی و حداد شرق [ ]11در سال

دیگری که توسط غفوری آشتیانی و ملکی [ ]5در سال  2000انجام

 2011به منظور کمینهسازی انرژی ورودی ناشی از زلزله ،بر روی

شد ،انرژی لرزهای در چند سازه قاب خمشی بتن مسلح مورد مطالعه

توزیع بهینه سختی در ارتفاع ساختمانهای برشی مطالعه کردند.

قرار گرفت .نتایج آنان نشان داد که با تغییر جزئیات طراحی و محاسبه

آن ها نشان دادند که برای سازه های میان مرتبه (تا حدود  20طبقه)

میزان جذب انرژی چرخهای نسبت به انرژی ورودی زلزله ،میتوان

توزیع بهینه سختی را می توان سهموی در نظر گرفت لیکن برای

شیوهای برای توزیع یکنواختتر توزیع خسارت جستجو کرد که به

سازه های بلندتر ،توزیع بهینه سختی در ارتفاع با منحنی زنگی شکل

روش جدیدی در توزیع نیروی برشی پایه در ارتفاع منجر میگردد.

انطباق بیشتری پیدا میکند .یکی از نتایج مهم در پژوهش آن ها این

در پژوهش های انجام شده توسط دکانینی و موالیولی 3در سال
 ]6[ 2001و یی 4و همکاران [ ]7در سال  ،2009اثر مدل چرخهای
و شیب ناحیه پسا تسلیم در مدل رفتاری سازه بر روی طیف انرژی

است که حتی با بهینه شدن توزیع سختی در ارتفاع قاب ،اختالف
قابلتوجهی در مقدار انرژی ورودی مشاهده نمی شود.
کمالی [ ]12در سال  2011با ب ه کارگیری روش انرژی به برآورد

ورودی مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج آنان نشان داد که عموماً تأثیر

نیاز تغییر مکانی قابهای خمشی فوالدی پرداختند .آن ها راهکاری

مدل چرخهای روی طیف انرژی ورودی قابلتوجه نبوده و اگر شیب

وابسته بهشدت طیفی ( )SIجهت تخمین دقیق تری از انرژی انتقالی

ناحیه پسا تسلیم بزرگتر شود ،موجب کاهش تغییر مکانهای نسبی

شتابنگاشت لرزهای پیشنهاد دادند و روشی بر پایه مفهوم سرعت و
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نهایی سازه معرفی کردند .آن ها با توجه به آنالیز دینامیکی افزایشی،

از پریودها ،طیف انرژی ورودی نسبی بر واحد جرم سازه حساسیت

روشی تحت عنوان انرژی افزایشی جهت تخمین ظرفیت انرژی سازه

چندانی نسبت به تغییرات نسبت میرایی و شکلپذیری ندارد و تابعی

و انرژی لرزه ای ارائه نمودند.

از پریود سازه میباشد .با توجه به عدم اطالع مهندسان طراح از مقادیر

سیاه پلو [ ]13در سال  2015به بررسی اثر لرزهای حوزه نزدیک

واقعی نسبت میرایی و شکلپذیری در زمان طراحی سازه ،این موضوع

گسل بر تخمین نیازهای لرزه ای قاب خمشی فوالدی با منظور نمودن

یک مزیت محسوب میگردد .برترو ]18[ 1برای اولین بار به اهمیت

اثرات چند درجه آزادی پرداخت .او در مطالعه تاریخچه زمانی انرژی

پالسهای موضعی موجود در شتاب زلزلههای نزدیک و تأثیر آن بر

ورودی در زلزله های حوزه دور نشان داد که مجموع انرژی ورودی

شدت خرابیهای وارد بر سازه پرداخت .از طرفی اثرات این ماهیت

به صورت تدریجی به سازه وارد می شود و سازه برای اتالف انرژی

پالسی بر رفتار خطی و غیرخطی سیستم یک درجه آزادی نیز مورد

در چندین چرخه تغییر شکلهای پالستیک فرصت کافی دارد؛ لیکن

توجه محققینی از جمله مارکریس و بالک ]19[ 2قرار گرفت.

در زلزله های حوزه نزدیک انرژی ورودی در لحظات ابتدایی دارای

از آنجا که در سالهای اخیر ،استفاده از دیوارهای برشی فوالدی

رشد قابل توجهی بوده و در مدت زمان کوتاهی به سازه تحمیل

در قابهای بتنآرمه مورد توجه مهندسان قرارگرفته و از طرف دیگر

می شود .لذا سازه در این حالت فرصت کافی برای اتالف انرژی از

در زمینه نیاز انرژی با رویکرد تقاضای شکلپذیری در سازههای بتنی

طریق تغییر شکل های غیر ارتجاعی را ندارد و غالباً شکست ترد رخ

همراه با دیوار برشی فوالدی صورت نگرفته است ،به نظر میرسد

می دهد .همچنین بین انرژی میرایی ویسکوز و انرژی تلف شده در

مطالعه در این زمینه بیش از پیش مورد اهمیت باشد .الزم به ذکر

اثر رفتار چرخه ای توازن برقرار است که باعث می شود مجموع این

است عوامل مختلفی در پاسخ غیرارتجاعی سیستم قاب خمشی بتنی

دو مکانیسم اتالف انرژی چندان نسبت به درجه غیرخطی شدن سازه

دارای دیوار برشی فوالدی دخیل میباشند که اثر عواملی همچون

حساس نباشد.

تعداد طبقات ،شکلپذیری هدف ،نوع نگاشت ورودی ،زمان تناوب

هوائی و موبدی [ ]14در سال  2015با بررسی اثرات اندرکنش

مود اصلی ،روش تحلیل سازه در برابر زلزله و نحوه برخورد با سازه

و حرکت گهواره ای به سبب تسلیم شدن کف ستونها بر روی پاسخ

اعم از اینکه بهصورت یک سازه چند درجه آزادی مدلسازی شود و

سازه های فوالدی به این نتیجه دست یافتند که در سازه های فوالدی

یا به صورت یک سازه تک درجه آزادی معادل م دلسازی گردد ،به

مهاربندی شده ،بلند شدگی و ایجاد حرکت گهواره ای در آن ها

شدت حساس بوده و قابل تغییر است .بنابراین در یک هدف ساده و

موجب استهالک انرژی ورودی زلزله و کاهش پاسخ سازه می شود.

ابتدایی میتوان به این موضوع اشاره نمود که امکان ایجاد ارتباط بین

بمانیان و شکیب [ ]15در سال  2016با ارزیابی رفتار غیرخطی

پاسخ چند درجه آزادی 3با سازه یک درجه آزادی 4میتواند در درک

سیستم دوگانه قاب-دیوار برشی فوالدی تحت شتابنگاشتهای

بهتر نیازهای لرزهای ساده چند درجه آزادی تأثیرگذار باشد ،چرا که

لرزهای به این نتیجه دست یافتند که سیستم دوگانه قاب-دیوار برشی

محاسبه پاسخ فرا ارتجاعی سازه یک درجه آزادی بسیار ساده بوده و

فوالدی سیستم مناسبی جهت جذب باالی انرژی ورودی به سازه

با صرف مدتزمان بسیار کم قابلدسترسی است.

است .همچنین وهدانی و همکاران [ ]16در سال  2016اثر اندرکنش

هدف اصلی این پژوهش بررسی انرژی ورودی به سازههای بتن

خاک و سازه بر ارزیابی عملکرد شاخص خرابی تجمعی انرژی در

آرمه دارای دیوار برشی فوالدی مطابق آخرین یافتههای مرتبط با

قابهای بتن مسلح را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج آن ها نشان داد

زلزلههای نزدیک گسل است .با توجه به دسترسی مناسب به تعداد

که اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی شاخص خرابی تجمعی انرژی در

قابل توجه زلزله نزدیک گسل ،تالش شده است به صورت خاص در

المان تیر بیشتر از المان ستون است .در سال  2019واثقی نیا []17

این پژوهش به تأثیر جهتپذیری پیشرونده بر انرژی ورودی به سازه

به مطالعه اثر میرایی و شکلپذیری تغییر مکانی سازه بر طیف انرژی

1Bertero
2Markris and Black
)3Multi-Degrees of Freedom (MDOF
)4Single-Degree of Freedom (SDOF

ورودی زلزله در سازههای یک درجه آزادی معادل پرداخت .نتایج او
حاکی از آن بود که در حوزه رفتار غیر ارتجاعی و در محدوده وسیعی
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(ب)

(الف)

شکل  .1مدلهای ریاضی سیستم یک درجه آزادی میرا الف) سیستم دارای تکیهگاه مرتعش؛ ب) سیستم معادل با تکیهگاه ثابت []20
شکل  .1مدلهای ریاضی سیستم یک درجه آزادی میرا الف) سیستم دارای تکیهگاه مرتعش؛ ب) سیستم معادل با تکیهگاه ثابت []20
Fig. 1.
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][20
]to a fixed support [20

پرداخته شود .همچنین در این پژوهش به محاسبه انرژی ورودی به
سازه و مؤلفههای تشکیل دهندهی آن شامل انرژی میرایی ،انرژی
چرخهای و انرژی تلف شده در سازههای یک درجه آزادی معادل و
چند درجه آزادی میپردازد .در انتهای این پژوهش تالش شده است
تا برای تبیین اثرات درجات آزادی بر نیاز انرژی ،نسبت نیاز انرژی

[.]20
()1

= mut + cu + f s
0

()2

= mu + cu + f s
−mug

به دست آمده از سازه چند درجه آزادی را بر مقادیر متناظر با سازه
یک درجه آزادی معادل تقسیم و نسبتهای کاربردی مناسبی برای
تخمین انرژی در سازههای چند درجه آزادی به دست آورد.

¨

در روابط فوق  mجرم سازه u t ،شتاب مطلق جرم شامل مجموع
شتاب نسبی جرم نسبت به زمین و شتاب زمین حین زلزله c ،ضریب
میرایی u ،سرعت نسبی جرم نسبت به زمین f s ،نیروی ذخیره
¨

شده فنر در سیستم خطی u ،شتاب نسبی جرم نسبت به زمین و

 -2مبانی نظری تحقیق
در این پژوهش ابتدا معادله تعادل نیرو برای سیستم یک درجه
آزادی میرا تحت تحریک افقی تکیهگاهها ارائه شده و سپس معادله
انرژی های ورودی نسبی و مطلق مطرح میگردد .مطابق شکل -1الف
سیستم یک درجه آزادی دارای تکیهگاه مرتعش را می توان مطابق
شکل -1ب به صورت سیستم یک درجه آزادی دارای تکیهگاه ثابت

 u gشتاب زمین حین زلزله است.
 -1-2معادله انرژی ورودی مطلق سیستم یک درجه آزادی
اگر از رابطه ( )1نسبت به تغییر مکان نسبی انتگرالگیری شود،
آنگاه رابطه ( )3برقرار است [:]20

¨

و نیروی دینامیکی اعمال شده برابر  −m u gهمسان نمود .هر دو
سیستم جابجایی نسبی یکسانی دارند ولی بسته به استفاده از هر یک
از روابط ( )1یا ( ،)2دو تعریف متفاوت برای انرژی ورودی و انرژی
جنبشی حاصل می شود که در ادامه توضیح داده شده است .مطابق
شکل های -1الف و -1ب از مبانی دینامیک سازه ،معادله حرکت در
سیستم یک درجه آزادی میرا به ترتیب روابط ( )1و ( )2می باشند
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()3

∫ mut du + ∫ cu du + ∫ f s du =0
du
=  uباشد ،آنگاه
مطابق مبحث مشتق در ریاضیات اگر
dt

میتوان به جای  duدر رابطه ( )3عبارت 
 udtرا جایگذاری نمود .در

این صورت معادله انتگرالی تعادل انرژی سیستم یک درجه آزادی میرا
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برحسب متغیر زمان مطابق رابطه ( )4به دست می آید.
()4

 + ∫ cu udt
 + ∫ f s udt
 =0
∫ mut udt

()8

∫ mudu + ∫ cu du + ∫ f s du = − ∫ mug du
طرف راست رابطه ( )8بیانگر  ERIانرژی ورودی نسبی است که

از نظر فیزیکی بیان کننده کار انجام شده توسط سازه با پای ثابت
¨

در اولین قسمت از سمت چپ رابطه ( )4می توان به جای ، u
عبارت  ut − u gرا مطابق رابطه ( )5جایگذاری نمود.
()5

 + ∫ f s udt
 =0
∫ mut )ut − ug (dt + ∫ cu udt
با ساده سازی ریاضی رابطه ( ،)5معادله انتگرالی تعادل انرژی

مطلق سیستم یک درجه آزادی میرا برحسب متغیر زمان مطابق

بهوسیله نیروی جانبی معادل استاتیکی  −m u gاست .همانطور که

du
از مبحث مشتق در ریاضیات میدانیم،
dt

جای  duدر رابطه ( )8عبارت 
 udtرا جایگذاری نمود .در این صورت

معادله انتگرالی تعادل انرژی نسبی سیستم یک درجه آزادی برحسب
متغیر زمان مطابق رابطه ( )9به دست می آید.

 + ∫ cu udt
 + ∫ f s udt
 = − ∫ mug udt

∫ muudt

()9

رابطه ( )6به دست می آید:
()6

=  uبوده و میتوان به

طرف راست رابطه ( )5-9بیانگر  ERIانرژی ورودی نسبی و اولین

 + ∫ f s udt
 = ∫ mut ug dt
∫ mut ut dt + ∫ cu udt

قسمت از سمت چپ معادله ( )9مربوط به  ERKانرژی نسبی جنبشی
سیستم ،دومین قسمت از سمت چپ معادله ( )5-9مربوط به Eξ

انرژی میرایی و سومین قسمت از سمت چپ معادله ( Ea )9مربوط
طرف راست رابطه ( )6بیانگر  E AIانرژی ورودی مطلق و اولین
قسمت از سمت چپ معادله ( )6مربوط به  ، E AKانرژی جنبشی
مطلق سیستم است .دومین قسمت از سمت چپ رابطه ( )6مربوط
به انرژی میرایی  Eξو سومین قسمت از سمت چپ معادله ()6
ب شده توسط سیستم  Eaاست .انرژی جذب
مربوط به انرژی جذ 
شده توسط سیستم  Eaدر سیستم ارتجاعی شامل انرژی کرنشی

به انرژی جذب شده توسط سیستم است .انرژی جذب شده Ea

توسط سیستم در سیستم ارتجاعی شامل انرژی کرنشی برگشت پذیر
 EHاست؛ در حالی که انرژی جذب شده توسط سیستم  Eaدر
سیستم غیر ارتجاعی شامل انرژی کرنشی برگشت پذیر  ESو انرژی
چرخهای  EHاست .فرم بسته مؤلفههای انرژی ورودی نسبی در
رابطه ( )9را میتوان مطابق رابطه ( )10ارائه نمود.

برگشت پذیر  ESاست؛ در حالیکه انرژی جذبشده توسط سیستم
 Eaدر سیستم غیر ارتجاعی شامل انرژی کرنشی برگشت پذیر و

()10

= E RK + E ξ + E a
E RI

در رابطه ( )6را میتوان مطابق رابطه ( )7ارائه نمود.

()11

 E aدر سیستم ارتجاعی

انرژی چرخهای  EHاست .فرم بسته مؤلفههای انرژی ورودی مطلق

()7

= E AK + E ξ + E a
E AI

 -2-2معادله انرژی ورودی نسبی سیستم یک درجه آزادی
اگر از رابطه ( )2نسبت به تغییر مکان نسبی انتگرالگیری شود،

()12

= ES
ES + EH

= Eدر سیستم غیر ارتجاعی
a

 -3-2اختالف انرژی ورودی مطلق و نسبی در سیستم یک درجه
آزادی
برای محاسبه میزان اختالف معادالت انرژی مطلق و نسبی در

آنگاه رابطه ( )8برقرار است.
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سیستم یک درجه آزادی میرا با استفاده از روابط ( )7و ( ،)10رابطه

و } {uبردار جابجایی نسبی طبقه است .همچنین  m jجرم متمرکز

( )13برقرار است:
()13

در رابطه فوق [ m ] ،ماتریس جرم قطری [ c ] ،ماتریس میرایی
¨

E AI − E RI= )E AK + E ξ + E a ( −
)E RK + E ξ + E a ( = E AK − E RK

طبقه  jو )  u t ( jشتاب مطلق ثبتشده در طبقه  jام و  Nتعداد
طبقات سازه است .سمت چپ رابطه ( )16متناظر با کل کار انجام

¨
شده توسط اینرسی   m j u t ( j ) در هر طبقه در اثر تغییر مکان



تمایز بین این دو انرژی ورودی در رابطه ( )13در حقیقت اختالف
بین انرژی جنبشی مطلق و نسبی است .با استفاده از اجزای روابط ()6
و ( )9و جایگذاری در رابطه ( )13مطابق رابطه ( )14خواهیم داشت:

( )14
E AI − E RI = E AK − E RK = ∫ mut ut dt − ∫ muudt

زمین )  ( u gو در تراز فونداسیون است .از همین طریق مطابق رابطه
( )17برای انرژی ورودی نسبی سیستم چند درجه آزادی خواهیم
داشت:

()17

با ساده سازی ریاضی رابطه ( ،)14رابطه ( )15مربوط به اختالف
انرژی ورودی مطلق و نسبی حاصل می شود.
()15

1
mug 2 + mug u
2

1
{u}T [ m ]{u} + ∫ ){u}[c ]( d {u } +
2
 N

 N

=
=∫ } f )u (}d {u
 ∑ m j ug  d {u } ∫  ∑ m j ug u) j (  dt
={ ∫
= j 1

j 1


اختالف بین دو رابطه ( )16و ( )17بر اساس انرژی جنبشی به

= E AI − E RI = E AK − E RK

صورت رابطه ( )18خواهیم داشت:

با توجه به این واقعیت که سرعت نسبی و جابجایی نسبی باعث

N
1
=− E RI
( mug 2 + ∑ mug u) j
2
j =1

بروز خسارات در سازه تحت زلزله شده و انرژی مستهلکشده در اثر

()18

مقاوم لرزه ای ساختمان ها در برابر زلزله مفهوم انرژی نسبی بسیار

 -3معرفی مدلها

میرایی یا تسلیم به حرکت نسبی وابسته است ،لذا به منظور طراحی
پرمعناتر و مفیدتر از انرژی مطلق می باشد [ .]21بنابراین در این
پژوهش از مفهوم انرژی نسبی برای بررسی سازههای مورد مطالعه
تحت شتابنگاشتهای نزدیک گسل پالسگونه استفادهشده است.

E AI

در این مطالعه سه مدل سازه شامل قابهای  12 ،6و  24طبقه
دارای دیوار برشی فوالدی به صورت دو بعدی در نظر گرفته شده
است .انتخاب سازهها به لحاظ ارتفاع و تعداد طبقات به گونهای صورت
پذیرفته است که سازه  6طبقه معرف گروه سازههای کوتاه مرتبه

 -4-2انرژی ورودی لرزهای به سیستم چند درجه آزادی
فرم عمومی انرژی ورودی مطلق برای سازه یک درجه آزادی
مطابق رابطه ( )7را میتوان به سیستم  nطبقه چند درجه آزادی به
صورت رابطه ( )16تعمیم و توسعه داد [.]22

( ،)1.571≤H/Bسازه  12طبقه معرف گروه سازههای میان مرتبه
( )3.14≤H/B≤1.57و سازه  24طبقه معرف گروه سازههای بلند
مرتبه ( )4.71≤H/B≤3.14هستند [ .]23همچنین در هر سازه
ارتفاع طبقات برابر  4متر در نظر گرفته شده و تعداد دهانهها برای
کلیه قابها برابر  5و با عرض  6متر بوده و قاب خمشی بتنی از نوع

()16

1
{ut }T [ m ]{ut } + ∫ ){ut }T [c ]( d {u } +
2
 N

 N

=∫ } f )u (}T d {u
=
 ∑ m j ut ) j (  du g ∫  ∑ m j ut ) j (  ug dt
={ ∫
= j 1

j 1


شکلپذیری ویژه است .این سازهها در دهانههای  2و  4مطابق شکل
( )2دارای دیوار برشی فوالدی میباشند.
تمامی مدلهای مورد مطالعه با فرض احداث بر روی منطقه
1 H=Height & B=Width of structure
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(ب)

(الف)

شکل  .2مشخصات هندسی نمونه قابهای دو بعدی  24 ، 12 ، 6طبقه الف) پالن ساختمان ب) نمای ساختمان
شکل  .2مشخصات هندسی نمونه قابهای دو بعدی  24 ، 12 ، 6طبقه الف) پالن ساختمان ب) نمای ساختمان
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Fig. 3. a) The strip model proposed by Thorburn et al. [34] b) Equivalent bracing
Figure 3. a) The strip model proposed by Thorburn et al. [34] b) Equivalent bracing

با خطرپذیری نسبی زیاد و خاک تیپ  3و نوع کاربری مسکونی با

برنامهی ( OpenSeesمازونی و همکاران [ )]31استفادهشده است.

درجه اهمیت متوسط ،مطابق با مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

با توجه به ضوابط موجود در مبحث نهم [ ]32و دهم [ ]33مقررات

ایران [ ]24و استاندارد  2800زلزله ایران (ویرایش چهارم) []25

ملي ساختمان ،جهت طراحي ساختمانها از بتن با مقاومت 25

و آییننامههای  ]26[ AISCو ]27[ ACIکه بیشترین مطابقت را

مگاپاسگال و آرماتور  AIIIاستفاده و همچنین فوالد مدنظر براي

با آییننامه ایران دارد به روش حاالت حدی نهایی و در نرمافزار

مهاربندهاي معادل نیز از فوالد  A992 Fy 50انتخابشده است.

 ]28[ ETABSتحلیل و طراحی شدهاند .بارهای مرده و زنده کلیه

در دیوارهای برشی فوالدی با ورق نازک با ضریب الغری بزرگتر

طبقات به ترتیب  600و  200کیلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته

از  ،400بار بحرانی کمانش بسیار اندک بوده و مقاومت اصلی ورق

شده و ضریب رفتار سیستم دیوار برشی فوالدی با توجه به نتایج

وابسته به مقاومت پس کمانشی آن است که به صورت میدان کشش

آزمایشگاهي انجام شده بر روي قاب بتني با دیوار برشي فوالدي

قطری ظاهر میشود .بر مبنای این فرضیه توربورن و همکاران [،]34

[ ]29و ضوابطی که آییننامه بارگذاري آمریکا ASCE 07 − 2010

تیملر و کوالک [ ]35و ترمپوش و کوالک [ ]36یک الگوی تحلیلی

[ ]30برای حاالت حدی ارائه نموده ،معادل  7در نظر گرفته شده

برای محاسبه ظرفیت نهایی دیوارهای برشی فوالدی با ورق نازک ارائه

است.

نمودند .در این الگو ،به جای ورق نازک فوالدی ،تعدادی نوار کششی

برای مدلسازی اجزاء محدود و تحلیل سازههای مورد مطالعه از

مورب با عرض و شیب برابر مطابق شکل ( -3الف) در نظر گرفته
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Fig. 4. Steel shear wall design process using strip elements in accordance with Canadian and American steel regulations
Figure 4. Steel shear wall design process using strip elements in accordance with Canadian and American
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Fig. 5. Geometric details and reinforcement method of reinforced concrete frame with thin steel shear wall [29]
Figure 5. Geometric details and reinforcement method of reinforced concrete frame with thin steel shear wall
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میشود .هر نوار همانند یک عضو خرپایی فقط قادر به تحمل نیروی

است.

محوری کششی بوده و سطح مقطع آن برابر عرض نوار در ضخامت

جهت اعتبارسنجی مدل ،تحلیل بار افزون انجام گرفت ،برای این

ورق است .لذا برای تجزیهو تحلیل دیوار برشی با ورق فوالدی نازک

منظور تغییر مكانی برابر تغییر مکان حداکثر در نمودار هیسترزیس

در نرمافزار  ،OpenSeesاز مدل نواری توسعهیافته توسط توربورن

نتایج آزمایشگاهی در گرههای باالی قاب و در راستای تیر فوقانی

و همکاران [ ]34استفاده شده است.

اعمال شده است .بدین منظور مدل آزمایشگاهی  ،SPIW1با

آییننامههای فوالد کانادا [ ]37و آمریکا [ ،]26دیوار برشی

وارد کردن تغییر مکان  120میلیمتر در تیر فوقانی تحت تحلیل

فوالدی را به عنوان یک سامانه باربر جانبی پذیرفته است .در این

استاتیكی غیرخطی قرار گرفت .رفتار نیرو-تغییر مکان نسبی نمونهی

آییننامهها برای طراحی تیر ،ستون و ورق دیوارها مشابه یک خرپای

آزمایشگاهی و تحلیلی حاصل از نرمافزار  OpenSeesدر شکل (-6

قائم با مهاربندهای کششی انجام میشود .بر این اساس به جای هر

الف) قابل مشاهده است .با توجه به آنچه در شکل (-3الف) نشان

ورق فوالدی ،یک مهاربند معادل مطابق شکل (-3ب) در نظر گرفته

داده شده است سختي اوليه مدلهای آزمایشگاهي و عددي داراي

شده است .شکل ( )4روند طراحی این سیستم بر اساس مدل نواری

تطابق خوبي است ولي در ادامه بارگذاري مدل آزمایشگاهی زودتر از

مطابق آییننامههای فوالد کانادا [ ]37و آمریکا [ ]26را نشان میدهد.

ج شده و تسلیمشدگی در آن رخ ميدهد .این امر به
حالت خطي خار 

 -4اعتبارسنجی مدل

دليل وقوع ترک در بتن است كه امکان مدلسازی آنها در نرمافزار
نمیباشد و باعث ميشود تسلیمشدگی و رفتار غيرخطي مدل عددي

در این پژوهش بهمنظور اعتبارسنجی مدل از مطالعه آزمایشگاهی

دیرتر اتفاق بيافتد .با توجه به شکل (-3الف) ظرفيت نهایي ب ه دست

چوی و پارک [ ]29مطابق شکل ( )5استفاده شده است .نمونههای

آمده از مدل عددي بسيار نزدیک به مدل واقعي است .در حالت

آزمایشگاهی ،قابهای بتنآرمه یک دهانه سه طبقه با مقیاس

كلي نتایج عددي تشابه بسيار خوب و قابل قبولي با نتایج حاصل از

 1/3است که در آنها از دیوار برشی فوالدی نازک و دیوار برشی

انجام آزمایش دارد و این یک مدرک خوب براي تأیید مدل نواري

بتنآرمه به عنوان سیستم باربر جانبی استفاده شده و در نرمافزار

در نرمافزار  Openseesاست .همانطور كه در تشریح مشخصات

 OpenSeesب ه صورت دو بعدی مدل شده است .جهت اعتبارسنجی

نمونه آزمایشگاهي آورده شده ،نمونه براي بازتاب یک رفتار برشي

در این پژوهش ،از مدل SPIW1مطالعه آزمایشگاهی [ ]29استفاده

در مقابل بارهاي جانبي طراحی شده است كه این مورد در رفتار

شده که عملكرد ورق فوالدی نازک در بهبود وضعیت قاب بتنآرمه

نمونه مدل عددي کام ً
ال مشهود است .شکل مدل عددي و مد شکست

را مورد بررسی قرار میدهد .قاب پیرامونی ،قاب بتنآرمه ویژه است

در نظر گرفته شده براي مدلهای آزمایشگاهي و عددی تحت بار

که مطابق آییننامه  ]27[ 08-318 ACIطراحیشده است .همچنین

جانبی به ترتیب در شکلهای (-6ب) و (-6ج) نشان داده شده است.

جابجایی هدف برای بارگذاری چرخهای مطابق با پیشنهاد پارک و

برای بررسی مکانیسم شکست در شکلهای (-6ب) و (-6ج) مشاهده

همکاران [ ]38تنظیم میشود.

مینمایید ،ناحيه كششي در كل طبقهها در ورقها شکل گرفت و

به جهت م دلسازی در نرمافزار  OpenSeesبرای مصالح

ورقهای دیوار برشی فوالدی در كل طبقات به مفصل پالستيک

میلگرد از  Uniaxial Material Steel01به صورت دو خطی

تبدیل شدند .همچنین مفاصل پالستيک در پای ستون طبقه اول و

با سختشوندگی سینماتیک و برای مصالح بتنی از Uniaxial

انتهای تيرهای طبقه اول و دوم اتفاق افتاد.

 Material Concrete01با مقاومت کششی صفر و همچنین

مقایسه نتایج شکل (-6الف) ،مطابق جدول ( )1نشان میدهد که

جهت مدلسازی مصالح ورق نازک دیوار برشی فوالدی که بهصورت

حداکثر نیروی قابلتحمل و انرژی مستهلک شده نمونه مدلسازی

نواری (توسعه یافته توسط توربورن و همکاران [ )]34از مدل رفتاری

اجزای محدود تا حدود زیادی با نمونهی آزمایشگاهی مطابقت دارد.

 Uniaxial Material Hysterticکه قابلیت مدلسازی رفتار

با توجه به جدول ( )1ظرفيت نهایي به دست آمده از مدل تحلیلی

فوالد به صورت سه خطی در کشش و فشار را دارد ،استفاده شده

بسيار نزدیک به مدل واقعي و نسبت آن در حدود  1/02و انرژی
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انرژی مستهلکشده
مدل تحلیلی /مدل
آزمایشگاهی
1/00

مدل
آزمایشگاهی
()kN-cm
90938/1

حداکثر نیروی قابلتحمل)(Pmax
مدل تحلیلی

مدل تحلیلی /مدل
آزمایشگاهی

()kN-cm
92309/11

1/00

مدل
آزمایشگاهی
()kN
888

مدل تحلیلی

نمونه

()kN
309

SPIW1

مستهلک شده مدل تحلیلی به آزمایشگاهی در حدود  1/07است.

وارده برای اولین بار توسط برترو 1مطرح گردید [ .]18از طرفی اثرات

لذا به دلیل مطابقت مناسب میتوان فرض نمود که مدل نواری جذب

این ماهیت پالسی بر رفتار خطی و غیرخطی سیستم یک درجه آزادی

انرژی درستی از تحلیلها را ارائه و پیشبینی مینماید.

نیز مورد توجه محققین مختلف بوده است [ .]41رابطه بین ویژگیهای
زلزله و انرژی ورودی حاصل از پالس سرعت با دوره تناوب بلند که یا

 -5انتخاب شتابنگاشت

به طور مشخص از شتابنگاشت پالسی شکل منشأ میگیرد و یا در

در زلزلههای نزدیک گسل به طور معمول دو مدل شامل اثرات

اثر شتاب پالسگونه با محتوای فرکانسی باال شکل میگیرد ،میتواند

حرکت پرتابهای و جهتپذیری پیشرونده طبقهبندی میشوند .ویژگی

دریچهای مفید برای درک بهتر اثرات مخرب زلزلههای نزدیک گسل

ل توجه در رکورد سرعت و شتاب
بارز این رکوردها وجود پالس قاب 

بر ساختمانهای موجود محسوب گردد.

است .مطالعات اخیر بر زلزلههای نزدیک گسل نشان میدهد که در

بدین منظور تعداد  7شتابنگاشت که معرف زلزلههای حوزه

طراحی ساختمانها میبایست عالوه بر اعمال اثرات محتوای فرکانسی

نزدیک گسل مطابق جدول ( )2انتخاب شدهاند .زلزلههای نزدیک

مشهود در تاریخچه شتاب زلزله ،به موضوع پالس غالب نگاشت سرعت

گسل بر اساس طبقهبندی ارائهشده در مطالعه بیکر و همکاران []42

نیز توجه نمود [ 40و  .]39در حقیقت اهمیت پالسهای موضعی

انتخابشده است.

موجود در شتاب زلزلههای نزدیک و تأثیر آن بر شدت خرابیهای
1Bertero
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جدول  .2مشخصات
Table 2. Characteristics
زلزلهof
earthquakes
near faults

Table 2. Characteristics of earthquakes near faults
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4
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3
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9
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ردیف

1303

Imperial Valley06
Imperial Valley06
Imperial Valley06

1330

Landers

4

1332

Northridge-01

5

910

8/ 3

0/38
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0/023

TCU101

1333

Chi-Chi, Taiwan

7

1303
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Fig. 7. Changes in the ratio of inelastic to elastic wasted energy in a system with SDOF equivalent to the periodicity
Figure 7. Changes in the ratio of inelastic to elastic wasted energy in a system with SDOF
equivalent to the periodicity

 -6روش تحقیق

صورت یک سازه یک درجه آزادی مدلسازی شدهاند .نیازهای انرژی

در این پژوهش تالش میشود تا با بررسی ویژگیهای پاسخ

به عنوان یکی از ابزارهای مهم و کارآمد در اندازهگیری و کمینهسازی

انرژی حاصل از تحلیل سیستمهای یک درجه آزادی معادل در برابر

خسارتهای تجمعی مورد توجه محققین بوده و به شدت و زمان

شتابنگاشتهای نزدیک گسل پالسگونه به تخمین انواع بیشینه

تداوم زلزله وابسته بوده و با تغییر در ضریب شکلپذیری1 ،
تغییر در
Peak Ground Acceleration

Closest
from
the recording
اتفاقsite
to the
ruptured
قرار 2نگرفتن
distanceتأثیر
جهت تحت
بنابراین
خواهد افتاد.
زلزله
انرژی و رابطه آن با سیستم چند درجه آزادی پرداخته شود .در areaشدت

مدلهای این مطالعه ،دوره تناوب االستیک از  0/98تا  2/89ثانیه

Magnitude
Momentبعد و به
کاربردی بدون
نیازهای انرژی از دو عامل مذکور ،نمودارهای

است .از طرفی ضریب شکلپذیری نیز مقادیر 4 ،3 ،2 ،1و  5در

صورت نسبت های کاربردی انرژی تعریفشدهاند.

نظر گرفته شده است .بدیهی است که منظور از شکلپذیری واحد
تضمین بقای سازه در حوزه ارتجاعی است .از طرفی کلیه مدلها به

3

Shear wave speed

4

 -7نسبت نیاز انرژی تلف شده غیر ارتجاعی به ارتجاعی
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یکی از اهداف اساسی در طراحی بر اساس عملکرد این است
که طرح لرزهای تضمین نماید المان سازهای شکلپذیری و ظرفیت
استهالک انرژی مناسب و کافی را به نحوی داشته باشند که سطوح
خسارت وارده بر سازه برحسب زاویه دریفت طبقه و تغییر شکل

چندان نسبت به درجه غیرخطی شدن سازه حساس نباشد.

 -8نسبت نیاز انرژی چرخه ای به مجموع انرژی تلف شده
انرژی ورودی لرزهای به سازههای دارای مقاومت جانبی اندک،

توسط انرژی تلف شده چرخه ای متوازن و غالباً به درجه خسارت های

اعضا به مقادیر حدی متناظر با سطوح عملکردی مدنظر طراح

سازه ای مرتبط میگردد .از آنجا که در شکل ( )7مشاهده گردید،

محدود شوند .لذا برای دستیابی به این هدف الزم است سازه را در

 TDEچندان به درجه غیرخطی شدگی ( µبه جز برای سازه های

فاز غیر ارتجاعی مورد ارزیابی قرارداد .نیاز انرژی تلف شده برابر با

با پریود متوسط) حساس نیست ،منطقی به نظر می رسد که بخشی

مجموع انرژی میرایی و چرخه ای در انتهای حرکت زمین است .در

از  TDEکه انرژی تلف شده در اثر عملکرد چرخه ای ( ) HE

شکل ( )7تغییرات نسبت انرژی تلف شده غیر ارتجاعی به ارتجاعی

است ،ارزیابی گردد .در شکل ( )8تغییرات نسبت انرژی چرخهای به

)  ، . (TDE in / TDE elترسیم شده است .مطابق شکل (،)7

کل انرژی تلف شده در سیستم یک درجه آزادی ( ) HE / TDE

به جز در سازه های با پریود متوسط (  TDE ،) T = 1.59چندان

تحت رکورد نزدیک گسل پالسگونه محاسبه و نمایش داده شدهاند.

به درجه غیرخطی شدن سازه (ضریب  ) µوابسته نیست .این بدان

مطابق شکل ( )8برای سازههای مورد مطالعه ،نسبت  HE / TDEبا

معنی است که بین انرژی تلف شده و انرژی میرایی ویسکوز توازن

افزایش  µافزایش می یابند و با افزایش پریود اصلی سازه ،این نسبت

برقرار است که باعث می شود مجموع این دو مکانیسم اتالف انرژی

در اثر رشد  ، µکمتر و به صورت خطی کاهش مییابد .نرخ تغییرات

شکل  .8تغییرات نسبت انرژی چرخهای به کل انرژی تلف شده در سیستم یک درجه آزادی معادل در برابر دوره تناوب
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Figure 8. Changes in the ratio of cyclic energy to total wasted energy in a system with SDOF equivalent
to the periodicity
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به دست آمده در محدوده پریود بلند به شدت به محتوای انرژی زلزله
وابسته است که البته این موضوع با مراجعه به طیف پاسخ االستیک
نیز مشاهده می گردد .به طور نمونه اگر در محدوده پریود بلند نرخ
تنزل طیف میانگین پاسخ شدید باشد ،نسبت  HE / TDEنیز با
سرعت بیشتری کاهش می یابد.
 -9مقایسه نیاز انرژی تلف شده در سیستمهای چند درجه
آزادی و یک درجه آزادی

مطابق تعریفی که از انرژی تلفشده بیان شد ،به مجموع انرژی
میرایی و چرخهای اطالق شده و در انتهای فاز اعمال نیروی زلزله
محاسبه میگردد .از آن جایی که در انتهای پاسخ ،سازه دارای اندکی
انرژی جنبشی است ،این کمیت بسیار بهاندازه انرژی ورودی نزدیک
است .نتایج  TDEبه تفصیل در شکلهای ( )9تا ( )10نمایش
داده شده است .این نمودارها عالوه بر اینکه ارزیابی  TDEسیستم
سازه ای چند درجه آزادی را میسر می سازد ،می تواند به عنوان
اطالعات اساسی جهت محاسبه  TDEسیستم چند درجه آزادی به
کمک طیف انرژی یک درجه آزادی فراهم آورد.
شکل ( )9تغییرات نسبت نیاز  . TDEسیستم چند درجه آزادی
غیر ارتجاعی به نیاز ارتجاعی سازه یک درجه آزادی معادل است که به
عنوان یکی از نسبتهای کاربردی در ارزیابی رابطه بین سیستم چند
درجه آزادی و یک درجه آزادی استفاده میگردد.
انطور که در شکل ( )9مشاهده میگردد ،برای سازه های کوتاه
مرتبه و بلند مرتبه ،نیاز  TDEسیستم چند درجه آزادی بزرگتر از

نیاز  TDEسیستم یک درجه آزادی معادل است .افزایش دوره تناوب
و افزایش اهمیت اثرات درجات آزادی باعث می شود که نیاز TDE

سیستم چند درجه آزادی تقویتشده و به یک همگرا گردد .همچنین
با افزایش ضریب شکلپذیری مقدار نسبت  TDEنیز افزایش مییابد.
لذا تغییرات نسبت  TDEتقریباً متناظر با ضریب شکلپذیری درجه

غیرخطی شدگی است.
نتایج نشان داده شده در شکل ( )10اطالعات مورد نیاز جهت
تخمین نیاز  TDEسازه قابی به کمک مقادیر حاصل از سیستم یک
درجه آزادی معادل را فراهم می آورد .الزم به ذکر است که نتایج
ارائه شده مربوط به زلزله های نزدیک گسل پالسگونه دارای اثرات
جهتپذیری پیشرونده است .همانطور که در شکل ( )10مشاهده
میشود ،با افزایش ضریب شکلپذیری مقدار نسبت مجموع انرژی
تلف شده غیر ارتجاعی در سیستم چند درجه آزادی به مجموع
انرژی تلف شده غیر ارتجاعی در سیستم یک درجه آزادی معادل
نیز افزایش مییابد .با توجه به تأثیر اهمیت مودهای باالتر و درجات
آزادی ،با افزایش دوره تناوب اصلی سازه و افزایش ضریب شکلپذیری،
این نسبت مطابق شکل ( )10افزایش مییابد.
 -10نیاز انرژی چرخه ای در سیستم چند درجه آزادی
نیاز انرژی چرخه ای بهعنوان یکی از پارامترهای مورد نیاز جهت
کمینهسازی خسارتهای سازهای ،بخشی از انرژی ورودی است که
به وسیله تسلیم المانهای سازه تلف می شود .شکل ( )11تغییرات
ف شده در سیستم
نسبت انرژی چرخهای تلف شده به کل انرژی تل 
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Figure 11. Changes in the ratio of the energy of the lost cycle to the total energy lost in the system of
MDOF against the periodicity of the structures under study.
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Figure 12. Percentage of energy lost due to a) inelastic deformation b) damping for different values of
ductility coefficient in the studied structures
چند درجه آزادی در برابر دوره تناوب اصلی سازههای مورد مطالعه
آزادی مستقل از دوره تناوب بوده به قسمتی که اثر مودهای باالتر

است.

شکل کلی نمودار  HE / TDEشبیه همان نموداری است که
برای نسبت  HE / TDEسیستم یک درجه آزادی متناظر با مود
اول به دست آمد .بنابراین می توان از اطالعات سیستم یک درجه
آزادی معادل برای تخمین نسبت  HE / TDEدر مدل چند درجه

چندان بر آن قابل توجه نیست .بنابراین از اطالعات سیستم یک
درجه آزادی معادل می توان استفاده نمود.
همچنین با افزایش ضریب شکلپذیری (  ) µاین نسبت برای
سیستم چند درجه آزادی به نتایج سیستم یک درجه آزادی نزدیک تر
شده و به تعبیری افزایش  µمنجر به کاهش اثرات مودهای باالتر

آزادی استفاده نمود .شکل ( )11تغییرات نسبت انرژی چرخه ای

میگردد.

برابر دوره تناوب سازههای مورد مطالعه ارائه شدهاند .مراجعه به این

 -11سهم مؤلفههای انرژی در سیستم چند درجه آزادی

تلف شده به کل انرژی تلف شده در سیستم چند درجه آزادی در
تصاویر نشان می دهد که نسبت  HE / TDEدر سیستم چند درجه
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Table 3. Share of relative input energy, damping and cycling for different values of ductility coefficient

دوره تناوب اصلی
سازه

0/234

1/524

9/9022

µ

انرژی تلفشده

انرژی ورودی نسبی
()KJ

انرژی میرایی ()%

انرژی چرخهای ()%

0

8818/11

0/19

0/20

9

11099/32

0/1

0/1

2

19321/01

0/23

0/11

1

18201/89

0/20

0/19

0

0180/10

0/10

0/29

9

10801/99

0/11

0/23

2

19383/80

0/1

0/1

1

10080/02

0/11

0/23

0

3308/10

0/80

0/98

9

12003/90

0/10

0/29

2

10399/90

0/18

0/22

1

00831/90

0/19

0/20

غیر ارتجاعی (چرخه ای) تشکیلشده است که در رابطه ( )17آورده
شده است .انرژی کرنشی االستیک بخشی از انرژی ورودی زلزله است
که به شکل کرنش االستیک در المانهای سازه ذخیره می شود (که
البته در خالل ارتعاش آزاد سازه به انرژی میرایی و جنبشی تبدیل
می گردد) .انرژی چرخه ای دربرگیرنده مجموع انرژی تلف شده
در اثر تغییر شکل های غیر ارتجاعی در المانهای سازه است .در
انتهای ارتعاش سازه ،درصد انرژی تلف شده در اثر میرایی و تغییر
شکل  های غیرخطی به همراه کل انرژی ورودی برای مقادیر مختلف

ضریب شکلپذیری (  ) µمطابق شکل ( )12برای سازههای مورد
مطالعه این پژوهش مقایسه شده اند .با توجه به شکل ( )12مشاهده
میشود که با افزایش ضریب شکلپذیری (  ) µسهم انرژی میرایی
کاهش مییابد .از جهت دیگر کاهش سهم انرژی میرایی به ارتفاع
سازه وابسته است .به نحوی که برای  ، µ = 5افزایش ارتفاع سازه
باعث گردید سهم انرژی تلف شده در اثر میرایی افزایش یابد .علت
این اتفاق از آنجاست که در سازه های بلند مرتبه با افزایش ضریب
شکلپذیری (  ) µیا افزایش درجه غیرخطی شدگی ،بیشینه نیازهای
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غیر ارتجاعی سازه در طبقات تحتانی متمرکز شده و با کاهش سهم اثر

درجات آزادی نیاز انرژی بهدستآمده برای سیستمهای چند درجه

مودهای باالتر تعداد المانهایی که غیرخطی می شوند کمتر خواهد

آزادی با مقدار متناظر آن در سازههای یک درجه آزادی معادل همپایه

بود .پس برای برقراری توازن انرژی تلف شده ،سهم انرژی میرایی

شده است .نتایج بررسی حاصل از این مطالعه در ادامه ارائه میگردد:
• به جز در سازه های با پریود متوسط ( TDE ،) T = 1.59

افزایش می یابد.
شکل ( )13نمودار انرژی ورودی نسبی وارد بر سازه به مقادیر

چندان به درجه غیرخطی شدن سازه (ضریب  ) µوابسته نیست.

مختلف ضریب شکلپذیری (  ) µنمایش داده شده است .همانطور

این بدان معنی است که بین انرژی تلف شده و انرژی میرایی

که در شکل ( )13مشاهده میشود ،با افزایش ضریب شکلپذیری (

ویسکوز توازن برقرار است که باعث می شود مجموع این دو مکانیسم

 ) µو افزایش ارتفاع سازه ،مقدار انرژی ورودی نسبی نیز افزایش پیدا

اتالف انرژی چندان نسبت به درجه غیرخطی شدن سازه حساس

میکند.

نباشد .همچنین برای پریودهای باالتر از  2/5ثانیه با افزایش ضریب

برای مقایسه بهتر بین سهم انرژی تلف شده در اثر میرایی و تغییر

شکلپذیری ،نسبت  TDE in / TDE elکاهش مییابد و در این

شکل های غیرخطی و تأثیر اندازه غیرخطی شدن سازه بر آن ،جدول

محدوده پریود ،نسبت نیاز محاسبه شده وابستگی کمتری نسبت به

( )3ارائه شده است .میانگین نتایج به دست آمده از جدول نشان

تغییر پریود دارند.

می دهند که در سازه های کوتاه و میان مرتبه ،چنانچه تراز غیرخطی
شدن سازه اندک (  ،) µ = 2سهم انرژی تلف شده در اثر میرایی

• بررسی نسبت نیاز انرژی چرخهای به مجموع انرژی تلف شده

)  ( HE / TDEدر سیستم یک درجه آزادی حاکی از آن است که

بین  10تا  39درصد بیشتر از انرژی تلف شده چرخه ای است .البته

برای سازههای کوتاه مرتبه نسبت  HE / TDEبا افزایش ضریب

با افزایش ضریب شکلپذیری این رویه برعکس می گردد .افزایش R

شکلپذیری ،افزایش مییابد .ولی در سازههای میان مرتبه و بلندمرتبه

باعث شد سهم انرژی میرایی  %47تا  %62و سهم انرژی چرخه ای

با افزایش شکلپذیری این نسبت کاهش مییابد.

بین  %38تا  %53تغییر داشته باشد .هرچه ارتفاع سازه کمتر باشد،

• یکی از نسبتهای کاربردی که میتوان برای ارزیابی رابطه

سهم انرژی چرخه ای بیشتر از انرژی میرایی است .به طور نمونه در

بین سیستم چند درجه آزادی به سیستم یک درجه آزادی استفاده

سازه  24طبقه برای  ، µ = 5سهم انرژی چرخه ای نسبت به انرژی

نمود ،نسبت نیاز انرژی سیستم چند درجه آزادی غیر ارتجاعی به نیاز

میرایی قابل توجه تر می گردد .نکته دیگر اینکه با افزایش ارتفاع

ارتجاعی سازه یک درجه آزادی است .بررسی این نسبت نشان میدهد

سازه تغییر در ضریب شکلپذیری (  ) µتأثیری بر تغییر سهم انرژی

که افزایش دوره تناوب و افزایش اهمیت اثرات درجات آزادی باعث

تلف شده چرخه ای و میرایی نمی گذارد .به عبارتی تأثیر هر دو

میشود که نیاز سیستم چند درجه آزادی تقویت گردد .همچنین با

مکانیسم اتالف انرژی یکسان و شبیه هم است.

افزایش ضریب شکلپذیری مقدار نسبت  TDEنیز افزایش مییابد.

 -12نتیجهگیری

غیرخطی شدگی است.

لذا تغییرات نسبت  TDEتقریباً متناظر با ضریب شکلپذیری درجه

به منظور ارتقای طراحی لرزهای سازهها ،انرژی ورودی نسبی ناشی

• نیاز انرژی چرخهای )  ( HEدر سیستم چند درجه آزادی

از زلزله به سازه به عنوان بارگذاری لرزهای در طراحی سازه در نظر

بخشی از انرژی ورودی است که بهوسیله تسلیم المانهای سازهای تلف

گرفته شده است .در این پژوهش با پیشنهاد نسبتهای کاربردی و

میشود .نسبت نیاز  HE / TDEبرای مدلهای چند درجه آزادی

مفید به ایجاد ارتباط بین انرژی در سازههای یک درجه آزادی و چند

میتواند یک نسبت کاربردی مفید باشد .بررسی نسبت HE / TDE

درجه آزادی پرداخته شده است .بدین منظور نسبتهایی همچون

نشان میدهد که در سیستم چند درجه آزادی مستقل از دوره تناوب

نسبت انرژی تلف شده غیر ارتجاعی به ارتجاعی ،نسبت انرژی تلف

بوده به قسمتی که اثر مودهای باالتر چندان بر آن قابلتوجه نیست.

شده هیسترزیس به کل انرژی تلف شده برای سیستمهای چند درجه

همچنین با افزایش ضریب شکلپذیری این نسبت برای سیستم چند

آزادی و یک درجه آزادی معادل تعریف و برای منظور نمودن اثرات

درجه آزادی به نتایج سیستم یک درجه آزادی نزدیکتر شده و به
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