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چکیده
طراحی مقاوم لرزه ای در سالهای اخیر تحت تغییرات اساسی قرار گرفته است .يكی از مهمترين پیشرفتها در اين زمینه ،تأکید بر طراحی در حالت
های حدی است که عموماً تحت عنوان طراحی بر اساس عملكرد از آن ياد می شود.يكی از روشهای مهم در اين حوزه،روش طراحی مستقیم بر
اساس تغییرمكان است که در اين روش بر خالف آيین نامههای فعلی که در آنها نیروها اساس کار هستند ،تغییرمكانها در درجه اول اهمیت قرار دارند.
لذا با افزايش گرايش به طراحی لرزهای سازه بر اساس تغییرمكان و به منظور بررسی رفتار ،الزم است اثرات تغییرمكانهای ماندگار گسلش زلزلههای
حوزهی نزديک گسل بر سازه های طراحی شده با هر دو روش بررسی شود .در راستای اين هدف ،در اين مطالعه مراحل گام به گام روش طراحی
مستقیم بر اساس تغییرمكان ارائه شده است.سپس دو نمونه قاب مشابه که با روش تغییرمكان و روش نیرويی طراحی شدهاند تحت تحلیل تاريخچه
زمانی غیرخطی قرار میگیرند و با اعمال شتابنگاشتهای گوناگون تاثیر تغییرمكانهای ماندگار گسلش درهر دو نوع قاب بررسی میشود .نتايج نشان
میدهد که سازه طراحی شده با روش تغییرمكان رفتار قابل پیش بینیتری نسبت به سازه طراحی شده با روش نیرويی تحت اثرات تغییرمكانهای
ماندگار زلزلههای حوزهی نزديک گسل دارد.
کلمات کلیدی :تغییرمكانهای ناشی از گسلش ،طراحی براساستغییرمكان ،طراحی براساس نیرو ،قاب خمشی بتنی

 -8مقدمه
در سالهای اخیر توجه زيادی به روش طراحی مبتنی بر تغییر مكان در سازه های بتنی شده است .موضوع طراحی مبتنی بر تغییر مكان سازه های چند
درجه آزاد بتن آرمه به عنوان فلسفه اصلی اين روشها مطرح بوده است  .در سال 1791گولكان و سوزن[]1به مطالعه رفتار غیر ارتجاعی سازه های
بتنی تحت بارهای دينامیكی پرداختند  .آنها روابط معادلی برای میرايی سازه يک درجه آزاد ارائه کردند  .در سال  1791شیباتا و سوزن[ ]2روش سازه
جايگزين را برای سازه های بتن آرمه ارائه نمودند .هدف از ا ين مطالعه ارائه يک روش طراحی بر اساس تغییر مكان بود  .مواِهل[ ]3چهارچوب کلی
يک روش طراحی مقاوم در برابر زلزله بر اساس محاسبه نسبت تغییر مكان طبقات از روی طیف پاسخ تغییر مكان را پیشنهاد نمود  .اما تحقیقات

لواِدينگ و همكاران[ ]1برای سازه های يک درجه آزاد ،نقطه آغاز تعیین تغییرمكان هدف حداکثر بود که بر اساس ظرفیت شكل پذيری متناسب با
جزئیات اعضا ء به دست می آمد .اين روش توسط کالوی و کی نگسلی[ ]5برای پلهای چند درجه آزاد معادل بسط داده شد.اما مساله کلیدی در
کاربرد طراحی مبتنی بر تغییر مكان برای ساختمانهای چند طبقه ،تبديل تغییر مكان نیاز کل سازه به تغییر شكلهای نیاز غیر ارتجاعی سازه ای يک طبقه
بود که توسط آلونزو و همكاران [ ]1و سِنه ويرانتا و کراوينكلر[ ]9ارائه شد .پس از آن با استفاده از متد های مختلف روشهای جديدتری ارائه شد .
فرديس و پاناجیوتاکس[ ]8در سال1779روشی بر اساس طراحی حد نهايی برای بارهای ثقلی و کنترل تغییر مكان تحت زلزله سطح بهره برداری ارائه
نمود.
باالخره در سال  2005پتین گا و پريستلی [ ]7با ارائه يک متدولوژی منسجم بسیاری از پارامترها را در روند طراحی مد نظر قرار داده اند که اين
روش مبنای طراحی سازه های مقاله حاضر قرار گرفته است.
در اين مقاله رفتار غیرارتجاعی چهار سازه بتنی قاب خمشی منظم و انعطاف پذير با ارتفاع چهار ،هشت ،وپانزده طبقه که با دو ديدگاه متفاوت تغییر
مكانی و نیرويی طراحی شده اند در هنگام وقوع زلزله مورد بررسی و ارزيابی قرارگرفته است  .در روش طراحی بر اساس نیرو ،از نیروهای لرزه ای
و در روش طراحی مستقیم ويرايش سوم استاندارد ]10[2800مبتنی بر تغییر مكان ،از مطالعات انجام پذيرفته توسط پتین گا و پريستلی استفاده شده
است .با استفاده از تحلیل تاريخچه زمانی دينامیكی غیرخطی عملكرد لرزه ای اين سازه ها تحت شتابنگاشت های حوزه نزديک گسل قرار می گیرند.
روش طراحی مبتنی بر نیرو دارای محدوديتهای زير است ]11[ :
الف -تخمین اولیه برای پريود اصلی( )Tدر شروع روند طراحی؛ آيین نامه های زلزله از روابط تجربی که بر پايه
تعاريف عمومی از سیستم سازه ای و هندسه سازه استوار است ،استفاده می کنند .اين مقادير جهت يک طراحی محافظه کارانه ،عمداً کمترر از مقرادير
اندازه گیری شده ارائه شده اند]13-12[ .
ب -ضريب اصالحی نیروها (ضريب کاهش)  ، Rيک وسیله ساده برای رسیدن به يک طیف غیر ارتجاعی است .آيین نامه ها مقادير ضريب  Rرا
بسته به مصالح ساخت و نوع سیستم سازه ای بكار رفته مشخص می کنند .با اين حال ،به نظر می رسد اين مقادير دلخواه است و به سختی توجیه
پذير باشند ،در عین حال که متناسب با نتايج تحلیلی و آزمايشگاهی ارائه نشده اند،
ج -مقادير تغییر مكانها با يک روش ساده و سريع  ،آن هم فقط در پايان روند طراحی کنترل می شوند.
اصوالً در شرايط حد ی نهايی ،اين تغییرشكلها هستند که از يک سو به ناپايداری سازه کمک کرده و از سوی ديگر میزان خرابیها را افزايش می دهند.
اين امر سبب می شود ساختمان به صورت جزئی يا کلی کاربری خود را از دست داده و حتی غیرقابل بازسازی شود .عالوه بر اين ،تعیین خرابی
المان های سازه نیز از روی حدود تغییر شكلی آسانتر از استفاده از حدود نیرويی است .بنابراين منطقی به نظر می رسد که بر ای طراحی ،روشی مورد
بررسی قرار گیرد که در آن تغییر مكانها با توجه خاص بر روی تغییر شكلها ،در ابتدای روند طراحی در نظرگرفته شود .شرط حدی بهره برداری را
می توان بر اساس رويداد زلزله های متوسط در نظر گرفت که احتمال وقوع آنها در عمرسازه زياد است(با تحمیل يک حد برای نسبت تغییرمكان
طبقات ،خرابیهای غیر سازه ای محدود شده و يا اتفاق نمی افتد)در اين صورت ،برای جلوگیری از ويرانی در زلزله های شديد ،بايد شكل پذيری نیاز
اجزای سازه ای و تغییرشكلهای کلی سازه کنترل شوند.

 -0تئوری طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان
مبنای طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمكان  ،DDBD ،بر اساس فرض تئوری سازه يک درجه آزادی جايگزين می باشد .اولین قدم در طراحی مستقیم
مبتنی بر تغییر مكان تعیین محدوديت عملكردی بر اساس حدود سرويس دهی با حدود کنترل خرابی میباشد.
حدود سرويس دهی :معموالً بهترين معیار جهت مشخص کردن خرابی ،حدود کرنش و تغییر شكل می باشد  .برای سازه های بتن آرمه می توان با
استفاده از کرنش فشاری بتن و.يا کشش فوالد (يا فشار) اين تعريف را انجام داد[.]11
حدود کنترل خرابی  :حدود کنترل خرابی را نیز می توان با استفاده از محدوديتهای کرنش مصالح يا محدوديت های نسبت تغییر مكان طبقات طراحی
که برای کنترل خرابی اجزای غیرسازه ای به کار می روند ،تعريف کرد [ .]11در اين تحقیق محدوديتهای عملكردی بر اساس حدود کنترل خرابی
(نسبت تغییر مكان طبقات) و با توجه به ضوابط  ]15[ FEMA 356مقدار  2درصد برای تأمین ايمنی جانی در نظر گرفته شده است.
 -8-0تخمین تغییرمکان تسلیم
پريستلی [ ]11تغییر مكان تسلیم را در محل نیروی برآيند جانبی لرزه ای با دقت کافی بر اساس رابطه ( )1پیشنهاد می کند:
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در رابطه  lbطول دهانه يک تیر و  hbارتفاع تیرهای طبقه و  hn ( he  0.6hnارتفاع کل سازه) ارتفاع محل نیروی برآيند جانبی بره صرورت تقريبری
برای قاب می باشد .اگرچه اين مقدار برای سازه های منظم کافی است ولی در مورد سازه هايی که مقدار جرم در ارتفاع سازه تغییر مری کنرد نیراز بره
محاسبات دقیقتری می باشد .در اين موارد ارتفاع مؤثر را می توان به صورت زير در رابطه ( )2در نظر گرفت:
( )2
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 -0-0پروفیل تغییرمکان سازه
در گام بعدی بايد پروفیل تغییر مكان فرضی سازه برای قابهای بتنی منظم مشخص شود.طبق پیشنهاد لئودينگ و همكاران [ ]1تغییرمكران طراحری در
تراز  iاز روابط زير تخمین زده می شود تا در تكرار اول به کار رود:
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 -3-0تعیین تغییرمکان هدف
تغییر مكان طراحی سیستم يک درجه آزاد معادل از رابطه زير به دست می آيد:
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()1
که  miو   iبه ترتیب تغییر مكان و جرم طبقات می باشند.

 -4-0محاسبه ضریب شکل پذیری سازه
ضريب شكل پذيری از رابطه زير بدست می آيد
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 -5-0تعیین جرم مؤثر
با درنظر گرفتن مشارکت جرمی در مود اصلی ،جرم مؤثر برای سیستم يک درجه آزاد معادل عبارت است از:
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 -6-0محاسبه میرایی ویسکوز معادل
برای محاسبه میرايی ويسكوز يک سیستم خطی معادل با سطح شكل پذيری مورد نظرر در همران سیسرتم در هنگرام رفترار غیرخطی،روابطری توسرط
محققین مختلف بر اساس يكسان سازی انرژی تلف شده در سیستم پیشنهاد شده است .پريستلی رابطه زير را برای سازه های قاب خمشی بتنری ارائره
کرده است.
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 -7-0بدست آوردن زمان تناوب معادل  Teبه ازای   dو  از طیف طرح تغییرمکان

شکل: 8جزییات بدست آوردن Te

از طیف طرح تغییرمکان

در شكل 1يک نمونه طیف طرح تغییرمكان ارتجاعی و چگونگی تعیین  Teروی آن نشان داده شده است.طیف طرح تغییرمكان از طیف طرح شتاب با
تقسیم آن بر مجذور فرکانس در هر نقطه به دست می آيد.
 -1-0محاسبه سختی معادل
سختی مؤثر در تغییر مكان حداکثر برای سازه يک درجه آزاد معادل را می توان با معكوس کردن رابطه پريود طبیعی سیستم يک درجه آزاد در رابطه
( )10به دست آورد:
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 -9-0تعیین برش پایه
()11
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 -82-0توزیع برش پایه در ارتفاع سازه و تعیین نیروی جانبی طبقات
برش پايه محاسبه شده با استفاده از رابطه ( )11متناسب با پروفیل تغییر مكان جانبی سازه با استفاده ازرابطه ( )12در ارتفاع سازه توزيع می شود.
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 -3توصیف سازههای مورد مطالعه
مثالهای در نظر گرفته شده قابهای خمشی بتنی  1و  8طبقه سه دهانه با دهانه  1متری میباشد.تمام طبقات دارای ارتفاع کف تا کف  3متر هسرتند و
وزن هر طبقه برابر  200کیلونیوتن فرض شده است.از طیف آيین نامه زلزله ايران برای خاک نوع دو و پهنه لرزه خیرزی برا خطرر نسربی خیلری زيراد
استفاده شده است[.]10آيین نامه مورد استفاده در طراحی  FEMA356می باشد.با مبنا قرار دادن سطح عملكرد ايمنی جانی[،]15تغییرمكران نسربی برین
طبقهای سازهها برابر با 2درصد در نظر گرفته شده است.قابها با روش نیرويی استاندارد 2800و نیز با روش  DDBDطراحری شرده انرد.پس از طراحری
اولیه برای ارزيابی،قابها تحت تحلیل دينامیكی تاريخچه زمانی غیر خطی قرار گرفته اند و شتابنگاشت های حوزه نزديک گسرل حراوی تغییرمكانهرای
ماندگار به آنها اعمال گرديده است .مراحل طراحی قابهای مذکور با استفاده از نر م افزار SAP2000انجام گرفته است.

 -4نتایج طراحی سازه ها به روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان
 -8-4مقایسه نسبت تغییر مکان طبقات در قابهای چهار ،هشت طبقه:
نسبت تغییرمكان طبقات مختلف کلیه سازهها در شكلهای ( )2و ( )3ارائه شده است  .مشاهده می شود با اين که هر دو دسرته سرازه هرا برر اسراس
ارضای شرايط لرزه ای يكسان و با يک طیف طرح استاندارد طراحی شده اند ،اما به دلیل روش و مبانی متفاوت طراحی ،رفتاری کامالً متفاوت از خود
بروز دادهاند.
در کلیه حاالت سازههای "استاندارد  " 2800از مرزهای مجاز 2درصد فراتر رفتهاند .اين در حالی است که ايرن سرازه هرا در تحلیرل اسرتاتیكی شربه
دينامیكی اين شرايط را ارضاء می کنند  .در ضمن ،برای برطرف نمودن اين مشكل راه حل روشن و مستقیمی وجود ندارد.از طرف ديگرر سرازه هرای
"روش تغییرمكان " مقادير مجاز تعیین شده را ارضاء می کنند .فقط در سازه هشت طبقه به مقدار بسیار کمی از مقدار مجراز تجراوز شرده اسرت کره
براحتی با تصحیح منحنی تغییرمكان اولیه ،قابل اصالح است.
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شکل : 0مقایسه نسبت تغییرمکان طبقات سازه  4طبقه
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شکل : 3مقایسه نسبت تغییرمکان طبقات سازه  1طبقه

 -0-4مقایسه نیروی برشی پایه حداکثر:
مقايسه برش پايه حداکثر در حالت طراحی اولیه ،تحلیل خطی يا در مرحله شروع تحلیل( غیرخطی) و در مرحله پايان تحلیلهای غیرخطری در شركل
()1نشان داده شده است  .مقادير برش پايه تحلیل غیرخطی در سازه های "روش تغییرمكان " در اکثر موارد کوچک ترر از مقرادير طراحری اولیره مری

باشند .در حالی که در سازه های "استاندارد " 2800دقیقاً برعكس است  .به عبارت ديگر سازه هرای طراحری شرده برا نیروهرای "اسرتاندارد " 2800
همواره تحت تأثیر نیروهای بسیار بزرگتر از آنچه در طراحی اولیه منظور شده قرار می گیرند.
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شکل : 4مقایسه نیروی برش پایه

 -5نتیجه گیری
نتايج حاصله از سازه های مورد مطالعه به روشنی نشان میدهد که روش طراحی مستقیم بر اساس جابجايی ،کنترل بسیارمناسبی از تغییر مكران وتغییرر
مكان نسبی را برای سازههای نزديک گسل فراهم میآورد.در واقع طراحی سازه های قاب خمشی بتنی در شرايط نزديک گسل با روش تغییرمكران در
ابتدا غیر اقتصادی به نظر می آيد.اما پس از انجام تحلیل دينامیكی تاريخچه زمانی سازه می توان فهمید اين طراحی غیراقتصادی که ناشری از کوتراه در
نظر گرفتن پريود موثر و در نتیجه باال بردن سختی سازه است برای کنترل تغییرمكان جانبی اعضای سازه و جلوگیری از ايجاد تغییرمكانهرای خرارج از
محدوده مجاز در سازه می باشد.
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