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کد مقاله2-271 :

ارزیابی استاتیکی غیرخطی قاب مهاربندی زیپی تحت زلزله دور از گسل
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چکیده
در سالهای اخیر به دلیل اقبال زیاد مهندسان به طراحی ساختمانهاا براسااع عملدارد ،اسات اده از روشهاای حللیال ریرخ ای کاه اسا هاای
عملدردی سازه را بهتر نشان میدهند رو به افزایش است.روش حللیل دینامیدی ریرخ ای باهعناوان دقیا حاری روش در ارزیاابی نیااز ساازههاا
شناختهشده است اما به دلیل وجود مشدالت کاربردی و ملاسبات یچیده و زماان بار ،باهطاور ستاترده قابالاسات اده نیتاتند،در مبابال ساادسی
مدلسازی و همچنی حجم اندک حللیل و نیاز زمانی کمتر در حللیل استاحیدیریرخ ی ،موجب حوجاه روزافازون باه دن در ساالهاای اخیرشاده
است .از سوی دیگر ذیرش سیتتم های ساختاری جدید مباوم در برابر زلزله ،به دلیل عدم وجود اطالعات کافی بهمنظور بررسی عملدرد لارزهای
با مشدل روبروست .قابهای مهاربند زیپی که نوعی قاب مهاربند هممرکاز ویا ه ملتاوب مایشاوند نیاز از ایا جملاهاند.بادی منظاور قااب
مهاربندیشده زیپی  5،8و 12طببه فوالدی بااست ادهاز نرمافزار PERFORM-3Dمدلسازی شدوحلت حللیال اساتاحیدی ریرخ ای قرارسرفات.
بهمنظور ارزیابی عملدرد ازحللیل حاریخچه زمانی ریرخ ی حلت  7شتابنگاشت حوزه دور است ادهشد و نتایج مبایته سشته است.
کلمات کلیدی :طراحی بر اساع عملدرد ،استاحیدی ریرخ ی ،دینامیدی ریرخ ی ،قاب مهاربندی زیپی

 -2مقدمه
در سالهای اخیر ملببان سامهای مؤثری در طراحی سازههای مباوم در برابر زلزله برداشتهاناد.،ای

یشارفت شاامل حیییار نگارش دانشامندان از

طراحی بر اساع نیرو به طراحی بر اساع رفتار بوده است.ای روش اص الحاً روش طراحی بر اساع عملدرد نامیده میشاود.طراحی بار اسااع
عملدرد در حبیبت به روشی اطالق میشود که در دن معیار طراحی سازه بهصورت دستیابی به یک رفتار و عملدرد هدف حشریح میشود .حااکنون
در ای مورد مراجع و مؤستات معتبری در دمریدا روشهایی برای ارزیابی و بهتازی ساختمانها و دستورالعملهای مدونی بر مبناای طراحای بار
اساع عملدرد ارائه کردهاند.از میان دنها میحوان به دیی نامههای  ATCو FEMAاشاره کرد.در ی ای دیی نامهها در کشور ماا نیاز دساتورالعمل
حخصصی بهتازی ساختمانهای موجود منتشرشده است.

طراحی ساختمانها با است اده از روش ریرخ ی و بررسی دنها به روش س ح عملدرد،حوسط دیی نامههای بهتازی معتبر از متائل اساسی صانعت

ساختمان در کشورمان است.
 -1قاب مهاربندی زیپی
قابهای شورون،یدی از انواع قابهای مهاربندیشده هممرکز هتتند.رفتار چنی سیتتمهایی حوسط کمانش مهاربندها کنترل مایشاود.بهطاورکلی
ای سیتتم قابلیت باز خش نیروها را  ،س از خرابی موضعی یشدمده در یک طببه ،ندارد و در زلزلههای سذشته رفتار خوبی از خود نشاان ناداده
است [. [1

شکل  :2مکانیسم خرابی قاب مهاربندی شورون

بهمنظور کاهش حشدیل طببه نرم و برای رسیدن به اس لرزهای ریر االستیک ایدار در قابهای شورون  ،افازودن ساتون زیپای در نب اه احصاال
مهارها و حیر حوسط خ یب و همدارانش یشنهاد شد [.]2کمانش حبریباً همزمان مهاربندها در کل ارح اع ساازه باعات حوزیاع یدنواخات خرابای و
ختارت در سازه میشود .

شکل : 1قاب مهاربندی زیپی مطابق پیشنهاد خطیب [. [3

برای جلوسیری از ایجاد مدانیتم زیپر در ارح اع سازه،یانگ و لئون در سال ،2002سازه قاب مهاربندی اصالحشادهای را یشانهاد کردناد کاه زیپار
معل نام سرفت [ . [2بر اساع یشنهاد ارائهشده حوسط دنها ،ابعاد مهارها در باالحری طببه ،باهدف جلوسیری از خرابی کلی سازه ،افزایش مییابد.
همچنی قاب زیپر معل متیر روشنی از نیرو را مشخص میکند ،بنابرای شرایط طراحی بر اساع ظرفیت برای حمام اعضای سازه بهدسانی فاراهم
میشود.

 -3مدلسازی و تحلیل خطی
مدلهای مورداست اده در ای حلبی دارای الن مربعی به ابعاد  18 x18متر باوده کاه در هار راساتا دارای ساه دهاناه و دو قااب مهاربنادیشاده
میباشند( ,شدل )3مدلهای موردم العه شامل قابهایی با حعداد طببات  5, 8و  12میباشد(,شدل .) 2مشخصات ابعادی قابهای موردم العه در
جدول ( )1ارائهشده است.
جدول ا :ابعاد قابهای بررسیشده
عرض دهانه

حعداد دهانه

ارح اع طببه اول

ارح اع سایر طببات

ارح اع کل

قاب  8طببه

 8متر

3

2/5متر

 3متر

 12/5متر

قاب  5طببه

 8متر

3

2/5متر

 3متر

 23/5متر

قاب  12طببه

 8متر

3

2/5متر

 3متر

 38/5متر

کلیه احصاالت حیرها و مهاربندها بهصورت م صلی فرض شدهاند .همه قابها واقع بر خاک نوع 2میباشند .برای به دست دوردن مباطع اولیاه ،باار
مرده طببات

 080و بار مرده بام

 200برای طببات و

 850در نظر سرفتهشده و برای بار زناده از مبادار حعیای شاده حوساط دیای ناماه کاه برابار
180برای بام است،است ادهشده است.

شکل :3پالن سازه

شکل : 4نمای قابهای بررسیشده(قاب 8 ،5و 21طبقه)

بارسذاری لرزهای و حللیل سازهها بر اساع ضوابط استاندارد  ]8[ 2500و مبلت دهم دیی نامه ایران[ ]0انجامشده است .بار زلزله طراحای ناشای
از شتاب زلزله در جرم ناشی از بارسذاری حرکیب زیر میباشد:
D +0.2 L

مباطع ساختهشده بهصورت باکس و با است اده از فوالد  st 37با حنش حتلیم

2200و مدول االستیتیته

2100000میباشند .در

ساخت مباطع به ای ندته حوجه شده است که ضوابط طرح لرزهای بیانشده در مبلت دهم مبررات ملی رعایت شود.برای طراحی سیتتمها به
روش  LRFDاز دیی نامه  AISC360-05است ادهشده و برای سازساری بیشتر با دیی نامه ایران حیییراحی در فرضیات دن اعمالشده است[ . ]7ابتدا
مدلها در نرمافزار  ETABSبا است اده از روش استاحیدی معادل طراحی اولیه شدهاند سپس برای بررسی رفتار ریرخ ی از نرمافزار
 PERFORMاست ادهشده است.در ای حلبی روش وش دور و بار جانبی یشنهادی دیی نامه بهتازی ،حوسط روش حاریخچه زمانی ریرخ ی
ارزیابی میسردد.

 -4مدلسازی و تحلیل غیرخطی
ترکیبات بارگذاری ثقلی
م اب با دستورالعمل بهتازی لرزهای دو نوع حرکیب بار بایتتی حعریف سردد[.]5ای دو حرکیب بار بهمنظور در نظر سرفت اثر ثبلی شادیدحر و یاا
کمتر بهمنظور حشدید لنگرها در حیرها و ستونها و یا کاهش دن بهمنظور کنترل کشش میباشند.ای دو حرکیاب باار ثبلای باهصاورت زیار حعریاف
میشود.
معادله 1
معادله 2
بار مرده و

در روابط باال،

بار زنده مؤثر میباشد.

الگوهای بارگذاری جانبی
حوزیع بار جانبی بر مدل سازه باید حا حد امدان شبیه ه دنچه در هنگام زلزله رخ خواهد داد،باشد و حالتهای بلرانی حیییار شادل و نیروهاا را در
اعضا ایجاد نماید.در ای راستا حداقل دو نوع حوزیع بار جانبی برسازه اعمال میسردد.در ای حلبی جهت منظاور نماودن اثار خودهاای بااالحر،از
حوزیع متناسب با نیروهای جانبی حاصل از حللیل دینامیدی خ ی طی ی که حرکیب خودهای دن بر اسااع روش  SRSSصاورت سرفته،باهعناوان
حوزیع نوع اول است اده شده است.و از حوزیع یدنواخت که در دن بار جانبی متناسب با وزن هر طبباه ملاسابه مایشاود،بهعناوان حوزیاع ناوع دوم
است ادهشده است.

 -4مشخصات شتابنگاشتها
در ای

وهش رفتار قاب های مدل شده،حلت حأثیر  7شتابنگاشت مربوط به زلزله دور از ستل موردبررسای قرارسرفتاه و چگاونگی حاأثیر

زلزله حوزه دور بر اس های لرزهای سازه بررسیشده است.شتابنگاشتهای انتخابی م اب جدول ( )2میباشند.

جدول  :1مشخصات شتابنگاشتهای انتخابی
بیشینه شتاب

فاصله از ستل

بزرسی زلزله

ایتتگاه

زلزله

0/036

28/60

7/0

P1143

CHI-CHI 1999/09/20

0/226

32/0

7/1

P0811

CAPE

0/328

20/2

0/6

P1041

KOBE

0/22

20

0/6

P0734

LOMA

0/28

32

0

P0535

PALM

0/017

20/5

0/7

P0889

NORTHRIDGE

0/217

22/5

7/3

P0865

LANDERS

شتابنگاشتها م اب دستورالعمل دیی نامه زلزله ایران ،ویرایش سوم مبیاع شده ندو در جدول 3ارائه سشتهاند.
جدول  :3عدد مقیاس قابها

زلزله دور از ستل

قاب  12طببه

قاب  5طببه

قاب  8طببه

1/ 2 g

0/58g

0/22g

 -6ارائه نتایج

نمودار  :2نمودار جابجایی طبقات

نمودار : 1نمودار نسبت دریفت طبقات

نمودار  :3نمودار برش طبقات

 -7نتیجهگیری:
 -1جابجایی بهدستدمده برای قاب  8طببه ،حلت بار جانبی ناشی از طراحی دینامیدی طی ی و بار یدنواخت ،مبادیر نزدیک به هم را نشان
میدهد و ان باق خوبی با میانگی جابجایی حاصل از رکوردها دارد.
 -2در قاب  5طببه ،الگوی بار یدنواخت در طببات ایینی و میانی از دقت باالیی در حخمی مبدار جابجایی برخوردار است اما در طببات
باالیی مبادیر بهدستدمده اختالف فاحشی دارند.
 -3جابجایی بهدستدمده در قاب  12طببه حوسط بار جانبی طی ی با دقت باالیی مبادیری نزدیک به میانگی رکوردها را ارائه میدهد.
 -2در بردورد نتبت دری ت ،هیچیک از بارهای جانبی در طببات باالیی هم وشانی مناسبی با نتایج حاصل از حللیل دینامیدی ریرخ ی
ندارند.ای اختالف در سازه  8طببه کمتر از دو سازه دیگر است.
 -8نتبت دری ت بهدستدمده برای قاب  8و  12طببه در طببات ایینی و میانی ان باق بیشتری با نتایج بهدستدمده حاصل از طیف را
،نشان میدهد.
 -0برش بهدستدمده حوسط طیف،برای طببات ایینی در سازه  8و  12طببه مبادیر دست باالیی را ارائه میدهد و در سازه  5طببه
هم وشانی مناسبی مشاهده میشود.
 -7به دلیل اختالف ناسهانی سختی در باالحری طببه ،هیچیک از بارهای جانبی بررسیشده ،برای طببات باالیی ،بردورد واقعبینانهای از
نتبت دری ت و برش طببه را ارائه نمیدهند.
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