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چکیده
عملکرد یک سازه پس از ایجاد تشکیل اولین مفصل پالستیک یکی از اساسی ترین پارامترها در تعیین ضریب رفتار و تحلیل دینامیکی سازه می
باشد .در این پژوهش با تحلیل رفتار کمانشی یک قاب فوالدی در مودهای مختلف و بررسی دقیق مکانیزم خرابی آن توسط نرم افزار اجزای
محدود آباکوس به آنالیز رفتار سازه پس از کمانش پرداخته شد .زوایای کمانش ،کرنش های پالستیک ،تنش ها و نیروهای برشی پایه بوجود آمده
در سازه که همگی از مهم ترین پارامترهای تعیین رفتار سازه می باشند ،مورد ارزیابی قرار گرفته شده است و در پایان ،شتابنگاشت سه زمین لرزه
مختلف با ماهیت های فرکانسی متفاوت ،که همگی آنها طبق آیین نامه  2022هم پایه و اصالح شدند به مدل اعمال شد و پاسخ های سازه در
ایجاد کرنش پالستیک معادل و نیروی برشی پایه با هم مقایسه شدند .نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد محل وقوع تشکیل مفصل پالستیک تابعی
از شماره مود فرکانسی بوده و همچنین وقوع زمین لرزه با ماهیت جابجایی گسل در افزایش کرنش های پالستیک بوجود آمده نقش چشم گیری
دارند و از طریق تشکیل مفصل پالستیک در ستون باعث ایجاد خرابی سازه می شوند .همچنین زمین لرزه هایی با ماهیت گسل کور ،برش پایه

بسیار زیادی به سازه وارد کرده و مکانیزم خرابی از طریق ناپایدار کردن سازه در هندسه صورت می پذیرد.
کلمات کلیدی :تحلیل دینامیکی غیر خطی ،رفتار پسا کمانشی ،پاسخ لرزه ای قاب فوالدی.

مقدمه
در گذشته مطالعات فراوانی در مورد کمانش االستیک قابهای مسطح و روش های آن صورت پذیرفته است .اساس کار این مطالعاات عمادتا بار
روی مفهوم کمانش االستیک قاب تحت شرایط تعادل خنثی بوده است .اخیرا نشان داده شده که کمانش االساتیک اولیاه بارای یاک قااب پیوساته
سخت ،می تواند حالت ناپایداری در سازه ایجاد کند .لذا عملکرد سازه پس از کمانش نیز بسیار حائز اهمیت است و می بایست باه دقات بررسای
گردد و عکس العمل سازه پس از مکانیزم خرابی مورد بررسی قرار گیرد .لیندر و همکاران در سال  1992بعاد از مطالعاه کماانش موضاعی باال و
کمانش کلی سازه به این نتیجه رسیدند که ثابت پیچش خالص مقطع به میزان ابعاد جان بستگی نداشته و تابعی از بال مقطاع مای باشاد] .[1سااید

احمد و همکارانش ،در سال  2222مقاومت خ مشی پس از کمانش تیرها با جاان شایاردار را باه کماک روش اجازای محادود بررسای کردناد و
دریافتند مقاومت تیرهای  Iشکل با جان شیاردار ،پس از وارد شدن به ناحیه رفتار پالستیک ،می تواند بوسایله مشخصاات باال ارزیاابی شاود].[2
مونجیهو وهمکاران ،در سال  2229روشی نوین برای محاسبه ضریب اعوجاج در سازه پس از کمانش بیان کرده و توصیه کردند که بارای محاسابه
مقاومت سازه پس از کمانش پیچشی جانبی می بایست مرکز برش ایجاد شده در تیرهای()Iشکل مورد بررسی قرار گیرد].[3
حال در این پژوهش ابتدا با تحلیل فرکانسی و تعیین مودهای قاب یک طبقه با یک دهانه ،تغییر شکل های بوجود آمده در سازه طی بارگذاری
های متفاوت در چهار مود اول بررسی شد و سپس رفتار پس از کمانش کلی سازه مورد ارزیابی قرار گرفت و تغییر شکل های االستیک و
پالستیک بوجود آمده در ستونها با هم مقایسه گردیدو با تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی مدل ،رفتار سازه تحت اثر زمین لرزه مورد ارزیابی قرار
گرفت.

پساکمانش
پدیده کمانش بطور کلی از نظر تاثیر گذاری بر اعضا به دو ناحیه تقسیم بندی می شود:
کمانش کلی
کمانش ناحیه ای :مثل کمانش موضعی جان و یا بال یک پروفیل فوالدی  Iشکل

شکل :1

الف) کمانش کلی

ب)کمانش موضعی جان][13

دراین پژوهش هدف بررسی کمانش کلی اعضا می باشد که در نهایت منجر به ناپایداری بخشی از سازه و یا فروریزش آن می شود .در عمل ،بسته
به ضریب الغری ستون ،مود خرابی تسلیم محوری و یا کمانش می تواند در ناپایداری سازه حاکم باشد .پساا کماانش در حقیقات مرحلاه پاس از
کمانش عضو است که به دنبال بوجود آمدن کمانش رخ می دهد .وقتی که بار به بحرانی ترین حالت خود برسد ،مقدار بار ممکن است تغییر نکناد
و یا حتی کاهش یابد ولی طی آن تغییر شکل رو به افزایش است .در بعضی از موارد ،سازه بطور پیوسته به پذیرفتن بار ادامه می دهد و ایان ماورد
باعث افزایش تغییرشکل ها می شود که در نهایت منجر به ادامه در چرخه دوم کمانش یعنی مسیر پس از کمانش مای شاود .آناالیز رفتاار پاس از
کمانش سازه ها عمدتا بصورت غیر خطی است که مسلما الگوی بهتری از حاالت سازه نسبت به ناحیه خطی ،بیان خواهد کرد].[4

بررسی زمین لرزه :
میتوان گفت این بخش از آنالیز یکی از مهمترین قسمتهای این بررسی بوده ،چراکه کوچکترین اشتباه در انتخااب و اعماال زلزلاه باعاث باروز
خطاهای بسیار بزرگی در پاسخهای بدست آمده از نرم افزار خواهد شد .محتوی فرکانسی زلزلهها به طور مستقیم بر رفتار مدل در طول زمینلارزه
تاثیر میگذارد .از آنجاییکه این محتوی فرکانسی نیز خود متاثر از نحوهی تشکیل زلزله و چگونگی حرکات گسلها مایباشاد لاذا تماامی شاتاب-
نگاشتهای منتخب در این تحقیق از زمین لرزههایی که با ماهیتهای مختلف تشکیل شدهاند انتخاب شده و از لحاظ محتوی با یکادیگر متفااوت
بوده در نتیجه تاثیرات مختلفی بر پاسخ تحلیل خواهند داشت .برای دستیابی به این هدف سه زلزله مختلف با ماهیتهای متفاوت انتخاب شد].[2
زلزله نورثریج که قدرت این زمین لرزه  6/9ریشتر و عمق کانون آن  19کیلومتر بوده که اوج شتاب زلزله در آن حدود  6ثانیه باا مقادار حاداکثر
شتاب معادل  2/2 gبوقوع پیوست .این زلزله در امتداد یک گسل کور اتفاق افتاد .در گسل کور سطح لغزش تا سطح زمین نمیرسد] . [6همچنین
زلزله کوبه با قدرت  6/0ریشتر انتخاب شد که کانون زلزله در عمق  16کیلومتری از سطح زمین قرار داشت و مقدار ماکسیمم برای شتاب زلزله در
 24ثانیه و اوج شتاب  2/32 gاتفاق افتاد .ماهیت زمین لرزه کوبه جابجایی گسل و حرکات تکتونیکی آنها بر روی هم بوده است] .[7در آخار نیاز
زلزله امریوایل با ماهیت لغزش گسل مورد بررسی قرار گرفت که کانون زلزله در عمق 3تا 2کیلومتری سطح زماین قارار داشات و شادت آن 6/9
ریشتر با  PGA=0.25 gبوده است].[0
سپس تمامی نگاشتهای خام زمین لرزه به مقدار 2/12 gهمپایه شدند و برای صرفه جویی در زمان تحلیل و بررسی زماان ماوثر زلزلاه از روش
اصالح تریفانک و بردی مطابق رابطه  1استفاده شده است].[ 9
Teff = T0.95- T0.5

)(1

در این رابطه  T0.95و T0.05به ترتیب ،مربوط به زمانی است که نگاشت زلزله  92درصد و  2درصد اناریی زلزلاه را باه ساازه وارد مایکناد.
انریی زلزله با سطح زیر نمودار  a2رابطه مستقیم دارد که در آن  aبیانگر شتاب میباشد .در نتیجه با استفاده از سطح زیر نمودار  a2و نگاشت هر
زلزله با استفاده از نرم افزار متلب ،زمان موثر هر زلزله را بدست میآوریم.

الف)امری ویل

ب)کوبه

ج) نورث ریج ] [6و ] [7و ][8

شکل  :2نگاشت های همپایه و اصالح شده مربوط به زمین لرزه های

با توجه به نمودارهای فوق حداکثر زمان الزم برای تحلیل19/2ثانیه میباشد .در نتیجه زماان تحلیال لارزهای تونال  22ثانیاه انتخااب شاد و ایان
نگاشتها در معرفی شرایط مرزی ،به قسمت تحتانی زمین اعمال شدند .همچنین از آنجاییکه شتابهای مورد نظر بر حسب  gمیباشاند ،در عادد
9/01که همان شتاب با توجه به نمودارهای فوق حداکثر زمان الزم برای تحلیل19/2ثانیه میباشد .در نتیجاه زماان تحلیال لارزهای تونال  22ثانیاه
انتخاب شد و این نگاشتها در معرفی شرایط مرزی ،به قسمت تحتانی زمین اعمال شدند .همچنین از آنجاییکه شتابهای مورد نظر بر حساب g
میباشند ،در عدد 9/01که همان شتاب جاذبه بر حسب متر بر مجذور ثانیه است ضرب خواهند شد].[2

مدلسازی به روش اجزای محدود:
در این پژوهش عملکرد پساکمانشی یک قاب یک دهانه و یک طبقه توسط نرم افزار اجزای محدود آباکوس مورد بررسی قرارگرفت .هندسه مادل
به نحوی ان تخاب شده که بتوان با روابط مقاومت مصالح پیشرفته ،بارهای بحرانی آنرا بدست آورد و بدین ترتیب با مقادیر حاصل از تحلیل مقایسه
نمود .برای این منظور تعیین مقادیر ویژه بارهای بحرانی در مودهای کمانشی مختلف و نیز شکل مودها توسط حلگر مختص کماانش نارم افازار و
مقایسه آن با مقادیر تئوریک صورت پذیرفت ،همچنین رفتار قاب پس از کمانش اعضا با در نظرگیری اثرات غیر خطی شدن در هندساه و مصاالح
بوسیله روش حل استاتیک ریکس مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در ادامه با اعمال  3شتاب نگاشت مختلف به محل تکیاه گااه قااب ،عملکارد
لرزه ای قاب تحت اثر زمین لرزه ها با ماهیت های متفاوت نیز ارزیابی خواهد شد.

شکل  :3مدل قاب مورد مطالعه

کمانش یک عضو ناشی از عدم تقارن در بارگذاری ،عدم مستقیم بودن عضو و یا عدم تقارن سطح مقطع آن در طول به دلیال وجاود نقاص هاایی
چون اعوجاج و یا ترک های ریز می باشد .این عدم تقارن ها در حین افزایش بار محوری ،تاثیر تجمعی داشته و در نهایت موجاب کماانش عضاو

خواهند شد .البته این موارد در شبیه سازی عددی و در نرم افزار در نظر گرفته نمی شوند .علت اصلی این امر عدم قطعیات هاا و پیچیادگی علال
ایجاد کمانش می باشند .بنابراین از آنجا که مدل ها در نرم افزار بصورت ایدهآل متقارن در نظر گرفته می شوند ،باید به نحوی اثرات این عوامل در
قالب تعریف نقص اولیه در عضو لحاظ گردد .واضح است این نقص اولیه در اعضا و بارگذاری های کاامال متقاارن الزم اسات اعماال شاوند .در
صورت عدم تعریف نقص اولیه در عضو متقارن ،اینم عضو می تواند در سطوح باالی بار کمانش کند .البته این کماانش ناشای از ناپایاداری هاای
ناچیز عددی بوده که حالتی تجمعی دارند و به هیچ عنوان نباید با کمانش واقعی اشتباه گرفته شوند .با کنترل ساده ای مای تاوان باا توجاه باه باار
کمانشی باالی این نوع کمانش ها ،به غیر واقعی بودن آنهات پی برد .متاسفانه این کنترل در برخی مراجع علمی معتبر انجام نشده و کماانش ناشای
از ناپایداری عددی بعنوان کمانش واقعی معرفی شده است].[12
برای تعریف خواص مصالح منحنی تنش کرنش فوالد مطابق جدول زیر در ناحیه پالستیک تعریف می شوند.
جدول  :1مشخصات مصالح فوالد در ناحیه عملکرد غیرخطی][11
) کرنش نهایی)
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الزم به ذ کر است تنش های ون مایسز واقعی و کرنش های واقعی پالستیک (پسماند) در جدول 1مشاهده می شوند که معیار تسلیم مصالح با این
رفتار ،معیار مایسز می باشد که بیشتر برای فلزات کاربرد دارد.
بطور کلی رفتار پساکمانشی می تواند با  2روش انجام شود:
تعیین مقادیر ویژه کمانشی و شکل مودهای مربوطه و ترکیب خطی آنها برای تعیین رفتار کمانشی بصورت شرایط اولیه.
اعمال مستقیم نقص اولیه در اعضای سیستم مثال بصورت اعمال تغییر مکان نسبتا ناچیز به انتهای یک تیر باا یاک باار گساترده کوچاک درجهات
خارج صفحه دیوار برشی فوالدی].[12
روش اول از نظر دقت مدلسازی و دقت در نتایج از روش دوم بهتر می باشد و در اکثر موارد از این روش برای تحلیل مسائل مساائل پساکمانشای
استفاده می گردد .این امر به این دلیل است که رفتار پساکمانشی همانند رفتار مودال یک سیستم متاثر از مودهای کمانشی مختلاف باوده کاه سااده
سازی در ایجاد نقص اولیه می تواند سبب ایجاد خطاهایی در نتایج نسبت به واقعیت گردد.
در این تحقیق از روش اول استفاده می شود به این صورت که مودهای کمانشی سیستم توسط تحلیل کمانشی تعیین می شوند و نتایج مرباوط باه
شکل مودها بصورت نقص اولیه در یک مدل جدید معرفی می شوند .بنابراین ،این تحلیل شامل دو مرحلاه آناالیز مای باشاد .اولای بارای تعیاین
مودهای کمانشی و دومی برای تحلیل رفتار پساکمانشی .الزم به ذکر است امکان تعریف این دو گام در یک مرحله وجود نداشته و هر یک از ایان
گام ها می بایست در یک مدل جداگانه ایجاد گردند.

همچنین المان ویژه مقطع تیر در نرم افزار ،قادر به شبیه سازی رفتار غیرخطی هندسی و نیز غیرخطای مصاالح باوده و تواناایی مادلساازی رفتاار
کمانشی و پسکمانشی را دارد و در تحلیلهااز آن استفاده خواهد شد.برای دنبال نمودن مسیر تعادل سازه و گذر از نقطه بحرانی به محادوده پاس
بحرانی ،از روش استاتیک ریکس استفاده میشود .با این روش حالت های تعادل استاتیکی در لحظه ناپایاداری جساتجو مایشاود .ریکاس بارای
وضعیتهایی که بارگذاری تناسبی است ،یعنی وقتی که بزرگی نیروها با یک پارامتر اسکالر به نام ضریب تناسابی باار یاا  LPFکنتارل مایشاود،
کاربرد دارد .این روش میتواند حتی برای حالتهای پیچ یده و ناپایدار راه حل مناساب را فاراهم نمایاد .ایان روش همچناین بارای حال مساائل
بارحدی یا مسائل ناپایداری با رفتار نرم شونده مناسب است].[13
در این مدل اندرکنش بین اجزا بصورت گیردار بوده و از تغییر مکان جانبی انتهای فوقانی قاب جلوگیری شده است .همچنین شرایط مارزی بارای
تکیه گاه ها بصورت مفصل در نظر گرفته شده است.در تحلیل کمانشی ،بار  1تن به انتهای ستون ها در محل اتصال به تیر وارد شاده و در مرحلاه
تحلیل استاتیک ریکس ،این مقدار بار در مقدار ویژه مود ضرب شده و دوباره به همان نقطه با مقدار جدید اعمال می شود .برای مش بندی مادل
نیز از  32المان  2بعدی با تابع شکل درجه  1استفاده شده است.

نتایج و بحث :
مقدار بار بحرانی کمانشی مدل در هر مود از کادر مشخص شده در پایین صفحه خروجی خوانده می شود .الزم به ذکر است این عدد ،مقدار ویاژه
کمانشی مدل عددی بوده و مقدار آن در هر سیستم سازه ای ،وابسته به مقدار بار اعمالی می باشد .به عبارت دیگار مقادار ایان پاارامتر باا بزرگای
بارهای اعمالی رابطه عکس دارد؛ بطوریکه حاصلضرب مقادیر ویژه در بارهای اعمالی همواره باید عددی ثابت باشد.

الف) مود اول

ب) مود دوم

ج) مود سوم

د) مود چهارم

شکل  :4مودهای کمانشی قاب

الزم به ذکر است در بسیاری از سیستم های سازه ای عملکرد مدل بیشتر متااثر از ماود کمانشای اول و حاداکثر دوم باوده و مانناد آناالیز ماودال،
مشارکت مودهای بعدی در تعیین عملکرد کلی سازه قابل صرفنظر کردن می باشد .به این ترتیب مقدار بار بحرانی مود اول کمانشای سیساتم برابار
 2972/0 X 1222N = 3231KNمیباشد .حال این مقدار را به منظور اطمینان از صحت نتایج مدل عددی ،با مقدار تئوری مقایسه می کنیم.

به عنوان یک راه حل تقریبی اما ساده و سریع برای قاب هایی که حرکت جانبی آنها مهار شده است می توان از رابطه زیر استفاده نمود.

()2

که دراین رابطه  EIحاصلضرب مدول یانگ مصالح ستون (یا عضو تحت کمانش) در ممان اینرسی مقطع حول محور کمانشی و نیز  Lبیانگر طول
و

ستون (یا عضو تحت کمانش) می باشد .همچنین ضرایب

وابسته به شرایط مرزی ستون (یا عضو تحت کمانش می باشند .ایان ضارایب

از رابطه زیر محاسبه می شوند:
()3

و برای اتصال گیردار

برای اتصال مفصلی برابر

خواهد بود 0.5 .برابر

می باشد در نتیجه مقدار

بیانگر سختی خمشی گره انتهای ستون می باشد .به این ترتیب ضریب
برابر

که در رابطه فوق،

برابر صفر خواهد بود .همچنین برای گره باالی ستون در این مثال ،از آنجاکه مقدار

خواهد بود که به مقدار 1459.6 KNبا جایااااگذاری این مقادیر در رابطه فوق مقدار بار بحرانی برای هر یک از ستون های این سیااستم برابر
با مقدار بدست آمده از نرم افزار اختالف دارد که این اختالف ناشی از حل تقریبی در راه حل بکار برده شده می باشد .الزم به ذکر است 1.88%
هرچه شماره مود باالتر رود ،انریی الزم برای ایجاد کمانش در آن مود افزایش می یابد و همچنین به دلیل پیچیده تر شدن شکل مدل در مودهای
کمانشی باالتر خطای عددی ناشی از مش بندی نادرست ،بیشتر تاثیرگذار خواهد بود .بنابراین در مدل هایی که تاثیرگذاری مودهای باالتر کمانشی
محتمل می باشد ،باید از مش بندی ریزتری استفاده نمود .در ادامه با بیان نمودار ضریب تناسب بار ،میزان افزایش مورد نیاز بار  1تن برای رخداد
مود اول کمانش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

شکل  :2ضریب افزایش بار

همانطور که از شکل 2پیداست ضریب افزایش بار به همان میزان 2902خواهد بود که پس از آن سازه به حالت ناپایدار خواهد رسید .حال با یافتن
بارهای بحرانی کمانش مدل در مودهای مختلف و نیز شکل مودهای مربوطه ،می توان این خروجی ها را مبنای تحلیل پساکمانشی قرار داد .اساس

این روش مقیاس سازی شکل مودهای کمانشی به عنوان نقص اولیه برای مدل بوده که که آنرا مجبور می کنیم مطابق با مود یاا مودهاای مشاخص
شده کمانش نماید .تفاوت این تحلیل با تحلیل قبلی در این است که در تحلیل قبلی هر اندازه که مقادیر بارهای اعماال شاده بازرا باشاد ،رفتاار
مصالح مدل ،االستیک خطی می باشند .این در حالی است که هدف از این تحلیل ،بررسی رفتار واقعی پساکمانشی در سیستم باوده کاه مسالما باا
پالستیک شدن مصالح همراه است.

شکل  :6کانتورکرنش پالستیک معادل در قاب

با توجه به شکل 6مشاهده می شود که در ستون های دو طرف قاب ،تحت بار  1460KNبر روی هر ستون ،کرنش پالستیک رخ خواهد داد .این
کرنش در نقطه وسط هر تیر مقدار بیشینه خود معادل 1/36را داراست که مبین نیاز مبرم قاب به تقویت خمشی در این ناحیه مای باشاد .در دیگار
نواحی ستون ها مقدار کرنش بسیار ناچیز ودرحد 9/73* 3-12و قابل صرفنظر کردن می باشد .همچناین هایچ کارنش پالساتیکی در تیار اتصاال
مشاهده نمی شود.

الف) کرنش پالستیک

ب) تنش میزس

ج) زاویه کمانش

شکل :7تغییرات متغیرها در طول ستون

شکل( 7الف) میزان غیرخطی شدن مصالح را در طول ستون نشان می دهد .در نقطه وسط تیر این میزان بطور ناگهانی افازایش یافتاه و پالساتیک

شدن شدید را بهمراه دارد و به مقدار 2/14خواهد رسید .همچنین در قسمت (ب) تنش میزس بوجود آمده در طول ستون مشاهده می شود کاه در
نقطه وسط ستون به حداکثر مقدار خود یعنی  302مگاپاسکال رسیده که این مقدار برابر تنش نهایی مصالح فوالد مشخص شده در جدول 1باوده و
ستون به کرنش پالستیک خواهد رسید .مقدار زاویه کمانش در طول ستون نیز در قسمت (ج) مشخص شده است که نمایانگر بوجود آمادن نقطاه
عطف کمانش در محل تشکیل مفصل پالستیک می باشد.
در ادامه ،شتاب نگاشت سه زمین لرزه ذکر شده ،بعنوان شرایط مرزی به پای ستونها اعمال مای شاوند و در نهایات نمودارهاای تاریخچاه زماانی
کرنش پالستیک معادل مربوط به کل مدل و مقدار برش پایه ایجاد شده در محل اتصال ستون به زمین ،مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

الف) کرنش پالستیک معادل کل سیستم

ب) برش پایه

شکل  :8پاسخ دینامیکی سیستم تحت اثر سه زمین لرزه مختلف

در این قسمت تاثیر زمین لرزه های مختلف با ماهیت فرکانسی متفاوت بر روی قااب ماورد مطالعاه بررسای خواهاد شاد .پاس از انجاام تحلیال
دینامیکی صریح بهمراه اعمال طیف شتابنگاشت زمین لرزه ها ،با توجه به شکل( 0الف) مشاهده می شود زمین لرزه امرویل بیشترین تاثیر بر ایجااد
کرنش های پالستیک را در  12ثانیه ابتدای زلزله داشته و کرنش پالستیک حداکثر2/2260را به سازه اعمال کرده ،پس از آن زمین لرزه کوباه در 12
ثانیه ابتدایی کرنش قابل توجهی به سازه وارد نمی کند ولی پس از آن تاثیر بسزایی در رسیدن سازه به مرحله پالستیک دارد تا جاییکاه تااثیر آن در
 2ثانیه آخر از زلزله امرویل به میزان  8درصد بیشتر خواهد بود و کرنش پالستیک معادل 2/2274را بوجود خواهد آورد .زمین لرزه نوریچ نسابت
به دو زلزله دیگر تاثیر چندانی در ایجاد مفصل پالستیک در مدل نداشته است و حداکثر کرنش ایجاد شده در اثر این زمین لرزه برابار 2/2220مای
باشد که مقدار آن در مقایسه با دو زلزله دیگر ناچیز است .شکل ( 0ب) نیز موید این موضوع است که طیف نمودار برش پایه ایجااد شاده توساط
زمین لرزه امرویل از ابتدا تا انتهای زمان تحلیل در محدوده بین  2تا  31کیلونیوتن دارای نوسان است و در همین محدود باقی خواهد ماناد .بارش
پایه ایجاد شده توسط زلزله کوبه نیز در  2ثانیه ابتدای تحلیل از امرویل کمتر بوده ولی پس از گذشت زمان  2ثانیه ،تاثیر این زلزله بر سازه در اکثار
نقاط بیشتر از زلزله امرویل خواهد بود .نکته حائز اهمیت اینجاست که با وجود اینکه زمین لرزه نوث ریچ کمترین تاثیر را در ایجاد پالستیک شدن
مقاطع داشت ولی در افزایش برش پایه قاب نقش بسزایی دارد ،مخصوصا در  12ثانیه ابتدای تحلیل که نیروی برشی بسیار زیادی بطور ناگهانی باه

ستون ها وارد میکند که این امر نیازمند افزایش مقطع در مناطقی است که احتمال ایجادگسل کور در ناحیه وجود دارد.

نتیجه گیری
با تحلیل فرکانسی و استاتیکی و دینامیکی مدل ،این نتیجه حاصل شد که محل کرنش پالستیک ایجاد شده در ستون ،تابعی از شماره و شاکل ماود
محتمل سازه پس از بارگذاری بوده،لذا در طراحی دینامیکی ،با تحلیل فرکانسی و بارگذاری دقیق سازه و بادنبال آن یاافتن مودهاایی کاه احتماال
وقوع آنها در سازه وجود دارد میبایست محل دقیق تشکیل مفصل پالستیک در ستون بدقت تعیین شده و در طراحی مد نظر قرار گیرد و تمهیدات
الزم برای تقویت آن در نظر گرفته شود .رفتار پس از کمانش سازه و تنش های بوجود آمده در آن ،زوایای کمانش و میزان کرنش پالستیک معادل
سازه ،از پارامترهای اساسی در تعیین عملکرد یک سازه می باشند .همچنین وابستگی بین محل ایجاد ماکزیمم تنش و کرنش و نقطه عطاف زاویاه
کمانش در ارتفاع ستون به وضوح مشهود می باشد.محتوی فرکانسی زمین لرزه ها تاثیر مستقیم بر میزان مهمترین پارامترهای طراحی شامل کارنش
پالستیک و برش پایه بوجود آمده دارند .زیرا با وجود اینکه تمامی زلزله ها به یک مقدار حداکثر شتاب هم پایه شده بودند ولی تاثیرات مختلفی بر
پاسخ سازه داشتند .بررسی ها در این تحقیق نشان داد وقوع زمین لرزه با ماهیت جابجایی گسل باعث ایجاد کرنش هاای پالساتیک چشام گیار در
سازه خواهد شد همچنین وقوع زلزله با ماهیت گسل کور ،نیروی برش پایه بسیار زیادی به سازه وارد خواهد کرد.
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