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چکیده
پوستههای مخروطی شکل ناقص بتن مسلح مانند برجهای آبگیر ،دودکشها ،سیلوها ،به دلیل هزینه گزاف ساخت و اهمیت باالی عملکردی
بدون انقطاع ،الزم است تا با دقت باالتری در مقابل زلزله طراحی شوند .در این پژوهش ،در ابتدا به بررسی مطالعات مقدماتی صورت گرفته
بر روی پوستههای مخروطی شکل و سیر کلی مباحث صورت گرفته بر روی اینگونه از سازهها خواهیم پرداخت و درنهایت با انتخاب
شتابنگاشتهای متناسب با مکان ساخت نمونهای از این قبیل سازهها به تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی سازه فوقالذکر خواهیم پرداخت.
درنهایت با مقایسه جابهجاییهای صورت گرفته در سازه و محدودیتهای در نظر گرفتهشده از سوی استاندارد  2022ایران نشان خواهیم داد
که تحلیل و طراحی سازه در محدوده الزامات این آییننامه قرار دارد.
کلمات کلیدی :پوسته مخروطی ناقص ،بتن مسلح ،تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی

مقدمه
بررسیهای ابتدایی در زمینه ارتعاش پوستهها به دهه  02میالدی بازمیگردد که در آن سالها لیسا [1] 1به بررسیهای ابتدایی این پدیده
پرداخت ،اما کاربر روی پوستههای مخروطی به دلیل پیچیدگیهای ریاضیاتی ،شامل خصوصیات هندسی و دینامیکی به نسبت پوستههای
استوانهای از پیشرفت کمتری برخوردار شد .در سال  1692گلد برگ [2]2به مطالعه مودها و فرکانسهای مربوط به یک پوسته مخروطی شکل
پرداخت .ایشان در مطالعه خود مدعی ایجاد روشی بر پایه انتگرالگیری عددی شد که با استفاده از آن قادر بود تا نهتنها به مطالعه ارتعاشی
پوستهها بپردازد بلکه میتوانست تنشها و تغییر شکلهای پوسته براثر بارهای استاتیکی و هارمونیک را نیز بدست آورد .در دهه  02میالدی و
استفاده از روش اجزای محدود محققانی مانند یواِدا به بررسی ارتعاش مخروطهای ناقص با ضخامت ثابت پرداختند ،در سال 1601
پژوهشگری به نام روس [0]0با استفاده از روش نیمهتحلیلی ماتریسهای جرم و سختی پوستههای استوانهای و مخروطی را محاسبه نمود .در
سال  1600تامبیراتنام و تویندران [4] 4به طراحی بهینه پوستهها برای ارتعاش آزاد آنها با توجه به کمترین فرکانس ممکن برای مودهای
متقارن پرداختند .در این مطالعه شعاع داخلی پایه و شیب پوسته داخلی ثابت نگهداشته شده است درحالیکه شیب پوسته خارجی بدون ایجاد
ناپیوستگی بهصورت تکههای ثابت در نظر گرفتهشده است .سیواداس و گانسان [1] 1در سال  1606در ابتدا به بررسی ارتعاش آزاد
سیلندرهای استوانهای کنسولی با ضخامت متغیر پرداختند .آنها در کار بررسی سیلندرهای استوانهای از روش اجزای محدود نیمهتحلیلی
استفاده نمودند و تغییرات ضخامت را بهصورت خطی و سهمیوار متصور شدند .در ادامه سیواداس و گانسان ] [9در سال  1606به بررسی
ارتعاش آزاد مخروط های کنسولی با ضخامت متغیر با ضخامت متغیر پرداختند .در این حالت نیز مانند حالت پیشین برای حل کردن روابط

دینامیک سازه و بدست آوردن فرکانسهای طبیعی سازه از تقریبهای اولیه الو استفاده نمودند .این دو همچنین] [0در سال  1606به مطالعه
ارتعاش در پوستههای اوتوتروپیک با ضخامت متغیر پرداختند .در این بررسی مخروطهای با شرایط مرزی دوسرگیردار و دو سر مفصل
موردبررسی قرارگرفتهاند .در سال  2221بوچانان و وانگ ] [0به بررسی اشکال مودی و فرکانسهای مخروطهای ضخیم پرداختند .در این
پژوهش تأثیر شرایط مرزی متفاوت مانند دو سر آزاد ،دوسرگیردار و یکسر گیردار-یک سر آزاد موردبررسی قرارگرفته است .آنان در این
بررسی از روش اجزای محدود برای بررسی ارتعاش پوستههای مخروطی استفاده نمودهاند و از معادالت سهبعدی کرنش-جابه جایی برای
رابطهبندی المان محدود در سیستم مختصات مخروطی بهرهبردهاند.

انتخاب شتاب نگاشتهای مناسب تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی
با توجه به ماهیت دینامیکی زلزله و تغییر مداوم اندازه و جهت نیروهای ایجادشده در ارتفاع سازه ،پدیده تشدید حاصل از نزدیکیی
فرکانس سازه و فرکانس بارگذاری حاصل از بار دینامیکی اعمای برسازه در این بخش ارائه توضییحاتی در میورد نحیوه انتخیاب رکوردهیای
مناسب جهت انجام تجلیل دینامیکی تاریخچه زمانی متناسب با بندهای ارائه شده در استاندارد  2022ایران ] [6خیواهیم پرداخیت .سیپس بیا
توجه به توضیحات ارائه شده در استاندارد  2022مبنی بر مقیاس کردن رکوردهیای انتخیابی بیرای انجیام تحلییل دینیامیکی تیاریخ ،زمیانی،
رکوردهای انتخابشده را به مقیاس درخواهیم آورد .در مرحله بعد با اعمال این رکوردها به پایه سازه به تحلیل سازه خواهیم پرداخت و نتایج
حاصل از این تحلیل را ارائه مینماییم.
شتابنگاشتهایی که در تعیین اثر حرکت زمین مورداستفاده قرار میگیرند باید تا حد امکان نمایانگر حرکت واقعی زمین در محل احداث بنا،
در هنگام وقوع زلزله باشند .برای نیل به این هدف هفت زوج شتابنگاشت متعلق به مؤلفههای افقی زلزلههای مختلف ثبتشده که دارای
ویژگیهای زیر باشند انتخاب گشتهاند:
شتابنگاشتها متعلق به زلزلههایی باشند که شرایط زلزله طرح را ارضا کنند و در آنها آثار :بزرگا ،فاصله از گسل ،سازوکار چشمه لرزه زا
در نظر گرفتهشده باشد.
ساختگاههای شتابنگاشتها باید به لحاظ ویژگیهای زمینشناسی ،تکنونیکی ،لرزهشناسی و بخصوص مشخصات الیههای خاک با زمین
محل ساختمان تا حد امکان ،مشابهت داشته باشند.
مدت زمان حرکت شدید زمین در شتابنگاشتها حداقل برابر با  12ثانیه یا سه برابر زمان تناوب اصلی سازه ،هرکدام بیشتر است ،باشد.
مدت زمان حرکت شدید شتابنگاشتها را میتوان از روشهای معتبر مانند روش توزیع تجمعی انرژی تعیین کرد.
بر همین اساس شتاب نگاشت های انتخابی که از پایگاه داده مربوط به سال  2212سایت  [12] PEERو متناسب با طیف استاندارد 2022
ایران برای منطقهای با نوع خاک  0گردآوری شده اند در جدول زیر و با ذکر جزئیات مرتبط با استاندارد  2022ایران ارائه شدهاند.
بر اساس موارد ذکر شده در ذیل بند  2-4-1-4-2استاندارد  2022ویرایش سوم ،پس از انتخاب زوج شتابنگاشتهای متناسب با این
استاندارد ،باید این شتابنگاشتها بر اساس روش معرفیشده در این استاندارد به مقیاس درآورده شوند .شکل رکوردهای شتاب انتخاب شده
قبل و بعد از اعمال این ضریب در اشکال زیر نشان داده شدهاند .عدد مربوط به ضریب مقیاس رکوردهای شتاب انتخاب شده برابر یا 1/10
خواهد بود ،که اعمال این ضریب در حداکثر شتابهای رکوردهای موجود در اشکال زیر به طور واضح نشان داده شده است .پس از انتخاب
و مقیاس سازی رکوردهای شتاب متناسب با منطقهای که این سازه در آن قرار دارد این شتابها در قالب نیروهای دینامیکی تحریک کننده که
از طرف زمین بر سازه وارد میشوند به پایه سازه اعمال خواهند شد.

شکل : 2شتاب زلزله  Loma Prietaپس از مقیاس کردن

شکل : 4شتاب زلزله  Loma Prietaپس از مقیاس کردن

شکل : 7شتاب زلزله  Loma Prietaقبل از مقیاس کردن

شکل : 3شتاب زلزله  Loma Prietaقبل از مقیاس کردن

شکل : 6شتاب زلزله  Loma Prietaپس از مقیاس کردن

شکل : 5شتاب زلزله  Loma Prietaقبل از مقیاس کردن

شکل : 8شتاب زلزله  Northridgeپس از مقیاس کردن

شکل : 1شتاب زلزله  Northridgeقبل از مقیاس کردن

شکل : 9شتاب زلزله  Northridgeقبل از مقیاس کردن

شکل : 71شتاب زلزله  Northridgeپس از مقیاس کردن

شکل : 72شتاب زلزله  CHI-CHIپس از مقیاس کردن

شکل : 77شتاب زلزله  CHI-CHIقبل از مقیاس کردن

شکل : 74شتاب زلزله  CHI-CHIپس از مقیاس کردن

شکل : 73شتاب زلزله  CHI-CHIقبل از مقیاس کردن

جدول -7رکوردهای انتخابشده جهت تحلیل دینامیکی بر اساس استاندارد 2811
ردیف

نام زلزله

عمق

زمان

زلزله()m

مؤثر()sec

بزرگا

فاصله()m

نوع گسل

سرعت
موجبرشی()m/s

1

Chi-Chi Taiwan,CHY036

6/ 8

66/4

7/66

16/1

معکوس

622/1

6

Chi-Chi Taiwan,TCU110

6/ 8

24/66

7/66

11/1

معکوس

616/7

2

Northridge-01,Santa Monica

61

11/74

6/66

17/2

معکوس

226/6

4

Northridge-01,LA Saturn St

61

11/32

6/66

61/6

معکوس

218/7

3

Loma Prieta, Hollister

17/3

16/4

6/62

67/7

معکوس

271/8

South&Pine
6

Loma Prieta,Hollister Diff

17/3

16/31

6/62

64/3

معکوس

613/3

Array
7

Loma Prieta,Sunny Vale

17/3

63/68

6/62

62/6

معکوس

667/7

مشخصات هندسی سازه مورد بررسی
سازه بررسی شده در این تحقیق ،مخروطی ناقص به ارتفاع  12متر است که در پایه دارای ضخامتی برابر با  92سانتیمتیر مییباشید
که این ضخامت در باالی سازه به  02سانتیمتر کاهش پیدا خواهدکرد .این سازه برای منطقه بندرعباس واقع در جنوب کشور با خیاک نیوع 0
مورد بررسی قرار گرفته است که تمامی شتابنگاشتهایی که در باال مورد بحث قرار گرفتهاند نیز متناسب با ایین منطقیه و طییف اسیتاندارد
 2022که خود نیز متناسب با این منطقه بوده است می باشند .برای مدلسازی و تحلیل این مخروط از نیرمافیزار  Abaqusنسیخه [11] 1201
استفاده شده است ،که در شکل زیر نمونهای از مدل ساخته شده در این نرمافزار به نمایش در آمده است.

شکل : 75مدل هندسی سازه

به جهت بررسی دقیقتر پوسته بتنی مسلح از نظریه مدل آسیب دیده بتنی موجود در نرمافزار آباکوس استفاده شده است کیه در آن بیتن در دو
حالت بارگذاری کششی و فشاری از خود واکنش نشان میدهد .بدین طریق که بتن در فاز کششی تا میزان حداکثر مربوط به مقاومت کششیی
را به صورت خطی از خود واکنش نشان می دهد و پس ترک خوردگی با یک افت مقاومیت از خیود تغیییر شیکل نشیان خواهید داد .در فیاز
فشاری نیز بتن تا مرحله حداکثر فشاری از خود واکنشی متناسب با سختی اولیه نشان میدهد و پس از این مرحله با تغیییر سیختی حاصیل از
ایجاد خورد شوندگی در بتن و افت سختی همچنان از خود تغییر شکل نشان میدهد .نمودارهای مرتبط با واکنشهای بتن در مراحل مختلیف
بارگذاری در زیر آورده شدهاند.

 2-3نمودار تنش-کرنش بتن در کشش( )aو فشار()b

 3-3نمودار تنش-کرنش بتن در کشش-فشار و کشش

تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی پوسته بتن مسلح
پس از به دست آوردن ضریب مقیاس برای رکورد های زلزله ،بر اساس مطالب عنوانشده در آییننامه طراحیی سیاختمانهیا در برابیر
زلزله (استاندارد  )2022و اعمال این شتابنگاشتهای مقیاس شده بهعنوان نیروی وارد بر پایه سازه ،در ادامه تحلیلهای دینیامیکی تاریخچیه
زمانی انجام میشوند و نتایج تحلیلها به قرار زیر عنوان میگردند .در نرمافزار آباکوس ،تغییر مکانهای نوک مخروط بیهعنیوان خروجیی در
این تحقیق موردبررسی قرارگرفتهاند.

شکل : 76تغییر مکان نوک مخروط برای زلزله Loma Prieta,Sunny Vale

شکل : 71تغییر مکان نوک مخروط برای زلزله Loma Prieta, Hollister South&Pine

شکل : 78تغییر مکان نوک مخروط برای زلزله Northridge-01,Santa Monica

شکل : 79تغییر مکان نوک مخروط برای زلزله Northridge-01,LA Saturn St

شکل : 21تغییر مکان نوک مخروط برای Loma Prieta,Hollister Diff Array

شکل : 27تغییر مکان نوک مخروط برای زلزله Chi-Chi Taiwan,TCU110

شکل : 22تغییر مکان نوک مخروط برای زلزله Chi-Chi Taiwan,CHY036

همانطور که در اشکال مربوط به تغییر شکل نوک مخروط مشاهده میشود ،جابهجایی حداکثر مربوط به زلزله Chi-Chi
 Taiwan,TCU110است که این مقدار حداکثر برابر با  0/01متر میباشد ،حداقل میزان جابهجایی نیز متعلق به زلزله Northridge-
 01,LA Saturn Stکه برابر با  2/20متر میباشد.
بر اساس بند  4-1-4-2استاندارد  2022ایران ویرایش سوم مقدار متوسط بازتابهای بهدستآمده از تحلیل تاریخچه زمانی هفت رکورد
انتخابشده بهعنوان بازتاب نهایی سازه تلقی خواهد شد ،در اینجا با استفاده از ترکیب جذر مجموع مربعات بازتاب نهایی سازه محاسبهشده
است که مقداری برابر با  4/0متر خواهد داشت .بر همین اساس جابهجایی نسبی سازه برابر با  2/264خواهد بود .در صورت استفاده از رابطه
 14-2بیانشده در استاندارد  2022ایران ،مقدار تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح برای سازههای بازمان تناوب کمتر از  2/0ثانیه باید
کوچکتر از  2/221ارتفاع سازه باشد که این عدد برای یک سازه  12متری برابر با  1/21خواهد بود و میزان تغییر مکان جانبی نسبی واقعی
طرح برابر با  2/20خواهد شد که این عدد مناسبی است.
پس میتوان نتیجه گرفت که میزان جابهجایی نسبی واقعی طرح در میزان خوبی قرار دارد.

جدول - 2میزان تغییر مکان نوک مخروط برای زلزلههای انتخاب شده
حداکثر تغییر مکان نوک

ردیف

نام زلزله

1

Chi-Chi Taiwan,CHY036

2/41

2

Chi-Chi Taiwan,TCU110

0/01

0

Northridge-01,Santa Monica

2/26

4

Northridge-01,LA Saturn St

2/20

1

Loma Prieta, Hollister South&Pine

1/92

9

Loma Prieta,Hollister Diff Array

2/62

0

Loma Prieta,Sunny Vale

1/24

مخروط(متر)

نتیجه گیری
با توجه به ماهیت دینامیکی اثر نیروی زلزله بر روی ساختمانها و نیاز به طراحی دقیقتر سازه هایی از قبیل دودکشها ،سییلوها و
برجهای خنک کننده نیروگاهی و نیاز به عملکرد بدون انقطاع آنها در بررسی بر آن شدیم تا با انتخاب شتابنگاشتهای متناسیب بیا منطقیه
مورد بررسی یک مخروط بتنی مسلح و سعی در مدلسازی دقیقتر مصالح بتنی با استفاده از تئوری آسیب بتنی به مطالعه دقیقتر یک نمونیه از
این دست سازهها بپردازیم .در این بررسی شتابنگاشتهای انتخابی با مراجعه به پایگاه داده  PEERمربوط بیه سیال  2212کیه متناسیب بیا
طیف پاسخ در نظر گرفته شده در استاندارد  2022و متناسب با نوع خاک منطقه که در این بررسیی از نیوع  0در نظیر گرفتیه شیده اسیت ،در
جدول شماره  1جمع آوری شدهاند .پس از برآورد ضریب مقیاس این شتابنگاشتها که بر طبق توضیحات استاندارد  2022ایین عیدد برابیر
 1/10میباشد ،این عدد به شتابنگاشتهای مذکور اعمال گشته و پس از آن این شتابها به عنوان نیروهای تحریک سازه ،به پاییه آن اعمیال
شدهاند .تغییر شکل نوک سازه به عنوان یکی از پاسخهای سازه به بارهای دینامیکی در طول روند تحلیل ثبت گردیده اسیت و مییزان حیداکثر
این تغییر شکلها در جدول شماره  2گردآوری شدهاند که جابهجایی حداکثر مربوط به زلزله  Chi-Chi Taiwan,TCU110است که ایین
مقدار حداکثر برابر با  0/01متر میباشد ،حداقل میزان جابهجایی نیز متعلق به زلزله  Northridge-01,LA Saturn Stکه برابر با  2/20متر
میباشد .این میزان از جابهجایی با مطالب ذکر شده در استاندارد  2022کنترل گردیده است و در محدوده نتایج مطلوب قرار دارد.
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