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 خالصه

هدف از تحقيق . باشدهاي جديد طراحي مانند طراحي براساس عملكرد مييكي از مهمترين موضاعات در روش كنترل ميزان خسارت وارد بر سازه
بدين منظور ابتدا يك معيار خسارت استاتيكي . باشدمي هاي خمشي بتن مسلحبراي قاب ،ي يك روش جديد طراحي با كنترل خسارتحاضر ارائه

منظور ارزيابي دقت روش پيشنهادي، در ادامه به. شودطبقه بكار گرفته مي 7در طراحي يك قاب بتني شود و سپس روش پيشنهادي داده مي توسعه
هاي خمشي بتن بودن روش پيشنهادي در طراحي قاب مؤثرنتايج نشان از كارايي و . گرددتحليل غيراالستيك خسارت روي قاب مزبور انجام مي

 .باشدبا كنترل خسارت مي ،مسلح

 

 خسارت، طراحي براساس عملكرد، قاب خمشي، بتن مسلح، تحليل غيراالستيك : يكلمات كليد

 

 

   مقدمه  .1

باشد با اين اميد كه بتوان خسارت وارد بر سازه را پس از زلزله ها، حفظ جان ساكنين مياي سازهبطور معمول و سنتي، موضوع اصلي در طراحي لرزه
ها غير قابل قبول و در برخي موارد ها در اين زلزلههاي اخير نشان داد كه ميزان خسارت وارد بر سازهر سالهاي كاليفرنيا دي زلزلهتجربه. تعمير نمود

ي روش هاي طراحي، در نهايت به توسعهنامههاي طراحي و ضوابط ائينها جهت اصالح روشتالش. ها بسيار باال بودي الزم جهت تعمير سازههزينه
ي طراحي عملكردي، كنترل ميزان خسارت وارد برسازه، تحت اثر موضوع اصلي در مقوله. احي براساس عملكرد گرديدجديد طراحي تحت عنوان طر

ارتباطي ميان سطوح عملكرد معرفي شده و ميزان خسارت قابل انتظار وارد بر سازه ايجاد شده  در استانداردهاي عملكردي، بدين منظور. باشدزلزله مي
برداري فوري، ايمني جاني و ترتيب سطح قابل استفاده، بهرهباشند كه بهدي معرفي شده در استانداردها، شامل چهار سطح ميسطوح عملكر . ]1[ است

  . ]3و2[باشند جلوگيري از فروريزش مي

مينان از پتانسيل يك مقياس قابل اط . باشد، يكي از مباحث پايه در مهندسي زلزله ميهابرسازه زلزله يكخسارت ايجاد ميزان پتانسيل 
. ]4[دهد هاي موجود ارائه مياي ساختمانهاي جديد و همچنين ارزيابي لرزهكاربرد زيادي در تحليل و طراحي سازهتواندميها، آوري زلزلهخسارت

طميناني از پتانسيل خسارت آوري يك توانند معيار قابل اپارامترهاي زلزله مانند حداكثر شتاب، طيف پاسخ االستيك، اگرچه بسيار اهميت دارند اما نمي
يك شاخص خسارت براساس  .]9-5[باشد هاي خسارت ميهاي سنجش ميزان خسارت يك سازه، استفاده از شاخصيكي از راه . زلزله را ارائه دهند

شود، بيان اي ايجاد ميارگذاري چرخهشود و همچنين ميزان خسارتي كه به دليل تكرار بها زياد سازه كه سبب ايجاد خسارت ميتركيبي از تغييرشكل
راه ديگري براي تخمين درجه .  باشنداي نمييك از آنها داراي كاربرد گستردهاند اما هيچهاي خسارت مختلفي معرفي شدهتا كنون شاخص . گرددمي

قات، يكي از پارامترهاي اوليه در ارزيابي جابجايي نسبي طب.  خسارت وارد بريك سازه، تخمين ارتباط بين خسارت و جابجايي نسبي طبقات است
مورد توجه قرار گرفته است  ،هاهاي پالستيك ساختمانو در سطح وسيعي بعنوان پارامتر اصلي در سنجش تغييرشكل] 11و10[باشدعملكرد سازه مي

  ]. 15و14[باشد ها ميرل خسارت سازهدهد كه اين پارامتر يك معيار نامناسب و ناكافي در كنتالبته برخي تحقيقات نشان مي ]. 13و12[

يك سازه و از سوي ديگر از آنجا كه ارزيابي ) يا خسارت(با توجه به اينكه معيار جابجايي نسبي يك پارامتر ناكافي براي كنترل عملكرد 
تحقيق يك معيار مؤثر و كاربردي  باشد، در ايناي مشكل ميگير و پروسهي انرژي هيسترزيس ديناميكي كه بسيار وقتشاخص خسارت شامل محاسبه

هدف اصلي  . شودهاي خمشي بتن مسلح براساس شاخص خسارت انرژي و با استفاده از نتايج تحليل بارافزون، بسط داده ميبراي تخمين خسارت قاب
خسارت پيشنهادي اين تحقيق  هاي خمشي بتن مسلح، باكنترل خسارت، بر اساس معيارو بسط يك روش جديد براي طراحي قاب اين تحقيق توسعه

آيند و سپس روش پيشنهادي براي طراحي يك قاب بدين منظور ابتدا توابعي براي تخمين خسارت سازه با استفاده از تحليل بارافزون بدست مي.  باشدمي



رانـدسي عمـمهنملي  گرهـمين كنشش                                            

، ايرانسمنان، سمنان، دانشگاه 1390ارديبهشت  7 و 6  

2 

 

ها ، تحليل خسارت غيراالستيك بر روي قابمنظور ارزيابي دقت روش پيشنهاديدر ادامه به. شودركورد زلزله بكار گرفته مي 7طبقه نحت  7بتن مسلح 
  . هاي خمشي بتن مسلح با كنترل خسارت، بسيار مؤثر و كاربردي باشدتواند در طراحي قابدهند كه روش پيشنهادي مينتايج نشان مي. شودانجام مي

 

 

   شاخص خسارت ديناميكي  .2

شاخص پيشنهادي اين محققان، .  شوداز شاخص خسارت پارك و آنگ محاسبه مي در اين تحقيق ميزان خسارت سازه در تحليل ديناميكي با استفاده
اين محققان شاخص خسارت پيشنهادي خود را با استفاده از مشاهده . ]7[باشدشاخصي تركيبي براساس ميزان تغييرشكل و انرژي تلف شده در سازه مي

ارائه  1در جدول خسارت واقعي وارد بر سازه با مقادير شاخص پيشنهادي اين محققان اند، كه تناسب خسارت عيني وارد بر چند نمونه، كاليبره نموده
          . شده است

  

  جزئيات خسارت متناسب با شاخص پارك و آنگ - 1جدول 

  وضعيت ساختمان  شاخص آسيب  نمود ظاهري  درجه آسيب

  تخريب  <1  فرو ريختن موضعي يا كلي ساختمان  فرو ريزش

  شديد
ه بتن، نمايان شدن آرماتورهاي خرد شدن گسترد

  كمانه كرده
  غيرقابل تعمير  0/1-4/0

  متوسط
هاي بزرگ و گسترده، متورق شدن بتن در  ترك

  تر اعضاي ضعيف
  قابل تعمير  4/0-25/0

  كم
هاي كوچك، خرد شدن موضعي بتن در  ترك

  ها ستون
  قابل تعمير  25/0-1/0

  قابل تعمير  >1/0  هاي پراكنده بروز ترك  ناچيز

  

ميزان خسارت به و برابر واحد خواهد بود زماني كه ) يعني خسارتي اتفاق نيفتاده است(مقدار اين شاخص صفر است زماني كه سازه االستيك باقي بماند 
نظرگرفتن  با در... برداري فوري و ايمني جاني و ديگر وضعيت هاي عملكردي مانند حاالت بهره. حدي باشد كه سازه پتانسيل شكست را داشته باشد

براي تعيين حدود شاخص پارك متناظر با سطوح عملكردي، با مراجعه به استانداردهاي عملكردي مانند . شوندحدودي مابين صفر و يك تعريف مي
ATC40 ]16[ و  FEMA273]2[  برداري فوري، ايمني جاني واستفاده، بهره قابلتوان سطوح عملكردي مي 1و همچنين با مراجعه به جدول 

   .، خسارت كم، خسارت متوسط و شديد شاخص پارك دانست)ناچيز(درجات آسيب بدون خسارت جلوگيري از فروريزش را به ترتيب متناظر با 

  

   شاخص خسارت استاتيكي  .3

استفاده از . هاد شده استدر اين تحقيق شاخص خسارت انرژي به منظور ارزيابي ميزان خسارت وارد بر سازه با استفاده از نتايج تحليل بارافزون پيشن
هاي ي تحليلانرژي تلف شده توسط سازه در تحقيقات بسياري براي تعيين ميزان خسارت وارد برسازه استفاده شده است كه اكثريت غالب آنها برپايه

اي اخص قابل قبولي براي برآورد خسارت سازهعنوان شاما انرژي انباشته شده اتالفي توسط ميرايي هيسترزيس را بهيكاتو و آكي. اندديناميكي قرار داشته
. ... و  ]18[ژانگ و همكارانش از انرژي وارده و انرژي پالستيك سازه براي تعيين ميزان خسارت وارد بر سازه استفاده نمودند. ]17[مورد توجه قرار دادند

  : با مراجعه به معادله تعادل انرژي براي يك سيستم غيرخطي، تحت تحريك يك زلزله
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ي انرژِي هاي جنبشي و كرنشي بطور كلي سهم كمي از ميزان انرژي اتالفي توسط سازه را بر عهده دارند و عمدهدر حالت كلي، مكانيزم. شودتلف مي
ايي در اين دو مكانيزم نيز، هر چه سازه بيشتر وارد فاز غيرخطي شود، سهم انرژِي تسليم از انرژي مير. شوندهاي ميرايي و تسليم تلف ميتوسط مكانيزم

انرژي هدف از اين بخش ارائه شاخصي براساس .  باشدهاي االستيك ميهاي غيراالستيك نسبت به سيستمشود كه مبين سرعت كمتر سيستمبيشتر مي
- ه ميهاي هيسترزيس سازبا توجه به اينكه، منحني ظرفيت حاصل از تحليل بارافزون، پوش حلقه. باشدجذب شده توسط سازه در تحليل بارافزون مي

اي ي هيسترزيس آن تحت زلزلهي سازه، در بزرگترين حلقهي عملكرد را معرف انرژي جذب شدهتوان سطح زير اين منحني در نقطهباشد، پس مي
  :شودي زير محاسبه مياين شاخص با استفاده از رابطه.  باشدخاص دانست كه اغلب سهم بزرگي از انرژي جذب شده توسط سازه را دارا مي
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آنكه در 
pp

E ي عملكرد، سطح زير منحني ظرفيت در نقطه
ip

E ي متناظر با ورود سازه به فاز غيرخطي و سطح زير منحني ظرفيت در نقطه
fp

E 

ي به منظور محاسبه.  باشد كه در ادامه بيشتر توضيح داده خواهند شداي متناظر با ظرفيت نهايي مقطع ميسطح زير منحني ظرفيت در نقطه
طحس

pp
Eشود و در ادامه با توجه به روابط ي عملكرد محاسبه ميسطح زير منحني ظرفيت در نقطه گيري عدديهاي انتگرالابتدا با استفاده از روش
ي هيسترزيس حلقه  ¼سطح مربوط به  ]2[موجود در مرجع  ي زير،سپس با استفاده از رابطه. گرددي تسليم تعيين مينقطه ]ATC40 ]2  موجود در 

  :گرددمحاسبه مي ،سازه

                                                                             
pp y p y pE a d d a= −                                                           (4)                

ي ابتدايي كه ورود سازه در تعريف اين شاخص نقطه  .باشندي عملكرد ميمختصات نقطه yaو ydي تسليم و مختصات نقطه paو  pdآنكه در 
اي در نظر خوردگي اعضاي سازهاي از منحني ظرفيت متناظر با اولين تركشود، نقطهخطي است و شروع خسارت ديدن سازه درنظرگرفته ميبه فاز غير

اي بيشتر خسارت سازههاي باشد و هرچه رفتار سازه بيشتر وارد فازغيرخطي گردد، المانصفر مي گرفته شده است و مقدار شاخص خسارت در اين نقطه
به منظور تعيين . ي ظرفيت نهايي سازه، مقدار اين شاخص به عدد واحد خواهد رسيديده و مقدار اين انديس بيشتر خواهد شد، تا در نهايت در نقطهد

سازه در  اي از منحني ظرفيت، نقطهي ظرفيت نهايي سازهظرفيت نهايي سازه تعاريف مختلفي توسط محققين، مطرح شده است، اما در اين تحقيق نقطه
شود كه در آن با افزايش اندك نيروي جانبي، سازه دچار تغييرشكل ناگهاني بسيار بزرگي، نسبت به گام قبل شود و به اصطالح در منحني نظرگرفته مي

ي مراحل محاسبه. ظرفيت سازه، پرش رخ دهد
fp

E  نيز مشابه با
pp

E باشدمي .
 ip
E ي اولين تركمساحت مربوط به زير منحني ظرفيت در نقطه-

  .اين پس تحت عنوان شاخص خسارت انرژي نام برده خواهد شد الزم به ذكر است، از  اين شاخص از. باشدخوردگي مي

  

  هاطراحي قاب  .4

اي در نظرگرفته شدند كه  سطح  قاب بتن مسلح به  گونه 14هاي گذشته، تعداد هاي خسارت معرفي شده در بخشارزيابي شاخص در اين بخش به منظور
دهانه داراي تعداد طبقات  5هاي ، قاب15و8،12، 5هاي چهار دهانه داراي تعداد طبقات قاب ].15[ها را شامل شوند وسيعي از تعداد طبقات و دهانه

در . باشدمتر مي 4ها نيز متر و طول كليه دهانه 2/3ارتفاع كليه طبقات . باشندمي 9و  7، 5، 3، 1دهانه داراي تعداد طبقات  2هاي و قاب 10و 6،4،2،8
بارگذاري و طبق  2800ها در بستر سنگي قرار دارند و براي منطقه با خطرپذيري متوسط طبق استاندارد شود كليه قابها فرض ميسازي اين قابمدل
ها قاب).  ، رعايت شده است2800ي نامهها، كليه ضوابط از جمله، محدوديت تغييرشكل جانبي در آئيندر طراحي اين قاب(اند نامه آبا طراحي شدهآئين

ها از نوع متوسط طبق قاب اهميت.  تندمترمربع هسبر كيلوگرم  200و بار زنده  760متر و در تمام طبقات داراي بار مرده  4داراي عرض باربر 
 27386مگاپاسكال، مدول االستيسيته بتن برابر  30بتن برابر ها مقاومت مشخصهدر فرآيند تحليل و طراحي اين قاب. فرض شده است  2800استاندارد

مگاپاسكال و مدول  300ومت جاري شدن فوالد ، مقا003/0، كرنش نهايي بتن برابر002/0مگاپاسكال، كرنش متناظر با حداكثر مقاومت بتن برابر 
  . مگاپاسكال فرض شده است 200000االستيسيته فوالد برابر 

  هاكاليبراسيون زلزله  .5

مشخصات ژئوتكنيكي بستر سنگي و داراي فاصله از گسل، با متناسب ]FEMA440]19در ركوردهاي موجود ركورد زلزله از مجموعه 7دراين تحقيق 
- 2800 نامهثانيه كه بنابر آئين 4/2تا  03/0ي اند كه طيف ميانگين حاصل از آنها در بازهمقياس شده 2800نامه اي انتخاب و مطابق با ضوابط آئيننهگوبه 

برابر  4/1 ا، كمترين اختالف را ب) 1.5Tو 0.2Tمحدوده مابين(باشد هاي طراحي شده در اين تحقيق ميي حائز اهميت براي  قاب، محدوده]17[
  .موجود است] 20[در مرجع و طيف ميانگين حاصل از آنها مشخصات مربوط به اين ركوردها . داشته باشد 2800ي نامهطرح آئينطيف

   تحليل خسارت  .6
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افزون و ديناميكي غيرخطي بر هاي بارها به انجام تحليلسازي سازهاز مدلمنظور، پس بدين . باشدانرژي ميخسارت  شاخص ارزيابيهدف از اين بخش 
جهت . و مقادير شاخص خسارت انرژي در تحليل بارافزون و مقادير شاخص خسارت پارك در تحليل ديناميكي محاسبه شدند روي آنها پرداخته شد

ي عملكرد ها در نقطهشاخص ي عملكرد سازه تعيين گردد و سپس مقادير اينهاي خسارت درتحليل بارافزون، نياز است، ابتدا نقطهي شاخصمحاسبه
در . استفاده گرديده است]21[و مطابق با توضيحات ارائه شده در مرجع ،  ]16[ظرفيتمنظورتعيين نقاط عملكرد  از روش طيفبه. سازه محاسبه گردند

ي عملكرد محاسبه گرديد كه به نقطه 5ها، بهاي بيان شده، در سطح وسيعي تعيين گردد، براي هر يك از قاادامه به منظور اينكه، ارتباط ميان شاخص
هاي خسارت در اين نقاط سپس مقادير شاخص .باشندبرابر اين طيف مي 3و  5/2، 2، 5/1هايي و طيف ركوردهاپاسخ ميانگين ترتيب مربوط به طيف

ها، ركوردهاي موجود به مقياس يك از طيفهاي خسارت در حالت ديناميكي، براي هر ي شاخصمحاسبه گرديدند و در ادامه، به منظور محاسبه
و متناظر با هر خسارت محاسبه شده در نقاط عملكرد درتحليل بارافزون، با ميانگين  ها پرداخته شدغيرخطي قابدرآورده شدند و به تحليل ديناميكي

محاسبه گرديد، كه نتايج مربوط به آن در ادامه نمايش داده غيرخطي ديناميكيي انتخاب شده، خسارت مربوط به تحليلزلزله 7گرفتن از نتايج مربوط به 
- مي 2800ي نامه، نقاط مثلث شكل مربوط به خسارت متناظر با طيف ميانگين و متناظر با زلزله طراحي آئين1 الزم به ذكر است در شكل. خواهد شد

باشد، كه معرف   ATC40در   .M.Eتواند متناظر با سطح خطر تقريبي، ميبرابر طيف ميانگين ، كه به صورت  5/1 باشند و نقاط دايره شكل متناظر با 
تا  25/1، اين سطح تقريباً ]16[هاي بيشتري دارد اما با مراجعه به مرجعاگرچه تعيين اين سطح نياز به بررسي. (باشدسال مي 50درصد در  5احتمال وقوع 

كارانه از خسارات در اين سطح، بيشترين حد اين ين موضوع، به منظور بيان تخميني محافظهباشد پس،  با توجه به امي برابر طيف سطح طراحي 5/1
از اين پس در اين تحقيق از اين نقاط با ذكر شكل . اندمشخص شده لوزيو ساير نقاط با  )برابر طيف ميانگين، انتخاب گرديده است 5/1تقريب يعني 
  . شودسخن گفته مي

  

   هاارتباط ميان شاخص    .7

در نقاط عملكرد  3در اين بخش،  مقادير  شاخص  خسارت  پارك  و  آنگ در تحليل ديناميكي، با مقادير شاخص خسارت انرژي كه مطابق با بخش 
بل مشاهده است در ابتداي قا 1همانطور كه در شكل . نمايش داده شده است 1نتايج مربوط به اين مقايسه در شكل .  محاسبه شده، مقايسه گرديده است

يابد اين نمودار مقادير شاخص خسارت پارك و آنگ داراي مقادير بيشتري هستند و هرچه به سمت انتهاي نمودار پيش رويم، اين اختالف كاهش مي
ي اتالفي توسط سازه و ورود به علت افزايش سهم انرژي هيسترزيس از انرژ 3توان با مراجعه به توضيحات ارائه شده در بخش كه اين موضوع را مي

باشد كه به ميانگين شاخص خسارت پارك، بسيار مي 4/0همچنين ميانگين مقادير شاخص خسارت انرژي . هرچه بيشتر سازه به فازغيرخطي دانست
اط مثلث و دايره شكل، به ي نقي  تغييرات شاخص خسارت انرژي براي محدودهاز ديگر موارد قابل توجه در اين نمودار ، محدوده. باشدمينزديك 
قابل مشاهده است، شاخص خسارت انرژي ارائه شده در اين تحقيق، داراي  1 همانطور كه در شكل  .باشدمي 36/0تا  11/0و  176/0تا  027/0صورت 

لي است و همچنين مراحل باشد و با توجه به اينكه، اين شاخص كپراكندگي نقاط مناسبي با شاخص خسارت پارك و آنگ در تحليل ديناميكي مي
به منظور افزايش دقت در روابط ارائه  . تواند بسيار مؤثر باشدها، ميباشد، استفاده از آن در تشخيص خسارت وارد بر سازهي آن بسيار ساده ميمحاسبه

-0خسارت ديناميكي (خسارت كم  يهاي مختلفي از خسارت مشخص شده است كه به ترتيب عبارتند از محدودهها،  محدودهشده ميان اين شاخص

ها با در هر يك از اين محدوده . )1-52/0خسارت ديناميكي (و محدوده خسارت شديد ) 52/0 -26/0خسارت ديناميكي(، خسارت متوسط )26/0
يج تحليل بارافزون و مقدار شاخص توان از نتاها، روابطي بصورت زير ارائه شده است كه با استفاده از اين روابط ميميان مقادير اين شاخص يابيدرون

  :)شديدهاي خسارت كم تا به ترتيب براي محدوده( خسارت انرژي، مقادير شاخص خسارت پارك را محاسبه نمود

                                                                       0.255 0.052
S D

DI DI= +                                                                      (5) 

                                                                       1.237 0.187
S D

DI DI= −                                                                      (6) 

                                                                       1.8 0.448
S D

DI DI= −                                                                            (7) 

كه در اين روابط  
D

DI و  شاخص خسارت پارك در تحليل ديناميكي 
S

DI  در شكل  .در تحليل بارافزون مي باشدشاخص خسارت استاتيكي
توان مي 7تا5اگرچه با استفاده از معادالت . شود كه بين خطوط طراحي محافظه كارانه و دست پائين، دو نوار طراحي، قابل مشاهده استمشاهده مي1

كه مربوط  10تا  8باشد، معادالت ي طرحي ايمن ميهمقادير شاخص پارك را با دقت بسيار خوبي محاسبه نمود اما با توجه به اينكه هدف از طراحي، ارائ
  :شودباشند، بصورت زير ارائه ميهاي خسارت كم تا شديد ميكارانه در محدودهبه طرح محافظه

                                                           0.255 0.005
S D

DI DI= +                                                                   (8) 

                                                            1.237 0.292
S D

DI DI= −                                                                   (9) 

                                                               1.8 0.62
S D

DI DI= −                                                                    (10) 
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  ارتباط بين شاخص خسارت استاتيكي و ديناميكي -1شكل

  

 

  روش طراحي پيشنهادي  .8

نامه طراحي شده است بايد سنتي براي طيف طرح آئينهاي معمول و اي كه براساس روششود كه سازهدر روش پيشنهادي اين تحقيق، در نظر گرفته مي
بدين منظور سازه ابتدا به صورت معمول، براي . اي كه ميزان خسارت وارد بر آن قابل كنترل باشد، تحمل نمايداي با شدت بيشتر را به گونهبتواند زلزله

و با  شودطيف با شدت بيشتر، با انجام تحليل بارافزون محاسبه ميو سپس مقدار شاخص خسارت انرژي براي يك شود طراحي مي نامه،طيف طرح آئين
ي مورد نظر طراح مقايسه سپس مقدار خسارت محاسبه شده با محدوده. استفاده از معادالت ارائه شده، مقدار شاخص پارك متناظر با آن محاسبه گردد

يد سازه تقويت گردد و مجدد خسارت استاتيكي محاسبه گردد و مجدد با ي مورد انتظار باشد، باحال چنانچه خسارت بيشتر از محدوده. شودمي
ي مهم نكته .نظر طراح در مورد خسارت تامين گردد ،اين عمليات سعي و خطا آنقدر بايد تكرار گردد تا در نهايت. ي مورد نظر، مقايسه گرددمحدوده

ي عملكرد سازه اي آنكه با كمترين هزينه بتوان به طرح قابل قبول دست يافت، در نقطهرند كه بدين منظور و براين است كه كدام اعضا نياز به تقويت دا
- اند، براي تقويت انتخاب ميشود و اعضايي كه بيشترين انرژي را جذب نمودهدر هر تكرار، ميزان انرژي تلف شده در اعضاي مختلف سازه محاسبه مي

ي ايمني و با كمترين درجه قابل قبولمربوط به طرح  7تا5ت، سه خط ارائه شده است كه معادالت ي خساربايد توجه نمود كه در هر محدوده  .شوند
تواند در طراحي در نظر گرفته شود كه با نزديك شدن باشد و نوار طراحي مابين اين خطوط ميكارانه ميمربوط به طرح بسيار محافظه 10تا  8معادالت 

ي آن در شود كه خسارت محاسبه شدهپس هنگامي طرح قابل قبول محسوب مي . شودبيشتر مي ايمنيدرصد  10تا  8هرچه بيشتر به سمت معادالت 
   .ي مقدار بدست آمده از معادالت طرح بهين و طرح محافظه كاراته باشدمحدوده

 

  طبقه 7بكارگيري روش طراحي پيشنهادي براي يك قاب   .9

اين مثال طراحي، متفاوت از . شوددهانه پرداخته مي 3طبقه و  7يق به طرح يك قاب خمشي بتن مسلح دراين بخش با استفاده از روش پيشنهادي تحق
شود طراحي مي 2800اين قاب ابتدا براساس طيف طرح استاندارد . باشدمي 7ها در بخشي بين شاخصي رابطههاي در نظر گرفته شده براي توسعهقاب

توزيع بارجانبي، متناسب با . باشدمي 4مشخصات در نظر گرفته شده براي طراحي، مطابق با بخش. شودرل ميو سپس براي سطح خسارت مورد نظر، كنت
 بيشتر 10در بخش اين طيف  ()2شكل(شود برابر طيف ميانگين در نظر گرفته مي 3/1طيف تقويت شده، . باشدمي FEMA273توزيع نمايي، مطابق با 

اين حد خسارت . شودمحدود مي، است) 1مطابق با جدول (كه متناظر با حد باالي سطح ايمني جاني  4/0 ،ناميكيميزان خسارت دي. )شودشرح داده مي
، جهت تعيين مقادير  شاخص خسارت قابل قبول، متناظر با اين خسارت 9و  6باشد و بنابرين معادالت مي 1ي خسارت متوسط در شكلدر محدوده

با انجام تحليل . باشدمي 31/0تا  2/0ي خسارت استاتيكي از در اين معادالت، محدوده 4/0با جايگذاري مقدار . يردگديناميكي، مورد استفاده قرار مي
باشد ي قابل قبول ميآيد كه خارج از محدودهبدست مي 378/0شود كه مقدار شاخص انرژي ي شاخص خسارت انرژي، مشاهده ميبارافزون و محاسبه

در ادامه با تقويت برخي اعضا كه انرژي . باشدبودن طرح اوليه براي سطح خسارت ايمني جاني در برابر طيف قوي شده مي و نشان از غيرقابل قبول
تقليل پيدا كرد كه در  26/0اند، با افزايش درصد ميلگرد آنها و با انجام سه مرتبه سعي و خطا، نهايتاً ميزان خسارت استاتيكي به بيشتري را جذب نموده

  . نشان داده شده است 3طيف نياز و ظرفيت و نقاط عملكرد طرح اوليه و طرح نهايي در شكل. باشدي قابل قبول ميمحدوده
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  2800نامه طرح آئينطيف ميانگين و طيف -2شكل

 
  طبقه 7ي نقاط عملكرد در طرح اوليه و نهايي سازه -3شكل

  

  ارزيابي روش پيشنهادي  .10

ركورد زلزله كه  7بدين منظور . شودمؤثر بودن روش پيشنهادي، تحليل ديناميكي غيرخطي بر روي قاب مزبور انجام مي دراين بخش به منظور ارزيابي
اند كه طيف آنها در كمترين فاصله از اين ركوردها به گونه اي در نظر گرفته شده. آمده است، در نظر گرفته شده است 2مشخصات آنها در جدول 

نشان داده شده  2ها، در شكل ي اين زلزلهو طيف قوي شده 2800ها، طيف استاندارد قرار گيرد كه طيف متوسط اين زلزله 2800طيف طرح استاندارد 
انجام شد و مقادير شاخص ) تقويت نشده(ي اوليه در ادامه تحليل ديناميكي غيرخطي براي ركوردهاي متناظر با طيف ميانگين بر روي سازه. است

ي قابل قبول محاسبه شد كه خارج از محدوده 48/0ها ها محاسبه شد و در نهايت ميانگين خسارت اين زلزلهر يك از زلزلهخسارت پارك براي ه
با استفاده از ركوردهاي متناظر با طيف قوي ) تقويت شده(براي قاب نهايي در ادامه با انجام روندي مشابه . باشدمي 4/0خسارت ديناميكي يعني كمتر از 

 4ها در اين دو تحليل، در شكل مقادير خسارت هر يك از زلزله(محاسبه گرديد  346/0ها مجدد ميانگين خسارت اين زلزله) طيف ميانگين 3/1(شده 

ار ي اوليه در برابر طيف قوي شده از عملكرد مطلوبي براي سطح ايمني جاني برخوردشود كه سازهبا توجه به نتايج، مشاهده مي. )نشان داده شده است
ي تقويت شده با استفاده از روش پيشنهادي تحقيق، داراي ميزان خسارت نبوده است و ميزان خسارت آن بيشتر از حد قابل قبول بوده است، اما سازه

وجود دارد  درصد 5/13شود كه اختالفي در حدود ، مشاهده مي)4/0(ي ميزان خسارت آن با مقدار خسارت ديناميكي مرز باشد و از مقايسهمناسبي مي
  .ها داردبيني ميزان خسارت وارد بر سازهتاثير بسيار روش پيشنهادي در ارزيابي و پيشكه نشان از 

  هاي انتخاب شدهمشخصات مربوط به زلزله - 2جدول

PGA(g) 
Component(

deg) 
Station Record 

Earthquake 

number 

0.092 90 58151 
Loma 

Prieta 
1 

0.078 0 58151 
Loma 

Prieta 
2 

0.105 205 58539 
Loma 

Prieta 
3 

0.115 0 21081 Landers 4 

0.146 90 21081 Landers 5 

0.203 222 283 
Santa 

Barbara 
6 

0.256 180 90019 
Northrid

ge 
7 
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  ماكزيمم خسارت ديناميكي هر زلزله در سازه اوليه و نهايي -4شكل

 

  گيرينتيجه  .11

 

توان خسارت بسط داده شد كه با استفاده از آن مي ، با كنترل خسارت،هاي خمشي بتن مسلحجديد براي طراحي قاب در اين تحقيق يك روش پيشنهادي
- ينتايج مقايسه. ي اين روش،  يك معيار خسارت استاتيكي براساس مفهوم انرژي، توسعه داده شدبراي ارائه . را در حد مورد انتظار طراح، قرار داد

و شاخص پارك در تحليل ديناميكي غيرخطي، نشان داد كه شاخص معرفي شده، از پراكندگي مناسبي نسبت شاخص پارك  شاخص خسارت پيشنهادي
در نهايت روش طراحي پيشنهادي، براي طراحي .  ها، نواري تحت عنوان نوار طراحي در نظر گرفته شددر ادامه به منظور طراحي سازه. برخوردار است

، مورد استفاده قرار گرفت و نتايج حاصل از ارزيابي اين معيار با انجام تحليل ديناميكي غيرخطي، نشان داد كه روش دهانه 3ي طبقه 7يك قاب 
  . باشدپيشنهادي داراي كيفيت مناسبي مي
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