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 خالصه

بدين   .چند سال اخير مورد توجه بسياري از محققين قرار گرفته استهايي است كه در از مهمترين مقوله هاكمي نمودن ميزان خسارت وارد بر سازه
ها به انجام وابستگي اكثريت اين شاخص. اندهايي پرداختهها به ارائه شاخصهاي مختلف رفتاري سازهمنظور محققين مختلف با در نظر گرفتن جنبه

هاي تحقيقاتي محدود ها بيشتر به پروژهاستفاده از اين شاخص ،د سبب شدهباشگير ميغيرخطي كه تحليلي بسيار پيچيده و وقتديناميكيتحليل
باشد كه بتواند تخميني مي هاي عملكرد سازهو متناسب با نقطه ي شاخصي ساده و مؤثر براساس تحليل بارافزونهدف از تحقيق حاضر ارائه. گردد

  .را ارائه دهدها مناسب از ميزان خسارت وارد برسازه

 

 ي عملكردبارافزون، نقطهخسارت، تحليل ديناميكي غيرخطي، تحليل: كلمات كليدي

 

 

   مقدمه  .1

 

هاي ي خرابياند اما دامنهاي موجود، در حفظ ايمني افراد، مناسب عمل كردههاي طراحي شده براساس ضوابط لرزههاي اخيردنيا، سازهچه در زلزلهاگر 
هاي طراحي امروزه به خوبي مشخص شده است كه سازه. اقتصادي وارده، بسيار گسترده و خارج از انتظار بوده استها و خسارت ايجاد شده در سازه

عنوان روشي كه مبتني بر اساس عملكرد بهاز اينرو طراحي بر. هاي شديد متحمل خسارات سنگين خواهند شد، در برابر زلزلهشده بر اساس اين ضوابط
از مهمترين مقوالت در طراحي  .باشد، مورد توجه قرار گرفت) و هماهنگ با سطوح مورد انتظار(انتظار  پذيري موردپذيرش تغييرمكان و شكل

هايي بدين منظور در دستورالعمل. باشدي طراحي شده در سطوح مختلف خطر ميعملكردي، داشتن تصويري روشن از مقدار خسارت وارد بر سازه
ها، بر اساس ي وضعيت سازه دراين دستورالعملكنندهمعيار تعيين. وح مختلفي از خسارات وارد بر سازه ارائه شده استسط ]ATC40 ]1 ،2و  FEMAچون 

   .]3[هرچند كه در برخي از تحقيقات، نشان داده شده است كه استفاده از اين معيار به عنوان تنها معيار خرابي، جاي تأمل دارد  باشد؛ تغييرشكل جانبي مي

توان از جهات گوناگون بررسي نمود اما بطور كلي، خسارت وارد بر يك سازه عبارت است از، كاهش ظرفيت سازه در تحمل انواع خسارت را مي     
رد به منظور تعيين ميزان خسارت وا  .ي سالم پيش از وقوع زلزله يا هر عامل ديگري كه سبب كاهش ظرفيت سازه شده باشدبارهاي وارده، نسبت به سازه

توان ها را مياين شاخص .زنداي ميزان خسارت وارد بر سازه را تخمين ميند، كه هر يك به گونهاههاي بسياري را معرفي نمودبرسازه، محققين شاخص
و  ]4[باشند، مانند بيشترين تغييرمكان نسبي طبقات ي سازه ميهايي براساس بيشترين تغييرشكل تجربه شدهي اول شاخصدسته: دسته تقسيم نمودسه  به

توان به شاخص خسارت گوبارا باشند كه از آن ميان ميهايي بر اساس خسارت تجمعي ميي دوم شاخصدسته. ]5[پذيري طبقات بيشترين نسبت شكل
1كه بر پايه تحليل بارافزون

هايي هستند كه ي سوم شاخصدسته. ]7[دي اشاره نمودفر بر اساس انرژي وروو شاخص خسارت چاي و فج ]6[باشدمي 
از . اشاره نمود ]9[ونچنزو و بانن ]8[پارك و آنگ توان به شاخص خسارتمي باشند، كه از آن ميانتركيبي از ماكزيمم تغييرشكل و خسارت تجمعي مي

يق فالريو و همكارانش اشاره نمود كه با استفاده از انرژي توان به تحقهاي اخير ميسالهاي خسارت معرفي شده توسط محققين در شاخصديگر 
هاي بتن مسلح پرداختند، البته الزم به ذكر است كه، در اين پالستيك در مفاصل پالستيك به ارائه شاخصي براي ارزيابي ميزان خسارت وارد بر قاب

                                                 
1 Pushover 
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تواند رفتار واقعي سازه را به خوردگي  نميي تركمسلح به علت پديدهبتنهاي ي مفصل پالستيك متمركز استفاده شده كه در مورد سازهتحقيق از ايده
1ژانگ و همكارانش با استفاده از روش مقايسه نيرو .]10[سازي كندشكل مطلوب مدل

شاخصي را ) دسته سوم(و تركيبي از انرژي و تغييرمكان سازه  
استفاده از انجام تحليل تاريخچه زماني و تركيب جذر مجموع مربعات حاصل از در نظر گرفتن ي نتايج حاصل اين شاخص با معرفي نمودند و به مقايسه

    .]11[سنترو و نورثريج پرداختند ي السه مد اول سازه براي دو زلزله

ها وارد بر سازه يده شدههاي اشاره شده داراي انطباق مناسبي با خسارت مشاهدهد كه اگرچه برخي از شاخصمطالعه ادبيات موضوع نشان مي     
گيري و پيچيدگي اين روش و همچنين عدم قطعيت در مورد ي اغلب آنها نياز به انجام تحليل ديناميكي غيرخطي دارد كه وقتاند اما محاسبهداشته

-ها و پروژهد و بيشتر به فعاليتهاي ساختماني استفاده گردهاي معمول قابها كمتر در طراحيهاي آتي، سبب شده كه از اين شاخصمشخصات زلزله

سازي كند و در عين حال پيچيدگي تواند ظرفيت سازه را به خوبي مدلامروزه تحليل بارافزون به عنوان روشي كه مي. هاي تحقيقاتي اختصاص يابند
ي عملكرد ايه انجام اين تحليل و متناسب با نقطهحال چنانچه بتوان شاخصي را بر پ. تحليل ديناميكي غيرخطي را ندارد، بسيار مورد توجه قرار گرفته است

بتوان ميزان خسارت واقعي وارد بر سازه را تخمين زد، سازه تعريف نمود كه انطباق مناسبي با رفتار واقعي سازه داشته باشد و همچنين با استفاده از آن 
در اين تحقيق، ابتدا . برداشت سازيهايي چون طراحي و مقاومها در مقولهتر شدن تعيين ميزان خسارت وارد بر سازهي عمليتوان گامي مهم در جنبهمي

-ها پرداخته ميدر ارزيابي ميزان خسارت وارد بر سازه)  ATC40و  FEMA273مورد تاكيد استانداردهايي چون  (تغييرشكل جانبيبه بررسي دقت معيار 

ركورد زلزله، به  7به اين منظور، با درنظرگرفتن   .ها پرداخته خواهد شدخسارت وارد بر سازهشود و در ادامه به ارائه راهكاري مؤثر در ارزيابي ميزان 
سپس با مقايسه نتايج حاصل از . گرددو شاخص خسارت پارك و انگ براي آنها محاسبه مي شودميخطي چندين قاب خمشي پرداخته سازي غيرمدل

  . گرددمعرفي مي يتحليل بار افزون، معيار جديدهاي خسارت پيشنهادي در آن با  نتايج  شاخص

  

 

 هاي خسارت ارزيابي شده در اين تحقيقشاخص  .2

 شاخص خسارت پارك و آنگ  .1.2

- هاي ديگر بكار ميبعنوان شاخص مبنا جهت مقايسه با شاخص پيشنهاد گرديد،  1984اين شاخص كه توسط پارك و آنگ در سال  ،در تحقيق حاضر

اين شاخص از . باشدبندي آن با خسارت مشاهده شده مياين شاخص در انطباق آن با نتايج تجربي و همچنين سادگي و تناسب درجه مزيت اصلي. رود
  : آيدبدست مي 1 يرابطه

                                                                     DIP&A=  + 
EM                                                                      )1(  

چرخش بازيافتي پس از  بيشترين ظرفيت چرخش مقطع،  ي بارگذاري، بيشترين چرخش ايجاد شده در عضو در تاريخچه  آنكه در 
تناسب خسارت واقعي وارد بر سازه با مقادير اين  1جدول در . باشندانرژي تلف شده در مقطع مي ثابت مدل و  لنگر تسليم،  باربرداري،  

  . ارائه شده است، نمايش داده شده است شاخص، كه توسط پارك

  

  ]8[جزئيات خسارت، متناسب با شاخص پارك -1جدول

  وضعيت ساختمان  شاخص آسيب  نمود ظاهري  درجه آسيب

  تخريب  <1  ساختمانفرو ريختن موضعي يا كلي   فرو ريزش

  شديد
خرد شدن گسترده بتن، نمايان شدن آرماتورهاي كمانه 

  كرده
  غيرقابل تعمير  0/1-4/0

  متوسط
هاي بزرگ و گسترده، متورق شدن بتن در اعضاي  ترك

  تر ضعيف
  قابل تعمير  4/0-25/0

  قابل تعمير  1/0-25/0  ها هاي كوچك، خرد شدن موضعي بتن در ستون ترك  كم

  قابل تعمير  >١/٠  هاي پراكنده بروز ترك  ناچيز

  

  

  جانبي  تغييرشكلخسارتشاخص . 2.2

 :شودمي كه از رابطه زير محاسبه باشدهاي كلي سازه ميي شاخصها در دستهاين شاخص از مشهورترين شاخص

                                                 
1 Force Analogy 
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                                                                              DID =
∆H                                                                             )2(  

در تحقيق حاضر اين شاخص با استفاده از تحليل . باشدارتفاع سازه مي Hو ) ي عملكردمتناظر با نقطه(ماكزيمم تغييرمكان بام ∆: كه در اين رابطه
  .گرددمقايسه مي) ديناميكي(با نتايج خسارت پارك و انگ شود و بارافزون قابل محاسبه مي

  

  شاخص خسارت انرژي . 3.2

ي رپايهاستفاده از انرژي تلف شده توسط سازه در تحقيقات بسياري براي تعيين ميزان خسارت وارد برسازه استفاده شده است كه اكثريت غالب آنها ب
عنوان شاخص قابل قبولي براي برآورد اما انرژي انباشته شده اتالفي توسط ميرايي هيسترزيس را بهيكاتو و آكي. اندهاي ديناميكي قرار داشتهتحليل

ژانگ و همكارانش از انرژي وارده و انرژي پالستيك سازه براي تعيين ميزان خسارت وارد بر سازه استفاده . ]12[اي مورد توجه قرار دادندخسارت سازه
  : به معادله تعادل انرژي براي يك سيستم غيرخطي، تحت تحريك يك زلزله با مراجعه. ... و  ]11[نمودند

  

)3(  

   يا                                                                                                              

KE+DE+SE+PE=IE 

=KEآنكه در  mu t du   جنبشي، انرژي DE= cu t du ميرايي، انرژي    SE=  ،انرژي كرنشيf u, u du SE  PE=  انرژي 

انرژي ورودي به يك سازه توسط چهار مكانيزم تلف  ،شودمالحظه ميهمانطور كه  . باشندانرژي وارد بر سيستم مي  IE=- (t)duو  پالستيك
ي انرژِي توسط هاي جنبشي و كرنشي بطور كلي سهم كمي از ميزان انرژي اتالفي توسط سازه را بر عهده دارند و عمدهدر حالت كلي، مكانيزم. شودمي

شتر وارد فاز غيرخطي شود، سهم انرژِي تسليم از انرژي ميرايي بيشتر در اين دو مكانيزم نيز، هر چه سازه بي. شوندهاي ميرايي و تسليم تلف ميمكانيزم
انرژي جذب هدف از اين بخش ارائه شاخصي براساس .  باشدهاي االستيك ميهاي غيراالستيك نسبت به سيستمشود كه مبين سرعت كمتر سيستممي

باشد، پس هاي هيسترزيس سازه ميظرفيت حاصل از تحليل بارافزون، پوش حلقهبا توجه به اينكه، منحني . باشدشده توسط سازه در تحليل بارافزون مي
اي خاص دانست ي هيسترزيس آن تحت زلزلهي سازه، در بزرگترين حلقهي عملكرد را معرف انرژي جذب شدهتوان سطح زير اين منحني در نقطهمي

  :شودي زير محاسبه مياين شاخص با استفاده از رابطه.  دباشكه اغلب سهم بزرگي از انرژي جذب شده توسط سازه را دارا مي

                                                                                 DIE=
E EE E                                                                       )4(  

سطح  ي متناظر با ورود سازه به فاز غيرخطي و سطح زير منحني ظرفيت در نقطه ي عملكرد، ظرفيت در نقطهسطح زير منحني  آنكه در 
ابتدا با  ي سطحبه منظور محاسبه.  باشد كه در ادامه بيشتر توضيح داده خواهند شداي متناظر با ظرفيت نهايي مقطع ميزير منحني ظرفيت در نقطه

 ATC40  شود و در ادامه با توجه به روابط موجود در ي عملكرد محاسبه ميسطح زير منحني ظرفيت در نقطه گيري عدديهاي انتگرالاستفاده از روش

نمايش  1رزيس سازه كه در شكل ي هيستحلقه سطح مربوط به  ]2[موجود در مرجع  ي زير،سپس با استفاده از رابطه. گرددي تسليم تعيين مينقطه ]2[
  :گرددداده شده است،  محاسبه مي

                                                                              E =a d d a                                                                )5(                 

  .باشندي عملكرد ميمختصات نقطه و ي تسليم و مختصات نقطه و  آنكه در 

  
  

 
 ي عملكردي هيسترزيس سازه در نقطهحلقه -1 شكل

اي از منحني ظرفيت شود، نقطهي ابتدايي كه ورود سازه به فاز غيرخطي است و شروع خسارت ديدن سازه درنظرگرفته ميدر تعريف اين شاخص نقطه
باشد و هرچه رفتار سازه بيشتر صفر مي اي در نظر گرفته شده است و مقدار شاخص خسارت در اين نقطهخوردگي اعضاي سازهاولين تركمتناظر با 

( ) ( ) ( , ) ( )

0 0 00

u u uu
m u t du cu t du f u u du m u t dus g+ + = −∫ ∫ ∫∫
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 ي ظرفيت نهايي سازه، مقداراي بيشتر خسارت ديده و مقدار اين انديس بيشتر خواهد شد، تا در نهايت در نقطهسازههاي وارد فازغيرخطي گردد، المان

ي به منظور تعيين ظرفيت نهايي سازه تعاريف مختلفي توسط محققين، مطرح شده است، اما در اين تحقيق نقطه. اين شاخص به عدد واحد خواهد رسيد
گهاني بسيار شود كه در آن با افزايش اندك نيروي جانبي، سازه دچار تغييرشكل نااي از منحني ظرفيت سازه در نظرگرفته مي، نقطهظرفيت نهايي سازه

مساحت  . باشدمي نيز مشابه با  ي مراحل محاسبه. بزرگي، نسبت به گام قبل شود و به اصطالح در منحني ظرفيت سازه، پرش رخ دهد
وان شاخص خسارت انرژي اين پس تحت عن الزم به ذكر است، از  اين شاخص از. باشدخوردگي ميي اولين تركمربوط به زير منحني ظرفيت در نقطه

  .نام برده خواهد شد

  

 

  هاسازي قابمدل  .3

 

اي در نظرگرفته شدند كه  قاب بتن مسلح به  گونه 14هاي گذشته، تعداد هاي خسارت معرفي شده در بخشدر اين بخش به منظور ارزيابي شاخص 
-و12،8،5هاي چهار دهانه داراي تعداد طبقات قاب  .اندانتخاب شده ]13[ از مرجعها ي قابكليه. ها را شامل شوندسطح  وسيعي  از تعداد طبقات و دهانه

متر و  2/3ارتفاع كليه طبقات . باشندمي 9و  7، 5، 3، 1دهانه داراي تعداد طبقات  2هاي و قاب 10و 6،4،2،8دهانه داراي تعداد طبقات  5هاي ، قاب15
ها در بستر سنگي قرار دارند و براي منطقه با خطرپذيري متوسط شود كليه قابها فرض ميسازي اين قابدر مدل. باشدمتر مي 4ها نيز طول كليه دهانه
-ها، كليه ضوابط از جمله، محدوديت تغييرشكل جانبي در آئيندر طراحي اين قاب(اند نامه آبا طراحي شدهبارگذاري و طبق آئين 2800طبق استاندارد 

.  مترمربع هستندبر كيلوگرم  200و بار زنده  760متر و در تمام طبقات داراي بار مرده  4ها داراي عرض باربر قاب).  ده است، رعايت ش2800ي نامه

مگاپاسكال،  30بتن برابر ها مقاومت مشخصهدر فرآيند تحليل و طراحي اين قاب. فرض شده است  2800ها از نوع متوسط طبق استانداردقاب اهميت
، مقاومت جاري شدن 003/0، كرنش نهايي بتن برابر002/0مگاپاسكال، كرنش متناظر با حداكثر مقاومت بتن برابر  27386مدول االستيسيته بتن برابر 

ات آمده است و جزئي 2ها در شكل شماي كلي اين قاب. مگاپاسكال فرض شده است 200000مگاپاسكال و مدول االستيسيته فوالد برابر  300فوالد 
  . آمده است 2مربوط به طراحي آنها در جدول 

  

  

  

هاي مورد مطالعهنماي كلي قاب -2شكل  

 

هاي مورد مطالعهمشخصات كلي قاب -2جدول  

  S5B4  S8B4 S12B4 S15B4 S2B5 S4B5 S6B5 S8B5  S10B5  S1B2 S3B2  S5B2  S7B2  S9B2  شماره قاب

ارتفاع
  )متر(كل

16  6/25  4/38  48  4/6  8/12  2/19  6/25  32  2/3  6/9  16  4/22  8/28  

  87/0  72/0  56/0  38/0 167/0  941/0  79/0 64/0 47/0 28/0 27/1 07/1 79/0  56/0  پريود سازه

برش پايه 
  )كيلونيوتن(

8/159  1/202  6/247  8/276  1/114  5/173  2/215  3/248  76/277  83/22  73  3/94  8/111  5/105  

  

   هاانتخاب زلزله  .4

 

احداث پروژه انتخاب براي انجام تحليل ديناميكي غيرخطي الزم است كه تعدادي شتاب نگاشت متناسب با مشخصات ژئوتكنيكي و شرايط خاك محل 
هاي مدل شده در اين تحقيق برروي بستر سنگي طراحي همانطور كه بيان گرديد قاب. طرح منطقه، سازگار شوندها با طيفگردد و اين شتاب نگاشت

  عه ركوردهاي موجود در ركورد زلزله از مجمو 7در اين تحقيق . انداند و در نتيجه، ركوردهاي ثبت شده نيز بر روي بستر سنگي انتخاب شدهشده

 S9B2  S7B2   S5B2  S3B2   S1B2 S15B4      S12B4    S8B4      S5B4    S10B5       S8B5       S6B5       S4B5       S2B5
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FEMA440 ]14[ اي از بانك اطالعاتي ثبت شده بر روي بستر سنگي،  به گونهPEER
1

اند كه، مقياس شده 2800نامه انتخاب و مطابق با ضوابط آئين 
-هاي طراحي شده در اين تحقيق مياي قابي حائز اهميت بر، محدوده2800نامه ثانيه كه بنابر آئين 4/2تا  03/0ي طيف ميانگين حاصل از آنها در بازه

داشته باشد، كه مشخصات مربوط به اين ركوردها و طيف  2800ي نامهطرح آئينطيف  ، كمترين اختالف را با)1.5Tو 0.2Tمحدوده مابين(باشد 
  . اندنمايش داده شده 3و شكل 3ميانگين حاصل از آنها به ترتيب در جدول 

هازلزلهمشخصات كلي  -3جدول  

  7  6  5 4 3 2  1  شماره زلزله

  نام زلزله
Imperial 

Valley 
Landers  Loma Prieta  Loma Prieta  Loma Prieta  Northridge  Northridge  

  90019  23590  58338  58151  58131  21081  286  شماره ايستكاه

  180  90  45 90 270 90  135  )درجه(مؤلفه 

ماكزيمم 
  )g(شتاب

195/0  146/0  06/0  09/0  084/0  056/0  256/0  

  

  
  2800نامه طرح آئينطيف ميانگين و طيف - 3شكل                                            

  

 

  ي عدديمطالعه  .5

 

پيشنهادي اين شود و سپس به ارزيابي شاخص هاي خسارت پارك و انگ و شاخص تغييرشكل جانبي پرداخته ميي شاخصدر اين بخش ابتدا به مقايسه
. گيردها انجام ميهاي بارافزون و ديناميكي غيرخطي برروي مدلسازي شده و تحليلهاي مورد نظر، مدلبدين منظور، قاب. تحقيق پرداخته خواهد شد

هاي تغييرمكان بام قاب -پايهانجام شده است كه نمودار برش ]1[تحليل بارافزون در اين تحقيق با استفاده از الگوي بارگذاري تواني موجود در مرجع 
افزاري بسيار قدرتمند در استفاده شده است كه نرم IDARC V6.1ها، از نرم افزاري تحليلبراي انجام كليه. نمايش داده شده است 4مورد نظر، در شكل

ظرفيت، ي عملكرد سازه با روش طيفقطههاي خسارت درتحليل بارافزون، ابتدا ني شاخصمحاسبه جهت.  ]15[ باشدهاي بتن مسلح ميتحليل سازه
هاي بيان شده در در ادامه به منظور اينكه ارتباط ميان شاخص. ]16[گرديدندي عملكرد سازه محاسبه ها در نقطهتعيين شده و سپس مقادير اين شاخص

پاسخ ميانگين نمايش داده شده در مربوط به طيف ي عملكرد محاسبه گرديد كه به ترتيبنقطه 5ها، سطح وسيعي تعيين گردد، براي هر يك از قاب
هاي خسارت در اين نقاط باشد و سپس مقادير شاخصآيند، ميبرابر طيف اوليه به مقياس در مي 3و  5/2، 2، 5/1كه با ضرائب هاييو طيف 3شكل

هاي به مقياس در آمده، ردهاي سازگار موجود، با طيفهاي خسارت در حالت ديناميكي،  ركوي شاخصدر ادامه، به منظور محاسبه. گردندمحاسبه مي
متناظر با هر خسارت محاسبه شده در نقاط عملكرد در تحليل بارافزون، با ميانگين  ..ها پرداخته شدغيرخطي قابسازگار شدند و به انجام تحليل ديناميكي

در اشكال ارائه . ، خسارت مربوط به تحليل ديناميكي غيرخطي محاسبه گرديدي سازگار شده با طيف به مقياس درآمدهزلزله 7گرفتن از نتايج مربوط به 
نقاط  باشند؛ مي 2800ي نامهو متناظر با زلزله طراحي آئين 3شكل مربوط به خسارت متناظر با طيف ميانگين در شكلشده در اين بخش، نقاط مثلثي 

باشدكه  ATC40در   .M.Eتواند متناظر با سطح خطر باشند، كه به صورت تقريبي، ميمي 3برابر طيف ميانگين در شكل  5/1 دايره شكل متناظر با 
، اين سطح تقريباً ]2[هاي بيشتري دارد اما با مراجعه به مرجعاگرچه تعيين اين سطح نياز به بررسي(باشد، سال مي 50درصد در  5معرف احتمال وقوع 

باشد كه  با توجه به اين موضوع، به منظور بيان تخميني نسبي از خسارات در اين سطح، بيشترين حد اين تقريب مي برابر طيف سطح طراحي 5/1تا  25/1

                                                 
١ Pacific Earthquake Engineering Research 
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از اين پس در اين تحقيق از اين نقاط با ذكر شكل سخن گفته . اندو ساير نقاط با مربع مشخص شده )برابر طيف ميانگين، انتخاب گرديده است 5/1يعني 
  .شودمي

  

                                       

هاتغييرمكان بام قاب - منحني برش پايه -4شكل  

  

 

  جانبي تغييرشكلانگ با شاخص مقايسه شاخص خسارت پارك و   .6

 

ي شاخص خسارت پارك و انگ در تحليل ديناميكي و شاخص خسارت تغييرشكل جانبي در تحليل بارافزون پرداخته شده است در اين بخش به مقايسه
  .استشده داده نمايش   5كه نتايج آن در شكل

  

  

يابي خطيمقايسه شاخص خسارت پارك و انگ و جابجايي نسبي بام با درون -5شكل  

  

  

معيار گيري نمود كه توان نتيجهاز اين نكته مي. باشندشود، اين دو معيار داراي پراكندگي زيادي، نسبت به هم ميمشاهده مي 5همانطور كه در شكل
توان با لحاظ نكردن ظرفيت نهايي سازه در اين علت اين موضوع را مي. تواند شاخص مناسبي براي سنجش عملكرد سازه باشدجابجايي نسبي نمي

- اظ نميرمكان لحشاخص، مرتبط دانست چراكه در اين معيار فقط به ميزان تغييرمكان جانبي بام توجه شده است و ظرفيت كلي سازه در تحمل اين تغيي

شود كه باشد، مشاهده ميسال مي50 درصد در  10باشند و معرف سطح خطر طراحي ميبه  نقاط  مثلث  شكل  كه  متناظر  با  طيف  با  توجه .  گردد
خسارت و خسارت هاي بدون ي تغييرات، معرف وضعيت، اين بازه1با رجوع به جدول  .متغير است 27/0تا  0841/0پارك، از مقادير شاخص خسارت 

اين موضوع نشان از عملكرد . تلقي گردد IOو  OPتواند سطح عملكردي باشد كه با توجه به مشخصات سطوح عملكردي معرفي شده،  ميمي اندك
باالي آنها عملكرد دست ها ونامههاي طراحي شده با استفاده از ضوابط اين آئيندر محدود نمودن خسارت وارد بر سازه 2800هاي آبا و نامهمناسب آئين

تا  27/0ي تغييرات اين نقاط از شود كه بازهباشد، مشاهده ميسال مي 50درصد در  5همچنين با مراجعه به نقاط دايروي كه معرف سطح خطر . دارد
 LS ند معرف سطح عملكرديتواي سطح خسارت متوسط و با مراجعه به سطوح عملكردي، مي، نشان دهنده1باشد كه با مراجعه به جدول مي 42/0

ي تغييرات جابجايي نسبي دهند كه براي نقاط مثلثي، بازهنشان مينتايج  . دارد 2800هاي آبا و نامهآئيناين موضوع باز هم نشان از عملكرد مناسب . باشد
براساس مقادير  ]1[لكردي تعريف شده در مرجعباشدكه با توجه به مشخصات سطوح عممي 1/2تا  915/0و براي نقاط دايره شكل از  25/1تا  673/0از 
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 7/1توان به اين نكته اشاره كرد كه تا حدود جابجايي نسبي از ديگر نكات قابل تأمل در اين اشكال، مي. ها دارداين معيار، نشان از عملكرد مناسب سازه

  .تعميرپذيري و تعميرناپذيري استكه مرز سطوح خسارت  4/0درصد، مقادير شاخص پارك و انگ، كمتر از مقدار 

  

 

  خسارت پارك و آنگ وشاخص خسارت انرژيشاخصمقايسه   .7

 

در اين بخش،  مقادير  شاخص  خسارت  پارك  و  آنگ در تحليل ديناميكي، با مقادير شاخص خسارت انرژي كه در نقاط عملكرد محاسبه شده، 
  .نمايش داده شده است 6در شكل نتايج مربوط به اين مقايسه .  مقايسه گرديده است

  

  
يابي خطيهاي خسارت با درونمقايسه شاخص -6 شكل  

   

-و بيشترين آن مربوط به ) 027/0و0841/0(اي با مختصات شود كمترين مقدار خسارت بدست آمده، مربوط به نقطهديده مي 6همانطور كه در شكل 

مشاهده است كه در ابتداي اين نمودار مقادير شاخص خسارت پارك و آنگ داراي مقادير بيشتري باشد و قابل مي) 94/0و683/0(اي بامختصات نقطه
توان به علت افزايش سهم انرژي هيسترزيس از يابد كه اين موضوع را ميهستند و هرچه به سمت انتهاي نمودار پيش رويم، اين اختالف كاهش مي

باشد كه به ميانگين مي 4/0همچنين ميانگين مقادير شاخص خسارت انرژي . ازه به فازغيرخطي دانستانرژي اتالفي توسط سازه، با ورود هرچه بيشتر س
ي ي  تغييرات شاخص خسارت انرژي براي محدودهاز ديگر موارد قابل توجه در اين نمودار ، محدوده. باشدشاخص خسارت پارك، بسيار نزديك مي

حال چنانچه هدف تهيه جدولي مانند جدول تهيه شده توسط پارك .  باشدمي 36/0تا  11/0و  176/0تا  027/0نقاط مثلث و دايره شكل، به صورت 
  .  ارائه نمود 4توان جدولي را به صورت جدول انرژي باشد، مي جانبي بام وتغييرشكل اما مطابق با شاخص خسارت) 1جدول(

ذيري پالستيك و جابجايي نسبي بامپسطوح مختلف خسارت، متناسب با مقادير شاخص خسارت شكل -4جدول  

  D  15/1<D<67/0  8/1<D<15/1  D<1/2>67/0  %مقادير جابجايي نسبي بام 

  D  165/0<D<076/0  38/0<D<165/0  1<D<38/0>076/0  انرژيخسارتمقاديرشاخص

وجود ترك:بدون خسارت  جزئيات خسارت
  با تعدادكم و كوچك

ترك:خسارت اندك
  كوچك در طول عضو

ترك شديد: متوسطخسارت   

  و وجود شكاف

پكيدن: خسارت شديد  

  بتن و ظاهر شدن فوالد

  گيرينتيجه  .8

نتايج حاكي از اين نكته است كه استفاده از . در اين تحقيق، ابتدا به ارزيابي معيار جابجايي نسبي با استفاده از شاخص خسارت پارك و انگ پرداخته شد
پذيري پالستيك در تحليل ي شاخص خسارت شكلمقايسه. ، مناسب نيستتنها معيار تشخيص عملكرد سازهمعيار تغييرشكل جانبي بام، به عنوان 

. باشدپذيري نسبت به معيار جابجايي نسبي ميتر شاخص شكلبارافزون  و شاخص خسارت پارك و انگ در تحليل ديناميكي، حاكي از عملكرد مناسب

باشد، روابطي خطي ميخطي و استاتيكي غيرر كدام از آنها نتيجه دو تحليل خسارت در حاالت ديناميكي غيربر اساس نقاط نسبتاً زياد حاصل شده كه ه
ي آبا و نامههاي طراحي شده بر مبناي آئينارزيابي خسارت وارد بر سازه. ديناميكي بر حسب نتايج استاتيكي استخراج شدند براي تخمين مقدار شاخص

ايران در محدود نمودن  2800ي آبا و نامه، آئينATC40در .M.Eو سطح خطر  2800ي نامهي سطح طراحي آئيندر زلزله ايران، نشان داد كه 2800
جدول ارائه شده در اين تحقيق بر اساس شاخص پيشنهادي، معيارهاي . ها، عملكرد مناسبي در سطح عملكرد ايمني جاني دارندخسارت وارد بر سازه
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-هاي ديناميكي غير خطي پيچيده و وقتمسلح، بدون نياز به انجام تحليلبتنهاي خمشيبيني سطح عملكرد و خسارت قابي پيشساده و مؤثري را برا

 . دهدگير، در اختيار طراحان قرار مي
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