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  چکیده

در سال هاي اخیر رو به افزایش است، احتیاج به شناخت )  BRBFs(با توجه به اینکه استفاده از قاب هاي مهاربندي شده مقاوم در برابر کمانش

هستندکه با توجه )  CBF(این قاب ها نوع جدیدي از سیستمهاي مهاربندي همگرا. بر نیروهاي زلزله بشدت احساس می شودرفتار این سیستم در برا

هنوز  BRBFضوابط طراحی . به جلوگیري از کمانش مهاربند، قابلیت جذب انرژي بسیار بیشتري نسبت به سیستمهاي رایج مهاربندي همگرا دارند

و نیز بخش  FEMA-450با این وجود پیشنهاداتی در دستورالعمل . ي معتبر دنیا بطور کامل پوشش داده نشده استدر هیچ یک از آیین نامه ها

در طبقات مختلف انتخاب شده و   BRBFدر این مقاله تعدادي قاب فوالدي.براي طراحی این قاب ها مطرح شده است AISCآیین نامه لرزه اي

در مرحله بعد با انتخاب شتاب نگاشت هاي مناسب و به کمک تحلیل دینامیکی . لیل و طراحی شده اندتح AISC-2005سپس مطابق با آیین نامه 

  .  ضوابط دستور العمل بهسازي به بررسی عملکرد لرزه اي قابها در سطوح خطر مورد نظر می پردازیم غیرخطی و با توجه به

  دینامیکی غیر خطی، شکل پذیريتحلیل ر کمانش ، سطح عملکرد ، مهاربندي شده مقاوم در برابقاب : کلید واژه              

  

  

مقدمه  .1

  

اما . ژي تنها زمانی صورت می پذیرد که بادبند تحت کشش باشد در سازه هاي متداول که بوسیله مهاربندهاي فوالدي مقاوم شده اند، عمده اتالف انر

تسلیم کمانش کرده ودر نتیجه اتالف انرژي صورت نمی گیردو پایداري سازه به خطر می زمانی که در معرض فشار قرار گیرد، قبل از رسیدن به تنش 

به دلیل جلوگیري از کمانش، مهاربند در کشش و فشار تسلیم و در نتیجه قابلیت اتالف انرژي و ) BRB(در مهاربندهاي مقاوم در برابر کمانش .افتد

را نشان می  BRBقسمت هاي مختلف یک نمونه از انواع  1شکل  .یدارتري را از خود نشان می دهدشکل پذیري سیستم باال رفته و سازه رفتار بسیار پا

هسته که خود شامل دو قسمت جاري شونده و االستیک .شامل یک هسته فوالدي است که نقش تحمل نیروي محوري را بر عهده دارد BRB.]1[دهد

با توجه به استفاده روز افزون .غالف ومالت از کمانش هسته فوالدي جلوگیري می کنند.داست درداخل یک غالف فلزي پر شده با مالت قرار می گیر

مقاوم در برابر زلزله، احتیاج به شناخت رفتار و عملکرد این سیستم در  هاي درساخت سازه)  BRBF(از قاب هاي مهاربندي شده مقاوم در برابر کمانش

   .برابر نیروهاي جانبی بیش از پیش احساس می شود

  

  

  BRBپیکر بندي یک نمونه   - 1شکل
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  .شده استبررسی  غیر خطی دینامیکی تحلیل اتصاالت صلب و ساده تیر به ستون، به کمکبا  BRBFاین مقاله عملکرد لرزه اي چند نمونه  در

  

  

معرفی مدل هاي مورد مطالعه.  2

  

. انتخاب شده استدو نوع اتصال ساده و صلب تیر به ستون با  و 15و 12، 9، 6ت در طبقا دهانه 5 قاب 8تعداد  BRBFبه منظور بررسی عملکرد لرزه اي 

دهانه با آرایش قطري مهاربندي می  2در هر قاب . اتصاالت پاي ستون گیردار فرض شده است. مترمی باشد 4متر و طول دهانه  3.2ارتفاع طبقات 

 Fy=2400با حداقل تنش تسلیم  ST37در تیرها و ستونها از فوالد . ]2[م شده استآیین نامه ایران انجا 6بارگذاري مطابق با مبحث ). 2شکل(شود

 BRBمهاربندهاي . رض شده استف 1.1Fy=2640با مطابق با دستورالعمل بهسازي ساختمانهاي موجود برابر نیز حد باالي تنش مجاز. استفاده شده است

PowerCatTMاز نوع 
 3زه ها با اهمیت متوسط در منطقه اي با خطر نسبی بسیار زیاد و خاك نوع سا.می باشد Star Seismicمحصول شرکت 

].3[ایران انتخاب شده اند 2800مطابق با استاندارد 

  

  نحوه قرارگیري مهاربند در قاب  - 2شکل

  طراحی قاب ها.  3

  

و پارامترهاي لرزه از آنجا که ضوابط.ایران انجام شده است 2800رد تحلیل لرزه اي قاب ها به روش استاتیکی معادل و با استفاده از طیف بازتاب  استاندا

و نیز  ]AISC-2005 ]4اي طراحی این قاب ها در آیین نامه هاي داخلی موجود نیست، لذا از ضوابط پیشنهادي بخش لرزه اي آیین نامه فوالد آمریکا

، ضریب تشدید تغییر  R=7با اتصال ساده تیر به ستون  BRBFه ضریب رفتار مطابق با این آیین نام .استفاده شده است ]FEMA-450 ]5دستورالعمل 

،  R=8در حالت اتصال صلب تیر به ستون نیز این مقادیر بترتیب .توصیه گردیده است2و فاکتور اضافه مقاومت 5.5dCمکان 

5dC 5.2وتغییر مکان بدون در نظر گرفتن ضریب تنش  تشدید مقادیر ضریب رفتار و همچنین ضریب که دقت گردد. ارائه شده است

در دسته قاب ها دوگانه قرار نمی AISC-2005قاب هاي صلب مورد مطالعه مطابق با  همچنین .و براي طراحی در حالت حدي بیان شده است Yمجاز 

طول کل  7/0در طراحی مهاربندها طول هسته جاري شونده .ضوابط طراحی این قاب ها براي مدل هاي مورد بررسی وجود نداردگیرند و نیازي به اعمال 

این دو فرض . فرض شده استبرابر سختی محاسبه شده با لحاظ هسته مهاربندي به تنهایی  4/1سختی موثر مهاربند و ) بین دو نقطه عملکرد مهاربند(آنها

بیشترین نیرویی که از طرف  به روش حدي و با توجه بهشده تیرها و ستونها در دهانه مهاربندي].6و7[کاربردهاي عملی صادق استدر بسیاري از 

تیرها و ستونهاي خارج از دهانه هاي مهاربندي شده نیز براي ترکیب بارهاي معمول آیین نامه و نیز . ]5،7[مهاربند به آنها وارد می شود طرح می گردند

 9در ادامه نتایج طراحی براي قاب هاي . و در ستونها از قوطی استفاده شده است IPEدر طراحی تیر ها از مقاطع . یب بارهاي ویژه طراحی می شوندترک

.است گشته دهانه مهاربندي شده در اینجا  ارایه 2البته فقط مقاطع بدست آمده براي .آورده شده استطبقه 

  

طبقه 9اب هاي قنتایج طراحی براي   -1جدول

  

  

  

  

  

  

  طبقه با اتصال ساده تیر به ستون 9قاب 

ستون در دهانه مهاربندي  سطح مقطع مهاربند تیر   طبقه

٢٠ cm٢ BOX٣٥X٢.٢ IPE٢٧ ١
٢٠ cm٢ BOX٣٥X١.٨ IPE٢٧ ٢
١٨ cm٢ BOX٣٥X١.٤ IPE٢٧ ٣
١٨ cm٢ BOX٣٠X١.٤ IPE٢٧ ٤
١٦ cm٢ BOX٣٠X١.٢ IPE٢٧ ٥
١٤ cm٢ BOX٢٥X١ IPE٢٧ ٦
١٤ cm٢ BOX٢٥X٠.٨ IPE٢٧ ٧
١٢ cm٢ BOX٢٠X٠.٦ IPE٢٧ ٨
١٠ cm٢ BOX٢٠X٠.٦ IPE٢٤ ٩

  طبقه با اتصال صلب تیر به ستون 9قاب 

ستون در دهانه مهاربندي  سطح مقطع مهاربند تیر   طبقه

١٦ cm٢ BOX٣٠X٢.٢ IPE٢٤ ١
١٦ cm٢ BOX٣٠X١.٦ IPE٢٤ ٢
١٤ cm٢ BOX٣٠X١.٤ IPE٢٤ ٣
١٢ cm٢ BOX٣٠X١.٢ IPE٢٤ ٤
١٢ cm٢ BOX٢٥X١.٢ IPE٢٤ ٥
١٠ cm٢ BOX٢٥X٠.٨ IPE٢٤ ٦
١٠ cm٢ BOX٢٠X٠.٨ IPE٢٤ ٧
١٠ cm٢ BOX٢٠X٠.٦ IPE٢٤ ٨
١٠ cm٢ BOX٢٠X٠.٦ IPE٢٤ ٩
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  بیشینه نیروي مهاربند . 4

  

مهاربندي شده باید براي بیشترین نیرویی که از طرف مهاربند ها به آن وارد می شود  دهانه همان طور که اشاره گشت تیرها وستونها و همچنین اتصاالت

در ادامه  ].4[برابر تغییر مکان نسیی طراحی طبقات بدست آید 2مطابق با آیین نامه، این نیروي بیشینه باید در تغییر شکل مهاربند متناظر با . طرح گردند

  .  ]7[بطور خالصه آورده شده است ،آن مراحل محاسبه این نیروبا توجه به اهمیت

)(با توجه به ترکیب بارهاي طراحیمحاسبه نیروي محوري مهاربند متناظر با تغییر مکان بیشینه نسبی طبقه : الف  bxP.  

                                                                              .محاسبه تغییر شکل مهاربند در تغییر مکان نسبی طراحی: ب    scyscbxbx EALP /  

                                              . سطح مقطع هسته جاري شونده مهاربند استscAطول وyscLدر این رابطه 

bm (.                                                                                                          bxdbm(محاسبه تغییر شکل نهایی پالستیک مهاربند : پ  C                                                                                                           

bm2  .                                                                             محاسبه کرنش میانگین مهاربند در تغییر شکل : ت   yscbmbrc L/2                                                                                        

در این مرحله با داشتن کرنش مهاربند: ث brc  که با انجام آزمونهاي استاندارد براي هر مهاربند بدست می آید، رفتاري و با توجه به نمودار هاي

اثرات سخت شدگی  ω فاکتور .هاربند اخذ گردداین اطالعات باید از شرکت سازنده م. ]4[محاسبه می شود ωو  βفاکتورهاي تنظیم کننده مقاومت 

نیز در بر گیرنده اثرات افزایش مقاومت فشاري نسبت به مقاومت کششی است که در بیشتر مطالعات آزمایشگاهی انجام  β .کرنشی را لحاظ می کند

   . ]8[شده بر روي مهاربند گزارش شده است

  . مطابق با روابط زیر محاسبه می شودmaxCو فشار maxTبیشینه مهاربند در دو حالت کشش نیروي: ج

 yscPC  max                    yscPT  max

yscP هسته فوالدي مهاربند محاسبه شود) د انتظارتنش تسلیم مور(در محاسبه مقاومت هاي بیشینه مهاربند باید با توجه با کرانه باالي مقاومت تسلیم   .   

                                                               scyyscysc ARFP   

yRبصورت نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به کرانه پایین تنش تسلیم هسته مهاربندي)yscF (می شود تعریف.  

  

  BRBتغییر مکان یک نمونه   - نیرو آل دوخطینمودار ایده  - 3شکل

  

 MAXCي بارهاي معمول حاصل از ترکیبات بار گذاري،  باید براي نیروي محوري حاصل از مهاربندي شده عالوه بر طراحی براستونهاو تیرهاي دهانه 

  . ات بارهاي قائم نیز طراحی شوندبا لحاظ اثرMAXTو

  

  

  تحلیل دینامیکی غیر خطی  .5

  

  معرفی شتاب نگاشت هاي مورد استفاده.  5-1

  . به عنوان تاریخچه زمانی حرکت شدید زمین استفاده شده است) 2جدول(به منظور انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه اي غیر خطی از هفت شتاب نگاشت

  ستفاده شدهشتاب نگاشت هاي ا - 2جدول 

نام شتاب نگاشت CHI-CHI ELCENTRO LOMA PRIETA TABAS KOBE
CAPE 

MENDOCINO
NORTHRIDGE

سال وقوع 1999 1940 1989 1978 1995 1992 1994

بیشینه شتاب 

حرکت زمین
0.9g 0.21g 0.52g 0.83g 0.69g 1.1g 0.6g
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ایران و براي  2800استاندارد   2-4-1-4-2س ضرائب مقیاس در هر مدل مطابق با بندسپ.شتاب نگاشت ها ابتدا به مقدار حداکثر خود مقیاس می شوند

.  این ضرایب باید در شتاب نگاشت هاي مقیاس شده به مقدار حداکثر خود ضرب شود .ارائه شده است 3بطور جداگانه محاسبه و در جدول  3زمین نوع 

  

  مدل سازي رفتار غیر خطی قاب . 5-2

در مدل سازي رفتار غیر خطی در تیرها و ستونها از . استفاده شده است PERFORM 3DV.4غیر خطی از نرم افزار  دینامیکیبراي انجام تحلیل 

غیر خطی ناحیه جاري  اما براي شبیه سازي رفتار ].9،10 [محوري تعریف شده در دستورالعمل بهسازي استفاده شده است -و خمشی مفاصل خمشی

اثرات سخت . استفاده شده است 3بصورت دو خطی و بدون در نظر گرفتن افت مقاومت مشابه با شکل   BRB شونده مهاربند از مدل غیر االستیک

برابر ناحیه جاري شونده فرض شده  6سطح مقطع ناحیه االستیک نیز . مهاربند مورد استفاده لحاظ شده است رفتاريبه نمودار  شدگی کرنشی با توجه

  .است

  

  ] 9،10 [اهداف عملکردي  .5-3

 50درصد در  10ل رویداد بر اساس احتما 1سطح خطر . انجام شده است 1ارزیابی عملکرد لرزه اي قابها با توجه به دستورالعمل بهسازي در سطح خطر 

مطابق با دستورالعمل بهسازي .ایران می باشد 2800معادل باسطح خطر استاندارد  ،) DBE(با عنوان  زلزله طراحی این سطح خطر .سال  تعیین می شود

.اگر سازه در سطح خطر یک، عملکرد ایمنی جانی را برآورده سازد هدف بهسازي مبنا تامین می شود

  

اي پذیرشمعیاره  .5-4

اما معیارهاي پذیرش مهاربندها ونیز تغییر مکانهاي نسبی  مجاز . معیارهاي پذیرش تیرها و ستونها با توجه به ضوابط دستورالعمل بهسازي بررسی می شود

. رد ارزیابی قرار می گیردمو]1[توسط فانستوك و همکارانمطالعات آزمایشگاهی انجام شده  بدلیل عدم وجود ضوابط آیین نامه اي، با توجه بهطبقات 

. جدول زیر آورده شده استي پیشنهاد شده در این معیارهابرخی از 

  

  

  

  

max µ تقاضاي شکل پذیري نهایی مهاربند است که با تقسیم تغییر شکل نهایی مهاربند در نقطه عملکرد سازه بر تغییر شکل تسلیم آن بدست می آید.  

by


 max
max  

c µ پذیري تجمعی  شکلتقاضايBRB که با تقسیم مجموع تغییر شکل پالستیک بر تغییر شکل تسلیم مهاربند بدست می آید.

by

plastic
C 




  

  

  بررسی نتایج  . 6

در . شتاب نگاشت می توان مقدار متوسط بازتاب هاي بدست آمده را بعنوان بازتاب نهایی تلقی کرد 7در صورت انتخاب بیش از 2800مطابق با استاندارد

  .پاسخ ها  نیز در بررسی  عملکرد قاب ها استفاده می کنیم )σµ+(، از مقادیر متوسط بعالوه انحراف معیار )µ (این تحقیق عالوه بر مقادیر متوسط

.تعداد طبقه می باشد P. معرفی می شوند M-pو براي اتصال صلب با حرف  N-pاتصال ساده تیر به ستون با حرف براي سهولت ارائه نتایج، قاب با 

العهضرایب مقیاس بدست آمده براي مدل هاي مورد مط -3جدول

N-6N-9  N-12  N-15  M-6  M-9  M-12  M-15  

0.74  0.9  0.99  1.18  0.74  0.88  1.03  1.27  

  با توجه به مطالعات آزمایشگاهی BRBFمعیارهاي پذیرش  -4جدول

CPLS  المان  کمیت  

2515  
max µ  

BRB 400  200
c µ  

  طبقات  0.040.02

  تغییر مکان نسبی
  بام0.015  0.03
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  ضریب تشدید تغییر مکان .6-1

بررسی  .را معرفی می کنندdC، ضریب تشدید تغییر مکان 1االستیک به تغییر مکان واقعی در سطح خطر آیین نامه ها ساختمانی براي تبدیل تغییر مکان

در تخمین تغییر مکان نهایی سازه درسطح  5.5dCتغییر مکان هاي قاب هاي ساده نشان دهنده دقت مناسب تغییر مکان هاي تشدید شده با ضریب

این ضریب منجر به نتایج غیر محافظه کارانه تغییر مکان نهایی ) σ+µ( ولی در تراز متوسط نتایج بعالوه انحراف معیار. است) µ(بی متوسط نتایج ارزیا

7لذا ضریب . سازه می شود RCd5در مورد قاب هاي صلب ضریب . پیشنهاد می شودCd ابی حتی در تراز ارزیµ  نیز تخمین مناسبی

8لذا براي این نوع قاب ها هم ضریب . از تغییر مکان نهایی سیستم ارایه نمی کند RCdنمودارهاي تغییر مکان  4در شکل . پیشنهاد می شود

ب پیشنهاد شده منجر به نتایج کمی محافظه البته به نظر می آید ضرائ .را براي شش نمونه از مدل ها مشاهده می شودحالت  مورد بحث4طبقات، در 

  .ولی طبق بررسی هاي انجام شده تغییر مکان نسبی بیشینه در طبقات میانی قاب هاي مورد مطالعه روي داده است. کارانه در طبقات باالیی قاب ها شود

  

N-15مدلN-12مدلN-6 مدل 

  

M-15مدلM-12مدلM-6مدل

تغییر مکان کلی طبقاتنمودار هاي -4شکل

  

  )0(اضافه مقاومتضریب   .6-2

عالوه بر ترکیب بار هاي معمول طراحی باید براي  دراکثرآیین نامه ساختمانی  کفایت اجزاي یک قاب شامل اتصاالت، تیرها و مخصوصا ستون ها

این ضریب . تشدید می شود 0له در ترکیب بارهاي ویژه با ضریب اضافه مقاومتنیروي زلز.نیروهاي حاصل از ترکیب بارهاي ویژه نیز بررسی گردد

در اکثر حاالت از مقادیر ارایه 0دیر  مشاهده می شود که مقا 5با توجه به نتایج جدول . با تقسیم برش پایه نهایی بر برش پایه طراحی بدست می آید

بطور کلی قاب هاي صلب داراي ضریب اضافه مقاومت . بیشتر است 5/2و  2با اتصال ساده و صلب تیر به ستون یعنی  BRBFبراي ن نامه شده در آیی

به نظر می آید یکی از دالیل این مساله جواب ندادن . طبقه این روند مشاهده نمی شود 15ولی در مدل . بیشتري در مقایسه با قاب هاي ساده می باشند

این مساله خود سبب بوجود آمدن . طبقه با اتصال ساده در هنگام طراحی و نیاز به افزایش مقاطع سازه است 15یر مکان نسبی مجاز طبقات در قاب تغی

ارد از طرف البته با توجه به اینکه اجزاي قاب در دهانه مهاربندي براي بیشینه نیروي و. مقاومت اضافه در این مدل ها نسبت به مدل هاي صلب می باشد
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لذا کاربرد این ترکیب بارها فقط در . نیازي به اعمال ترکیب بارهاي ویژه براي این اجزا وجود ندارد ]4[سیستم طراحی شده است، مطابق با آیین نامه

  .  طراحی اعضاي خارج از قاب مهاربندي است که معموال در موارد کمی حاکم می باشد

  1در سطح خطر در نقطه عملکرد سازه مقادیر ضریب اضافه مقاومت  -5 جدول

طبقه 15  طبقه12  طبقه 9طبقه 6  قاب

  µ  µ+σ  µ  µ+σ  µ  µ+σ  µ  µ+σ  سطح ارزیابی

  3.96  3.32  3.13  2.72  2.69  2.35  2.27  2.14قاب ساده

  3.7  3.19  3.45  2.91  3  2.6  2.76  2.51  قاب صلب

  

  

  تغییر مکان نسبی بیشینه طبقات  .6-3

مالحظه می شود براي قابها با اتصال ساده تیر به ستون تغییر مکان نسبی طبقات . نشان می دهد 1مکان نسبی طبقات را در سطح خطر  بیشینه تغییر 6جدول 

از مقدار مجاز ایمنی ) σ+µ(درصد در تراز متوسط بعالوه انحراف معیار 74تا  7و حدود ) µ(درصد در تراز متوسط پاسخ ها 22در برخی مدل ها حدود 

تغییر . مشاهده می شود σ+µدرصد در تراز  70تا  5/14و  µدرصد در تراز  14تا  5/12براي قاب هاي صلب نیز این افزایش . بیشتر است) درصد 2(جانی 

نسبت به مقدار   σ+µدرصد در تراز  37تا  28و براي قاب هاي صلب  σ +µدرصد در تراز 28تا  6مکان نسبی بام نیز براي قاب هاي ساده 

نیز نمودارهاي  5در شکل .بطور کلی با افزایش تعداد طبقات بر مقدار بیشینه تغییر مکان نسبی نیز افزوده می شود. درصد افزایش نشان می دهد5/1جازم

  .نمایش داده شده است  σ+µتغییر مکان نسبی طبقات در سطح خطر یک و براي تراز ارزیابی 

  

  (%)دینامیکی غیر خطیتغییر مکان نسبی طبقات حاصل از تحلیل  -6جدول 

سطح ارزیابی  مدل سازه دریفت بیشینه طبقات دریفت بیشینه بام

N-٦
µ ١.٥٨٥ ١.٠٤٦

µ+σ ٢.١٤ ١.٦

N-٩
µ ١.٩ ١.٢

µ+σ ٢.٥٨ ١.٥٥٧

N-١٢
µ ٢ ١.٢٣

µ+σ ٢.٨٦ ١.٦٨

N-١٥
µ ٢.٤٤ ١.٤

µ+σ ٣.٤٧ ١.٩٢

M-٦
µ ١.٧٢ ١.٠٣

µ+σ ٢.٢٩ ١.٤٧

M-٩
µ ١.٨٤ ١.١٢

µ+σ ٢.٥٦ ١.٤٨

M-١٢
µ ٢.٢٥ ١.٣٩

µ+σ ٣.٢٨ ١.٩٣

M-١٥
µ ٢.٢٨ ١.٤٧

µ+σ ٣.٣٩ ٢.٠٦

  

    

  مدل هاي با اتصال ساده تیر به ستون  مدل هاي با اتصال صلب تیر به ستون

  (%)µ+σتغییر مکان نسبی طبقات در تراز ارزیابی -  5شکل
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  شکل پذیري بیشینه مهاربند.  6-4

در تمام  µارزیابی  سطحمالحظه می شود شکل پذیري بیشینه مهاربندها در . مشاهده می شود 1بیشینه شکل پذیري مهاربندها در سطح خطر  7در جدول 

 درصد   20و 10، 16بترتیب  M-15و  N-15 ،M-12براي مدل هاي  σ+µ سطحولی در . کمتر می باشد )15(مدل ها از مقدار مجاز ایمنی جانی 

معموال مقادیر بیشینه شکل پذیري مهاربندها در طبقاتی که تغییر مکان نسبی بیشینه اتفاق افتاده است، . ر مجاز ایمنی جانی مشاهده می شودتجاوز از مقدا

  .کمتر می باشد 200مقدار بیشینه شکل پذیري تجمع نیز درتمامی حاالت از مقدار مجاز . روي می دهد

صل از تحلیل دینامیکی غیر خطیبیشینه شکل پذیري مهاربند ها حا -7جدول 

سطح ارزیابی  مدل سازه
maxµ cµ

N-٦
µ ٧.٨٩ ٤٢.٤

µ+σ ١٠.٥٨ ٦٥.١

N-٩
µ ٩.٠٦ ٤٧.٥٤

µ+σ ١٢.٧٢ ٧٥.١٤

N-١٢
µ ٩.٧٤ ٥١.٨

µ+σ ١٤.٣ ٨٦.٨

N-١٥
µ ١١.٩٨ ٥٨.٥

µ+σ ١٧.٤٦ ٩١.٧

M-٦
µ ٨.٧٣ ٥٧.٨

µ+σ ١١.٨ ٨٨.٦

M-٩
µ ٩.٢ ٥٥.٧

µ+σ ١٣ ٨٧.٦

M-١٢
µ ١١.١ ٥٦.٢

µ+σ ١٦.٥ ٨٩.٤

M-١٥
µ ١١.٥١ ٧٠.٦

µ+σ ١٨ ١٠٨.٦

  

  

  1در سطح خطر مطابق با دستورالعمل بهسازي معیارهاي پذیرش اجزاءبررسی .  6-5

  

ا در ناحیه ایمنی جانی قرار براي تمام مدل ه )µ(مشاهده شد، مهاربندها در سطح ارزیابی میانگین پاسخ ها  7همان طور که در جدول : مهاربند ها

بررسی دقیق تر بر روي این قاب ها نشان دهنده . تعدادي از مهاربندها در برخی از قاب ها وارد ناحیه آستانه فروریزش می شوند، µ+σولی در سطح ارزیابی  . دارند

  . ندها وارد ناحیه آستانه فروریزش می شونددرصد مهارب 7/46و  25، 7/26  بترتیب M-15و  N-15  ،M-12این مطلب است که در مدل هاي 

و تحت شتاب نگاشت  M-15فقط در مدل . و تحت تمامی رکوردها در ناحیه ایمنی جانی قرار دارند 1تیرها براي تمام مدل ها در سطح خطر : تیرها

  .مهاربندي وارد ناحیه آستانه فروریزش شده اند دهانه 2السنترو تعداد اندکی از تیرهاي خارج از

بررسی ها نشان دهنده عدم ارضاي . درصد فراوانی از ستون هاي قاب هاي مورد مطالعه کنترل شونده توسط نیرو تشخیص داده می شوند: ستون ها

نی با اتصال صلب تیر به ستون بحرا BRBFاین شرایط در مورد . روابط مربوط به ستون هاي کنترل شونده توسط نیرو در بسیاري از این ستون ها است

عدد .تمام این ستون هاي نا مناسب کنترل شونده توسط نیرو هستند.درصد ستون هاي نامناسب براي هر مدل را نشان می دهد 7جدول . تر به نظر می رسد

.اول متوسط و عدد دوم بیشینه درصد ستون هاي نامناسب هر قاب با توجه به شتاب نگاشت هاي مورد استفاده است

   

1در ارضاي عملکرد ایمنی جانی براي سطح خطر هاي نامناسب  درصد ستون -8جدول

N-6N-9  N-12  N-15  M-6  M-9  M-12  M-15  

11-27  7-18  8-16  0  44-50  44-53  55-65  50-66  

  

. ه نمی کنندبا اتصال ساده تیر به ستون عملکرد ایمنی جانی را برآورد BRBFپیداست درصدي از ستون هاي قاب هاي  8همان طور که از نتایج جدول 

به نظر می آید یکی از دالیل . است N-15اما نکته قابل توجه برآورده شدن عملکرد ایمنی جانی در مدل .اکثر این ستون ها در طبقه همکف قرار دارند

). مجاز حاکم بر طراحی نبوددر قاب هاي کوتاه تر شرط تغییر مکان نسبی (این مساله افزایش مقاطع قاب بمنظور رسیدن به تغییر مکان نسبی مجاز باشد

با اتصال صلب تیر به ستون  BRBFعملکرد ضعیف ستون هاي قاب هاي .این افزایش مقاطع سبب عملکرد مناسب مدل در مقایسه با سایر مدل ها است
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بر خالف قاب هاي .ا ارضا نمی کنندبطوریکه در برخی از مدل ها بیش از نیمی از ستون ها عملکرد ایمنی جانی ر. با شدت بسیار بیشتري مشاهده می شود

  . ساده این ستون ها در ارتفاع قاب پراکنده اند

  نتیجه گیري.  7

  

RCd منظور تخمین دقیق تر تغییر مکان نهایی سازه، استفاده از ضریب  به -1  براي تشدید تغییر مکان هاي االستیک سیستم پیشنهاد می شود.

  .نیز با نتایج این تحقیق سازگاري نشان می دهد ]1[در تحقیق دیگرنتیجه به دست آمده 

نشان دهنده تجاوز مقادیر تغییر مکان نسبی طبقات و نیز شکل پذیري بیشینه مهاربندها نسبت به مقادیر مجاز پیشنهاد  1بررسی مدل ها در سطح خطر  -2

به نظر می رسد، براي کنترل تغیر مکان هاي نسبی طبقات و باال بردن . است )σ+µ(ها  شده باالخص در تراز ارزیابی میانگین بعالوه انحراف معیار پاسخ

  .سختی جانبی قاب ها نیاز به ضوابط سخت گیرانه تري باشد

دهانه  البته با توجه به اینکه اجزاي قاب در .بررسی ها نشان دهنده تجاوز مقادیر ضریب اضافه مقاومت از مقادیر ذکر شده در آیین نامه است -3

  .نیستنیازي به اعمال ترکیب بارهاي ویژه براي این اجزا  AISC-2005مهاربندي براي بیشینه نیروي وارد از طرف سیستم طراحی می شود، مطابق با 

مناسب بر روي مدل ها، نشان دهنده عملکرد  )در سطح ارزیابی متوسط پاسخ ها(1بررسی معیارهاي پذیرش دستورالعمل بهسازي در سطح خطر  -4

با این وجود درصد قابل توجهی . و ستون هاي کنترل شونده توسط تغییر شکل و ارضاي سطح عملکرد ایمنی جانی توسط آنها می باشد مهاربندها ،تیرها

بهسازي مبنا، یعنی  از ستون هاي کنترل شونده توسط نیرو، روابط مربوط به این نوع ستون ها را ارضا نمی کنندو در نتیجه این قاب ها در برقراري هدف

البته ستون هاي قاب هاي ساده عملکرد بسیار مناسب تري در مقایسه با قاب هاي  .، دچار مشکل هستند1ارضاي عملکرد ایمنی جانی در سطح خطر 

  . را ارضا می نمایند1صلب از خود نشان می دهند و با کمی اغماض، برخی از آن ها عملکرد ایمنی جانی در سطح خطر 

با این وجود یکی از دالیل عملکرد نامناسب . سی ها نشان دهنده دقت مناسب تحلیل ظرفیتی انجام شده در برآورد نیروي محوري ستون هاستبرر -5

  .ستون هاي کنترل شونده توسط نیرو باالخص در قاب هاي صلب، عدم دقت تحلیل االستیک انجام شده در برآورد لنگر خمشی ستون هاست
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