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خالصه
اطع طبقه فوالدي داراي مهاربندي واگرا،  پرداخته ایم. کلیه مقاطع موجود در سازه، مق8در این مقاله به بررسی و مقایسه سطح عملکرد و رفتار قاب 

نقطه عملکرد سازه مختصاتمی باشند. سختی سازه را با افزایش تعداد بادبندها، افزایش داده و منحنی ظرفیت، s355و s275اروپایی و از نوع فوالد 
(پاي ستونها و دیگري سازه بدون جداساز سربی –الستیکی به دو صورت سازه داراي جداساز لرزه اي بر اساس جابجایی تقاضا و برش پایه، مذکور 

ز قاب ها، گیردار)، که جداساز ما بین فونداسیون و ستونهاي طبقه همکف قرار می گیرد، رسم و با یکدیگر مقایسه نموده ایم. نقطه عملکرد هر کدام ا
SAPمه )، با برنا360هاي موجود (نشریه شماره با روش تحلیل استاتیکی غیر خطی بر مبناي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان و روش 2000

کاهش ضرایب تغییر مکان، محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. الزم به ذکر است وجود جداساز در سازه،افزایش تناوب سازه، کاهش نیروي زلزله،
برش پایه و افزایش جابجایی سازه و... را بر خالف سازه بدون جداساز، بهمراه دارد.

.غییرمکان هدف، نقطه عملکردمنحنی ظرفیت، تکلمات کلیدي: 

مقدمه.1

یکه اولین سازهآزمایشگاهCardingtonابعاد و میزان بارگذاري قاب مورد نظر برگرفته شده از یکی از قابهاي موجود در پالن ساختمان اداري 
علم مهندسی زلزله با ورود و جایگزینی شیوه در].1[هاي گوناگون دینامیکی قرار گرفته است، می باشدبزرگ بوده و در شرایط مختلف مورد آزمایش

ت دسراهاي جهاننامهبه جاي روش قدیمی طراحی بر اساس نیرو، بسیاري از آیین(Performance Base Design)عملکرداساس طراحی بر
این زمینه ر خود را دتحقیقات شیوه، یابی به قطعیت در ایندستبسیاري از محققان و پژوهشگران براي تکامل و کرده است.خوش تغییرات بنیادي 

، اما سطوحی از عملکرد که مناسبنددر محدوده االستیک سازه طراحی بنابراین براي اندهاي کنونی بر اساس نیرو تهیه شدهنامهآیین.اندمتمرکز کرده
ها بر مبناي طراحی به روش کنونی طراحی سازه.استزجایی نیجابهنیرویی وابسته به معیارهاي عالوه بر معیارهاي باشد،میمتضمن پذیرش خسارت 

].2شود [داده میتوضیحادامه به طور کامل روش مقاومت است که در 
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اي بر اساس سطح عملکرد:طراحی لرزه. 2

چند اطالعاتها معموالً ازن روشیپذیرد. در ایمصورت ي تحلیلدینامیکی غیر خطیهاروشوسیلهبه ، 1ارتجاعیدر محدوده غیرها رفتار سازهبررسی 

تواند به صورت یک گیر بودن، نمیشود. تحلیل دینامیکی غیرخطی به دلیل پیچیدگی و وقتاستفاده میهاي گذشته نگاشت مربوط به زلزلهب نمونه شتا

ر خطی مطرح شده است. در تحلیل استاتیکی روند محاسباتی کاربردي در دفاتر مهندسی قابل استفاده باشد. بر این اساس ایده تحلیل استاتیکی غی

هاي ساده موجود براي این تحلیل عبارتند از: گردد. روش، ارزیابی می2سازه تحت زلزله طرحغیرخطی، عملکرد سازه فقط در وضعیت حداکثر پاسخ 

یا وتري3روش سکانتی-1

4بجاییا روش ضرایب ج-2

5روش طیف ظرفیت-3

يهاشکلییرتغجابجایی و -گردد، سپس سختی هر المان بر اساس رابطه بارهاي خطی آنالیز میزه با یکی از شیوهدر روش اول ابتدا مدل االستیک سا

هاي حاصل یابد که جابجایی. این روند تا جایی ادامه میگرددجایگزین شده و سازه جایگزین دوباره تحلیل میحاصل در آن المان، با یک سختی وتري

يهافرمولشود سپس بر اساس خطی از منحنی ظرفیت ساخته میو در روش دوم یک فرم دتقریب قابل قبول یکسانی برسند.از دو تکرار متوالی به

FEMAموجود در آیین نامه  شود. در روش طیف ظرفیت با تالقی موجود، جابجایی هدف تعیین میيهاساختمانیالرزهیا دستورالعمل بهسازي 356

است در این مقاله به ذکرشود. الزم کاهش یافته است، نقطه عملکرد سازه تعیین مییاز که به علت اثرات غیرخطی طیف ظرفیت و طیف پاسخ ن

.]3[بکار گرفته شده است Yو Xجهت تعیین جابجایی هدف و نقطه عملکرد سازه در جهات سومو دومیهاروش

ست و شامل تخمین برش پایه در سازه و توزیع آن در ارتفاع و تعیین مقاومت مورد ها بر مبناي طراحی به روش مقاومت اروش کنونی طراحی سازه

اي از طریق تک پارامتر مقاومت هایی که در این شیوه وجود دارد، بیان رفتار اجزاي سازهنظر از کاستی. صرفاي در برابر این بار استنیاز اجزاي سازه

-ي بر اساس عملکرد این است که طراحان را قادر سازد تا سازهالرزه. در حقیقت هدف از طراحی دهددر بسیاري از موارد پاسخ مناسبی به دست نمی

فرما در انتخاب میزان خطرپذیري ي بر اساس عملکرد، مشارکت کارالرزه. هدف اصلی طراحی هایی طراحی کنند که عملکردشان قابل پیش بینی باشد

شود که بتوانند نیروهاي یماي طراحی اي به گونههاي طراحی، اعضاي سازهنامههاست. بر اساس آیینرزهلدر طرح مورد نظر در سطوح مختلف زمین

اي براي نیروهاي وارده در بعضی موارد . بعد از طراحی اعضاي سازهوارده را با حاشیه اطمینان مناسبی که بستگی به روش طراحی دارد تحمل کنند

هاي زمان وابسته به خرابیمکان جانبی نسبی همر هاي معماري و بعضی دیگر همانند کنترل تغیینترل خیزها وابسته به خرابیمکانی مانند کر هاي تغییکنترل

.]2معماري و کل سازه هستند[

1-Inelastic

2-Design Earthquake

Secant Method -3
 -4 Displacement Coefficient Method

 -5 Capacity Spectrum Method
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تحلیل قاب هاي مورد مطالعه-3

از و بدون جداساز، و همچنین تاثیر تغییر تعداد و مکان ، به دو صورت داراي جداسبندي واگرار طبقه با مها8در این مقاله به بررسی سطح عملکرد قاب 

].1[)1باشد (شکل میمتر 5/33ارتفاع ساختمان خته ایم.قرار گیري بادبندها، پردا

شکل کلی و اولیه قاب مورد نظر.1شکل

مدل کامپیوتري، بارهاي وارده به سازه را بصورت خطی و متمرکز در.داده شده است] 2در [هاستونباشند. ابعاد تیر و ها به تیرها مفصلی میاتصال ستون

SAPتوسط برنامه استاتیکی غیرخطیتحلیل بر قاب مذکور وارد شده است.  . طراحی جداساز جهت بدست آوردن سختی موثر انجام شده است2000

افزار معرفی گردید. الزم به ذکر است که این موضوع یکی ه نرمانجام شد و ب]4[کمک وزن کلی سازه  و با کمک فرضیات هاي آن با و دیگر مشخصه

از اهداف جانبی این مقاله است.

و هاي ثقلی با انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی، بر اساس دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود، قاب طی بارگذاري

هاي بار جانبی، بر اساس توزیع بار جانبی در روش استاتیکی دام از این بارگذاري ها تحت اثر دو نوع الگويقرار گرفته و سپس در هر ک

]. الزم به یادآوري است که مختصات نقطه عملکرد سازه در هر یک 5گیرد [قرار میخطی و همچنین بار یکنواخت بر اساس وزن طبقات در جهت 

و بر اساس داده هاي نرم افزار، بدست آمده است. FEMA356و نیز با کمک فرمول هاي ATC40از بارگذاري ها، بر اساس 

:باشد9و8، 7، 6، 5، 4، 3، 2هاي شکلمطابق نمودارهاي پوش آور این بارگذاري ها در جهت 
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و تحت اثر الگوي بار جانبی بر اساس توزیع بار جانبی در روش برش پایه طی بارگذاري ثقلی -مکانر . نمودار تغیی2شکل

و داراي جداسازYاستاتیکی خطی در قاب جهت 

لگوي بار جانبی بر اساس توزیع بار جانبی در روش و تحت اثر ابرش پایه طی بارگذاري ثقلی -مکانر نمودار تغیی.3شکل

و بدون جداسازYاستاتیکی خطی در قاب جهت 

و تحت اثر الگوي بار جانبی بر اساس توزیع یکنواخت متناسب با برش پایه طی بارگذاري ثقلی -مکانر . نمودار تغیی4شکل 

و داراي جداسازYوزن هر طبقه در قاب جهت 
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و تحت اثر الگوي بار جانبی بر اساس توزیع یکنواخت متناسب با برش پایه طی بارگذاري ثقلی -مکانر نمودار تغیی. 5شکل

و بدون جداسازYوزن هر طبقه در قاب جهت 

انبی بر اساس توزیع یکنواخت متناسب با وزن هر و تحت اثر الگوي بار جبرش پایه طی بارگذاري ثقلی -مکانر نمودار تغیی.6شکل 

و داراي جداسازYطبقه در قاب جهت 

و تحت اثر الگوي بار جانبی بر اساس توزیع یکنواخت متناسب با وزن هر برش پایه طی بارگذاري ثقلی -مکانر . نمودار تغیی7شکل

و بدون جداسازYطبقه در قاب جهت 
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و تحت اثر الگوي بار جانبی بر اساس توزیع بار جانبی در روش استاتیکی برش پایه طی بارگذاري ثقلی -مکانر دار تغیی. نمو8شکل 

و داراي جداسازYخطی در قاب جهت 

توزیع بار جانبی در روش استاتیکی و تحت اثر الگوي بار جانبی بر اساسبرش پایه طی بارگذاري ثقلی - مکانر . نمودار تغیی9شکل

و بدون جداسازYخطی در قاب جهت 

و محدوده قرارگیري آن در Yطبقه با مهاربندي واگرا به ازاي سختی و بارگذاري هاي مختلف در جهت 8نقطه عملکرد قاب 1جدول 

ابجایی تقاضا و بر حسب متر می باشد.جDبرش پایه و بر حسب کیلوگرم نیرو و Vدهد.را نشان میمنحنی پوش آور مربوطه
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محدوده قرارگیري و Yطبقه با مهاربندي واگرا به ازاي سختی و بارگذاري هاي مختلف در جهت 8نقطه عملکرد قاب .1جدول 

آور مربوطهآن در منحنی پوش

نقطه عملکرد سازه با 

جدا ساز 

نقطه عملکرد سازه 

بدون جدا ساز 
سازه سطح عملکرد

ايداراي جداساز لرزه

سازه بدون سطح عملکرد 

ايجداساز لرزه
توضیحات

گسیختگی و فروپاشی 

گسترده

گسیختگی و فروپاشی 

گسترده

طبق ،دهانه بادبند1دارايقاب

3و 2بارگذاري شکلهاي 

گسیختگی و فروپاشی وقفهقابلیت استفاده بی

گسترده

در دو يبادبنددهانه دو دارايقاب

3و 2طبق بارگذاري شکلهاي ،طرف

گسیختگی و فروپاشی 

گسترده

گسیختگی و فروپاشی 

گسترده

دهانه بادبندي، مطابق 3قاب 

3و 2بارگذاري شکلهاي 

گسیختگی و فروپاشی 

گسترده

گسیختگی و فروپاشی 

گسترده

دهانه بادبند، طبق 1قاب داراي 

5و 4اري شکلهاي بارگذ

وقفهقابلیت استفاده بی
گسیختگی و فروپاشی 

گسترده

قاب داراي دو دهانه بادبندي در دو 

5و 4طرف، طبق بارگذاري شکلهاي 

گسیختگی و فروپاشی 

گسترده

گسیختگی و فروپاشی 

گسترده

دهانه بادبندي، مطابق 3قاب 

5و 4بارگذاري شکلهاي 

فروپاشی گسیختگی و

گسترده

گسیختگی و فروپاشی 

گسترده

دهانه بادبند، طبق 1قاب داراي 

7و 6بارگذاري شکلهاي 

گسیختگی و فروپاشی 

گسترده
وقفهقابلیت استفاده بی

قاب داراي دو دهانه بادبندي در دو 

7و 6طرف، طبق بارگذاري شکلهاي 

گسیختگی و فروپاشی 

گسترده
وقفهه بیقابلیت استفاد

دهانه بادبندي، مطابق 3قاب 

7و 6بارگذاري شکلهاي 

گسیختگی و فروپاشی 

گسترده

گسیختگی و فروپاشی 

گسترده

دهانه بادبند، طبق 1قاب داراي 

9و 8بارگذاري شکلهاي 

گسیختگی و فروپاشی 

گسترده
وقفهقابلیت استفاده بی

قاب داراي دو دهانه بادبندي در دو

9و 8طرف، طبق بارگذاري شکلهاي 
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گسیختگی و فروپاشی 

گسترده
وقفهقابلیت استفاده بی

دهانه بادبندي، مطابق 3قاب 

9و 8بارگذاري شکلهاي 

نتیجه گیري.4

ند واگرا، نسبت به مرکز جرم سازه الزم بذکر است که سختی سازه، نوع بادبندها نیز در عملکرد سازه تاثیرگذارند. اگر بادبندها در سازه داراي بادب

که میزان ضرایب بار و در 5و  4و 3و 2مجاور کار گذاشته شوند، سازه عملکرد بهتري دارد. به علت اینکه در اشکال هاي نابصورت قرینه و در دهانه

ساز داراي زمان تناوب موثر کمتر و در نتیجه تغییر مکان ها، قاب با دو بادبند در دو طرف پس از کاربرد جداها بر عملکرد قابنتیجه تاثیر بسزاي آن

خوبی دارد. لذا قاب با سه بادبند و پس از آن قاب تک بادبندي عملکرد بهتري دارند بسیار هدف کمتري دارد، بنابراین نیاز به بهسازي نداشته و عملکرد 

، ابتدا قاب سه بادبندي سپس تک بادبندي و در انتها قاب دو بادبندي داراي بایست قاب بهسازي گردد. بر عکس هنگامی که بدون جداساز هستنداما می

بادبند و سختی کمتر آن در وسط و نزدیک 2تغییر مکان هدف کمتري هستند که سختی قاب با افزایش مهاربند و نیز صلب بودن دو طرف قاب داراي 

به مرکز جرم، تاثیرگذار می باشند.
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