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چکيده
نوع سازه اي مهار بازويي و کمربند خرپايي کارايي زيادي در کاهش پاسخ سازههاي بلند در برابرر بارهراي نراندي دارد در اير پرهوهش رفترار
لرزهاي ساختمانهاي بلند مجهز به مهار بازويي بررسي ميشود و تأثير اضافه کردن مهار بازويي بر ظرفيت لرزهاي ،چگونگي توزيع نيراز لررزهاي
در ارتفاع و منحنيهاي شکنندگي در سطح عملکردي آستانه فروريزش مورد مطالعه قرار ميگيرد بدي منظور درابتردا سره سراختمان  21 ،22و
 92طدقه به صورت سه بعدي طراحي و در هر ساختمان يکي از قابهاي مياني با سيستم قاب خمشي ويهه و مهاربند همگرا  ،با استفاده از نرر -
افزار  Openseesبه صورت دو بعدي مدل شده و رفتار غير ارتجاعي قابها در دو حالت ونود و عد ونود مهرار برازويي برا اسرتفاده از تحلير
ديناميکي غير خطي فزاينده  IDAبررسي شده است نتايج نشان ميدهد سازههاي مجهز به مهار بازويي در تراز باالتري از ميزان ظرفيت  Saدچرار
گسيختگي شده و ظرفيت شدت لرزهاي آن ها افزايش مييابد چگونگي توزيع تغيير مکان نسدي در ارتفاع سازه نشان ميدهد در سازههاي بدون
مهار بازويي تجمع تغيير مکان نسدي در ناحيه پاسخ غير االستيک در حوالي طدقات مياني سازه رخ داده است حال آن که در سازههاي مجهرز بره
مهار بازويي ،تجمع تغيير مکان نسدي در طدقات تحتاني منجر به تشکي سازکار طدقه نر ميشود پس سخت نمودن بيش از حرد سرازه در يرک
تراز مشخص مي تواند باعث حاکم شدن مدهاي باالتر بر رفتار سازه وهم چني امکان ايجاد طدقه نر در ترازهراي پرايييني و برااليي طدقره مهرار
شده شود همچني منحنيهاي شکنندگي نشان ميدهد احتمال فروريزش در سازههاي مجهز به مهار بازويي به دلي افزايش سختي سازه ،کاهش
مييابد با افزايش ارتفاع در سازههاي با و بدون مهار بازويي احتمال فروريزش بيشتر ميشود که به دلي حاکم شدن آثار مرتده دو است

واژگانکليدي :ساختمان بلند ،سيستم مهار بازويي وکمربند خرپايي ،رفتار لرزهاي ،تحلي ديناميکي غيرخطي فزاينده


IDA

بلند احداث شده در دهههاي گذشته نيازمند بازنگري دوباره در

-1مقدمه 
مقاو سازي ساختمانهاي بلند در دنيا با گذر زمران رو بره

سيستم لرزهاي خود است [ ]1از سيستم مهار بازويي و خرپاي

افزايش است با تونه به آخري پيشرفتهاي حاصر شرده در

کمربندي معموال بره عنروان روشري مروثر برراي کنتررل تغييرر

تحلي  ،طراحي و ساخت اي سازهها ،بسياري ازسراختمانهراي

مکانهاي نراندي زيراد در طراحري اوليره سراختمانهراي بلنرد

1

الها احمدي و فرهاد دانشجو

ارزيابي لرزهاي ساختمانهاي بلند فوالدي با سيستم هسته مهاربندي و

استفاده ميشود [ ]2در اي سيستم هسته مرکزي به وسريله يرک

و همکاران 4يک روش ساده براي تحلي ارائه نمودند کره آن را

بازوي مهاربنديشده ،به ستونهاي محيطري متصر مريشروند

براي استفاده در طراحي اوليه قابهاي مهاربندي بلنرد برا مهرار
1

ستونهاي محيطي نيز به وسيله خرپاي کمربندي به هرم متصر

بازويي تحت بارگذاري ناندي پيشنهاد نمودند [ ]7ويرو و لري

خواهند شد خرپاي کمربندي باعث مريشرود کره سرتونهراي

عملکرد سازهاي يک سراختمان بلنرد برا چنرد مهرار برازويي را

محيطي به صورت هماهنگتري در برابر بارهراي نراندي عمر

مطالعه کردند آنها تأثير قرارگيري مهار بازويي ،تعداد مهارهاي

کنند []3

بازويي و تغييرات سختي المانهراي سرازهاي را برر روي لنگرر

هنگامي که سازه تحت اثر بارهاي ناندي قرار ميگيرد ،چرخش

پاي هسته ،تغيير مکان نسدي فوقاني و پريود طديعري سيسرتم را

هسته بهوسيله بازوها ،ازطريق کشش در ستونهاي نهت برار و

بررسي کردند سرسس موقعيرت بهينره مهارهراي برازويي را برر

فشار در ستونهاي نهت خالف بار محدود مريشرود در اير

اساس کمينه کردن مقدار لنگرر پراي هسرته برا اسرتفاده از يرک

صورت ستونهاي خرارني بره غيرر از نيرروي ثقلري ،قسرمت

الگوريتم غيرخطري بهينرهسرازي تعيري نمودنرد [ ]8همچنري

عمدهاي از نيروي ناندي را تحم مينمايند [( ]3شک )1

تارانات پيشنهادهايي رانع به مکان بهينه يک مهرار برازويي يرا
چند مهار بازويي بر اساس قواعد کاهش تغيير مکان نسدي ارائه
نمود [ ]9پهوهش هاي صورت گرفته ،اهميت تعيي موقعيت و

شکل  .1عملکرد سيستم مهار بازويي در برابر بار ناندي []9

تعداد مهار بازويي را نشان ميدهند
در اي پهوهش رفتار لرزهاي ساختمانهاي بلند با مهار برازويي
و تأثير اضافه کردن مهار بازويي بر ظرفيت لررزهاي ،چگرونگي
توزيع نياز لرزهاي در ارتفاع و منحنيهاي شرکنندگي در سرطح
عملکردي آستانه فروريزش بررسي ميشوند براي اير منظرور
درابتدا سه ساختمان  21 ،22و  92طدقه به صورت سره بعردي

]Fig. 1. Outrcgger truss behaior under lateral loading [3

طراحي و در هر ساختمان يکي از قابهراي ميراني برا سيسرتم

تارانات 1تحلي و طراحي سرازههراي برا يرک مهرار برازويي را

قاب خمشي ويهه و مهاربنرد همگررا ،برا اسرتفاده از نرر افرزار

بررسي و هم چني موقعيرت بهينره مهرار برازويي را در ارتفراع

 Openseesبه صورت دو بعدي مدل مريشرود محر مهرار

سازه با رويکرد کاهش "تغيير مکران نسردي" تعيري نمرود وي

بازويي در فاصله  2/441ارتفاع سازه از باالي آن مطابق نظر

تراز مناسب براي استقرار يک برازو را در  2/411برابرر ارتفراع

تارانات [ ]4لحاظ مي شود سسس رفتار غير ارتجاعي قابها و

سازه عنوان کرد [ ]4مک نب و مودي 2موقعيتهاي بهينه براي

تأثير اضافه کردن طدقه سخت بر منحنيهاي ميانره ،IDAترأثير

دو مهار بازويي را در  2/911و  2/181ارتفاع سازه از براالي آن

ارتفاع سازهها بر وضعيت فروريزش ،آثار ايجاد طدقه سخت برر

تعيي نمودند [ ]5اسميت و سليم 9رفترار سرازههراي برا مهرار

چگونگي توزيع نياز لرزهاي نابهنايي نسدي طدقات در ارتفاع

بررازويي تحررت بارگررذاري نرراندي يکنواخررت مررورد دارنررد در

در سطح عملکردي آستانه فروريزش ،منحني شکنندگي و ترأثير

مطالعات آنها موقعيت بهينه مهار بازويي بر اساس کاهش تغييرر

ارتفاع سازهها بر منحنيهاي شکنندگي ،و نمودارهاي بارافرزون

مکان نسدي و لنگر پايه سازه تعيري مريشرود ،کره اير کرار از

سازها به دست آمده از تحلي استاتيکي غيرخطي در دو حالرت

طريق پارامتر بدون بعدي و تابعي از سختي خمشري هسرته بره

ونود و عد ونود مهار بازويي بررسي ميشود

ستون و هسته به مهار بازويي انجا شده است [ ]6هندر کمر
1 Taranath
2 Mc nabb & Muvdi
3Smith & Salim

4 Hoenderkamp et al
5 Wu & Li
2
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درستیسنجی 

-2مدلسازيو

 9از سازه استخراج و در نرر افرزار  Openseesمدلسرازي شرده

 -1-2طراحی اولیه مدلهای بررسی شده

است شک ()2

سه مدل سازهاي  21 ،22و  92طدقه با استفاده از نرر افرزار
شکل  .2نماي دو بعدي و پالن ساختمان ها قد و بعد از تعديه مهار

 Etabs Nonlinear v 9.6,0تحلير و طراحري مريشرود بارهراي

بازويي و کمربند خرپايي

ناندي و بارهاي ثقلي مرده و زنده نيز بر اساس استاندارد 2822
 ]10[2و مدحث  1مقررات ملي ساختمان [ ]11تعيي ميشرود و
بر اساس مدحرث دهرم مقرررات ملري سراختمان [ ]12طراحري

قاب مطالعه شده مجهز

قاب مطالعه شده در

به مهار بازويي و کمربند

حالت بدون مهار

خرپايي

بازويي

ميشود همانگونه که در مقدمه عنوان شد ،آثار مهار برازويي و
کمربند خرپايي در طراحي اوليه اعضا در نظر گرفته نشدهانرد و
به لحاظ مقاومت اعضا و هم چني تغيير مکان نسدي طدقرات از
حدود آئي نامه عدور کرردهانرد ترا برا وضرعيت سراختمانهراي
مونود که نياز به انجا مقاو سازي دارند ،همراهنگي بيشرتري
داشته باشند سازههاي بررسي شده در هر نهت داراي  1دهانه

Fig. 2. Two dimensional side and top view of buildings
with and without outrigger and belt trvss

به طول  1متر است و تنها دو قاب واقع در هسته مرکزي براربر
ناندي بوده که داراي سيستم دوگانه با اتصاالت خمشي ويهه به
همراه دو دهانه با مهاربندهاي همگرا در هر نهت است سراير

فرضيههاي زير براي شديهسرازي مردل در نرر افرزار

قابها داراي اتصاالت مفصرلي و در واقرع تنهرا داراي وظيفره

[ ]13در نظر گرفته شده است  )1مدل سازي تيرها و سرتونهرا

تحم بارهاي ثقلي هستند به دلي آنکه الحاق مهار بازويي بره

به وسيله المان غيرخطي تير-ستون 1و مقاطع چنرد اليره فرايدر

2

يک طدقه از سازه مونب ايجاد نامنظمي غير هندسي در ارتفراع

صورت گرفته است  )2مدلسازي هسته مهاربنردي بره وسريله

آن ميشود ،احتمال شک گيري طدقه نر ونود دارد با تونه به

المان غيرخطي تير-ستون بر مدناي نيررو و برراي درنظرگررفت

اينکه در مدلهاي مرذکور اضرافه شردن مهرار برازويي مونرب

کمانش ،يک تغيير شک اوليه به ميزان  1/1222طرول عضرو در

ميشود سختي طدقه مورد نظر  12درصرد افرزايش يابرد ،پرس

آن لحاظ شده است  )9مدلسازي مهارهاي بازويي بره وسريله

Opensees

9

احتمال شک گيري طدقه نر مطابق با بند 18-4استاندارد 2822

المانهاي خرپايي صورت گرفته است  )4برا تونره بره اينکره

ويرررايش سررو ونررود دارد بنررابراي مطررابق اسررتاندارد 2822

قاب دو بعدي نصف سختي ناندي سازهي سه بعردي طراحري

ويرايش سو  ،به علت نامنظم بودن سازهها پس از الحراق مهرار

شده را در يک نهت دارد ،پس الز است که نصف نر کلري

بازويي و ارضا نشدن شرط ارتفاع قاب ( کمترر از  12مترر) در

ساختمان در نظر گرفته شود الز به گفت است که نرر قراب

ادامه از روش تحلي دينراميکي غيرر خطري  IDAبرراي تحلير

دو بعدي براساس رابطرهي

استفاده شده است

مرريشررود  )1تررنش تسررليم
kg

 -2-2مدل سازی درOpensees

2

تحلي ديناميکي افزاينده

cm

kg
2

cm

 ، 2 4 0 0مرردول االستيسرريته

و تررنش نهررايي

kg
2

cm

3700

انتخرراب

شده است

هرچند مدل طراحي شده به صورت سه بعدي اسرت ،ولري
درOpensees

6

E  2 .1 * 1 0

محاسرده

روي تنهرا يرک قراب دو

بعدي از سازه انجا گرفته است از اي رو قاب واقع در محور

1 Nonlinear beam column
2 fiber
3 Truss element
3

الها احمدي و فرهاد دانشجو

ارزيابي لرزهاي ساختمانهاي بلند فوالدي با سيستم هسته مهاربندي و

شکل  .5رفتار هيسترسيز بهدستآمده از آناليز مدل Open Sees

 -3-2مدل يک عضو فشاری در برنامهه  Openseesبهرای بررسهی
روش المان محدودی
براي بررسي درستي روش بيان شده به منظور مردل کرردن
کمانش مهاربند ،يک عضو فشاري که پيشرتر روي آن کارهراي
آزمايشگاهي صورت گرفته بود ،انتخراب ،و مردل شرده اسرت
آزمايش هاي اوريز و ماهي  1روي اعضراي مهاربنردي صرورت
گرفته است [ ]14در آزمايشهاي ايشان با اعمرال نابرهنرايري
دورهاي به مطالعره رفترار هيسترسريز اعضرا بره صرورت مجرزا
پرداختهانرد بره منظرور ايجراد قابليرت کمرانش برراي اعضراي

Fig. 5. Hysteresis behavior obtained from Open Sees model
analysis

محوري ،عضو در طول به دو قسمت تقسيمشده و يک انحراف
کوچک ( )%2/1خارج از محور به آن تخصريص داده مريشرود

يکي از عللي که باعث اي امر مريشرود برروز پديرده کمرانش

شک ()9

موضعي است که در نتايج آزمايشگاهي ديده مريشرود ولري در
مدل تحليلي در نظر گرفتره نمريشرود بنرابراي برا اير روش

شکل  .3مدل المان محدود مهاربند[]11

ميتوان کمانش مهاربند را مدل نمود
]Fig. 3. Finite element model of the brace [15

 -4-2میرايی برای تحلیلهای غیر خطی در ساختمان های بلند
گزارش  ATC/PEER 72-1براي سرازههرايبلنرد نمرودار و

در شک هاي ( 4و )1به ترتيب رفتار هيسترسيز به دسرت آمرده

روابطي را براي تعيي درصد ميرايي سازه پيشنهاد ميکنرد []15

از آزمايش و مدل مطالعه حاضر نشان داده شده است مالحظره

مقادير ارائه شده در روابط  1و  2براي درصد ميرايي معادل بره

ميشود که رفتار به دست آمده در چند سريک اول بارگرذاري،

منظور تحلي هاي تاريخسه زماني غيرخطي ارائه شده است

هماهنگي مناسدي با نتايج آزمايشگاهي دارد و با افرزايش دوره-
هاي نابهنايي از هماهنگي نتايج کاسته ميشود
شکل .4رفتار هيسترسيز بهدستآمده از آزمايش[]11

()1

fo r N  3 0

()2

fo r N  3 0



D 

30



D 

N

در روابط باال  Dبيشينه درصد ميرايي و  Nتعداد طدقرات سرازه
است براي ضريب  αمحدوده تغييرات  12تا  122پيشنهاد شده
است در حالت کلي براي سازههاي فوالدي ضريب  αبه سمت
مقادير پايي ( )12و براي سازه هاي بتني بره سرمت براالي برازه
( )122مي ميکند [ ]15با تونه به اينکه در اي پرهوهش سره
ساختمان  21 ،22و  92طدقه فوالدي مردل شرده اسرت ،مقردار
ضريب  αبهصورت محافظهکارانه برابر  12اختيار شده بنرابراي
درصد ميرايي ذاتي براي سازه هاي بررسي شده  %2لحاظ شرده
است

]Fig. 4. Hysteresis behavior obtained eocperimentally [15

1Urize & Mahin
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دوره هفدهم  /شماره  / 4سال1931

-3آناليزديناميکیغيرخطیفزاينده IDA1

جدول  .1شتابنگاشتهاي حوزه دور در نظر گرفتهشده براي تحلي
ديناميکي افزايشي

در اي روش از مقياس کردن شتابنگاشتهاي زلزلرههراي

R km

M

Earthquake

No

مرحله فروريزش پوشش دهد،اسرتفاده مريشرود [ ]17در اير

PGA
][g
0.072

46.9

6.7

Northridge 1994

1

0.256

41.7

6.7

Northridge 1994

2

پهوهش ،بيست رکورد لرزهاي که روي خرا سرخت (سررعت

0.098

43.4

6.7

Northridge 1994

3

0.06

30.6

6.9

Loma Prieta 1989

4

0.073

44.8

6.9

Loma Prieta 1989

5

0.157

23.5

6.6

San Fernando 1971

6

0.008

120

7.1

Duzce, Turkey 1999

7

0.042

27.4

7.1

Duzce, Turkey 1999

8

0.048

95.9

7.3

Landers 1992

9

0.043

96.4

7.3

Landers 1992

10

شاخص شدت IM 2بررسي و ارزيابي شده در اير مطالعره

0.283

20.3

6.6

San Fernando 1971

11

0.185

23.7

6.7

Northridge 1994

12

n

0.163

20.1

6.7

Northridge 1994

13

پريود از سازه است اي موضروع بره وسريله وامواتسريکوس و

0.063

32.3

6.7

Northridge 1994

14

کرن  9ارزيابي شده است .بدي ترتيب که در اير نروع  IMاثرر

0.197

32.3

6.7

Northridge 1994

15

0.09

51.2

6.7

Northridge 1994

16

مدهاي باالتر باالخص براي سازههاي مرتفع لحاظ شده است اما

0.268

24.2

6.6

San Fernando 1971

17

روش محاسرده اير پرارامتر انردازه شردت برراي تراثير آن برر

0.044

71.1

6.0

N. Palm Springs 1986

18

0.247

34.9

6.0

N. Palm Springs 1986

19

0.024

31.4

6.2

Morgan Hill 1984

20

گذشته به گونهاي که رفتار سازه را از حالت االستيک خطري ترا

 912تا  712متر بر ثانيه) با فاصرله دور از گسر

موج برشي بي

(در فاصله  22تا  122کيلومتري کانون) ثدت شده ،انتخاب شرده
است شتابنگاشتهاي موردنظر با مشخصات مندرج در ندول
( )1از سايت  ]16[ PEERاستخراج

شدهاند.

 -1-3انتخاب شاخص شدت و شاخص خسارت
) Sa(Tn,2%است که منظور پرارامتر شردت طيفري متنراظر برا

ساختمانهاي مفروض به صورت رابطه ( )9است :


()9



) .S a (T b , 2 % ) .S a (T c , 2 %



]

) S a (T c , 2 %
) S a (T a , 2 %



[ ]

1   

Far field earthqvakes considered in incremental dynamic
)analysis(TDA)(PEERsite
Table.1. Selcted for fild earthquakes for IDA analysis

) I M  S a (T a , 2 %

) S a (T b , 2 %
) S a (T a , 2 %

[ )  S a (T a , 2 %

 -2-3تعیین سطح عملکردی  CPروی منحنی IDA

در اي پهوهش حد مجراز پتانسري فروريرزش مربروط بره
بهتري مقادير پيشنهاد شده براي مقاد ير و برابر  1/9ميباشد

تغيير مکان نسردي  %1بره اير دالير انتخراب شرده اسرت)1 :

پريرود مرد دو و

تحلي هاي غيرخطري از دقرت مناسردي در تغييرر مکران نسردي

پريود مد سو در اي مطالعه است [ .]17برا تونره بره اينکره

طدقررات  %1برخوردارنررد  )2مشرراهدات آزمايشررگاهي نشرران

خرابي مي توانرد در اثرر تغييرر مکران و يرا تغييرر مکران نسردي

ميدهد در اي تغيير مکان نسدي بيشتر اتصاالت تير به سرتون و

بيشازحد در سازه باشد ،پرارامتر انردازه خرابري DM 4برابرر برا

ستونها به اندازه کافي مقاو باقي نميماننرد آزمرايشهرا روي

ميزان تغيير مکان نسدي طدقات در نظر گرفته شده است

قابهاي مهاربندي همگراي ويهه کره شرام اتصراالت گاسرت

در رابطه باال

برابر برا پريرود مرد اول،

1

پليت است ،نشان ميدهد که در اي اتصاالت يکسارچگي لنگر
خمشي مقراو اوليره حتري پرس از گسريختگي مهاربنرد حفر
1 Incrimental Dynamic Analysis
2 Intensity Measure
3 Vamvatsikos & Cornell
4 Damage Measure

ورق متص کننده اعضاي مهار بند به تير و ستون

5

5 Gusset Plate

الها احمدي و فرهاد دانشجو

ارزيابي لرزهاي ساختمانهاي بلند فوالدي با سيستم هسته مهاربندي و

شکل  .7منحنيهاي  IDAبه ترتيب مربوط به قابهاي  21،22و  92طدقه

مرريشررود امررا اي ر يکسررارچگي را نمرريترروان در تغييررر مکرران

بدون مهار بازويي

نسديهاي بزرگتر از  %1تضمي کرد []18

منحنیهايتحليل IDA

-4نتايجحاصلاز
به منظور مقايسه ظرفيت لرزهاي قابها ،پروفي خسارت و
منحنيهاي شکنندگي در دو حالت ونود و عرد ونرود مهرار
بازويي ،اقدا به انجا تحلي  IDAشده است نمودارهراي

IDA

قابهاي بردون مهرار برازويي درشرک ( )1و مجهرز بره مهرار
بازويي درشک ( )7نشان داده شده است
شکل  6منحني هاي  IDAبه ترتيب مربوط به قابهاي  21،22و  92طدقه
بدون مهار بازويي

Fig. 7. IDA Curves for 20/ 25 and 30 storey frames with
outrigger

در ادامه به بررسي نتايج حاصر از منحنريهراي  IDAپرداختره
ميشود

-1-4

تأثیر اضافه کردن طبقه سخت بر منحنیهای میانهIDA

در اي بخش ،آثار ايجاد طدقه سرخت برر ظرفيرت لررزهاي
بررسي شده است براي اي منظور ،منحني صد هراي آمراري
 %12يا  IDA%12سازه بدون مهار بازويي در شک ترسيم شرده
است و با منحني  IDA%12سازه داراي مهار بازويي مقايسه شده
است ،که در شک هاي ( 8الي  )12به ترتيب مربوط به قاب 22
 21 ،و  92طدقه نشان داده شده است

Fig. 6. IDA curves for 20, 25 and 30 storey frames withost
outrigger
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دوره هفدهم  /شماره  / 4سال1931
جدول  .2مقادير ) Sa(Tn,2%بر روي منحني  IDA%12در سطح عملکردي

شکل  .8مقايسه نمودارهاي  IDAميانه قاب  22طدقه

آستانه فروريزش

CP

With Outrigger

Without Outrigger

Number

1.89
1.5
1.1

1.6
1.1
0.7

20 storey
25 storey
30 storey

Table. 2. values of Sa(Tn,2%) for CP performance level read
form medium (50%) IDA curvs

درواقع ايجاد طدقه سخت باعث افزايش ظرفيت شدت لررزهاي

Fig. 8. Medium IDA Curves comparison for 20 storey Frame

و بهدود رفتار لرزه اي سيستم ترکيدي قاب خمشي و مهاربنرد در

شکل  .9مقايسه نمودارهاي  IDAميانه قاب  21طدقه

سازههاي بلند شده است
 -2-4تأثیر ارتفاع سازهها بر وضعیت فروريزش
سه ي ميان نمرودارهراي ميانره
در شک هاي ( 11و  )12مقاي اُ
 IDAقابها بره منظرور بررسري وضرعيت فروريرزش سرازههرا
صورت گرفته است

Fig. 9. Medium IDA curves comparison for 25 storey frame

شکل  .11مقايسه نمودارهاي  IDAميانه سازه بدون مهار بازويي

شکل  .11مقايسه نمودارهاي  IDAميانه قاب  92طدقه

Fig. 11. Medium IDA curves comparison for frames without
outrigger

Fig. 10. Medium IDA curves comparison for 30 storey frame

مقادير ) Sa(Tn,2%مربوط بره صرد هراي آمراري  %12در سره

شکل  .12مقايسه نمودارهاي  IDAميانه سازه مجهز به مهار بازويي

ارتفاع مختلرف و برراي سرطح عملکررد آسرتانه فروريرزش در
ندول ( )2آورده شده

است.

با تونه به داده هاي ندول ( )2مشراهده مريشرود ،سرازه هراي
مجهررز برره مهررار بررازويي در تررراز برراالتري از ميررزان ظرفيررت
) Sa(Tn,2%دچار گسيختگي شده و ظرفيت شدت لرزهاي سازه
افزايش مييابد ،بنابراي سازههراي مجهرز بره مهرار برازويي برا
تحم Saي بيشتري به سطح عملکردي آستانه فروريزش)CP(1
Fig. 12. Medium IDA curves comparison for frames with
outrigger

ميرسند
1 Collapse prevention
7

الها احمدي و فرهاد دانشجو

ارزيابي لرزهاي ساختمانهاي بلند فوالدي با سيستم هسته مهاربندي و

مقايسه نمودارهاي ميانه  IDAساختمانها با هم و بررسي سازه-

شکل  .13پروفي توزيع تغيير مکان نسدي در ارتفاع در سطح عملکردي

CP

قاب 22و  21طدقه

ها در وضعيت فروريرزش نشران دهنرده ونرود تشرابهي ميران
نمودارهاي مربوط به ساختمان  92و  21طدقه است درحاليکه
نمودار  IDAساختمان  22طدقه داراي شک متفاوتي است اير
تفاوت در ونود و عد ونود ناحيره مسرطح در قسرمتهراي
پاياني نمودارها بروز مينمايد همانگونه که مشراهده مريشرود
فروريزش قاب  21و  92طدقه با نر شدگي شرديدي در رفترار
اي قابها همراه است ،درحاليکه اي نر شدگي در رفتار قاب
 22طدقه ونود ندارد اي وضعيت براي سازههاي بردون مهرار
بازويي و مجهز به مهار بازويي برقرار است اير امرر ناشري از

Fig. 13: Relative displacement distribution profile of 20
and 25 storey frames in height for CP performance lovel

حاکم شدن آثار مرتده دو بر تغيير شک هراي سرازه اسرت در

شکل  .14پروفي توزيع تغيير مکان نسدي در ارتفاع در سطح عملکردي

واقع با افزايش ارتفاع آثار مرتدره دو بيشرتري برر رفترار سرازه

CP

قاب  92طدقه

حاکم ميشود

 -3-4تأثیر ايجاد طبقه سخت بر چگونگی توزيع نیاز لرزهای تغییر
مکههان نسههبی طبقههات در ارتفههاع در سههطح عملکههردی نسههتانه
فروريزش (رسم پروفیل خسارت)
نياز تغيير مکان نسدي طدقره يکري از شراخصهراي اصرلي
ارزيابي خسارت لرزهاي است و تغيير مکان نسردي طدقرهاي در
طراحي لرزهاي قابها به دالي مختلرف حرائز اهميرت اسرت
تخمرري تغييررر مکرران نسرردي بررراي تعيرري کمينرره فاصررله بررا

Fig. 14: Relative displacement distribution profile of 30 story
frame in height for CP performance level

ساختمانهاي مجاور (درز انقطاع) به منظور ممانعت از ضربه به
يکديگر ،الز است تغيير مکان نسديهاي طدقرات سرهم قابر

الز به ذکر است کره برراي رسرم پروفير مروردنظر در سرطح

تونهي در ايجاد صدمه به انزاي سازهاي و غيرسرازهاي دارنرد

شدت لرزه اي آستانه فروريزش ،ابتدا پروفي تغيير مکان نسردي

[]19

در ارتفاع سازه براي تما رکوردهاي لرزه اي مقياس شده (پيک

براي بررسي آثار ايجاد طدقه سخت بر چگونگي توزيع نياز

نسدت تغيير مکان نسدي در طول زمان رکورد مدنظر قرارگرفتره

لرزهاي در ارتفاع و رسم پروفي خسارت ،پروفير ميانره تغييرر

است) ترسيم شده و سسس در هر طدقه ،ميانه نسدت تغيير مکان

مکان نسدي پيک طدقات در طول ارتفاع سازه در سرطح شردت

نسدي حاص از بيست رکورد لرزهاي مقياس شده محاسده شرده

لرزهاي فروريزش استخراج و ترسيم شده است و در دو حالرت

و بهاي ترتيب پروفي ميانه به دست آمده است

با و بدون مهار بازويي با هم مقايسه شده است شک هراي (19

با بررسي شک هاي ( 19و  )14مربوط به پروفي خسارت سازه

و )14پروفي توزيرع تغييرر مکران نسردي در ارتفراع در سرطح

در ارتفاعهاي مختلف ،به نظر ميرسد ،در سازههاي برا سيسرتم

عملکردي آستانه فروريزش  CPپروفي ميانه (پروفي خسارت)

ترکيدي قاب خمشي و مهاربند بدون مهار بازويي ،توزيرع تغييرر

سازه در ارتفاعهاي مختلف را نشان ميدهد

مکان نسدي(تغيير مکان نسدي) در طول ارتفاع سازه در طدقرات
8
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دوره هفدهم  /شماره  / 4سال1931
شکل  .15مقايسه نمودارهاي شکنندگي سازه قاب  22طدقه

مياني سازه بيشتري مقدار را دارد در واقع تجمرع تغييرر مکران
نسدي (تغيير مکران نسردي) در ناحيره پاسرخ غيرر االسرتيک در
حوالي طدقات مياني سازه رخ داده است در سازههاي با سيستم
ترکيدي قاب خمشي و مهاربنرد مجهرز بره مهرار برازويي،تجمع
تغيير مکان نسدي در طدقات تحتاني افزايش مرييابرد در واقرع
اختالف سختي بي طدقات با مهرار برازويي و طدقرات تحتراني
منجر به نذب قاب تونه تغيير شرک سرازه در طدقرات پرايي

Fig. 15. Fragility curves comparison for 20 storey
frame

سازه و تشکي سازوکار طدقه نر ميشود که با افرزايش ارتفراع

شکل  .16مقايسه نمودارهاي شکنندگي سازه قاب  21طدقه

سازه اي اختالف سختي با تونره بره محر مهرار برازويي ،برا
طدقات فوقاني نيز افزايش پيدا ميکند در سازه  92طدقه مجهرز
به مهار بازويي مطابق شک ( )14مشاهده مريشرود در طدقرات
باالي مهار برازويي نيرز تغييرر شرک سرازه در بعضري طدقرات
افزايش بيشتري دارد
در حقيقررت سررخت نمررودن برريش از حررد سررازه در يررک تررراز

Fig. 16: Fragility curvs comparison for 25 storey frame

مشخص ميتواند باعث حاکم شدن مدهاي باالتر بر رفتار سازه

شکل  .17مقايسه نمودارهاي شکنندگي سازه قاب  92طدقه

وهم چني امکان ايجاد طدقه نر در ترازهاي پرايييني و برااليي
طدقه مهار شده شود
بنابراي بايد دقت شود که کاهش قاب تونه پارامتر تغيير مکان
نسدي در يک تراز خاص ،لزوما از نقطه نظر عملکرد لررزهاي و
معيارهاي طراحي مناسب نخواهد بود شايسته است که انتخاب
سختي مهارهاي بازويي با دقرت بيشرتري صرورت گيررد و بره
گونهاي تعيي شود که لزو استاندارد  2822کره دربخرش 1-2

Fig. 17: Fragility curvs comparison for 30 storey frame

بررسي شد ،را رعايت نمايد

شک هاي باال نشان ميدهد که براي يک سطح ثابرت از شردت

 -4-4منحنی شکنندگی در سطح عملکردی نستانه فروريزش

لرزه اي احتمال فروريزش در سازههاي مجهز بره مهرار برازويي

منحنيهاي شکنندگي احتمال آسيب وارد شده به سرازه را

کمتر است نتايج عددي حاص از شک هاي باال در نرداول (9

در حالت حدي فروريزش يا ساير سطوح عملکردي ،برحسرب

و  )4ارائه شده است در ندول ( )1نيز درصرد افرزايش  Saدر

مشخصههاي رکوردهاي زمي لرزه بيان داشرته و از اير طريرق

اثر افزودن مهار بازويي در احتمال فروريزشهاي مختلرف ذکرر

امکان بررسي آسيبپذيري لررزهاي سرازه را فرراهم مريسرازد

شده است

[ ]17با تونه مطالب ذکرشده منحني هاي شکنندگي مربوط بره

جدول  .3مقادير ] Sa(Tn,2%)[gمتناظر با احتماالت وقوع فروريزش

سطوح عملکرد آستانهي فروريزش براي سازه مجهرز بره مهرار

(سطح عملکرد  )CPدر سازه بدون مهار بازويي

بازويي و سازه بدون مهار بازويي برراي پرارامتر انردازه شردت
)Sa(Tn,2%

تعيي ميشود در شک هاي ( 11تا  )17مقايسره اي

ميان منحنيهاي شکنندگي سازههاي بدون مهار بازويي و مجهز

20 storey

25 storey

30 storey

CP%

0/86
1/28
2/51

1/16
1/72
1/89

0/58
0/9
1/38

16%
50%
84%

Table 3: Sa (Tn/2%) corresponding to CP level with different
collapse possibilities for frames without outrigger

به مهار بازويي انجا شده است
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ارزيابي لرزهاي ساختمانهاي بلند فوالدي با سيستم هسته مهاربندي و
جدول  .4مقادير ] Sa(Tn,2%)[gمتناظر با احتماالت وقوع فروريزش

شکل  .19مقايسه نمودارهاي شکنندگي سازه مجهز به مهار بازويي در

(سطح عملکرد  )CPدر سازه مجهز به مهار بازويي

ارتفاعهاي مختلف

20 storey

25
storey
1/58

30
storey
0/87

1/63
3/26

2/26
2/5

1/26
1/81

1/07

CP%

%16%
50%
84%

Table 4: Sa (Tn/2%) corresponding to CP level with different
collapse possibilities for frames with outrigger

جدول  .5مقادير افزايش  Saدر سازه مجهز به مهار بازويي نسدت به سازه
Fig. 19. Fragclity curves comparison 20,25 and 30 storey
frames with outrigger

بدون مهار بازويي
20story

25story

30story

CP%

24%
27%

36%
31%

50%
40%

%16
%50

29%

32%

31%

84%

با در نظر گرفت شک هاي فوق مشاهده ميشود که برا افرزايش
تعداد طدقات سراختمان احتمرال فروريرزش در سرازه در يرک

Table. 5. Sd(Tn,2%) increase in foames with outrigger
compared to frames withoct outrigger

سطح ثابت از شدت لرزهاي افزايش پيدا مينمايد

با تونه به مقادير به دست آمده از نداول فوق مشاهده ميشود

-5مقايسهرفتارجانبیغيرخطیمدلهايباو

در يک احتمال فروریزش ثابت ،مقدار ] Sa(Tn,2%)[gبراي سازه

بدونمهاربازويیبااستفادهازتحليلاستاتيکی

مجهز به مهار بازويي افزايش مييابد

غيرخطیبارافزون 
روش تحلي غيرخطي استاتيکي بار افزون مري توانرد رفترار

 -5-4تأثیر ارتفاع سازهها بر منحنیهای شکنندگی

غير ارتجاعي سازه را توصيف کند [ ]22پس براي مقايسه رفتار

پس از ارائه منحنيهاي شکنندگي برهصرورت نداگانره در

غيرخطي ناندي مدلهاي با و بردون مهاربنرد برازويي از روش

ادامه منحنيهاي شکنندگي مربوط بره هرر دو سرازه بره منظرور

تحلي غيرخطي استاتيکي بار افزون استفاده ميشود

مقايسه در ارتفاعهاي مختلف در شرک هراي ( 18و  )13نشران

نمودارهاي بارافزون سازها به دست آمرده از تحلير اسرتاتيکي

داده شده است

غيرخطي با الگوي بارگذاري ناندي مودال براي مدل بدون مهار
بازويي و مدل مجهز به مهار بازويي در ارتفاعهراي مختلرف در

شکل  .18مقايسه نمودارهاي شکنندگي سازه بدون مهار بازويي در

شک هاي ( 22و  )21نشان داده شده است

ارتفاعهاي مختلف

شکل  .21نمودارهاي پوشآور سازه بدون مهار بازويي

Fig. 18. Fragclity curves comparison 20,25 and 30 storey
frames without outrigger

Fig. 20. Nonlinoar pushover curves for frames without
outrigger
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شکل  .21نمودارهاي پوشآور سازه مجهز به مهار بازويي

دو بر تغيير شک هاي سازهاي اسرت چگرونگي توزيرع تغييرر
مکرران نسرردي پيررک طدقررات در طررول ارتفرراع سررازه در سررطح
عملکردي آستانه فروريزش نشان ميدهد که در سازههاي بدون
مهار بازويي تجمع تغيير مکان نسردي (تغييرر مکران نسردي) در
ناحيه پاسخ غيراالستيک در حوالي طدقات مياني سرازه رخ داده
است حال آن که در سازههاي مجهز به مهار بازويي ،اي تجمع
در طدقات تحتاني افزايش مييابد در واقع اختالف سختي بري

Fig. 21. Nonlinoar pushover curves for frames with
outrigger

طدقات با مهار بازويي و طدقات تحتاني منجرر بره نرذب قابر
تونرره تغييررر شررک سررازه در طدقررات پررايي سررازه و تشررکي

مشاهده مي شود که با اضافه کردن سيستم مهار بازويي به مردل

سازوکار طدقه نر مي شرود کره برا افرزايش ارتفراع سرازه اير

اوليه ،شيب نمودار برش_ تغييرر مکران برا سرازه کره نماينرده

اختالف سختي با تونه به مح مهار بازويي ،با طدقات فوقراني

سختي سازه است ،افزايش پيدا ميکند و در واقع سازه با تحم

نيز افزايش پيدا ميکند بنابراي سخت نمودن بيش از حد سازه

نيروي برش پايه بيشتري به يک تغيير مکان مشخص ،نسدت به

در يک تراز مشخص ميتواند باعث حاکم شدن مردهاي براالتر

سازه اوليه ميرسد در منحنيهاي بار افزون سيسرتم مجهرز بره

بر رفتار سازه وهم چني امکان ايجراد طدقره نرر در ترازهراي

مهار بازويي به دلي رفتار سخت شونده ناشي از مهرار برازويي

پايييني و بااليي طدقه مهار شده شود پس شايسته است انتخاب

پس از نقطه تسليم کاهش شيب کمتري نسدت بره سرازه بردون

سختي مهارهاي بازويي با دقت بيشتري صورت گيرد

مهار بازويي ونود دارد اما در هر دو نوع سيستم به دلي رفتار

منحنيُهاي شکنندگي نشان ميدهد که براي يک سطح ثابرت از

نر شونده ناشي از کمانش مهاربند هاي همگررا پرس از نقطره

شدت لرزهاي احتمال فروريزش در سازههراي مجهرز بره مهرار

تسليم کاهش شيب و افت سرختي ونرود دارد ،کره اير افرت

بازويي کاهش مي يابد هم چني مقايسه منحني هاي شرکنندگي

سختي در سازههاي با تعداد طدقات بيشتر محسوستر است

در ارتفاع هاي مختلف نشان مي دهد با افزايش ارتفراع و پريرود
سررازه احتمررال شکسررت سررازههررا در سررطح عملکرررد آسررتانه

-6نتايج 

فروريزش  CPدر يک سرطح ثابرت از شردت لررزهاي افرزايش

در اي مقاله رفتار غير ارتجاعي قابها در دو حالت ونرود

مييابد

و عد ونود مهارهاي بازويي برا اسرتفاده از تحلير دينراميکي

-7مراجع

غيرخطي فزاينده  IDAبررسي شده که نتايج زيرر حاصر شرده
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Abstract:
Regarding the fact that Iran is potentially exposed to high risks of earthquakes, it is necessary to use
appropriate structural systems for high-rise buildings in order to decrease the damage extent. Outrigger and
Belt truss systems are from effective systems in reducing the damage of high rise buildings due to the lateral
loads. Since the outrigger system is not mentioned in Iranian design codes, there are no reference criteria for
its design. Another important point in the analysis and design of high-rise buildings is inherent damping of
such structures. Measurement of the percentage of damping in actual buildings shows that damping in highrise buildings is reduced as compared to short and medium height buildings. In this paper, seismic behavior
of high rise buildings with the outrigger is compared to the seismic behavior of tall buildings without the
outriggers, based on the incremental dynamic analysis. Therefore, the effects of adding the outrigger on the
seismic capacity, distribution of seismic demands in building height and fragility curves are assessed. For
this purpose, three buildings with 20, 25 and 30 stories, that their behavior can be improved by adding only
one outrigger, are designed using 3D models. The effects of outriggers are not considered in the initial
design, so the member’s resistance and relative displacements (drift) are more than code limits. Building
plans in each direction have dual systems including specific moment resisting frames and braces that resist
lateral loads and ordinary frames that resist only gravity loads. In each building, one of the middle frames is
modeled in Opensees software. 20 far-field earthquake records are used for IDA analysis. Intensity Measure
(IM) used in this study is the spectral intensity parameter (Sa (Tn,2%)) to consider N periods of structure,
and adopted Damage Measure (DM) is relative displacement (drift). The results show that; the structures
with outrigger fail in the upper level of seismic capacity. In addition, IDA middle curves show a difference
between the structures with and without outrigger in flat area at the end of thecurves. Indeed, collapse of
buildings without outrigger is accompanied with more softening in their behavior. Distribution of relative
displacement (drift) in height of structures without outrigger shows that accumulation of relative
displacement occurs in the middle of structures, while in the structures with outriggers this accumulation
occurs in the lower floors leading to soft story mechanism. So, more stiffening at a specified level causes
more dominant modes in structural behavior. Therefore, choosing a suitable limit for stiffening is very
important and recommended to select it according to 2800 code, to prevent formation of soft story
mechanism. Based on the results of fragility curves, it seems that the probability of failure is decreased in
structures with outrigger and it is due to increase in stiffness. In addition, as the Structural height increases,
probability of failure increases and it owes to the fact that the p-delta features affects the structural
deformation.
Keywords: Tall Building, Outrigger and Belt Truss, Seismic behavior, Incremental Dynamic Analysis
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