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چکيده-
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مجموعه شامل  1224سیستم یک درجه آزاد با مشخصات مختلف شامل زمان تناوب ،درصد میرایی و متغیرهاي تعیین کننده رفتار

غیرخطی نماینده سازههاي بتن مسلح با در نظر گرفتن ناحیه ترك خوردگی اولیه بتن ،به همراه دو مجموعه شتابنگاشت معرف حوزه دور و
نزدیک در این مطالعه در نظر گرفته شده است .با انجام تحلیلهاي دینامیكی فزاینده– که امروزه گسترش فراوانی یافته است .براي سیستمهاي
انتخابی ،پاسخ تقاضاي شكل پذیري سیستمها در سطوح مختلف شدت لرزه اي محاسبه شده است .سپس نمودارهاي بیان کننده رابطه بین سه
متغیر ضریب کاهش مقاومت ،ضریب شكل پذیري و زمان تناوب در سطوح مختلف شدت لرزه اي ارائه شده است .همچنین با در نظر گرفتن
پارامترهاي تاثیر گذار بر این روابط ،تاثیر هر یک از متغیرها مورد بحث واقع شده است .نتایج نشانگر آن است که زمان تناوب طبیعی سیستم و
همچنین مدلسازي ترك اولیه در بتن باعث تاثیر قابل مالحظه در پاسخهاي غیرخطی نوسانگرها میشود.

واژگان کليدي

ضریب کاهش مقاومت ،ضریب شكل پذیري ،زمان تناوب ،طیف غیر خطی ،حوزه دور ،حوزه نزدیک

 -1مقدمه

مختلف دوره تناوب ،میرایی و نمودار رفتاري انتخاب شتده و

سازههاي بتن مسلح به صورت گستردهاي در بیشتتر کشتورها

تحت دو مجموعه نگاشت مختلف شامل زلزلههاي حوزه دور

متداول است .اما رفتار غیرخطی این نوع سازهها کماکان مورد

و زلزلههاي حوزه نزدیک قرار گرفتته و در پایتان طیتفهتاي

توجه پژوهشگران بوده است .یكی از متداولترین روشها در

غیرخطی استخراج شده است .در ادامه به چگتونگی انتختاب

زمینه پیشبینی پاسخ غیرخطی این نتوع ستازههتا ،استتداده از

سیستمهاي یک درجه آزاد و مشخصات در نظتر گرفتته شتده

طیفهاي غیرخطی است .استداده از این نوع طیف در بسیاري

براي آنها پرداخته شده است .همچنتین رکوردهتاي استتداده

از آیین نامهها توصیه شده است ] .[4،2پژوهشهاي متعتددي

شده که شتامل  94نگاشتت حتوزه دور و  94نگاشتت حتوزه

نیز در زمینه پیشنهاد فرمولهاي ستاده بتراي بیتان طیتفهتاي

نزدیک است معرفی شده و مشخصات آنها ذکر شده است .بتا
4

غیرخطتی انجتام پذیرفتته استت ]  [ 3 ،8 ،7 ،2 ،5 ،1 ،9کته

استتتداده از تحلیتتل دینتتامیكی فزاینتتده پاستتخ غیتتر خطتتی

بیشتر این روابط بر اساس سه متغیر ضریب کتاهش مقاومتت،

سیستمهاي یک درجه آزاد تحت دو گروه زلزله معرفتی شتده

ضریب شكل پذیري و زمان تناوب بیان میشود .با توجته بته

به دست آمده و منحنیهاي تحلیل دینامیكی فزاینده به دستت

مطالعات پیشین در زمینه طیفهاي غیرخطتی ،در ایتن مقالته

آمده است .بتا تحلیتل ایتن منحنتیهتا ،منحنتی  R-µدر دوره

مجموعه بزرگتی از سیستتمهتاي یتک درجته آزاد بتا مقتادیر

)1 Incremental Dynamic Analysis (IDA

1
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تناوب مشخص به دست آمده و با در نظر گرفتن پارامترهتاي

یازده حالت دوره تناوب اولیه سیستم به ترتیب برابر

مختلف نشان دهنده مدل رفتاري سیستمها مؤثر بر این رابطه،

 2 ،4.75 ،4.5 ،4.25 ،4 ،4.75 ،4.5 ،4.1 ،4.9 ،4.2 ،4.4ثانیه.

تأثیر هر کدام از پارامترها بر رابطته  R-µو رفتتار غیتر خطتی

سه حالت نسبت میرایی به ترتیب برابر .%5 ،%9 ،%4

پژوهش شده است.

هدت حالت نسبت  µul /µyبرابر .8 ،7 ،2 ،5 ،1 ،9 ،2

دو حالت شیب ناحیه کاهش مقاومت ) (αk0برابر

 -2انتخاب سيستمهاي يک درجه آزاد

 -4.5و . -4.45

در این پژوهش مجموعه بزرگی از سیستمهاي یک درجه آزاد

پنج حالت نسبت  Fcr/Fyبرابر ،4.7 ،4.5 ،4.9 ،4.4

بتتا مقتتادیر مختلتتف دوره تنتتاوب ،میرایتتی و نمتتودار رفتتتاري

.4.3

انتختتاب شتتده و تحتتت دو دستتته نگاشتتت مختلتتف شتتامل

پتتنج حالتتت نستتبت  µcr/µyبرابتتر ،4.5 ،4.9 ،4.4

زلزلههاي حوزه دور و زلزلههاي حتوزه نزدیتک قترار گرفتته

.3.،4.7

استتت .رفتتتارهتتاي غیتتر خطتتی بتتر استتاس پاستتخ لتترزهاي

با ترکیب ایتن حتاالت و در نظتر گترفتن محتدودیت بتراي

ساختمانهاي بتن مسلح شبیه سازي شده است .براي این کتار

حتتاالتی کتته در آنهتتا

یک نمودار رفتاري چهتار قستمتی انتختاب شتده تتا منحنتی

 1224سیستم یک درجه آزاد تولید میشود که تحت دو گروه

رفتاري سیستمهاي چند درجه آزاد و یک درجه آزاد معادل را

زلزله قرار گرفته و تحلیل دینامیكی غیتر خطتی انجتام شتده

شبیهسازي کند .این منحنتی رفتتاري در شتكل  4آورده شتده

است] . [44تحلیتلهتاي دینتامیكی بته وستیلهي نترم افتزار

است .شكل ( 4الف) به چهار قسمت تقسیم می شتود کته در

 OpenSeesصورت پذیرفته است]. [42

Fy

 F cr

y



 cr

استتت مجموعتتا

قسمت اول رفتار سیستم به صورت االستیک و خطی تا نقطته
 4که نقطه ترك خوردگی است ادامه پیدا میکنتد .در قستمت
دوم رفتار خطی از بین متی رود تتا اینكته در نقطته  2تستلیم
صورت میگیرد و وارد منطقه غیر خطی میشود .در این نقطه
مقدار شكل پذیري  µ=1خواهد بود .رفتار غیر خطی کامل تتا
نقطه  9ادامه پیدا میکند که از این نقطه به بعد نمودار با شیبی
برابر  αk0نزول پیدا کرده تا اینكه به مقاومت صدر می رسد.
شكل نمودار رفتاري به وسیلهي چهار پارامتر کنترل میشتود.
با تغییر مناسب این چهار پارامتر میتوان نمودارهتاي رفتتاري
مختلدی را به دست آورد که تقریبا تمامی حتاالت را پوشتش
دهد (شكل  4ب) .پارامترهاي سازهاي شتامل دوره تنتاوب و
میرایی (متناسب با جرم) فرض میشوند .پارامتر  βکه ستختی
باربرداري در مدل هیسترتیک تاکدا ] [44است در اینجا برابتر
مقدار ثابت  4.5فرض میشود.
با در نظر گرفتن پارامترهاي مؤثر در نمودار رفتاري سیستتم و
با تغییر متناسب این پارامترها منحنتیهتاي تحلیتل دینتامیكی

شكل (( : )4الف) منحنی رفتاري سیستمهاي یک درجه آزاد معرف

فزاینده براي سیستمهاي یک درجته آزاد در حالتتهتاي زیتر

سازههاي بتنی با شش پارامتر کنترل کننده( .ب) تمامی حاالت ممكن

محاسبه شده است:

منحنی رفتاري براي نسبت هاي  Fcr/Fyو  µcr/µyبین  4و . [44] 4
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پذیري مستقیم براي چهار زلزله متدتاوت ثبتت شتده استت و
فاصله آنها تا مرکز زلزلته کمتتر از  42کیلتومتر استت .کلیته

 -3انتخاب حرکات قوي زمين

حرکات زمین طبق آیین نامته  NEHRPبتراي ختاك نتوع

براي این پژوهش از دو گروه حرکت ثبت شده زمین استتداده

SDیا  [45 ] SCثبت شدهاند و به طتور یكستان بته وستیلهي

شده که شامل نگاشتهاي حوزه دور و نگاشتتهتاي حتوزه

 Walter Silvaبتتراي پایگتتاه اطالعتتاتی  PEERتصتتحیح و

نزدیک است.

پردازش شده است .مشخصات نگاشتهتا در مرجتع ] [44و
طیف پاسخ االستیک با میرایی  %5آن در شتكل  9آورده شتده

 -1-3نگاشت زلزلههاي حوزه دور

است.

یک مجموعه شامل  94زلزلته حتوزه دور ،کته در بستیاري از
پژوهشهاي دیگر نیز مورد استداده بوده (ماننتد ]) [49کته از
مجموعه زلزلههاي مرکز تحقیقات مهندستی زلزلته پاستیدیک
انتخاب شده است ] .[4بزرگاي گشتاوري ایتن زلزلتههتا بتین
 2.5تا  2.3ریشتر است و همچنین ایتن زلزلتههتا روي ختاك
سخت ،بدون آثار جهت پذیري در زلزلههتاي حتوزه نزدیتک
ثبت شده اند .لیست مشخصات این زلزلهها در مرجتع ] [49و
طیف آنها در شكل  2آورده شده استت .همتانگونته کته در
شكل  2مشاهده میشود ،با اینكه بزرگاي گشتاوري و فاصتله
از گسل در محتدوده محتدودي انتختاب شتده استت ،لتیكن

شكل ( : )9طیف پاسخ االستیک با میرایی  %5براي 94
نگاشت زلزله حوزه نزدیک.

پراکندگی قابل توجهی در طیف این زلزله ها دیده میشود.

 -4تحليل ديناميکي فزاينده براي نگاشتهاي
ثبت شده حوزه نزديک و حوزه دور
تحلیلهاي دینامیكی فزاینده با استتداده از الگتوریتم

& Hunt

 Fillانجام شده است] . [49بتا در نظتر گترفتن یتک سیستتم
خاص با مشخصات تعریتف شتده آن و همچنتین استتداده از
تحلیتتل تاریخچتته زمتتانی غیرخطتی ،منحنتی هتتاي دینتتامیكی
فزاینتتده تحتتت 94نگاشتتت حتتوزه دور و  94نگاشتتت حتتوزه
نزدیک حاصل می شوند که هتر یتک از منحنتیهتا داراي 24
نقطه است .این  24نقطه از تحلیل دینتامیكی تحتت زلزلتهاي

شكل( : )2طیف پاسخ االستیک با میرایی  %2براي 94

مقیاس شده که ضریبی از زلزله اصلی است به دست میآینتد.

نگاشت زلزله حوزه دور.

بنابراین براي یتک سیستتم ختاص 94 ،و  94منحنتی تحلیتل
دینامیكی فزاینده به ترتیب براي حوزه دور و نزدیتک حاصتل

 -2-3نگاشتهاي زلزلههاي حوزه نزديک

میشوند .تحلیلهاي دینامیكی فزاینده براي نگاشتهاي ثبتت

زلزلههاي حوزه نزدیک شامل  94نگاشت زلزله است که ایتن

شده در حوزه دور نیز ماننتد تحلیتلهتاي انجتام شتده بتراي

زلزلهها داراي مولدههاي امتداد لغز بتوده و در شترایط جهتت

نگاشتهاي حوزه نزدیک بوده و تنهتا تدتاوت ناشتی از نتوع
3
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نگاشتهاي استداده شده است .مشخصات سیستتمهتاي یتک

با انجام این روند براي کل  1224سیستم با مشخصات تعریف

درجه آزاد در نظر گرفته شده ،در دو حالتت شتبیه بته هتم و

شده مجموعه بزرگی از منحنیهتاي  R-µبته دستت متیآیتد.

منطبق با توضیحات قسمت  2است .در این تحلیتلهتا معیتار

خالصه نتایج را میتوان بر اساس مقادیر میانگین نشان داد .در

تقاضا ،2شكل پذیري به دست آمده از تحلیل تاریخچه زمتانی

این پژوهش با در نظر گرفتن مقادیر ثابت براي شكل پذیري (

غیر خطی و مقیاس شدت ،9بیشینه شتاب زمین  PGAاست.

برابتتر ،7.5 ،7 ،5،.2 ، ،5.5 ،5 ،1.5 ،1 ،9.5 ،9 ،2.5 ،2 ،4.5 ،4

مقیاس شدت  PGAرا میتوان به ستادگی بته مقیتاس خطتی

 ،) 8مقادیر میانگین ضریب کاهش مقاومت  Rمحاستبه شتده

جدید دیگري تبدیل کرد .این مقیاس جدید شتتاب طیدتی در

است .به ایتن ترتیتب منحنتی شتكل پتذیري ثابتت در برابتر

دوره تناوب سیستتم یتک درجته آزاد متورد نظتر بتا میرایتی

میانگین ضریب کاهش مقاومت به دست میآید .یكتی از ایتن

مشخص ) Sa (T1, ζدر نظر گرفته شده است .دلیتل ایتن امتر

منحنیها بتراي سیستتم بتا مشخصتات تعریتف شتده تحتت

کدایت بیشتر معیار شتاب طیدی در مود اول ستازه نستبت بته

نگاشتتتهتتاي حتتوزه نزدیتتک در شتتكل ( 5التتف) و تحتتت

معیار سنتی بیشینه شتاب زمین است .با در نظتر گترفتن یتک

نگاشتهاي حوزه دور در شكل ( 5ب) آورده شده است.

زلزله خاص و ایجتاد  24زلزلته مقیتاس شتده از روي زلزلته
اصلی مقدار شتاب طیدی سیستم مورد نظر تحت این  24زلزله
مقیاس شده محاسبه میشود .این روند براي  94زلزلته اصتلی
حوزه نزدیک و نیز  94زلزله اصلی حوزه دور انجام شده و در
آخر نمودارهاي تحلیل دینتامیكی فزاینتده بتا مقیتاس شتدت
جدید ) Sa (T1,ζو معیار پاسخ شكل پذیري به دست میآید.
براي بررسی میزان تاثیر ترك خوردگی اولیه بتن ،مقدار
ضریب کاهش مقاومت  Rطبق رابطه زیر محاسبه میشود:
S ae

()4

= R

S ay

که در آن  Saeمقدار شتاب طیدی خطی در دوره طبیعی سیستم
مورد نظر و  Sayشتاب تسلیم در سیستم غیر خطی و برابتر بتا
 S ay  F cr mاست؛ که  Fcrمطابق با شتكل  4التف و m
معرف جرم سیستم است.
با توجه به رابطه ( )4به سادگی می توان در منحنیهاي تحلیل
دینامیكی فزاینده مقیاس شتدت ) (IMبرابتر ) Sa (T1,3%را
به ضریب کاهش مقاومت تبدیل کرد .ایتن منحنتیهتا بیتانگر
رابطه  R-µدر یک دوره تناوب مشخص است .این منحنتیهتا
براي سیستم با مشخصات تعریف شتده تحتت نگاشتتهتاي
حوزه نزدیک در شكل ( 1الف) و تحت نگاشتتهتاي حتوزه
دور در شكل ( 1ب) آورده شده است.

شكل ( : )1رابطه  R-µبراي سیستمی با مشخصات αk0= - ،T= 1s
 Fcr/Fy= 0.7،µcr/µy= 0.5 ،µul/µy= 5 ،0.05و میرایی برابر %9

)2 Demand Measure (DM
)3 Intensity Measure (IM

(الف) تحت  94نگاشت حوزه نزدیک( ،ب) تحت  94نگاشت حوزه دور.
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زلزلههاي حوزه دور در شكل  7نشان داده شده است .در ایتن
شكلها به خوبی مشاهده میشود که تغییر زمان دوره تنتاوب
بتتر منحنتتی  Rmean-µconstantبتته میتتزان قابتتل تتتوجهی اثتتر
گذاشتتته بتته گونتتهاي کتته متتیتتتوان پتتارامتر  Tرا مهمتتترین و
تاثیرگذارترین پارامتر در تعیین رابطه  R-µدر نظر گرفت.

 -7تاثير نسبت ميرايي
اثر تغییر میرایی در دوره تناوبهاي مختلتف در تحلیتلهتاي
انجام شده تحت زلزلههاي حوزه نزدیک در شكل  8و تحتت
زلزلههاي حوزه دور در شكل  3آورده شتده استت .متیتتوان
مشاهده کرد که با افزایش دوره تناوب اثر میرایتی بتر منحنتی
شكل پذیري ثابت -ضریب کاهش مقاومت میانگین ،افتزایش
پیدا میکند .بنابر این میتوان تتاثیر ایتن پتارامتر را در تعیتین
رابطه  R-µدر نظر گرفت.
ضمنا با مقایسه نمودار هاي مربوط به دو گتروه زلزلته حتوزه
نزدیک و حوزه دور میتوان مشاهده کرد که تتاثیر میرایتی در
دو حالت تقریبا یكسان است .البته میتوان گدت که این تتاثیر
در زلزلههاي حوزه دور با افزایش دوره تناوب قابل مالحظهتر
میشود.

شكل ( : ) 5منحنی میانگین ضریب کاهش مقاومت در برابر مقادیر ثابت
شكل پذیري براي سیستمی با مشخصات ،αk0= -0.05 ،T= 1s

 -8تاثير پارامتر ضريب αk0

 Fcr/Fy= 0.7،µcr/µy= 0.5 ،µul/µy=5و میرایی برابر ( %9الف) تحت

شكلهاي  44 ،44و  42تتاثیر پتارامتر  αk0را در تحلیتلهتاي

 94نگاشت حوزه نزدیک( ،ب) تحت  94نگاشت حوزه دور

تحت زلزلههاي حوزه نزدیک نشان میدهند .با توجه به شكل

 -5پارامترهاي مؤثر در اين پژوهش

 44تاثیر پارامتر  αk0در دوره تناوبهاي کم قابل چشم پوشتی

در این پژوهش بر پایه نتایج و منحنیهاي به دست آمده تاثیر

است ولی با افزایش دوره تناوب تاثیر  αk0قابل مالحظه شتده

پارامترهاي زیر مورد ارزیابی قرار گرفته است:

و این در حالی است که در شكل پذیريهتاي بتاال ایتن تتاثیر

 -4زمان تناوب

افزایش مییابد .بتدین معنتی کته بتا افتزایش دوره تنتاوب و

 -2نسبت میرایی.

افزایش شكل پذیري توامان ،تاثیر پتارامتر  αk0بتر رابطته بتین

 -9ضریب .αk0

ضریب کاهش مقاومت ،ضریب شكل پذیري و زمتان تنتاوب

 -1نسبت  µu= µul /µcrمعرف شكل پذیري در نقطه

افزایش مییابد .همچنین ایتن اثتر را متیتتوان بتراي افتزایش

شروع کاهش مقاومت سیستم.

ضریب  ruو افزایش شكل پذیري با توجه بته شتكل  44بیتان

 -6تاثير زمان تناوب

کرد .اما با توجه به شكل  42میتوان گدت افزایش پارامتر µu

تاثیر پارامتر دوره تناوب  Tدر سه حالت میرایی در تحلیلهاي

اثر معكوس بر تاثیر پارامتر  αk0در رابطه بین ضتریب کتاهش

انجام شده تحت زلزلههاي حوزه نزدیک در شكل  2و تحتت

مقاومت ،ضریب شكل پذیري و زمان تناوب دارد .بنتابر ایتن
5
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میتتوان تتاثیر ایتن پتارامتر را در تعیتین رابطته  R-µدر نظتر

تحلیلهاي تحت زلزلههاي حوزه نزدیک و زلزلههاي حوزه

گرفت.

دور تقریبا یكسان است و تنها با این تداوت که در مقادیر

همچنین تاثیر پارامتر  αk0در تحلیلهاي تحت زلزلههاي حوزه

زیاد  µsتاثیر پارامتر  µuبر رابطه  R-µدر تحلیلهاي زلزلههاي

دور در شكل هاي  41 ،49و  45آورده شده است .بتا مقایسته

حوزه دور بیشتر است .شكل رفتاري در دو حالت ( µs )4کم

این گروه از شكلها با شكلهاي تحلیلهاي زلزلههتاي حتوزه

و ( µs )2زیاد به طور کلی در شكل  47نشان داده شده است.

نزدیک مشاهده میشود که تاثیر پتارامتر  αk0در هتر دو گتروه

در شكلهاي  24و  ،22نیز مشاهده میشود که با ثابتت بتودن

تقریبا یكسان است.

نسبت  µsو کاهش نسبت  ruتاثیر پارامتر  µuزیاد میشود .اگر
سطح جاري شدن  Fy=Fuرا ثابت فرض کنتیم در مقتادیر کتم

 -9تاثير پارامتر µu

 ، ru= Fy/ Fcrمقدار  Fcrزیاد و نمودار رفتاري شبیه حالتت ()2

تاثیر پارامتر  µuبا تغییر همزمان پارامتر  µsدر شكل  43و با

و در مقادیر زیاد  ، ru= Fy/ Fcrمقدار  Fcrکم و نمودار رفتتاري

تغییر همزمان پارامتر  ruدر شكل  24در تحلیلهاي تحت

شبیه حالت ( )4در شكل  48است .در این حالتت نیتز نتیجته

زلزلههاي حوزه نزدیک و در شكل  24و شكل  22در

شتكلهتتاي  43و  24گرفتته متتیشتود و نشتتان متیدهتتد کتته

تحلیلهاي تحت زلزلههاي حوزه دور نشان داده شده است.

مدلسازي تترك اثتر قابتل مالحظتهاي در پاستخ غیتر خطتی

در شكلهاي  43و  24مشاهده میشود که در مقادیر ثابت ،ru

سیستم میگذارد.

تاثیر پارامتر  µuدر مقادیر کم  µsبسیار ناچیز و تقریبا بیتاثیر،
ولی در مقادیر زیاد  µsاین تاثیر بسیار زیاد است .این مسئله
را میتوان این گونه تدسیر کرد که وقتی  µsیعنی نسبت

µy

 /µcrکم است ،مقدار  µyکم و مقدار  µcrزیاد است یعنی
سیستم زمان زیادي طول میکشد تا ترك بخورد ولی سریع
جاري میشود .این رفتار را میتوان شبیه رفتار
االستوپالستیک کامل فرض کرد .در این حالت پارامتر

شكل ( : )47نمودار رفتاري کلی  ru :ثابت و ( )4مقادیر کم  µs؛

µu

( )2مقادیر زیاد .µs

تاثیري در منحنی نشان دهنده رابطه  R-µندارد .اما در حالتی
که مقدار  µsزیاد میشود یعنی مقدار  µyزیاد و مقدار  µcrکم
است نشان دهنده این مسئله است که سیستم مورد نظر سریع
ترك میخورد ولی زمان زیادي طول میکشد تا به حد جاري
شدن برسد .در واقع در این حالت نمودار رفتاري به گونهاي
است که تاثیر ترك خوردگی در نظر گرفته میشود .با توجه

شکل ( : )11نمودار رفتاري کلی  µs :ثابت و ( )1مقادیر کم  ru؛ ()2

به شكل  43و  24مشاهده میشود که در این حالت تاثیر

مقادیر زیاد .ru

پارامتر  µuدر منحنی نشان دهنده رابطه  R-µبسیار چشمگیر و

 -11نتيجه گيري

مورد توجه است .بنابر این میتوان نتیجه گرفت که چگونگی
مدلسازي نمودار رفتاري سیستم و در نظر گرفتن اثر ترك

بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش پارامترهاي موثر

خوردگی در نمودار بر پاسخ غیر خطی سیستم اثر میگذارد.

بر رابطه ضریب کاهش مقاومت میانگین و شكل پذیري ثابت

ضمن اینكه با مقایسه دو شكل  43و 24مشاهده می شود که

در دوره تناوبهاي مشخص به دست آورده شده است.

تاثیر پارامتر  µuبا تغییر همزمان پارامتر  µsدر دو حالت

رفتارهاي غیر خطی بر اساس پاسخ لرزهاي ساختمانهاي بتن
6
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مسلح شبیه سازي شده است .براي این کار یک نمودار

یک مجموعه شامل  94زلزلته حتوزه دور ،کته در بستیاري از

رفتاري چهار قسمتی انتخاب شده تا منحنی رفتاري

پژوهشهاي دیگر نیز مورد استداده بوده ( مانند] ،) [4از بانک

سیستمهاي چند درجه آزاد و یک درجه آزاد معادل را شبیه

زلزلههاي  PEERانتخاب شده استت] .[41زلزلتههتاي حتوزه

سازي کند .این نمودار به چهار قسمت تقسیم میشود که در

نزدیک شامل  94نگاشت زلزله است که ایتن زلزلتههتا داراي

قسمت اول رفتار سیستم به صورت االستیک و خطی تا نقطه

مولدههاي امتداد لغز بوده و در شرایط جهت پتذیري مستتقیم

 4که نقطه ترك خوردگی است ادامه مییابد .در قسمت دوم

براي چهار زلزله متداوت ثبت شده استت و فاصتله آنهتا تتا

رفتار خطی از بین می رود تا اینكه در نقطه  2تسلیم صورت

مرکز زلزله کمتر از  42کیلومتر است.

میگیرد و وارد منطقه غیر خطی میشود .رفتار غیر خطی

با تحلیل انجام گرفته منحنی  Rmean-µconstantبه دست

کامل تا نقطه  9ادامه مییابد که از این نقطه به بعد نمودار با

آمده است که بر پایه نتایج و منحنیهاي به دست آمده تاثیر

شیبی برابر  αk0نزول پیدا کرده تا اینكه به مقاومت صدر

پارامترهاي در پژوهشهاي زیر قرار گرفته است:

میرسد.

 -1نسبت میرایی.

شكل نمودار رفتاري توسط چهار پارامتر کنترل متی شتود .بتا

 -2زمان تناوب.

تغییر مناسب این چهار پارامتر می تتوان نمودارهتاي رفتتاري

 -3نسبت  µs= µy /µcrشكل پذیري در نقطه شروع
تركخوردگی سیستم.

مختلدی را بدست آورد که تقریبتا تمتامی حتاالت را پوشتش

 -4نسبت  µu= µul /µcrشكل پذیري در نقطه شروع کاهش

دهد.

مقاومت سیستم.

با در نظر گرفتن پارامترهاي مؤثر در نمودار رفتاري سیستتم و

 -5نسبت  ru= Fy/ Fcrمبین مقاومت در شروع تسلیم به

با تغییر متناسب این پارامتر ها منحنتیهتاي تحلیتل دینتامیكی

مقاومت در نقطه ترك خوردگی اولیه.

فزاینده براي سیستمهاي یک درجته آزاد در حالتتهتاي زیتر

 -6ضریب .αk0

محاسبه میشود:
یازده حالت دوره تناوب اولیه سیستم به ترتیب برابر ،4.4

با توجه به منحنیهاي به دست آمده اثر هر یک از پتارامترهتا

 2 ،4.75 ،4.5 ،4.25 ،4 ،4.5،4.75 ،4.1 ،4.9 ،4.2ثانیه.

تحقیق شده است  .همانگونه که از منحنیهاي به دست آمتده

سه حالت نسبت میرایی به ترتیب برابر . %5 ،%9 ،%4

مشخص است هر یک از پارامترهتاي میرایتی ،زمتان تنتاوب،

هدت حالت نسبت  µul /µyبرابر .8 ،7 ،2 ،5 ،1 ،9 ،2

ضرایب  ru ، µu ، µsو  αk0اثر زیادي بر منحنی رابطه ضتریب

دو حالت شیب ناحیه کاهش مقاومت ) (αk0برابر  -4.5و

کاهش مقاومت میانگین و شكل پذیري ثابت در دوره تنتاوب

. -4.45

مشخص و رفتار غیر خطی سیستم دارند که مشاهده متیشتود

پنج حالت نسبت  Fcr/Fyبرابر . 4.3 ،4.7 ،4.5 ،4.9 ،4.4

اثر پارامتر دوره تناوب چشمگیرتر بوده و میتوان این پتارامتر

پنج حالت نسبت  µcr/µyبرابر .4.3 ،4.7 ،4.5 ،4.9 ،4.4

را اثرگذارترین پارامتر در رفتتار غیتر خطتی سیستتم در نظتر

با ترکیتب ایتن حتاالت و در نظتر گترفتن محتدودیت بتراي
حاالتی که در آنها

 y  F cr

 cr

گرفت.

است ،مجموعا 1224

همچنین در این پژوهش اثر ضرایب نشان دهنده شكل منحنی

سیستم یک درجه آزاد تولید می شود که تحت دو گروه زلزله

رفتاري به گونهاي که اثر ترك خوردگی در نظتر گرفتته شتود

قرار گرفته و تحلیل دینامیكی غیتر خطتی انجتام شتده استت

مشاهده میشود با افزایش پارامتر  µsو کاهش پارامتر  ruتتاثیر

]. [44

این پارامترها بر رابطه ضریب کاهش مقاومت ،ضتریب شتكل

براي این پژوهش از دو گروه حرکت زمین استتداده شتده کته

پذیري و زمان تناوب افزایش پیدا کرده که این مطلتب نشتان

شامل زلزلههاي حوزه دور و زلزلههاي حتوزه نزدیتک استت.

دهنده تاثیر به سزاي چگتونگی متدل ستازي نمتودار رفتتاري

Fy
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