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مجله مدل سازی در مهندسی

مدل سازی و محاسبه زمان تناوب سازههای فوالدی مهاربندی شده با سقفهای تیرچهای
نیمهصلب

محمدعلی هادیانفرد *1و سعید صداقت

اطالعات مقاله

واژگان كلیدي:
زمان تناو سازه
دیافررگم صلب
سق نیمه صلب
سق تیرچه ری
ساتتمان های فدددی

 -1مقدمه

چکیده
در آییننامههای زلزلهه دنیها مقهدرر نیهروی زلزلهه وررد بهر سهاتتمان بسهت ی بهه زمهان
تنههاو سههازه دررد ،در رر ههر ری هن آیههیننامهههههها بههرری محاس ه ه زمههان تنههاو سههازه رز
روربط تجربی رسهتااده مهیشهدد .ریهن روربهط بهرری سهازهههایی رهه مملرهرد دیهافررگم
آنها صلب میباشد بدسه آمهدهرنهد .بنهابررین رسهتااده رز ریهن روربهط بهرری سهازهههای
بها دیهافررگم نیمهههصههلب یها رنعطهها په یر صههحیح نمهیباشههد و بامههخ تطهها در تعیههین
ماننههد
نیههروی زلزلههه وررد بههر سههازه مههیگههردد .ریههن مسهههله در سههازههههای سهه
سهازههههای همههرره بهها دیهدرر برشهی یهها مهاربنههدی و سهق هههای تیرچهههری رههه در یهک
جه ه دررری صههل ی رمتههری هسههتند و سههق دررری مملرههرد نیمهههصههلب مههیباشههد
دررری رهمی بیشتری رسه  .در ریهن تحقیهق زمهان تنهاو سهاتتمانههای مهاربنهدی
رسرل فهدددی بها سهق ههای تیرچههری ،در دو حاله مهدلسهازی ورقعهی سهاتتمان
بدون فرض دیهافررگم صهلب و مهدل سهازی ریهدهآل بها فهرض دیهافررگم صهلب مقایسهه
شده رس و نقش رنعطا په یری دیهافررگم بهر زمهان تنهاو سهازه مهدرد بررسهی قهررر
گرفته رس  .همچنهین روربهط سهاده شهده ری جهه محاسه ه سهری و تقری هی زمهان
تناو سازهها ی با دیافررگم های رنعطا پ یر پیشنهاد گردیده رس .

1

های ردتاه دررند و س تی آنها درمقایسه با دی ر رمضای

ر ها و دیافررگمهای ر  ،رولین جزء رز سیستم باربر
جان ی هستند ره مالوه بر تحمل بارهای ثقلی وظیاه
رنتقال بارهای جان ی به رمضای قائم سیستم باربر جان ی رر
نیز بر مهده دررند .در تحلیل سازه به دلیل رینره
دیافررگمهای ر

2

رفتاری ش یه تیرهای ممیق با دهانه

سازه بسیار زیاد رس  ،برری راهش حجم محاس ات رفتار
صلب برری آنها در نظر گرفته میشدد (شرل  .)1در رین
رفتار فرض میشدد ره دیافررگم به رندرزه رافی دررری
س تی درون صاحهری میباشد و تغییر شرلی در صاحه
آن ریجاد نمیشدد .در رین حال

دیافررگم مانند یک جسم

صلب جابجا میگردد و تغییرمرانهای گرههای مدجدد در
آن بهم وربسته میشدند .در رینصدرت در مررز جرم هر

*پس رلرترونیک ندیسنده مسهدلhadianfard@sutech.ac.ir :
 .1درنشیار ،درنشرده مهندسی ممررن و محیط زیس  ،درنش اه صنعتی شیررز
 .2درنش آمدتته رارشناسی ررشد ،درنشرده مهندسی ممررن و محیط زیس ،
درنش اه صنعتی شیررز

دیافررگم یک گره مرج با سه درجه آزردی وجدد دررد ره
شامل دو درجه آزردی رنتقالی درون صاحهری و یک درجه
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2

آزردی چرتشی تارج رز صاحه میباشد و درجات آزردی

طررحی لرزهری رین سازه ها و دیافررگم ر

سایر گرههای دیافررگم به درجات آزردی رین گره مرج

رفتار دیافررگم ها برری سیستمهای م تل

وربسته میگردد ،در صدرت رستااده رز مدل ورقعی
دررری رین سه درجه آزردی

دیافررگم ،هر گره رز ر

به صدرت قابل تدجهی متااوت رس
سیستم دیافررگم ر

شد[ .]8رما
سازه و سق

و بست ی به جزئیات

و سازه دررد .یری رز سیستمهای

مستقل میباشد و تعدرد درجات آزردی سازه رفزریش

سازهری ره رفتار دیافررگمها در آن ممرن رس

مییابد[1و.]2

رامالً صلب ن اشد ،ساتتمانهای مهاربندی رسرل

فرض دیافررگم صلب هم ررندن تدسط رر ر آییننامههای

فدددی با سق های تیرچهری میباشد .در رین سیستم

و نیروها وتصدصیات

سازهری ،س تی زیاد رمضاء قائم باربر جان ی (بادبندها) و

معت ر دنیا پ یرفته شده رس

دینامیری سازه بر رساس فرض دیافررگم صلب بدس

صل ی

میآیند[ .]3بطدر م ال در رین آییننامهها مقدرر نیروی

رستااده رز فرض دیافررگم صلب رر با سدرل روبرو میرند.

زلزله وررد بر سازه بست ی به زمان تناو سازه دررد و برری

در رین سازهها رنعطا پ یری دیافررگم ر

با تغییر زمان

محاس ه زمان تناو سازه رز روربط تجربی رستااده میشدد

تناو سازه و در نتیجه تغییر مقدرر نیروی وررد بر سازه و

ره رین روربط برری سازههایی ره مملررد دیافررگم آنها

برهم زدن نحده تدزی آن بین رمضای قائم باربر جان ی

صلب میباشد بدس

آمدهرند .رما رستااده رز فرض

دیافررگم صلب و روربطی ره با تدجه به رین فرض بدس
میآیند برری سازه هایی ره نس
باربر جان ی نس
رس

ممرن رس

رمتر سق های تیرچه ری در یک جه

به صدرت

شرریط

(بادبندها) بر پاسخ سازه رثر میگ ررد [  9و.]10
مطالعه رفتار سازه های دررری سقاهای رنعطا پ یر هندز

س تی رمضای قائم

نیز مدرد تدجه محققان زیادی می باشد و با تدسعه نرم

قابل تدجه

رفزررهای رامپیدتری مطالعه تحلیلی رین دنه ساتتمانها و

صحیح ن اشد و منجر به تطا در برآورد

رنجام آنالیزهای دینامیری تطی و غیر تطی آنها مدرد

به س تی دیافررگم ر

نیروها و پاسخ سازه گردد .برری رین سازهها ،رنعطا

تدجه زیادی قررر گرفته رس [11و.]12

پ یری دیافررگم میتدرند رفتار دینامیری سازه رر تغییر
دهد[ .]7-4رگر چه مملررد غیر منتظره سازههای
پاررین ی در زلزله ندرتریج منجر به بازبینی در روش

شرل ( :)1تش یه مملررد تیری دیافررگم
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هادیان فرد و صدرق

بر رساس آییننامه زلزله ریررن (رستاندررد  ،)2800برری
محاس ه زمان تناو

سازههای فدددی مهاربندی شده رز

مندرن نس

دهانه به مرض نامیده میشدد ،پاررمتر مهمی

در ررزیابی میزرن صل ی

سق ها میباشد .بطدری ره با

رربطه تجربی ( )1رستااده میشدد [.]3

رفزریش رین نس

()1
T  0.05H 4
ره در رربطه فدق H ،ررتااع ساتتمان بر حسب متر رز تررز

می گردد .در رین تحقیق پنج نس

3

پایه میباشد .همچنین به جای رستااده رز رربطه تجربی
( )1میتدرن رز رربطه ( )2نیز رستااده نمدد ،ولی مقدرر آن
ن اید رز  1/25برربر زمان تناو به دس آمده رز رربطه ()1
بیشتر رتتیار شدد.
()2

n
  n

T  2  wi i2    g  Fi i 
 i 1
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در رین رربطه  g ،Wi ،δi ،Fiبه ترتیب نیروی جان ی وررد
به ط قه  ،تغییر مران ناشی رز نیروی جان ی ،وزن ط قه و
شتا ثقل زمین رس .
در رین تحقیق زمان تناو

ساتتمانهای مهاربندی

رسرل

فدددی با سق های تیرچهری ره رز روش های

م تل

شامل :مدل تحلیلی سه بعدی در نرم رفزرر رجزر

محدود بدون فرض دیافررگم صلب ،مدل تحلیلی سه بعدی
در نرم رفزرر رجزر محدود با رفتار ریدهآل فرض دیافررگم
صلب و روشهای بیان شده در رستاندررد  2800شامل
رربطه تجربی ( )1و رربطه ( )2بدس

آمده رس  ،مقایسه

شده و نقش پاررمترهای م تل بر زمان تناو سازه مدرد
بررسی قررر گرفته رس

و روش تقری ی برری تعیین زمان

تناو رین دنه سازهها بیان شده رس .

بر میزرن رنعطا

پ یری سق

رفزوده

دهانه به مرض 4، 3

 6، 5،و  7در تحلیلها رستااده شده رس  .ررتااع تمام
ط قات  3متر و رندرزه دهانهها 4متر فرض شده رس .
مدلها با فرض دیافررگم صلب و تحلیل رستاتیری تطی
مطابق م حخ دهم مقرررت ملی برری راربری مسردنی و
مناطق با تطر نس ی تیلی زیاد و تیپ تاک  ІІІطررحی
شدهرند.
برری مدل رردن رفتار ورقعی دیافررگم (دیافررگم نیمه
صلب) ،رل سق
در رین حال
نمی گردد .جه
تح

تدسط رلمان های پدسته مدل می شدد.
رز گزینه سق

صلب نرم رفزرر رستااده

مدل رردن سق های سازه ره صرفاً

بار جان ی قررر میگیرند ،رستااده رز یک رلمان چهار

گرهی ره هر گره آن دررری دو درجه آزردی میباشد رافی
رس  .رما رز آنجا ره باید مدل سازه به صدرت سه بعدی
همرره با رلمانهای تیر و ستدن و مهاربندیها رنجام گیرد،
تغییر شرل رلی سازه ناشی رز بار جان ی بامخ به وجدد
آمدن تمش در دیافررگم میگردد .بنابررین سق

سازه

حتی بدون در نظر گرفتن بارهای ثقلی هم رفتاری
غشایی -تمشی تدرهد درش  .در رین ب ش برری
مدلسازی دیافررگم ر

رز رلمان پدسته رستااده شده

رس  .رین رلمان برری مدلهای م تلای رز جمله سازههای
صاحهری و پدستهری سه بعدی ،سازههای غشایی دو و سه
بعدی و سیستمهای سازهری دررری تمش در صاحه
رستااده میشدد .رین رلمان چهار گرهی ترری ی رز رفتار

 -2روش مدلسازي

غشایی و تمشی رر در بر دررد (شرل .)2

مدلهای مدرد بررسی در رین تحقیق ساتتمانهای
فدددی مهاربندی شده یک و سه ط قه با سق

تیرچهری

میباشند .رگر بزرگترین فاصله بین دو قا مهاربندی شده
مجاور رر دهانه مهار نشده بنامیم و نس

آن رر به مرض

پالن ساتتمان (مرض ساتتمان مدرزی با محدر مهاربندی
شده) محاس ه نمائیم ،مدد حاصله ره رز رین به بعد به
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شرل ( :)2رلمان پدسته رستااده شده در نرم رفزرر Sap2000

برری مدلسازی تیرچهها و رمضای قا

شامل تیر و

ستدنها رز رلمان تیر رستااده شده رس .
برری مدل رردن ساتتمان با فرض دیافررگم صلب رز
تعری

گره مررز جرم ( )Master jointو رممال قید

دیافررگم ( )Diaphragm Constraintرستااده شده رس
(شرل  .)3به رمک رین قید میتدرن تغییر مرانهای رلیه
نقاط ورق بر یک دیافررگم رر در صاحه آن به هم وربسته
نمدد .رین قید هیچ محدودیتی برری تغییر مران در تارج
رز صاحه ریجاد نمینماید .رتصال بین رلمانها نیز تدسط
گرههای مشترک روی نقاط مرزی آنها تعری

میشدد.

در تحلیل رستاتیری معادل ،معمددً نیروهای جان ی رفقی
به گره مرج در ر
سازه با ر

صلب رممال میگردد .ولی در یک

نیمه صلب یا رنعطا پ یر ،رضافه نمددن رین

نیروها تنها به گره ورق در مررز جرم منجر به ریجاد
تمررز تنش در نزدیری مررز جرم میگردد ،بنابررین در
رین تحقیق نیروی جان ی زلزله به صدرت یک بار گسترده
در تررز هر ط قه بر روی ر  ،پ ش شده رس  .پالن
ساتتمان سه ط قه برری نس

دهانه به مرض 6، 5، 4، 3

و 7در شرل ( )4نشان درده شدهرند.

شرل  -3قید دیافررگم رستااده شده در نرم رفزرر Sap2000

برری محاس ه تغییر شرلها و نیروهای درتلی در دیافررگم
ر

ها رز تحلیل تاری چه زمانی تطی در نرم رفزرر

 SAP2000رستااده شده رس  .برری تحلیل تاری چه
زمانی رردرد سه زلزله ط س (ریررن ،)1978 ،رودبار
(ریررن )1990 ،و رلسنترو( 1رمپریال ولی )1940 ،ره هر
ردرم دررری دو مؤلاه طدلی و مرضی میباشند رنت ا
شده رس ره برری سازگاری بیشتر زمین لرزههای رنت ابی
با طی طرح رستاندررد  2800ریررن ،مطابق رین آیین نامه
رردردهای زلزله برری شتا  0.35gمقیاس شدهرند .نتایج
رین تحلیل ها به صدرت رامل در مررج [ 1و  ]2آمده
رس

و دررینجا فقط به ذرر نتایج مربدط به تدرص

دینامیری سازه (محاس ه زمان تناو ط یعی سازه) ررتاا
گردیده رس  .همچنین در رین مررج
تیرچه و بلدک در دوجه

صل ی

سق

مدرزی با تیرچه ها و ممدد بر

تیرچه ها با هم مقایسه گردیده رس  .بر رساس نتایج
حاصله صل ی

سق

تیرچه ها بیشتر رز جه

تیرچه بلدک در جه

ممدد بر

مدرزی با تیرچه ها می باشد ره

بحخ در رین تصدص تارج رز حدصله رین مقاله می باشد
و در مررج [1و ]2به صدرت رامل رررئه گردیده رس .

-Elcentro
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شرل  -4پالن مدلها برری نس

 -3مقایسه زمان تناوبهااي بدسات مماده

دهانه به مرض 7 ،6،5،4،3

جدول ( )2زمان تناو رصلی سازه در دو مدل یک و سه
ط قه با دیافررگم رنعطا پ یر و صلب حاصل رز تحلیل

از روشهاي مختلف

سازه و روشهای رررئه شده در رستاندررد  2800آورده شده
سازه مالوه بر روش های مندرن شده در

رس  .همانطدر ره رین جدرول نشان میدهند با رفزریش

زمان تناو

رستاندررد  2800ریررن [ ]3تدسط آنالیز دینامیری در نرم

سازه در مدلهای

رفزرر نیز محاس ه گردیده رس  .زمان های تناو

بدس

نس

دهانه به مرض ،زمان تناو

رنعطا پ یر نس

به مدل صلب رفزریش یافته رس  .رگر

آمده در نرم رفزرر مربدط به مدد رول ررتعاش سازه می باشد

نس

ره برری محدر مدرزی با مرض ساتتمان یعنی جه

دیافررگم رنعطا پ یر به زمان تناو دیافررگم صلب تعری

مدرزی با تیرچه ها محاس ه گردیده رس .در جدول ( )1و

مجله مدل سازی در مهندسی

بی بعد  Tratioبه صدرت نس

شدد ،مشاهده میشدد ره با رفزریش نس

زمان تناو
دهانه به مرض
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دیافررگم ،رین نس

رفزریش پیدر میرند .به طدری ره در

مدل یک ط قه با نس
 2/65بدس
نس

آمده رس

دهانه به مرض  7رین نس
در حالی ره در مدل یک ط قه با

دهانه به مرض  3رین نس

 1/48میباشد .به

م ارت دی ر با رفزریش رنعطا پ یری دیافررگم ر  ،تااوت
بین زمان تناو

بدس

رررئه شده در رستاندررد  2800نیز رتتال مشاهده میشدد
به طدری ره روش تجربی ره در رربطه ( )1رررئه شده زمان
تناو ردتاهتری نس
زمان تناو

به رربطه ( )2میدهد .در حالی ره

محاس ه شده رز رربطه ( )2برری سازههای با
بدس

دیافررگم صلب به زمان تناو

آمده رز روش

آمده رز فرض دیافررگم صلب و

تحلیلی با فرض دیافررگم صلب نزدیک میباشد .در نتیجه

دیافررگم رنعطا پ یر رفزریش مییابد .همچنین شرل ()5

رستااده رز روربط تجربی آییننامه برری ساتتمانهای با

در مدل

دیافررگم

نشان میدهد ره رتتال
دیافررگم رنعطا

بین زمان تناو

پ یر و مدل دیافررگم صلب با راهش

ط قات ساتتمان رفزریش مییابد .به طدر م ال مقدرر
 Tratioدر مدل سه ط قه با نس

دیافررگم رنعطا پ یر ره تدد نس
صلب زمان تناو

به حال

طددنیتری دررند منجر به تطای

زیادی در محاس ه زمان تناو

رین سازهها و رز طرفی

دهانه به مرض  7برربر

رفزریش زیاد برش پایه میشدد .رین رفزریش زیاد برش پایه

 1/59میباشد در حالی ره در مدل یک ط قه  Tratioبرری

میتدرند منجر به طررحی محافظه راررنه و غیر رقتصادی

همین مدل  2/65بدس

آمده رس  .رز طرفی همانطدر

در سازه شدد.

ره جدول ( )1و جدول ( )2نشان میدهند بین دو روش
جدول  -1زمان تناو بدس آمده رز روشهای م تل در مدل  1ط قه
نس زمان تناو
دیافررگم رنعطا پ یر
به زمان تناو
دیافررگم صلب Tratio

زمان تناو با
دیافررگم
رنعطا پ یر
(ثانیه)

زمان تناو
با فرض
دیافررگم
صلب
(ثانیه)

زمان تناو با
رستااده رز
رربطه ()2
(ثانیه)

زمان تناو
با رستااده رز
رربطه ()1
(ثانیه)

مدل

1/50

0/161

0/105

0/105

0/114

نس

دهانه به مرض 3

1/85

0/214

0/130

0/126

0/114

نس

دهانه به مرض 4

2/06

0/292

0/142

0/137

0/114

نس

دهانه به مرض 5

2/28

0/349

0/153

0/150

0/114

نس

دهانه به مرض 6

2/65

0/439

0/165

0/167

0/114

نس

دهانه به مرض 7

جدول  -1زمان تناو بدس آمده رز روشهای م تل مدل  3ط قه
نس زمان تناو
دیافررگم رنعطا پ یر
به زمان تناو
دیافررگم صلبTratio

زمان تناو با
دیافررگم
رنعطا پ یر
(ثانیه)

زمان تناو
با فرض
دیافررگم
صلب
(ثانیه)

زمان تناو با
رستااده رز
رربطه
() 2
(ثانیه)

زمان تناو
با رستااده رز
رربطه ()1
(ثانیه)

مدل

1/10

0/384

0/351

0/355

0/260

نس

دهانه به مرض 3

1/18

0/436

0/368

0/370

0/260

نس

دهانه به مرض 4

1/31

0/540

0/389

0/385

0/260

نس

دهانه به مرض 5

1/49

0/613

0/410

0/405

0/260

نس

دهانه به مرض 6

1/59

0/740

0/464

0/461

0/260

نس

دهانه به مرض 7

مجله مدل سازی در مهندسی
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2.8
1 story

2.6

3 story

2.4
2
1.8
1.6
1.4

Tratio=Tflex/Trigid

2.2

1.2
1
7

6

4

5

نس

2

3

دهانه به مرض

شرل  -5تأثیر رنعطا پ یری دیافررگم بر روی زمان تناو سازه

 -4ارائااه روش تقریباای بااراي محاساابه
زمااان تناااو سااازه بااا دیااافراگم
انعطاف پذیر

 -1-4روش تقریبی محاسبه زمان تناو

سازه هاي یک

طبقه با دیافراگم نیمه صلب

برری محاس ه زمان تناو سازه های یک درجه آزردی دو
روش در رین تحقیق پیشنهاد شده رس  .در روش رول

به طدر رلی برری تحلیل سازه در برربر نیروی زلزله سه

برری بدس

روش رلی وجدد دررد .رین سه روش م ارتند رز روش

صدرت یک تیر ممیق فرض نمدده و مالوه بر تعیین زمان

رستاتیری معادل ،روش ش ه دینامیری (طیای) و روش

تناو

تدد

دینامیری تاری چه زمانی .در هر سه روش بیان شده

دیافررگم رر نیز تعیین نمدده و نتایج رر به صدرت دو

نتایج

سیستم سری با هم ترریب می نما ئیم .در روش دوم با

سازه وربسته

سازه با تأثیر

تعیین زمان تناو رصلی سازه ضروری بدده و دق
رامالً به دق

در ت مین زمان تناو

میباشد .همانطدر ره در ب ش ق ل رشاره شد روربط آیین

آوردن زمان تناو سازه ،دیافررگم سق

سازه با فرض دیافررگم صلب ،زمان تناو

رصالح س تی سازه ،زمان تناو

رر به

رنعطا پ یری دیافررگم محاس ه میگردد.

نامه تجربی و ساده بدده و بر رساس فرض دیافررگم صلب
بدس

آمده رس

در تعیین زمان تناو

سازههای با

دیافررگم رنعطا پ یر دررری تطای زیادی میباشد .به طدر
رلی بهترین روش برری تعیین زمان تناو

رین سازهها،

رستااده رز مدل سه بعدی سازه با در نظر گرفتن تمام
جزئیات در نرم رفزررهای رجزری محدود میباشد .رما برری
سهدل

در رین ب ش ،روربط ساده و روشنی جه

محاس ه زمان تناو رین سازهها پیشنهاد می گردد.

 -1-1-4روش اول  :فرض دیافراگم به صورت تیر عمیق

برری محاس ه زمان تناو

دیافررگم ،میتدرن دیافررگم رر

مانند یک تیر ممیق فرض نمدد ،ره بر روی تریهگاههایی
ره همان رجزری قائم باربر جان ی (بادبندها) هستند ورق
شده رس

شرل ( .)6رگر مجمدع س تی بادبندها با Kbr

و س تی درون صاحهری دیافررگم با  Kdو جرم مدثر ط قه
 mdباشد مدل تحلیلی دیافررگم رر میتدرن به صدرت
شرل ( )7نشان درد.

مجله مدل سازی در مهندسی
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شرل  -6مدل تیر ممیق دیافررگم

شرل -7مدل تحلیلی دیافررگم با در نظر گرفتن س تی دیافررگم و بادبندها

با تدجه به رشرال ( )10و ( )11جابجایی رل و س تی
معادل سیستم رر میتدرن به صدرت رربطه زیر بیان نمدد.

 TOT   d   br

()3

m
1
T2
T  2
  2
K
K 4 m

() 5

با رستااده رز رربطه ( )4و رربطه ( )5می تدرن ندش :

1
1
1


K eq K br K d

()4

2

() 6

ره در رین روربط  d

تغییر شرل دیافررگم،

 br

جابجایی نس ی ط قه K d ،س تی معادل دیافررگمK br ،

س تی معادل بادبندها و  K eqس تی معادل رل سیستم
میباشد.
با تدجه به رینره س تی معادل دیافررگم و س تی معادل
رل بادبندها به صدرت سری به هم متصل هستند ،زمان
تناو

رصلی ررتعاش رل سیستم رر میتدرن به طدر

تقری ی رز دو ترم جدرگانه با رستااده رز ج ر مجمدع
مربعات به صدرت زیر بدس آورد:

مجله مدل سازی در مهندسی

2

Td

4 2 md
2

()7



Tr

4 md
2

2



Teq

4 md
2

T f  Teq  Tr  Td
2

2

2

() 8

T f  Tr2  Td2

ره در رین رربطه  Tdزمان تناو

دیافررگم Tr ،زمان

تناو

سازه با فرض دیافررگم صلب T f ،زمان تناو

معادل سازه با در نظر گرفتن رنعطا پ یری دیافررگم ر
میباشد.
سال چهاردهم ،شماره  ،45تابستان 1395
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برری محاس ه زمان تناو

9

دیافررگم بر حسب وزن مدثر

با جای رری رربطه ( )11و رربطه ( )12در رربطه ()10

(  ) Wو س تی دیافررگم (  ) K dمیتدرن رز رربطه ()9

میتدرن س تی درون صاحهری دیافررگم رر به صدرت

رستااده نمدد:

تقری ی مطابق رربطه ( )13حسا نمدد.

W 1

g Kd

() 9

Td  2

1

()13

5L
L

384EI 8GA
3

Kd 

مطابق رربطه ( )10س تی دیافررگم رر میتدرن بر حسب
نیروی جان ی وررد بر دیافررگم (  ) Fdو تغییر شرل

با محاس ه س تی رز رربطه ( )13و محاس ه زمان تناو

دیافررگم (  )  dتح رین بار بدس آورد.

تقری ی دیافررگم با رستااده رز رربطه ( )9و محاس ه زمان
تناو

Fd

()10

d

Kd 

تجربی آییننامه یا روش تحلیلی ،میتدرن زمان تناو
سازه با دیافررگم رنعطا پ یر رر با رستااده رز رربطه ()8
بدس

برری محاس ه تغییر شرل دیافررگم مانند تیرهای ممیق

سازه با فرض دیافررگم صلب مطابق روشهای

آورد .به طدر م ال برری مدل یک ط قه با نس

دهانه به مرض  3میتدرن مش صات دیافررگم شامل ممان

باید مالوه بر تغییر شرل تمشی (  ،)  fتغییر شرل

رینرسی دیافررگم ،مساح

برشی (  )  sنیز منظدر گردد .به مندرن نمدنه تغییر شرل

دیافررگم رر به رین صدرت بدس آورد:

دیافررگم ،س تی و زمان تناو

تمشی و تغییر شرل برشی برری دیافررگمی ره با تیر
ممیق دو سر ساده مدل شده رس

I  4.21m 4

رز رربطه ( )11بدس

A  0.67m 2

میآید.
Fd
L

()11

()12

5L4 L2

384EI 8GA



d   f s 

در رین رربطه  ωبار گسترده در ورحد طدل تیر L ،طدل

1
5  24
1.5  24

6
384  2.18e  4.21 8  0.4  2.18e 6  0.67
3

Kd 

K d  36640ton / m

مقدرر وزن مدثر دیافررگم برربر  146تن میباشد

تیر E ،مدول ردستیسیته و  Iممان رینرسی مقط α ،
ضریب شرل (برری درلهای بتنی برربر با  1/5فرض
میشدد) A ،سطح مقط رل دیافررگم و  Gمدول برشی

146
1

 0.125s
9.81 36640

Td  2

مصالح دیافررگم میباشد ره برری بتن برربر  0/4مقدرر
مدول ررتجامی آن در نظر گرفته میشدد.
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T f  0.163  0.1052  0.1252
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در جدول ( )3و شرل ( )5مقایسهری بین زمان تناو
بدس

میدهد روش تقری ی ت مین قابل ق دلی رز زمان تناو

آمده رز روش تقری ی و روش تحلیل سه بعدی با

ورقعی سازه میزند و رز رین روش میتدرن برری ت مین

پ یری دیافررگم و روش دیافررگم

سازههای فدددی مهاربندی شده با دیافررگم

در نظر گرفتن رنعطا

زمان تناو

رنعطا پ یر رستااده نمدد.

صلب رنجام شده رس  .همانطدر ره شرل ( )8نشان

جدول  -3مقایسه زمان تناو بدس آمده رز روش تقری ی و روش تحلیلی برری مدل  1ط قه
نس زمان تناو
دیافررگم رنعطا پ یر
به زمان تناو روش
تقری ی Tratio

زمان تناو با
دیافررگم
رنعطا پ یر
(ثانیه)

زمان تناو با رستااده رز
رربطه تقری ی
(ثانیه)

زمان تناو با
فرض دیافررگم
صلب
(ثانیه)

مدل

0/98

0/161

0/163

0/105

نس

دهانه به مرض 3

1/04

0/214

0/206

0/130

نس

دهانه به مرض 4

0/99

0/292

0/294

0/142

نس

دهانه به مرض 5

0/97

0/349

0/358

0/153

نس

دهانه به مرض 6

0/93

0/439

0/471

0/165

نس

دهانه به مرض 7

0.5
rigid diaphragm

0.45
0.4

approximate method

0.35

flexible diaphragm

0.3

0.2
0.15

پریدد(ثانیه)

0.25

0.1
0.05
0
6

7

5

4

نس

3

2

دهانه به مرض

شرل  -8مقایسه بین روش تقری ی و روشهای تحلیلی با فرض دیافررگم صلب و رنعطا پ یر
 -2-1-4روش دوم :اصالح سختی سازه

صلب می باشد) ،رر ضریب رنعطا پ یری ط قه،

در روش تقری ی دوم با رصالح س تی سازه ،زمان تناو

بنامیم رین ضریب رز رربطه ( )14بدس می آید.

سازه با رستااده رز روربط تجربی آیین نامه حسا میشدد.
رگر نس

میزرن حدرر ر تغییر شرل درون صاحه

d
 br

()14



 

دیافررگم ط قه به حدرر ر جابجایی نس ی ط قه ( ره برربر

در رین رربطه   dحدرر ر جابجایی نس ی ط قه و  br

دیافررگم

دیافررگم

با حدرر ر تغییر شرل نس ی بادبندها درحال

حدرر ر تغییر شرل نس ی بادبندها درحال
صلب میباشد.
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با تدجه به رربطه های زیر می تدرن نس

س تی دیافررگم

به مجمدع س تی بادبندهای ط قه رر به صدرت زیر ندش

در نتیجه با محاس ه ضریب

1
1 

  و محاس ه

زمان تناو سازه با رستااده روربط آیین نامه میتدرن زمان
Fd

()15

 br

Kbr 

تناو

سازه رر برری حال

رنعطا پ یری دیافررگم رصالح

نمدد .بطدر م ال برری سازه یک ط قه با نس
مرض  3ضریب    0.65بدس

Fd

()16

d

Kbr

()17



Kd 

رین مقدرر در رربطه ( )22زمان تناو

سازه با سق

T flex   0.5Trigid  (0.65) 0.5  0.105  0.130 s
Kd 
 -2-4روش تقریبی محاسبه زمان تناو

سازه هاي

چند درجه مزادي با دیافراگم هاي نیمه صلب

برری سازه های چند ط قه (چند درجه آزردی) نیز به دو

بادبندهای ط قه iرم می باشد.
با تدجه به رینره دیافررگم ط قه به صدرت یک فنر سری

روش زیر میتدرن زمان تناو

به رمضای باربر جان ی (بادبندها) متصل می باشند می

پ یری دیافررگم تعیین نمدد.

دیافررگم رنعطا پ یر در هر

سازه رر با تأثیر رنعطا

رل ) روش تحلیلی و دقیق با رستااده رز رصالح ماتریس
س تی سازه

ط قه رر به صدرت زیر ندش :


1
1


Keq Kbr Kbr

()18

میآید با جای رری

رنعطا پ یربه صدرت زیر بدس میآید:

ره  Fdنیروی جان ی ط قه iرم و  K brمجمدع س تی

تدرن س تی سازه در حال

دهانه به

) روش تقری ی ،با رستااده رز روربط تجربی آئین نامه و
در نظر گرفتن رنعطا

پ یری دیافررگم تدسط رممال

ضررئب رصالحی در زمان تناو .
Kbr
1 

()19

K eq 

 -1-2-4روش تحلیلی

در شرل ( )9مدل تحلیلی یک سازه دو ط قه با دیافررگم

1
رگر
1 

غیر صلب نشان درده شده رس .

  باشد:

K eq  K br

()20

()21

m
Kbr

m
m
 2
(   0.5Trigid )22
K eq
Kbr

مجله مدل سازی در مهندسی
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T flex  2

شرل  -9مدل تحلیلی ساتتمان دو ط قه
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در صدرتی ره دیافررگم رین سازه صلب در نظر گرفته شدد
می تدرن فررانس ط یعی رین سازه رر با رستااده رز حل
معادله مش صه سیستم مطابق رربطه ( )23بدس

آورد

Kbrn

()29

n

K dn 

ره  Fdnنیروی جان ی ط قه iرم و  K brnمجمدع س تی

[.]13

بادبندهای ط قه iرم می باشد.

()23
K br    2 M   0
در رین رربطه  K br ماتریس س تی سازه M  ،ماتریس

با تدجه به رینره دیافررگم هر ط قه به صدرت یک فنر

جرم و  فررانس ط یعی سازه میباشد .رز بسط رین
دترمینان و حل معادله تدرهیم درش :

0

 Kbr 2

Kbr1  Kbr 2  md 1 2

Kbr 2  md 2 2

 Kbr 2

()24

 

0.5




()25

4 2 1  K br1  K br 2 K br 2
 

2
M d1
M d2
T2
2

  4 K br1 K br 2
  
  M d1M d 2

رگر نس

 n2 

1  K br1  K br 2 K br 2


2 
M d1
M d2


میزرن حدرر ر تغییر شرل درون صاحه

دیافررگم ط قه nرم به حدرر ر جابجایی نس ی ط قه nرم
ره برربر با حدرر ر تغییر شرل نس ی بادبندها درحال
دیافررگم صلب می باشد(  n ،ضریب رنعطا پ یری ط قه
nرم) تعری شدد رربطه ()26مطابق زیر حاصل می گردد:
()26

 dn
 brn

n 

سری به رمضای باربر جان ی (بادبندها) متصل می باشند
می تدرن س تی سازه در حال
هر ط قه رر به صدرت زیر ندش :
()30

1
1


 n
K eqn Kbrn Kbrn

()31

Kbrn
1  n

1
رگر
1 n

دیافررگم صلب میباشد.
با تدجه به رربطه های زیر می تدرن نس

س تی دیافررگم

به مجمدع س تی بادبندهای ط قه رر به صدرت زیر ندش
()27
()28

Fdn

 brn
Fdn

 dn

K eqn   n K brn

در نتیجه با رصالح ماتریس س تی سازه و حل معادله
مش صه برری سازه با دیافررگم رنعطا

پ یر می تدرن

فررانس و زمان تناو ط یعی سازه رر بدس آورد .به طدر
م ال برری سازه دو ط قه معادله مش صه و حل رین
معادله به صدرت روربط ( )33و ( )34ظاهر میشدد:

1Kbr1   2 Kbr 2  md 1 2
  2 Kbr 2
0
  2 Kbr 2
 2 Kbr 2  md 2 2
()33

 

0.5

1   1 K br1   2 K br 2  2 K br 2

M d1
M d2


2
 
 
(  )34





 n2  
2

  K   K
 K
2
br 2
 1 br1
 2 br 2
M d1
M d2
1 

2  4 K  K 
 1 br1 2 br 2 

 M d 1 M d 2



Kbrn 

K dn 

 -2-2-4روش تقریبی

در روش تقری ی زمان تناو
نامه جه

مجله مدل سازی در مهندسی

K eqn 

  n باشد:

()32

در رین رربطه   dnحدرر ر جابجایی نس ی ط قه nرم ،
  brnحدرر ر تغییر شرل نس ی بادبندها درحال

دیافررگم رنعطا پ یر در

تجربی مندرن شده در آئین

ساتتمان با دیافررگم صلب ،به صدرت تقری ی
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رصالح می گردد .به مندرن نمدنه در مرج [ ]6با جم
رردن زمان تناو
زمان تناو

سازه با فرض دیافررگم صلب با مقدرر

مربدط به دیافررگم ،زمان تناو

دیافررگم رنعطا

رل سازه با

پ یر ت مین زده می شدد .روش

مقدرر وزن مدثر دیافررگم ط قه سدم  361تن ،وزن مدثر
ط قه دوم  397تن و ط قه رول  399تن می باشد .ره بر
رساس وزن های فدق رل رر زمان تناو

دیافررگم سق

ط قات مطابق زیر محاس ه می گردد:

پیشنهادی در رین مقاله ره رز روش های پیشنهادی تدسط
سایر محققین دقیق تر می باشد ،رز روش مندرن شده

361
1

 0.622s
9.81 3745

جه سازه های یک ط قه رقت اس شده رس .

Td 3  2

در رین روش میتدرن با رستااده رز رربطه تجربی آیین نامه
مقدرر زمان تناو

سازه با فرض دیافررگم صلب رر بدس

397
1
Td 2  2

 0.653s
9.81 3745

آورد .در مرحله بعد با رستااده رز رربطه ( )9مقدرر زمان
تناو

دیافررگم ط قات رر محاس ه نمدده و میان ین

مقادیر رر بدس

399
1

 0.653s
9.81 3745

می آوریم و در آتر با رستااده رز روش

ج ر مجمدع مربعات مطابق رربطه ( )35زمان تناو سازه
با تأثیر رنعطا پ یری دیافررگم حسا میگردد.
2

  Tdi 

T f  T  

n


2
r

()35

در رین رربطه  Tdiزمان تناو دیافررگم ط قه iرم رس

وn

تعدرد ط قات سازه می باشد.

2

Td 1  2

 0.653  0.653  0.622 
T f  0.693  0.262  

3



همانطدر ره دیده می شدد زمان تناو

حاصل رز رربطه

تقری ی ) (T=0.693با مقدرر دقیق حاصل رز آنالیز رجزری
محدود سازه ) ، (T=0.740در قیاس با مقدرر تجربی آئین
نامه ) (T=0.260بسیار نزدیک بدده و رز دق

به طدر م ال برری مدل سه ط قه با نس

دهانه به مرض

 7زمان تناو سازه مطابق زیر محاس ه می گردد:

تدردرر می باشد.
در جدول ( )4زمان تناو

با تدجه به رینره شرل هندسی و رلمانهای مرزی
دیافررگم ط قات ش یه هم می باشد ،س تی دیافررگم ها
هم تقری اً یرسان رس .

I  4.21m 4
A  0.67m 2

تدبی بر

ساتتمانهای سه ط قه با نس

های محاس ه شده برری
های م تل

دهانه به

مرض به روش های دقیق و تقری ی محاس ه و با هم
مقایسه گردیده رند .نتایج رین جدول حاری رز دق

بسیار

روش تقری ی بدده و نشان دهنده رین رس

ره با

تد

روش های تقری ی می تدرن زمان تناو تجربی آئین نامه
1
5  56
1.5  56

6
384  2.18e  4.21 8  0.4  2.18e 6  0.67
3

Kd 

رر ره برری ساتتمانهای با دیافررگم های رنعطا

پ یر

دررری تطای زیادی می باشد ،به میزرن بسیار تدبی به دد
ب شید.

K d  3745ton / m

مجله مدل سازی در مهندسی
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جدول -4مقایسه زمان تناو بدس آمده رز روش تقری ی و روش تحلیلی برری مدل  3ط قه
نس زمان تناو
دیافررگم رنعطا پ یر
به زمان تناو روش
تقری ی Tratio

زمان تناو با
دیافررگم
رنعطا پ یر
(ثانیه)

زمان تناو با رستااده رز
رربطه تقری ی ()35
(ثانیه)

زمان تناو با
رستااده رز رربطه
() 1
(ثانیه)

1/26

0/384

0/304

0/260

نس

دهانه به مرض 3

1/23

0/436

0/354

0/260

نس

دهانه به مرض 4

1/20

0/540

0/448

0/260

نس

دهانه به مرض 5

1/14

0/613

0/536

0/260

نس

دهانه به مرض 6

1/07

0/740

0/693

0/260

نس

دهانه به مرض 7

به تطای زیادی در محاس ه زمان تناو رین سازهها و رز

 -5خالصه و نتیجه گیري
در رین تحقیق تأثیر رنعطا پ یری دیافررگم ر

بر زمان

تناو سازههای فدددی مهاربندی شده با سق

تیرچهری

مدرد بررسی قررر گرفته رس  .نتایج نشان میدهد ره با
رفزریش نس

دهانه به مرض ،زمان تناو

مدلهای رنعطا پ یر نس

سازه در

به مدل صلب رفزریش می

یابد .به م ارت دی ر با رفزریش رنعطا پ یری دیافررگم
ر  ،تااوت بین زمان تناو بدس آمده رز فرض دیافررگم
صلب و دیافررگم رنعطا
رتتال

پ یر بیشتر می شدد ،و رین

قابل تدجه ریجاد تطای زیادی در برآورد نیروی

زلزله وررد بر ساتتمان می نماید .رتتال بین زمان تناو
در مدل دیافررگم رنعطا

پ یر و مدل دیافررگم صلب با

راهش تعدرد ط قات ساتتمان رفزریش مییابد .همچنین
بین دو روش رررئه شده در رستاندررد  2800نیز رتتال
مشاهده میشدد بطدری ره روش تجربی رررئه شده زمان
تناو

ردتاهتری نس

به رربطه تحلیلی آیین نامه

میدهد .در نتیجه رستااده رز روربط تجربی آییننامه برری
ساتتمانهای با دیافررگم رنعطا پ یر ره تدد نس
حال

مدل

به

طرفی رفزریش زیاد برش پایه میشدد .رین رفزریش زیاد
برش پایه میتدرند منجر به طررحی محافظهراررنه و
غیررقتصادی در سازه شدد .در رین تحقیق مالوه بر بررسی
رثر رنعطا

پ یری سق

ها بر زمان تناو

های تقری ی نیز برری بدس

سازه ،روش

آوردن سری و آسان زمان

تناو سازههای با دیافررگم رنعطا پ یر رررئه گردیده رس .
در روش های تقری ی دیافررگم سق و مناصر باربر جان ی
هر ط قه به صدرت فنرهای سری در نظر گرفته شده و
زمان تناو

رل سیستم با ترریب زمان تناو

دیافررگم صلب و زمان تناو سق

سازه با

های رنعطا پ یر و یا

با رصالح س تی سیستم محاس ه می گردد .روش های
تقری ی پیشنهادی در رین مقاله برری سازه های یک ط قه
و چند ط قه دررری راربرد بدده و رز دق

نس تاً بادئی

برتدردرر می باشند و به رمک آنها می تدرن زمان تناو
تجربی مندرن شده در آئین نامه های زلزله رر ره برری
ساتتمانهای با دیافررگم صلب رررئه گردیده رس

جه

ساتتمانهای با دیافررگم های رنعطا پ یر رصالح نمدد.

دیافررگم صلب زمان تناو طددنیتری دررند منجر
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