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چکیده
فروریزش لرزهای ساختمانها سطحی از عملکرد سازهای است که در آن میزان خسارت به حداکثر خود میرسد ،لذا این رخداد میتواند ناگوارترین
حادثه در صنعت ساختوساز باشد .با توجه به لرزه خیزی ایران ،ارزیابی دقیقتر فروریزش سازهها تحت زلزله از چالشهای مهم مهندسی سازه
میباشد .در این مقاله ،به بررسی اثر تعداد دهانه بر پاسخ لرزهای سه مجموعه قاب فوالدی کوتاه مرتبه پرداخته شده است .در هر سه مجموعه،
یک نمونه قاب خمشی و دو نمونه قاب مهاربندی شده هم محور و برونمحور منظم میباشد که تعداد دهانهها در هر سه مجموعه قاب به ترتیب
 0 ،2و  0در نظر گرفته شده است .ابتدا ،قابها تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی بار افزون بر مبنای برش پایه و تغییر مکان بام قرار گرفته تا
مکانیسمهای خرابی محتمل قابهای مذکور مشخص شود .در ادامه ،تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی با پارامتر سنجه شدت ( )IMمتناظر
با بیشینه جابجایی نسبی بین طبقهای و پارامتر سنجه خسارت ( )DMمتناظر با شتاب طیفی مد اول ( Sa )T1, 5%لحاظ شده و سطح عملکرد
جلوگیری از فروریزش ( )CPبررسی گردیده است .نتایج حاصله از منحنیهای شکنندگی در حالت حدی بیانگر این مطلب است که با افزایش
تعداد دهانه ،احتمال خرابی ده درصد برای تمامی قابهای موردمطالعه افزایش و بهتبع میزان آسیبپذیری آنها کاهشیافته است.
کلمات کلیدی
تعداد دهانه ،قاب خمشی ،قاب مهاربندی شده هم محور ،قاب مهاربندی شده برون محور ،منحنی شکنندگی.
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ABSTRACT
Seismic collapse of buildings is the level of structural performance in which the amount of damage reaches
its maximum, so this event can be the worst happening in the construction industry. Due to the seismicity
of Iran, more accurate assessment of the collapse of structures under earthquakes is one of the important
challenges of structural engineering. In this paper, the effect of the number of bays on the seismic response
of three sets of short steel frames is investigated. In all three sets, moment frame, an eccentric braced frame
and the concentric braced frame are considered in the regular state. Then, the number of bays in all three
sets of frames are 2, 3 and finally 4, respectively. Nonlinear static analysis is conducted based on base
shear and roof displacement to determine the possible failure mechanisms of these frames and incremental
nonlinear dynamic analysis is performed with intensity parameter (IM) corresponding to maximum relative
displacement between stories and damage measure parameter (DM) corresponding to the spectral
acceleration of the first mode Sa (T1, 5%) were considered. In addition, the collapse-preventing
performance level of CP was analyzed. The results of the fragility curves in the limit state (CP) indicate
that with increasing the number of bays, the probability of failure of ten percent for all studied frames has
increased and consequently their vulnerability has decreased.
Keywords:
Number of Bay, Moment Frame, Eccentric Braced Frame, Concentric Braced Frame, Fragility Curve.
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 -1مقدمه
از میان حوادث طبیعی که در جهان رخ می دهد زلزله یکی از پرخطرترین حوادثی است که در طول تاریخ بشر جان انسانهای
بسیاری را گرفته است و یکی از مخربترین بارهایی میباشد که سازه ممکن است در طول عمر خود آن را تجربه نماید .بنابراین یکی
از اهداف مهم در حوزه مهندسی سازه و زلزله تأمین ایمنی کافی برای سازه تحت انواع بارگذاریهای محتمل در عمر مفید آن
میباشد .پیشبینی و جلوگیری از فروریزش ساختمانها و برآورد صحیح دقیق از رفتار سازهها در مقابل وقایع لرزهای آینده یکی از
چالشهای مهم مهندسین در طرح لرزهای آنها تلقی میشود [ .]1بعد از رخداد زلزلههای مخرب نورثریج ( )1990و کوبه ()1991
و مشاهدهی رفتار نامناسب اتصاالت سازههای فوالدی به خصوص در قابهای خمشی ،مطالعات مهندسی سازه و زلزله در این زمینه
گسترش یافت .از جمله میتون به ارزیابی سیستمهای باربر لرزهای نظیر انواع سیستمهای مهاربندیشده نظیر هممحور و برونمحور
بهمنظور تامین شکلپذیری و سختی در مناطق لرزهخیز اشاره کرد ]1و .[2از مزیتهای سیستم مهاربندی هممحور میتوان به
افزایش سختی ،کاهش تغییر مکان جانبی و سهولت اجرای آن اشاره نمود .با توجه به تحقیقاتی که پژوهشگران طی سالیان متمادی
در جهت بهسازی لرزهای سازههای موجود و طراحی سازههای مقاوم در برابر زلزلههای آینده نمودند و نتیجهی آن باعث بهبود ضوابط
لرزهای سازهها در آییننامههای ساختمانی شد هنوز نیازمند تحقیقات بیشتر در زمینهی پارامترهای مؤثر بر عملکرد لرزهای سیستم-
های باربر جانبی از جمله بررسی اثر تعداد دهانه بر پاسخ لرزهای سیستمهای پرکاربرد در سازههای فوالدی که شامل قاب خمشی،
قاب مهاربندی شده هممحور و برونمحور با استفاده از تحلیلهای دقیق غیرخطی از قبیل تحلیل استاتیکی غیرخطی بار افزون 1و
تحلیل دینامیکی افزایشی غیرخطی ( 2)IDAاست .از پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
چااو و گوئل در سال  ،2112به بررسی یک روش طراحی لرزهای برای قابهای مهاربندیشده هممحور بهمنظور افزایش عملکرد این
قابها پرداختند .آن ها یک قاب تک دهانه را با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی به دو روش طراحی االستیک (آییننامه) و
طراحی پالستیک مبتنی بر روش انرژی طراحی نمودند .آنها نشان دادند که طراحی به روش آییننامه ( 0)SCBFپاسخ خیلی
ضعیف و شکست زودهنگام مهاربندها را در پی دارد .همچنین منجر به ناپایداری سازه و جابجاییهای نسبی بزرگ غیرقابلقبول
میگردد .این در حالی است که طراحی به روش انرژی تمام اهداف موردنظر طراح از جمله مکانیسمهای تسلیم موردنظر و جابجایی
نسبی طبقات را برآورده مینماید و از شکست مهاربندها تحت سطوح مختلف خطر جلوگیری میکند ] .[2رایی و گوئل در سال
 ،2110به ارزیابی لرزهای و ارتقاء قابهای مهاربندیشده برونمحور پرداختند .آنها یک ساختمان  0طبقه با مهاربند فوالدی هممحور
( 0)CBFکه در ناحیه شمالی هالیوود قرار داشت و تحت زلزلهی نورثریج ( )1990قرار گرفت و آسیب جدی ندید را موردمطالعه و
ارزیابی قرار دادند .آنها برای ارزیابی لرزهای از تحلیلهای غیرخطی از قبیل تحلیل استاتیکی غیرخطی بار افزون و تحلیل دینامیکی
غیرخطی (تاریخچه زمانی) استفاده نمودند و نشان دادند که پر کردن لولههای مهاربند  CBFتوسط بتن ساده باعث بهبود عملکرد
لرزهای ساختمان میگردد .همچنین با تغییر پیکربندی مهاربند از برونمحور  2طبقه به مهاربند ضربدری میتوان از ناپایداری و
تشکیل مفصل پالستیک در تیرها جلوگیری نمود .با طراحی مجدد مهاربند و تیرهای طبقه به سمت یک سیستم مهاربند ضعیف-
تیر قوی مانند  SCBFمی توان باعث ایجاد پاسخ هیسترزیس بسیار عالی و محدود نمودن کمانش غیر ارتجاعی شد که این امر توزیع
متعارف آسیب در ارتفاع ساختمان را به دنبال داشت ] .[0دکلی و مهتا در سال  ،2111به بررسی اثر زلزلههای حوزه نزدیک بر
سازههای تک و چند طبقه یک دهانه با مهاربند فوالدی برونمحور با و بدون میراگر ویسکوز مایع ( 1)FVDپرداختند .آنها با انجام
تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی نشان دادند که عملکرد لرزهای قابها با  CBFبدون  FVDخیلی ضعیف میباشد و حساس به
زمان تناوب پالس سرعت و شدت زمینلرزههای حوزه نزدیک گسل است .همچنین با نصب  FVDبر روی سازهها با مهاربند CBF
1
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بهطور قابلتوجهی باعث بهبود عملکرد لرزهای مهاربند با حفظ رفتار االستیک آن میشود ] .[0سیستانی و همکاران در سال ،2112
به بررسی عملکرد سازههای فوالدی با  CBFبر اساس روش طراحی پالستیک و نیز با استفاده از طیف طراحی NEHERP-1997
پرداختند .آنها نشان دادند که قابهای فوالدی با مهاربند هممرکز که بر اساس روش پالستیک طراحیشده است در مقایسه با
قابهای طراحیشده بر اساس طیف  NEHERP-1997دارای سطوح اطمینان باالتری در مقابل ویرانی کلی میباشند ].[1در ادامه،
با توجه به مطالعات شفیعی و همکاران بر روی انواع سیستمهای سازهای ،مشخص شد که خرابی سازههای مختلف که دارای سیستم
باربر جانبی یکسان میباشند ،در مقادیر مختلفی از تغییرمکان نسبی طبقهای اتفاق میافتد ] .[2امینی و همکاران در سال ،2110
به ارزیابی پاسخ قابهای مهاربندیشده دارای پایههای زیپر معلق و قابهای دارای مهاربند برونمحور تحت رکوردهای نزدیک گسل
پرداختند .آنها سه قاب  2 ،0و  12طبقه را تحت  0رکورد دور و نزدیک گسل قرار دادند و نشان دادند که قابهای مهاربندی شده
قابلیت کنترل جابجاییهای نسبی را دارا میباشد درحالیکه زیپر قابی با مهاربند رفتار شکننده دارد که با توزیع جابجایی نسبیها
در ارتفاع به قابی شکلپذیر تبدیل میشود .همچنین قاب با مهاربند برونمحور تمایل به مکانیسم خرابی طبقهای دارند و ناپایداری
∆  𝑃 −نشاندهنده تمرکز جابجایی نسبی در طبقات خاص است ] .[1عبدالهزاده و محمدی در سال  ،2110به بررسی ضریب رفتار
قابهای دوگانه فوالدی با مهاربندهای هممحور بزرگمقیاس پرداختند .منظور از مهاربند هممحور بزرگمقیاس مهاربندی میباشد
که هر دو طبقه را بهصورت ضربدری به هم متصل میکند .آنها  0سازه  11 ،2و  12طبقه را با استفاده از تحلیلهای استاتیکی
غیرخطی ،دینامیکی افزایشی غیرخطی و دینامیکی خطی موردبررسی قرار دادند و ضریب رفتار سازههای موردمطالعه را بهدست
آوردند .آنها نشان دادند که در اکثر مدل ها ،ضریب رفتار و پارامترهای مؤثر بر آن از قبیل ضرایب کاهش ناشی از شکلپذیری و
اضافه مقاومت ،با افزایش تعداد طبقات کاهش می یابند اما نرخ کاهش ضریب کاهش ناشی از شکلپذیری در مقایسه با نرخ کاهش
ضریب کاهش ناشی از اضافه مقاومت سریعتر میباشد ] .[2استفان مهین و همکاران در سال  ،2110به بررسی عملکرد لرزهای
سیستمهای قاب مهاربندیشده مقاوم در برابر کمانش عبارتاند از  1قاب برونمحور و  2قاب تک قطری پرداختند .آنها نشان دادند
که آزمایشهای صورت گرفته رفتار خوب مهاربندها را نشان میدهد ] .[9رهگذر و همکاران در سال  ،2112به بررسی عملکرد لرزهای
قابهای مهاربند خودمحور پرداختند .آنها نشان دادند که الگوهای اصلی مهاربندهای خودمحور برای سازههای کوتاه و میان مرتبه
فوالدی میتواند حاشیه ایمنی کافی در مقابل بارهای لرزهای ایجاد نماید ] .[11قلهکی و همکاران در سال  ،2112به بررسی اثر ورق
نازک فوالدی پرکننده در رفتار مهاربند برونمحوری هشت پرداختند .آنها نشان دادند که ترکیب دو سیستم مهاربند برونمحور و
دیوار برشی فوالدی باعث افزایش مناسب ضریب رفتار ،سختی ،جذب انرژی و مقاومت نهایی آن نسبت به مهاربند برونمحور میباشد
] .[11فاروقی و همکاران در سال  ،2111به ارزیابی امکان رخداد فروریزش پیشرونده در قابهای میان مرتبهی  1و  2طبقه دارای
پیکربندیهای مختلف مهاربند برون محور پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که برای قاب  1و  2طبقه ،تعداد بهینه دهانهی مهاربندی
به ترتیب  11تا  21درصد و  21تا  01درصد دهانهی محیطی قابهای مورد مطالعه میباشد ] .[12صابری و همکاران در سال ،2121
عملکرد قابهای خمشی فوالدی  2 ،0و  9طبقه را توسط تحلیلهای غیرخطی استاتیکی بار افزون و دینامیکی افزایشی مورد ارزیابی
قرار دادهاند .از تحلیلهای غیرخطی بار افزون با سه الگوی مختلف بار جانبی بهمنظور تعیین موقعیت محتمل مفاصل پالستیک در
لحظهی فروریزش استفاده کردند تا بتوانند با بهرهگیری از آنها ،مکانیسمهای خرابی محتمل قابهای مذکور را مشخص نموده و از
تحلیلهای دینامیکی غیرخطی افزایشی بهمنظور ارزیابی شدتهای لرزهای متناظر با شکلگیری هر یک از مکانیسمهای خرابی
استفاده کنند ] .[10صادقی و همکاران در سال  ،2121سازههای قاب خمشی فوالدی سهبعدی با شکلپذیری ویژه  2 ،0و 12طبقه
تحت تحلیلهای غیرخطی موردنظر شامل تحلیل های استاتیکی غیرخطی بار افزون و دینامیکی غیرخطی افزایشی قرار دادند و در
نهایت بهمنظور بررسی ظرفیت فروریزش آنها از منحنیهای شکست استفاده نمودند .مدلهای غیرخطی سازهها نیز بهصورت
سهبعدی در نظر گرفته شدهاند .اثر زوال سختی و مقاومت المانهای سازه نیز بر اساس نتایج مدلهای آزمایشگاهی لحاظ شده و
ظرفیت فروریزش سازههای سهبعدی قاب خمشی فوالدی ویژه به صورت احتماالتی بررسی گردیده است .نتایج نشان میدهد که
ظرفیت فروریزش سازههای  2 ،0و  12طبقه تحت زلزلههای دور از گسل بیشترین و تحت زلزلههای نزدیک گسل با پالس کمترین
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است و در بین آنها سازهی کوتاه مرتبهی  0طبقه ،ظرفیت فروریزش کمتری دارد ] .[10مهدیزاده و همکاران در سال ،2121
ظرفیت فروریزش و مدت زمان فروریزش لرزهای را در قابهای خمشی فوالدی  1طبقه با شکلپذیریهای مختلف و با مصالح دارای
زوال سختی و مقاومت را با استفاده از تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی بررسی کردند .نتایج این تحقیق ،ظرفیت فروریزش
و مدت زمان فروریزش لرزهای باالتر قاب خمشی فوالدی ویژه را نسبت به قابهای خمشی متوسط و معمولی نشان داد ] .[11فاروقی
و همکاران در سال  ،2121به ارائه و معرفی بهترین مدل سازهای درمورد تعداد و موقعیت دهانههای مهاربندی در یک سیستم
سازهای با سیستم دوگانه قاب خمشی ومهاربند برونمحور فوالدی پرداختهاند .علی رغم کنترل رابطه زلزله تشدید یافته در مدلهایی
که ستونها از  2جهت به مهاربندها متصل هستند و نیروی زلزله از هر  2راستا به ستون وارد میشود تعداد مفاصل خرابی
(از  2CPگذشته) نسبت به مدلهایی با مهاربندهای پراکنده میزان قابل توجهی افزایش مییابد .از آنجایی که افزایش نیروی محوری
در این ستونها باعث کاهش ظرفیت خمشی آنها میشود که به علت وجود لنگر خمشی در قابهای دوگانه امری اجتنابناپذیر است،
این ستونها بسیار زودتر از ستونها ی دیگر دچار خرابی ترد و عبور از آستانه فروریزش میشوند ] .[12صابری و همکاران در سال
 ،2121به بررسی عملکرد قابهای  1طبقه با در نظر گرفتن  1سناریو در سه حالت منظم ،نامنظم طبقهی خیلی نرم و نامنظم قطع
سیستم باربر جانبی پرداختهاند .هدف از این تحقیق ،بررسی دقت روشهای تحلیل استاتیکی معادل ،دینامیکی طیفی و دینامیکی
تاریخچه زمانی می باشد .نتایج نشان داد که روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی نسبت به سایر روشهای مورد مطالعه دقت
بیش تری دارد .به عنوان نمونه ،درصد خطای پاسخ تغییر مکان حداکثر قاب دارای نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی در تحلیل
استاتیکی معادل نسبت به تحلیلهای طیفی و تاریخچه زمانی به ترتیب  11و  11درصد میباشد ]  .[11در این مقاله ،با توجه به
فلسفهی هزینه-سود ،1به بررسی و مقایسهی اثر تعداد دهانه بر عملکرد لرزهای سیستمهای فوالدی قاب خمشی با شکلپذیری
متوسط ( ،2)IMFقاب مهاربندی شده هممحور ( 9)CBFو قاب مهاربندی شده برونمحور ( 11)EBFپرداخته شده است تا بتوان با
حداقل هزینه ی اجرا به سیستمی کارا و مقاوم با احتمال خرابی لرزهای کمتر دست یافت .در این تحقیق ،احتمال رخداد فروریزش
لرزهای در سیستمها مدنظر پیشبینی شده است .برای دستیابی به پاسخ دقیقتر از تحلیلهای غیرخطی استاتیکی بار افزون و
دینامیکی افزایشی استفاده شده ،سپس با بهرهگیری از منحنیهای شکنندگی ،به بررسی احتماالتی عملکرد سازههای مذکور با در
نظرگیری تأثیر تعداد دهانه بر رخداد فروریزش لرزهای پرداخته شده است.
 -2مبانی تحلیل ها
 -1-2تحلیل دینامیکی افزایشی غیرخطی ()IDA

تحلیل دینامیکی افزایشی  IDAیک روش پارامتری برای بررسی دقیقتر رفتار لرزهای سازهها میباشد .در این روش تحلیل ،یک
مجموعه از زمینلرزهها (که زمینلرزههای سناریو در منطقه نامیده میشوند) ،انتخاب و به سازه اعمال میگردند .این تحلیل در واقع
یک تحلیل مؤلفهای به شمار میآید که در آن ،ظرفیت و تقاضای سازه برای شدتهای مختلف زمینلرزه بیان میشود .مهمترین
مزیت این نوع تحلیل ،بیان در چارچوب احتمالها است که می توان از آن در تفکر مهندسی زلزله بر اساس عملکرد استفاده نمود.
تحلیل دینامیک ی افزایشی دارای قدرت زیاد در بیان رفتار سازه از حالت االستیک تا مرحله جاری شدن و ناپایداری دینامیکی سازه
میباشد اما مستلزم صرف وقت و انرژی فراوان است .مراحل انجام تحلیل  IDAبهصورت زیر میباشد ]:[21-12

6

Collapse Prevention
Cost-Benefit
8
Intermediate Moment Frame
9
Concentric Braced Frame
10
Eccentric Braced Frame
7
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 -1انتخاب مبنای اندازهگیری خسارت ( 11)DMمانند تغییر مکان حداکثر بام 𝑓𝑜𝑜𝑟𝜃 یا تغییر مکان حداکثر طبقات = 𝑥𝑎𝑚𝜃
} 𝑛𝜃  : n( 𝑚𝑎𝑥{𝜃1 , 𝜃2 , … ,تعداد طبقات سازه) و نیز انتخاب مبنای اندازهگیری شدت زلزله ( 12)IMمانند بیشینه شتاب لرزش
زمین ( )PGAیا شتاب طیفی برای مد اول به ازای میرایی موردنظر ) 𝑆𝑎 (𝑇1 , 𝜉 = 5%است.
 -2انتخاب یک روش مناسب برای به مقیاس درآوردن رکوردهای انتخابی .الگوریتم مورداستفاده جهت مقیاس رکوردها به الگوریتم
گامبهگام موسوم میباشد .الگوریتم گامبهگام را میتوان سادهترین روش جهت فهم و برنامهنویسی دانست .تحلیلها با افزایش سطوح
 IMبا گامهای مساوی تا زمانی که هممحوری حاصل شود (نشانهای از ناپایداری دینامیکی کلی) ادامه مییابند .در این صورت الزم
است که کاربر فقط گام  IMو بیشینه تعداد تحلیلهای دینامیکی را انتخاب نموده تا نتایج حاصل گردد.
 -0انتخاب یک مبنای درست و دقیق برای میانیابی نقاط.
 -0استفاده از یک مبنای مناسب برای خالصهسازی مجموعه رکوردها.
 -1تعریف شاخصهای هر سطح عملکرد.
 -2استفاده از پاسخها جهت بررسی رفتار سیستم.
 -2-2تحلیل استاتیکی غیرخطی بار افزون

تحلیل استاتیکی غیرخطی بار افزون میتواند بهعنوان روشی جهت پیشبینی نیازهای تغییرشکلی و نیروهای لرزهای مورداستفاده
قرار گیرد .در این روش تحلیل ابتدا بار ثقلی با یک ترکیب خاص بر روی قاب قرار داده میشود .پس از انجام یک تحلیل استاتیکی
غیرخطی و مشخص شدن تغییرشکلهای اعضا تحت بار ثقلی ،نیروی برش پایه بهصورت استاتیکی تحت الگویی مشخص در تراز
طبقات بهتدریج و بهصورت فزاینده به سازه اعمال می شود .این افزایش از صفر شروع و تا آنجایی ادامه پیدا میکند که تغییر مکان
در یک نقطه خاص (نقطه کنترل) تحت اثر بار جانبی ،به مقدار مشخصی (تغییر مکان هدف) برسد و یا مکانیسم خرابی در سازه به
وجود بیاید .در واقع هدف از این روش ،ارزیابی عملکرد مورد انتظار از سیستم سازهای با تخمین نیازهای مقاومت و تغییرشکل آن در
زلزله طرح و مقایسهی این نیازها با ظرفیتهای در دسترس در سطوح عملکرد موردنظر میباشد ] .[21در روش تحلیل استاتیکی
غیرخطی ،بار جانبی با آهنگ ثابت و الگوی مشخص تا رسیدن تغییر مکان نقطهی مشخصی از سازه به تغییر مکان هدف از پیش
تعیینشده افزایش مییابد .الگوهای بار مورداستفاده در این تحلیل به دو دستهی الگوهای بار ثابت و متغیر طبقهبندی میشوند .در
الگوهای بار ثابت ،نیروهای اینرسی در حین زلزله ثابت و بدون تغییر باقی میماند .این در حالی است که در الگوهای متغیر ،نیروهای
اینرسی جانبی با توجه به سختی سازه ناشی از رفتار غیرخطی المانهای سازه ،در هر گام افزایش مییابد .استفاده از الگوی بار ثابت
در حین تحلیل و در نظر نگرفتن کاهش سختی سازه ،از جمله کاستیهای روش تحلیل استاتیکی غیرخطی سنتی (روشهای موجود
در آییننامههای  ]21[ FEMA-356و  )]22[ ATC-40است.
 -3-2منحنی شکنندگی

منحنی شکنندگی از توابع احتماالتی برگرفته از مقادیر شدت برای حاالت مختلف حدی بهدست میآید .منحنیهای شکنندگی از
رابطهی ( )1حاصل میگردد [.]20
)Fi (im) = P(D > di |IM = im

() 1

که در آن )𝑚𝑖( 𝑖𝐹 احتمال آسیب بیشتر ) (Dاز یک حالت آسیب خاص ) 𝑖𝑑( برای شدت حرکت زمین از  IM=imگرفتهشده است.
پارامتر شدت یک زمینلرزه میتواند توسط پیک شتاب زمین ) ، (PGAپیک سرعت زمین ) (PGVو پیک جابهجایی زمین )(PGA
و  ...تعریف شود.
Damage Measure
Intensity Measure
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حالتهای آسیب " "Iمیتواند از هیچ حالت آسیب ) (i-0تا حالت آسیب ) (i-nمتفاوت باشد .با در نظر گرفتن شاخص خسارت به
رابطهی ( )2تغییر مییابد.
()Fi (im) = p(DI > dii |IM = im

() 2

که در آن 𝑖𝑖𝑑 شاخص آسیب برای حاالت آسیب میباشد .با توجه به تابع چگالی احتمال  DIیا تابع توزیع تجمعی برای هر
" ( 𝑓𝑖𝑚 (𝑑𝑖))"imو ))𝑖𝑑( 𝑚𝑖𝐹( معادلهی ( )2را میتوان از قضیه احتماالتی به طریق زیر نوشت:
𝑖𝑖𝑑

()0

)Fi (im) = P(DI > dii |IM = im) = 1 − ∫ 𝑓𝑖𝑚 (𝑑𝑖)d(di
∞−

مقادیر شکنندگی در هر یک از )) 𝑎𝑆( 𝑖𝐹( 𝑎𝑆 توسط تغییر نمادهای رابطهی ( )0و جایگزینی شاخص توزیع خسارت )𝑖𝑑( 𝑚𝑖𝑓توسط
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅ و 𝑎𝑆𝜎 مقادیر میانگین و
𝐷𝑆𝐼[∅ = )𝑑𝑠𝑖(𝑓 محاسبه شود .که در اینجا 𝑎𝑆𝐷𝑆𝐼
توزیع نرمال جابجایی نسبی بین طبقهای ] 𝑎𝑆𝜎 𝑆𝑎 ,
انحراف معیار جابجایی نسبیها میباشند.
̅̅̅̅̅̅̅
Fi (Sa) = P(D > di |SA = Sa) = 1 − 𝑃(𝐷 ≥ 𝑑𝑖 |𝑆𝐴 = Sa) = 1 − ∅(ISD
() Sa , σSa

()0

 -3روش تحقیق
 -1-3صحت سنجی مدل سازی

در این تحقیق ،بهمنظور صحت سنجی نمونهی آزمایشگاهی قاب خمشی فوالدی یک طبقهی یک دهانه با ارتفاع و عرض  1/211متر
و  1/191در نظر گرفتهشده است .بار چرخهای بهوسیلهی دو جک هیدرولیکی که در دو طرف نمونه قرار دارد ،وارد میشود .در پشت
هر جک یک نیروسنج برای اندازهگیری نیرو قرار دادهشده است .تغییر مکان نمونه توسط چهار تغییر مکانسنج نصبشده در کنار
جکها اندازهگیری میشود .برای اندازهگیری تغییر شکل ستونها بر روی هر ستون چهار تغییر مکانسنج نصبشده است که یک
عدد در باالی ستون و سه عدد دیگر در فواصل مساوی از یکدیگر از پایین تا باالی هر ستون قرار دادهشده است .شکل  1نمونه
آزمایشگاهی را نشان میدهد [.]20

شکل  :1مشخصات نمونه آزمایشگاهی قاب خمشی فوالدی صبوری و سجادی []20

بارگذاری چرخهای مطابق استاندارد  ]21[ ATC-24بر نمونهی مورد مطالعه اعمال شده است .بار به وسیلهی دو جک در دو طرف
نمونه وارد شده و مقادیر بار و تغییر مکان ثبت شده است .در شکل  2منحنی هیسترزیس نمونه تحت بارگذاری چرخهای نشان داده
شده است .در شش دوره اول بارگذاری بار به تدریج افزایش داده شد و تقریبا جاری شدگی قابل توجهی در نمونه ایجاد نشد .بار
آستانهی جاری شدن ورق نزدیک به 𝑦𝛿 1/1میلیمتر است .به علت کوچک بودن تغییر مکان آستانهی جاری شدن و جلوگیری از
خستگی نمونه در زمان آزمایش ،گام تغییر مکان تا دوره بارگذاری بیست و ششم برابر سه میلیمتر و مابقی ،شش میلیمتر در نظر
گرفته شد [ .]20نتیجهی مدلسازی نمونهی قاب خمشی موردمطالعه در نرمافزار  OpenSeesو مقایسهی منحنی هیسترزیس آن
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باحالت آزمایشگاهی مطابق شکل  ،2نشان میدهد که نحوهی مدلسازی در نرمافزار مذکور قابلاطمینان میباشد و درصد خطا قابل
چشمپوشی است.

شکل  :2مقایسهی منحنی هیسترزیس نمونهی عددی و نمونهی آزمایشگاهی.
 -2-3معرفی قابهای مدل سازی شده

تعداد  0قاب  0طبقه با ارتفاع طبقات  0/2متر منظم در پالن یکی قاب خمشی و  2قاب دیگر یکی ترکیبی دارای مهاربند برونمحور
و دیگری ترکیبی دارای مهاربند هممحور طراحیشده است .تعداد دهانهها در سه مجموعه قاب یکبار  ،2بار دیگر  0و درنهایت 0
دهانه لحاظ شد .کاربری مسکونی و خاک نوع  0و نسبت شتاب مبنای طرح ،پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد ( )PGA=0.35برای تمام
سازهها در نظر گرفتهشده است .سازههای بر اساس ضوابط آییننامهای ایران طراحیشدهاند ] 21 ،22و  .[22ابعاد مقاطع تیر ،ستون
و مهاربند در جدولهای  1تا  0نشان دادهشده است .طراحی سازهها بهصورت سهبعدی در نرمافزار  [29] Etabs 2015صورت پذیرفت.
سپس مدلسازی و تحلیلهای استاتیکی غیرخطی بار افزون و دینامیکی غیرخطی افزایشی  IDAبرای قاب دو بعدی محور کناری
تمام سازهها در نرمافزار اجزا محدود  [01] Openseesکه یک نرمافزار بسیار قوی برای آنالیزهای غیرخطی است ،انجامشده است.
میرایی معادل  %1لحاظ شده و از مصالح فوالد ( )Steel01مطابق شکل  0استفادهشده است که این مصالح تکمحوری دوخطی با
سختشوندگی سینماتیک و سختشوندگی ایزوتروپیک اختیاری است که با یک معادله تکاملی غیرخطی توصیف میشود ].[00-01
ضمنا پیکربندی قابها مطابق شکل  0ارائه شده است.

شکل  :3مشخصات مصالح  Steel01در نرمافزار .[31] OpenSees
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(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

(ث)

(ج)

(چ)

(ح)
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(خ)
شکل  :0نمای قابهای دو بعدی کوتاه مرتبه با سیستم قاب خمشی و مهاربندی الف) قاب خمشی دو دهانه ب) قاب مهاربندی شده
برونمحور دو دهانه پ) قاب مهاربندی شده هم محور دو دهانه ت) قاب خمشی سه دهانه ث) قاب مهاربندی شده برونمحور سه دهانه ج)
قاب مهاربندی شده هممحور سه دهانه چ) قاب خمشی چهار دهانه ح) قاب مهاربندی شده برونمحور چهار دهانه خ) قاب مهاربندی شده
هممحور چهار دهانه
جدول  :1مشخصات مقاطع طراحی شده قابهای مورد مطالعه با  2دهانه.
قاب خمشی
طبقات

ستون
IPB 220

تیر
IPE330

مهاربند
-

0

IPB 220

IPE300

-

1-2

1-0

قاب مهاربندی شده هممحور
IPE270
IPB 180

2UNP 100

1-0

قاب مهاربندی شده برونمحور
IPE270
IPB 180

2UNP 100

جدول  :2مشخصات مقاطع طراحی شده قابهای مورد مطالعه با  3دهانه.
قاب خمشی
طبقات

ستون
IPB 220

تیر
IPE360

مهاربند
-

2

IPB 220

IPE330

-

0

IPB 220

IPE300

-

1

قاب مهاربندی شده هممحور
1-0

IPB 200

IPE270

2UNP 100

IPE270

2UNP 100

قاب مهاربندی شده برونمحور
1-0

IPB 180
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جدول  :3مشخصات مقاطع طراحی شده قابهای مورد مطالعه با  0دهانه.
قاب خمشی
طبقات

ستون

تیر

مهاربند

1

IPB 220

IPE360

-

2-0

IPB 220

IPE330

-

1-0

قاب مهاربندی شده هممحور
IPE270
IPB 200

2UNP 120

1-0

قاب مهاربندی شده برونمحور
IPE270
IPB 200

2UNP 100

 -3-3مشخصات رکوردهای دور از گسل

در این تحقیق از  11رکورد حوزه دور از گسل منطبق با راهنمای  [01] FEMA-P695مطابق با جدول  1استفادهشده است که از
سایت  PEERدریافت شد ] .[02نوع خاک رکوردها بر اساس استاندارد لرزهای  2211ایران ویرایش چهارم با فرض نوع خاک  0لحاظ
شد .از رکوردهای مذکور برای انجام تحلیلهای دینامیکی غیرخطی افزایشی ) (IDAاستفادهشده است و رفتار قابهای کوتاه مرتبه
منظم در پالن و ارتفاع تحت رکوردهای دور از گسل بررسی شده است .رکوردهای موردمطالعه با ضریب مقیاسهای مختلف به سازه
اعمال و شدت  10PGAو نیز پاسخ حداکثر دریفت نسبی بین طبقهای ( 14)MIDRبرای لحظهی فروریزش آنها تعیین شد .در جدول
 0مشخصات رکوردهای مورد استفاده در این تحقیق شامل بزرگای زلزله ،زمان رخداد ،فاصله از گسل ،نوع گسل و شتاب بیشینهی
زمین ارائهشده است.
جدول  :0مشخصات رکوردهای دور از گسل.
)(PGA
()g

گسل

فاصله

بزرگا

سال

نام ایستگاه

نام زلزله

شماره

1/12

Thrust

11/2

2/1

1990

1/02

Thrust

12/0

2/1

1990

Northridge

R2

1/22

Strikeslip
Strikeslip
Strikeslip
Strikeslip

12

1/1

1999

Beverly Hills - MulholUSC
Canyon Country-WLCUSC
Bolu-ERD

Northridge

R1

11/1

1/1

1999

Hector-SCSN

Duzce,
Turkey
Hector Mine

R3

22

2/1

1919

Delta-ENAMUCSD

12/1

2/1

1919

1/11

Strikeslip
Strikeslip
Strikeslip
Reverse

1/1

2/9

1991

1/00
1/01
1/02

1/20
1/02
1/2

Imperial
Valley
Imperial
Valley

R4
R5
R6

El Centro Array #11USGS
Nishi-Akashi-CUE

Kobe, Japan

R7

19/2

2/9

1991

Shin-Osaka-CUE

Kobe, Japan

R8

11/0

1/1

1999

Duzce-ERD

11

1/1

1912

Tabas

Kocaeli,
Turkey
Tabas

R9
R10

Peak Ground Acceleration
Maximum Interstory Drift Ratio
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 -0ارائه نتایج تحلیل ها
 -1-0تحلیل دینامیکی افزایشی

تحلیل دینامیکی افزایشی شامل تعداد زیادی تحلیل دینامیکی غیرخطّی تحت شتابنگاشتهای زلزله میباشد .این شتابنگاشتها به
گونهای مقیاس میشوند که بتوانند محدوده ی رفتار خطی ،غیرخطّی و در نهایت فروریزش سازه را تحت پوشش قرار دهند .هدف
اصلی این روش بدست آوردن پاسخ سازه برای مقادیر مختلف شدت زلزله میباشد .اندازهی خرابی ،متغیر نشان دهندهی پاسخ سازه
در مقابل زمین لرزه مقیاس شده است که میتواند به صورت مقدار بیشینه برش پایه ،دوران گرهی از سازه ،بیشترین جابجایی نسبی
پشت بام ،بیشینه دریفت بین طبقات و یا به صورت زاویهی چرخش طبقه بیان گردد .در این تحقیق ،تحلیل دینامیکی فزاینده برای
سه مجموعه قاب خمشی متوسط ،قاب مهاربندی شده هممحور و برونمحور فوالدی تحت رکوردهای دور از گسل صورت پذیرفت.
شاخص شدت متناظر با شتاب طیفی مد اول با میرایی  %1و شاخص خسارت متناظر با بیشینه جابجایی نسبی بین طبقهای ) 𝑥𝑎𝑚𝜃(
لحاظ شد و قابها تحت تحلیل دینامیکی افزایشی قرار گرفت .بر طبق استاندارد  FEMA-356برای قابهای مورد مطالعه فوالدی
حالت حدی  CPنقطه معادل با  %21شیب متوسط اولیه که متناظر با نقطه شروع افقی شدن منحنیهای  IDAمیباشد یا = 𝑥𝑎𝑚𝜃
 10%هر کدام زودتر روی دهد ،در نظر گرفته شده است.
 -2-0ترسیم منحنیهای دینامیکی افزایشی

با انجام تحلیل  IDAبرای قابهای خمشی و مهاربند کوتاه مرتبه تحت  11رکورد دور از گسل و به دست آوردن مقادیر خسارت
( )DMدر هر تراز شدت ( )IMمنحنیهای  IDAترسیم گردید که در شکلهای  1تا  1نشان داده شده است .سپس ظرفیت
فروریزش قابهای مود مطالعه با  0 ،2و  0دهانه به ترتیب مطابق شکلهای  2تا  11ارائه شده است.

شکل  :5منحنیهای  IDAبهدستآمده برای قابهای  3طبقه دو دهانه با سیستمهای لرزهای مورد مطالعه.
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شکل  :6منحنیهای  IDAبهدستآمده برای قابهای  3طبقه سه دهانه با سیستمهای لرزهای مورد مطالعه.

شکل  :7منحنیهای  IDAبهدستآمده برای قابهای  3طبقه چهار دهانه با سیستمهای لرزهای مورد مطالعه.
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شکل  :8ظرفیت فروریزش قابهای مورد مطالعه با  2دهانه تحت زلزلههای دور از گسل

شکل  :9ظرفیت فروریزش قابهای مورد مطالعه با  3دهانه تحت زلزلههای دور از گسل

شکل  :14ظرفیت فروریزش قابهای مورد مطالعه با  0دهانه تحت زلزلههای دور از گسل

با ارزیابی شکلهای  1تا  ،1مشخص شد که با افزایش تعداد دهانه قابهای مورد مطالعه ،شتاب طیفی مد اول با میرایی  1درصد
افزایش مییابد و میتواند تغییرمکان نسبی بیشتری را تحمل نماید این افزایش شتاب طیفی برای سیستم لرزهای قاب خمشی بیشتر
میباشد .با بررسی شکلهای  2تا  ،11مشخص شد که با افزایش تعداد دهانه ،حداکثر ظرفیت فروریزش سیستم سازهای قاب خمشی
با  0دهانه نسبت به قاب مهاربندی شده هممحور و برونمحور معادل  00و  10درصد افزایش یافته است .ضمنا با انجام تحلیلهای
دینامیکی غیرخطی افزایشی تحت رکوردهای مورد مطالعه ،مطابق شکل  ،11مقایسه سطح  11%برای منحنیهای  IDAبهدستآمده
ارائه شده است.
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شکل  :11مقایسه منحنی  54۵برای منحنیهای  IDAبهدستآمده برای کلیه حاالت.

درباره منحنیهای  ،IDAاگر چه سازه ثابت باشد ،ولی منحنیهای حاصله از تحلیلهای متناوب افزایشی تحت رکوردهای انتخابی،
یکسان نمیباشند .بطور مثال؛ شکل  ،12منحنی  IDAیک قاب مهاربندی شده هممحور با در نظر گرفتن  2دهانه را از محدوده پاسخ
االستیک و به دنبال آن بروز کاهندگی تا انهدام کامل ،به شکل یکنوا و یا چند نوا نشان میدهد .همه منحنی ،یک ناحیهی خطی
مشخص را تا  Sayield ≈ 0.2.2 gو  θayield ≈ %0.2که لحظه اولین کمانش مهاربند است ،نشان میدهند .شیب  IM/DMهر منحنی
 IDAبه سختی االستیک (شیب االستیک) آن موسوم میباشد .این شیب برای یک سیستم  SDOFو حتی برای سیستمهای،MDOF
اگر  IMاثر مدهای باالتر را در نظر بگیرد ،از یک رکورد به رکورد دیگر ثابت میباشد.

شکل  :12منحنی  IDAبرای قاب مهاربندی شده هممحور  3طبقه  2دهانه تحت زلزلهی .Hector Mine
 -3-0برش پایه و تغییر مکان بام

در این تحقیق ،هدف از انجام تحلیلهای استاتیکی غیرخطی بار افزون صرفاً تعیین حالت ناپایداری در اعضای باربر لرزهای میباشد
بنابراین تغییر مکان هدف تا جایی ادامه دادهشده است که فروریزش سازه قابل رؤیت باشد بهعبارتدیگر نمودار بار افزون به ناحیهی
سختی منفی وارد شود و مقدار برش پایه سازه در ناحیه نرمشدگی به  21درصد حداکثر مقدار برش پایه برسد .این نقطه بهعنوان
فروریزش سازه در نظر گرفته میشود .مطابق شکل  ،10محور قائم منحنیهای بار افزون نشاندهندهی برش پایه بر حسب کیلونیوتن
و محور افقی آن برحسب مقدار تغییر مکان بام بر حسب سانتیمتر میباشد .در نتیجه ،با انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی بار افزون
برای قاب های کوتاه مرتبه مورد مطالعه با توزیع بار جانبی مثلثی و به دست آوردن تغییر مکان بام در مقابل برش پایه منحنیهای
پوش آور ترسیم گردید که در شکل  10ارائه شده است.
22

رویکردهای نوین در مهندسی عمران
 ، ISSN ONLINE: 2588-7122- ISSN PRINT: 2588-6886دوره ششم ،شماره  ،1041 ،1صفحه01 -22 :

شکل  :13منحنی بار افزون برای قابهای موردمطالعه.
 -0-0ترسیم منحنی شکنندگی

بر طبق این مقاله برای ترسیم منحنیهای شکنندگی از نرمافزار  RTبرای سطوح عملکرد جلوگیری از فروریزش  CPاستفاده شده
است .بر طبق راهنمای  FEMA-356برای حالت حدی  CPجابجایی نسبی  %1لحاظ شد .محور افقی منحنی شکنندگی متناظر با
 IMو محور قائم آن متناظر با احتمال فراگذشت خرابی است .همانطور که در شکل  10نشان داده شده است مقدار  Saمتناظر با
احتمال فراگذشت خرابی  %11قاب مهاربندیشده برونمحور با تعداد دهانه  0بیشتر از سایر قابها میباشد که نشاندهندهی این
مطلب است که این قاب دارای ظرفیت فروریزش مطمئنتری نسبت به سایر قابها است .همچنین همانگونه که در شکل  10نشان
داده شده است مقدار  Saمتناظر با احتمال فراگذشت خرابی  %11قاب  CBFبا تعداد دهانه  ،0قاب  IMFبا تعداد دهانه  0و  0و قاب
برونمحور با تعداد دهانه  2در حالت حدی  CPتقریباً یکسان است که نشاندهندهی این مطلب است که این قابها تقریباً به صورت
همزمان دچار خرابی میشوند .نتایج حاصل از ترسیم منحنیهای شکنندگی برای قاب خمشی و قاب مهاربندیشده هممحور و برون
محور کوتاه مرتبه تحت رکوردهای دور از گسل در جدول  1نشان داده شده است .ضمنا در جدول  ،2نتایج حاصل از ترسیم منحنی
شکنندگی قابهای مورد مطالعه برای سطوح آماری  11 ،12و  20درصد ارائه شده است.

شکل  :10منحنیهای شکنندگی قابهای مورد مطالعه برای حالت حدی .CP
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جدول  :5نتایج حاصل از منحنیهای شکنندگی متناظر با احتمال فراگذشت خرابی .14۵
EBF

CBF

IMF

تعداد دهانه

1/10

1/22

1/29

0

1/9

1/1

1/21

0

1/20

1/01

1/10

2

جدول  :6نتایج حاصل از منحنیهای شکنندگی قابهای مورد مطالعه برای سطوح آماری  54 ،16و  80درصد.
ظرفیت فروریزش ()g

نوع سیستم سازهای
16

80

IMF
54

16

سطوح آماری ()۵

80

EBF
54

16

80

CBF
54

2/1

1/1

1/2

 0دهانه

2/2

1/2

1/21

2/2

1/1

1/10

1/2

1/11

 0دهانه

2/0

1/1

1/2

2/1

1/0

1/1

2/01

1/2

1/2

 2دهانه

2

1/0

1/21

1/2

1/1

1/11

1/9

بر اساس این نتایج مشخص میشود که در تمامی سیستمهای سازهای اعم از قاب خمشی فوالدی و مهاربندی شده هممحور افزایش
تعداد دهانه باعث کاهش شدت خرابی متناظر با احتمال  11درصد شده است .دلیل امر عدمتاً ناشی از افزایش اعضای باربر جانبی
است که موجب میشود با افزایش درجه نامعینی سازه مقدار ظرفیت استهالک انرژی سازه افزایش یابد .همچنین مالحظه میشود
که ارتباط معناداری بین شدت معادل حد  CPبرای قابهایی که دارای سیستمهای باربری جانبی مختلفی هستند قابل استنباط
نیست زیرا پارامترهای درنظر گرفته شده برای طراحی سازه تعیین میکند که عملکرد کدام سیستم در مقابل بارهای زلزله مناسبتر
باشد.
 -5جمع بندی و نتیجه گیری
در این تحقیق ،ارزیابی تأثیر تعداد دهانه بر عملکرد لرزهای سیستمهای باربر جانبی در ساختمانهای فوالدی انجام شده است .برای
این منظور سه سیستم سازهای شامل قاب خمشی متوسط ،مهاربند هممحور و مهاربند برونمحور مورد مطالعه قرار گرفتند .برای این
منظور ،قابهای دوبعدی از ساختمان های سه بعدی سه طبقه انتخاب شده و با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی تحت
زلزلههای دور از گسل قرار گرفتند .هر یک از سیستمهای سازهای در سه حالت مختلف طراحی شده و مورد تحلیل قرار گرفتند که
در حالت اول  2دهانه ،حالت دوم  0دهانه و حالت سوم نیز  0دهانه برای هر قاب در نظر گرفته شد .تحلیل قابهای نمونه با استفاده
از نرم افزار  OpenSeesو با اعمال  11رکورد زلزله انجام شد .از آنجا که از تحلیل  IDAبرای قابها استفاده شده است ،بنابراین مقادیر
پاسخ لرزهای قابها در شدتهای لرزهای مختلف حاصل می شود و بدین ترتیب مشخص می شود که چه شدتی از زلزله میتواند
باعث رسیدن سازه به حد عملکردی مشخص شود .در این مطالعه ،حد عملکرد جلوگیری از فروریزش ) (CPمورد نظر قرار گرفت.
نتایج حاصل از بررسی قابهای کوتاه مرتبه با سیستمهای باربر لرزهای با مالحظه اثر تعداد دهانه به شرح ذیل میباشند:
 -1با افزایش تعداد دهانه و متعاقباً کاهش میزان آسیبپذیری قابهای مورد مطالعه ،احتمال فروریزش  11درصد قاب مهاربندی
برونمحور با تعداد دهانه  0بیشتر از سایر قابهای مدنظر و معادل  1/10 gمیباشد.
 -2احتمال فروریزش قاب مهاربندی برونمحور با تعداد دهانه  0و  0حدود  21درصد و با تعداد دهانه  2حدود  09درصد بیشتر از
قاب مهاربندی هممحور است.
 -0احتمال فروریزش قاب خمشی  0دهانه حدود  11درصد بیشتر از قاب مهاربندی شده هممحور است این در حالی است که این
احتمال فروریزش برای قاب خمشی  0دهانه حدود  11درصد کمتر از قاب مهاربندی شده برونمحور میباشد.
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 کمتر از قاب مهاربندی شده هممحور است و احتمال فروریزش قاب خمشی%22  دهانه حدود2  احتمال فروریزش قاب خمشی-0
. کمتر از قاب مهاربندی شده برونمحور است%11  دهانه حدود2
 قاب مهاربندی شده هممحور، ظرفیت فروریزش قابهای مورد مطالعه با سیستمهای سازهای قاب خمشی، با افزایش تعداد دهانه-1
 دهانه نسبت به قاب مهاربندی شده0  حداکثر ظرفیت فروریزش سیستم سازهای قاب خمشی با.و برونمحور افزایش یافته است
. درصد افزایش یافته است10  و00 هممحور و برونمحور معادل
 همچنین مشخص شد که میزان تأثیر تعداد دهانه بر پاسخ لرزهای قابهای مورد مطالعه میتواند به مسائل مختلفی بستگی داشته-2
0  و از0  به2  اما روند کلی نشانگر آن است که افزایش تعداد دهانه از...  مفروضات طراحی و، از جمله نوع سیستم باربر جانبی،باشد
 در تمامی سیستمهای قاب خمشی و مهاربندی شده هممحوو برونمحور باعث افزایش ایمنی سازه و افزایش شدت لرزهای0 به
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