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چكيده
 استفاده از این.استفاده از مهاربندهای کمانشناپذیر در دهه هشتاد میالدی در ژاپن شروع شد و به دنبال آن در نقاط دیگر دنیا ادامه یافت
نوع مهاربندها سبب رفع بسیاری از نقایص رفتاری مربوط به مهاربندهای فوالدی متداول میشود که ناشی از اختالف مابین ظرفیت کششی و
 برای. در این مقاله تأثیر نحوه جانمایی ابر مهاربندهای کمانشناپذیر بر پاسخ سازههای بلند تحت بار انفجار بررسی میشود.فشاری آنها است
طبقه به دوازده حالت مختلف توسط ابر مهاربندهای کمانشناپذیر مقاومسازی میشود و بر مبنای بیشینه پاسخ سازه92 این منظور یک سازه
 و9222 در این راستا سازه تحت چهار حالت بار انفجار ناشی از انفجار.تحت بار انفجار بهترین حالت جانمایی برای ابر مهاربند معرفی میشود
، چرخش سازه، متری از سازه قرار میگیرد و عملکرد سازه با استفاده از مفاهیم جابجایی بام92  و5  در فاصلههایTNT  کیلوگرم9222
 نتایج نشان میدهند که با کاهش مقدار وزن ماده منفجره و همچنین افزایش مقدار. برش و ممان پایه بررسی میشود،دریفت طبقات
.) بازگردانده شده استIO( فاصلهماده منفجره از سازه مقدار اثرات تخریبی و بیشینه پاسخ سازه کاهشیافته و سازه به سطح ایمن عملکردی
 بهترین حالت جانمایی برای ابر مهاربندهای کمانشناپذیر است و در این حالت میزان فوالد،A1 همچنین نتایج نشان میدهد که حالت اصلی
.درصد کاهش مییابد91 مربوط به ابر مهاربند بیش از
 رفتار چرخهای، رفتار غیرخطی، دریفت طبقات، بار انفجار، ابر مهاربند کمانشناپذیر:کليدواژهها
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Abstract
The use of buckling-restrained braces began in Japan at 1980s and was then followed by other countries all over
the world. Many behavioral problems associated with the conventional steel braces might be neglected when this
type of bracing system is used, due to the difference between their tension and compression strength capacity. In
this paper, the effect of mega buckling-restrained braces on the response of tall structures subjected to the blast
load is investigated. For this purpose, a 30-story structure is retrofitted by mega buckling-restrained braces in
twelve different modes. Then, the best positioning of this control system is introduced based on the maximum
response of the structure. In this regard, the structure is subjected to four states of blast loads produced by 1000
and 1200 kilograms of TNT at a distance of 5 and 10 meters from the structure. The results showed that by
decreasing the amount of blast material and also increasing the distance of TNF from the structure, the damaging
effects and also the maximum response of the structure reduced; and therefore, the structure went to the safe level
(IO). The results also indicated that the A1 state is the best positioning for the controlled system, in which the
maximum displacement of the roof, the maximum rotation of the structure is less than these values for the original
structure (the structure with the conventional braces system). Also, the A 1 state can be chosen as the best candidate
for placement of the controlled system since it reduces the weight of the bracing system more than 16% rather than
this value for the original structure.
Keywords: Mega Buckling-Restrained Braces, Blast Load, Drift Stories, Nonlinear Behavior, Hysteretic Behavior
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 .1مقدمه
امروزه جهت کنترل ارتعاشات سازه ،سیستمهای مقاوم جانبی
متفاوتی وجود دارد [ ]92-9که استفاده از آنها به فاکتورهای
متفاوتی ازجمله ،ارتفاع ساختمان ،محدودیتهای معماری ،مصالح
در دسترس و  ...بستگی دارد .این امر خصوصاً در ساختمانهای
بلند که در آنها انتخاب سیستم مقاوم جانبی بر روی وزن سازه و
دریفت طبقات تأثیرگذار است ،تأثیر بسزایی دارد [.]99
مهاربندها در کنترل ارتعاشات سازههای فوالدی از پرکاربردترین
سیستمهای مقاوم جانبی هستند [ .]91سیستمهای مقاوم جانبی
با توجه به شکل و نوع مصالح استفادهشده میتوانند تأثیرهای
متفاوتی در مقاومت جانبی سازهها داشته باشند [ .]95در
ساختمانهای بلند با استفاده از مهارهای بازویی ،9ابر مهاربندها و
مهاربندهای کمانشناپذیر میتوان بهخوبی ارتعاشات سازه را
کنترل نمود .از سوی دیگر ،ابر مهاربندها بهدلیل ساختار ویژهای
که دارند میتوانند وزن سازه را بهطور چشمگیری کاهش دهند
[ .]92-91در سالهای اخیر مفهوم ابر مهاربند و روشهای
مختلف اجرای آن موردتوجه محققین متفاوتی بوده است .بررسی
پژوهشها نشان میدهد که الگوهای متفاوت اجرای این
مهاربندها میتواند در توزیع انرژی جانبی اثرگذار باشد [.]99
بیشتر مطالعات انجامشده در رابطه با بررسی نحوه چیدمان
بهینهی مهاربندهای متداول تحت بار زلزله است []29-91
درحالیکه در رابطه با سیستمهای ابر مهاربند ،تحقیقات بیشتر به
بررسی رفتار اینگونه مهاربندها تحت بارگذاری جانبی بهصورت
عددی معطوف میشود[ 22 ,91و .]29
استهالک انرژی و شکلپذیری از مهمترین عوامل تأثیرگذار
بر روی عملکرد سازهها هستند .در سازههای فوالدی با مهاربند،
المانهای مهاربند وظیفه شکلپذیری و جذب انرژی را دارند.
مهاربندهای متعارف بعد از چند سیکل بارگذاری دچار کمانش
شده و قابلیت جذب انرژی در آنها کاهش مییابد و این ضعف از
رفتار نامتقارن مهاربندهای مرسوم در کشش و فشار ایجاد
میشود .بنابراین ،در سازههای کنترلشده با این نوع مهاربندها،
هنگامیکه سازه وارد ناحیه غیرخطی میشود ،منحنی دریفت
طبقات غیریکنواخت میشود .این حالت زمانی که ارتفاع سازه
زیاد باشد و یا سازه دارای بینظمی باشد ،بیشتر اتفاق میافتد.
برای غلبه بر این موضوع کالرک در سال  9111مهاربندها را
بهگونهای طراحی نمود که هم در کشش و هم در فشار
تسلیمشده و ناشی از بار فشاری کمانش نکنند [ .]21بنابراین،
مهاربندهای کمانشناپذیر دارای قابلیت شکلپذیری بیشتری
نسبت به مهاربندهای معمول هستند .مهاربندهای کمانشناپذیر

Outrigger

1

رفتار متقارن در کشش و فشار را دارا هستند که منجر به کاهش
دریفت و اثرات  P  در سازه میشوند.
سابلی و همکاران [ ]25نشان دادند که استفاده از
مهاربندهای کمانشناپذیر میتواند عملکرد سازه را بهبود بخشد.
آنها نشان دادند که مشکل عمده مهاربندهای معمول اختالف
بین ظرفیت کششی و فشاری در بارگذاری چرخهای است که این
مشکل در مهاربندهای کمانشناپذیر برطرف میشود .کامگار و
شمس [ ]92تأثیر بار انفجار را بر روی رفتار غیرخطی
مهاربندهای کمانشناپذیر بررسی نمودند .ترمبلی و همکاران
[ ]21میزان دریفت در سازههای مجهز به سیستم مهاربند
کمانشناپذیر را بررسی نمودند .آنها با استفاده از تحلیلهای
استاتیکی افزایشی و دینامیکی غیرخطی بر روی سازههای  2تا
 91طبقه نشان دادند که برای زمینلرزههای قوی با استفاده از
مهاربندهای کمانشناپذیر میتوان از فروپاشی سازه جلوگیری
نمود .اروکو و همکاران [ ]22نتایج مربوط به دریفت در سازههای
 2تا  92طبقه مجهز به سیستم قاب خمشی ویژه و مهاربند
کمانشناپذیر را با یکدیگر مقایسه نمودند و نشان دادند که
کارایی سازه مجهز به مهاربند کمانشناپذیر بهبود مییابد.
ابر مهاربندها ازجمله سیستمهای کنترلی غیرفعال هستند و
همانند سایر مهاربندها ،زاویه اجرای مهاربند میتواند از اهمیت
ویژهای برخوردار باشد .از طرفی محدودیتهای معماری در
ساختمانها ،روش اجرای این مهاربندها را تحتالشعاع قرار
میدهد .در این مقاله از سیستم ترکیبی مهاربندهای
کمانشناپذیر با ابر مهاربندها جهت کنترل سازه بلند تحت بار
انفجار استفاده میشود .بهطورکلی پیچیدگی موجود در تحلیل
دینامیکی سازه تحت بار انفجار ،بررسی رفتار سازه را مشکل و
هزینهبر مینماید .این پیچیدگی بهدلیل سرعتباالی کرنش ،رفتار
غیرخطی مصالح ،عدم قطعیت در محاسبه بار انفجار و زمانبر
بودن تحلیل است .از طرفی حمالت تروریستی به سازههای
سازمانی روبه افزایش است .بنابراین ،میتوان گفت پدیده انفجار
پدیدهای مهم در مهندسی سازه است و ازاینرو بررسی مسئله
خرابی پیشرونده ،اثر انفجار بر روی سازههای مجاور ،پاسخ سازه
در برابر انفجار و  ...از مسائل حائز اهمیت در این حوزه هستند
[ .]92-29موج انفجار رفتاری ضربهای است که با سرعتی بیشتر
از سرعت صوت از سمت ماده منفجره به سمت محیط اطراف
منتشر میشود [ .]99در حقیقت ،پدیده انفجار آزاد شدن سریع
مقداری زیادی انرژی در زمانی بسیار کم است .این گازها بهشدت
منبسطشده و هوای روبروی خود را به جلو رانده و جبههای از
هوای فشردهشده را تشکیل میدهند .این جبهه بیشترین انرژی
را دارا است که به آن موج انفجار میگویند [.]92
تحت بار انفجار امکان تخریب موضعی یا کلی اعضا و وقوع
خرابی پیشرونده بسته به قدرت انفجار و سختی سازه وجود دارد.
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نوریزاده و ایزدیفرد عملکرد ستونهای قاب بتنی طراحیشده
تحت بار زلزله با استفاده از آییننامه زلزله ایران را در چهار سطح
خطر ناشی از بار انفجار بررسی نمودند [ .]99لزگی و همکاران نیز
اثرات بارگذاری متعارف و شدید بار انفجار را بر روی تخریب
موضعی ستونهای قاب خمشی بتنآرمه بررسی نمودند [.]91
ایزدی فرد و رهبری نیز بهصورت عددی اثرات نیروی محوری بر
تغییر شکل جانبی ستون بتنی با غالف فوالدی را تحت بار انفجار
بررسی نمودند [.]95
در این مقاله برای اولین بار عملکرد سازههای بلندمرتبه
کنترلشده با استفاده از سیستم مقاوم جانبی ابر مهاربندهای
کمانشناپذیر تحت بار انفجار بررسی میشود .در این راستا یک
سازه فوالدی  92طبقه با استفاده از نرمافزار  SAP2000تحت
طیف آییننامه  2922طراحی میشود .پسازآن سازه به
92صورت مختلف توسط ابر مهاربندهای کمانشناپذیر کنترل
میشود .در ادامه جهت افزایش سرعت اجرا ،سازه طراحیشده در
مرحله قبل توسط برنامه  OpenSeesو بهصورت غیرخطی
مدلسازی شده و تحت بار انفجار به میزان  9222و 92222
کیلوگرم در فاصله 5و  92متری از سازه قرار میگیرد .در انتها نیز
عملکرد سازه تحت چیدمان مختلف ابر مهاربندهای کمانشناپذیر
تحت بار انفجار بررسی میشود و بهینهترین حالت انتخاب
میشود.
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در یکفاصله مشخص از محل انفجار ،با گذشت مدتزمانی کوتاه،
فشار در آن محل بهطور ناگهانی باال رفته تا اینکه به نقطه اوج
خود برسد .بعدازآن ،فشار رفتهرفته میرا شده و به فشار محیط و
حتی پایینتر از آن تنزل مییابد [.]91

شکل ‘ .1گسترش امواج انفجار ][92

 .1.2پارامترهای انفجار
رفتار انفجار با دو جز مهم تعریف میشود -9 :اندازه بمب یا وزن
خرج ( )Wو  -2فاصلهبین منبع انفجار و هدف ( .)Rشکل ()2
نمودار فشار زمان بار انفجار را نشان میدهد .که پارامترهای آن
مطابق جدول ( )9تعریف میشوند [.]12

 .2انفجار
در حقیقت انفجار آزاد شدن ناگهانی ،سریع و در مقیاس زیاد
انرژی است [ .]99-91موج حاصل از انفجار بهصورت فشاری
بیشتر از فشار محیط اطراف (وجه پرفشار) به سمت خارج از
منبع انفجار توسعهیافته و با گذر زمان از شدت آن کاسته
میشود (شکل  .)9بعد از مدتزمان کوتاهی ،فشار پشت جبهه
موج ممکن است به زیر فشار محیط تقلیل یابد .در این حین،
خأل جزئیای تشکیلشده و هوا را به درون خود میمکد .این امر
با تولید بادهایی با مکش زیاد همراه است که آوارها را برای
مسافت طوالنی بهدوراز منبع انفجار حمل مینمایند .بهبیاندیگر
موج انفجار در اثر افزایش سریع فشار هوا از نقطه اتمسفری به
فشار اوج انفجار حاصل میشود و به دنبال آن کاهشی سریع در
فشار اتمسفری و سپس افزایشی تدریجی در فشار اتمسفری را
ایجاد میکند .بنابراین موج انفجاری دارای دو فاز است -9 .ازدیاد
سریع فشار که افزایش فشار اتمسفری را به دنبال دارد و به نام
فاز مثبت 9یا فاز فشاری شناخته میشود و  -2کاهش فشار به
حد اتمسفری که یک بازگشت به حالت اتمسفری را به دنبال
داشته و به نام فاز منفی 2یا فاز مکنده شناخته میشود .بنابراین،
Positive Phase
Negative Phase

1
2

شکل  .2نمودار فشار زمان انفجار ][92

جدول .1پارامترهای بار انفجار
پارامتر

توضیح
زمان رسیدن انفجار به سازه

tA
Pso
Po

فشار محیط

Pso

فشار منفی بیشینه انفجار

td 

زمان فاز منفی انفجار

td 

زمان فاز مثبت انفجار

فشار مثبت بیشینه انفجار

رایجترین روش برای محاسبه بار انفجار ناشی از ماده منفجره
روش  Hopkinson-Cranzیا روش ریشه سوم فاصله است.
بنیانگذار این روش  Hopkinsonاست و بعداً توسط Cranz
اصالح شد [ . ]19در این رابطه از پارامتر مقیاس ( )Zجهت
محاسبه پارامترهای انفجار استفاده میشود.
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W
R 1/3

()9

Z 

بهگونهای که در رابطه  R ،9فاصلهموضع موردنظر از ماده منفجره
است و  Wوزن معادل  TNTماده منفجره است .رابطههای
متفاوتی نیز جهت پیشبینی بار انفجار وجود دارد .برود رابطه ()2
را جهت تخمین بیشینه فشار ناشی از بار انفجار برحسب پارامتر
 Zمعرفی نمود [.]12
) ( Pso  10 bar
() 2

)(0.1  Pso  10

6.7
1
Z3
0.975 1.455
Pso 

Z
Z2
5.85
 3  0.019
Z

Pso 

همچنین نیومارک و هنسن نیز رابطه ( )9را جهت تخمین
بیشینه فشار ناشی از بار انفجار ارائه نمودند [.]19
() 9

W
W
 93( 3 )1/ 2
R3
R

Pso  6784

در این مقاله از رابطه معروف پیشنهادشده توسط میلز (مطابق
رابطه  )5جهت تخمین بیشینه فشار ناشی از بار انفجار استفاده
میشود [.]11
() 1

1772 114 108
 2 
Z
Z3
Z

Pso 

]) [ 2.75.0.27log(Zh

t 0  w 1/310

()1

همچنین سرعت موج انفجار را میتوان از رابطه ( )2محاسبه
نمود [.]15
6 Pso  7 Po
7 Po

() 2

در این مقاله جهت بررسی تأثیر بار انفجار بر پاسخ دینامیکی
سازه بلند کنترلشده با استفاده از ابر مهاربندهای کمانشناپذیر
چهار حالت بارگذاری در نظر گرفته میشود .ماده منفجره در
فواصل  5و  92متری از سازه و به میزان  9222و 92222
کیلوگرم در نظر گرفته میشوند .با توجه به این نکته که توزیع
بار انفجار بهصورت قابلتوجهی در ارتفاع ساختمان متفاوت است،
بهمنظور توسعه بار انفجار بر روی سازه از مدل تئوری بر پایه
تجربی استفاده میشود که این رویکرد ،روش عددی ساده برای
اعمال بار انفجار بر سازه را ایجاد مینماید .بدین منظور الزم است
تا فاصلهماده منفجره از وسط ارتفاع هر طبقه مطابق شکل ()9
محاسبه شود .الزم به ذکر است که در همه معادالت بهکاررفته
واحدهای طول ،جرم ،فشار و زمان به ترتیب متر ،کیلوگرم ،کیلو
پاسکال و ثانیه هستند.
R h = R G 2 +h 2

شکل  .9هندسه استفادهشده جهت محاسبه ]91[ Rh

U  a0

به گونه ایکه در رابطه ( Po ،)2فشار هوای محیط است کهه
معادل  929کیلو پاسکال است و  a0نیز سرعت صهوت در ههوا
است که برابر با  995متر بر ثانیه است .همچنهین زمهان رسهیدن
موج انفجار به سازه را میتوان از رابطه ( )9محاسبه نمود.
R
 h
U

() 9

tA

جهت محاسبه مقدار فشار منعکس شده نیز بایستی ثابهت Cr

را مطابق رابطه ( )1محاسبه نمود [.]11
() 1

 .2-2محاسبه بار انفجار وارد بر سازه

() 5

حال با بهدست آمدن پارامتر  Zhاز رابطه ( ،)9مابقی
پارامترهای انفجار را مطابق روابط زیر برحسب  Zhمیتوان
محاسبه نمود .بر این اساس ،مدتزمان فشار مثبت انفجار از
رابطه ( )1استفاده میشود.

Pso
101

C r  34

و بنابراین ،مقدار فشار منعکس شده نیز از رابطه ( )92به دست
میآید.
()92

Pr  C r  Pso

در انتها رابطه مربوط به فشار ناشی از مهوج انفجهار در بسهتر
زمان برای هر طبقهه مطهابق پارامترههای انفجهار از رابطهه ()99
بهدست میآید
()99

P (t )  Po  Pr (1  t / t 0 ) exp t /to

بهگونهای کهه در رابطهه (  )99پهارامتری اسهت کهه بهرای
کنترل نسبت دامنه موج استفاده میشهود و مطهابق رابطهه ()92
بهدست میآید.
()92

  Z h 2  3.7Z h  4.2

الزم به ذکر است که در رابطه ( )99سمت راست معادله از دو
قسمت تشکیلشده است .قسمت اول فشار هوای محیط را در نظر
میگیرد ( )P0و برابر  929کیلو پاسکال است .قسمت دوم رابطهه
نیز اضافه فشار ناشی از انفجار نسبت به هوای محیط را محاسهبه
مینماید .شکل ( )1مقدار فشار وارد بر طبقه اول در چهار حالهت
بارگههههههذاری در نظههههههر گرفتهههههههشههههههده را نشههههههان
میدهند.
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طبقات و طول تمامی دهانهها به ترتیب برابر با  9/2متر و  1متر
در نظر گرفته میشود .اتصاالت تیرها و ستونها از نوع گیردار و
اتصاالت مهاربندها از نوع مفصلی در نظر گرفته میشود .مقاطع
بهکاررفته برای ستونهای سازه در شکل ( )5نشان دادهشدهاند
که همگی دارای ضخامت  9/52سانتیمتر هستند .همچنین
مقاطع تیرهای طبقات اول ،بیست و ششم تا سیام تیرورق W
شکل  91×22است و برای طبقات دیگر تیرورق  Wشکل 29×52
است و خصوصیات هندسی مقطع در جدول  2ارائهشده است
(مطابق شکل  .)1همچنین تمامی بادبندها نیز داری سطح مقطع
 921سانتیمتر مربع هستند و از نوع بادبندهای مرسوم بوده که
در این مقاله با استفاده از  Steel 02معرفی میشوند .مدول یانگ
برای مصالح استفادهشده برابر با )  2×1011 (N / m 2و تنش تسلیم
مصالح برابر با )  248 ×106 (N / m 2در نظر گرفته میشود .الزم
بهذکر است که مطابق با آییننامه  ،AISC 360-10در ابتدا تمامی
اعضای سازه بر اساس بارگذاری لرزهای این آییننامه طراحی میشوند.

ب)
شکل  .1-2نمودار تاریخچه زمهانی فشهار وارد بهر طبقهه اول
سازه برای الهف)  9222کیلهوگرم  TNTدر فاصهله 5متهری از
سازه ب)  9222کیلوگرم  TNTدر فاصله  5متری از سازه

سپس سازه طراحیشده در این مرحله ،جهت افزایش سرعت و
کاهش هزینه محاسبات جهت تحلیل غیرخطی در برنامه
 OpenSeesمدلسازی میشود .برای این منظور مصالح مربوط به
تیرها ،ستونها و مهاربندها از نوع  Steel 02در نظر گرفته
میشود.

شکل  .2-2نمودار تاریخچه زمانی فشار وارد بر طبقه اول سازه برای
الف)  9222کیلهوگرم  TNTدر فاصهله 92متهری از سهازه ب) 9222
کیلوگرم  TNTدر فاصله  92متری از سازه

 .9مثال عددی
در این قسمت مدلسازی سازه ( 92سازه اصلی) طبقه ارائه
میشود .بدین منظور ،در ابتدا با استفاده از نرمافزار ،SAP2000
سازه تحت طیف آییننامه  2922بر اساس آییننامه AISC 360-
 10طراحی میشود .میزان بار مرده و زنده طبقات به ترتیب 522
و  )N/m2( 922در نظر گرفته میشوند .همچنین ارتفاع تمامی

شکل  .2نمایی از سازه  92طبقه موردمطالعه (سازه اصلی)
جدول  .2خصوصیات هندسی سطح مقطع تیرها و مهاربندهای
استفادهشده در سازه موردمطالعه

مقطع

)d (cm

)bf (cm

)tf (cm

)tw (cm

W14×22

91/92
59/12
12/22

92/22
91/11
12/22

2/12
9/15
2/22

2/59
9/22
2/22

W21×57
W15.75×16.75
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همچنین نمودار تاریخچه زمانی چرخش بهام سهازه  92طبقهه در
شکل ( )1نشان داده شده است و شکل ( )92نیز نمودار تاریخچهه
زمانی برش پایه در سازه موردمطالعه تحهت بهار انفجهار را نشهان
میدهد.

d

شکل  .2پارامترهای بهکاررفته در تعریف سطح مقطع

 .1-9بررسی اندرکنش سازه اصلی و ماده منفجره
 .1-1-9صحتسنجی
بهمنظور صحتسنجی مدلسازی بار انفجار ،مطابق گزارش []91
سازه بلند مربوطه مدلسازی و تحت بهار انفجهار قهرار مهیگیهرد.
نتایج تحقیق حاضر در قیاس بها مهدل اسهتفادهشهده در گهزارش
[ ]91با یکدیگر مقایسه و در شکل ( )2نشان داده میشود .مطابق
شکل ( )2مشخص است که مدلسازی بار انفجار و همچنین سازه
بلند بهدرستی انجامشده است .الزم به ذکر است که سازه مربوطه
سازهای سی طبقهه بهوده کهه تحهت بهار انفجهار ناشهی از 9222
کیلههوگرم  TNTدر فاصههلهده متههری از سههازه قرارگرفتههه اسههت.
مشخصات سازه در گزارش [ ]91ذکرشده است.

شکل  .7صحتسنجی مدلسازی سازه بلند تحت بار انفجار در مقایسهه
با نتایج مرجع []91

 .2-1-9تحلیل دینامیکی غیرخطی تحت بار انفجار
در این قسمت پاسخ سهازه تحهت بهار انفجهار ارائهه مهیشهود .در
شکل ( )9منحنی مربوط به جابجایی بام سازه  92طبقه مجهز به
مهاربندهای مرسوم تحت بار انفجار برای  1حالت در نظهر گرفتهه
برای ماده منفجره نشان داده شده است.

شکل  .8نمودار تاریخچه زمانی جابجایی بام سازه تحت بار انفجار
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شکل  .1نمودار تاریخچه زمانی چرخش بام سازه تحت بار انفجار

شکل  .11نمودار تاریخچه زمانی برش پایه سازه تحت بار انفجار
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منحنی مربوط به دریفت طبقات در سازه سی طبقه تحت بار
انفجار در شکل ( )92نشان دادهشده است .همچنین بر اساس
آییننامه  ،]12[ FEMAسطوح عملکردی سازه در نواحی LS ،IO
و  CPدر زیر نمودارها نمایش دادهشده است .همانگونه که از
شکل ( )92نتیجهگیری میشود که با کاهش مقدار وزن ماده
منفجره و همچنین افزایش مقدار فاصلهماده منفجره از سازه
مقدار اثرات تخریبی بار انفجار کاهشیافته و سازه به سطح ایمن
عملکردی ( )IOبازگشته است.

شکل  .12نمودار تاریخچه زمانی دریفت طبقات سازه در مقابل
شکل  .11نمودار تاریخچه زمانی ممان پایه سازه تحت بار انفجار

سطوح عملکردی سازه
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همچنین نتایج بیشینه پاسخ سازه تحت چهار حالت بار
انفجار در جدول ( )9نشان دادهشده است .از جدول ( )9نیز
میتوان نتیجهگیری نمود که با کاهش مقدار وزن ماده منفجره و
همچنین افزایش مقدار فاصلهماده منفجره از سازه مقدار بیشینه
پاسخ سازه تحت بار انفجار کاهشیافته است.
جدول  .9نتایج حاصل از تحلیل در برابر انفجار سازه اصلی
پارامتر مور نظر

R=10,
m=1000

R=10,
m=1200

جابجایی بیشینه بام ()cm

2/11

2/29

چرخش بیشینه بام ( )rad 104

2/92

2/95

برش پایه بیشینه ()kN

295

922

ممان پایه بیشینه ) (kN.m 104

9/22

9/19

پارامتر مور نظر

R=5,
m=1000

R=5,
m=1200

جابجایی بیشینه بام ()cm

1/12

92/55

چرخش بیشینه بام( )rad 104

1/12

1/29

برش پایه بیشینه ()kN

5292

1921

ممان پایه بیشینه ) (kN.m 104

99/51

99/91

 .2-9بررسی اندرکنش انفجار با سازههای مجهز به ابر
مهاربند کمانشناپذیر
در این قسمت پاسخ سازه سی طبقه مجهز به ابر مهاربندهای
کمانشناپذیر تحت بار انفجار ارائه میشود .برای این منظور
دوازده حالت برای جانمایی ابر مهاربندهای کمانشناپذیر در نظر
گرفته میشود .بدین منظور مهاربندها در سه قسمت اصلی
جانمایی میشوند .این سه قسمت شامل قرار گرفتن مهاربندها در
دهانه میانی سازه ،قرار گرفتن مهاربند در سه دهانه میانی سازه و
قرار گرفتن مهاربندها در  5دهانه سازه است .همچنین برای
هرکدام از سه حالت اصلی موردمطالعه ،چهار حالت فرعی در نظر
گرفته میشود .این چهار حالت فرعی به ترتیب شامل پوشش
دادن  9طبقه 5 ،طبقه 1 ،طبقه و  92طبقه از سازه است.
شکلهای حالتهای اصلی و فرعی در شکل ( )99نشان دادهشده
است.
الزم به ذکر است که در مرحله طراحی سازه ،با توجه به
حاالت مختلف چیدمان ابر مهاربندهای کمانشناپذیر ،تمامی
حاالت در نظر گرفتهشده و طراحی اعضا بر اساس بارگذاری
لرزهای آییننامه  AISC 360-10صورت گرفته است .بنابراین،
برای اعضای مهاربندی مقاطعی انتخابشدهاند که بر اساس
حاالت مختلف ،بزرگترین مقطع را داشتهاند.

D

C

B

A

الف) حالت اول

D

C

B

A

ب) حالت دوم

D

C

B

A

ج) حالت سوم
شکل  .19حالتهای مختلف جانمایی ابر مهاربندهای کمانشناپذیر

در این مقاله برای مدلسازی رفتار مصالح مربوط به مهاربند
کمانشناپذیر در نرمافزار  ،OpenSeesاز مصالح  Steel 01استفاده
میشود که رفتار مشابهی در کشش و فشار دارند .در مصالح
 Steel 01هر دو نوع سختشوندگی کینماتیکی و سختشوندگی
ایزوتروپیک وجود دارد که با توجه به شکل ( )91میتوان نتیجه
گرفت که در حالت بدون سختشوندگی ایزوتروپیک حلقههای
منحنی هیسترزیس دارای مساحت ثابت هستند .بنابراین ،در این
مقاله نیز بهدلیل ماهیت رفتاری مهاربندهای کمانشناپذیر از
 Steel 01بدون سختشوندگی ایزوتروپیک استفاده میشود .شکل
( )95منحنی مربوط به بیشینه جابجایی برای حالتهای مختلف
استفاده از ابر مهاربند کمانشناپذیر را نشان میدهد .بیشینه
جابجایی در سازه اصلی با سیستم مقاوم جانبی معمولی برای 1
حالت بار انفجار در نظر گرفتهشده به ترتیب برابر با ،1/12
 9/91 ،92/55و  2/29سانتیمتر هستند .همچنین مقایسه نتایج
بهدستآمده برای درصد کاهش وزن فوالد مربوط به مهاربند در
سازه مجهز به سیستم ابر مهاربند کمانشناپذیر نسبت به سازه
اصلی با مهاربند معمولی در جدول ( )1نشان دادهشده است
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جدول  .2بهترین حالت سازه مجهز به ابر مهاربند کمانشناپذیر بر
اساس پارامتر جابجایی بیشینه بام
حالت اصلی 9
بار انفجار

بهترین
حالت فرعی

درصد کاهش
وزن فوالد مربوط به
مهاربند

R=5, m=1000

A

91/25

R=5, m=1200

A

91/25

R=10, m=1000

A

91/25

R=10, m=1200

A

91/25
حالت اصلی 2

الف

بار انفجار

بهترین
حالت فرعی
B

R=5, m=1000

درصد کاهش
وزن فوالد مربوط به
مهاربند
12/22

R=5, m=1200

B

12/22

R=10, m=1000

D

11/22

R=10, m=1200

D

11/22
حالت اصلی 9

بار انفجار

ب
شکل  .12الف) منحنی هیسترزیس  Steel 01بدون در نظر گرفتن
سختشوندگی ایزوترپیک ب)منحنی تنش-کرنش  Steel 01بدون
سختشوندگی ایزوتروپیک

با توجه به جدول ( )1و شکلهای ( )92-95میتوان نتیجه گرفت
که برای حالت اصلی  ،9بهترین سازه حالت فرعی  Aاست و در
همه حالتها میزان بیشینه جابجایی از مقدار متناظر در سازه
اصلی (سازه با ابر مهاربند معمولی) کمتر است .برای حالت اصلی
 2بهترین حالت در شرایطی که ماده منفجره در فاصله5متری از
سازه قرار دارد ،حالت  Bاست که در آن بیشینه جابجایی سازه
بیشتر از سازه اصلی است ولی در شرایطی که ماده منفجره در
فاصله92متری از سازه قرار دارد حالت  Dاست که با کاهش
میزان وزن فوالد مصرفی در مهاربند بهاندازه  11درصد عملکرد
بهتری نسبت به سازه اصلی دارد .برای حالت اصلی  9بیشینه
جابجایی سازه در همه حاالت کمتر از سازه اصلی است.
بهطورکلی میتوان گفت حالت اصلی  9با کاهش فوالد مربوط به
مهاربند به بیش از 91درصد بهترین حالت جایگزین بر اساس
معیار جابجایی بیشینه را دارا است.

بهترین
حالت فرعی

درصد کاهش وزن
فوالد مربوط به مهاربند

R=5, m=1000

B

2/22

R=5, m=1200

B

2/22

R=10, m=1000

D

95/11

R=10, m=1200

C

92/22

شکلهای ( )99تا ( )22نیز منحنی مربوط به چرخش بیشینه بام
سازه برای حالتهای مختلف استفاده از ابر مهاربند کمانشناپذیر
را نشان میدهد .بیشینه چرخش در سازه اصلی با سیستم مقاوم
جانبی معمولی برای  1حالت بار انفجار در نظر گرفتهشده به
ترتیب برابر با  2/12 ،1/29 ،1/12و  2/95رادیان× 10-4است.
مقایسه نتایج بهدستآمده برای بیشینه چرخش سازه مجهز به
سیستم ابر مهاربند کمانشناپذیر نسبت به سازه اصلی با مهاربند
معمولی در جدول ( )5نشان دادهشده است ..با توجه به
جدول ( )5و شکلهای ( )99تا ( )22میتوان نتیجهگیری نمود
که برای حالت اصلی  ،9بهترین حالت فرعی حالت  Aاست که در
آن در همه حالتها میزان بیشینه چرخش سازه کمتر از سازه با
مهاربند مرسوم است .برای حالت اصلی  2بهترین حالت در
شرایطی که ماده منفجره در فاصله  5متری از سازه قرار دارد،
حالت  Aاست که در آن میزان بیشینه چرخش سازه با ابر
مهاربند کمانشناپذیر کمتر از سازه اصلی است ولی باعث افزایش
وزن سازه میشود درنتیجه سازه اصلی در مقایسه باحالت اصلی 2
عملکرد بهتری دارد.
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شکل  .12بیشینه جابجایی برای حالت اصلی 9

شکل .12بیشینه جابجایی برای حالت اصلی 2
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جدول  .2بهترین حالت سازه مجهز به ابر مهاربند کمانشناپذیر بر
اساس پارامتر چرخش بیشینه بام
حالت اصلی 9
بار انفجار

بهترین
حالت فرعی

درصد کاهش
وزن فوالد مربوط به
مهاربند

R=5, m=1000

A

91/25

R=5, m=1200

A

91/25

R=10, m=1000

A

91/25

R=10, m=1200

A

91/25

حالت اصلی 2
بار انفجار

بهترین
حالت فرعی

درصد کاهش
وزن فوالد مربوط به
مهاربند

R=5, m=1000

A

-922/22

R=5, m=1200

A

-922/22

R=10, m=1000

D

11/22

R=10, m=1200

D

11/22

حالت اصلی 9
بار انفجار

بهترین
حالت فرعی

درصد کاهش وزن
فوالد مربوط به مهاربند

R=5, m=1000

A

-999/12

R=5, m=1200

A

-999/12

R=10, m=1000

D

95/11

R=10, m=1200

A

92/22

همچنین در شرایطی که ماده منفجره در فاصله92متری از سازه
قرار دارد ،حالت  Dبا کاهش وزن فوالد مربوط به مهاربند بهاندازه
 11درصد عملکرد بهتری نسبت به سازه اصلی دارد .برای حالت
اصلی  9نیز در همه حالتهای فرعی ،بیشینه چرخش سازه با ابر
مهاربند کمانشناپذیر کمتر از سازه اصلی است .بهطورکلی
میتوان گفت حالت اصلی  9با کاهش فوالد مربوط به مهاربند به
بیش از 91درصد بهترین حالت جایگزین بر اساس معیار بیشینه
چرخش سازه را دارا است.

شکل .17بیشینه جابجایی برای حالت اصلی 9

در شکلهای ( )29تا ( )29منحنی دریفت طبقات در مقابل
معیار سطوح عملکردی سازه برای حالتهای مختلف ترسیمشده
است .با توجه به شکلهای ( )29تا ( )29میتوان نتیجهگیری
نمود که عملکرد سازه در همه حاالت مشابه زمانی است که سازه
اصلی با سیستم مقاوم جانبی مهاربندهای معمولی مهار شود.
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شکل  .18بیشینه چرخش برای حالت اصلی 9

شکل  .11بیشینه چرخش برای حالت اصلی 2
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شکل  .21بیشینه چرخش برای حالت اصلی 9
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شکل  .21منحنی بیشینه دریفت برای حالت اصلی 9
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شکل  .22منحنی بیشینه دریفت برای حالت اصلی 2

در شکلهای ( )21تا ( )21نمودار تاریخچه زمانی برش پایه
برای حالتهای مختلف استفاده از ابر مهاربند کمانشناپذیر نشان
دادهشده است .حداکثر برش در سازه اصلی با سیستم مقاوم
جانبی معمولی برای  1حالت بار انفجار در نظر گرفتهشده به

222

شکل  .29منحنی بیشینه دریفت برای حالت اصلی 9

ترتیب برابر با  295 ،1921 ،5292و  922کیلو نیوتون است.
همانگونه که در شکلهای ( )21تا ( )21مشاهده میشود برش
پایه در حالتی که از ابر مهاربندهای کمانشناپذیر استفاده
میشود نسبت به سازه اصلی تغییر چندانی نمیکند.
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شکل  .22نمودار تاریخچه زمانی برش پایه برای حالت اصلی 2
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شکل  .22نمودار تاریخچه زمانی برش پایه برای حالت اصلی 9

در شکلهای ( )22تا ( )21نمودار تاریخچه زمانی ممان پایه
برحسب زمان برای حالتهای مختلف استفاده از ابر مهاربند
کمانشناپذیر نشان دادهشده است .بیشینه ممان در سازه اصلی
با سیستم مقاوم جانبی معمولی برای  1حالت بار انفجار در نظر
گرفتهشده به ترتیب برابر با  9/22 ،99/91 ،99/51و  9/19کیلو

شکل  .27نمودار تاریخچه زمانی ممان پایه برای حالت اصلی 9

نیوتون.متر× 104است .همانگونه که در شکلهای ( )22تا ()21
نشان دادهشده است ،مقدار ممان پایه در حالتی که از ابر
مهاربندهای کمانشناپذیر استفاده میشود نسبت به سازه اصلی
تغییر چندانی نمیکند.
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شکل  .28نمودار تاریخچه زمانی ممان پایه برای حالت اصلی 2
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شکل  .21نمودار تاریخچه زمانی ممان پایه برای حالت اصلی 9
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 نتیجهگیری.2
در این مقاله تأثیر جانمایی ابر مهاربندهای کمانشناپذیر بر پاسخ
 برای این منظور.سازههای بلند در برابر بار انفجار بررسی میشود
صورت مختلف توسط ابر مهاربندهای92  طبقه به92 یک سازه
کمانشناپذیر مقاومسازی میشود و بر مبنای پاسخ سازه (بیشینه
) تحت...  چرخش سازه و، دریفت طبقات، برش پایه،جابجایی بام
بار انفجار از مابین حالتهای مختلف جانمایی ابر مهاربندهای
 در این راستا سازه. بهترین حالت معرفی میشود،کمانشناپذیر
9222  و9222تحت چهار حالت بار انفجاری ناشی از انفجار
 متری از ساختمان قرار92  و5  در فاصلههایTNT کیلوگرم
 نتایج نشان میدهند که با کاهش مقدار وزن ماده.میگیرد
منفجره و همچنین افزایش مقدار فاصلهماده منفجره از سازه
مقدار اثرات تخریبی بار انفجار کاهشیافته و سازه به سطح ایمن
) بازگردانده شده است و همچنین مقدار بیشینهIO( عملکردی
 همچنین نتایج نشان.پاسخ سازه تحت بار انفجار کاهش مییابد
A  بهترین سازه در حالت فرعی،9 میدهند که برای حالت اصلی
) و در این حالت میزان بیشینه جابجایی بام و بیشینهA1( است
چرخش سازه از مقدار متناظر در سازه اصلی (سازه با مهاربند
 همچنین بر اساس معیار بیشینه جابجایی.معمولی) کمتر است
 با کاهش9 بام و بیشینه چرخش سازه میتوان گفت حالت اصلی
درصد بهترین حالت91 فوالد مربوط به مهاربند به بیش از
 همچنین نتایج نشان میدهند که مقدار برش و.جایگزین است
ممان پایه در حالتی که از ابر مهاربندهای کمانشناپذیر استفاده
میشود نسبت به سازه اصلی با مهاربند معمولی تغییر چندانی
.نمیکنند
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