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چکیده
با کمک راهکارهای مختلف سااا ای مانند افزودن عناصااج ید د زج بج و ا
افزا ش مقاومت و شکلپذ جی عنا صج مویود ،ظجفیت سا های ضعیف در
بجابج تحج ک زززه تا حد پذ جش آ یننامه بهسا ی افزا ش می ابد .اما با تویه
به احتماالتی بودن اثج تحج ک زززه ،ال م اساات اثج ا ن مقاومسااا ی بج روی

ارزیابی آسیبپذیری قابهای ضعیف

عملکجد احتماالتی ساااا سااانوید شاااود .در ا ن مقازه ،با تویه به تنوع

بتن مسلح مقاوم شده با روشها و

راهکارهای مقاومساااا ی و امکان انوام آن در تجا های مختلف ،چارچوبی با
اساتااد ا منحنیهای شاکنندیی اساتااد شاد اسات ،تا ضامن زحاا اثجا

ترازهای مختلف به کمک منحنی

احتماالتی رخداد زززه ،به کمک تحلیل هز نه فا د بهتج ن و مناسااا تج ن

شکنندگی و تحلیل هزینه فایده

راهکار مقاومسااا ی انتخاب یجدد .بد نمنظور ،دو روش اضااافه کجدن د وار
1

بجشاای بتنآرمه و اسااتااد ا ور های ازیاف کجبنی مساالپ پلیمجی )CFRP
پیام اسدی (نویسنده مسئول)

استادیار دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان،
asadi@cc.iut.ac.ir

حسین بهارلو
دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان

بجای مقاوم سا ی سا های ضعیف بتنی ا ستااد شد ا ست .آ سی پذ جی
سا های مقاوم شد در تجا های مختلف مقاوم سا ی ،نسبت به سا ضعیف
اوزیه ار ابی شااد اساات .نتا ج تحلیلها بجای سااا های  8 ،5و  15طبقه مورد
بجر سی ،ن شان داد ا ست که ا ستااد ا ور های  CFRPهموار اقت صادیتج
اسااات ،وزی چون د وار های بجشااای در شاااد های باالی زز زه ،احت مال
فجایذشت ا حدود عملکجدی آستانه فجور زش را بیشتج کاهش میدهند ،در
سااا های بلند که آساای پذ جتج هسااتند ،نساابت فا د به هز نه ،دو روش به
کد گج نزد ک شد اند.
واژگان کلیدی :مقاومسااا ی ،منحنی شااکنندیی ،هز نه آساای  ،تحلیل
هز نه فا د  ،ازیاف کجبنی مسلپ پلیمجی ،د وار بجشی.

 -1مقدمه
کشاااور ا جان در کی ا م ناطل زز زه خیز ی هان قجار دارد.

ا مطازعا بهساااا ی ساااا های بتنی ،ماهجی [ ]1روشهای

توجبه زززههای فایعهبار طبس  ،)1551منویل  ،)1531بم )1581

بهسااا ی را به دو دسااته بهسااا ی موضااعی و بهسااا ی کلی تقساایم

و رند  )1585بیانگج ضعف ب سیاری ا ساختمانهای مویود ا

نمود اسااات .روشهای متداول بهساااا ی موضاااعی ،چساااباندن

زحاا طجاحی و ایجا اسااات ،که نیا به مقاومساااا ی را ا واب

صاااحا فوالدی به ساایسااتم سااا ای و اسااتااد ا ازیاف مساالپ

مینما د .تااو های ادی بین راهکارهای امکانپذ ج و ایجا ی

پلیمجی و روش های متداول بهساااا ی کلی اضاااافه کجدن د وار

روشهای مختلف بهساااا ی سااااختمانهای بتنی ویود دارد ،که

بجشاای ،اسااتااد ا دسااتکهای فوالدی و اسااتااد ا مهاربندهای

مهندسان و کارفجما ان ال م است ،بج اساس اصول مهندسی زززه ا ن

ضجبدری بود ا ست .در ا ن مطازعه م شکال و نقاط ضعف ا ن

روشها را ار ابی و مناس تج ن راهکار را انتخاب نما ند .روشهای

روشها ا یمله شکست تجد ازیاف مسلپ پلیمجی و همچنین یجان

اساااتااد ا ور های با ازیاف کجبنی مسااالپ پلیمجی  )CFRPو

و سخت بودن ایجای به سا ی مو ضعی با ور های فوالدی ا شار

د وارهای بجشااای بتنی متداولتج ن روش ها بجای مقاومساااا ی

شاااد اسااات .ساااوکاری و یاالل [ ]1چهار روش بهساااا ی بجای

سا های بتنی هستند.

ساختمانهای بلند و کوتا بتنی مسلپ با استااد ا د وارهای بجشی
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پیام اسدی و حسین بهارلو

بتن مسلپ ،بادبند ضجبدری و نوارهای مورب  FRPرا بجرسی نمودند.

به وسا ای له منحنی های شاااکن ندیی 1ار ابی نمود ند .روش های

نتا ج ن شان داد که بجای ساختمانهای کوتا بتنی م سلپ ،ا ضافه کجدن

مقاومسااا ی شااامل سااه روش اضااافه کجدن د وار بجشاای ،پوشااش

د وار بج شی اریحیت دارد .معیارهای مقا سه کنتجل ن سبت یابهیا ی

سااتونها با  FRPو محصااور کجدن سااتونها با اسااتااد ا ور های

نسبی طبقهای ،بجش طبقا و استهالک انجژی بود است .بهطور مشابه

فوالدی بود است .نتا ج نشان داد است که روش بهسا ی پوشاندن

بجای سااااختمان های بلندمجتبه بتن مسااالپ با معیارها ی مشاااابه روش

سااتونها با  FRPبیشااتج ن بهبود را بج منحنی شااکنندیی در سااطپ

پوشاااندن تیج و سااتون با ازیاف مساالپ پلیمجی بساایار کارآمدتج خواهد

قابلیت استااد بیوقاه داشته است .پادیت و همکاران [ ]8روشهای

بود .همچنین ک ساااختمان بتنی را ک بار با د وارهای یدا کنند و

مختلف بهساااا ی ک پل را با کمک تحلیل چجخه عمج 5ار ابی

بار د گج بدون زحاا ا ن د وارها ار ابی نمودند .نتا ج نشاااان داد که

نمودند و اقتصاااادیتج ن طجح بجای بهساااا ی را با کمک تحلیل

ا ن د وارهای یداکنند سب کاهش یابهیا ی نسبی طبقهای خواهند

هز نهفا د به دساات آوردند .ون وکانگ [ ]1بجای ار ابی سااا ها

شاااد و زحاا ا ن د وارها بهعنوان عضاااو ساااا ای با تمهیدا ال م

تحت خطج زززه ،با اساااتااد ا تحلیل چجخه عمج ،هز نه نها ی را

اقت صادی ا ست .مورتاژ [ ،]5دو د دیا مختلف بجای به سا ی ،شامل

بهصااور موموع هز نه اوزیه ساااخت با هز نه مقاومسااا ی و ار ش

بهبود مقاومت و تغییج مشخصا د نامیکی سا را مورد بجرسی قجار

فعلی مورد انت ظار سااااا در حا زت حدی ز حاا نمود اساااات.

پانل های سااابک فوالدی در مکان های

کا ج اکیدس و همکاران [ ]11چارچوبی بج اساس منحنی شکنندیی

آساای پذ ج بجای بهسااا ی موضااعی بود اساات که ضاامن کاهش

و تحلیل چجخه عمج بجای ار ابی سا های طجح زج ای نشد  ،ارائه

یابهیا ی نساابی طبقا  ،بساایار سااج ا و ایجا ی هسااتند .روش د گج

نمودند .نتا ج تحلیل ک نمونه سااا با ا ن چارچوب ،نشااان داد که

اضافه کجدن قاب فوالدی با مهاربند بجای بهسا ی کلی بود است که

مقاوم سا ی ا ن سا  ،احتمال تلاا ان سانی در بجابج زززه را حداقل

سااب کاهش نامنظمی و در نتیوه کاهش پیچش در ساااختمان شااد

مینما د .در مطازعه تجفان و همکاران [ ،]11سا های غیج شکلپذ ج

ا ست .مالنی و همکاران [ ]4سه قاب بتن م سلپ با سه فل ساه طجاحی

بتنی م قاوم شاااد با از یاف پیشتن ید  FRPبا ک مک منحنی های

بجای بجش ،طجاحی بج اساااس خمش و طجاحی بج اساااس پیوسااتگی و

شاکنندیی ار ابی احتماالتی شاد اسات .همچنین احتمال متوسا

کپارچگی بین تیج و ساااقف را مورد ار ابی اقتصاااادی قجار دادند.

رخداد واژیونی و نساابت حاشاایه واژیونی اسااتااد شااد اساات .در

همچنین هز نه با سا ی پس ا وقوع زززه بجای هج سه قاب به ن سبت

مطازعه وازنته و میالنی [ ]11چارچوبی بج اسااااس تحلیل یابه یا ی

هز نه ایجای اول ار ابی شد ا ست .نتا ج ن شان داد ا ست که فل ساه

بجای ار ابی روشهای مختلف مقاومسااا ی قابهای بتنی ضااعیف

طجاحی بج ا ساس پیو ستگی و کپارچگی بین تیج و سقف اقت صادیتج

ارائه شااد اساات .ا ن روشها پوشااش  ،FRPبادبند فوالدی و د وار

اساات .چوی [ ]5روشاای بجای افتن موقعیت بهینه پوشااش  ،FRPبا دو

بتنی مسلپ بود است .سوسا و مونتیجو [ ]15ا تحلیلهای چجخه عمج

هدف حداقل شااادن هز نه پوشاااشها و ا افزا ش حداکثجی ظجفیت

و هز نهفا د بجای ار ابی اقتصااادی یز نههای مختلف مقاومسااا ی

ساااا در بجابج واژیونی را ارائه کجد اسااات .صااایای و همکاران []3

د وارهای یداکنند غیج سا ای استااد نمودند.

دادند .روش اول ،نصااا

روشهای مختلف مقاومسااا ی با  FRPرا بجای مقاومسااا ی قابهای

یمابندی مطازعا قبلی نشااان میدهد که مطازعا بساایاری

قد می بتنی ار ابی نمودند .ار ابیها به کمک تحلیلهای اسااتاتیکی

بجای ار ابی روشهای مختلف مقاومسا ی سا های بتنی انوام

و د نامیکی پیشروند غیجخطی انوام شد است.

شااد اساات .اما ال م اساات که راهکار یامعی با قابلیت مقا سااه

ا مطازعا ار ابی ساااا های مقاومساااا ی شاااد  ،در مطازعه

روشهای مختلف مورد ا ستااد قجار ییجد .در سازیان اخیج بجای

هوساات و بای [ ،]1مقاومسااا ی ک ساااختمان بتنآرمه  5طبقه را

ار ابی عملکجدی سا ها منحنی های شکنندیی و تحلیلهای
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ارزیابی آسیبپذیری قابهای ضعیف بتن مسلح مقاوم شده با روشها و ترازهای مختلف به کمک منحنی شکنندگی و تحلیل هزینه فایده

هز نه فا د مطجح بود اسااات .در ا ن م طازعه یهت اتخاذ نها ی

 -خجد شدن بتن فشاری قبل ا یاری شدن فوالد

روش مطلوب بهسا ی سا های بتنی مسلپ ا چارچوبی بج اساس

 -شکست ال ههای  FRPبه دنبال یاری شدن فوالد کششی

روش تحلیل هز نهفا د ارائه شاااد اسااات .در ا ن راهکار نوآورانه،

 -خجد شدن بتن فشاری به دنبال یاری شدن فوالد کششی

منحنی شکنندیی سا های بتنی مقاومسا ی شد با تجا های مختلف

ورآمدن  FRPا ال ه ج ن بتن

مقاومسااا ی توزید مییجدد و پس ا محاساابه مقدار آساای ساااالنه

 -یدا شدیی پوشش بتن در سطوح کششی ا بجشی

مورد انتظار ،به کمک تحلیل هز نهفا د اتخاذ تصاامیم مهندساای بین
روشها و تجا های مختلف مقاومسا ی صور میپذ جد.

بجای تشااخی

نوع یساایختگی ،ابتدا ک حازت شااکساات

فجض شااد و پس ا تحلیل ،بجرساای صااحت آن انوام میییجد.
تحلیل ها تا همگجا ی فجضااایا و نتا ج تکجار مییجدد .در ا ن

 -2تئوری و روش تحقیق

مطازعه یهت طجاحی مقاومسااا ی ا ضااواب «نشااج ه ]14[ »545

در ا ن قسمت ضمن ارائه مهمتج ن تئوریهای مورد استااد
در مطازعه و روش کلی انوام پژوهش ارائه شد است.

استااد شد است.
در روشهای کلی بهسا ی اصوال با ا واد سیستم باربج یانبی
ید د و ا تقو ت ساایسااتم باربج یانبی مویود ،عملکجد زج ای

 -1-2روشهای مقاومسازی

ازیاف کجبنی ضج

ساااا ها بهبود می ابد .روشهای متعددی یهت بهساااا ی کلی

ارتواعی بزرگتجی را ن سبت به ازیاف

ساااختمانهای بتنی مساالپ شااامل اضااافه کجدن د وار بجشاای بتنی

شی شهای دارند .همچنین مقاومت ک ش شی آنها ب سیار اد ا ست.

م سلپ ،ا ضافه کجدن مهاربند و ا ضافه کجدن د وار بج شی فوالدی

آنها تقج با کساااوم فوالد و ن و  5ازی  111بجابج آن مقاومت

ویود دارد .ا ا ن روشها د وار بج شی بتنی م سلپ دارای سختی

ک شش دارند .ایج ات صال ازیاف به ناحیه ک ش شی بتن به صورتی

باال ی اسااات و اساااتااد ا آن ساااب

کاهش یابه یا ی های

باشااد که راسااتای ازیاف موا ی یهت طوزی عضااو خمشاای و تا

سااااختمان خواهد شاااد .در ا ن مطازعه یهت احتجا ا اثج د وار

یای ممکن عمود بج آن باشد ،مقاومت خمشی آن عضو افزا ش

بج شی بج قاب خم شی ضعیف و ا واد ضعف بزرگتج در سا ،

خواهد دا شت [ .]14فج ضیا ا سا سی ج در محا سبا تقو ت

د وارها در پالن ،در خارج ا قابها فجض شد ا ست تا د وار با

خمشی مقطا بتنی با استااد ا  CFRPبه کار میروند [:]14

ازمان مج ی و فونداساایون بهصااور موزا زحاا یجدد .همچنین

 -کجنش در بتن و مصااازپ ازیاف متناساا

با فاصااله آنها ا تار

د وارهای بج شی به نحوی طجح شد اند که مقاد ج آرماتور مورد

خنثی است و شکل مقطا قبل و بعد ا باریذاری تغییجی ندارد.

نیا تیجها و ساااتون ها در قاب مقاوم شاااد  ،بیشاااتج ا قاب اوزیه

 -هیچ نوع زغزش نسبی بین ازیاف و بتن رخ نمیدهد.

ضعیف نباشد.

 تغییج شکل در ال ه چ س  ،با تویه به ضخامت خیلی کم آن،ناد د یجفته میشود.
 -ا مقاومت کششی بتن در حازت حدی نها ی صجفنظج مییجدد.

 -2-2منحنیهای شکنندگی

منحنیهای شاااکنندیی کی ا متداولتج ن و مناسااا تج ن

 -رابطه تنش-کجنش ازیاف تا نقطه شاااکسااات آن ،بهصاااور

ابزارها بجای ار ابی احتماالتی ساااا ها در بجابج زززه هساااتند .با

االستیک خطی فجض مییجدد.

اساااتااد ا ا ن منحنیها ،احتمال فزونی ک پارامتج مانند خجابی

مقاومت خمشاای ک مقطا تقو ت شااد به حازت شااکساات آن

ا حدود تعج ف شد بجای آن پارامتج ،بج ا ساس تغییجا پارامتج

بسااتگی دارد .حاال یساایختگی خمشاای ج بجای ک مقطا

تصاااادفی مانند تحج ک زززه بیان مییجدد .کی ا مهم تج ن

مطجح است:

کاربجد های ا ن منحنی ها در ار ابی اثج مقاوم ساااا ی بج روی
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عملکجد نها ی سا و میزان بهبود و کاهش احتمال فزونی خجابی

قو و ضاااعف یز نههای مختلف اسااات .با کمک ا ن روش،

ا حاادود عملکجد اساااات .کی ا متااداول تج ن رواب توزیااد

یز نه ها ا زحاا صاااجفهیو ی در کار ،مان و ا هز نه انتخاب

منحنیهای شکنندیی توس هوانگ و هو [ ]15ارائه شد است.

مییجدند .رابطه ساد شد آن بهصور رابطه  )5است:

در ا ن روش ابتدا پارامتجی به نام  CAVسااجعت مطلل تومعی)
به شاااجح رابطه  )1بج حسااا
مد

پارامتج شاااتاب مین ) )a(tدر

)5

مان تحج ک زززه  )Tتعج ف شد است:

در ا ن رابطه  Bمنافا و  Cهز نه اسااات .با تویه به ا نکه
T

CAV   a(t)dt

)1

B
C

CBA 

0

پارامتج  ،PFijاحتمال فزونی خجابی ا حد خجابی iام بها ای
رخداد زززهای با  CAVمعادل با  ،vjبه شجح ج است:
PFij  prob(DT  DTi CAV  v j )  FDT (DTi CAV  v j ) )1

هز نهها و منافا ممکن است در مانی بعد ا رسیدن پجوژ به
بهج بجداری رخ دهند ،مان مطابل رابطه  )3نیز در رابطه ویود
خواهد داشت:
) TL (B  C
t
t
t
)t 0 (1  r

NPV  

)3
که  NPVار ش خاز

فعلی منافا ایتماعی Bt ،منافا در سااال t

که در رابطه  DT ،)1معیار خجابی و  Fمعجف تابا تو ا تومعی

و  Ctهز نههای در سال  TL ،tتعداد سال عمج سا و  rنجخ بهج

احتمال است .با زحاا تو ا زوگ نجمال بجای معیار خجابی ،)DI

اساات .ساااد تج ن حازت نساابت منافا به هز نهها در مان بعد ا

پارامتج  PFijبهصور رابطه  )5تعج ف خواهد شد:

رسیدن پجوژ به بهج بجداری بهصور رابطه  )1تعج ف میشود:

)5

)ln(DIi )  Ln(DI
) CAV  v j
)σ Ln(DI

(PFij  1  Φ

)1

̅̅̅̅̅̅̅̅̅ م یانگین ز گار تم طبیعی
که  σانحجاف اسااا تا ندارد و )Ln(DI
مقاد ج خجابی هسااتند .منحنی شااکنندیی بها ای حد خجابی iام به
ک مک داد های  PFijت حت م قاد ج مختلف  CAVبه دساااات
می آ د .ماتج س احت مال خجابی شااااا مل ماتج س با درا ه های
احتمال خجابی  ،)PDSijحدود مختلف خجابی ا ست .ا ن درا هها
به کمک رابطه  )4بجای حازتی که چهار تجا خجابی تعج ف شد
باشد ،به دست میآ ند:
)(i  4

)4

)(i  5

ایج سااجما ه بهعنوان عاملی مهم در نظج یجفته شااود ،نساابت
ار ش فعلی منااافا  )NPVبااه هز نااه ساااجمااا ااهای ،)CCapital
بهصور رابطه  )8است:
t

)8

) C t )(1  r
Ccapital

TL
t 0 (Bt

B
NPV


C Ccapital

هز نه میتواند هز نه مقاومسااا ی سااا و مقدار منافا ،مقدار

 PFij  PFi1j
PDSij  
PFij


شا ان ذکج است بهیای پارامتج  ،CAVپارامتجهای د گجی مانند
بیشینه شتاب مین  )PGAنیز میتواند مورد استااد قجار ییجد.
 -3-2تحلیل هزینهفایده

تحلیل هز نه فا د  4روشااای نظاممند بجای تخمین دن نقاط
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t
TL
)B t 0 B t (1  r
 TL
C t 0 C t (1  r)t

کاهش هز نه آساای

مورد انتظار سااا در طول عمج آن باشااد.

هجچقدر ا ن مقدار بزرگتج شود عنی مقاوم سا ی توییهپذ جتج
است .بجای محاااااسبه هااااز نااااه آسی  ،نسبت آسی خااااجابی
مجکااازی  CDRiمجبوط به iامیااان تاااجا آسی

بهصور نسبت

میانگین هز نه تعمیج سااا در تجا iام آساای

به هز نه نوسااا ی

ساااا تعج ف مییجدد .یدول  )1مقاد ج مختلف  CDRiمورد
اسااتااد در ا ن مقازه مطابل با آ یننامه  ]13[ ATC-13ارائه شااد
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̅̅̅̅̅ بجای زززه رخ داد با
DR j

اساات .میانگین نساابت هز نه آساای

مقدار  PGAبجابج با  ajبهصور رابطه ج به دست آ د:

نجخ کنونی کل خجابیها محا سبه شد ا ست .مقدار منافا در ا ن

5

DR j   PDSij  CDR i

)1

پجداخت اساات .با فجض نجخ بهج  11درصااد در  51سااال مقدار

i1

جدول ( :)1ارزیابی نسبت هزینههای آسیب در ترازهای مختلف [.]11
تراز عملکردی وضعیت آسیب جابهجایی نسبی طبقهای) (%مقدار خرابی )(%

مطازعه کاهش هز نه مورد انتظار ساالنه در اثج هج ک ا اقداما
مقاومسا ی فجض شد است.
 -4-2روش انجام مطالعه

بجای ار ااابی آسااای ا پااذ جی سااانااار و هااای مختلف
مقاوم ساااا ی ا چارچوب نما ش داد شاااد در شاااکل )1

I

ناچیز

≤0.1

1

II

خیلی کم

0.1<θmax≤0.2

1/ 1

III

کم

0.2<θmax≤0.4

5/55

IV

متوس

0.4<θmax≤1.0

11/4

V

سنگین

1.0<θmax≤1.8

54/8

VI

خیلی سنگین

1.8<θmax≤3.0

35/4

سااانار وهای مختلف مورد مقا ساااه قجار خواهند یجفت و بج

VII

واژیونی

3.0<θmax

111

روی نتا ج بحث و نتیوه ییجی شد است.

هز نه آسااای

 DCjبجابج با هز نه تعمیج ساااا بها ای زززه
DC j  DR j  RPC

خجابی مورد انتظار ساالنه  AELبهصور
Δa
Δa 
)  FA (a j 
)
2
2 


ج تعج ف میشود:



Na

AEL   DC j FA (a j 
j1

که )…( Fتابا تو ا تومعی احتمال رخداد سااااالنه زززه با بیشاااینه
شتاب زززه  )PGAا ست .بجای تبد ل هز نه ساالنه خجابی به هز نه
کلی خجابی در طول عمج سا ا رابطه  )11استااد میشود:

)11

مقاد ج خجابی ها ا ستخجاج و سپس منحنی شکنندیی ،ماتج س
احتماالتی خجابی و هز نه خسار مورد انتظار ساالنه به دست
می آ د .در آخج ن مجحله با کمک رابطه تحل یل هز نه فا د

 -3مدلسازی
مقاطا سا های ضعیف مورد ا ستااد به صورتی زحاا
شد است که دارای ظجفیت ال م در بجابج بارهای ثقلی باشند.

که  RPCبجابج با هز نه نوسا ی کل سا است .بد نتجتی هز نه

)11

سااا نار و ها با ک مک تحل یل د نامیکی غیجخطی پیش رو ند

 -1-3مشخصات قاب بتنی ضعیف

رخداد با  ،PGA=ajمطابل با رابطه  )11است:
)11

اسااتااد شااد اساات .مطابل با ا ن چارچوب بجای هج ک ا









1

1

(1  r) t

NPV  A 
i




که  Aم قدار هز نه خجابی ساااااال نه r ،نجخ بهج و  tکل مان

همچنین ظجفیت تحمل ا ن ساااا ها در بجابج بارهای یانبی تا
حد شتاب  1/1gا ست .سا های مذکور در شهج ا صاهان با
تیپ خاک  ΙΙΙو خطج ن سبی منطق ه متو س مطابل با ا ستاندارد
 1811و جا ش  ]11[ 4زحاا شد است .مقاوم سا ی ا ن سا
ضعیف با کمک نتا ج تحلیل ا ستاتیکی غیجخطی در نجم افزار
 ]18[ SAP2000ان وام شااااد و بجای تحل یل های غیجخطی
د نامیکی سا ا نجم افزار  ]11[ IDARCاستااد شد است.
در هج دو نجم افزار در تحلیل های غیجخطی ،سااا به صااور
ک قاب میانی مدل شد است .ازمانها در نجم افزار
[ ]11به صاااور

IDARC

فا بج هساااتند که قابلیت تعج ف دقیل ابعاد و

م قدار میلگجد مصاااجفی تیج ها ،ساااتون ها و د وار ها در ا ن
نجم اف ا زار فجاهم است .بجای وال چجخه ای در تحلیل های
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شکل ( :)1چارچوب ارزیابی آسیبپذیری سازههای مقاوم شده.

د نامیکی پیش روند پارامتجهای کاهند ای بج ا ساس سختی،

تطابل تمامی ا ن تحلیل ه ا نشااان ا صااحت مدل سااا یها و

تعج ف صاااحیپ

تحلیل ها است .همچنین شا ان ذکج است ،مطابل با یزارشهای

مقاومت و زغزش ویود دارد .در صاااور

پارامتجهای کاهند در ا ن نجم افزار رفتار مورد انتظار ا سا

 ]11[ MCEER-99-0018و  ]11[ NCEER-96-0010صااحت

منتج می یجدد .بجای صحت سنوی مدل سا ی با ا ن نجم افزار،

ا ن نجم اف اااا زار با نتا ج آ ما شگاهی نیز تأ ید شد است  .در

در مطازعه بخ شی و ا سدی [ ] 11پارامتجهای وال به صورتی

هج سااااا

با تویه به میزان شاااکل پذ جی و شاااکل منحنی

تعج ف شد اند که چجخه های محاسبه شد توس نجم افزا ر و

چجخه ای ساااا ه ای اوزیه و مقاوم شاااد مقاد ج پارامتجهای

مطازعا

آ ما شااگاهی منطبل شااوند .همچنین در ا ن مطازعه

م قا د ج مان ت ناوب اصااالی سااااا

و منحنی پوش آور دو

نجم افزار  ]18[ SAP2000و  ] 11[ IDARCمقا سه شد است.

900

وال تعج ف شد است.
در شااکل  )1پالن تیپ طبقا مشااخ

شااد اساات .ابعاد

نما ش داد شد در پالنها بج حس متج و ابعاد مقاطا در بجشها
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بج حس

سانتیمتج است .مقدار بار مجد طبقا  411کیلویجم بج

بااار خطی د وارهااای پیجامونی بجابج  111کیلویجم بج متج مجبا

بجابج  111کیلویجم بج متج مجبا و بار

است .سا های مورد بجرسی در ا ن پژوهش قابهای  8 ،5و 15

متج مجبا ،بار ند طب قا

معادل پارتیشن بجابج  111کیلویجم بج متج مجبا انتخاب شد است.

طبقه با ارتااع طبقه  5متج مطابل شکل  )1هستند:

شکل ( :)2پالن تیپ طبقات و نمای قابهای سازههای تحلیل شده.
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بجای مقاومسا ی سا ها ا نشج ه « 531دستورازعمل بهسا ی

هدف ا بهسا ی «بهسا ی مبنا» فجض شد است ،عنی تحت

سا های مویود» [ ]15استااد شد است .بد نمنظور یابهیا ی

«خطج زج ای  )1/15 g »1چجخش ازمان ها محدود به ساااطپ

هدف ا رابطه  )15محا سبه شد ا ست و سپس عملکجد ازمانها

ا منی یانی  )LSباشااند .وضااعیت ازمانهای سااا ضااعیف در

در ا ن یابهیا ی سنوید شد است:

یابهیا ی هدف بجای سا  5طبقه بهصور شکل  )5است ،که

g

)15
در ا ن رابطه  C0ضاااج

Te2
4π 2

δ t  C0C1C2Sa

همانطور که مشاهد می شود ،بجای ا ن سا چجخش پالستیک
تعدادی ا تیجها ا حد موا فجاتج است.

اصاااالح بجای ارتباط تغییج مکان

طیای سی ستم ک دریه آ ادی به تغییج مکان بام سی ستم چند
دریه آ ادی اساات .تحلیلها نشااان داد اساات که سااا های ا ن
مطازعه بج شی نی ستند ،عنی در تمامی طبقا تغییج مکانهای ن سبی
کوچکتج ا طبقا

ج ن نیسااتند .بد نتجتی  C0بجای سااا 5

طبقه بجابج با  1/4و بجای سا های با تعداد طبقا بی شتج بجابج با 1/5
فجض شد است C1 .ضج

تصحیپ بجای اعمال تغییج مکان غیج

ارتواعی سی ستم ا ست که بجای سا ها با مان تناوبهای ا صلی
مؤثج  )Teبیش ا  1/1 sبجابج با  1/1و بجای ساااا ها با  Teکمتج ا
آن بج حساا پارامتج نسااابت نیا مقاومت ارتواعی به مقاومت
تساالیم  )Ruبه دساات میآ د C2 .ضااج

تصااحیپ بجای اثجا

کاهش سااختی و مقاومت اعضااای سااا ای بج تغییج مکانهای
ناشی ا وال چجخهای است که بجای سا ها با  Teبیش ا 1/1 s
بجابج با  1/1و بجای سااا ها با  Teکمتج ا آن بج حساا  Ruو مان
تناوب مؤثج سا به دست میآ د .با تویه به ا نکه مان تناوبهای
د نامیکی ساااا ها در ا ن مطازعه بیش ا  1/1 sهساااتند ،مقاد ج
ضاااجا

 C1و  C2بجابج با  1/1هساااتند Sa .شاااتاب طیای در مان

تناوب ا صلی مؤثج ا ست .مقدار  Ruبج ح س  Cmبه د ست میآ د
که بجای سااا های قاب بتنی بدون د وار بجشاای بجابج با  1/1و بجای
سا های با د وار بج شی بجابج  1/8ا ست .در تحلیلهای ا ستاتیکی
غیجخطی دو نوع تو ا ،بااه تجتی ا

تو ا بااار نوع اول ا نوع

د نااامیکی خطی طیای و تو ا بااار نوع دوم ا نوع کنواخاات
استااد شد است .ا ن تحلیلها تا  1/5بجابج یابهیا ی هدف انوام
شاااد اسااات .همچنین به ایزا با تویه به ابعاد ،مقاد ج میلگجدها و
نیجویهای وارد  ،مااصل پالستیک اختصاص داد شد است.
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شکل ( :)3نتایج تحلیل غیرخطی استاتیکی قاب  5طبقه ضعیف.

 -2-3مقاومسازی با ورقهای CFRP

ماهجی [ ]1با بجرسی چند ن نمونه یجافها ی یهت تعیین میزان
انحنا و شکلپذ جی سا های مقاوم شد با  CFRPارائه کجد است.
ماهینی و رونل [ ]14به بجرسی شکلپذ جی ازمانهای بهسا ی شد
با  FRPاقدام کجدند .نتیوه ا ن تحقیقا یجاف ها ی یهت میزان
شااکلپذ جی سااا نها ی بود

اساات که نشااان داد با افزا ش FRP

یهت افزا ش مقاومت خمشی تیجها ،میزان شکلپذ جی نها ی تیجها
کاهش می ابد .تعیین مدل دقیل رفتاری ازمانهای مقاوم سا ی شد
با  FRPکار دشواری است .بجای مدلسا ی مناس رفتار سا مقاوم
شد در نجمافزار  ،]11[ IDARCال م ا ست مقاد ج پارامتجهای وال
را تصحیپ نمود .در ا ن نجمافزار مقدار ضج

پیشنهادی بجای پارامتج

وال بج اساس شکلپذ جی  )HBDبجای سا های با وال متوس ،
بجابج  1/5پی شنهاد شد است .بجای قابهای به سا ی شد
ا ن ضج
)14

مطابل با رابطه  )14اصالح شد است.
 0.3

φ old
φ new

با CFRP

HBD 
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که در آن  ϕoldمیزان انحنا قبل ا بهساااا ی و  ϕnewمیزان انحنا
پس ا به سا ی ا ست که مقاد ج آنها ا مطازعه ماهینی و رونل []14
استخجاج شد است .همچنین بجای وال مقاومت بج اساس انجژی )HBE
بجای وال متوسا ا مقدار  1/15پیشااانهاد شاااد اسااات ،که بجای
قابهای بهسااا ی شااد با  CFRPا ن ضااج

بج اساااس تغییجا

شکلپذ جی انحنا که در یذب انجژی مؤثج است کاهش می ابد.
)15

μ old
 0.15
μ new

HBE 
شکککل ( :)4رابطه ممان -انحنا برای مقادیر مختلف مقاومسککازی با الیاف
کربنی پلیمری [.]24

که در آن  μoldمیزان شکلپذ جی انحنا قبل ا به سا

ی و μnew

میزان شکلپذ جی انحنا پس ا به سا ی ا ست ،که مقاد ج آنها ا
مطازعه ماهینی و رونل [ ]14اسااتخجاج شااد اساات .بجای بهسااا ی
تیجهای قاب ضااعیف ،ا نشااج ه  ]14[ 545اسااتااد شااد اساات،
سااپس با اسااتااد ا شااکل  )4که بج مبنای تحقیقا مجیا []14
است ،میزان نها ی انحنا بجای تیجها قبل و پس ا بهسا ی به دست
آمد اساات .در ارتباط با شااکلپذ جی با اسااتااد ا نتا ج [ ]14و
استااد ا شکل  )5مقدار شکلپذ جی تیجهای بتنی مسلپ قبل و
بعد ا بهسا ی به دست آمد است.
با تویه به نتا ج بسیاری ا محققین ا یمله ماهجی [ ،]1سوکاری
و یاالل [ ،]1هوساات و بای [ ]1پوشاااندن سااتونهای بتنی مساالپ با
ور های  CFRPمحصااورشاادیی سااتونها را افزا ش خواهد داد.
بجنامه  ]11[ IDARCامکان تعج ف میزان محصورشدیی بجای ستون
را دارد .در ا ن تحقیل بجای قابهای ضعیف اوزیه ا ن ضج

مطابل

پیشااانهاد بجنامه بجابج  1/5محصاااورشااادیی ناچیز) و بجای قابهای
بهسااا ی شااد با  CFRPا ن ضااج

بجابج  1/33محصااورشاادیی

متوس ) در نظج یجفته شد است.
بجای بجرساای دقیلتج روش بهسااا ی با  CFRPعالو بج بجرساای و
مدلسااا ی قابهای ضااعیف بهسااا ی شااد مطابل نشااج ه ،]14[ 545

شکککل ( :)5رابطه شکککلپذیری انحنا برای مقادیر مختلف مقاومسککازی با
الیاف کربنی پلیمری [.]24

صور یجفته فجضیا

E FRP  155GPa,φ FRP  0.75,ε FRP  0.0155 )13

که  Eمدول االسااتیساایته ϕ ،ضااج

اطمینان طجاحی و  εکجنش

نها ی  CFRPاساات .زنگج مقاوم بجای تیجهای مسااتطیلی ا رابطه
 )11محاسبه میشود [:]14

ار ابی ساا در دو حازت بهساا ی دسات باال که مقدار  CFRPحدود
 155در صد مقدار پا ه و به سا ی حداکثج که مقدار  CFRPحدود 111

ج بجای  CFRPدر نظج یجفته شد است:

)11

M r  φsfsAs (d  x/2)  φs fs' A's (d'  x/2) 
)φ FRP E FRPε FRPA FRP (h  x/2

درصد مقدار پا ه است ،انوام شد است .سپس منحنیهای شکنندیی
تجسیم و ار ابی نها ی با تحلیل هز نهفا د انوام شد است .در محاسبا

که  xارتااع ناحیه فشاری As ،و  A′sمساحت میلگجد فشاریfs ،
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و  fs′مقاومت نها ی فوالد d ،و ’ dارتااع ماید مقطا و  hارتااع

که در آن  ωwنسااابت مقاومت حومی اسااات که ا رابطه )11

کل تیج اسااات .بجای محاسااابه طول نوارهای  CFRPبا تویه به

محاسبه میشود.

مقدار زنگج مقاوم و تجسااایم د ایجام زنگج در طول عضاااو ،مقدار
طول مورد نیا به دساات میآ د .دور پیچ کجدن اعضااای فشاااری

)11

تو س ور های  ،FRPمح صور شدیی آن اع ضا را افزا ش داد
و منوج به افزا ش ظجفیت مقاومت فشاری اعضا مییجدد .افزا ش

f1FRP

ضاج

φcfc

= ωw

عملکجد  )αprبجای ک مقطا مساتطیلی ،به کیایت

مح صور شدیی سب افزا ش شکلپذ جی اع ضا تحت تجکی

ایجا و چسبندیی بتن -ر ن و ازیاف بستگی دارد،که بجابج واحد

نیجوهای محوری و خمشی مییجدد .فشار محصورشدیی )flfrp

در نظج یجفته شد است .در صور مقاوم سا ی قابهای بتنی با

به سب مقاوم سا ی ک مقطا م ستطیلی با م صازپ  FRPمطابل

 CFRPمشااخصااا اصاالی د نامیکی سااا ها تغییجی نمیکند،

رابطه  )18محاسبه میشود:

ب نابجا ن یا به یا ی هدف ،ه مان م قاد ج قبلی اساااات .ب نابجا ن

)2Nb φ FRP E FRP ε FRP t FRP (b  h
)18
bh

ازمانهای ضعیف در یابهیا ی هدف شنا سا ی و مقاوم شدند.

f1FRP 

ارتااع پوشاشهای  CFRPبهاندا ارتااع ناحیه تنگ و ژ زحاا
5

که  Nbتعداد ال ه ها و  bعجض مقطا اسااات .کجنش مصاااازپ

شاد و روش مقاومساا ی بهصاور سااد

 CFRPبجای محصورشدیی غیج پیشتنید تا حداکثج نسبت ابعاد

اساات .در یدول  )1تعداد ال ههای مورد اسااتااد بجای سااتونها

مقطا  1/5بجابج  1/111در نظج یجفته میشود .مقاومت فشاری بتن

به صاااور

نمو نه نما ش داد شااااد اساااات .در ا ن یدول

محصور شد ا رابطه  )11تعیین میشود:

ضخامت هج ال ه پو شش  1/15میلیمتج فجض شد ا ست .همچنین

) fcc  fc (1  α prωw

)11

 )ERBفجض شاد

در شکل  )3یزئیا تقو ت تیجها و ستونها نما ش داد شد است.

جدول ( :)2تعداد الیههای  CFRPبرای ستونها و ابعاد هندسی دیوارهای برشی با تراز حداقل برای مقاومسازی سازهها.
سازه  5طبقه

طبقه

سازه  15طبقه

سازه  8طبقه

طول ایزای
طول ایزای تعداد ال ههای طول د وار ضخامت طول ایزای تعداد ال ههای طول د وار ضخامت
تعداد ال ههای طول د وار ضخامت
 )mmد وار  )mmمج ی )mm
 )mmد وار  )mmمج ی CFRP )mm
 )mmد وار  )mmمج ی CFRP )mm
CFRP
1111
511
4111
5
511
511
5111
5
511
151
5111
1
1
1

8

5111

151

511

1

5111

511

511

1

4111

511

811

5

5

5111

111

511

1

5111

511

511

1

4111

511

811

4

5

5111

111

511

5

5111

511

511

1

4111

511

111

5

1

5111

111

511

1

5111

511

511

5

4111

511

311

3

1

5111

511

511

1

4111

511

511

1

1

5111

511

511

1

4111

511

511

8

1

5111

511

511

4

4111

511

511

1

5

4111

511

511

11

5

4111

511

511

11

1

4111

511

511

11

4

4111

511

511

15

1

4111

511

511

14

1

4111

511

511

15

1

4111

511

511
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است .ا طجفی ضخامت و طول د وارها که معجف سختی یانبی
آنها هستند ،به صورتی طجاحی شد است که سهم اصلی بارهای
یانبی به د وارها بجساااد و در نتیوه نیا ی به تقو ت قاب مویود
ضااعیف نباشااد .د وارها در ا ن نجمافزار بهصااور سااتون معادل
مدلسااا ی شااد اساات .بجای تحلیلهای د نامیکی غیجخطی ا
نجمافزار  ]11[ IDARCا ستااد شد ا ست .م شخ صا

وال ا ن

د وار ها نیز متوسااا و میلگجد های قا م و افقی نیز به صاااور
مستقیم در نجمافزار اعمال شد است.
میلگجد د وارها در سااه حازت طجاحی و زحاا شااد اساات.
حازت اول مقدار مورد نیا حداقل ،حازت دوم دسااات باال ،به
مقدار  155درصد مقدار حداقل مورد نیا و حازت سوم حداکثج،
به مقدار  111درصااد مقدار حداقل مورد نیا در نظج یجفته شااد
اسااات ،که در هج حازت محدود ت های حداقلی و حداکثجی
در صد میلگجد موا مبحث نهم مقجرا ملی رعا ت شد ا ست.
در یدول  )1ابعاد د وارهای بجشی مورد استااد ارائه داد شد
اسااات .شاااا ان ذکج اسااات که عجض ایزای مج ی با ضاااخامت
د وارها کسان فجض شد است.
مان تناوب اصاالی و حداکثج یابهیا ی نساابی طبقا بجای
شکل ( :)1نمایش تقویت تیرها و ستونها با .]14[ CFRP

سااا ضااعیف اوزیه و سااا مقاوم شااد با د وار بجشاای ،در بجابج
مقدار موا آ یننامه طجاحی ساااا در بجابج زززه  1811و جا ش

 -3-3مقاومسازی با دیوار برشی

چهارم ،در یدول  )5ارائه شد است.

بجای مقاومسااا ی با د وار بجشاای ،در فا ل ]18[ SAP2000
د وارها خارج ا قابهای اصلی مدلسا ی شدند تا اثج اضافی بج
ستونهای ضعیف فعلی ندا شته با شند .اتصال ا ن ستونها با قاب
ضااعیف به کمک ایزای صاال

بدون یجم و دو سااج ساااد بود

 -4-3شتابنگاشتهای مورد استفاده

شتابنگاشتهای مورد نظج بجای تحلیل تار خچه مانی با د تا
حد امکان و ژییها ی مشابه با زززه محتمل در ساختگا و شجا

جدول ( :)3جدول مقایسهای جابهجایی نسبی طبقهای سازههای ضعیف و سازههای مقاوم شده با دیوار برشی.
ردیف تعداد طبقات ساختمان

زمان تناوب طبیعی مود اول (ثانیه)

حداکثر جابهجایی نسبی طبقهای

مقدار مجاز جابهجایی نسبی طبقهای

سا ضعیف

سا مقاوم شد

سا ضعیف

سا مقاوم شد

1

5

1/45

1/14

1/1415

1/1151

1/115

1

8

1/ 1

1/41

1/1585

1/1185

1/11

5

15

5/18

1/ 3

1/1315

1/1133

1/11
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زززه طجح را داشته باشند .بجای تطابل کامل طیف شتابنگاشتهای

 )LSو آستانه فجور زش  )CPمنحنیهای شکنندیی بجای سا های

زززه با طیف طجح آ یننامه ،هم مان شااتابنگاشااتهای مصاانوعی و

 8، 5و  15طبقه تجساایم شااد اساات .مقدار یابهیا ی نساابی متناظج با

واقعی ا ستااد شد ا ست .بد نمنظور  15رکورد م صنوعی که دارای

ا ن حدود بنا بج مقاد ج پیشنهادی آ یننامه  ]11[ FEMA365بهتجتی

طیف پاساااخی م طابل با طیف طجح هسااات ند و به ک مک

بجابج با  1 ،1و  4درصاااد ارتااع طبقا زحاا شاااد اسااات .در

نجم افزار  ]15[ SeismoArtifتوز ید شاااد اسااات ،با شاااش عدد

یدولهای  )4تا  )3وضااعیت عملکجدی سااا تحت زززه طجح و

شتابنگاشت واقعی زززه مطابل با شجا ساختگا استااد شد است.

حداکثج بجای سا ضعیف اوزیه و سا های مقاومسا ی شد نما ش

شتابنگاشتهای مصنوعی بجای هموارد شدن طیف پاسخ رکوردها

میدهد .در شکلهای  )1 ،)8و  )11منحنی شکنندیی سا های

با طیف طجح و عدم دور شدن پاسخ سا ا مقدار طیف طجح استااد

بهسا ی شد با  CFRPو د وارهای بجشی با منحنی شکنندیی سا

شاااد اسااات و همچنین شاااتابنگاشاااتهای واقعی بجای زحاا اثج

ضعیف اوزیه مقا سه شد است .عالمتهای اختصاری در یداول و

شتابنگاشتهای واقعی زحاا شد است .شتابنگاشتها با استااد

شکلهای ا ن بخش به شجح ج است:

ا روش پیشااانهادی آ یننامه  ]11[ 1811در راساااتای اصااالی مقیاس

 :Wقاب ضعیف :FLR ،قاب به سا ی شد با  CFRPدر حازت

شد اند .انتخاب شتابنگاشتهای واقعی ا مجیا [ ]13با شجا دور

حداقلی :FNR ،قاب بهسا ی شد با  CFRPدست باال :FHR ،قاب

زززه بین  3تا  1ر شاااتج و زحاا نوع خاک نوع III

بهسااا ی شااد با  CFRPدر حازت حداکثج :SWLR ،قاب بهسااا ی

ا ست .در شکل شمار  )1طیف شتابنگا شتهای مقیاس شد در

شد با د وار بجشی در حازت حداقلی :SWNR ،قاب بهسا ی شد با

مقیاس

د وار بجشی در حازت دست باال :WHR ،قاب بهسا ی شد با د وار

ا یسااال ،بزریی

بجابج حازت مقیاس نشااد و آ یننامه ارائه شااد اساات .ضااج

بجای قاب ضااعیف و قاب مقاوم شااد با  CFRPو همچنین بجای سااا

بجشی در حازت حداکثج.

دارای د وار ،ک مقدار مساوی به دست آمد است.
جدول ( :)4سککطوع عملکرد برای سککازههای  5طبقه مورد مطالعه تحت
زلزله طرع و زلزله حداکثر.
شتاب

SWHR SWNR SWLR FHR FNR FLR W

زززه طجح LS CP )0.25g

LS

LS

IO

IO

IO

CP

CP

CP

LS

LS

LS

زززه حداکثج )0.4g

F

جدول ( :)5سککطوع عملکرد برای سککازههای  8طبقه مورد مطالعه تحت
شکل ( :)7نمودار مقیاس شده شتابنگاشتها.

زلزله طرع و زلزله حداکثر.
شتاب

 -4نتایج تحلیلهای عددی
در ا ن بخش م طابل با چارچوب ار ابی آسا ا ی پذ جی ،اب تدا
منحنیهای شکنندیی بجای سا های مختلف ارائه شد است .سپس با
تویه به محاسبا انوام پذ جفته تحلیل هز نهفا د صور پذ جفته است.

زززه طجح LS CP )0.25g

LS

LS

IO

IO

IO

CP

CP

CP

LS

LS

LS

زززه حداکثج F )0.4g

جدول ( :)1سطوع عملکرد برای سازههای  15طبقه مورد مطالعه تحت
زلزله طرع و زلزله حداکثر.
شتاب

 -1-4تولید منحنیهای شکنندگی

بجای سه حد عملکجد ،خدما رسانی بیوقاه  ،)IOا منی یانی

905

SWHR SWNR SWLR FHR FNR FLR W

SWHR SWNR SWLR FHR FNR FLR W

زززه طجح LS CP )0.25g

LS

زززه حداکثج CP F )0.4g

CP

LS
CP

LS
LS

LS
LS

LS
LS
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ارزیابی آسیبپذیری قابهای ضعیف بتن مسلح مقاوم شده با روشها و ترازهای مختلف به کمک منحنی شکنندگی و تحلیل هزینه فایده

شکل ( :)8منحنی شکنندگی سازههای  5طبقه.

شکل ( :)9منحنی شکنندگی سازههای  8طبقه.

شکل ( :)11منحنی شکنندگی سازههای  15طبقه.

 -2-4تحلیل هزینهفایده

یهت بجآورد مازی ،سا های  8، 5و  15طبقه قبل ا بهسا ی
به صور دقیل متج شد ا ست .با تویه به بجآورد مازی اع ضای
غیج سا ای اعم ا هز نه تأسی سا و مبلمان مطابل قیمت مجسوم
مقدار  1/111/111ر ال بها ای هج متج مجبا بجآورد میشاااود که
ا ن هز نه به هز نه کل سااا اضااافه خواهد شااد .ایج هز نههای

دور بهج بجداری را زحاا نکنیم  ،)Ct=0در ا ن صااور فا د ،
تااضااال هز نه خجابی سااااالنه مورد انتظار در حازت فعلی و در
حازت مقاومسا ی به روش iام است [:]8
)11

] Benefit i =AEL  Initial -AEL[Retrofit i

هز نه ساااا های مورد بجرسااای در پژوهش ،در یدولهای
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 )1تا  )1ارائه شد ا ست .بجای د وارها هز نه فوندا سیونها با
فجض اساااتااد ا میکجوپا ل هم زحاا شاااد اسااات .در حازت
استااد ا  CFRPهمه یزئیا مورد نیا مطابل شکل  )3زحاا
شد ا ست .بجای منطقه مورد نظج با فجض سطوح خطج زج ای
آ ین نامه ،منحنی خطج زج ای مطابل شاااکل  )11زحاا شاااد
اسااات .بد ن تجتی

خالصاااه نتا ج تحلیل هز نه فا د مطابل با

یدولهای  )11تا  )15است.

شکل ( :)11منحنی خطر لرزهای ساالنه متناظر با شتاب.
جدول ( :)7هزینههای سازههای  5طبقه مورد بررسی.

هزینه اجزای سازهای

هزینه اجزای غیر سازهای

هزینه بهسازی

هزینه کل

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

W

1351

5311

1

1151

FLR

1351

5311

111

1441

FNR

1351

5311

113

1453

FHR

1351

5311

151

1481

SWLR

1351

5311

555

1315

SWNR

1351

5311

511

1311

SWHR

1351

5311

581

1351

نوع سازه مورد بررسی

جدول ( :)8هزینههای سازههای  8طبقه مورد بررسی.
هزینه اجزای سازهای

هزینه اجزای غیر سازهای

هزینه بهسازی

هزینه کل

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

W

1111

8131

1

11151

FLR

1111

8131

555

11415

FNR

1111

8131

411

11451

FHR

1111

8131

431

11511

SWLR

1111

8131

511

11341

SWNR

1111

8131

315

11335

SWHR

1111

8131

355

11385

نوع سازه مورد بررسی

جدول ( :)9هزینههای سازههای  15طبقه مورد بررسی.
هزینه اجزای سازهای

هزینه اجزای غیر سازهای

هزینه بهسازی

هزینه کل

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

W

5853

13811

1

11353

FLR

5853

13811

141

15415

FNR

5853

13811

834

15511

FHR

5853

13811

111

15355

SWLR

5853

13811

1151

15188

SWNR

5853

13811

1115

15811

SWHR

5853

13811

1115

15811

نوع سازه مورد بررسی
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ارزیابی آسیبپذیری قابهای ضعیف بتن مسلح مقاوم شده با روشها و ترازهای مختلف به کمک منحنی شکنندگی و تحلیل هزینه فایده
جدول ( :)11خالصه نتایج تحلیل هزینه فایده برای سازه  5طبقه مقاومسازی شده.
سازه ضعیف

سازههای مقاومسازی شده
حداقل
111

دست باال
113

حداکثج
151

1453
153/4

1481
115/1
1181/3
1351/8

هز نه مقاومسا ی با  CFRPمیلیون تومان)

-

هز نه کلی سا میلیون تومان)
هز نه خجابی ساالنه مورد انتظار میلیون تومان)

1151
511/18

1441
151/8

هز نه کنونی کل خجابی میلیون تومان)
مقدار فا د

1841/4
-

1413/1
1411/55

1181/1
1551/1

نسبت فایده به هزینه
هز نه مقاومسا ی با د وار بجشی میلیون تومان)

-

7/37
555

7/57
511

7/22
581

هز نه کلی سا میلیون تومان)
هز نه خجابی ساالنه مورد انتظار میلیون تومان)

1151
511/18

1351
115/11

1311
13/81

1351
15/1

هز نه کنونی کل خجابی میلیون تومان)
مقدار فا د

1841/4
-

1134/14
1113/33

111/8
1151/3

815/1
1133/1

نسبت فایده به هزینه

-

5

5/ 2

5/11

جدول ( :)11خالصه نتایج تحلیل هزینه فایده برای سازه  8طبقه مقاومسازی شده.
سازه ضعیف

سازههای مقاومسازی شده

هز نه مقاومسا ی با  CFRPمیلیون تومان)

-

حداقل
555

دست باال
411

حداکثج
431

هز نه کلی سا میلیون تومان)
هز نه خجابی ساالنه مورد انتظار میلیون تومان)

11141/3
181/48

11415
118/5

11451
18

11511
31/8

هز نه کنونی کل خجابی میلیون تومان)
مقدار فا د

1181/1
-

1111/1
131/4

155
1148/1

585/8
1111/5

نسبت فایده به هزینه
هز نه مقاومسا ی با د وار بجشی میلیون تومان)

-

2/11
511

2/58
315

2/11
355

هز نه کلی سا میلیون تومان)
هز نه خجابی ساالنه مورد انتظار میلیون تومان)

11141/3
181/48

11341
18/5

11335
15/3

11385
14/8

هز نه کنونی کل خجابی میلیون تومان)
مقدار فا د

1181/1
-

138/1
1511/1

141/3
1541/5

151/1
1548/1

نسبت فایده به هزینه

-

2/51

2/51

2/45

جدول ( :)12خالصه نتایج تحلیل هزینه فایده برای سازه  15طبقه مقاومسازی شده.
سازه ضعیف

حداقل

سازههای مقاومسازی شده
دست باال

حداکثج

هز نه مقاومسا ی با  CFRPمیلیون تومان)
هز نه کلی سا میلیون تومان)

11353

141
15415

834
15511

111
15355

هز نه خجابی ساالنه مورد انتظار میلیون تومان)
هز نه کنونی کل خجابی میلیون تومان)

151/45
3151/1

141/5
1545/1

111/1
1141/1

183/51
1151/8

مقدار فا د
نسبت فایده به هزینه

-

4581/4
1/13

4184/5
5/77

5111/1
5/29

هز نه مقاومسا ی با د وار بجشی میلیون تومان)
هز نه کلی سا میلیون تومان)

11353

1151
15188

1115
15811

1115
15811

هز نه خجابی ساالنه مورد انتظار میلیون تومان)
هز نه کنونی کل خجابی میلیون تومان)

151/45
3151/1

113/1
1185/5

111/4
1141/5

111
1111/1

مقدار فا د

-

5143/4

5111/4

5851/8

نسبت فایده به هزینه

-

5/18

4/94

4/77
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 -3-4بحث بر روی نتایج

جدول ( :)14خالصکه نتکایج تحلیکل هزینکه فایکده و تحلیکل غیرخطکی

نتا ج تحلیلهای د نامیکی غیجخطی نشااان میدهد که با کمک د وار
بجشی مقدار یابهیا ی نسبی بین طبقا بهمجات بیشتج ا ور

های CFRP

برای سازه  8طبقه.
سطح

شتاب

نسبت جابهجایی

سطح

نسبت هزینه به

بهسازی

()g

نسبی طبقهای

عملکرد

فایده

1/15 g

1/1518

CP

1/ 4 g

1/1551

F

1/15 g

1/1118

LS

1/ 4 g

1/1548

CP

1/15 g

1/1185

LS

1/ 4 g

1/1551

CP

1/15 g

1/1118

LS

1/ 4 g

1/1511

CP

1/15 g

1/1133

IO

1/ 4 g

1/1515

LS

1/15 g

1/1154

IO

1/ 4 g

1/1131

LS

1/15 g

1/1151

IO

1/ 4 g

1/1514

LS

کاهش میدهد و در نتیوه سطپ عملکجد باالتجی حاصل میشود.
در منحنی شکنندیی سا های  8 ،5و  15طبقه تااو معناداری
میان احتمال رخداد خجابی در روش های مختلف مقاومساااا ی با

W

FLR

سطوح مختلف ویود دارد .در سا  5طبقه ا ستااد ا د وار بج شی
در هج سااه سااطپ عملکجد آسااتانه فجور زش ،ا منی یانی و قابلیت

FNR

استااد بیوقاه) میزان احتمال خجابی سا تحت زززههای شد د را
نسبت به استااد ا ور های  CFRPبیشتج کاهش داد است.
با افزا ش تعداد طبقا ا  5طبقه به  8و  15طبقه با افزا ش

FHR

SWLR

ارت ااع سااااا ) ،ور های  CFRPعملکجدی بهتجی نسااا بت با
د وارهای بجشاای داشااته اساات .در سااا  15طبقه اسااتااد ا ا ن

SWNR

روش مقاوم سا ی تأثیج بی شتجی ن سبت به ا ستااد ا د وار بج شی
داشااته اساات .مقا سااه عملکجدی و اقتصااادی روشهای بهسااا ی

SWHR

-

1/13

1/58

1/ 3

1/53

1/51

1/45

مطابل با یدولهای  )15تا  )15ارائه شاااد اسااات .رابطه مورد
استااد بجای تحلیل هز نهفا د رابطه  )8است.

جدول ( :)15خالصکه نتکایج تحلیکل هزینکه فایکده و تحلیکل غیرخطکی
برای سازه  15طبقه.

جدول ( :)13خالصکه نتکایج تحلیکل هزینکه فایکده و تحلیکل غیرخطکی
برای سازه  5طبقه.
سطح

شتاب

نسبت جابهجایی

سطح

نسبت هزینه به

بهسازی

()g

نسبی طبقهای

عملکرد

فایده

1/15 g

1/1415

CP

1/ 4 g

1/1151

F

1/15 g

1/1511

LS

1/ 4 g

1/1155

CP

1/15 g

1/1118

LS

1/ 4 g

1/1815

CP

1/15 g

1/1155

LS

1/ 4 g

1/1485

CP

1/15 g

1/1184

IO

1/ 4 g

1/1583

LS

1/15 g

1/1151

IO

1/ 4 g

1/153

LS

1/15 g

1/1145

IO

g1/4

1/1518

LS

W

FLR

FNR

FHR

SWLR

SWNR

SWHR
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سطح

شتاب

نسبت جابهجایی

سطح

نسبت هزینه به

بهسازی

()g

نسبی طبقهای

عملکرد

فایده

1/15 g

1/1583

CP

1/ 4 g

1/1341

F

1/15 g

1/1113

LS

1/ 4 g

1/1415

CP

1/15 g

1/1111

LS

W

-

FLR

1/11

FNR

1/51
FHR

1/11
SWLR

5
5/ 1
5/13

SWNR

SWHR

1/ 4 g

1/1555

CP

1/15 g

1/1111

LS

1/ 4 g

1/1541

1/15 g

1/1185

LS

1/ 4 g

1/1511

LS

CP

g1/15

1/1183

LS

1/ 4 g

1/1118

LS

g1/15

1/1184

LS

1/ 4 g

1/1113

LS

-

3/15

5/11

5/11

5/ 8

4/14

4/11

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال هفتم ،شماره اول ،بهار 9911

ارزیابی آسیبپذیری قابهای ضعیف بتن مسلح مقاوم شده با روشها و ترازهای مختلف به کمک منحنی شکنندگی و تحلیل هزینه فایده

ن تا ج تحل یل هز نه فا د نشااااان داد اساااات که ا ز حاا

با تویه به یجان بودن مقاوم سا ی با د وار بج شی ،منافا بی شتجی

اقت صادی ،ا ستااد ا ور های  CFRPبجای مقاوم سا ی سا ها

دارد و میزان نسااابت فا د به هز نه آن مخصاااوصاااا در ساااا

اقتصاااادی تج اسااات ،جا که هز نه ایجای د وارهای بجشااای و

کوتا مجتبه  5طبقه) بیشتج است.

فونداساایونهای آنها بساایار یجان اساات .بجای سااا میانمجتبه و

 -با افزا ش تعداد طبقا احتمال رخداد خجابی ،خ صو صا تحت

بلندمجتبه  8و  15طبقه ،اختالف ب سیار کمی در ن سبت هز نهفا د

شد است

دو روش ویود دارد .در صاااور اساااتااد ا ور های

CFRP

زززههای شد دتج بیشتج کاهش داشته است ،که سب

که نسبت فا د به هز نه دو سیستم به کد گج نزد ک شوند.

احتمال رخداد خجابی در سااطوح خطج زززه پا ین بیشااتج کاهش
افته است ،درحازیکه استااد ا د وار بجشی سب

شد است که

احتمال رخداد خجابی و فجایذشاات سااا ا حدود عملکجد باال
خصوصا  CPبیشتج کاهش داشته باشد .همین مسئله خصوصا بجای
سا های با ارتااع بی شتج که احتمال رخداد خجابی در آنها بی شتج
اسااات ،ساااب

نزد ک شااادن نسااابت فا د به هز نه دو حازت

مقاومسا ی شد است.
 -5نتیجهگیری
در ا ن م طاز عه چارچوبی بجای ار ابی آسااا ی

پذ جی و

هز نهای بج روی تجا های مختلف به سا ی قابهای ضعیف بتنی
مسلپ به کمک ور های  CFRPو اضافه کجدن د وار بجشی ارائه
شد ا ست .بد نمنظور با کمک منحنیهای شکنندیی و تحلیل
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Purpose
Different structural solutions are employed to enhance the capacity of weak structures under the earthquake
excitations to satisfy the target of the rehabilitation regulations. These retrofitting methods include adding new seismicresistant components or increasing the strength and ductility of existing components. Given the probability of the
earthquake occurrence, it is necessary to evaluate the effect of different retrofitting scenarios on the probabilistic
performance of the structure. In this paper, a framework using fragility curves is presented to select the most efficient
retrofit scenario in terms of the cost-benefit analysis. For this purpose, two methods of adding reinforced concrete (RC)
shear walls and use of polymeric reinforced carbon fiber (CFRP) sheets are employed to retrofit weak RC frames of 5, 8
and 12-stories. Different retrofitting scenarios for RC frames were compared using the proposed framework.
Methodology
Following the presented framework, the damage indices of structures of each scenario are extracted from the
incremental nonlinear dynamic analysis. Then, the fragility curve, the damage probability matrix, and the expected annual
damage costs are obtained. In the last step, different scenarios were compared using cost-benefit analysis. The benefits
and costs included in the cost-benefit analysis were the reductions of the annual damage cost and cost of each structural
retrofitting scenario, respectively. The higher the benefit-cost ratio, the more economical the scenario is. IDARC [1]
software was employed for dynamic nonlinear structural analysis. For modeling the hysteresis deteriorations in dynamic
analyses, stiffness, resistance, and pinching deterioration parameters were employed. These parameters are obtained
based on the relationships proposed in [2] to accommodate the hysteresis of the numerical modeling with the
experimental one. The weak RC frames were retrofitted with the basis rehabilitation target by the Iranian rehabilitation
Guidelines [3], signifying that the performance level of the structure is life safety (LS) under the design seismic risk (0.25
g). Also, for better evaluation of the retrofitting methods, retrofitting was conducted at two higher levels.
Conclusions
The results of the nonlinear dynamical analysis showed that shear walls can reduce the inter-story drift ratios
significantly more than CFRP sheets do. The results of the cost-benefit analysis revealed that retrofitting with the CFRP
sheets is a more preferable method than retrofitting with the shear walls in terms of the economic approach, especially
for the shorter height structure (5-story frames). It is because the cost of executing shear walls and shear wall foundations
is very expensive. By increasing the structural height (from 5 to 8 and 15 stories), CFRP sheets outperformed shear walls,
while for the 15-story frame, adding the CFRP sheets was a better solution than adding the shear walls. For high- and
middle-height structures (8- and 15-story frames), the differences in the cost-benefit ratio of the two methods were
ignorable. The CFRP sheets further reduced the exceedance probability of damages at low earthquake hazard levels,
while shear walls further reduced the probability of damage occurrence and damage exceedance (especially highperformance levels such as collapse prevention). This is especially the case for higher-rise structures where the collapse
probabilities are higher than for the shorter structures, leading to a close cost-benefit ratio of the two retrofitting methods.
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