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 ( در سطح عملکرد استفاده بی وقفهIDAمتوسط با روش تحلیل دینامیکی افزایشی )
 

 احسان ربیعی
 سازه، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد، ایران ـ گروه عمران

rabieeehsan@yahoo.com 

 ی عبده کالهچیعبدالنب

 ، ایراناستادیار گروه عمران آب ، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران

Kolahchi@yahoo.com 

 
 چکیده 

ها طی اعمال بارهای طبیعی مانند زلزلـ  از اهمیـت باـیار بـا یی ها و حفظ ایمنی آنکاهش پاسخ سازه

های غیرخطی جهت بررسی وضـعیت های نوین برمبنای تحلیلبر این اساس، با ارائ  روش. برخوردار است

 بررسـیها ب  سمت طراحی بر اساس عملکرد سوق پیدا کـرده اسـت. طراحی سازهها پس از تالیم، سازه

س بـر اسـا را نظـر دامکان انتخاب اهداف عملکردی وسیعی متناسب با نیاز مـور ،ای سازه هاعملکرد لرزه

افزایشـی  تحلیـل دینـامیکی غیرخطـیاز سوی دیگر  آورد.حفظ یک سطح عملکردی مشخص فراهم می

(IDA) قـادر اسـت  ک  است لرزهترین روش تحلیل سازگار با رفتار فیزیکی سازه حین درگیری با زمینبه

با  مالح ی بتنخمشهای قابای در این مقال  عملکرد لرزهتر مدل نماید. عملکرد فیزیکی یادشده را جامع

باشند، مورد ارزیـابی قـرار طبق  می 21و  8، 4ک  مشتمل بر  پذیری متوسط و با درج  اهمیت زیادشکل

زوج شتاب نگاشـت  11از تعداد  گیریبا بهره انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشیگرفت  است. برای 

 همچنـینو  IDAانگین از شـتاب طیفـی منحنـی میـ، مربوط ب  خاک سخت FEMAP-695حوزه دور 

اسـت. در  شـدهاستفاده  هانگاشتنمودن زوج شتاب مقیاسب  منظور  1822شتاب طیف طرح استاندارد 

میزان بـ  با در نظر گرفتن تغییرمکـان هـدففزاینده  نهایت با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی

مـورد عملکرد اجزا و کل سازه  ،غیرخطیمیانگین حداکثر تغییرمکان بام حاصل از تحلیل تاریخچ  زمانی 

 نک  بر اساس آ مقایا  شده است IDAفت  و نتایج ب  دست آمده با نتایج حاصل از روش گرقرار بررسی 

 %02طیفـی منحنـی  های مقیاس شـده بوسـیل  شـتابنگاشتتحلیل تاریخچ  زمانی غیرخطی با شتاب

ای و طبقـ  های حداکثر جابجایی ناـبی بـینگیندلیل کمتر بودن مقادیر میان ، بIDAحاصل از تحلیل 

 دهد. ظرفیت بیشتر و سطح عملکرد با تری از سازه را نشان می ،مکان بام حداکثر تغییر

   

منحنی مالح، تحلیل استاتیکی غیرخطی، قاب خمشی بتن تحلیل دینامیکی غیرخطی،واژگان کلیدی: 

 ایمیانگین، عملکرد لرزه
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 مقدمه 

وقف  امری حیاتی است  ا اهمیت خیلی زیاد همچون بیمارستان ها پس از وقوع زلزل  حفظ عملکرد استفاده بدونهای بدر سازه

های زلزل  تحت و زمین شدید حرکت اثر بر هاسازه ک  این ب  توج  با. ای برخوردار استو در مدیریت بحران از اهمیت ویژه

 بایاتی سازه یک ایلرزه عملکرد برآورد و رفتار بررسی ،گردندمی خطی غیر محدوده وارد و شده خارج خطی حالت از بزرگ

ک  رفتار سازه را در ناحی  غیرخطی با  متناسب و معین هاینگاشت شتاب بر اساس و خطی غیر دینامیکی های تحلیل توسط

 2711در سال ن بار ک  اولی 1(IDAاخیراً روش تحلیل دینامیک غیرخطی افزایشی ) .گیرد صورت ،دقت زیادی مدل کند

 ها مورد توج  محققین مختلف قرار گرفت  استای سازهدر برآورد عملکرد لرزه ،بیان گردید (Bertero, 1977برترو ) توسط

(Vamvatsikos and Cornell, 2002). رکورد چند یا یک آن در ک  است پارامتری روشی فزاینده دینامیکی تحلیل 
 رفتار بررسی بر عالوه روش اینگردند. می اعمال سازه بر و شده مقیاس خاص یک شدت ب  رسیدن تا یک هر لرزه،زمین
، 2(IOاز جمل  استفاده بی وقف  ) ،هاای سازهلرزه عملکرد تعیین در تواندمی و دهدمی اننش نیز را سازه ظرفیت سازه، ایلرزه

 عملکرد، اساس بر هاسازه ایلرزه طراحی درگیرد.  ارقر استفاده مورد نیز ،4(CPیا آستان  فروریزش ) 3(LSایمنی جانی )

 عملکرد مختلف سطوح با متناظر های ظرفیت از نباید زلزل  مختلف سطوح تأثیر تحت سازه ایهلرز تقاضای

 دور رکوردهای ب  مربوط افزایشی دینامیکی تحلیل بحث در شده انجام هایو پژوهش مطالعات بیشترشود.  بیشتر

 فزاینده غیرخطی دینامیکی تحلیل ب ( Shome and Cornell, 1999ی شام و کرنل )پژوهش در است. بوده گال از

 Bazzurroبازارو و کرنل ) .اندپرداخت  ایلرزه بارهای تحت فو دی و بتنی هایسازه ایلرزه عملکرد تخمین در

and Cornell, 1994در  ایمنظور برآورد خطر لرزه ای ب ه( در تحقیقی بیان کردند ک  روش تجزی  و تحلیل خطر لرز

با استفاده از آمار تجربی مبتنی بر پاسخ غیرخطی حاصل شده است.  ،از یک سطح مشخص غیر ا ستیک با تر های واقعی،سازه

ای ( از طیف شتاب احتمالی برای تجزی  و تحلیل خطر لرزهBazzurro and Cornell, 1994در تحقیقی دیگر بازارو و کرنل )

 در آن کاربردهمچنین  و هازهسا ارزیابی و ایلرزه طراحی برای (Cornell et al, 2001) استفاده کردند. کرنل و همکاران

از  ،دند ک  بر اساس آن یک فرمت بررسی ایمنی رایجارائ  دا رسمی احتمالی چارچوب یکهای قاب خمشی فو دی، ساختمان

اند، توسع  تر تقاضا و مقاومت جایگزین شدههای عمومیر و مقاومت ک  ب  ترتیب با ترمهای بابا ترم ،نوع فاکتور بار و مقاومت

 انعطاف ابزاریعنوان  روش تحلیل دینامیکی افزایشی ببا استفاده از  ک  سعی بر آن است مطالع لذا در این داده شده است.  

های بتن مالح ای سازهعملکرد لرزه ،دارد را هلرز ظرفیت و نیاز تخمین قابلیت زمانهمک   زلزل  مهندسی در پذیر

با نتایج  IDAو در نهایت نتایج ب  دست آمده از روش گردد ارزیابی وقف با سیاتم قاب خمشی در سطح عملکرد استفاده بی

 د.گیرحاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی افزایشی مورد بحث و بررسی قرار می
 

  یروش تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایش

 ب  شودمی مقیاس تدریجی ضرایبی ب  طور وسیل  ب  زمین شده ثبت نگاشتشتاب افزایشی چند غیرخطی دینامیکی تحلیل

 یا جانبی ناپایداری لحظ  تا از خطی سازه رفتار محدوده تمام ،سازه تحلیل پاسخ مقیاس، افزایش این نتیج  در ک  طوری

منحنی  از استفاده با را سازه واقعی توان رفتارمی قدرت پر کامپیوتری روند این طولدر  .گیرندرب در را فروریزش مکانیزم ایجاد

IDA صحتب   و بود خواهد تر روشن بایار پارامترهای طراحی و سازه واقعی رفتار منحنی این داشتن با .کرد پیش بینی 

 گایختگی از پس رفتار تخمین خطی در و طیفی روش های یا آور پوش روش جانبی بارهای الگوی انواع مانند قبلی هایروش

 است. شده انجام Opensees v 4.2.0نرم افزار  از استفاده با هاتحلیل هم  مقال  این در .برد پی سازه

                                                           
1 Incremental Dynamic Analysis (IDA) 
2 Immediate Occupancy (IO) 
3 Life Safety (LS) 
4 Collapse Prevention (CP) 
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 5(DM)معیار خسارت 

د. باشای تعیین شده میمعیار خاارت یک عدد غیر منفی است ک  نشان دهنده پاسخ یک سازه مدل شده در اثر بارگذاری لرزه

غیرخطی مربوط  و یا قابل استنتاج  تحلیل دینامیکی خروجی مشاهده است ک  بخشی از یک کمیت قابل DMدیگر  عبارت ب 

دارد. برای ارزیابی خاارات ب  اعضای غیر  آن مناسب باتگی ب  نوع سازه و کاربرد معیار خاارت باشد. انتخاب یکآن می از

از طرفی دیگر برای ارزیابی خاارت  .انتخاب مناسبی است ،های بیشین  کف طبقاتابای در یک قاب چند طبق  شتسازه

  DMب  خوبی در ارتباط با دوران اتصا ت و فروریزش کلی یا محلی در سازه است و یک  maxθ ای ب  یک ساختمان،سازه

ها اغلب ب  خاب شده است. پاسخ سازهمورد استفاده انتمعیار خاارت  ب  عنوان maxθمناسب محاوب می شود. در این پژوهش 

قرار بررسی مورد های مثبت و منفی جداگان  یا بخشها و مقدار قدر مطلق آن دار است ک  معمو ًصورت عددی عالمت

 .(Vamvatsikos and Cornell, 2002) ندگیرمی

 

 وقفهاستفاده بیسطح عملکرد ها درای  سازهعملکرد لرزه

ثر آن، سازه ب  این سطح از عملکرد اای ک  در خود با معنا نخواهد بود، مگر آنک  یک تراز لرزه ب  خودی ک سطح عملکردی

ای احتمالی برسد، مشخص شده باشد. اهداف عملکردی در واقع ارتباط سطوح عملکرد مورد نظر سازه و سطوح خطر لرزه

خرابی از این حد افزایش باشد ب  طوری ک  اگر زه میدهنده حداکثر خرابی مورد انتظار ساباشند. یک سطح عملکردی نشانمی

ای در تعریف این سطوح عملکردی ای و غیرسازهسطح عملکرد سازه تغییر پیدا خواهد کرد. وضعیت کلی  اجزای سازه، پیدا کند

  .باشنددخیل می

 1822و طیف طرح استاندارد  IDAمطالع ، از منحنی میانگین  های موردای قابدر این پژوهش برای ارزیابی عملکرد لرزه

های انتخابی جهت انجام تحلیل تاریخچ  زمانی و استخراج حداکثر نگاشت( ب  منظور مقیاس نمودن شتاب1ایران )خاک نوع 

 ای و حداکثر جابجایی بام استفاده شده است.طبق جابجایی نابی بین

 

 افزایشی غیرخطی یکیاستات یلتحل روش

است ک  برای برآورد  یاروش ساده ،شوده میدینام یزآور نپوش یلغیرخطی ک  اصطالحاً تحل یندهزاف یکیاستات یلتحل روش

اساس این روش بر متداول شده است.  ،غیرخطی ینامیکید یلها و اجتناب از انجام تحلسازه یرخطیاز رفتار غ یپاسخ ناش

، تعیین یش یابنده است و مهمترین نتیج  این تحلیلخطی سازه تحت اثر بارهای جانبی افزامبنای تحلیل استاتیکی غیر

برای  یژهپوش آور، ب  و یلقابل قبول روش تحل اًنابت یجبا توج  ب  نتا. باشدتغییر مکان یا منحنی ظرفیت سازه می -منحنی بار

دست  آن ب یتار کلسازه از رف یمود ارتعاش ینک  ا یها حاکم است و شناخت کلدر آن ییرشکلد اول تغوک  م ییهاسازه

 .(Vamvatsikos et al, 2003) رفتار سازه دانات ینمناسب برای تخم یآن را روش توانیم دهد،یم

معادل حداکثر  ییرمکانمطالع  با تغ مورد یهاآور قابپوش یلو تحل SAP2000v14.1افزار پژوهش با کمک از نرم ینا در

 .گیردیم قرار یها مورد بررسقاب یتوضع ،یرخطیغ یزمان یخچ تار یلبام در تحل ییجابجا

 

 مجموعه رکوردهای زلزله و ضریب مقیاس

ای در پریود اصلی ارتعاش سیاتم سازه %5 ، شتاب طیفی ا ستیک خطیحرکات زمین 6(IMاندازه شدت ) در این مطالع 

Sa(T1) شتاب نگاشت از  22ست. تعداد برای پاسخ غیر خطی سیاتم مجموع  رکوردهای حرکات زمین مورد نیاز ا ،باشدمی

)مطابق تعریف  2متعلق ب  خاک نوع  FEMAP-695 های مربوط ب  حوزه دور موجود در آیین نام مجموع  شتاب نگاشت

                                                           
5 Damage Measure (DM) 
6 Intensity Measure (IM) 
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است. این  از گال فاصل  دارند انتخاب شده کیلومتر 02تر یا مااوی ( از مکان هایی ک  ب  فاصل  بزرگ2022استاندارد 

تحلیل دینامیکی غیرخطی  ،های انتخابیاند. اساس شتاب نگاشتگرفت  شده PEERNGMهای رکز دادهرکوردهای زلزل  از م

( بزرگی، 0در جدول ) ( برای هر س  سازه بدست آمده است.IDAافزایشی انجام گرفت  و نمودار مربوط ب  این تحلیل )نمودار 

حداقل فاصل   Boor-Campel-Joynerط گال طبق رابط  و نام زلزل  برای هر رکورد آمده است. بر پای  فاصل  متوس سال

تا  g02/2بین  PGAباشد. در این مجموع  رکوردها می 4/02و متوسط فاصل  برابر  4/22حداکثر فاصل  ، 0/00سایت تا منبع 

g20/2  و  44/2با متوسطPGV  با متوسط  005تا  01ازcm/s 42 ضریب مقیاس یک شتاب نگاشت مقیاس شده د.باشمی 

 آید. دست می عددی غیر منفی است ک  با ضرب آن در شتاب نگاشت اولی ، شتاب نگاشت مقیاس شده ب

 
 استفاده شده در تحلیل تاریخچه زمانی  FEMA (  مجموعه رکوردهای حوزه دور1جدول )

Summary of Earthquake Event and Recording Station 

Data for the Far-Field Record Set 

ID 

No 

PEER-NGA Record 

Information 
File Names-Horizontal Records Recorded Motions 

Record 

Seq. No. 

Lowest 

Freq. (Hz.) 
Component 1 Component 2 PGA(max)g 

PGV(max)c

m/s 

1 953 0.25 NORTHR/MUL009 NORTHR/MUL279 0.52 63 

2 960 0.13 NORTHR/LOS000 NORTHR/LOS270 0.48 45 

3 1602 0.06 DUZCE/BOL000 DUZCE/BOL090 0.82 62 

4 1787 0.04 HECTOR/HEC000 HECTOR/HEC090 0.34 42 

5 169 0.06 IMPVALL/H-DLT262 IMPVALL/H-DLT352 0.35 33 

6 174 0.25 IMPVALL/H-E11140 IMPVALL/H-E11230 0.38 42 

7 1111 0.13 KOBE/NIS000 KOBE/NIS090 0.51 37 

8 1116 0.13 KOBE/SHI000 KOBE/SHI090 0.24 38 

9 1158 0.24 KOCAELI/DZC180 KOCAELI/DZC270 0.36 59 

10 1148 0.09 KOCAELI/ARC000 KOCAELI/ARC090 0.22 40 

11 900 0.07 LANDERS/YER270 LANDERS/YER360 0.24 52 

12 848 0.13 LANDERS/CLW-LN LANDERS/CLW-TR 0.42 42 

13 752 0.13 LOMAP/CAP000 LOMAP/CAP090 0.53 35 

14 767 0.13 LOMAP/G03000 LOMAP/G03090 0.56 45 

15 1633 0.13 MANJIL/ABBAR--L MANJIL/ABBAR--T 0.51 54 

16 721 0.13 SUPERST/B-ICC000 SUPERST/B-ICC090 0.36 46 

17 725 0.25 SUPERST/B-POE270 SUPERST/B-POE360 0.45 36 

18 829 0.07 CAPEMEND/RIO270 CAPEMEND/RIO360 0.55 44 

19 1244 0.05 CHICHI/CHY101-E CHICHI/CHY101-N 0.44 115 

20 1485 0.05 CHICHI/TCU045-E CHICHI/TCU045-N 0.51 39 

21 68 0.25 SFERN/PEL090 SFERN/PEL180 0.21 19 

22 125 0.13 FRIULI/A-TMZ000 FRIULI/A-TMZ270 0.35 31 
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 اب های مورد مطالعهق

ک  از هر طبق  بطوری 21و 8 ،4س  قاب بتنی  ( نشان داده شده است.0مقال  در شکل ) این درمورد مطالع   هایپالن سازه

 انتخاب ( نشان داده شده است،1همانطور ک  در شکل ) عدیب 1صورت  ب و قاب با طول دهان  و ارتفاع طبقات مختلف کدام دو

ذکر است ک  در این پژوهش از اثر میان   زم ب  .اندشدهنامگذاری  S212و  S14 ،S18، S112 ،S24، S28اختصار  ب  و شده

 ها صرف نظر شده است.قاب

 

                  

 S212و  S24 ،S28ب:                                                                                    S112و  S14 ،S18الف: 

 ( پالن سازه های مورد مطالعه1شکل )

 

های دهان طول همچنین ، دباشمی متر 2/3 برابر طبقات ارتفاع ومتر  0 ، برابرS14 ،S18 ،S112های های قابدهان طول 

استاندارد بر اساس  مورد مطالع  س  سازه بتنی د.باشمی متر 4 برابر طبقات ارتفاع ومتر  0/6 برابر S212و  S24 ،S28های قاب

 SAP2000v14.1 افزار بارگذاری شده و با استفاده از نرم طراحی و )ویرایش سوم( مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 2022

اند. برای این برنام  تعیین شده ACI 318-99 آرماتورهای )کششی و فشاری( مقاطع تیر و ستون با استفاده از آیین نام 

و ضوابط همین آیین نام  تعیین و بار دیگر با ترکیب بار  ACI 318-99 ار با ترکیب بارطراحی این آرماتورهای خمشی یک ب

های ب  دست آمده طوری انجام شده ک  آیین نام  مبحث نهم مبحث نهم تعیین شدند و انتخاب قطر آرماتور بر اساس مااحت

ها ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان لتوان ادعا کرد ک  آرماتورهای خمشی این مدرا تحت پوشش قرار دهد. لذا می

کنند. آرماتورهای برشی )خاموت( نیز بر اساس ضوابط شکل پذیری مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تعیین ایران را ارضا می

 شده است.
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 S24 ب:                                                                    S14 الف:

          
 S28 د:                                                                         S18 ج:

    
 S212 و:                                                                 S112 ه:

 مورد مطالعه در این تحقیق ی مختلفبتن یخمش قاب های (2) شکل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 بارگذاری

 :اندشده بارگذاری زیر صورت ب و مااوی مقادیر با هاقاب تمام 

 بارهای مرده:
DL distributed: 600 Kg/m2 === W distributed =600*3=1800 Kg/m =18000N/m 

 بارهای زنده:
LL distributed: 200 Kg/m2 === W distributed =200*3=600 Kg/m =6000 N/m 

 بارهای زلزله:

ایران و با استفاده از روش تحلیل استاتیکی معادل و فرضیات زیر  1822 ایلرزه نام  آیین اساس بر طرح پای  برش نیروی

 محاسب  شده است:
                                                                                                                           )2( 

 
                                                                     )1( 

 
                                                                                                                                 )3( 

 
                                                                                                     )4( 

 
                                                                                             )0( 

 

 ( آورده شده است.2در جدول ) قال مورد بررسی در این مهای زمان تناوب تحلیلی سازه
 

 موردمطالعه یهاساختمان تحلیلی زمان تناوب (2) جدول

Name Story 
T1(sec) درصد اختالف 

SAP OpenSees 

S14 4 0.71 0.72 1.40% 

S18 8 1.08 1.13 4.62% 

S112 12 1.50 1.56 4.00% 

S24 4 1.06 1.10 3.80% 

S28 8 1.40 1.46 4.28% 

S212 12 2.15 2.19 1.86% 

 

  یافته ها

 یشیافزا یرخطیغ ینامیکید یلها، تحت تحلهرکدام از قاب ی،انتخاب یهانگاشتنمودن مجموع  شتاب یاساز انتخاب و مق پس

ها برای قاب یک  مقدار متعارف است در نظر گرفت  شده (ξ=%5) برابر معادل یاکوزو یراییها، مو برای تمام قاب قرار گرفت 

جمل   ها ازمختلف آن یهاو پاسخ  قرار گرفت یانتخاب یهانگاشتاز مجموع  شتاب یمختلف یها. هر قاب، تحت شدتباشدیم

، تا  0.2gشروع شده و با گام 0.1gاز  یشیافزا هاییبنگاشت با ضر. هرشتابه استیدگرد یری( اندازه گDrift) یناب ییجابجا

ه است. پیدا کردقاب دارد، ادام   یکل یداریباشد، ک  احتماً  د لت بر ناپا ییهمگراعدم  یانگرافزار بنرم یجک  نتا ییجا

 ینلذا در ا در نظر گرفت  شده است. یلدر تحل  P – Δاثرات  یاثرات اندرکنش خاک و سازه صرف نظر شده ول ین ازهمچن

در  .شده است یدتول IDA یدست  منحن 6 جموعاً م ،متوسط مختلف یریپذشکل با یبتن یمدل قاب خمش 6، با داشتن مقال 

های مورد مطالع  نشان داده شده است. بنابراین با توج  ب  وط ب  سازهبمر IDAهای ( دست  منحنی0( و )4(، )3های )شکل
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چرخش  یب  خوب تواندی( مmaxIDR)  ایطبق ی بیننابجابجایی پارامتر حداکثر  ورد بررسی در این مطالع ،مسطح عملکرد 

 .کند یفرا توص نساختما یو جزئ یکل یزششده و لذا فرور یلتشک یکو مفاصل پالست یاا ت سازهاتص
 

    
 طبقه 4 مربوط به قاب IDAهای دسته منحنی( 3شکل )

    
 طبقه 8 مربوط به قاب IDAهای دسته منحنی( 4شکل )

    
 طبقه 11 مربوط به قاب IDAهای دسته منحنی( 5شکل )

S14 
S24 

S18 S28 

S112 S212 
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ک  دهند میاز یک رکورد ب  رکورد دیگر را نشان  ایمالحظ محدوده وسیعی از رفتار سازه و تغییرات قابل  IDA هاینیمنح

اطالعات را تا توزیع معیار خاارت ذکر شده در  هاروش. این گردندمناسب، جمع بندی و خالص   هایروشباید با استفاده از 

د داد. نکاهش خواه ،ذکر شده عینی ک  در سطح معیار شدت زلزل تان  فروریزش مآس ز ازمعیار شدت زلزل  و احتمال تجاو

ب  راحتی در تعدادی از مقادیر مرکزی مانند )میانگین یا میان ( و یک معیار پراکندگی برای  توانمیحدی را  حالت هایظرفیت

محاسب  و معیار شدت زلزل   و خاارت رز معیاا ی(درصد02) نحنی میانگینمثال )انحراف از میانگین( خالص  کرد. در نتیج  م

 ( نمایش داده شده است.8( و )1(، )6های )در شکل
 

    
 طبقه  4قاب  IDAمنحنی میانگین  (6)شکل 

    
 طبقه  8قاب  IDAمنحنی میانگین  (7)شکل 

    
 طبقه  12قاب  IDAمنحنی میانگین  (8)شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 یهانگاشـتتابش مطالعـ  را بـا زوج مـورد یهاقاب OpenSeesافزار با استفاده از نرمها نگاشتشتاب کردن زوج یاسمق بعداز

و  یاطبقـ  ینب یناب ییحداکثر جابجا یجنتا شوند. در نهایتمی قرار داده یرخطیغ یزمان یخچ تار یلدوباره تحت تحل یانتخاب

مطالعـ  در  مـورد یهـاکار کنتـرل قاب ینک  هدف از ا دشویگرفت  م یانگینها مده و از آنش ستخراجمتناظر بام ا ییر مکانتغ

حاصـل از  ایطبقـ ینب یناـب ییحـداکثر جابجـا یـانگینکنتـرل ملذا  باشد. یم( IO) وقف استفاده بیمحدوده سطح عملکرد 

 .(FEMA, 2000) اسـت maxθ =2%( برابـر IO) وقفـ یاسـتفاده ب یـتبـا سـطح عملکـرد قابل یرخطیغ یزمان یخچ تار یلتحل

وقفـ  در ح عملکـرد اسـتفاده بیمتناظر با سـط بام ییرمکانو تغ ایطبق ینب یناب ییجابجا حداکثریانگیناطالعات مربوط ب  م

 های یاد شده ارائ  شده است.( برای قاب4( و )3های )جدول

 
  2822استاندارد   ای و تغییرمکان بام مقیاس شده با طیف شتابطبقهحداکثر جابجایی نسبی بینمیانگین (3جدول )

 
Span 5 m-Iran Spectrum Span 6.5 m-Iran Spectrum 

Story IDR 1 IDR 2 DIS-1 DIS-2 IDR 1 IDR 2 DIS-1 DIS-2 

12 0.031 0.032 317.303 315.238 0.036 0.038 412.964 380.879 

8 0.012 0.013 132.707 135.485 0.022 0.023 326.816 308.885 

4 0.010 0.010 93.661 97.823 0.013 0.013 154.788 155.145 

 

  IDAحاصل از تحلیل  %02طیفی منحنی ای و تغییرمکان بام مقیاس شده با شتابطبقهبیننسبیحداکثر جابجاییمیانگین( 4)جدول 

 
Span 5 m-IDA Span 6.5 m-IDA 

Story IDR 1 IDR 2 DIS-1 DIS-2 IDR 1 IDR 2 DIS-1 DIS-2 

12 0.010 0.011 125.245 138.037 0.015 0.016 288.618 278.032 

8 0.009 0.010 106.355 110.524 0.010 0.010 146.056 147.037 

4 0.006 0.006 62.073 64.483 0.010 0.010 116.720 119.255 

 

د بررسی در این مقال  های مورنگاشت برای سازهای در دو جهت شتاب( نمودار حداکثر جابجایی نابی بین طبق 7) در شکل

نگاشت های یاد شده در دو جهت شتاب( نیز نمودار حداکثر تغییر مکان بام مربوط ب  سازه22نشان داده شده است. در شکل )

 شود.مشاهده می

    
 دو جهت شتاب نگاشت ای درطبقهیی نسبی بیننمودار حداکثر جابجا (9شکل )
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 مکان بام در دو جهت شتاب نگاشت( نمودار حداکثر تغییر11شکل )

 

شود. با توج  ب  نتایج ب  دست آمده های مورد بررسی با تحلیل تاریخچ  زمانی مشاهده می( نتایج ارزیابی قاب0در جدول )

بجز اند، مورد بررسی قرار گرفت تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی های مورد مطالع  ک  با روش توان بیان کرد ک  سازهمی

مقیاس  1822سازه هایی ک  با روش آیین نام   در حالیک اند. سطح عملکرد استفاده بی وقف  را نقض نکرده S212 ازهس

یی ک  با روش هاتوان نتیج  گرفت ک  سازهاند. با این تفاسیر میسطح عملکرد خود را نقض کرده S14بجز سازه  اند تماماًشده

IDA برخوردارشوند، ارزیابی می 1822هایی ک  با روش آیین نام  قت با تری نابت ب  سازهگیرند از دمورد ارزیابی قرار می 

 باشند.می

 
 های موردمطالعه با تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی( نتایج ارزیابی قاب5جدول )

 
Span 5 m Span 6.5 m 

Method Story IDR≤ 1% IDR> 1% 
 

IDR≤ 1% IDR> 1% 
 

IDA 

12 0.01 ------ Ok ------  0.016 Not Ok 

8 0.009 ------ Ok 0.01 ------ Ok 

4 0.006 ------ Ok 0.01 ------ Ok 

2800 

12 ------ 0.031 Not Ok ------ 0.038 Not Ok 

8 ------ 0.012 Not Ok ------ 0.023 Not Ok 

4 0.01 ------ Ok ------ 0.013 Not Ok 

 

 شده یهته یهاپوش آور مدل یلتحل

متناظر بام حاصل از  ییرمکانحداکثر تغ یانگیناز مهای مورد مطالع  قاب یرخطیاستاتیکی غ یلانجام تحلمقال  حاضر برای  در

 یکو مشاهده محدوده مفاصل پالست SAP2000v14.1افزار در نرم هدف مکان ییربعنوان تغ یرخطیغ یزمان یخچ تار یلتحل

( مفاصل پالستیک 22در شکل ) .شده استسازه استفاده عضا و کللکرد امحدوده عمهمچنین و ستون و  یرت یدر اعضا

 یاسآمده از روش مقهدف بدست  مکانییرآور با تغپوش یلو تحت تحل SAPافزار شده در نرم یمدلاازطبق   21های قاب

شده  یمدلاازق  طب 21های قاب یکمفاصل پالست( 21و در شکل ) IDA یلحاصل از تحل %02 یمنحن یفیطشده با شتاب

 1822طرح استاندارد  یفشده با ط یاسآمده از روش مقهدف بدست  مکانییرآور با تغپوش یلو تحت تحل SAPافزار در نرم

 شود.می مشاهده یلگام آخر تحل در ،وقف عملکرد استفاده بیای با سطح ابی بین طبق یی نجابجا با حداکثر متناظر
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شده با  یاسآمده از روش مقهدف بدست  مکانییرآور با تغپوش یلتحت تحلطبقه  11های بقا یکصل پالستمفا یشنما( 11شکل )

 IDA یلحاصل از تحل %51 یمنحن یفیطشتاب
 

    
شده با  یاسآمده از روش مقهدف بدست  مکانییرآور با تغپوش یلتحت تحلطبقه  11های بقا یکمفاصل پالست یشنما( 11شکل )

 1811طرح استاندارد  یفط

 

 ،یاد شده با توج  ب  جدولوقف  ارائ  شده است. های مورد مطالع  در سطح عملکرد استفاده بی( نتایج ارزیابی قاب6در جدول )

مین وقف  را تأستفاده بیسطح عملکرد ا اندمقیاس شده 1822ک  با روش  S14بجز  های مورد مطالع هیچ کدام از سازه

با تأمین اند مقیاس شدهتحلیل دینامیکی افزایشی  ک  با استفاده از روش بررسی های موردتمامی سازهحالیک  در اند.نکرده

برای ارزیابی بهتر نتایج حاصل شده در این مطالع ،  دهند.را نشان می IDAروش  عملکرد بهتروقف  سطح عملکرد استفاده بی

( نشان 23های مورد بررسی در شکل )اند، حداکثر تغییرمکان بام در سازههای دینامیکی و استاتیکی حاصل شدهک  از تحلیل

 اند.داده شده و مقایا  شده

 

 
 
 

 
 

S112 S212 

S112 S212 
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   SAPافزارهای موردمطالعه با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی افزاینده در نرمنتایج ارزیابی قاب (6) جدول

 Span 5m Span 6.5 m 

Method Story Displacement(mm) 
 

Displacement(mm) 
 

IDA 

12 295 Ok 420.35 Ok 

8 160 Ok 183.68 Ok 

4 75 Ok 136.94 Ok 

2800 

12 496.3 Not Ok 572.14 Not Ok 

8 165.75 Not Ok 521.48 Not Ok 

4 110.35 Ok 189.10 Not Ok 

 

    
 امیکی و استاتیکیبا استفاده از تحلیل دین حداکثر تغییرمکان باممقایسه ( نمودار 13شکل )

 گیریبحث و نتیجه

 IDAحاصـل از تحلیـل  %02طیفـی منحنـی  های مقیاس شده بوسیل  شتابنگاشتتحلیل تاریخچ  زمانی غیرخطی با شتاب

 هـای حـداکثر جابجـایی ناـبی بـیندلیل کمتـر بـودن مقـادیر میانگین ، ب%2ای طبق بین  نابی جابجایی با حداکثر متناظر

ظرفیت بیشتر و سطح عملکرد با تری از سازه را نابت ب  تحلیل تاریخچ  زمانی غیرخطـی  ،مکان بام ثر تغییرای و حداکطبق 

 دهد. نشان می 1822های مقیاس شده با طیف شتاب استاندارد نگاشتبا شتاب

یا حداکثر جابجایی DMخاارت معیار  ،باتوج  ب  ثابت بودن تعداد طبقات و افزایش ارتفاع و دهان  تیرها و افزایش پریود سازه

 دهد. نشان می را مطالع  های موردتری از قابای افزایش یافت  و سطح عملکرد پایینطبق  بین نابی

 یرخطـیغ یزمان یخچ تار یلک  در تحل S212 بجز ،هاسازهتمامی مشاهده کرد  توانیآور مپوش یلآمده از تحلدستب  یجاز نتا

مفاصل بـا سـطح عملکـرد  یدارا یلتحل یندر ا ،دباشمی maxθ=2% ای بیشتر ازطبق  ینب یناب ییبجاحداکثر جا یزانمدارای 

 .هاتند استفاده بدون وقف  یتقابل
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