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خالصه
یىی اس رٍضْای هماٍم ساسی لزسُای ساختواًْا ،افشٍدى هْارتٌذ تِ هٌظَر افشایص سختی خاًثی هیتاضذ .تزرسی تحلیلی ایي رٍش تزای ساختواًْای تتٌی تا رٍیىزد ارائِ
هٌحٌیّای ضىٌٌذگی دارای اّویت ٍیژُ ایست .در ایي تحمیك ،یه ساختواى تتي آرهِ هتَسظ ( 3عثمِ) عزاحی ضذُ تز اساس ٍیزایص اٍل استاًذارد  0622ایزاى وِ تا
تَخِ تِ ضزایظ دستَرالؼول تْساسی لزسُای ساختواًْای هَخَد (ًطزیِ  )142آسیة پذیز هیثاضذ اًتخاب ضذُ است .خْت تْساسی لزسُ ای ،سیستن هْارتٌذ ضزتذری
هَرد استفادُ لزار گزفتِ ٍ  1تَسیغ فضایی هختلف تز ایي ساسُ اػوال ضذُ است .همایسِ تیي سغح ػولىزد لزسُ ای ساسُ اٍلیِ ٍ ساسُ تْساسی ضذُ تا استفادُ اس هٌحٌی
ّای ضىٌٌذگی غَرت گزفتِ است .تزای تحلیل ضىٌٌذگی اس  12ضتاتٌگاضت سلشلِ ّای حَسُ ًشدیه در تحلیل ّای تاریخچِ سهاًی استفادُ ضذُ است .ضاخع ضذت
سلشلِ " ٍ "PGAضاخع گسیختگی " تغییز ضىل پالستیه هحَری" در ًظزگزفتِ ضذُ است وِ تا تَسیغ لَي ًزهال ،هٌحٌی ّای ضىٌٌذگی لزسُ ای ارائِ ٍ تا یىذیگز
همایسِ گزدیذ ٍ ًتایح آى تزرسی ضذُ است.
کلمات کلیذی :تُسازی لرزٌ ای ،قاب تته آرمٍ خمطی ،مُارتىذ ضرتذری ،تحلیل دیىامیکی تاریخچٍ زماوی ،مىحىی ضکىىذگی لرزٌ ای

.1

مقذمه

دٍ رٍش اغلی در تْساسی لزسُ ای تزای داضتي تاالتزیي ػولىزد لزسُ ای ساختواى ّای هَخَد لثل اس ایٌىِ در هؼزؼ سلشلِ لزار تگیزًذٍ ،خَد دارد.
یىی اس ایي رٍش ّا ،افشایص الواى ساسُ ای خذیذ ،اس لثیل دیَارّای ساسُ ای یا هْارتٌذّای فَالدی است .دیگز رٍش تْساسی ،هماٍم ساسی الواى ّای
ساسُ ای ًاوارآهذ تا استفادُ اس پَضص ّای تتٌی ٍ فَالدی ٍ یا پلیوز ّای تمَیت وٌٌذُ الیافی ( ) CFRP ٍ FRPهی تاضذ] . [13اها در رٍش اٍل،
استفادُ اس هْارتٌذّای ّوگزا یا ٍاگزا تزای تْساسی لزسُ ای در ساختواى ّای فَالدی ٍ استفادُ اس دیَار تزضی در ساختواى ّای تتي آرهِ هتذاٍل هی
تاضذ .تا ایي ٍخَد ،در سال ّای اخیز ،هغالؼاتی تزای استفادُ اس هْارتٌذّا تِ خْت تْساسی لزسُ ای در ساختواى ّای تتٌی غَرت گزفتِ است ].[45
تَاتغ ضىٌٌذگی لزسُ ای تَسظ  ، [6] Lowes ٍ Pagniتزای هطخع وزدى رٍضی تزای هزهت اتػاالت تیز ـ ستَى تتٌی لذیوی آسیة دیذُ ،تَسظ
تارگذاری سلشلِ ،تسظ دادُ ضذًذّ .وچٌیي یه رٍش هَثز تزای ارسیاتی خغز ساسُ ّای تٌایی تتٌی هسلح ٍ غیزهسلح تَسظ ّ ٍ Kapposوىاراى ]، [5
ارائِ ضذ .در هماتل ، [8] Elnashai ٍ Jeongرٍضی را ارائِ وزدًذ وِ در آى یه هدوَػِ ای اس رٍاتظ ضىٌٌذگی تا لاتلیت اعویٌاى هؼلَم ،تز پایِ
همادیز پاسخ تٌیادی سختی ،هماٍهت ٍ ضىل پذیزی حاغل هی ضًَذ .آلای، [9] Lagarosتحلیل ضىٌٌذگی رٍی ساسُ ّای تتي هسلح تحت  1رٍش
عزاحی اًدام داد .اخیزاً ،آلای ، [10]Polat ٍ Kircilهٌحٌی ّای ضىٌٌذگی را تزای ساختواى ّایی تا لاب خوطی تتي آرهِ تا ارتفاع هختلف در
استاًثَل گستزش دادًذ وِ تز حسة ًسخِ  7753آییي ًاهِ عزاحی لزسُ ای تزویِ ،تز هثٌای ضثیِ ساسی ػذدی ًسثت تِ تؼذاد عثمات ساختواى ّا،
عزاحی ضذُ اًذ .وِ در آى ساختواى ّای  5 ٍ 3 ،1عثمِ در ًظز گزفتِ ضذ ٍ سپس تحلیل ّای دیٌاهیىی فشایٌذُ ) ، (IDAتزای ساختواى ّای ًوًَِ،
تا استفادُ اس  70ضتاتٌگاضت تزای تؼییي ظزفیت تسلین ٍ فزٍپاضی ساختواى ّا اًدام گزفتِ ضذ .تز هثٌای ظزفیت ساختواى ،هٌحٌی ّای ضىٌٌذگی تز
حسة ضتاب عیف االستیه( PGA ،ضتاب اٍج سهیي) ٍ خاتدایی ٍ تغییز هىاى عیفی االستیه تزای سغَح آسیة تسلین ٍ فزٍپاضی ،تا فزؼ تَسیغ
لَي ًزهال تسظ دادُ ضذ .تزای تزرسی اثز تؼذاد عثمات ساختواى رٍی پاراهتزّای ضىٌٌذگی تحلیلزگزسیَى اًدام گزفتِ ضذ .آى ّا هطاّذُ وزدًذ وِ
پاراهتزّای ضىٌٌذگی تِ عَر لاتل هالحظِ ای تا تؼذاد عثمات ساختواى تغییز هی وٌذّ .ذف ها در ایي وار تزرسی ٍ ارسیاتی تاثیز هْارتٌذّای ضزتذری
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در تْثَد ػولىزد لزسُ ای یه ساختواى لاب خوطی تتي آرهِ هی تاضذ .تِ خْت ارسیاتی ػولىزد لشرُ ای ،رٍی ساختواى هَرد ًظز تحلیل دیٌاهیىی
غیزخغی تاریخچِ سهاًی غَرت گزفتِ است ٍ هٌحٌی ضىٌٌذگی ارائِ ضذُ است.
.2

بسط و توسعه منحنی های شکننذگی با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی

تزای تسظ هٌحٌی ّای ضىٌٌذگی تزای ّز ًَع ساختواى تز هثٌای تحلیل ّای تاریخچِ سهاًی غیزخغی ( ،)NLTHAگام ّای سیز تایذ در ًظز گزفتِ
ضَد:
 .Aدر ًظز گزفتي چٌذ ًوًَِ اس ساختواى هَرد ًظز ٍ فزؼ چٌذ ًَع خان تزای سایت آى.
 .Bهذل ساسی ساختواى ّای هَرد ًظز تز هثٌای رفتار غیزخغی هػالح ٍ هطخػات هیزایی آى.
 .Cاًتخاب تؼذادی ضتاب ًگاضت ثثت ضذُ اس سلشلِ ّای گذضتِ تز هثٌای همذار فزواًس آى ّا هغاتك تا خان هحل ٍ همیاس گذاری آى ّا تزای
همادیز  PGAهختلف.
 .Dدر ًظز گزفتي ضاخع آسیة هٌاسة تزای اػضای ساسُ ای ساختواى ٍ یا لاب هَرد ًظز  ،هاًٌذ"دریفت درٍى عثمِ ای (" ،")ISDدٍراى ّای
هفػل پالستیه (" ٍ ")PHRتغییز ضىل پالستیه هحَری(.")APD
.E

در ًظز گزفتي چٌذیي هؼیار پذیزش هٌاسة تزای حذٍد گسیختگی تز هثٌای آییي ًاهِ ّا.

.F

اًدام  NLTHAتزای ّز ساختواى تا در ًظز گزفتي سغَح هختلف . PGA

 .Gاًتخاب یه تاتغ چگالی احتوال آهاری هٌاسة.
 .Hارائِ هٌحٌی ٍ خذاٍل ضىٌٌذگی.
.3

شاخص های آسیب و سطوح عملکرد لرزه ای

تزای تسظ هٌحٌی ّای ضىٌٌذگی ،استفادُ اس تؼذادی ضاخع آسیة هؼمَل تزای ّز الواى ساسُ ای ضزٍری ٍ السم هی تاضذ .در تیزّا ٍ ستَى ّا،
"دٍراى هفػل ّای پالستیه" تِ عَر گستزدُ تَسظ هحمماى هَرد استفادُ لزار گزفتِ است .اها در الواى ّای هْارتٌذی" ،تغییز ضىل ًسثی هحَری"
ٍیا "دریفت درٍى عثمِ ای" تِ ػٌَاى ضاخع هٌاسة است .در ایي هغالؼِ" ،تغییز ضىل پالستیه هحَری" تِ ػٌَاى یه ضاخع آسیة تزای
هحاسثات ضىٌٌذگی لاب ّا استفادُ ضذُ است .تؼالٍُ 1 ،سغح ون ،هتَسظ ٍ گستزدُ تزای آسیة ولی یه ساختواى هی تَاى در ًظز گزفت وِ
هؼوَالً تِ ػٌَاى تزاس ػولىزد ( ) PLساختواى در هؼزؼ یه سلشلِ یؼٌی تا یه تزاس خغز خاظ تِ آى ًگاُ هی ضَد .در  ،[11] FEMA 306ایي 1
سغح تزاس ػولىزد ،تْزُ تزداری تی ٍلفِ ( ، )IOایوٌی خاًی ( ٍ )LSآستاًِ فزٍریشش (ً ) CPاهیذُ هی ضًَذ ،وِ در ایي هغالؼِ هَرد استفادُ لزار
گزفتِ است .تذیي هٌظَر ،تداٍس ضاخع آسیة اًتخاب ضذُ اس همذار هتٌاظز ٍاتستِ تِ ّز یه اس ایي  1تزاس ػولىزد تِ هؼٌی ضىٌٌذگی سیستن در آى
تزاس ػولىزد خاظ هی تاضذ.
.4

مذل سازی و تحلیل سازه اصلی

یه ساختواى تتي آرهِ هتَسظٍ ،الغ در یىی اس هٌغمِ تا لزسُ خیشی تاال در ایزاى اًتخاب ضذ .ساختواى،هسىًَی ٍ تز حسة ٍیزایص اٍل استاًذارد
 0622ایزاى ،هحاسثِ ضذُ تَد .ساختواى اس  3عثمِ ٍ لاب ّای تیز -ستًَی هؼوَلی تتي آرهِ ،تذٍى دیَار تزضی تطىیل هی ضَد .پالى وف ٍ لاب هَرد
ًظز در ضىل (ً )7طاى دادُ ضذُ است .تار ثملی ضاهل تار هزدُ ٍ سًذُ هی تاضذ .تار هزدُ وف عثمات

 ، 550تار سًذُ

 ٍ 200تار وف تام

 150در ًظز گزفتِ ضذُ تَد .اًَاع دیگز تارگذاری ّا اس لثیل تار تاد ٍ تار تزف در هحاسثات لحاػ ًطذُ ٍ ّوچٌیي اًذر وٌص خان-ساسُ در ًظز
گزفتِ ًطذُ تَد ٍ پایِ ستَى ّا در وف ثاتت فزؼ هی ضَد .ارتفاع عثمات  1.0هتز هی تاضذ.
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ضکل -1پالن طثقات ي ومای قاب مًرد تررسی (قاب )3

هماٍهت فطاری تتي  ٍ 210 Mpaضخاهت دال تتٌی در عثمات  73ساًتی هتز در ًظزگزفتِ ضذُ تَد .خاهَت ّا تا لغز  6هیلی هتز ٍ تا فاغلِ  02ساًتی
هتز در الواى ّای ساسُ ای استفادُ ضذُ تَدًذ .هماعغ تیز ٍ ستَى تىار تزدُ ضذُ در ایي ساختواى در خذٍل ( )1آٍردُ ضذُ است.
جذيل -1مقاطع استفادٌ ضذٌ در ساختمان مًرد وظر
)Beams (cm

)Columns (cm

Story

50 × 50

50 × 50

1

45 × 45

45 × 45

2

40 × 40

40 × 40

3

35 × 35

35 × 35

4

30 × 30

30 × 30

5

ساختواى هَرد ًظز ،اتتذا در ًزم افشار  ،Sap 2000تا در ًظز گزفتي ٍیزایص اٍل استاًذارد  0622ایزاى ] ، [12هحاسثِ ضذ .تِ عَری وِ ًیزٍی تزش
سلشلِ ٍ ضزیة سلشلِ عثك ایي آییي ًاهِ لحاػ ضذ .سپس ساختواى هَرد ًظز ،هدذداً عثك ٍیزایص سَم استاًذارد  0622ایزاى ] ، [13ارسیاتی گزدیذ ٍ
هطاّذُ ضذ وِ هیشاى تٌص اس هحذٍدُ هداس فزاتز رفتِ است ٍ ّوچٌیي هیشاى خاتدایی ًسثی عثمات ّن اس هحذٍدُ هداس آییي ًاهِ فزاتز رفتِ است .ایي
ضزایظ ًطاى هیذّذ وِ ایي ساسُ عثك ٍیزایص سَم استاًذارد  0622ایزاى ،ػولىزد هٌاسة در تزاتز ًیزٍ ّای خاًثی را ًذارد ٍ ًیاس تِ تْساسی لزسُ ای
دارد .ضىل (ً )0سثت تالش ٍاردُ تِ تٌص هداس اػضا را ًطاى هی دّذ.
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ضکل  -2محذيدٌ غیر مجاز تىص در قاب مًرد وظر(قاب .)3

هغاتك آییي ًاهًِ ،سثت تغییز هىاى خاًثی در هحل هزوش خزم ّز عثمِ ًثایذ اس همذار سیز تیطتز تاضذ:
< ● T ≤ .7 (Sec) → Drift

)(1

< ● T ≥ .7 (Sec) → Drift

)(2
در ایي رٍاتظ  Tسهاى تٌاٍب اغلی ًَساًی ساختواى تز حسة ثاًیِ ٍ  Rضزیة رفتار ساختواى هیثاضذ.
در ایي هغالؼِ:
-3

-3

تغییز هىاى خاًثی غیز هداس → T ≤ .7 (Sec)→Drift=5.01×10 ≥5.1×10
تا تَخِ تِ ًتایح فَق هطخع هی ضَد وِ ایي ساسُ ّا عثك ٍیزایص سَم آییي ًاهِ خَاتگَ ًثَدُ ٍ ًیاس تِ تْساسی لزسُ ای دارًذ .تزخی تغییزات در
ٍیزایص سَم استاًذارد  0622ایزاى ،هَخة ضذُ است وِ هیشاى تزآٍرد ًیزٍی خاًثی ًاضی اس سلشلِ ،همذاری هتفاٍت تاضذ ٍ ساسُ ّایی وِ تا استفادُ اس
ٍیزایص اٍل استاًذارد  0622ایزاى ،هذل ساسی ضذُ اًذ تا ّواى ضزایظ عثك ٍیزایص سَم خَاتگَ ًثاضذ ٍ ًیاس تِ تْساسی لزسُ ای داضتِ تاضذ .تزخی اس
ایي تغییزات در ٍیزایص سَم ضاهل ،اضافِ ضذى ساختواى ّا تا اّویت سیاد ،اضافِ ضذى یه ضزط تِ ضزایظ هٌظن تَدى ساختواى در پالى ،تغییز در
فزهَل ضزیة تاستاب ساختواى ( ،)Bتغییز ضزیة رفتار ( )Rتزای تؼضی سیستن ّای ساسُ ای ٍ غیزُ هی تاضذ.
.5

سازه های بهسازی شذه

تسظ سیستن ّای تْساسی لزسُ ای وارا ،تزای تْثَد ػولىزد لزسُ ای ساختواًْای تتي آرهِ ،لثل اس ایٌىِ در هؼزؼ یه سلشلِ لزار تگیزد ،اهز ضزٍری
است .در ایي تحمیك ،اسسیستوْای فَالدی ضزتذری در  1تَسیغ فضایی هختلف ،تزای رسیذى تِ تْتزیي سغح ػولىزد ،هَرداستفادُ ٍ تزرسی لزار
گزفتِ است .لاب خوطی تتي آرهِ تمَیت ضذُ تا استفادُ اس هْارتٌذّای ضزتذری ٍ تَسیغ هختلف آى در ضىل ً 1طاى دادُ ضذُ است .ػضَّای
هْارتٌذی در توام عثمات دارای عَل ،همغغ ػزضی ٍ هطخػات هػالح یىساًی ّستٌذ .اػضای هْارتٌذی تِ غَرت هماعغ چْارگَش تَخالی تا
ػزؼ  73ساًتی هتز ٍ ضخاهت  2هیلی هتز ٍ تا ضزیة الغزی  57در ًظز گزفتِ ضذُ است .تٌاتزایي ،تواهی هْارتٌذّا ،دارای الغزی هتَسظ ّستٌذ ٍ
ضزیة عَل هَثز در آًْا یه فزؼ ضذُ است .هالحظات ٍیژُ ای تزای اتػال تیي هْارتٌذ فَالدی ٍ ػضَ تتي آرهِ تا اتػال تزضی در ًظز گزفتِ ضذُ
است .چٌذیي هغالؼِ تدزتی ٍ ػذدی وِ اتػاالت را تزرسی هی ًوایذ ،اًدام گزفتِ است ]. [14,15
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.M3 (c  يM2 (b ،M1 (a  تًزیع3  تُسازی لرزٌ ای قاب خمطی تته آرمٍ مًرد وظر تا اضافٍ ومًدن مُارتىذ ضرتذری تا-3 ضکل

تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی

.6

 الواى ّای تیز. تَسیلِ تحلیل دیٌاهیىی تاریچِ سهاًی اًدام گزفتِ است،پاسخ لزسُ ای ساسُ اغلی ٍ ساسُ ّای تْساسی ضذُ تزای ارائِ هٌحٌی ضىٌٌذگی
 تزای تحلیل هَرد ًظز اس.ٍ ستَى تِ غَرت الواى ّای لاتی غیز خغی تا تؼزیف هفػل ّای پالستیه در دٍ اًتْای تیزّا ٍ ستَى ّا هذلساسی ضذُ است
 تزداضت ضذُ است را ًطاىPEER ِ وِ اس هَسس، ) ضتاتٌگاضت ّای هَرد استفادُ در ایي تحمیك0(  خذٍل. استفادُ ضذُ استSap 2000 ًزم افشار
.هی دّذ
.ٌ مطخصات رکًرد ضتاتىگاضت َای مًرد استفاد-2جذيل
Record
ID
P0810
P0345
P0817
P0739
P0889
P0058
P0139
P0360
P0352
P0891
P0933
P0166
P0169
P0916
P0899
P0808
P0323
P0168
P1547
P0164
P0173
P0814
P0818
P0747
P0743
P0792
P0892
P0721
P0722
P0914

Earthquake Name
Cape Mendocino 1992

Station

Cape Mendocino 1992

Rio Dell Overpass
Park Field
Morongo Valley
Halls Valley
Beverly Hills
Lake Hughes
Boshrooyeh
Vineyard Cany
Gold Hill
Big Tujunga
Sunland
Chihuahua
Cucapah
La Crescenta
Glendale
Fortuna

Coalinga 1983

Cantua Creek School

Imperial Valley 1979

Compuertas
Bolu
Calipatria Fire Sta
El Centro Array
Desert Hot Springs

Coalinga 1983
Landers 1992
Loma Prieta 1989
Northridge 1994
San Fernando 1971
Tabas 1978
Coalinga 1983
Coalinga 1983
Northridge 1994
Northridge 1994
Imperial Valley 1979
Imperial Valley 1979

Northridge 1994
Northridge 1994

Duzce 1999
Imperial Valley 1979
Imperial Valley 1979

Landers 1992
Landers 1992
Loma Prieta 1989
Loma Prieta 1989
Loma Prieta 1989
Northridge 1994
Superstitn Hills 1987
Superstitn Hills 1987

Northridge 1994

North Palm Springs
Hollister Diff. Array

Anderson Dam
WAHO
Canoga Park
Plaster City
Wildlife Liquef. Array

LA - Saturn St

PGA
(g)
. 385
.112
.188
.134
.617
.145
.107
.23
.094
.245
.157
.27
.309
.159
.357
.116
.281
.186
.822
.128
.139
.171
.134
.279
.244
.638
.489
.186
.408
.474

PGV
(m/cm)
43.9
14.6
16.6
15.4
4.8
17.3
13.7
27.6
11.0
12.7
14.5
24.9
36.3
11.3
12.3
30.0
25.8
13.9
62.1
15.4
16.0
20.2
14.5
35.6
20.3
38.0
14.2
20.6
6.0
34.6

PGD
(m)
22.03
5.69
9.45
3.3
8.57
2.88
10.5
6.21
2.87
1.12
4.29
9.08
10.44
3.0
1.94
27.59
3.71
2.92
13.55
10.91
9.96
13.87
5.57
13.05
7.73
5.85
5.5
5.4
3.9
6.55

بسط منحنی های شکننذگی

.7

ِ ت.هٌحٌی ّای ضىٌٌذگی یىی اس پاراهتزّای اغلی در ارسیاتی خغز لزسُ ای هی تاضذ وِ ػولىزد لزسُ ای تالمَُ اًَاع ساختواى ّا را هیسز هی ساسد
ػثارت دیگز آسیة پذیزی ساختواى تتي آرهِ هتَسظ ٍ ساختواى ّای تْساسی ضذُ را اس عزیك تَاتغ آسیة پذیزی وِ تِ اغغالح هٌحٌی ّای
 احتواالت ضزعی ّستٌذ وِ احتوال رسیذى یا تداٍس اس یه تزاس آسیة (در ایي، در ٍالغ هٌحٌی ّای ضىٌٌذگی. ًطاى خَاّذ داد،ض ىٌٌذگی هی گَیٌذ
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همالِ سغَح هختلف ػولىزد دستَرالؼول  )FEMA 306را تحت ضاخع ضذت سلشلِ (در ایي همالِ ً )PGAطاى هی دّذ .ایي احتوال را هی تَاى تِ
غَرت سیز ًوایص داد:
]) (

)(3

[

]

[

وِ در آى φ ،تَسیغ تدوؼی ًزهال استاًذارد است X .ضاخع ضذت سلشلِ وِ دارای تَسیغ لَي ًزهال است ٍ همذار هتَسظ ضاخع ضذت سلشلِ
است وِ ساسُ تِ آستاًِ سغَح آسیة هیزسذ ٍ تا استفادُ اس ًسثت ّای دریفت هداس ،تؼزیف هیطَد β .اًحزاف استاًذارد لگاریتن عثیؼی ضاخع ضذت
سلشلِ در سغَح آسیة هختلف است .تزای هحاسثِ پاراهتزّای ضىٌٌذگی ٍ β

 ،تا اًدام تحلیل دیٌاهیىی تاریخچِ سهاًی تزای ّز ساسُ ،یه هدوَػِ

اس " تغییز ضىل پالستیه هحَری" هاوشیون ًسثت تِ " ،"PGAتذست آٍردُ هیطَد .تایذ در ایٌدا تِ ایي ًىتِ اضارُ ضَد وِ  PGAیه ضاخع واهل
تزای تطزیح ضذت سلشلِ ًوی تاضذ .سیزا اعالػات خاغی در خػَظ همذار فزواًس یا هذت سهاى تذاٍم سلشلِ ًوی دّذٍ .لی تخاعز سادگی آى ٍ
ایٌىِ هؼیار هٌحػز تِ فزد دیگزی ٍخَد ًذارد وِ تزای هسائل دیٌاهیىی غیز خغی تذٍى واّص هماٍهت هٌاسة تاضذ ،هَرد استفادُ لزار هیگیزد ].[16
اًحزاف استاًذارد ٍ هتَسظ ضاخع ّای ضذت سلشلِ تزای سغَح هختلف آسیة ،تا اًدام رگزسیَى خغی تذست آٍردُ ضذُ است .رگزسیَى ّای
خغی در ضىل (ً )2طاى دادُ ضذُ است .اس ضىل ( )2هیتَاى هطاّذُ وزد وِ ضزیة ّوثستگی R2در هحذٍدُ  0.910.97است وِ خغی تَدى
ًسثتاً خَب را ًطاى هی دّذ.

ضکل  -4رگرسیًن خطی(aقاب اصلی ي (bقاب تُسازی ضذٌ  M2 (c، M1ي. M3 (d

پاراهتزّای هٌحٌی ضىٌٌذگ ی اًحزاف استاًذارد ٍ ،هتَسظ ضاخع ضذت سلشلِ تَسیغ ضذُ تِ غَرت لَي ًزهالً ،سثت تِ  PGAتزای سغَح آسیة
در خذٍل (ً )1طاى دادُ ضذُ است.
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جذيل – 3پارامترَای ضکىىذگی
Damage Level
LS

CP
β
.417
.809
.601
.523

β
.426
.641
.836
.841

.377
.737
.685
.700

Building Type
IO
β

.362
.423
.530
.625

.466
.515
.731
.0453

.0544
.0625
.0797
.0920

Original
M1
M2
M3

هٌحٌی ّای ضىٌٌذگی تسظ دادُ ضذُ تزای ساختواى اغلی ٍ ساختواى ّای تْساسی ضذُ در ضىل ً 5طاى دادُ ضذُ است.هٌحٌی ّای ارائِ ضذُ در ایي
هغالِ ًطاى هی دّذ وِ تزای تواهی سغَح آسیة ،هٌحٌی ّای ضىٌٌذگی ،گزاف ّای تمزیثا هطاتْی دارًذ ٍ فمظ همادیز هختلفی دارًذ .ایي هَضَع
حاوی اس آى است وِ ضذت رسیذى تِ یه سغح اس آسیة هؼیي ( تِ عَر هثال سغح " تْزُ تزداری تی ٍلفِ )ٍ " (IOیا " ایوٌی خاًی ) ٍ "(LSیا
"آستاًِ فزٍریشش )، ) "(CPپس اس تْساسی تشرگتز اس همادیز لثل اس تْساسی است .ثاًیاً ،تا یه ضذت سلشلِ یىساى ،ساسُ ّای تْساسی ضذُ دارای
سغَح آسیة ووتزی ًسثت تِ لثل اس تْساسی دارًذ.

ضکل  -5مىحىی َای ضکىىذگی تا سطًح مختلف آسیة(aقاب اصلی  (b ،مذل  (c ، M1مذل  M2ي  (dمذل . M3

تا تَخِ تِ هٌحٌی ّای ضىٌٌذگی لاب اغلی ٍ لاب ّای هْارتٌذی هطاّذُ هیطَد وِ اٍالً ،تا افشایص ضذت تىاًِ سلشلِ ،سغَح آسیة ساختواى ّا تغییز
وزدُ تا تِ اِسای هاوشیون ضذت سلشلِ خاظ تزای ّز ساختواى ،تِ آستاًِ فزٍریشش ًشدیه ضَد .ثاًیاً ،هطاّذُ ضذ وِ تا تغییزات اًذن  PGAتغیزات
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سغَح آسیة سیاد است ،تذیي هؼٌا وِ تغییزات وَچه در همادیز  PGAتاػث تغییزات لاتل تَخْی در تزاس آسیة هی ضَد وِ هزتَط تِ ػذم لغؼیت
ٍاتستِ تِ داهٌِ ّای پاسخ هی تاضذ .ایي ػذم لغؼیت ّا در داهٌِ ّای پاسخ تا تغییزات  PGAافشایص هیاتذ ٍ رفتار غیز خغی ،لاتل هالحظِ تز هی ضَد.
تا تَخِ تِ ایٌىِ اختالف تیي تَسیغ فضایی اػضای هْارتٌذّا تسیار ًاچیش است تزای همایسِ ػولىزد آًْا  ،همادیز اًحزاف استاًذارد ٍ هتَسظ پاراهتزّای
ضىٌٌذگی هحاسثِ هیطَد وِ در خذٍل ( ) 1ارائِ ضذُ است ٍ ّوچٌیي تزای همایسِ تَسیغ هختلف هْاتٌذ ّا ،هٌحٌی ّای ضىٌٌذگی تِ غَرت خذاگاًِ
تزای ّز سغح آسیة رسن ٍ در ضىل (ً )4طاى دادُ ضذُ است .هغاتك ضىل ( ) 4ایي هَضَع هطاّذُ هی ضَد وِ اثز هْارتٌذّای ضزتذری در ػولىزد
لزسُ ای ،تسیار فَق الؼادُ هی تاضذّ .واى عَر وِ اس اضىال هطاّذُ هی ضَد ،تاثیز هْارتٌذّای فَالدی در افشایص ػولىزد ساختواى تا افشایص درخِ
آسیة افشایص هیاتذ .تا تَخِ تِ ایي هٌحٌی ّا هی تَاى ًتیدِ گزفت وِ لاب هذل  M3دارای تْتزیي ػولىزد لزسُ است .چزا وِ تا ضذت ّای تزاتز سلشلِ
در تزاس تاالیی اس آسیة (تِ عَر هثال ،)CPاحتوال فزٍریشش ووتزی دارد .الثتِ ایي هَضَع را هیتَاى تزای سغَح آسیة دیگز ّن تؼوین داد .در هذل
 ، M3هْارتٌذ ّا تِ غَرت هتمارى ٍ تا تیطتزیي فاغلِ اس ّن تَسیغ ضذُ اًذ وِ ایي اهز تاػث هی ضَد وِ لٌگز هماٍم در تزاتز پیچص افشایص یاتذ ٍ هزوش
سختی ایي هْارتٌذ ّا تِ هزوش خزم ًشدیه ضَد ٍ در اثز سلشلِ ،پیچص در پالى اتفاق ًیَفتذ ٍ ساسُ ػولىزد هٌاسثتزی ًسثت تِ هذل ّای هْارتٌذی دیگز
داضتِ تاضذ.تزای سغح آسیة " تْزُ تزداری تی ٍلفِ  "IOضتاب اٍخشهیي تیي 0.042تا  0.069هی تاضذّ .وچٌیي تزای سغح " ایوٌی خاًی ،"LS
همادیز ضتاب اٍج سهیي تیي  0.21تا  ٍ 0.57تزای سغح " آستاًِ فزٍریشش  "CPایي همادیز حذالل  0.27هی تاضذ.

ضکل  -6مقایسٍ مىحىی َای ضکىىذگی قاب اصلی ي قاب َای مُارتىذی ضذٌ تا سطح آسیة  LS (b ،IO (aي .CP (c

ّوچٌیي هطاّذُ هی ضَد وِ تغییزات ووی در ّز تزاس ،تِ اسای همادیز هتَسظ ضذت تىاًِ هیاى لاب ّای تْساسی ضذُ ٍخَد دارد.تزای درن تْتز اثز
تَسیغ فضایی هْارتٌذ ّا ،همادیز هتَسظ احتوال تداٍس تا یه ّیستَگزام ًطاى دادُ هی ضَد وِ در ضىل ( )5آٍردُ ضذُ است.
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ٌ مقایسٍ تیه مقادیر متًسط قاب اصلی ي قاب َای تُسازی ضذ-7 ضکل

نتیجه گیری

.8

 هٌحٌی ّای ضىٌٌذگی. تحلیل ضىٌٌذگی یه ساختواى تتي آرهِ هتَسظ لثل ٍ تؼذ اس تْساسی تا هْارتٌذّای ضزتذری را ًطاى هی دّذ،ِایي هغالؼ
. تا استفادُ اس تحلیل تاریخچِ سهاًی غیز خغی تزای تزرسی اثز ًَع ٍ تَسیغ فضایی هْارتٌذّای ضزتذری ایداد ضذًذPGA تحلیلی تؼٌَاى یه تاتؼی اس
 هتٌاظز تا سغَح آسیة تیاى،ِتَاتغ تَسیغ لَي ًزهال دٍ پاراهتزُ تزای ًطاى دادى هٌحٌی ّای ضىٌٌذگی استفادُ ضذُ ٍ هٌحٌی ّای ضىٌٌذگی حاغل
ُ هیتَاًٌذ در تؼییي آسیةّای تالمَُ حاغل اس سلشلِّا استفاد،ُ ایي هٌحٌیّای ضىٌٌذگی ارائِ ضذ، ّوچٌیي.ضذُ تزای ساختواى تتي آرهِ تىار تستِ ضذ
ِ تٌاتز ًتایح ایي هغالؼِ ایي هَضَع دریافت هیضَد و.ضًَذ ٍ هی تَاًٌذ تزای ارسیاتی تاثیز هْارتٌذّای فَالدی ضزتذری در تْساسی تىار گزفتِ ضًَذ
 هیPGA  تز اساس همادیز، ضاهل تْثَد در همایسِ تا لثل اس تْساسی،هٌحٌی ّای ضىٌٌذگی ضثیِ ساسی ضذُ تؼذ اس تْساسی تا هْارتٌذّای ضزتذری
 در تیي. رٍی لاتلیت اعویٌاى لزسُای لابّای هْارتٌذی ضذُ تاثیز هیگذارًذ، تَسیغّای هْارتٌذّای فَالدی ضزتذری، تزاساس تحلیل ضىٌٌذگی.ضًَذ
 ارائِ هیدّذ ٍ ایي اهز تِ دلیل تَسیغ، (M2)( ٍ دٍمM1)  دارای لاتلیت اعویٌاى لزسُای تشرگتزی ًسثت تِ تَسیغ اٍل،) M3(  تَسیغسَم،تَسیغّا
.هتمارى هْارتٌذ ّا در هذل سَم هی تاضذ
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