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  : احمدام: دشتی                                                     ندانشجو خانوادگی نام

  هااي سازه: بررسی تأثیر ضریب نامعینی سازه در عملکرد لرزهنامهپایان عنوان

  

  : دکتر محتشم محبیراهنما استاد 

  هندس رضا کارکن آزادر: ممشاو استاد 

  : مهندسی عمران                        رشته                                            کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه             : زلزله                                                                 گرایش

  116ات: صفح تعداد                       10/11/94 دفاع: تاریخفنی و مهندسی            :هدانشکد 

  :چکیده

 ینینامع ریو تفس فتعری اما اندداده انجام هادر سازه ینیمثبت نامع ریثأدر مورد ت یاز پژوهشگران مطالعات یبرخ

تعداد معادالت مورد  ینینامع یسازه به طور کل یمهندس یاست. در کتب درس ی ماندهباق زیموضوع بحث برانگ کی

رفتار  هايیدگیچیممکن است از جهت پ فیتعر نیشده است. ا فیسازه عالوه بر معادالت تعادل تعر تحلیل يبرا ازین

 نباشد. یکاف ايلرزه هاييسازه تحت بارگذار یرخطیغ

به  راتیثأت نیاما ا ،قرار گرفته است رشیذمورد پ ايو اضافه مقاومت به طور گسترده ینیسودمند نامع راتیثأت

به شدت مورد توجه قرار گرفته و به صورت  ینینامع بیضر تیاهم ریاخ هايسال در. اندنشده یبررس یصورت کم

در  بیضر نیاخیراً ا یی کهاست. از آنجا دهیگردوارد  ایمعتبر دن هاينامهنییاز آ يدر تعداد یاصالح بیضر کی

 یوارد شده و مطالعات و اطالعات کافی در رابطه با مبان هیپابرش يمحاسبه يبرا 2800اندارد چهارم است شیرایو

 ستمیس ايسازه در عملکرد لرزه ینینامع بیضر ریثأت قیتحق نیو تأثیر آن وجود ندارد، لذا در ا بیضر نیا نییتع

 شده است. یبررس یرخطیغ یکیتاتاس زیآنال لهیبه وس يفوالد ژهیو يهمراه با مهاربند همگرا يدسازه فوال

مناسب  يآمده است مقدار 2800نامه  نییکه در آ 2/1 ینینامع بیکه مقدار ضر دهدیمطالعه نشان م جهینت

 ریو مقاد ردگییقرار م یجان یمنیدر محدوده ا ینینامع بیمقدار ضر نیها با اکه سطح عملکرد سازه يبوده به طور

 خواهند شد. يصاداقتریمنجر به طرح غ شتریب ریدو مقا فیضع یکمتر منجر به طراح

  

  .مهاربند همگرا ،ینینامع بیضر ،يسازه فوالد ،یرخطیغ یکیاستات لیتحل: هاواژه کلید

 
  



  

 أ   

 

  فهرست مطالب

  صفحه                                                          شماره و عنوان مطالب

  2...........................................................................................................................................................لهأمس انیب - 1- 1

   4.................................................................................................................... قیتحق یاصل اتیفرض و سواالت - 2- 1

  4.................................................................................................................................پژوهش تیاهم و ضرورت - 3- 1

  5.............................................................................................................................................. پژوهش ينهیشیپ - 4- 1

 2800 استاندارد در ینینامع بیضر - 5- 1

............................................................................................................11  

-انیپا انجام ينحوه - 6- 1

 !ERROR.....................................................................................................................................نامه

BOOKMARK NOT DEFINED.  
  فصل دوم: مهاربند همگرا و ضریب نامعینی درآن                                   

  15..................................................................................................................................................................مقدمه - 1- 2

-سازه يمهاربند يهاستمیس انواع - 2- 2

 ERROR! BOOKMARK NOT..............................................................................................................ها

DEFINED.  
  16.................................................................................................................. )همگرا(مرکز هم يمهاربندها  -1- 2- 2

 مرکز از خارج يمهاربندها -2- 2- 2

   17..............................................................................................................)واگرا(

  18...............................................................................................................................................همگرا يبادبندها - 3- 2

  19...............................................................................................................................مگراه يمهاربندها انواع -1- 3- 2

   20.....................................................................................................................................مهاربندها یکل رفتار -2- 3- 2

-مدل لیتحل در استفاده مورد روش یمعرف - 4- 2

 ERROR! BOOKMARK NOT............................................................................................ها

DEFINED.  
   21............................................................ی......................................................................خط یکیاستات روش -1- 4- 2

   22..................................................................................................................................یخط یکیامنید روش -2- 4- 2

  22.......................................................................................................)افزون بار( یرخطیغ یکیاستات روش -3- 4- 2

  23...........................................................................................................................یرخطیغ یکینامید روش -4- 4- 2

  23..........................................................................................................عملکرد براساس يالرزه یطراح لزوم - 5- 2

  24...............................................................................................................ی..................................نینامع بیضر - 6- 2



  

 ب   

 

  فصل سوم: تحلیل استاتیکی غیرخطی                                         

3 -1 - 

................................................................................................................................................................مقدمه

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  
  31..................................................................................................................................................مراجع بررسی - 2- 3

  32...............................................................................................هاسازه يالرزه لیتحل يهاروش بر يمرور - 3- 3

  32..............................................................................................................................یخط یکیاستات لیتحل -1- 3- 3

  37..............................................................................................................................یخط یکینامید لیتحل -2- 3- 3

  37................................................................................................مودال لیتحل ای یفیط یکینامید لیتحل -3- 3- 3

  38................................................................................................یخط یزمان خچهیتار یکینامید لیتحل -4- 3- 3

  38...............................ی...........................................................رخطیغ یزمان خچهیتار یکینامید لیتحل -5- 3- 3

  39..........................................................................................متداول یرخطیغ ندهیفزا یکیاستات لیتحل -6- 3- 3

  47................................................................................................................هاسازه ايلرزه عملکرد ارزیابی -7- 3- 3

  FEMA356....................................................58س اسا بر سازه عملکرد رمکانییتغ محاسبه روش -8- 3- 3

  هاي مورد مطالعهفصل چهارم: معرفی مدل                                     

  69...............................................................................................................................................................مقدمه - 1- 4

  69........................................................................................................يا سازه ستمیس و یهندس مشخصات - 2- 4

  71...........................................................................................................................................................يبارگذار - 3- 4

  71...........................................................................................................................................یثقل يبارگذار -1- 3- 4

  71........................................................................................................)زلزله يروین اثر( یجانب يذاربارگ -2- 3- 4

  72.....................................................................................................................................هیپا برش محاسبه -3- 3- 4

  73.....................................................................................................ساختمان ارتفاع در هیپا برش عیتوز -4- 3- 4

  74................................................................................................................................................ینینامع بیضر - 4- 4

  ETABS...............................................................74 افزارنرم در یطراح و لیتحل ،يبارگذار ،يمدلساز - 5- 4

 ینسب یجانب رمکانییتغ کنترل -1- 5- 4

  .Error! Bookmark not defined..................................................................................................طبقه

  ETABS.............................................................................................................................76 افزارنرم یمعرف - 6- 4

  76...........................................................................................................................................اجزاء و هاالمان -1- 6- 4

  79..................................................................................................................ستون و ریت يهامقطع سطح -2- 6- 4

  79........................................................................................................کیراالستیغ يهاستون يسازمدل -3- 6- 4

  80.................................................................................................................................هامهاربند يسازمدل -4- 6- 4



  

 ج   

 

  ها و استخراج نتایجفصل پنجم: آنالیز مدل                                        

  83................................................................................................................................................................مقدمه - 1- 5

  83..................................................................................مطالعه مورد يهامدل یرخطیغ یکیاستات لیتحل - 2- 5

  83.................................................................................................................................هدف رمکانییتغ نییتع - 3- 5

  84..................................................................................................................................یجانب بار عیتوز يالگو - 4- 5

  84.......................................................................مطالعه مورد يهامدل یرخطیغ یکیاستات لیتحل جینتا - 5- 5

  گیري و ارایه پیشنهاداتفصل ششم: نتیجه

6 -1 - 

 !ERROR................................................................................................................................................................جینتا

BOOKMARK NOT DEFINED.  
  114.................................................................................................................ندهیآ يکارها يبرا یشنهاداتیپ - 2- 6

  هافهرست جدول

 2800Error! Bookmark not نامه نییآ در ینینامع بیضر به مربوط يهاتیمحدود): 1-1 (جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..............  مقاوم ايلرزه خطوط با هاي سازه در نامعینی): 1-2 ( جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................    بیضر ریمقاد): 1-3 ( جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................    بیضر مقدار): 2-3 ( جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................. ................................   ياسازه عملکرد فیتعر): 3- 3 ( جدول

 !Error)*( زشیفرور آستانه و یجان یمنیا عملکرد طوحس رشیپذ يارهایمع): 4-3 ( جدول

Bookmark not defined.  

 عملکرد سطوح يبرا يبهساز دستورالعمل و FEMA-356 در کاررفته به اصطالحات): 5-3 ( جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...................................... ................................ ................................   يا سازه ياجزا

 ياجزا عملکرد يبرا يبهساز دستورالعمل و FEMA-356 در کاررفته به اصطالحات): 6- 3 ( جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................ ................................   يا رسازهیغ

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................   ساختمان عملکرد سطوح): 7-3 ( جدول
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 دستورالعمل و FEMA-356 در شده گرفته درنظر مختلف سطوح دادیرو احتمال): 8- 3 ( جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................. ................................ ................................ ................................   يبهساز

 !Errorيبهساز دستورالعمل ریتفس و دستورالعمل مطابق يبهساز سطوح): 9-3 ( جدول

Bookmark not defined.  

 و Table 3-2، FEMA-356 اساس بر (Modification Factor)  یبیتقر ریمقاد): 10-3 ( جدول

  .Error! Bookmark not defined  .......................... ................................ ................................   يبهساز دستورالعمل

يبهساز دستورالعمل و Table 3-1، FEMA-356 اساس بر  اصالح بیضر): 11-3 ( جدول

   ................................ ................................ ................................ ................................  Error! Bookmark not defined.  

 و Table 3-3، FEMA-356 اساس بر  (Modification Factor) اصالح بیضر ):12-3 ( جدول

  .Error! Bookmark not defined  .......................... ................................ ................................   يبهساز دستورالعمل

 !Errorيفوالد مهاربند ياجزا در رشیپذ يارهایمع و يسازمدل يپارامترها): 1-4 ( جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark notدهانه سه طبقه 4 يهامدل هیپا برش و هدف رمکانییتغ): 1-5 ( جدول

defined.  

 Error! Bookmark notدهانه سه طبقه 8 يهامدل هیپا برش و هدف رمکانییتغ): 2-5 ( جدول

defined.  

 Error! Bookmark notدهانه سه طبقه 12 يهامدل هیپا برش و هدف رمکانییتغ): 3-5 ( جدول

defined.  

 Error! Bookmark notدهانه پنج طبقه 4 يهامدل هیپا برش و هدف رمکانییتغ): 4-5 ( جدول

defined.  

 Error! Bookmark notدهانه پنج طبقه 8 يهامدل هیپا برش و هدف رمکانییتغ): 5-5 ( جدول

defined.  
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 Error! Bookmark notدهانه پنج طبقه 12 يهامدل هیپا برش و هدف رمکانییتغ): 6-5 ( جدول

defined.  

 سه يهامدل ینینامع بیضر اعمال با پارامترها از کی هر کاهش ای و شیافزا درصد): 7- 5 ( جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................... ................................ ................................   دهانه

 پنج يهامدل ینینامع بیضر اعمال با پارامترها از کی هر کاهش ای و شیافزا درصد): 8-5 ( جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................... ................................ ................................   دهانه

 يهامدل هدف رمکانییتغ نقطه در هاسازه کیپالست مفاصل تعداد و عملکرد سطح): 9- 5 ( جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................ ................................   دهانه سه

 يهامدل هدف رمکانییتغ نقطه در هاسازه کیپالست مفاصل تعداد و عملکرد سطح): 10-5 ( جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................ ................................   دهانه پنج

 يهامدل هدف رمکانییتغ نقطه در هاسازه کیپالست مفاصل تعداد و عملکرد سطح): 11-5 ( جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................ ................................   دهانه سه

 يهامدل هدف رمکانییتغ نقطه در هاسازه کیپالست مفاصل دادتع و عملکرد سطح): 12-5 ( جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................ ................................   دهانه پنج

  

  هاهرست شکلف

  .Error! Bookmark not defined  ........................................   سازه در مهاربند مختلف انواع): 1- 2 ( شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................  همگرا يبادبند يهايکربندیپ انواع): 2- 2 ( شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................   مهاربندها رشکلییتغ): 3- 2 ( شکل

 Error! Bookmarkیرخطیغ یکیاستات لیتحل روش در یجانب يروین عیتوز ينحوه): 4- 2 ( شکل

not defined.  
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 پالستیک کامالً -االستیک سیستم نامعینی درجه و استاتیکی نامعینی بین مقایسه): 5-2 ( شکل

 c)n=4 , d)n=8   نامعینی درجه و a ) n=9 , b)n= 9 استاتیکی نامعینی ضریب. لرزه زمین کیتحر تحت

, e)n=8 , f)n=10   ................................ ..............................................................  Error! Bookmark not defined.  

 !Errorلرزه زمین کاتیتحر تحت برشی دیوار حاوي هايسیستم بین مقایسه): 6-2 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !FEMAError نامه نییآ در یرخطیغ ندهیافز یکیاستات زیآنال انجام مراحل ):1-3 ( شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .....................  ریپذشکلغیر عضو يرفتار یمنحن): الف - 2- 3 ( شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................................   آور پوش زیآنال انجام روند): 3-3 ( شکل

 -روین یمنحن به توجه با يا سازه ي اعضا عملکرد مختلف سطوح يمشخصه نقاط ):4- 3 ( شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................   ریپذ شکل سازه در یجانب رمکانییتغ

 رمکانییتغ -روین یمنحن به توجه با يا سازه ي اعضا عملکرد سطوح يمشخصه نقاط): 5-3 ( شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................ ................................   ریپذ رشکلیغ سازه در یجانب

 پس یسخت با آوروشپ یمنحن) b( مثبت، میتسل از پس یسخت با آورپوش یمنحن) a): (6- 3 ( شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................ ................................   یمنف میتسل از

 !Error محاسبه در مؤثر يپارامترها نییتع و آور پوش یمنحن یخط دو شینما): 7-3 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorپالن در نامنظم) ب پالن در منظم)الف  دهانه سه يهاقاب يبرا يزیرریت پالن):1- 4 ( شکل

Bookmark not defined.  

پالن در نامنظم) ب    پالن در منظم)الف  دهانه پنج يهاقاب يبرا يزیرریت پالن): 2-4 ( شکل

   ................................ ................................ ................................ ................................  Error! Bookmark not defined.  

  .ETABS  ............................  Error! Bookmark not defined در رشکلییتغ- کنش روابط): 3-4 ( شکل
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 ETABSError! Bookmark not افزارنرم در) کنترل روین( یاندرکنش کیپالست مفصل): 4-4 ( شکل

defined.  

 !Errorیمثلث یجانب بار يالگو با منظم دهانه 3 طبقه 4 سازه آور پوش یمنحن): 1-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorکنواختی یجانب بار يالگو با منظم دهانه 3 طبقه 4 سازه آور پوش یمنحن): 2-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorیمثلث یجانب بار يالگو با نامنظم دهانه 3 طبقه 4 سازه آور پوش یمنحن): 3-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorکنواختی یجانب بار يالگو با نامنظم دهانه 3 طبقه 4 سازه آور پوش یمنحن): 4-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorیمثلث یجانب بار يالگو با منظم دهانه 3 طبقه 8 سازه آور پوش یمنحن): 5-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorکنواختی یجانب بار يالگو با منظم دهانه 3 طبقه 8 زهسا آور پوش یمنحن): 6-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorیمثلث یجانب بار يالگو با نامنظم دهانه 3 طبقه 8 سازه آور پوش یمنحن): 7-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorکنواختی یجانب بار يالگو با نامنظم دهانه 3 طبقه 8 سازه آور پوش یمنحن): 8-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorیمثلث یجانب بار يالگو با منظم دهانه 3 طبقه 12 سازه آور پوش یمنحن): 9-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorکنواختی یجانب بار يالگو با منظم دهانه 3 طبقه 12 سازه آور پوش یمنحن): 10-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorیمثلث یجانب بار يالگو با نامنظم دهانه 3 طبقه 12 سازه آور پوش یمنحن): 11-5 ( شکل

Bookmark not defined.  
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کنواختی یجانب بار يالگو با نامنظم دهانه 3 طبقه 12 سازه آور پوش یمنحن): 12-5 ( شکل

   ................................ ................................ ................................ ................................  Error! Bookmark not defined.  

 !Errorیمثلث یجانب بار يالگو با منظم دهانه 5 بقهط 4 سازه آور پوش یمنحن): 13-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorکنواختی یجانب بار يالگو با منظم دهانه 5 طبقه 4 سازه آور پوش یمنحن): 14-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorیمثلث یجانب بار يالگو با نامنظم دهانه 5 طبقه 4 سازه آور پوش یمنحن): 15-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorکنواختی یجانب بار يالگو با نامنظم دهانه 5 طبقه 4 سازه آور پوش یمنحن: )16-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorیمثلث یجانب بار يالگو با منظم دهانه 5 طبقه 8 سازه آور پوش یمنحن): 17-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorکنواختی یجانب بار يالگو با منظم دهانه 5 طبقه 8 سازه آور پوش یمنحن): 18-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorیمثلث یجانب بار يالگو با نامنظم دهانه 5 طبقه 8 سازه آور پوش یمنحن): 19-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorکنواختی یجانب بار يالگو با نامنظم دهانه 5 طبقه 8 سازه آور پوش یمنحن): 20-5 ( شکل

Bookmark not defined.  

 !Errorیمثلث یجانب بار يالگو با منظم دهانه 5 طبقه12 سازه آور پوش یمنحن): 21-5 ( شکل

Bookmark not defined.  
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  لهبیان مسأ - 1- 1

افتد و به قاط مختلف کره زمین اتفاق میدر نهاي گوناگون و اي طبیعی است که با شدتپدیده هزلزل

هاي واقع زلزله يگستره بینی نمود.و شدت آن را پیش توان زمانهاي زیرین نمیدلیل عدم شناخت الیه

که نماید. امروزه مشخص شده است  ن میدر نقاط مختلف کره زمین ارتباطی را بین این نقاط نمایاشده 

اي حهیک صفتوناند. با توجه به تکنام کمربند زلزله خیزي واقع شده یی بههاي دنیا برروي نوارهااکثر زلزله

بندي لرزه پهنه ي، آسیا و صفحه عربستان است. نقشهاشدن بین صفحه اروپموجود، ایران در حال فشرده

توان در مقابل اثر زلزله مصون اي از کشورمان را نمیاین است که هیچ نقطه يدهندهخیزي ایران نشان

  پنداشت. 

ر نیروي زلزله نخستین بار در سال ها در برابستقل در کشور براي طراحی ساختماناي منامهتدوین آیین

نامه هر چند در زمان خود صورت گرفت. این آیین 2800تحت عنوان ویرایش اول استاندارد  1366

ها بود ولی نقایص عمده ماني ساختاطراحی لرزه يز نیازهاي جامعه مهندسی در زمینهاپاسخگوي بسیاري 

منتشر اي عمدهویرایش دوم این استاندارد با تغییرات  1378اي در آن وجود داشت که باعث شد درسال 

نامه تحت مهندسی قرار گیرد. اضافه شدن پیوست دوم به این ویرایش از آیین  يشده و در اختیار جامعه

هاي بود که در راستاي طراحی ساختمان ايتغییر عمدههاي فوالدي، ساختمان ايعنوان ضوابط طراحی لرزه

رغم پیشرفت قابل توجه ویرایش دوم نسبت به ویرایش اول م در برابر زلزله صورت گرفت. علیفوالدي مقاو

ویرایش سوم این استاندارد  1384شد. لذا در سال حس میهم چنان نقایصی در آن ، 2800رد استاندا

 سوم شویرایش چهارم این استاندارد با تغییراتی نسبت به ویرای 1393ال منتشر گردید. در س تدوین و

  گردید.منتشر

طبقه یا ارتفاع  3هاي با ارتفاع بیش از ، در ساختمانویرایش چهارم ایران 2800اي طبق استاندارد لرزه

یب نامعینی مربوط متر از تراز پایه نیروي برشی پایه در هر یک از امتدادهاي اصلی ساختمان باید در ضر 10
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 2/1که شرایط بندهاي الف یا ب زیر اقناع نشده باشد برابر به آن امتداد ضرب شود. این ضریب در صورتی

  شود.اختیار می 1باشد. در صورت اقناع یکی از شرایط زیر ضریب مذکور برابر می

د نیروي برشی پایه درص 35ساختمان منظم در پالن بوده و در طبقاتی که نیروي برشی بیش از  -الف

شود، داراي حداقل دو دهانه مقاوم در برابر بارهاي جانبی در هر طرف مرکز ها ایجاد میساختمان در آن

  جرم ساختمان و در هر امتداد اصلی ساختمان باشند. 

درصد نیروي برشی پایه ایجاد شود باید با توجه به  35اي از ساختمان که در آن بیش از هر طبقه - ب

  را دارا باشد. 2800سیستم سازه اي ضوابط خاص مذکور در ویرایش جدید استاندارد نوع 

گردد که تمایل به دي ساخته شده درکشور، مالحظه میهاي فوالاز طرفی، با بررسی کمی ساختمان

ها م مهاربندي نسبت به سایر ساختمانهاي فوالدي با سیستساختمانساخت مناسب  طراحی، محاسبه و

 8و  7بندي همگرا (ضربدري شکل و ها داراي مهارساختمانشد. در این میان درصد باالیی از بابیشتر می

ها با از دست رفتن یکی از اعضاي مقاوم در برابر بار جانبی کاهش قابل هستند. در این نوع مهاربند )شکل

کننده در پارامتري تعیین تواند هستیم. بنابراین ضریب نامعینی میرا شاهد اي در مقاومت کل سازه مالحظه

  ها باشد.طراحی این سازه

ه عالوه بر در کتب درسی مهندسی سازه به طور کلی نامعینی تعداد معادالت مورد نیاز براي حل ساز

خطی سازه تحت هاي رفتار غیراز جهت پیچیدگی ستشده است. این تعریف ممکن امعادالت تعادل تعریف 

عنوان یکی  اي تنها بهها تحت بارگذاري لرزهمعینی سازهد. واضح است که نااي کافی نباشهاي لرزهبارگذاري

  گیري است. قابلیت اطمینان سازه قابل اندازهبه از پارامترهاي مربوط 

ک ضریب گرفته و به صورت یتوجه قراراهمیت ضریب نامعینی به شدت مورد هاي اخیرسالدر 

که اخیراً این ضریب در ویرایش دنیا وارد گردیده است. از آنجاییهاي معتبر نامهاصالحی در تعدادي از آیین

پایه وارد شده و مطالعات و اطالعات کافی در رابطه با نحوه براي محاسبه برش 2800استاندارد  چهارم
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اي لرزه عملکردثیر ضریب نامعینی سازه در وجود ندارد، لذا در این تحقیق تأ محاسبه و تأثیر این ضریب

  بررسی خواهد شد. همگرا ي مهاربنديهاسازه

توان به روش تحلیل موجود است؛ از آن میان می سازهاي یابی عملکرد لرزههاي مختلفی براي ارزروش

هاي اي ساختمانمقبول در دستورالعمل بهسازي لرزهخطی اشاره کرد که به عنوان روشی استاتیکی غیر

تا خرابی کامل ستیک کامل وش عملکرد سازه را از حالت االاین ر .شده استد کشور ایران نیز معرفی موجو

نیز بهسازي  ها واي سازهتواند در تعیین پارامترهاي لرزهدهد و نتایج حاصل از آن میرسی قرار میمورد بر

  هاي موجود مورد استفاده قرارگیرد.اي سازهلرزه

هداف جامعه مهندسی زلزله کشور در قدمی هر چند ناچیز در پیشبرد اامید است مطالعه انجام گرفته 

  راستاي کاهش خسارات ناشی از پدیده ویرانگر زلزله باشد.

  سواالت و فرضیات اصلی تحقیق - 2- 1

  ها دارد عبارتند از : العه حاضر سعی در پاسخگویی به آنلی که مطسواالت اص

  کند؟یر میاي سازه چگونه تغیپایه، پاسخ لرزهاعمال ضریب نامعینی سازه بر برش بر اثر- 1

  کند؟اي سازه چگونه تغییر میپایه، عملکرد لرزهاعمال ضریب نامعینی سازه بر برش بر اثر- 2

  تواند در طراحی سازه داشته باشد؟ستفاده از این ضریب چه فوایدي میا - 3

   باشد:ی تحقیق شامل موارد زیر میهمچنین فرضیات اصل

اي اي همان پاسخ لرزهپاسخ لرزهفرض خواهند شد و هاي واقعی مطالعه مدلهاي تحلیلی موردمدل

  خطی سازه منطبق بر مقایسه تئوریک خواهد بود.اهد شد. همچنین مشخصات رفتار غیرخوض واقعی فر

  : ضرورت و اهمیت پژوهش - 3- 1

ثیر این پارامتر در ها قبل شناخته شده بود، تأاز سالها ثیر مثبت نامعینی در سازهاگر چه اهمیت و تأ

کوبه مورد بررسی قرار  1995نورتریج و  1994لرزه سال ها توسط محققان پس از زمیناي سازهرد لرزهعملک

مورد استفاده قرار  2800کشور ما ضریب نامعینی براي اولین بار در ویرایش چهارم استاندارد گرفت. در



  

  5 
 

هاي طراحی شده با این ازهثیر این ضریب بر عملکرد ساي در مورد تأین حال هنوز مطالعهگرفته است. با ا

اي ثیر ضریب نامعینی سازه در عملکرد لرزهلذا در این تحقیق هدف بررسی تأاستاندارد صورت نگرفته است. 

اي بعدي و همچنین طراحی کارآمد استفاده از نتایج این پژوهش براي مطالعات لرزه باشد تا بتوانها میسازه

  نمود.

  ي پژوهش:پیشینه - 4- 1

و تفسیر اند اما تعریف ام دادهها انجثیر مثبت نامعینی در سازهگران مطالعاتی در مورد تأاز پژوهشبرخی 

  انگیز باقی مانده است.نامعینی یک موضوع بحث بر

ه عالوه بر در کتب درسی مهندسی سازه به طور کلی نامعینی تعداد معادالت مورد نیاز براي حل ساز

ی سازه تحت خطهاي رفتار غیرست از جهت پیچیدگیف ممکن اشده است. این تعریمعادالت تعادل تعریف 

ه عنوان یکی اي تنها بها تحت بارگذاري لرزهمعینی سازهکافی نباشد. واضح است که نااي هاي لرزهيگذاربار

بدون  ي) سازه1984(1گیري است. آنگ و تنگقابل اندازهاطمینان سازه به قابلیت از پارامترهاي مربوط

از اعضاي  ا بدین صورت تعریف کردند که احتمال فروریزش کل سیستم با احتمال شکست یکینامعینی ر

هاي دریایی پیشنهاد کرد که به عنوان ) ضریب نامعینی براي مطالعه سازه1987(2سازه برابر باشد. کرنل

  احتمالی از شکست سیستم که مشروط به اولین شکست هرکدام از اعضاي سازه بود. 

عینی به این نام (SEAOC, 1999)منتشر شده توسط انجمن مهندسین سازه کالیفرنیا  "یکتاب آب"در 

اي از سازه است که در آن چندین مسیر مقاومت در برابر بارهاي وارده مشخصه "صورت تعریف شده است:

  . "ارائه می شود

معرفی شده  IBC 2000و  UBC 1997 وNEHRP 97 هاي نامهنامعینی براي اولین بار در آیین ضریب

  است. 

                                                

 
1. Ang, A. and Tang 
2. Cornell 
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 :شودمی معرفی زیر صورت به IBC 2000و  NEHRP 1997در  ρضریب 

                                                                                   )1-1(                  

  AB ارتفاع در  که طبقه برش المان به به صورت بیشینه نسبت برش سطح پالن تحت ساخت و 

 در طبقه طراحی برش نسبت معنايه ب طبقه  -المان برش نسبت .شودمی تعریف افتد،می اتفاق طبقات سطح

 فرمول در سازه شکل تنها .باشدمی طبقه طراحی برش به نیروي) طبقه برش تحمل بیشترین داراي(المان 

سازه  متفاوت اشکال علت به طراحی نیروي درصد 50به افزایش  منجر تواندمی که است شده لحاظ طراحی

   .شود

مورد پذیرش قرار گرفت. ضریب  ASCE 7و NEHRP 2003 در ضریب نامعینی جدید 2003در سال 

هاي خمشی مقاوم در برابر زه است. به عنوان مثال تعداد قاباصالح شده در اصل تابعی از طرح پیکربندي سا

اند. در سیستم بندي شدهبدون نامعینی تقسیمي داراي نامعینی و اي به دو دستههاي سازهیستمه. سزلزل

  شود. گرفته میبرابر بارگذاري معمول درنظر 3/1اي هاي بدون نامعینی بارگذاري جانبی لرزه

NEHRP 2003  وASCE 7-05 موارد اند. تمام گرفتهرا در نظر 3/1و  1عینی دو مقدار براي ضریب نام

کنند شرایط زیر بر نیروي طراحی(پایه) را تحمل می 35باشند به غیر از مواردي که بیش از %می 1ضریب 

  گردد:آورده 

از  بیش کاهش به منجر که تیر یک انتهاي دو در ستون به تیر اتصال خمشی مقاومت دادن دست از .1

 در مقاومت طبقه گردد یا پیچش بسیار زیاد ایجاد کند. %33

 قاب از کدام هر در ايهلرز مقاوم قاب دو حداقل و بوده نامنظمی دچار پالن صفحه در که اییهقاب .2

  .نباشند یکدیگر مقابل محیطی هاي

در مقاومت طبقه گردد  33از % بیش کاهش به منجر بادبند یک حذف شده بادبندي هايسیستم در .3

 .ایجادکند یا پیچش بسیار زیاد

 به منجر دیوار یک حذف یک از بیشتر ارتفاع به طول نسبت با شیبر دیوار داراي هايسیستم در .4

 در مقاومت طبقه گردد یا پیچش بسیار زیاد ایجاد کند. 33بیش از % کاهش
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ها باشد تر و براساس مکانیزم خرابی سازهتالش شده است تا هر چه معقولضریب نامعینی جدید  براي

د نظر بگیرا دراي رثیر پیکربندي متفاوت سازهتواند تأی نمیبراي بارگذاري جانببا این حال ضریب یکنواخت 

  ها گردد.اي در سازهتواند باعث طرح ضعیف لرزهو می

 1اي بوسیله فرانگ پول و کرلیثیر نامعینی تحت بارگذاري لرزههاي اولیه به منظور بررسی تأتالش

عنوان نامعینی استاتیکی سازه براي برآورد ها نشان دادند که تعریف نامعینی به آنانجام شده است. ) 1987(

اي هاي سازها پیشنهاد دادند که مقاومت سیستماي سازه ناکافی است و براي نامعینی مقداري رپاسخ لرزه

یک تعریف کلی نامعینی از نظر حساسیت  )1986(2کرلی و پاندي کند.دیده و سالم را مرتبط میآسیب

تواند در طول عمر خود درجات نامعینی مختلفی را دهد سازه میه نشان میاي سازه ارائه کردند کپاسخ لرزه

  داشته باشد.

هاي اي در مورد نامعینی سیستممطالعات گسترده (1990) 4و گلویزر و راکویز (1989) 3دي و همکاران

معینی یک یافتند که ناها درهاي مختلف تحت بارگذاري استاتیکی تصادفی انجام دادند. آنساده با ظرفیت

اي توان با استفاده از تعداد زیادي اعضاي با مقاومت کم نیز به طور قابل مالحظهاي را میسیستم سازه

بستگی دارد. از آنجا که پاسخ ها پذیري کافی آناز نامعینی به مقاومت اعضا و شکلافزایش داد. قسمت کمی 

تر از تحلیل اي پیچیدهبه طور قابل مالحظهله خطی و توزیع مجدد بار پس از شکست اعضا در طول زلزغیر

اي تحت بارگذاري استاتیکی است بنابراین بررسی چنین رفتاري در ارزیابی ضریب تم ساده سازهیک سیس

  رسید.نامعینی سازه ضروري به نظر می

ثیرات نامعینی را با گسیختگی احتمالی یک سازه تحت تحریکات زلزله تأ) 1999( 5برترو و همکاران

شوند، تعریف که گسیخته یا تسلیم می  nها نامعینی را به عنوان تعداد مفاصل پالستیکرتبط کردند. آنم

                                                

 
1. Frangpol and Curley 
2. Curly and Pundy 
3. De et al 
4. Gollwitzer and Rackwitz 
5. Bertero et al. 
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به این نتیجه ها  برآورد کردند. آن 1ورآخطی استاتیکی پوشیرثیرات زلزله را بوسیله تحلیل غها تأ کردند. آن

ش یابد تا بتوانیم از نامعینی بر اساس که تغییرات بارگذاري باید به نسبت تغییرات ظرفیت کاهرسیدند 

قابلیت اطمینان بهره گیریم. برترو و همکاران برخی اثرات مطلوب نامعینی بر پاسخ سازه را چنین بیان کرده 

  است:

هاي کمتر مقاوم در برابر بارهاي جانبی منجر به اي: تعداد المانکاستن مشکل اثر اندازه بر اجزاء سازه- 

شوند و معموالً این مسئله به کاهش ظرفیت چرخش پالستیک و اتالف عضا و اتصاالت میابعاد بزرگتر در ا

  گردد.انرژي می

  االستیکپذیري به علت چرخش غیرمکان و شکلنیاز تغییرکاهش تشدید - 

  هاي مختلف و اجتناب از تمرکز خرابی در سیستم.گسترش اتالف انرژي در میان المان- 

سی ) جهت برر1984،لیت اطمینان یا ایمنی (انگ و تنگاخص قاباز ش )1999(2ویتاکر و هارت

ن بودن سختی و مقاومت ها تحت بارگذاري تحریک زلزله استفاده کردند. با فرض یکسانامعینی در سازه

 براي آناي سازه بستگی دارد. عالوه بر این میان اجز ها دریافتند ضریب نامعینی به ارتباطاي آناعضاي سازه

مقاومت قاب  و ) و نه براساس سختی NEHRP 97براساس مساحت طبقه ( ضریب نامعینی کهها تعریف 

  نمود.هاي مقاوم در برابر زلزله بود، مهم می

پذیري کافی در برابر بار زلزله در هر کدام از جهات قاب با مقاومت و شکل 4تعداد ها بر این اساس آن

ها یک ضریب نامعینی به راي ساختمان بدست آوردند. آناصلی سازه را به عنوان حداقل نامعینی الزم ب

  عنوان تابعی از تعداد خطوط مقاوم در برابر زلزله پیشنهاد کردند.
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Abstract: 

Several researchers have investigated positive effects of redundancy in structures. 
However, definition and interpretation of structural redundancy have been remained as a 
challenging matter. In structural engineering textbooks, redundancy has been defined as 
number of equations required to analysis the structure in addition to equilibrium equations. 
This definition may not be sufficient with regard to complexity of nonlinear behavior in 
structures under seismic loads. 
Although effective influences of redundancy and over-strength extensively have been 
accepted, however, these effects have not been studied quantitatively. In recent years, 
importance of redundancy factor (Rho factor) has been considered extensively and has 
been considered as a corrective factor in some reliable international codes. Since this factor 
has been entered in Fourth Edition of Iranian standard No. 2800 for calculating of base 
shear, and there is not adequate information on determining this factor, and it`s effect, 
hence, in this study, the effects of redundancy factor on seismic performance of steel 
structures with Concentric braced system investigated through nonlinear static analysis. 
Results showed that the redundancy factor equall to 1.2, proposed in standard No. 2800 is a 

proper value, so that the performance level of structures corresponding to this value locates 

in Life Safety range. So, lower values lead to poor design and higher values result to 

uneconomical design. 
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