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 :کیدهچ

-ها با لحاظ عدم قطعیت در ارتعاشات ورودی پرداخته مياحتماالتي پاسخ دينامیکي سازه به آنالیز نامهپاياندر اين 

 هایبايستي با استفاده از روشد نه دارای نامنظمي در پالن و يا ارتفاع باشنامهای ساختماني طبق آيیناگر سازه شود.

 يکيها طراحي شوند. اين تحلیل نتايج حاصل از سپس بر مبنای نامه تحلیل شده وشده در آيین دينامیکي پیشنهاد

نامه آيین یتوصیهها طبق نگاشتزماني است که در آن بايد شتاب یهای تحلیل دينامیکي، تحلیل تاريخچهاز روش

های ها، پاسخنگاشتشتاب ید. با توجه به ماهیت تصادفي محتواو در تراز پايه بر سازه اعمال شون ، مقیاسانتخاب

سه طبقه در نظر گرفته شده و تحت اثر  01 و 5 های سازه ،اين منظوربرای نیز ماهیت تصادفي دارند. بدست آمده 

ن ها شامل رکوردهای راه، مسکن و شهرسازی، رکوردهای اروپا و رکوردهای منتخب از بینگاشتشتاباز مجموعه 

های ی انتخاب و مقیاس رکوردهای زلزله و اعمال آنها بر سازههای جهان قرار گرفته اند. نحوهترين زمین لرزهقوی

  .صورت گرفته است هانامهآيیندر های رايج شیوهبا استفاده از مزبور 

با استفاده از تئوری موجک  همچنین با فرض اين که تعداد رکوردهای واقعي برای انجام آنالیز احتماالتي کافي نباشد،

 شود.و الگوريتم مبتني بر روش تکرار، رکوردهای مصنوعي منطبق با طیف طرح تولید شده و به سازه اعمال مي

نگاشت تحت شتابجانبي و برش طبقات  تغییر مکاندريفت، نسبت پراکندگي پاسخ دينامیکي سازه مانند  سپس

 شود. بررسي ميهای مصنوعي و واقعي 

ی رکوردهای زلزله، مشخصات مجموعه بسته به های تحلیل سازهپراکندگي پاسخدهد که ها نشان ميج بررسينتاي

که اگر پاسخها به نسبت برش  متفاوت باشد به طوریتواند ميمقیاس رکوردهای زلزله  های انتخاب وسازه و نیز روش

-ها تحت رکوردهای واقعي کاهش ميپراکندگي پاسخ ی دينامیکي تعديل شوند، مقداری استاتیکي به برش پايهپايه

ها به حداقل د، میزان پراکندگي پاسخنو چنانچه رکوردهای مصنوعي منطبق بر طیف طرح بر سازه اعمال شو يابد

 رسد.مي
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 مقدمه -1-1

تاثیر  ستاتیکی خطی استوار است وهای امبنای تحلیلاغلب بر های ساختمانیروند طراحی سازه

حال انجام با این. گرددلیل و طراحی اعمال میمستقیم در روند تحنیز به صورت غیر 1لرزهشتاب زمین

 تهای عادی بالمانع اسنامه درمورد سازهآیین از نظر 2زمانی یهای دینامیکی مانند تحلیل تاریخچهتحلیل

 دهد.از خود نشان می یو یک رفتار دینامیک گرفتهتحت شتاب پایه قرار سازه حین وقوع زلزله  زیرا

 11طبقه یا  0نامنظم بیش از  متر و یا 00از  های منظم بیشسازه مورد رد مثال خاص شرایطی در اما

تحلیل استاتیکی خطی تاثیر محتوای ر د زیرا .های دینامیکی داردانجام تحلیلر نامه تاکید بو غیره آیینر مت

یل در نظر تحل یبه هیچ وجه در مرحله ،گذارندکه قطعا بر رفتار سازه اثر فرکانسی مربوط به رکورد زلزله

د و شتاب زلزله به صورت یک نیروی استاتیکی و توزیع ثابت و مشخص بر سازه اعمال شونمی گرفته

بنابراین در برخی از شرایط خاص باید از تحلیل دینامیکی برای تحلیل سازه استفاده شود تا . شودمی

است  دینامیکی های تحلیلوشزمانی یکی از ر ییخچهتر باشد. تحلیل تارتحلیل سازه به واقعیت نزدیک

تطابق  از روی 2100 ق استانداردبو ط شده انتخابهای مناسبی نگاشتشتابکه برای انجام آن ابتدا باید 

روش به و سپس  شدهمقیاس  ،خیزی منطقهدر نظرگرفتن نوع خاک و لرزه و با طیف طرح استاندارد

 یو در ادامه سازهگیرد ر روی سازه انجام زمانی ب یتحلیل تاریخچه 2100استاندارد توصیه شده در

 شود.آمده از چنین تحلیلی طراحی ساختمانی بر مبنای نتایج به دست

گیرد ولی در های زلزله شرایط خاک و منطقه مورد توجه قرار میحال گرچه در انتخاب رکورد

 محل احداث منطقه ند با شرایط خاک ونتواهستند که مینیز بسیاری  یشدههای ثبترکورد ،مقابل

عنوان ارتعاش پایه انتخاب شده و بر سازه اعمال شوند. بنابراین انتخاب رکورد و به  باشند مطابقت داشته

ودی از یک ماهیت تصادفی نامه تا حدهای آیینخاص علیرغم محدودیت یزلزله برای یک منطقه

متفاوت از بقیه خواهد  شده( ی انتخابونه)هر نم زلزله تحلیلی هر رکورد نتایج است و طبیعتا برخوردار

 هستند.یکسانی  یشرایط خاک و منطقه  یچند که همگی در برگیرندهبود هر

 

                                                
1  Ground  motion 
2  Time  history  analysis 
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 های پژوهشسوال -1-2

به  ایآ ،باشد یزمان یخچهیتار لینامه الزام به استفاده از تحلنییکه طبق ضوابط آ یدر صورت -

 سازه باشد؟ یابیو ارز لیجهت تحل یدرست اریواند معتیزلزله م یاز رکوردها یتعداد محدود یریکارگ

 سهیاستفاده شود، در مقا یزمان یخچهیتار لیتحل یرکورد زلزله برا یادیکه از تعداد ز یدر صورت -

 زانیسازه تا چه م یابیو ارز لیتحل جینتاپراکندگی زلزله محدود باشد،  یکه تعداد رکوردها یطیبا شرا

 گردد؟یم رییدچار تغ

 یورود اتدر ارتعاش 1تیپاسخ سازه با اعمال عدم قطع راتییتغ یاحتماالت زیآنال جینتا هیر پاب -

 باشد؟ یم  هچگون

 ای پژوهشهفرضیه -1-3

 ای دارد.ها نقش قابل مالحظهتایی انتخاب شده از رکوردهای زلزله در توزیع پاسخهای سهنمونه -

 ها تاثیر دارد.دینامیکی بر پاسخ سازه های انتخاب شده برای تحلیلی مقیاس نمونهنحوه -

   ساختمان مورد نظر از نوع فوالدی و منطقه با خطر لرزه خیزی باالست. -

 گرفته شده است.ه به صورت خطی در نظررفتار مصالح ساز -

 اهداف پژوهش  -1-4

اده از با استف انجام شدهزمانی  یتاریخچه تحلیلهای پراکندگی پاسخ بررسی ،ژوهشهدف از انجام پ

ای انجام نامههای مرسوم آیینطبق روشها بر روی سازه ی زمانی. تحلیل تاریخچهاستهای زلزله رکورد

شوند، ی زمانی انتخاب میتحلیل تاریخچهانجام های زلزله که برای تایی رکوردهای سهنمونه و گیردمی

 هایاز رکورد تایی متعددهای سهمونهد و در کل با انتخاب نشوهای متفاوتی میهر یک منجر به پاسخ

که دارای پراکندگی هستند  آیندبدست میهایی آنها، پاسخ با استفاده ازدینامیکی  هایو انجام تحلیل زلزله

نسبت های مورد بررسی شامل پاسخ شود.ها پرداخته میو در این پژوهش به بررسی پراکندگی این پاسخ

-شامل رکوردشده نیز های انتخابان جانبی و برش طبقات است. رکورد، تغییرمکتغییرمکان جانبی نسبی

 باشند.میمنطبق بر طیف طرح مصنوعی  رکوردهای هم و واقعی های 

                                                
1 Uncertainty 
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  ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-5

در  طراحی کرد و توان همواره برمبنای آنالیز استاتیکی خطی تحلیل ویهای ساختمانی را نمسازه

سازه از حد معینی بیشتر شود   که ارتفاع زمانیمی در پالن و ارتفاع و یا منظنا شرایطی خاص از قبیل

اما انتخاب  .زمانی صورت پذیرد یباید بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل تاریخچه حتماً سازه طراحی

 هاییچالشبا  اسب با شرایط منطقه و نوع خاک باشدـکه متنبرای انجام تحلیل دینامیکی رکورد زلزله 

یا و  باشدزیاد ناند، که در یک منطقه رخ داده انتخابی یهاتعداد زمین لرزهممکن است زیرا  .است همراه

نتایج هر یک متفاوت  ،برای تحلیل سازه استفاده شودمتناسب با منطقه  یین رکورد زلزلهچه از چندچنان

بنابراین  ،ی عدم قطعیت استداراخود توجه به اینکه انتخاب رکورد زلزله  از دیگری خواهد بود. حال با

شده نیز دارای عدم قطعیت های انتخابآمده از تحلیل دینامیکی با استفاده از رکوردهای بدستپاسخ

دارای پراکندگی ماهیت تصادفی دارند و از تحلیل دینامیکی آمده های بدست. به عبارتی پاسخهستند

 ی زمانی بررسی شوند. های تاریخچهده از تحلیلآمهای بدستهستند و الزم است میزان پراکندگی پاسخ

 ی پژوهشپیشینه -1-6

سازی انجام هایی مرتبط با آنالیز احتماالتی و در نظرگرفتن عدم قطعیت در پارامترهای مدلفعالیت

اشاره کرد که بیشینه شتاب رکورد زلزله را تابعی  (2003) توان به کارهای سیگ بروجانسونگرفته که می

گیرد که از توزیع ای گونانون نظیر فاصله از گسل، گشتاور زلزله و مشخصات خاک در نظر میاز پارامتره

هر پارامتر ورودی تعداد زیادی شتاب حداکثر و کنند و بدین ترتیب با استفاده از های آماری تبعیت می

تاثیر هر پارامتر در  گیری آنها بر روی سازه شوند و با به کاردر نتیجه تعداد زیادی رکورد نیز حاصل می

 . گرددپاسخ سازه تعیین می

یک زلزله با بیشینه پاسخ ی سالیانهاحتمال فراگذشت ( 2001و بیکر ) (2001) جالیرهمچنین  

فاصله از گسل و همچنین ساز و  ،گشتاور زلزله و داده اندانجام  هاشتاب به منظور ارزیابی خطر در سازه

  اند.بوده زلزلهی سالیانهرآورد احتمال فراگذشت پارامترهای اصلی در باز کار آن 

های ساختمانی با استفاده ای سازهیک روش مناسب که بر مبنای ارزیابی خطر لرزه (2014) چکوزی

روش سپس زادی ارائه کرده و آ یی یک درجهنالیز عدم قطعیت در سطح سازهآ و اوراز تحلیل پوش

 .ه استل کرداعما مذکور را بر روی سازه های بتنی
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های مدلسازی که مربوط به مشخصات مصالح با در نظر گرفتن عدم قطعیت در پارامتر (2004)لیو 

های ساخته شده قبل و بعد از زلزله ساختمانی است و بهبود نوع اتصاالت به آنالیز احتماالتی سازه

 .با هم مقایسه کرده است را گروه نورثریچ پرداخته و منحنی شکست  این دو

فوالدی با مهاربندهای برون محور منحنی  یبرمبنای آنالیز احتماالتی سازه (2012) منصوری

آماری خود را ارایه کرده  مشخصات مصالح مدلقطعیت در  آورده و برمبنای عدم شکنندگی آن را بدست

 .و به بررسی نتایجی همچون تغییرشکل و دریفت طبقات پرداخته است

ها توسعه یافته انتخاب رکوردهای زلزله برای تحلیل دینامیکی سازه تایدر راسهای مختلفی روش

 توسط بیر و بومر ساخت رکوردهای مصنوعی منطبق بر طیف هدفتوان به اند که از آن جمله می

انتخاب ساخت رکوردهای مصنوعی منطبق بر طیف هدف، یکی از رویکردهای  .نام برد( 2002)

 دتوانا حداقل اختالف را با طیف هدف داشته باشند. این اختالف میی است که به صورت مجزیرکوردها

 .مجموع مربعات اختالف طیف رکورد زلزله با طیف هدف باشد

ق رکوردهای انتخاب شده با طیف بیکی از روشها برای کاهش اختالف بین میانگین ط

 .(2004)نایم،  باشدهدف استفاده از الگوریتم ژنتیک می

 

 و روش پژوهشها( مواد )داده -1-7

فوالدی متعارف جهت انجام و بررسی نتایج  یروش کار به این صورت است که ابتدا یک سازه

و  خیزی باال واقع استمنطقه با خطر لرزه و سهنوع  شود. این سازه بر روی خاکانتخاب میژوهش پ

 .های طراحی در آن منطقه استپاسخگوی معیار 4ویرایش  2100 استاندارد طبق

)ایران، اروپا و شتاب های ثبت شده در مناطق مختلف نگاشتشتاب یا استفاده از مجموعهحال ب

ها نگاشتهای مختلف، این شتابنامهدر آیین شدهتوصیههای و با استفاده از روش های منتخب(نگاشت

ق هر روش طب ،تحلیل سازه آمده ازهای بدستپاسخپراکندگی و سپس  شونداعمال میبر سازه مورد نظر 

های اعمال از روش ثرهای تحلیل دینامیکی متازیرا پراکندگی پاسخ گرددمحاسبه میبه صورت مجزا 

 رکوردهای زلزله بر روی سازه است.
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رکوردهای مصنوعی با فرض آنکه رکوردهای زلزله به اندازه کافی در اختیار نباشند،  ی کارادامه در

 هایرکوردتحت اثر  2 ذکرشده در فصل هایبه شیوهمزبور  یسازه و شوندتولید می 4 مطابق فصل

سازه در این حالت نیز مورد بررسی  تحلیلپراکندگی نتایج  گیرد.میقرار  طرحمنطبق بر طیف مصنوعی 

 گیرد.می قرار

 ساختار پژوهش -1-8

رداخته پفصل اول به کلیات و ضرورت انجام پژوهش  باشد.نامه شامل شش فصل کلی میاین پایان

های دینامیکی ی انجام تحلیلدهد. فصل دوم به نحوهشمای کلی روند انجام آن را توضیح می و

آمار و مفاهیمی از  ،فصل سوم با عنوان آمار و احتماالت وپردازد ی زمانی بر روی سازه میتاریخچه

ینامیکی از آنها استفاده های دتحلیل از که در تفسیر نتایج بدست آمدهگردد مهندسی تشریح می احتماالت

کوردهای مصنوعی منطبق بر فصل چهارم به شرح تئوری موجک و کاربرد آن در تولید ر. شده است

گردند. و در پایان فصل رکوردهای مصنوعی منطبق با طیف طرح استاندارد تولید می طیف هدف پرداخته

نتایج حاصل از انجام تحلیل  های مدلسازی شده و اعالم و ارزیابیفصل پنجم شامل مشخصات سازه

گیری پیرامون نتایج بدست ها است. فصل ششم به نتیجهی زمانی بر روی این سازهدینامیکی تاریخچه

 پردازد.در پژوهش و پیشنهادات میآمده 

 
های تحلیل دینامیکی کلیات روش :2فصل

 زمانی یتاریخچه
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  مقدمه  -2-1

)نا  د، هنگامی که سازه از لحاظ هندسی دارای نامنظمی باشداشاره ش اولهمان طور که در فصل 

 .شود دارد تا از روش تحلیل دینامیکی در تحلیل سازه استفاده الزامنامه منظمی در پالن و ارتفاع( آیین

 ،در آنکلی به طورباشد که زمانی می یهای تحلیل دینامیکی روش تحلیل تاریخچهیکی از روش

 گرفتهنامه قرار بار آیین و نتایج تحلیل آن در ترکیب شودتاثیر داده میسازه  هپایه ب نگاشتی در ترازشتاب

ش دارای ضوابط و حدودی است که در البته این رو .شودگرفته میو سپس روند طراحی سازه در پیش 

 ها اشاره خواهد شد.بدان فصلادامه 

نامه منظم درپالن و طبق آیینکه فی شده )ابتدا سازه معر اولبنابراین طبق روال ذکر شده در فصل 

 .شودروش استاتیکی معادل تحلیل میباالتر نیست( به  نامهحد معین آیینارتفاع است و ارتفاع آن از 

های واقعی قرار نگاشتتحت اثر شتاب اول، های معرفی شده در فصلمزبور به روش یسپس سازه

 شود.بررسی می آنتحلیل ی به دست آمده از هادگی پاسخی پراکنو میزان و نحوه گرفته
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نباشند، جهت انجام  های واقعی تعداد کافی در دسترسنگاشتگذشته از آن با فرض آنکه شتاب

تشریح شده  4شود که جزییات تولید آن در فصل های مصنوعی تولید مینگاشتتحلیل دینامیکی، شتاب

 است.

 ی سازه فوالدیزمانی بر رو یکلیات انجام تحلیل تاریخچه -2-2

 ها در دو بخش انجام خواهد گرفت:زمانی تحت اثر شتاب نگاشت یتحلیل تاریخچه

ها نگاشتشود که این شتابهای واقعی برای این کار استفاده میاز شتاب نگاشت الف ( در بخش اول

 نیز به قرار زیرند:

BHRCهای سایتنگاشت شتاب -1
 سازی(مسکن و شهرراه، )  1

 IIIهای ثبت شده در اروپا و در زمین نوع نگاشتشتاب -2

)طبس، نورث ریچ، چی چی،  های جهانبین شدیدترین زمین لرزه از  LAهای منتخبنگاشتشتاب -3

 کوبه، ....(

 

 فوالدی اعمال خواهند شد: یها خود به سه روش مختلف بر سازهنگاشتحال این شتاب

ها ارایه نگاشتو تحلیل سازه تحت اثر شتاببرای مقیاس  4ویرایش  2100 استانداردروشی که در  -1

 شده است.

تحلیل  یاستاتیکی معادل به برش پایه ینتایج تحلیل به نسبت برش پایه ازانجام روش فوق، بعد -2

 (.3ویرایش2100 استاندارد)مشابه  یابنددینامیکی کاهش می

 شده است. هئآمریکا ارا ASCE/SEI 7-10نامه روشی که در آیین -3

برای تحلیل  2100استاندارد طرح منطبق برطیف  های مصنوعیشتنگاشتاباز ،دوم دربخش ب(

 تشریح شده است. 4-4در بخش  هانگاشتشتابتولید  یزمانی استفاده خواهد شد که نحوه یتاریخچه

 خواهند شد. فوالدی اعمال یبر سازه 3-2بخشمندرج در مختلف  یشیوه ه چهارها بنگاشتاین شتاب

                                                
1 www.BHRC.ac.ir 
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