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 اي لـرزه و برآورد نیازهاي اي  سازهرفتار غیرخطی می شوند، روش تحلیل غیرخطی قدرتمندي جهت آنالیز دقیق مدل 

روش تحلیل دقیقتـر مـورد نظـر اکثـر      عنوان به) IDAو ظرفیت سازه مورد نیاز است. روش تحلیل دینامیکی فزاینده (
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هاي بتنی داراي دیوار برشی با استفاده از این روش تحلیل مورد بررسی قـرار   ساختمان اي لرزهدر این تحقیق عملکرد 
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در برابر فروریزي، ارزیابی گردیـده و   ها سازهي اطمینان  ي ظرفیت فروریزي و حاشیه ، با محاسبهFEMA P695شده در

  نیز، ترسیم شده است. ها سازههمچنین منحنی شکنندگی 

، قـاب خمشـی متوسـط    -ي بتنی با سیستم ترکیبی دیوار برشی ویـژه ها سازهآمده، نشانگر آن است که  دست بهنتایج 

نامـه،   تواند در زلزله هاي شدید، در برابر فروریزي ایمن باشد، هرچند سطح ایمنی ایجاد شده توسط ضـوابط آیـین   می

 یابـد.  پایین آمده و احتمال فروریزي سازه افزایش مـی  یکسان نبوده و با افزایش ارتفاع سازه، سطح ایمنی ها سازهبراي 

% افزایش را نشان 80% و60طبقه، به ترتیب  4ي  طبقه نسبت به سازه15و  10ي ها سازهبطوریکه احتمال فروریزي 

  دهد.  می
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هاي تغییر  ن است که مقاومت قابل دسترسی و ظرفیتیک سازه مستلزم آ اي لرزهکرد صحیح عمل

با توجه به اینکه اکثر قریب به  لرزه باشد. مینز اثر شده به سازه بر نیازهاي تحمیل اعضا بیش از شکل

 غیرارتجاعی نشان رفتار خود از ناحیه غیرخطی شده و وارد قوي هنگام زلزله ي متداول درها سازهاتفاق 

پاسخ  ها نسبت به نیروها توصیف بهتري از رفتار غیرخطی، جابجایی ي دهند با ورود سازه به حیطه می

طورموثرتري کنترل ه سطح تخریب سازه ب به جاي نیروها، ها کردن تغییرمکان سازه ارائه داده و با محدود

  .شود می

ایجاد حاشیه اطمینان مناسب درمقابل خرابی ساختمان  ،اي لرزههاي طراحی  نامه دف اصلی آیینه 

 ،)1994ویژه زلزله نورتریج ( ههاي شدید اخیر ب پس از وقوع زلزله هاي شدید است. زلزله هنگام وقوع

محققین  و گردید ز پیش آشکارا هاي موجود که مبتنی بر روش مقاومتی بوده بیش نامه ضعف آیین نقاط

استفاده  .دادند ارائهد و عملکرد سازه به نام طراحی براساس عملکر روش طراحی جدیدي مبتنی بر رفتار

گام اساسی تعیین  این روش، در چشمگیري گسترش یافته است. هاي اخیر بطور سال این روش در از

 دارد هایی وجود درسطوح مختلف روش ها سازه اي لرزه . براي تعیین نیازباشد می ها سازه اي لرزهنیازهاي 

 اي لرزهاساس نیروهاي  درگذشته بر .گیرد مینظر ها خصوصیات غیرخطی سازها رادر ي آن که عمده

ي کاهش نیروها را با غیرخطی سازه رفتاردرواقع  تعیین می شد. ها سازه اي لرزهکاهش یافته، نیازهاي 

مدل دیده  خصوصیات غیرخطی سازه، در اي لرزهگرفتند. اما امروزه براي تعیین نیازهاي  درنظرمی اي لرزه

درسطوح مختلف،  به روش تحلیل قدرتمندي جهت آنالیز  اي لرزهبراي تعیین دقیقتر نیازهاي  .شود می

 استاتیکی و دینامیکی غیرخطی متعددي پیشنهاد شده تحلیل هاي روش است. نیازاي  سازهمدل  دقیق

ارائه  اي لرزهتحلیل استاتیکی غیرخطی سریع و آسان بوده ولی جواب دقیقی از پاسخ  هاي روش ت،اس

   .باشد میپیچیده  و بر زمان ،رغم دقیق بودن هاي دینامیکی غیرخطی علی همچنین روش دهد، ینم
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ي جدید و پیشرفته ها روشکاربرد  پیشرفت تکنولوژي محاسباتی و تسریع در روند محاسبات،با 

که مدنظر  ها روشترین این  یکی از مناسب تحلیل دینامیکی در چند سال اخیر بیشتر توسعه یافته است.

 .باشد می )IDA( 1اکثر محققین قرار گرفته است، روش تحلیل دینامیکی فزاینده

  تحت اثر یک یا چنداي  سازههاي  روش تحلیل پارامتریک است که در آن مدلاین روش یک  

  حسبپاسخ سازه بر .گیرد میقرار  اند، هاي مختلف مقیاس شده رکورد حرکت زمین که هر یک به شدت

از حالت اي  سازهو بدین ترتیب محدوده کلی رفتار شود  میمنحنی رسم  شدت زلزله در یک یا چند

ها در مورد  فردي که این منحنی اطالعات منحصر به .گیرد میمورد بررسی قرار  فروریزياالستیک تا 

روش  تواند توجیهی بر گسترش استفاده از این می، کنند ي چنددرجه آزادي ارائه میها سازهطبیعت پاسخ 

تعریف حاالت حدي و ترکیب این  ، IDAهاي منحنیسازي  با خالصه با وجود فرایند دشوار آن باشد.

این روش در ارزیابی و طراحی عملکردي مورد  ،اي لرزهي استاندارد تحلیل آماري خطر ها روشنتایج با 

  .گیرد می استفاده قرار

مطرح شد،  )1977( 2بار توسط برترو اولین اصول و مفاهیم پایه روش تحلیل دینامیکی فزاینده،

 3بازارو و کرنل )،1991( 4کراوینکلر نسرو :توسط محققین از جمله مختلفی آن تحقیقات از بعد

کامل توسط ومواتسیکوز و  صورت بهاین روش ) صورت گرفت. 2000(  5دیرلین مهنی و و )1994(

توسط آنها  ،ها سازه عملکرد ارزیابیکاربرد آن در  2004سپس در سال  ،معرفی شد) 2002( 6کرنل

  ارائه گردید.

  

1- Incremental dynamic analysis 

2- Bertero 

3- Nassar & Krawvinkler 

4- Bazzarro & Cornell 

5- Mehanny & Deierlein 



 

6- Vamvatsikos & Cornell 

استفاده اي  سازههاي مختلف  اي جهت آنالیز سیستم این روش به شکل گستردهاز  آن محققین پس از

  نمودند.

دیوارهاي برشی  رود. کار می هب ها نامقابله با نیروهاي جانبی درساختمدیوارهاي برشی براي  امروزه 

شکل  غییرت باعث کاهش قابل توجه تقاضاي ،برش پایه با جذب سهم زیادي از به علت سختی زیاد و

 اي لرزهارزیابی عملکرد  برشی، داراي دیوار بتنی هاي کاربرد وسیع ساختمانتوجه به  با .شود میسازه 

نظر  به ضروريمري ا، اي لرزهدر برآورد  معتبر ي نوین وها روش روش تحلیل دقیق و با استفاده از ها آن

 ها آني  زیادي توسط محققین صورت گرفته است که عمده اي لرزههاي عملکرد  بررسی. می رسد

 این مقدار و از باشد میي بتنی ها سازهکمی در ارتباط با  بتاًنس ي فوالدي بوده و مقدارها سازهمعطوف به 

  بوده است. ي بتنی قابی کمترها سازهبرشی نسبت به  ي داراي دیوارها سازهسهم  نیز،

 ي دیوارها سازه اي لرزهبراي بررسی عملکرد  را FEMA355) کاربرد روش 2007( 1فوتیچ و کیم

قاب خمشی ي ها سازهمورد بررسی قرار دادند. هرچند این دستورالعمل براي  برشی کنترل شده با خمش

 دست بههاي مختلف این اثر، روشی را  ن با بازتعریف قسمتیفوالدي تدوین شده است، این محقق

ادامه به این نتیجه رسیدند که  در و برشی کرد ي داراي دیوارها سازهرا قادر به بررسی  ها آنآوردند که 

  .باشد میراي کفایت مناسب ي بتنی نیزداها سازهي فوالدي بوده، براي ها سازهبراي  هرچند ،این روش

ي داراي ها انساختم يظرفیت فروریزتحقیقات خود به بررسی  ) در2007( 2کراوینکلر زارعیان و

آمده حاکی ازتفاوت بسیار زیاد  دست بهدیوار برشی پرداختند. نتایج  سیستم باربر جانبی قاب خمشی و

. براي سازهاي قابی با افزایش زمان باشد میي دیوار برشی ها سازه ي قابی وها سازه ياحتمال فروریز

ي دیوار ها سازهدرحالیکه این وضعیت براي کند  میبسیار افزایش پیدا  يتناوب سازه احتمال فروریز

 کمتر است. يبرشی متفاوت بوده و براي دیوارهاي کنترل شده با خمش احتمال فروریز
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Abstract: 

During severe earthquakes Majority of structures enter the plastic range and show 
nonlinear behavior. Hence for Seismic performance assessment of structures more 
accurately, a powerful nonlinear analysis method is required in order to precise analysis of 
structural model and evaluating seismic demand and capacity. Incremental dynamic 
analysis (IDA) is the most accurate method for the assessment of the behavior of structures 
under seismic loads and is widely used by the majority of researchers. Also this approach 
is used in recent seismic guidelines. The goal of design criteria of structural codes is 
maintaining life safety of occupants in buildings with providing an appropriate safety 
margin against the collapse of structures during severe earthquakes. Using IDA procedure 
and new methods of seismic performance assessment, efficiency of designee codes 
requirements can be examined. 

In this study seismic performance of reinforced concrete structures with shear walls using 
IDA analysis method is investigated. Three reinforced concrete structures with 4, 10 and 
15 story located in very high seismic hazard areas are considered. Seismic lateral force 
resistance of structures is provided by combination of moment-resisting frame and shear 
walls. These structures were designed based on ACI318-11 code for maximum considered 
earthquake  (2475 years return period) and then the structures were modeled and nonlinear 
dynamic analysis was performed using OpenSees. Seismic performance of the structures 
using the results of analysis and based on FEMA P-695 Methodology is evaluated. 
Collapse capacity and safety margin of structures against collapse was estimated and also  
collapse fragility curves of structures was drawn. 

Obtained results show that reinforced concrete structures with combination of intermediate 

moment-resisting frame and  special shear walls can be safe against collapse in severe 

earthquakes, although the level of safety provided by code is not equal for all of 

investigated structures and increasing the height of structure the level of safety is reduced 

and probability of structural collapse increased. For example, cpllapse probability of 10 

and 15 story structures compared to 4 story one increase 60% and 80%, respectively. 

Keywords: RC shear wall frame, Seismic performance, Incremental dynamic analysis, 

                   Fragility curve.  
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