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  چکیده

-هاي فوالدي میاي سازهارتفاع سازه و نوع خاك بر پاسخ لرزههدفاین پژوهش، بررسی تأثیر مدلسازي اتصاالت تیر به ستون، : هدف 

 هاينهیگز انیطرح ازم نتریيو اقتصاد نیسازه به انتخاب بهتر کیLCCدوره عمر  نهیهز یابیارزبا توجه به اینکه همچنین . باشد

ش محاسبه هزینه انرژي و تعمیر و هاي طراحی شده با دو روکند، هزینه دوره عمر سازهیسازه کمک م يو نگهدار ریتعم ،یطراح

ها از ساله تمام سازه 30دست آمده و هزینه دوره عمر هاي احتمالی بهنگهداري و محاسبه هزینه ناشی از فروریزي سازه در اثر زلزله

  .ترکیب این دو روش حاصل شده است

ها در برابر نیروهاي دینامیکی بخصوص زلزله از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از دیرباز مورد تحلیل سازه: شناسی پژوهش روش 

توان پاسخ سازه، فونداسیون و خاك را نسبت به تحریکات سازه، می –با در نظر گرفتن اندرکنش خاك . توجه محققان قرار گرفته است

در نظر گرفته ) IVو II(با قاب خمشی فوالدي ویژه واقع بر دو نوع خاك متفاوت  طبقه 10و  5بدین منظور ساختمان . زلزله ارزیابی کرد

 - ها به دو صورت با لحاظ اثر اندرکنش خاك مدل. باشدمیBFPها از نوع اتصاالت کار رفته براي این ساختماناتصاالت به. شده است

ي دور قرار رکورد زلزله حوزه 12توسط  (IDA)نامیکی افزایشی ها تحت تحلیل دیاین مدل. اندسازه و بدون لحاظ این اثر طراحی شده

ها با هاي آنپاسخ .ساله استخراج شده است 2475و  975، 475، 75هاي بازگشت حدي با دوره و تقاضاي سازه براي حاالتگرفته 

ها استفاده اي مدللرزه یاحتماالت لیتحلبراي محاسبه شکست از نتایج . با یکدیگر مقایسه گردیده استاي، لرزهاستفاده از آنالیز احتماالتی 

  .درصد استفاده شده است 15و  12، 8، 5هاي در محاسبه هزینه دوره عمر از نرخ تنزیل. گردیده است

سازه و نوع خاك، تأثیر بسزایی بر احتمال شکنندگی  –فونداسیون  –دهد که اثر اندرکنش خاك دست آمده نشان مینتایج به: ها یافته

یابد و طبقه کاهش می 10و  5هاي ، احتمال شکنندگی سازهIIهاي واقع بر خاك نوع در مدل با لحاظ اثر اتصاالت و خاك. سازه دارد

، لحاظ IVنوع هاي واقع بر خاك براي مدل. افتدها در شتاب طیفی بیشتر و تغییرمکان نسبی کمتري اتفاق میهمچنین فروریزش در آن

اثر خاك باعث افزایش احتمال شکنندگی سازه شده و همچنین فروریزش در این حالت در شتاب طیفی کمتر و تغییر مکان بیشتري اتفاق 

شده و دهد که عدم لحاظ شکست سازه و نرخ تنزیل موجب برآورد غیرمنطقی هزینه دوره عمر دست آمده نشان مینتایج به. افتدمی

  .گرددافزایش نرخ تنزیل سالیانه موجب کاهش هزینه دوره عمر می

، اعمال اثر خاك تاثیر مطلوبی بر رفتار سازه در برابر زلزله IIهاي واقع بر خاك نوع دست آمدهدر سازهبا توجه به نتایج به: گیري نتیجه

گرفته شده است کمتر از زمانی است که از این اثر در طراحی سازه طوریکه شکنندگی سازه زمانیکه اثر اندرکنش در نظر به. خواهد داشت

سازه نادیده  -خاك کنش یعنی وقتی تاثیر اندر. صادق است عکس این قضیهIVواقع بر خاك نوع  هاياما در سازه. صرفنظر شده است

توان به این نتیجه رسید که در نهایت می.گرفته شده است سازه رفتار بهتري از خود نشان داده و احتمال شکنندگی آن کمتر شده است

در محاسبه هزینه دوره عمر سازه نیز تاثیر نوع خاك و . ه بر آن واقع شده است`رفتار واقعی سازه بسیار وابسته به نوع خاکی است که ساز

  .تر مشهودتر استلحاظ اندرکنش براي سازه ده طبقه واقع بر خاك ضعیف

  

اي، منحنی شکنندگی، هزینه سازه، تحلیل دینامیکی افزایشی، آنالیز احتماالتی تقاضاي لرزه –داسیون فون –اندرکنش خاك :واژهکلید 

دوره عمر، نرخ تنزیل

  



          

  3  مقدمه و هدف

  

  

  مقدمه-1-1

-تر سازهتر و در عین حال پیچیدههاي تحلیل دقیقروزافزون توان محاسباتی کامپیوترها گرایش به سمت روشبا رشد 

ها از استاتیکی خطی به سمت دینامیکی خطی، استاتیکی غیرخطی و نهایتا در نتیجه این روش. ها افزایش یافته است

دلیل نداشتن مشکل الگوي به ١)IDA(امیکی افزایشی در این میان روش تحلیل دین. انددینامیکی غیرخطی سوق یافته

روش تحلیل دینامیکی .بارگذاري و توزیع برش در ارتفاع به لحاظ تئوري و عملی از مشکالت بسیار کمتري برخوردار است

. شـودهاست کـه در خـالل آنتقاضا و ظرفیت حالت حدي سازه پیش بینی مـیجدیدي در تحلیل سازه روش(IDA)افزایشی

. دیرگشده زلزله انجام میمقیاسایـن کـار از طریـق یـک سلسـله آنالیزهـایدینامیکی غیر خطی تحت تعداد زیادي رکوردهاي 

-تر میکار رفته است روز به روز عمیقوسیله ابداعات و ابتکارات متعددي که در آن بههامکان تحلیل ودرك نتایج این روش ب

  2)2002وموتسیوس و کرنل (.گردد

دهد که براي نشان می 1995و کوبه  1994، نورثریج 1985ي مکزیکوسیتی هاي گذشته مانند زلزلهي زلزلهجربهت

ي اندرکنش مسألهبدین ترتیب . سازه باید با دقت بسیار زیادي مورد بررسی قرار گیرد –طراحی ایمن، اثرات اندرکنش خاك 

هاي نامهرا به خود جلب نموده و منجر به تدوین مقرراتی در آییني اخیر نظر محققین بسیاري سازه در چند دهه –خاك 

سازه در  –اثر اندرکنش خاك  .گردیده است (NEHRP2012)و  (ASCE2007)، (FEMA2005)المللی همچون بین

تأثیر هاي جانبی سازه، هاي ساخته شده بر روي خاك نرم بسیار مهم است و به دلیل افزایش تغییرمکانتحلیل خسارت سازه

رضائی (رود هاي حساس دارد و یکی از پارامترهاي مهم در طراحی بر اساس عملکرد به شمار میبسزایی در عملکرد سازه

گاه صلب، ي اندرکنش بر روي واکنش سازه ممکن است در مقایسه با واکنش سازه واقع بر تکیهپدیده تأثیر. )1381تبریزي، 

موارد اشاره شده در فوق نشانگر این . باشد 4یا افزاینده و تقویت کننده 3کاهنده تبه صوربسته به خصوصیات سازه و خاك، 

سازه، کاري بی  –ي اندرکنش خاك واقعیت است که بررسی و تعیین رفتار سازه در مقابل زلزله با صرفنظر نمودن از پدیده

گیري نیز حاصل شده پیدا کرده و نتایج چشملذا در چند سال اخیر مطالعه و تحقیق در این مورد بسیار گسترش . نتیجه است

  .است

5عمردوره نهیهز یابیارز
(LCC) و ریتعم ،یطراح يهاگزینهانیطرح از م نیتراقتصاديو  نیسازه بهانتخاب بهتر کی

سازه  یطراحتحلیل و مرتبط با  يهاتیقطععدم دیدوره عمر با نهیهز قیمحاسبه دق يبرا. کندکمک میسازه  ينگهدار

نقش مهمی در ارزیابی هزینه عمر هاي انتخابی از قبیل مشخصات خاك و نوع زلزلهزلزله  یمهندس يپارامترها. شوند یسربر

  6)2005الینوود و ون ، . (بر اساس عملکرد دارد

ر در نظر گرفته نشده که این اثبا رفتار سازه زمانی سازه -خاك در این مطالعه رفتار سازه در حالت لحاظ اندرکنش 

انجام شده و نتایج با استفاده از آنالیز احتماالتی مقایسه  IDAاین کار با استفاده از تحلیل دینامیکی . است مقایسه شده است

                                                  
1. Incremental Dynamic Analysis

2. D Vamvatsikos, CA Cornell

3. Attenuation

4. Amplification

5. Life Cycle Cost (LCC)

1. Ellingwood & Wen, 2005
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  .سال محاسبه شده است 30نهایتا هزینه دوره عمر سازه براي عمر مفید . اندشده

  

  ضرورت پژوهش-1-2

لفی چون نوع منبع ارتعاش، اثرات مسیر عبور امواج از داخل اي سازه در واقعیت تابعی از پارامترهاي مختارتعاش لرزه

- سازه و مشخصات سیستم سازه –فونداسیون، اندرکنش فونداسیون  –هاي آن، اندرکنش خاك بنديخاك، نوع خاك و الیه

ایف اصلی ي زلزله در پاي خود قرار دارند، یکی از وظهایی که تحت بارهاي بالقوهتحلیل دینامیکی سازه. باشداي می

هاي سازه که تحت اثر بارهاي دینامیکی مثل زلزله ها و تغییرمکانباشد و در دینامیک سازه تعیین تنشمهندسین سازه می

بنابراین درك و شناخت رفتار صحیح و لحاظ پارامترهاي مناسب در روابط تحلیلی و ریاضی . قرار دارد، از اهم مسائل است

ها، تخمین صحیح حرکت زمین در اي سازهترین مراحل طراحی لرزهیکی از مهم. باشدمیجهت تحلیل و طراحی بسیار مهم 

هاي واقع بر خاك نرم یا نسبتا نرم، سازه در سازه –فونداسیون  –با لحاظ اثر اندرکنش خاك . باشدمحل ساخت سازه می

متفاوت از پاسخ یک سازه با پاي صلب و فقط تحت  کامالتواند شود که میمنجر به پاسخی از سازه مییرخطی زمین رفتار غ

تواند می سازه -خاك دهد که صرفنظر کردن از اثرات اندرکنش شواهد گذشته نشان می. اثر حرکت میدان آزاد زمین باشد

  .ها شودها گردیده و سبب فروریزش آناي ساختمانکارانه از تقاضاي لرزهباعث تخمین غیرمحافظه

-صورت گرفته در خصوص تخمین هزینه دوره عمر در یک ساختمان، تنها موارد مربوط به هزینه در اغلب تحقیقات

که هزینه مربوط به شکست ، در صورتیحاسبات درنظر گرفته شده استبرداري، نگهداري و مصارف انرژي در مهاي بهره

  .گردد هاهزینهر قابل توجهی در منجر به تغییتواند میکه  استاحتمالی سازه یکی از موارد مهم و قابل توجهی 

ها با درنظر داشتن عوامل فوق الذکر و پارامتر شکست احتمالی سازه در اثر زلزله در این پژوهش هزینه دوره عمر سازه

درنظر گرفته شده است، هاي پنج و ده طبقه فوالدي با سیستم قاب خمشی ویژه براي این منظور ساختمان. شودمحاسبه می

سازي دقیق سازه شامل اتصاالت تیر به ستون، فونداسیون و همچنین اندرکنش خاك و بار با مدلبدین جهت یک 

هاي دینامیکی افزایشی غیرخطی ها با انجام تحلیلاحتمال شکست آن ،فونداسیون و بار دیگر بدون در نظر گرفتن اندرکنش

ها با درنظر در نهایت هزینه دوره عمر سازه. هار سطح عملکرد مختلف تخمین زده شده استو از طریق روش احتماالتی در چ

  .داشتن تمامی عوامل دخیل مورد محاسبه قرار گرفته است

  

  پژوهش اهداف-1-3

براي  ).طبقه 10و  5هاي سازه(اي انجام شده است بر روي هشت مدل سازه IDAتحلیل دینامیکی در این پژوهش 

با CP1, 2LS ,3IO ,4OPچهار حالت حدي سازه براي تقاضاي ظرفیت و واز دوازده رکورد حوزه دور استفاده شده این کار 

شتاب طیفی مود اول سازه با IDAبراي رسم نمودارهاي. ساله استخراج شده است 2475و  975، 475، 75هاي بازگشت دوره

DMعنوانبه(θmax)و ماکزیمم جابجایی نسبی بین طبقات IM5عنوانبه (Sa(T1,0.05))٪5میرایی
در نظر گرفته شده 6

                                                  
1. Collapse Prevention Performance

2. Life Safety

3. Immediate Occupancy Performance

4. Operational Performance

5. Intensity Meashure

6. Damage Meashure



          

  5  مقدمه و هدف

 يآماردرصد باپردازش  84و  50، 16ي صدکآمارسه  ریمقادي شده و سازدست آمده خالصهبه IDAي هایمنحنسپس .است

-یمسریمرا  لیتحلیات کلقضاوت بهتر نسبت به  کهامکان،دست آمده استها بهاز سازه کدامي هر براي محور تقاضا روبر 

که در آن  شدهدست آمده از تحلیل دینامیکی افزایشی از روش احتماالتی استفاده هاي بهبراي تجزیه و تحلیل پاسخ. سازد

سپس . شده استهاي شناختی نیز لحاظ هاي ناشی از تصادفی بودن نیروي زلزله و همچنین عدم قطعیتعدم قطعیت

  .انددست آمده ترسیم شدهتر نتایج بهکردن احتمال شکست هر سازه و مقایسه راحتهاي شکنندگی براي مشخص منحنی

هزینه اولیه سازه که عبارت است از عمر دوره هزینه اي دست آمده از آنالیز احتماالتی لرزهبا استفاده از نتایج به انتهادر 

ي و نگهداري ساالنه، هزینه انرژي و همچنین اهاي ناشی از عملیات، بازرسی، تعمیرات دورهساخت و ساز شامل هزینه

و  12، 8، 5هاي عمر از نرخ تنزیلدوره در محاسبه هزینه . محاسبه خواهد شد ايالتی لرزهااحتم هاي ناشی از شکستهزینه

  .درصد استفاده گردیده است 15

  :طور کلی در این پایان نامه اهداف زیر دنبال خواهد شدبه

با  سازه -خاك لحاظ اندرکنش  باسازي اتصال حالت مدلاي در هاي یک سیستم سازهقطعیتمقایسه میزان عدم .1

سازي اتصال بدون لحاظ اندرکنش خاك وسازهمدل

در سطوح عملکردي مختلف براي دو حالت فوق الذکرهاي با سیستم قاب خمشیتقاضا و ظرفیت سازهمقایسه .2

در دو حالت مذکور سیستم قاب خمشی احتمال شکستبررسی و مقایسه .3

 حاالت ذکر شدهدوره عمر سیستم قاب خمشی با در نظر گرفتن شکست احتمالی ناشی از زلزله در  محاسبه هزینه.4

و ترکیب آن با هزینه دوره عمر سازه ناشی از تعمیر و نگهداري سازه و هزینه هاي ناشی از مصرف انرژي در طول 

. دوره عمر هر سازه

.در هزینه نهایی دوره عمر سازه هاي متفاوتلبررسی تاثیر نرخ تنزی.5

  نامهبندي پایانفصل-1-4

طور مختصر بیان که در این بخش مطالب هر بخش به. باشدمی پیوست چهارشش فصل و نامه شامل  این پایان

  .شود می

ها بیان اهمیت محاسبه هزینه دوره عمر سازه و IDAنامه و معرفی تحلیل دینامیکی فصل اول به بیان کلیات پایان

  .اختصاص یافته است

محاسبه هزینه عمر با استفاده از آنالیز احتماالتی تقاضاي مروري بر سوابق تحقیقات انجام شده در زمینه فصل دوم 

  .باشددست آمده از این تحقیقات میهو نتایج باي لرزه

طراحی پرداخته و تحلیل و روند بارگذاري  ،نامهه شده در این پایاندرنظر گرفت هايفصل سوم به تشریح ساختمان

  .است  پرداخته ها در نرم افزار اپنسیسسازي این سازهجزییات مدلبه ین فصل همچنین ا .است

هاي پژوهش از تحلیل دینامیکی افزایشی که شامل محاسبه تقاضا و ظرفیت فصل چهارم به بررسی و مقایسه یافته

آستانه فروریزش است پرداخته وقفه، ایمنی جانی و برداري بیوقفه، بهرهرسانی بیچهار سطح عملکرد خدمت ها درمدل

  .بررسی شده است بر شکنندگی سازه -خاك اندرکنش  است،همچنین اثر نوع خاك و

 مختلف پرداخته هايها در نرخ تنزیلهاي مورد بررسی و مقایسه آنبه محاسبه هزینه دوره عمر ساختمانفصل پنجم 

  .است



  

  سازه -ونیفونداس-با اندرکنش خاك يفوالد یخمش هايقاب ايلرزه یاحتماالت لیتحل  6

همچنین نتایج حاصل از محاسبه هزینه دوره  احتماالتی ودست آمده از تحلیل بهکلی نتایج  بیاندر فصل ششم به 

  .ها پرداخته شده استعمر سازه

تابع توانی برازش شده بر در پیوست الف نمودارهاي . باشدنامه عالوه بر شش فصل شامل چهار پیوست میاین پایان

  .اند آورده شده استکار رفتهکه براي محاسبه ضرایب رگرسیون خطی به هامدلتمام پاسخ 

نرخ داري، تعمیر و نگهداري براي ها ناشی از بهره برهسازسی ساله هزینه دوره عمر در پیوست ب جزییات محاسبه 

  .استهاي متفاوت ارائه شده ي مختلف و در صدكهاتنزیل

  .اختصاص یافته است عمر ناشی از شکست احتمالی سازه دورههزینه پیوست ج به جداول مربوط به محاسبه 

  .ضرایب مربوط به محاسبه انرژي سرمایشی آمده استدر پیوست د 

  



  

  

  

  

  

  مبانی و پیشینه تحقیق-2

  

  مقدمه-2-1

تـرین مهمترین و کامـل که شاید بتوان ادعا کرد. نوپا و جدیـد اسـتروشی  IDAی روشتحلیل دینامیکی افزایش

نامه ایشان بـراي اخـذ درجـهدکتري در خالل پایان1وموتسیوسجزئیات این روش توسط پـژوهش صـورت گرفتـه در مـورد

انجـام شـده اسـت، 2002در این پژوهش که در سال . انجام شده است استنفورد در دانشگاه2لکرنو زیر نظر پروفسور 

. مختلف ارائه شده است هاياز تحلیل مذکور بر سازه یهایهـایمختلف آن نمونهو جنبـهIDAضـمن معرفـی روش

  .هـمچنـین مقایسـه میـاناین روش و روش تحلیل استاتیکی غیرخطی انجام شده است

-بینی مـیتقاضا و ظرفیت حالت حدي سازه پیشآن درکـه است،  روش جدیديIDAروش تحلیل دینامیکی افزایشی 

لزله انجام شده زمقیاس خطی تحت تعداد زیادي رکوردهاي ایـن کـار از طریـق یـک سلسـله آنالیزهـایدینامیکی غیر. شـود

-تر میروز به روز عمیق ،کار رفته استوسیله ابداعات و ابتکارات متعددي که در آن بههنتایج این روشبامکان تحلیل. گرددمی

طور مثال پس از زلزله بـه. گیردبا وقوع هر زلزله جدید مطالب جدیدتر در مهندسی زلزله مورد بحث و بررسی قرار می.گردد

چرا . تواند کافی باشدمینLS(4(ایمنی جانی  مهندسین به این نتیجه رسیدند که داشتن یک سازه بـاسطح عملکرد، 3نورثریج

که این سازه عالوه بر احتمـال آسـیب دیـدنساکنین و مجروح شدن آنها در طول زلزله ،پس از زلزله کاربردي نیست و هزینه 

، تخلیه ساکنین و اسکان آنها درمحل آن در واقع معادل توقف فعالیت آنی بـرایاحیاي آن الزم است و بازسازي بسـیار بـاالی

اي با استانداردهاي کمـی بـاالتر از آن کـه بتوانـدنظر مالک و نیاز او را در اما سازه. سنگین است هايهزینهدیگر و تحمل 

هاي معدود و بسیار شدید هاي کوچک و بـا فراوانـیباال و نیز زلزلهدر زلزله این مورد تأمین کند این قابلیت را دارد که

این  ،ظهور کرد (PBEE)5"مهندسی زلزلـه بـر مبنـاي عملکـرد"از این رو بود که .همچنان به خدمت رسانی ادامه دهد

طور کلی ایده این به. ایفا میکند رشته نو ظهور بسیار سـریع رشـد کـرد و امـروزه درتمامی مطالعات مربوطه نقش اصلی را

هاي کوچک و بزرگ در طول عمر خود سـطح اي طراحی شود که تحت زلزلهگونهباید بهروش آن است که یـک سـازه

هـا نیازهـاي مطالعـاتیجدیدي روش عملکرد روشی پیچیده است که در بسیاري زمینه. مشخصـی ازعملکرد را داشته باشد

هاي بازسازي و بهینه هاي وارده به سازه کمی گردنـد و تلفـات جـانی و مـالی وهزینهم است آسیبدر این روش الز .دارد

اما پیش از همه اینها نیـاز بـه یـک روشتحلیل قدرتمند است که بتواند سازه را به دقت آنالیز . تخمین زده شوند. . . سازي و 
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به حد مشخصی در آن اي که سازه و خصوصاً سطح زلزله .دست آوردن بهاي را در سراسـرآکرده و توزیع تقاضا و نیـاز لـرزه

اما روش تحلیل دینامیکی . اند هاي متعددي براي این تحلیل ذکر شدهروش.تخمین بزنـد رسد رامیعملکرد  زا

ـد وآن را کنمـین رکوردهاي زلزله استفاده کردمقیاساین روش از مفهوم قدیمی . قابـالعتمادترین آنها استIDAافزایشی

در این .کاملی از رفتار سازه از حد االستیک تاخرابی را پوشش دهندطیفدهد که رکوردهاي انتخاب شدهطوري گسترش می

قرار  ،اندصورت متعددمقیاس شدهاي که هر کدام تا سطوح مشخصـی از شـدتبهروش مدل سازه تحت تأثیر رکوردهاي زلزله

با خالصه کردن و تجمیع مناسب . ردها یـک منحنـی پاسـخ در برابـرشدت را ارائه خواهد دادگیرد که هر یک از این رکومی

توان به نتایج بسیار جالبی در هـا و مشـخص کـردن حـاالتحدي و ترکیب نتایج با تحلیل خطر احتماالتی، میاین منحنی

  .مورد رفتارعملکرد سازه تحت شرایط مختلف مورد نظر دست یافت

  

  با تحلیل دینامیکی افزایشیآشنایی -2-2

  هاروش طراحی بر اساس عملکرد سازه-2-2-1

تر عبارت روشن به. اندهاي مقاوم در برابر زلزله برداشتههاي بزرگی در طراحی سازههاي اخیر محققان گامدر سال

. ود چشمگیري یافته استگر زلزله بهبدیدگاه آنان در فراهم آوردن طراحی ایمن و مطمئن براي سازه در مقابل بارهاي ویران

این روش . ، از طراحی بر اساس نیرو به سمت طراحی بر مبناي رفتار بوده استمحققاناین پیشرفت، شامل تغییر نگرش 

  .شودنامیده می1اصطالحا طراحی بر اساس عملکرد

  

  هدف از تحلیل دینامیکی افزایشی-2-2-2

کرنل و کراوینکلر، (:شودحاصل  تواندیمریزجینتای در هر سازه شیافزای کینامیدلیتحلحاصل از ي هایمنحنی بررسبا 

2003(  

  .نیدر برابر دامنه توسعه سطوح رکورد حرکت زم ازین ایدرك کامل از دامنه پاسخ -1

  .نیسطوح حرکت زم دیشد یلیخ اینادر  يا سازه میدرك بهتر از مفاه-2

حداکثر ي در الگوهارییعنوان مثال، تغبه(نیحرکت زم شیشدت افزا باپاسخ سازه  یعیطب راتییاز تغ مناسبدرك -3

  ).هاآن يها هو الگوها و دامن یارتفاع، آغاز کاهش مقاومت و سخت نسبت بهتغییر شکل 

  .سازه یکل ستمیس یکینامید تیاز ظرف ییها-نیارائه تخم-4

 ياز رکوردها مذکورهمه موارد ) يریرپذییتغ ای(يداریپای چگونگ ؛نیچند رکورده مع IDAمطالعه  کی، یتدر نها-5

.کندیمانیبرا  نیحرکت زم

  IDAمبانی کلی روش -2-2-3

- ، که داراي المان��عنوان یک بردار یک رکورد تاریخچه زمانی شتاب است، که به مبتنی براساس کار در این روش 

هاي با لرزهنگاشت زمین دست آوردن شتابمنظور به  به. شوداست، در نظر گرفته می t ϵ {0,��, …,����}و  ��(��)هاي 

مقیاس  تواند بهصورتاین عمل می .کنیمضرب می��λ =��؛λϵ(0,ꝏ)شدت کمتر یا بیشتر، این بردار را به ضریب مقیاس 
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ها نگاشت در طول همه فرکانسهاي شکل فوریه شتابو یا مقیاس دامنه λضریب  يوسیلهکردن طیف شتاب االستیکی به 

هاي مقیاس نگاشتیک تحلیل دینامیکی غیر خطی است که با استفاده از شتاب IDAتحلیل دینامیکی افزایشی . انجام گیرد

تواند به لرزه میشدت زمین. دهددر اختیار ما قرار می IMلرزه هاي زمینرا براي مقادیر مختلف شدت DMشده اندازه خرابی 

 ((��)��)و شتاب طیفی مود اول سازه  (PGV)، بیشینه سرعت زمین (PGA)مینصور مختلفی از جمله بیشینه شتاب ز

صورت مقدار تواند بهاست، که میIMلرزه مقیاس شده دهنده پاسخ سازه در مقابل زمیناندازه خرابی، متغیر نشان. باشد

صورت جابجایی نسبی بین طبقات، بهماکزیمم برش پایه، دوران گرهی از سازه، ماکزیمم جابجایی نسبی پشت بام، ماکزیمم 

  . مناسب بستگی زیادي به نوع سازه، کاربري سازه و اهمیت آن دارد DMانتخاب . زاویه چرخش طبقه، بیان گردد

  

  IDAمنحنی -2-2-4

هایی که هر IMاند، در مقابل دست آمدهبه IDAهایی که ازآنالیز DMاین منحنی ترسیمی است از مقادیر مختلف 

  .لرزه هستنداي از یک رکورد مقیاس شده زمینایندهکدام از آنها نم

. شود، ترسیم گرددکه انتخاب می IMصورت دو بعدي یا چند بعدي با توجه به پارامترهاي تواند بهمیIDAمنحنی 

براي . باشدمی IDAصورت دو بعدي است، و تاکید بیشتر محققین نیز بر این شکل منحنی ترین شکل این منحنی بهساده

 –کرنش، نیرو  –رود، مانند منحنی تنش کار میهاي دیگري که در علم مهندسی بهایجاد تشابه بین این منحنی و منحنی

  .گرددنماید، در محور قائم رسم میکه تصوري از نیرو را ایجاد می IMآور، مقدار متغیر مستقل جابجایی و پوش

-هاي مختلف قرار میلرزهبراي یک سازه مشخص که در معرض رکورد زمین IDAباید توجه داشت که شکل منحنی 

- بادبندي شده را نشان میفوالدي طبقه  5براي یک سازه  IDAهاي منحنی) 1- 2(شکلطور مثال به. گیرد، متفاوت است

  .دهددهد که رفتار سازه را در ناحیه خطی، غیر خطی تا فروریزش کامل نشان می

  )2002و همکاران،  دیمتریوس( و رفتار متفاوت سازه در برابر رکوردهاي متفاوت IDAهاي منحنی: 1-2 شکل 



  

  :عبارتند از IDAبرخی از رفتار قابل مشاهده در یک منحنی 

.دهدهاي پایین رخ میطور ناگهانی و خیلی سریع، در گامانهدام به: شوندگینرم.1

.شودهاي باالتر مقاومت نشان داده و دیرتر منهدم میسیستم در شتاب: مالیم شدگیسخت.2

. دهددهد و حول ناحیه االستیک مانور میسیستم به سختی تغییرمکان می: شوندگی شدیدسخت.3

.حالت نوسانی، رفت و برگشتی: رفتار بازگشتی یا مارپیچ.4

اي از رفتار تواند نمایندها داراي یک قسمت االستیک هستند که میهگردد، تمام این منحنیطور که مشاهده میهمان

��شیب . یابداي، این قسمت منحنی پایان میخطی سازه باشد و با مشاهده اولین رفتار غیر خطی اعضاء سازه

��
این قسمت از  

  .عنوان سختی االستیک سازه معرفی گرددتواند بهمنحنی می

اي از رفتار سازه فرض کرد و با بررسی عنوان نمایندهرا به IDAهاي بتوان هر کدام از منحنیسرانجام با این دید که 

. گیردها مورد بررسی قرار میدست آورد، قسمت نهایی منحنیهاي سازه، مکانیزم شکست سازه را بهمقادیر مختلف پاسخ

. لرزه بسیار کند گرددی سریع و نرخ افزایش شدت زمینهاخیلافتد که نرخ افزایش پاسخبخش هموار نهایی هنگامی اتفاق می

هاي تقریبا افتد که با مقادیر شدتعنوان پاسخ سازه، این قسمت از منحنی زمانی اتفاق میجایی بهبه بیان دیگر با فرض جابه

  .باشدهاي نسبتا بزرگی روي دهد که اخطاري بر ناپایداري سازه میثابت، جابجایی

  

  يافزایشی تک رکورد تحلیل دینامیکی-2-2-5

را براي یک رکورد تنها تولید  IDAتوان منحنی اي میهاي متوالی تاریخچه زمانی برروي مدل سازهبا انجام تحلیل

مقیاس براي  15الی  10صورت هوشمندانه انجام گیرد، به تجربه ثابت شده است، که اگر به مقیاس در آوردن رکورد به. نمود

.مناسب است IDAتولید یک منحنی تک رکورده 

-حرکت زمین است، که اغلب مقادیر به IMاي در هر سطح هاي مدل سازهDMگیري مقیاس خرابی یا هدف، اندازه 

رفتار  با توجه به اینکه) 4-2(شکل. گردنداي رسم میهاي پیوستهصورت منحنیدست آمده در مقابل شدت تحریک، به

IDA نگاشت انتخاب شده دارد، بستگی به شتابIDA طور کامل، رفتار یک سازه را در معرض تواند بهتک رکورده نمی

  .ها را باید افزایش دادنگاشتبنابراین جهت درك کامل پاسخ سازه، تعداد شتاب. شکست نشان دهد

  

  رکورده چندیشیافزا یکینامید لیتحل-2-2-6

بلکه جامعه آماري باید از تعداد زیادي . تنهایی ارزش خاصی نداردتک رکورده به IDAطور که گفته شد، تحلیل همان

  .عضو تشکیل شده باشد، تا بتواند پارامترهاي آماري مناسبی را معرفی نماید

اي مشابه، تحت مدل سازهتک رکورده برروي یک  IDAاي است از مطالعات چند رکورده مجموعه IDAیک مطالعه 

. شودتک رکورده، یک تحلیل چند رکورده ایجاد می IDAبنابراین با انجام چندین تحلیل . هاي متفاوتنگاشتاثر شتاب

  .دهدچند رکورده را نشان می IDAنموداریک ) 2-2(شکل

  



  چند رکورده IDAنمودار: 2-2 شکل 

  

  IDAسازي نمودارهاي خالصه-2-2-7

زیادي با  IDAآید، که نمودارهاي دست میپس از تحلیل دینامیکی افزایشی براي هر رکورد حجم زیادي داده به

-را رسم میآن ٪84و  ٪50، ٪16صدك  IDAسازي نمودارهاي براي ساده. دهداي از رفتارهاي مختلف را نشان میدامنه

  .نمایند

  
  IDAسازي شده نمودار خالصه: 3-2 شکل 

  معیار فروریزش یا شتاب فروریزش-2-2-8

دست براي به. شوندها سرانجام به فروریزش سازه منجر میهاي دینامیکی، این تحلیلبا توجه به افزایشی بودن تحلیل

هنگام رسیدن به آن یی در پروسه تحلیل تعریف نمود تا بهضریب مقیاس یا به تعبیري شتاب فروریزش باید معیار یا معیارها

از . باشدمعیارهاي فروریزش سازه متفاوت می. عنوان شتاب فروریزش معرفی گرددقطع شده و شتاب آن به IDAمعیار، آنالیز 



  

  .توان به سه دسته زیر اشاره کردجمله معیارهاي فروریزش می

FEMA350دریفت میان طبقه سطح فروریزش، تعریف شده در رسیدن به .1

IDAدرصد شیب اولیه نمودار یا شیب االستیک نمودار  20به IDAکاهش شیب نمودار .2

عدم همگرایی در آنالیز یا به تعبیري ناپایداري دینامیکی .3

  .شودهر یک از این معیارها در ادامه توضیح داده می
  

  سطح فروریزشحداکثر تغییر مکان نسبی در -2-2-9

وقفه و هاي مختلف با سیستم و تعداد طبقات متفاوت، براي سطوح عملکرد بیبراي سازهFEMA350در دستورالعمل 

سطح فروریزش، دریفتی تعیین شده که با عبور دریفت ماکزیمم سازه از این دریفت، عملکرد سازه از عملکرد معادل آن 

  . دریفت عبور خواهد کرد

هاي با سیستم قاب خمشی ویژه و تعداد براي سازه FEMA350دستورالعمل ) 2-6-4(ق با بخش طور مثال مطاببه

درصد تعریف شده است، که با گذشتن دریفت ماکزیمم سازه از این  10یا  1/0، میزان حداکثر دریفت 12طبقات کمتر از 

  .دریفت، سازه دچار فروریزش خواهد شد

  

  ستیکدرصد شیب اال 20تا  IDAکاهش نمودار -2-2-10

بنابراین هرگونه کاهش و افقی شدن شیب به منزله . باشدآور میاز نظر مفهومی مشابه نمودار پوش  IDAنمودار 

 20اي از منحنی که شیب تانژانت آن در این حالت نقطه FEMA350,مطابق با . باشدنزدیک شدن به محل فروریزش می

این شیوه بر این پایه قرار دارد، که . گرددوان نقطه فروریزش انتخاب میعندرصد شیب االستیک یا شیب اولیه نمودار باشد، به

تشکیل سطوح  و محل IDAمنحنی تک رکورده . باشداي از ناپایداري دینامیکی سیستم میافقی شدن منحنی، نشانه

نشان داده  )4-2(شکل درصد شیب االستیک است، در 20ایست که شیب نمودار که نقطه فروریزش، نقطهعملکردي، زمانی

  .شده است

  
  )2002دیمتریوس و همکاران، ( تشکیل سطوح عملکردي و محل IDAمنحنی تک رکورده : 4-2 شکل 

  



ناپایداري دینامیکی-2-2-11

یداري دینامیکی شود که هر گونه عدم همگرایی در پروسه آنالیز به منزله فروریزش و ناپادر این حالت فرض می

  .باشدسیستم می

  

  احیاي سازه-2-2-12

هاي مختلف در برابر ممکن است مدل. بستگی فراوان به شتابنگاشت و سازه انتخاب شده دارد IDAنتایج روش 

مشترك است، بروز  IDAهاي اما آنچه در میان همه منحنی.هاي یکسان رفتار بسیار متفاوتی از خود نشان دهندشتابنگاشت

این رفتار االستیک خطی در اولین نقطه تسلیم سازه . هاي کمتر استیک ناحیه مشخص و متمایز االستیک خطی دز شدت

��شیب این ناحیه خطی یعنی نسبت . یابدبراي هر رکورد پایان می

��
- ، سختی االستیک نامگذاري می) 4-2( مطابق شکل 

در برخی حاالت پس از وقوع اولین تسلیم افت شدیدي . متنوع و متغیر است IDAطی باز رفتار پس از عبور از ناحیه خ. شود

درصد  20که شیب منحنی به کمتر از طوريرود بههاي بیشتر پیش میدر منحنی رخ داده و نمودار به سرعت به سمت دریفت

اما با اعمال شتاب باالتر به . وریزش رسیده استرسد و ممکن است به اشتباه تصور شود که سازه به نقطه فرشیب اولیه می

نشان ) 4-2(به این نقطه که در شکل. افتدرسیم و نقطه فروریزش در مراحل بعدي اتفاق میدریفتی کمتر از دریفت قبلی می

  .شودشدگی مجدد گفته میداده شده است نقطه احیاي سازه یا سخت

عنوان معیار فروریزش در نظر گرفته شوند باید به این بهشیب االستیک  درصد 20ناپایداري دینامیکی یامعیارهاي اگر 

  .عنوان معیار فروریزش در نظر گرفته نشودنکته توجه شود که نقطه احیاي سازه به اشتباه به

  وروشصحیحمقیاسکردنIMانتخاب-2-2-13

. مناسب را انتخاب نمودIMهاي قبلی عنوان شد، که براي هر سازه با توجه به کاربري و نوع رفتار آن باید در قسمت

��)Saو  PGAاي مورد استفاده قرار گرفته است، صورت گستردهرایج که امروزه به IMدو  ,   .باشندمی (0.05

PGA باشد، که البته از اولین مورد مطالعه می اي ورودي بر مبناي سایتمعیار مناسبی براي شناساندن بار لرزه

IMاما این . کندهایی است که به ذهن محقق خطور میIM هاي رکورد ورودي است و مستقل از سازه انتخابی از مشخصه

عنوان بیشتر از زمانی است که از شتاب طیفی مود اول به IDAهاي همچنین هنگام استفاده از آن پراکندگی منحنی. است

IMاستفاده از . شوداده میاستفSa(�� , در . دهدتر و پراکندگی کمتري به ما میجامعه آماري منظم IMعنوان به (0.05

  .از این پارامتر استفاده شده است IMعنوان نتیجه در این تحقیق به

  

  Hunt & Fillالگوریتم -2-2-14

بدین . ، قبل از آنالیز غیر ممکن استIDAهاي مورد نیاز براي رسیدن به فروریزش در آنالیز مشخص کردن تعداد گام

  .کنیماستفاده می) 1-2(جدولهاي الزم تا رسیدن به فروریزش، از الگوریتم داده شده در منظور براي کاهش تعداد گام

سپس مرحله . طوریکه سازه در حالت خطی بماندگردد، بهعنوان شتاب طیفی اولیه انتخاب میابتدا مقدار کوچکی به

Hunt ها کارگیري حداقل تعداد گامشود، که هدف آن یافتن شتاب فروریزش با بهر کردن شتاب فروریزش شروع مییا شکا

حال براي . طور جهشی در هر گام افزایش یافته تا اینکه شتاب فروریزش پشت سر گذاشته شودمقادیر شتاب به. باشدمی

هایی تقسیم شود و در نهایت نقطه طه قبلی به زیر بازهتعیین دقیق شتاب فروریزش الزم است، بین نقطه فروریزش و نق



  

، باید براي تامین تعداد نقاط Huntعلت افزایش جهشی شتاب در مرحله حال به. گرددتري محاسبه میطور دقیقفروریزش به

گفته  Fillهاي دیگري صورت گیرد، که به این عمل پر کردن یا هاي قبلی، تحلیلبین نقطه IDAکافی براي رسم منحنی 

  .شودمی

  )1394سپهري ، (IDAهاي تحلیل ، براي محاسبه گامFill Hunt  &الگوریتم: 1-2جدول 

Sa(��, 0.05) (g)  محاسبات  شماره

1  005/0  005/0  005/0  

2  10/0 +005/0  105/0  0079/0  

3  05/0×1 +10/0 +105/0  255/0  0202/0  

4  05/0 ×2 +10/0 +255/0  455/0  0301/0  

5  05/0 ×3 +10/0 +455/0  705/0  0585/0  

6  05/0 ×4 +10/0 +705/0  005/1  ꝏ  

7  3)/705/0–005/1 + (705/0  805/0  1883/0  

8  3)/805/0–005/1 + (805/0  872/0  ꝏ  

9  2) /705/0 +805/0(  755/0  0918/0  

10  2) /455/0 +705/0(  580/0  0327/0  

11  2) /255/0 +455/0(  355/0  0296/0  

12  2) /105/0 +255/0(  180/0  0134/0  

  

انتخاب شده  Saطبق الگوریتم داده شده اعدادي براي  Huntشود، در مرحله می برداشت) 1-2(که از جدولهمانطور 

 1/0از  ����دست آمده براي تا زمانیکه مقدار به. آمده استدست نتایج تحلیل بهآنها از براي هر یک از  ����مقدار و 

پس نقطه آخر تحلیل بین . افتاده است 005/1نتیجه آنالیز همگرا نشود که در این مثال این اتفاق در نقطه بیشتر شده یا 

میان ینه تغییر مکان نسبی که در آن بیش Saبا انتخاب نقاطی بین این دو نقطه بزرگترین مقدار . قرار دارد 705/0و 005/1

تر شدن با توجه به اینکه براي دقیق. دست آمده استبه805/0در نقطه حاصل شده براي رکورد مورد نظر ) ����(طبقه 

به این . شودیعنی پر کردن انجام می Fillهایی تحلیل نباید از ده گام کمتر باشد مرحله تعداد گام IDAنتایج در تحلیل 

-براي هر یک به ����شود و مقدار هاي قبلی انتخاب شده و تحلیل براي آنها انجام میهایی از بین شتابشتابصورت که 

  .شودهاي تحلیل را کنترل کرد و از اتالف زمان و انرژي جلوگیري میتوان تعداد گامبا استفاده از این روش می. آیددست می

  

  اي احتماالتیارزیابی لرزه-2-3

وجود این . و رفتار دینامیکی سازه بر آن تاثیرگذار است در برابر زلزله عملی بسیار پیچیده است عملکرد سازهبینی پیش

در ها ناشی از عدم توانایی صریح این عدم قطعیت. شودبینی رفتار سازه میهایی در پیشپیچیدگی منجر به ایجاد عدم قطعیت

هاي لرزهسازه و تغییرات طبیعی ویژگی زمینمدلسازي دقیق رفتار فیزیکی، کمبود اطالعات دقیق براي تعریف خصوصیات 

سرعت در حال فلسفه مهندسی زلزله برمبناي عملکرد ایده جدیدي است که در دهه اخیر متولد شده است و به. باشدبعدي می

 به یک بیان ساده، سازه باید. معتبر، منتشر شده است هاينامهها و آیینعملورالاین روش در حال حاضر دراغلبدست. رشداست

هاي مکرر و نادر که در طول عمر خود تجربه خواهد اي طراحی شود که سطوح عملکردي هدف در مواجهه با زلزلهگونهبه



هایی که بتواند بدون آسیب دیدگی زلزله سال الزم است که سازه 50بنابراین براي سازه با طول عمر . کرد را برآورده سازد

در همین حال این سازه باید بتواند در مواجهه با . تحمل نمایدرا سال وجود دارد  50درصد وقوع آنها در  50احتمال بیش از 

چنین بدیهی است که . سال است، با وجود آسیب دیدگی پایدار بماند 50هایی که شانس وقوع آنها بیش از دو درصد در زلزله

، نفتی ايحیاتی چون تاسیسات مهم هسته هايهاي مسکونی بسیار مناسب باشد و در سازهتواند در سازهاهداف عملکردي می

هایی که استفاده از این روش در سازه. تر درنظر گرفته شودگیرانهنشانی بسیار سختها و مراکز آتشها، بیمارستانو پاالیشگاه

اند هایی که قبالً طراحی واحداث گردیدهاي سازهاما ارزیابی رفتار لرزه. تند، ضروري و عملی استاکنون در حال طراحی هس

جالیر و (.هاي آتی بسیار مهم استنیز به منظور جبران صدمات آتی غیرقابل جبران و همچنین بهبود عملکرد آنها در طراحی

  )2003کرنل، 

  

  عملکردی ابیارزمراحل -2-3-1

ها و عدمی زلزلهتصادفتیماهباالو با توجه به  تیقطعو عدم  ادیزتیاهم، کمي است با احتمال وقوع خطرزلزله 

و عملکرد سازه در برابر آن فقط از  ندهیآي هازلزله نیتخمها وجود دارد، اي سازه لرزه عملکردی ابیارزدر  کهیهایفراوان قطعیت

انهیسالی فراواننیانگیمصورت اي به مانند خطر لرزه توانیمي را اسازه لکردعمی ابیارز. است ریامکانپذی هایاحتماالت روشقیطر

)MAF(1  اي موجود یهااي سازه لرزه عملکردی ابیارزیی در نهاهدف . نمود انیبفرا گذشت از سطح مشخصی از پارامتر هدف 

 انهیسالی فراواننیانگیماو ی) یجاناي یاقتصاد(انهیسالخسارت  نیانگیمرینظي ریگمیتصماریمعنییتعتواندیمدیجدي هاطرح سازه

  . ی سازه باشدکلي داریناپای از ناشفروپاشی  رینظي مشخص حدحالت  کی

 لیتحلي انجام این براازیني مورد ورودی خواهد بود که رخطیغی زمانخچهیتارلیتحلمعموالً بر اساس انجام  هایابیارزنیا

:                                                                                                                            از اندعبارت ،دهندیممنظور انجام  نیبدشناسان زلزله کهی مراحل. شودیمشناسان فراهم توسط لرزه

  PSHA(2(ی احتماالتاي  خطر لرزه لیتحل-1

  )انهیسالاحتمال  ای(انهیسالی فراواننیانگیمچند تراز  ای کي یبرا3)UHS(کنواختخطر ی فیطتعیین  -2

  .یرخطیغی زمانخچهیتارلیتحلي استفاده در براشتاب نگاشت متناسب با هر تراز  nتعیین  -3

مشابه خطر غالب در  ها آناي  ي لرزهپارامترهاریسابزرگا، فاصله و  کهشوندیمي انتخاب نحوبه ها نگاشتمعموًال لرزه 

خطر  فیطي سازگار با رکوردهااست  ممکن، شودیمي خطر انجام اجزامطالعه  قیطرانتخاب که از  نیا. محل باشد

ي هر مجموعه براسپس مهندس زلزله . ی باشندهایمصنوع نگاشتي مختلف شتابها فرماز  اثبت شده ی از مواردکنواختی

nانهیسالی فراوانمناسب و متناظر با  هاي نگاشتشتابیی از تاp ،ي مورد نظر هایخروجو  دهدیمی انجام زمانخچهیتارلیتحل

را  MIDR(4(ياطبقه انیمنسبی نسبت تغییرمکان حداکثري مانندپارامترمیبخواهعنوان مثال اگر به. آوردیمدست را به

 ممکندرصد فراتر رود، 7ی از خمشقاب  کدر ی رکوردnبا  لیتحلجهینتپارامتر در  نیانیانگیمکهیصورت، در میینمای بررس

ی کافو دقیق  حیصرانیبي براي ریگجهینتنحوه  نیااست، اما  Pفروپاشی قاب حدود  انهیسالی کهفراوانگرفته شود  جهینتاست 

 کی انهیسالی اوانکهفردینمادییتامیمستقصورت مهندس به کهالزم است  5عملکردي مبنااي بر  ی لرزهابیارزلذا در . ستین

                                                  
1. Mean Annual Frequency

2. Probabilistic Seismic Hazard Analysis

3. Uniform Hazard Spectra

4. Maximum Interstory Drift Ratio

5. Performance Based Seismic Analysis



  

را ) ��(ي حدچند حالت  انهیسالی فراوانتوانیمی حت، تریکلدر حالت . باشد کمترمقرر  اشده ی هیتوصمقدار  کي از یحدحالت 

مشخصه  نییتعبه دو بخش  توانیماست، را  عملکردي مبنااي بر  ی لرزهابیارزهدف  که، ��نیتخمموضوع . دست آوردبه زین

ی فراواننیانگیمλ(X). نمود میتقس) [��|�]P(زلزله خاص  کي وقوع یازای رفتار سازه به ابیارزو )λ(X)(اي ساختگاه لرزه

-به او ی) گسل و غیره زمیمکانبزرگا، فاصله از ساختگاه،  رینظي پارامترهااز (Xي در منطقه با بردار افراگذشت زلزلهانهیسال

 بهCی وقوع شرطاحتمال P[�|X�]است و (…,X1>x1, X2>x2 )یی با دادهایرووقوع  انهیسالی فراواننیانگیمگریدعبارت 

  :کردین محاسبه چن یناتوانیمرا  ��ی احتماالت ،کلي تئوربر اساس . است Xي پارامترهاي با دادیروشرط وقوع 
  

)2-1(  �� = � �[�|X�] |��(X)|

  .است ������, …,درλ(X)جزییمشتقات  حاصل ضربمجموع  قدر مطلق|dλ(X)|لیفرانسید

  

  هپارامترهاي پای-2-3-2

  ١ايهاي حدي سازهحالت- 2-3-2-1

هاي مشخص صورت عباراتی چون آستانهتواند بهاي مطلوب میاي یا ارزیابی سازه، سطوح عملکرد سازهدر طراحی لرزه

صورت رفتار معموًال به حالت حدي سازه. شودشناخته می هاي حدي سازهکه با عنوان حالت ،اي تعریف گردداز رفتار سازه

فروریزش کلی مثالی از حالت . که برابر با ظرفیت متناظر با آن حالت حدي است ،شودسازه در آستانۀ تقاضاي سازه تعریف می

  .باشداي مطلوب میحدي سازه در تعریف سطح عملکرد سازه

  

  ايقاضاي سازهمتغیر ت- 2-3-2-2

 شود که بیانگر رفتار غیرخطی و دینامیکی سازهمکان انتخاب میاي بر مبناي تغییرصورت پاسخ سازهتقاضا، معموالً به

در این پایان نامه . ه کردتوان به تغییر مکان بام یا تغییر مکان نسبی بین طبقات اشارها میعنوان مثال در ساختمانبه. است

متغیر . اي بر مبناي تغییر مکان انتخاب شده استعنوان متغیر تقاضاي سازهر مکان نسبی بین طبقاتبهنسبت تغیی حداکثر

  .شودنشان داده می Dتقاضا با 

  

  ايمتغیر ظرفیت سازه- 2-3-2-3

دربخش . طور که از نام آن آشکار است، محدودیتی براي پذیرش رفتار سازه استظرفیت، یا متغیر حالت حدي همان

اي را براي متغیر متغیر ظرفیت مقادیر محدود کننده. اي معرفی شدعنوان متغیري در توضیح رفتار سازهتقاضا بهقبل متغیر 

-تواند بهظرفیت می. شوداي بیان میسازه يبدیهی است که این متغیر نیز بر همان مبناي متغیر تقاضا. کندتقاضا بیان می

ها با استفاده از پاسخ این منحنی. تعریف شود%) 2عنوان مثال به(ار مشخصی عنوان نسبت تغییر مکان نسبی بین طبقات، مقد

  .شودنشان داده می Cمتغیر ظرفیت با . شوداي از رکوردهاي زلزله ترسیم میدینامیکی غیر خطی سازه ناشی از مجموعه

  

                                                  
1. Structural Limit States



  ١منحنی خطر شتاب طیفی- 2-3-2-4

صورت میانگین فراوانی هب) aSاینجا شتاب طیفیدر (خطر متناظر با مقدار تعیین شده اندازة شدت جنبش زمین

این مقدار با. شودتعریف می ،استxاي که شدت رویدادهاي جنبش زمین درآینده بزرگتر یا مساوي مقدار تعیین شدهسالیانه

توان از حاصلضرب پارامتر نرخ، تاب طیفی را میخطر ش.توان آن را خطر شتاب طیفی نامید، که میگرددمشخص می) ���(

υ ،در احتمال تجاوز از مقدار شتاب طیفی ،xا، که ب)(x)��� (همچنین پارامتر نرخ. شود، تعیین کردان داده مینشυ ، نرخ

الزم به ذکر است که . باشدع زلزله همراه با شتاب طیفی بزرگتر از مقدار حداقل تخصیص داده شده میمیانگین سالیانۀ وقو

  . شودعنوان اندازة شدت در نظر گرفته میبه %5و درصد میرایی شتاب طیفی متناظر با مد اصلی 

)2-2(   ).()( xGxH
aa SS

مقادیر خطر شتاب . بزرگتر یا مساوي اندازة شدت حداقل استx، مقدارشتاب طیفیدر عبارت احتماالتی ��ضمنًا

هاییکه معموالً منحنی خطر شتاب این نتایج در منحنی. شودطیفی ترسیم می طیفی معموالً در برابر مقادیر متفاوت شتاب

ود و هر منحنی، میانگین فراوانی سالیانۀ تجاوز از مقدار شتاب طیفی خاصی را براي پری.گیردقرار می، دنشوطیفی اطالق می

این . توسط رابطۀ توانی تقریب زده شود هایی بهتر است در ناحیه مورد نظرچنین منحنی. کندنسبت میرایی معلوم تعیین می

  . پیشنهاد شده است ،2)1998(لوسو و کرنل رابطه توانی توسط 

)2-3(  H(Sa)=K0(Sa)
-k

هاي علمی برآورد منحنی خطر شامل فرض. پارامترهاي تعیین کنندة شکل منحنی خطر هستند kو  ��که در آن، 

هاي خطر شتاب همین دلیل است که منحنیبه. داردعبارت دیگر عدم قطعیت در تخمین منحنی خطر وجود به. است يبسیار

  .شوندترسیم میدرصد  84میانه و  ،درصد16هاي خطرصورت منحنیطیفی معموالً به

  

  یکاربرد تحلیل احتماالت-2-3-3

هاي بتنی و توان براي بررسی سازهاز این روش می. اي کاربردهاي متفاوتی در مهندسی زلزله داردآنالیز احتماالتی لرزه

) نشانی ها و مراکز آتشاي، پاالیشگاه، بیمارستانمثل تاسیسات مهم هسته( هاي خاص فوالدي مسکونی و همچنین سازه

تر صورت جزییاي مختلف و همچنین بههروي سازهوعی با استفاده از این آنالیز برهاي متنمحققان پژوهش .استفاده کرد

  : گردداند، در این بخش چند مورد بررسی میانجام داده ...)بادبندها، اتصاالت و(هاي مختلف یک سازه مثالبرروي قسمت

. بررسی سکوهاي دریایی با استفاده از آنالیز احتماالتی پرداختنددر دانشگاه استنفورد به  ،)2003(فاطمه جالیر و کرنل 

نصب این . سکوهاي دریایی یکی از سازه هاي بسیار حیاتی هستند که در صنعت و اقتصاد هر کشور نقش بسیار مهمی دارد

در این . ردیدهاي ایران نصب گاولین سکو در آب 1964متداول گردید و در سال  1955ها در خلیج فاس از سال سازه

اي یک سکوي دریایی ثابت شابلونی با سیستم نصب عرشه به روش شناورسازي موجود در منطقه خلیج پژوهش با رفتار لرزه

سازه، غیر خطی  -شمع  –سازي عددي این سازه اثر اندرکنش خاك در مدل. فارس مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است

دست آوردن پاسخ سازه استفاده شده ز تحلیل دینامیکی افزایشی غیرخطی جهت بهمصالح و هندسی درنظر گرفته شده و ا

و ) به دلیل محدودیت دانش(هاي احتماالتی و درنظر داشتن عدم قطعیتهاي شناختی ها با استفاده از روشنتایج تحلیل. است

                                                  
2. Spectral acceleration hazard curve

1. Luco and Cornel, 1998



  

سطح عملکردهاي معین شده و همچنین  به دو پارامتر میانگین تکرار سالیانه در) به علت تصادفی بودن(عدم قطعیت ذاتی 

گیري صورت گرفته در در پایان با استفاده از نتیجه. تاي مقایسه گردیده اسسطح اطمینان تبدیل شده و با مقادیر آیین نامه

بخش اول روشی جهت بهبود سیستم شناوري سازي پیشنهاد گردیده و رفتار سیستم سکوي اصالح شده مجدداً ارزیابی 

  .   گردیده است

DCFDتاب بااستفادهازروشهاي داراي بادبند کمانشارزیابیاحتماالتیقاببه ،)2015(شکرگزار و همکاران
PSDAو1

2 

. تاب رادرمعرضزلزلهموردبررسیقراردادندهاي با بادبند کمانشایقابلرزهیهازروشاحتماالتی،تقاضاآنهابااستفاد. پرداختند

جدا از هم، بادبند Xازجملهمورب،(تابمختلف بادبند کمانش هايطبقهباشکل14و4،6،8،10،12هايدراینرابطهساختمان

-تحلیلدینامیکیافزایشی برایارزیابیعملکردلرزهبه دلیلعدمقطعیتطبیعیدرسوابقزلزله،. طراحیشدهبودند) VومعکوسVشورون

، مود اول شتابطیفیدربااستفادهازنتایج تجزیهوتحلیلتدریجی دینامیکی،ظرفیتسازه .ایسازهمورداستفادهقرارگرفت

دو متوسطفرکانس ساالنه فراگذشت از حالت حدیبرای. منحنیشکنندگیوفرکانسمتوسطساالنهفراگذشت ازحالت حدیمشخصشد

جاییدرطراحی براساس جابهمحاسبهو) PSDA(ايلرزهتقاضایاحتماالتیروش آنالیزبااستفادهازدو 4) CP(و3) IO(حالت حدي

تابدارایبزرگترینظرفیتو بهترین براساسنتایجتحلیل، مهاربند شورون معکوس کمانش. تعیین شد )DCFD(ضرایبتقاضاوظرفیت

هاي شکنندگی مشاهده شد که با افزایش ارتفاع احتمال همچنین از منحنی.تاب بودعملکرد درمیانبادبندهاي کمانش

  .شودشکنندگی بیشتر می

تاب شکمان يبادبند يهاقاب يپسماند براي دریفت الرزه يتقاضا یاحتماالت یابیارزبه  ،)2013(پوردیلمی و مهدوي

ند استفاده کرد یساده بدون چارچوب احتماالت یخط ریغ یزمان خچهیتار لیآنها از تحل. پرداختند دوگانه ستمیس کیعنوان به

حداکثر و  يتقاضا فتیدر یپژوهش بررساین از یآنها هدف اصل .کند یرا بررس هاي مختلفتیتواند عدم قطعیکه م

  . است گانهدو  BRBFو5BRBFپسماند

با استفاده از روش  ریناپذشده کمانش يمتفاوت از هشت قاب مهاربند يهاپاسخ يبرا يالرزه يمطالعه تقاضا نیدر ا

عنوان قاب دوگانه مطابق با ها بهقاب نیاز ا یمین. قرار گرفت یمورد بررس یتالاحتما يالرزه يتقاضا لیو تحل هیتجز

AISC341 فتیبام، حداکثر در فتینسبت در طبقه،انیم فتیحداکثر نسبت در يخطر تقاضا برا یمنحن. شده بودند یطراح 

 جهیتوان نتیمختلف، م يهاقاب يبرا هایمنحن نیا سهیبا مقا. دست آمدپسماند بام به فتینسبت درو طبقهانیپسماند م

. کاهش داد یتوجهطور قابلپسماند را به يهافتیدر يتوان تقاضایدوگانه م ستمیعنوان سبه BRBFگرفت که با استفاده از 

 تیظرف وگانهد BRBFپسماند تقاضا در  فتیکاهش در. دهدیرا نشان م یتقاضا کاهش کوچک فتیدر مقابل، حداکثر در

احتمال بیشتري وجود دارد که رو،نیاز ا. کندرا فراهم می) سال 50در  ٪10(بر اساس زلزله  یپس از طراح يشتریب يایاح

ساده با توجه به  هاي BRBFهمه گر،ید ياز سو. قابل استفاده بمانند ریتعم نهیبدون هز ییهازلزله نیپس از چن

AISC341-10 است، دارند ٪10سال  50که احتمال وقوع آنها در  هاییبعد از زلزله ریبه تعم ازیون نییاپ يایاح تی، ظرف.  

هاي خمشی اي در قاب، به بررسی تاثیر ارتفاع سازه بر تخمین تقاضاي لرزه)1395(زاده بحري و مهدوي عادلی یوسف

                                                  
1. Probabilistic Seismic Demand Analysis

2. Demand and Capacity Factor Design
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Abstract

Research Aim:The purpose of this study was to investigate the effect of modeling of beam-

column connections, the structure height, the type of soil on the seismic response of steel 

structures. Also Considering that LCC Lifetime Costing is a tool to help select the best and most 

economical design among design options considering, repair and maintenance. the life cycle cost 

for the  structures designed with two methods of calculating the cost of energy and maintenance 

and calculating the cost of failure of the structure due to possible earthquakes. For this purpose, the 

calculation of life-cycle costs, for all models in the 30-year period was performed from the 

combination of these two methods.

Research Method: Structural analysis has significant importance against dynamic and 

earthquake forces. The responses of structure-foundation and soil to a specified ground motion can 

be only evaluated using soil-structure interaction. For this purpose, five and ten stories buildings 

with special steel moment frames and two different soil types (II and IV) have been considered. 

BFP connections used for these buildings.The models are designed in two ways in terms of the 

effect of soil - structure interaction and without regard to this effect. Incremental nonlinear 

dynamic analyses are performed using twelve far-fault ground motion records, and the structural 

demand is extracted at limit states with 75, 475, 975, 2475 return periods.Their responses are 

compared with each other using probabilistic seismic analysis.The results of seismic probabilistic 

analysis of models have been used to calculate the failure. Discount rates of 5, 8, 12 and 15 percent 

have been used to calculate the life cycle cost.

Finding : The results show that the effect of soil-foundation-structure and soil type has a 

significant effect on the failure probability of the structure. With regard to the effect of connections 

and soil in models based on type IV soil, the probability of failure of structures 5 and 10 stories 

reduced, as well as the fall in them occurs in more spectral acceleration and less relative 

displacement. For models based on type II soil, the effect of the soil increases the likelihood of 

fracture of the structure and also its collapse in this case in less spatial acceleration and more 

displacement occurs. According to the resultsin terms of structural failure, and illogical estimated 

discount rate would reduce life cycle costs and life cycle costs are increasing the discount rate

Conclusion: According to the results obtained in soil type II structures, the effect of soil will 

have a favorable effect on the structure behavior against earthquakes. Since the fracture of the 

structure when considered the interaction effect is less than the time when this effect is neglected in 

the design of the structure. But in the structures on the soil type IV, this is true. When the influence 

of the interaction between the soil and structure is ignored, the structure is better off and the 

probability of fragility is reduced. Finally, it can be concluded that the actual behavior of the 

structure is highly dependent on the type of soil that the structure is located on. In calculating the 

cost of the lifetime of the structure, the effect of soil type and interactions for the structure of the 

ten classes on the weaker soil is more evident.

Keywords: Soil-foundation-structure interaction, incremental Nonlinear Dynamic Analyses, 

Seismic Failure Probability, failure curves, Life Cycle Cost, Discount Rate
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