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 هايقاب يابر پاسخ لرزه یبه ستون، ارتفاع سازه و زلزله متوال ریاتصاالت ت ايزوال چرخه يسازمدل ریتأث یپژوهش، بررس نیهدف ا:هدف 

شده، در  نییتع اریمع کیسازه را از  یاست که تجاوز خراب یشکست تابع یمنحن نکهیبا توجه به ا نیهمچن. باشدیم ژهیمتوسط و و یخمش

 يشکست برا یپژوهش منحن ندرای. هااستسازه یخراب زانیم یبررس هاياز راه یکیرو  نیو از ا کندیم نییتع لرزهنیزم تشد شیمقابل افزا

  .شودیم سهیمقا منفردهایزلزله یشکنندگ یه و با منحنمدبدست آ یمتوال هايزلزله

 یطبقه قاب خمش 8و  4هايسازه(ژهیمتوسط و و يفوالد یبا دو قاب خمش اياز چهار مدل سازهنامهانیپا نیدر ا:شناسی پژوهش روش

 یطراح  SAPV20در نرم افزار وسطو مت ژهیو هابهدوصورتقابخمشیمدل. استفاده شده است ،ادشدههایییانجام بررس يبرا) ژهیمتوسط و و

مربوط  ياستفاده شده و پارامترها نکلریکراو-بارایشده توسط ا شنهادیپ کیشده از مفصل پالست ادهاییسازه تریواقع سازيهیشب براي،اندشده

- شده توسط نرم ادهاییقاب.محاسبه شده است نیمحقق نیتوسط ا يشنهادیبر اساس روابط پ کیدوران مفاصل پالست تیبه مقاومت و ظرف

- و پس یزلزله اصل لرزه،شیشامل پ FEMAشتابنگاشت حوزه دور ارائه شده در  22شده و تحت  يمدلساز OpenSeesافزارالمانمحدود

نسبت به  یلمتوا يرکوردها سازياسیمق براي.اندقرار گرفته IDAیشیافزا یکینامید یرخطیغ زیمتفاوت تحت آنال ايلرزه اتلرزه،باخصوصی

 .استفاده شده است کند،یم انیرا ب هالرزهنیو تعداد زم یبزرگ نیکه ارتباط ب شتریر-بر اساس قانون گوتنبرگ افتهیهم از روابط گسترش 

بدست آمده و با هم  ژهیمتوسط و و يرپذیبا شکل هايمدل يطبقه و بام برا یجانب ییجابجا نهیشیبر حسب ب یفیشتاب ط ينمودارها

 ییجابجا ممیو ماکز IMعنوانبه )Sa(T1,0.05)(٪5ییرایمود اول سازه با م یفیشتاب ط  IDAيرسم نمودارها يبرا. سه شده استیمقا

طبقه  گریزو مؤلفهسههایسازهمقایدر مؤلفه تیو ظرف ازین ریسپس مقاد. در نظر گرفته شده است DMعنوانبه) θmax(طبقات  نیب ینسب

- ها،منحنیآماري الزم بر روي داده هايکیقرار گرفتهو سپس با اعمال تکن یمورد بررس ريپذیبیآس نییدر تع یشکنندگ ارائهبام در  گریزو

  .هارسمشدهاستاز مدل کیهر يبرا یشکنندگ هاي

 یبا رکورد متوال لیتحل يکه برا یدر حال باشد،یدوران اتصال م شیافزا لیبه دل شتریب یدر حالت زلزله منفرد، خراب:ها یافته

 دیاتصاالت مالحظه گرد يا هاز لحاظ زوال چرخ یاثرات ناش یبا بررس تاینها .باشدیاتصال م يا زوال چرخه لیبه دل شتریب یخراب

شتاب  تینامه، ظرفنییشده توسط آ شنهادیحداقل پ ریبه مقاد يسازدر مدل کیدوران مفاصل پالست نهیشیکه محدود کردن ب

  .دهدیکاهش م يادیکل سازه را متاثر نموده و آنها را تا حد ز یجانب ییو جابجا یفیط

قاب  یینها هیاز برش پا شتریمتوسط ب یتحمل شده توسط قاب خمش هیهرچند برش پابدست آمده  جیتوجه به نتا با:گیري نتیجه

 شتریب ،ییمقاومت نها% 80تا قبل از کاهش مقاومت به  ژهیو یتحمل شده توسط قاب خمش ییجابجا کنیباشد، ل یم ژهیو یخمش

در  ژهیو یقاب خمش يرا برا يبهتر يامسئله عملکرد لرزه نیرود ایم تظارباشد که انیمتوسط م یقاب خمش ییجابجا تیاز ظرف

- لیدر تحل یتحمل شده توسط مدل مورد بررس یفیشود که سطح شتاب طیمشاهده م یمتوال يهاتحت زلزله. داشته باشد یپ

- یمسئله م نیا. باشدیم دمنفر يهاسازه تحت زلزله نیتحمل شده توسط ا یفیکمتر از سطح شتاب ط یرخطیغ یکینامید يها

 یکینامید لیتحل. آنها باشد ياو زوال چرخه کیدر مفاصل پالست یمتوال ياز رکوردها یناش يهایتجمع خراب لیبه دل تواند

  .ابدییکاهش م یمتوال يهاتحمل شده توسط سازه تحت زلزله یفیکه سطح شتاب ط دهدیها نشان ممدل یشیافزا

یشکنندگ یمنحن، یزلزله متوال ،يازوال چرخه، )IDA(ندهیافزا یکینامید لیتحلقاب خمشی فوالدي،  :هاي کلیدي واژه

  
  





  مقدمه - 1-1

 الرزهیشیپ(هیزلزله اول کیتحت  دهید بیسازه آس. همراه است هاییلرزهپس الرزهیشیمعموال با پ لرزهنیزم دهیپد

در  یاز خود نشان داده و ممکن است حت یآت هايدر زلزله یرفتار متفاوت ،يدر صورت عدم بهساز) یاصل لرزهنیزم

-شود که رفتار ساختمانیبنابراین احتمال داده م. ودش یطرح دچار خراب لرزهنیکمتر از زم یسطوح شتاب

  .هاتحتیکزلزلهمتفاوتباشدایبارفتارسازههاتحتاینگونهتکرارهایلرزه

-زلزله ایطیسازهر باشد که اگ کیچنان به هم نزد هالرزهنیزم یاست توال ممکن

زلزله بعدي دچار خسارت بیشتر  یدارد، طهایقبلدچارآسیبشدهباشدبهدلیالینکهدراینمدتامکانتعمیرویابهسازیآنوجودن

برسد که در این حالت  اينامهاز حدود آیین شیب ادیريایسازهبهمقاز موارد احتمال دارد نیازهاي لرزه یدر برخ. گردد

  . خواهد شد یو جزئ هایکلیپاسخگوي نیروهاي وارده باشد و دچارخسارتتواندیسازه نم

وارد به  ايسازه ریو غ ايسازه هايخسارت زانیاست که م نیا ينشان دهنده ریاخهایبزرگ سال هايلرزهپس  

ها  وارد به ساختمان هايبیآس. به دنبال داشته است ینیسنگ یبوده و خسارات مال دیشد اریموارد بس هادربرخیسازه

 ندهیآ هايموجود را در برابر زلزله هايخسارت به ساختمان زانیمو  یاحتمال خراب یابیضرورت ارز ریاخ هايدر زلزله

  .مطرح ساخته است

رخداد شکست با استفاده  يآستانه یستیبا ،ايسازه ستمیس کیدر  یمهندس دگاهیشکست از د لیبه منظور تحل  

-نیو شدت زم ایبزرگیاز پارامترهاي مهم در برآورد خسارت سازه یکی. شود انیب یبه صورت کم یاضیر ياز پارامترها

، شتاب ٣)PGD(نیزم رمکانییتغ نهیشی، ب٢)PGV(نیسرعت زم نهیشی، ب١)PGA(نیشتاب زم نهیشیب.باشدیم زهلر

عنوان هکه بهستند ییجمله پارامترها از، یو شدت مرکال ٦)Sd(یفیمکان ط ریی، تغ٥)Sv(یفی، سرعت ط٤)Sa(یفیط

  .دنشویدر نظر گرفته م نایزمیهاي لرزهو شدت جنبش یگبزر اریمع

 ريیپذشکل ،یمکانرییتغ ريیپذشکل رینظ پارامترهایی، حاالت خسارت نییبراي تعایسازه،برآورد خطر لرزه در

. ردگییمورد استفاده قرار م.... جذب شده توسط المان و  کیسترتیمطلق عضو، انرژي ه رمکانییتغ ،ییانحنا

استفاده از تئوري  باهاراسازه ريیپذ بیشدت زلزله و آس نیتوان ارتباط ب یم هایمختلف،بهمنظورپردازشآماریرفتارسازه

  :است تیحائز اهم دگاهیارتباط از دو د نیا یبررس. قرارداد یآماري مورد بررس درقالبیاحتماالت 

-می،هاسازه بیشدت زلزله و گستره آس نیدست داشتن ارتباط آماري ببا دررا ندههایآیرخداد زلزله امدهايیپ) 1

  .نمود ینبیشیپتوان

باعث  تها،فراهمشدهودرنهایسازه هایموجوددرطراحینقص شتریبا شناخت بایلرزه هاينامهنییآ شترامکانبهبودبی) 2

  .گرددهامیسازه یمنیا شیافزا

سطح خطر از  نیبراي چنداست که  ینندگها،توابعشکایسازهلرزه يرپذیبیآس یابیدر ارز ديیاز ابزارهاي کل یکی

  .دنماییم انیمشخص را ب بیسطح آس کیسازه از  بیاحتمال فراگذشت آس، نایزمیهایلرزهجنبش

در از معماران و کارفرمایان  يمورد عالقه بسیار يمعمار هايدلیل عدم محدودیتهب ،یخمش هاياز قاب استفاده

نسبت به سایر  ايقابل مالحظه يشکل پذیر ياین سیستم دارا. باشدیمکوتاه و متوسط  یمعمول هايساختمان

مورد نیاز، به سه دسته  پذیريشکل نیامجهت ت یبا رعایت جزئیات خاص یخمش هايقاب. براستلرزه هايسیستم

                                                                                                                                                                
1.Peak ground acceleration
2.Peak ground velocity
3.Peak ground displacement
4.spectral acceleration
5.spectral velocity
6.spectral displacement



  هاي متوالیتحت زلزله يفوالد یخمش هايقاب ايرفتار لرزه یابیارز  2

SMFویژه  یمشقاب خ: شوند که عبارتند از یتقسیم م
IMFمتوسط  یقاب خمش،١

OMFیمعمول یقاب خمشو ٢
٣. 

-باتوجهبهاستفادهفراوانازقاب. اندپرداخته ژهیمتوسط و و یخمش هايقاب يرفتار هايتفاوت یبه بررس يادیز قاتیتحق

با  ژهیمتوسط و و یخمش هايقاب ايدر پژوهش حاضر رفتار لرزه ران،یدر مناطق مختلف ا ژهیومتوسط و  یخمش هاي

 یمورد بررس ینسب ییجابجا يازهاین ياتصاالت بر رو اياز زوال چرخه یو اثرات ناش ايلرزه یدر نظر گرفتن اثرات توال

از . شده است سهیمقا رند،گییمنفرد قرار م يلزلهکه تحت اثر ز هاباحالتینوع قاب نیا یشکنندگ یقرار گرفته و منحن

 نیبرعکس، ا ایبر متوسط  ژهیو یخمش يفوالد هايسازه يعدم برتر ایو  يبا توجه به مباحث مطرح درباره برتر یطرف

 ستمیاز دو س کیاز رفتار هر  یپژوهش در صدد برآورد منطق نیا. شوندیم سهیبا هم مقا يهم به نحو ستمیدو س

 ايلرزه يریپذبیآس یابیبه ارز یشکنندگ یاست که با استفاده از منحن ايلرزه یدر حالت توال ژهیمتوسط و و ايسازه

 هايساختمان سازيمقاوم زهاونیساختمان یطراح دیجد يهاارائه روش گشايهاپرداختهتادرصورتلزوم،راهسازه نیا

  .موجود باشد

    پژوهش ضرورت- 1-2

مکرر به دنبال  هايلرزهبزرگ اغلب پس هايگذشته مشاهده شده است که زلزله هايلرزهنیبا توجه به سابقه زم

با هاآن ریامکان تعم،توسط زلزله دهید بیآس هايدر اکثر سازه. دهندلرزهمیسلسله زلزله و پس لیخود دارند و تشک

 بیسطح آس توانندیم يقو هايلرزهپس ،يموارد نیدر چن. ندارد دوجو،يبعد هايلرزهکوتاه وقوع پس يتوجه به بازه

که قبال تحت زلزله  هاییسازه زشیفرور اهاممکناستسببضعف،ویپس لرزه. دهند شیافزا دیجد هايهاراباخرابیسازه

  .شوند) اندنشده ریاما هنوز تعم(انددهید بیآس یاصل

 ایو  دیشد بیممکن است سبب آس زیکوچک ن يبا بزرگا یحت هاياندکهپسلرزهنشان داده ریاخ هايزلزله 

 بیآس هايسازه یتجمع بیمنجر به آس ،هااز پس لرزه ياریبس. گردند ینرم شده تحت زلزله اصل هايسازه زشیفرور

سازه  دهید بیآس طیمربوط به شرا يریپذ بیآس شیاافز. شوندیمدیشد یزلزله اصل کبعدازی،یتحت زلزله اصل دهید

توانند  هامیلذا پس لرزه. کند دیدر آنها را تهد نیساکن یمنیا ايممکن است به طور قابل مالحظه یتحت زلزله اصل

 یصلبا زلزله ا  هیترک یلیمثال زلزله کوکائ يبرا. دهند شیرا افزا یو مال یجان یخسارت اضاف زیسازه و ن زشیخطر فرور

نفر و  239تینفر و مصدوم 7داشت که منجر به کشته شدن   Mw=95/5لرزه با پس کیMw= 4/7يبا بزرگا

را )هیترک-تیزمیا(یلیکوکائ1999بوجود آمده در زلزله  هايیاز خراب یبرخ )1-1(شکل.ساختمان شد 12زشیفرور

  .دهدنشان می

  

                                                                                                                                                                
1.Special moment frame
2.Intermediate moment frame
3.Ordinary moment frame



3    مقدمه و هدف

  
  )هیترک- تیزمیا( یلیکوکائ1999بوجود آمده در زلزله  هايیاز خراب یبرخ-1-1شکل  

شده اثرات  ادیقاتیتحق. صورت گرفته است یمتوال هايلرزهنهاتحتزمیرفتار سازه یبررس يبرا يادیز قاتیتحق  

 یخراب جهیو در نت یرارتجاعیغ ییجابجا يازهاین شیخسارت و افزا یبر انباشتگ یمتوال يقابل مالحظه رکوردها

  .انداندهرا به اثبات رس یمتوال هايلرزهنیزودهنگام سازه تحت زم

 یو بتن يفوالد هايرفتار سازه يگرید نیمحقق ،درجهآزاديتک هايستمیس يانجام شده بر رو قاتیبال تحقدن به

کار  قاتیتحق نیاز ا اينمونه. قرار دادند یمورد بررس یمتوال هايلرزهنیمختلف را تحت زم یباربر جانب هايستمیبا س

نموده  يسازمدل Sap2000افزار طبقه را در نرم 20و 9، 3 يکه سه قاب فوالد باشدیم )1392سال( و همکاران یپناه

نشده  يسازمدل قیتحق نیدر ا کیمفاصل پالست ايهرچندزوالچرخه. اندکرده لیتحل یزلزله متوال يو تحت رکوردها

 قیتحق. باشدیم یمتوال يطبقات در اثر رکوردها رشکلییتغ يتقاضا شیاز افزا یبدست آمده حاک جینتا کنیاست، ل

 4 يفوالد یقاب خمش کیانجام گرفته است، که در آن  نهیزم نیدر ا )2014سال( و همکاران١یتوسط ل يگرید معجا

 یشکنندگ هايیشده و منحن لیتحل یتحت دو رکورد متوال کیمفاصل پالست ايطبقه با در نظر گرفتن زوال چرخه

- سازه شتریب يریپذ بیرکورده، آسرکورده و چندحالت تک يبرا یشکنندگ هايیمنحن سهیمقا. آنها بدست آمده است

روش  باشد،یقابل ذکر م قیتحق نیکه در ارتباط با ا ايمسئله. را به اثبات رسانده است یزلزله متوال هاتحترکوردهاي

تحت ابتدا سازه  قیتحق نیرکوردها در ا يسازاسیمق يبرا. باشدیم یمتوال هايلرزهنیزم سازياسیبه کار رفته در مق

در نظر گرفته شده به  يرسانده شده و سپس تحت مجموعه رکوردها یسطح عملکرد خاص کینخست به  لرزهنیزم

نداشته و  یبا زلزله اصل یارتباط خاص لرزهشیحالت سطح شتاب پ نیدر ا. شده است IDAلیعنوان زلزله دوم تحل

انجام شده  قاتیکه بر اساس تحق استیدر حال نیا. داشته باشد یمختلف ریمقاد تواندیدو رکورد م نیا نینسبت ب

- و پس لرزهشیشتاب پ نهیشیب نیبرقرار نمودن ارتباط ب يبرا )2009سال (٢و بسکوس ویجورجيتوسط هاتز

  .محاسبه نمود شتریر- بر اساس قانون گوتنبرگ توانیرا م یمقدار ثابت ،یاصل لرزهنلرزهبازمی

                                                                                                                                                                
1.Li
2. Hatzigergiou and Beskos



  هاي متوالیتحت زلزله يفوالد یخمش هايقاب ايرفتار لرزه یابیارز  4

 هايلیبا استفاده از تحل ژهیمتوسط و و یدو نوع سازه قاب خمش يرفتار هايتفاوت یبه بررس یمختلف نیمحقق

 یکینامید هايلیو همکاران با استفاده از تحل انبهعنوانمثالعسگری. اندپرداخته یرخطیغ یکینامیو د یکیاستات

. اندکرده یرا بررس ژهیمتوسط و و يرپذیبا شکل يدطبقه فوال 10و 5هايقاب ايرفتار لرزه ندهیافزا یرخطیغ

دو مدل مقدار  نیب زیتما يبرا کنهالحاظنشده،لیو ستون رهایت کیدر مفاصل پالست ايشده زوال چرخه ادیقدرتحقی

. نامه محدود شده استنییشده توسط آ شنهادیبه مقدار پ ژهیمتوسط و و هايدر مدل کیمفاصل پالست ییدوران نها

 لینوع پروف کیمشابه با  یکه اتصال یبه طور مثال در صورت. باشدیم یبیمعا يراروش دا نیاستفاده از ا یدر حالت کل

متفاوت  کیمفاصل پالست ییشده دوران نها ادییسازبه کار رود، در مدل ژهیو ستون در هر دو قاب متوسط و و ریت

دوران  دیدر هر دو قاب، باشده  دییتا شیاز اتصاالت از پ الستفادهیباشد و به دلینم نیچن تیخواهد بود که در واقع

  .باشد کسانیدر دو مدل  کیمفاصل پالست یینها

استفاده   نکلریکراو-بارایشده توسط ا شنهادیپ کازمفصلپالستیتر سازه یواقع سازيهیشب يحاضر برا نامهانیپا در

 نیمحقق نیتوسط ا يشنهادیبر اساس روابط پ کیدوران مفاصل پالست تیمربوط به مقاومت و ظرف يشده و پارامترها

افزار طبقه در نرم 8و  4ژهیمتوسط و و يفوالد یخمش هاياببا ق ايچهار مدل سازه بیترت نیبد. محاسبه شده است

OpenSees يهاتز قیشده بر اساس تحق اسیمق یمتوال يشکست آنها تحت رکوردها یشده و منحن يسازهیشب -

شده،  نییتع اریمع کیسازه را از  یاست که تجاوز خراب یکست تابعش یمنحن. شده است سهیو بسکوس مقا ویجورج

. هااستسازه یخراب زانیم یبررس هاياز راه یکیرو  نیو از ا کندیم نییتع لرزهنیشدت زم شیزادر مقابل اف

- بیآس ،ايلرزهوابط هادرضبا توجه به عدم لحاظ پس لرزه زیاست، و ن زیخاز مناطق لرزه یکیکشور ما  نکهباتوجهبهای

به نظر  يالزم و ضرور رند،گییمورد استفاده قرار م شتریب کههااز سازه یپیت ژهیموجود، به و هايسازه ايلرزه يریپذ

.رسدیم

  پژوهش اهداف- 1-3

 يتحت رکوردها ژهیمتوسط و و يفوالد یخمش هايقاب ايرفتار لرزه سهیمقا نامه،انیپا نیاز انجام ا یهدف اصل

متوسط و  يفوالد یبا دو قاب خمش اياز چهار مدل سازه. باشدیم) لرزهپس-لرزه-لرزهشیپ(یمتوال لرزهنیزم

استفاده شده  نامهانیپا نیشده در ا ادییهایبررس جامان يبرا) ژهیمتوسط و و یطبقه قاب خمش 8و  4هايسازه(ژهیو

نگاشت حوزه دور ارائه شتاب 22شده و تحت  يسازمدل OpenSeesافزارالمانمحدودشده توسط نرم ادهاییقاب. است

 یرخطیغ زیمتفاوت تحت آنال ايلرزه اتیرزه، با خصوصلو پس یاصلزلزله لرزه،شیشامل پ  FEMA P695شده در 

شده  شنهادیپ کیشده از مفصل پالست ادهاییسازه تریواقع سازيهیشب براي. اندقرار گرفته IDAیشیافزا یکینامید

بر اساس روابط  کیدوران مفاصل پالست تیمربوط به مقاومت و ظرف ياستفاده شده و پارامترها نکلریکراو- بارایتوسط ا

نسبت به هم از  یمتوال يرکوردها سازياسیمق يبرا نیهمچن. محاسبه شده است نیمحقق نیتوسط ا يشنهادیپ

 کند،یم انیرا ب هالرزهنیو تعداد زم یبزرگ نیباط بکه ارت شتریر-بر اساس قانون گوتنبرگ افتهیروابط گسترش 

 يرپذیبا شکل يهامدل يطبقه و بام برا یجانب ییجابجا نهیشیبر حسب ب یفیشتاب ط ينمودارها. استفاده شده است

ییرایمود اول سازه با م یفیشتاب ط  IDAيرسم نمودارها يبرا. شده است سهیبدست آمده و با هم مقا ژهیو و طمتوس

5٪،Sa(T1,0.05)، عنوانبهIM
DMعنوانبه) θmax(طبقات نیب ینسب ییجابجا ممیو ماکز١

. در نظر گرفته شده است٢

 یفیبدست آمده و سپس متوسط شتاب ط IDAنمودار  هاازروياز زلزله کیهر  يزیفرور یفیشتاب ط ریسپس مقاد

از مدل کیهر يبرا یشکنندگ هايیشده ومنحن بینرمال ترکگل عیبا فرض توز یفیشتاب ط تمیلگار اریوانحراف مع

  .شده است هارسم

                                                                                                                                                                
1. Intensity Meashure
2. Damage Meashure



5    مقدمه و هدف

 یدو نوع قاب خمش يبرا نیو همچن یمنفرد و متوال هايزلزله يرسم شده برا یشکنندگ هايیمنحن تینها در

  .قرار گرفته است سهیمورد مقا ژهیمتوسط و و

  : دنبال خواهد شد رینامه اهداف زانیپا نیدر ا یکل طوربه

  .هاسازه ینسب ییجابجا يازهایدر ن یمتوال هايوقوع زلزله ریتاث.1

  ).زلزلهمنفردومتوالی(الذکردو حالت فوق يبرا یقاب خمش ستمیبا س IDAیمنحن سهیو مقا یبررس.2

  ).ژهیمتوسط و و(در دو حالت مذکور  یقاب خمش ستمیس یشکنندگ یمنحن سهیو مقا یبررس.3

  .یشکنندگ هايیمنحن تایبه ستون در پاسخ سازه و نها ریاتصاالت ت ايزوال چرخه ریتاث یبررس.4

  .منفرد هايآن با زلزله سهیو مقا یمتوال هايدرارتفاع سازه در زلزله فتیدر عیتوز یبررس.5

  نامهانیپا بنديفصل- 1-4

  :شودیم انطورمختصربیبخش مطالب هر بخش به نیکه در ا باشد،یشامل پنج فصل م نامه انیپا نیا

  .است افتهیروش انجام پروژه اختصاص  یاهداف و معرف انیب نامه انیپا اتیکل انیاول به ب فصل

تحت  یخمش هايقاب يبرا یشکنندگ یمنحن هیته نهیانجام شده در زم قاتیبر سوابق تحق يدوم مرور فصل

  .باشدیم قاتیتحق ندستآمدهازایبه جیآنها و نتا IDAیکینامید لیتحل ،یمتوال يرکوردها

پرداخته  یو طراح لیو تحل يروند بارگذار نامه، انیپا نیدر نظر گرفته شده در ا هايساختمان حیسوم به تشر فصل

 یمنفرد و متوال هايزلزله یو معرف OpenSeesهادرنرمافزارسازه نیا سازيمدل اتییفصل به جز نیدر ا نیهمچن. است

  .پرداخته شده است

 یفیشتاب ط يکه شامل نمودارها یشیافزا یکینامید لیپژوهش از تحل هايافتهیسهیو مقا یچهارم به بررس فصل

باشد پرداخته و آنها را با هم یمتوسط م يریبا شکل پذ هايمدل يطبقه و بام برا یجانب ییجابجا نهیشیبر حسب ب

اتصاالت  ايدر نظر گرفتن زوال چرخه ریطبقات و تاث فتیدراتصاالت،  يارفتار چرخه ن،یعالوه بر ا. نموده است سهیمقا

  .  قرار گرفته است هاموردبررسیمدل يبرا

متوسط و  یخمش هايقاب سهیمقا نیو همچن هالدستآمدهازتحلیب یکل جینتا انیو ب يپنچم به جمع بند فصل

  .است افتهیاختصاص  یمنفرد و متوال هايتحت زلزله ژهیو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  مقدمه - 2-1

 ژهیمختلف به و هاتحتاثربارهايسازه لیتحل گر،یبه عبارت د اهاویرفتار سازه یجهت بررسیمختلف هايتاکنون روش

امکان انجام  وترها،یامروزه، رشد توان و قدرت پردازش کامپ. ارائه گشته است نیاز زلزله، توسط محقق یناش هايروین

شدن  ترقیامر خود منجر به دق نیفراهم آورده است، که ا یو با سرعت کاف قیرا به صورت دق دهیچیمحاسبات پ

است،  دههاگردیسازه لیتحل هايشدن روش تردهیچیحال پ نیموجود و درع اتیبا واقع لیتحل ايهروش شتریب قیتطب

 یکیتاستا ،یخط یکینامید لیبه تحل یخط یکیاستات لیو از حالت تحل افتهاییعمده رهاتغییروش نیا کهيبطور

از روش کیهر  رامونیپ يمختصر حاتدرادامهتوضی. اندکرده رییتغ یرخطیغ یکینامید لیبه تحل تیو در نها یرخطیغ

.شودهادادهمی

  سازه لیتحل هايروش- 2-2

  یخط یکیروش استات -2-2-1

و در ارتفاع یکیاستات يبه صورت بارهاشده  سازيمعادل اينامهنییبا استفاده از روابط آزلزله  يرویروش، ن نیدرا

آن در نظر گرفته  یخط يتنهادرمحدودهسازه  يرفتار مصالح و اعضا یول گرددیم عیتوز یجانب يسازه به صورت بارها

 یکینامید راتیشدن و تاث یرخطیغ يرفتار سازه در مرحله رامونیپ یگونه اطالعاتچیروش ه نیا ن،یبنابر. شودیم

مگر  باشد،یم ادینامنظم ز هايخصوص در سازهبه لینوع تحل نیا يخطا زانیم. دهدیزلزله بر آن به دست نم يروین

.باشد یارتجاع بایاز زلزله طرح تقر یناش يآنکه رفتار سازه تحت بارها

  یخط یکینامیروش د -2-2-2

 یول م،یرگییدر نظر م،زلزله را یکینامید اتیخصوص ریتاث،سازه يرکورد زلزله بر پا میروش با اعمال مستق نیا در

لذا از لحاظ دقت . مکنییفرض م یتنها در محدوده خط،قبل همانند روشسازه و مصالح استفاده شده را  يرفتار اعضا

 یرخطیرفتار سازه را در محدوده غ یابین روش امکان ارزیهمچنان ا یول باشدیم ترقیدق یخط یکیاز روش استات

  .کندیفراهم نم

  )بار افزون(یرخطیغ یکیروش استات -2-2-3

و رفتار سازه و مصالح مورد استفاده  گرددیسازه برآورد م رشکلییبار زلزله متناسب با تغ عیتوز يروش نحوه نیا در

و  یرخطیو غ یخط يدر محدوده یبار جانب ریبرآورد مقاد يروش، برا نیا. گرددیم فیتعر یرخطیغ يدر محدوده زین

  .باشدیم تیسازه حائز اهم يرپذیشکل زانیم یبررس نیهمچن

ممکن است محاسبه  بیترت نیبه ا. باشدیزلزله م یکینامید اتیروش، در نظر نگرفتن خصوص نیضعف ا نترییاصل

هتالش نمود نیمحقق ل،یدر تحل هاییضعف نیچن لیبه دل. با خطا انجام شود يریخم هايرشکلییو برآورد تغ روهاین



  .کنند تفادهاس) یزمان خچهیتار( یرخطیغ یکینامید هايلیاز تحل اندتا

  یرخطیغ یکینامیروش د -2-2-4

و  دهیزلزله به سازه استفاده گرد يجهت اعمال بارها،از رکورد ثبت شده خود زلزله میبه طور مستقروش  نیا در

 زیکه به آن آنال لیروش تحل نیدر ا نیابنابر. گرددیم فیتعر یرخطیغ يدر محدوده زیرفتار مصالح مورد استفاده ن

 اتیخصوص ،یرخطیسازه در محدوده غ يرفتار اعضا نعالوه بر در نظر گرفت شود،یگفته م زین یزمان خچهیتار

  .شودیدرنظر گرفته م یعیزلزله به صورت طب کیرکورد  یکینامید يو پارامترها ايلرزه يبارها یکینامید

عملکرد،  استفاده از  يبر مبنا یمقاومت به طراح يبرمبنا هاازطراحینگرش طراحان سازه رییگذشت زمان و تغ با

عملکرد مورد انتظار کارفرما  زانیبر اساس م یطراح ،ینگرش نیاست، چراکه در چن افتهیشیافزا یرخطیغ هايلیتحل

با قدرت پردازش باال، امکان استفاده آسان  هاییستمیس جادیا وایانهیبا گسترش علوم را گرید ياز سو. ردگییصورت م

 یرخطیغ یکینامید لیتحل ،یرخطیغ یکینامید لیتحل هاياز روش یکی. استدهش سریم هاییلیتحل نیاز چن

  .گرددیم انیآن ب رامونیپ یحاتیکه در ادامه توض باشدیم) IDA( یشیافزا

  هایخمشیفوالديقاب - 2-3

. اندهاییهستندکهبااتصاالتجوشییاپیچیقوییاهردوبههممتصلشدهمرکب از تیر و ستون MRFمقاوم خمشی  هايقاب

قابل توجه  فضایکافیهایفوقبهجهتارجحیتاستفادهازقاب. شودهافراهممیسختیجانبیقابتوسطسختیخمشیتیرهاوستون

هایخمشیبرصلبیتخمشیتیرها،ستونمقاومت جانبی و پایداري قاب. است آزادیانتخابدیوارهایداخلیو معماري  ظبهلحا

الگویتغییرشکلجانبیکهتوسطقابمقاومخمشیدررفتاراالستیکاتفاقمی) 1-2 (شکل. باشدهاواتصاالتتیربهستونمتکیمی

  . دهدافتدرانشانمی

هایخمشیومحوریدرتیرهاوستونهاوایجادتغییرشکلایبوسیلهچرخشگرهیک قاب خمشی در برابر بارهاي لرزه واکنش

% 15 رهاوناشیازخمشتی% 65 وحدود) ايطره( هاسهمتغییرشکلمحوریستون% 20 گیردکهحدودهایآنصورتمی

  .باشدهامیناشیازخمشستون

  
  )1392یونسی، (تغییرشکل جانبی قاب مقاوم خمشی - 1-2  شکل

حین تغییر شکل افقی قاب، تمایلی براي تغییر زاویه بین تیر و ستون وجود دارد که صلبیت اتصال بین تیر و  در

. کندستون با ایجاد برش و لنگر خمشی با این تغییر زاویه مخالفت می
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یک اتصال کامالً صلب . شوند طراحیصلبتوانندکامالًصلبیانیمهاتصاالتقابمقاومخمشیبستهبهمیزانسختیومقاومتاتصال،می

. تریاستون،درخمشتسلیمشودباید قادر باشد که زاویه بین تیر و ستون را ثابت نگه دارد تا تیر ضعیف

 توانندب باشد،هایقابمیالمان میازبارکهکمترازبارتسلیشوددرمحلتقاطعتیروستوندرسطحبقیهاتصاالتکهبهآنهااجازهدادهمی

توانندبهشکلنیمهصلبمیاتصاالتنیمه. گیرندصلبقرارمیمقداري تغییر زاویه داشته باشند، در دسته اتصاالت نیمه

تیر یا که قبل از  شوندیم یطراح يکامالً صلب باشندبه نحو مقاومکهممکناستحتیاتصاالتنیمه. سختباشندمقاومیانیمه

دهند که حتی از سخت، صلب نبوده و اجازه میاتصاالت نیمه. اتصال گردند ینرم زایشستون تسلیم شده و سبب اف

  .سطوح پایین بارگذاري، زاویه بین اتصال تیر به ستون تغییر کند

  MRFیمقاوم خمش هايانواع قاب -2-3-1

مورد  يمعمار هايکوتاه و متوسط بدلیل عدم محدودیت یمعمول هايدر ساختمان یخمش هاياستفاده از قاب     

نسبت به سایر سیستم ايقابل مالحظه پذیريشکل ياین سیستم دارا. باشدیاز معماران و کارفرمایان م يعالقه بسیار

یموردنیاز، به سه دسته تقسیم م پذیريشکل نیتام جهتیبا رعایت جزئیات خاص یخمش هايقاب. براستلرزه هاي

  :شوند

SMFویژه  خمشیقاب) 1
١٤  

IMFمتوسط  خمشیقاب) 2
١٥  

OMFیمعمول خمشیقاب) 3
١٦  

آنهاست و این تقسیم  ايرفتار لرزه یچگونگ يبر مبنا یویژه، متوسط و معمول يفوالد یخمش هايقاب يبندتقسیم

 ی، عملکرد یکسان)متوسط و ویژه ،یمعمول(یاین سه نوع سیستم قاب خمش. جدید آمده است هاينامهدر آیین يبند

نسبت به دو نوع  يکمتر پذیريشکل یباشد ولیم همتوسط و ویژ یاز قاب خمش تريقو یمعمول یقاب خمش. ندارند

نسبت به دو  يزلزله باالتر ينیرو يبرا ،یباید بتواند در هنگام شروع خراب یمعمول یدر نتیجه، قاب خمش. دیگر دارد

این سه سیستم افزایش یابد، انتظار  يبرا یبعد از آستانه خراب نیو هر چه شدت حرکت زم سیستم دیگر مقاومت کند

نسبت  يخطر خرابی بیشتر IMFداشته باشد و  SMFوIMFنسبت به  يبیشتر یخطر خراب OMFکه سیستم  رودیم

  .داشته باشد SMFبه 

  يفوالد یدر قاب خمش یخراب هايمقایسه مکانیزم -2-3-2

را تلف کنند و بنابراین عملکرد لرزه يانرژ يمقدار زیاد توانندیبا جزئیات و شکل مناسب، م یمقاوم خمش هايقاب

توانند منجر پذیرهمهستند،میبا شکل و جزئیات مناسب که کامالً انعطاف هايقاب یاما، حت. را ایجاد کنند يباالتر اي

علت به. فاکتور مهم در عملکرد آن استیک  یشکل قاب خمش. شوند مانساخت ايدر اعضاء غیرسازه یوسیع یبه خراب

در آنها  يزیاد ايتغییرشکل بین طبقه شود،یبه آنها وارد م يزلزله قو يکه نیرو ها،هنگامیاین قاب پذیريانعطاف

که  ايیرشکل بین طبقهتغی نمیزان ای. شودهامیاین سازه یو ویران P-Deltaدر اثر  يکه منجر به ناپایدار افتدیاتفاق م

سازه  یحرکت زمین، به مشخصات دینامیک یطیف افتدبهشدتحرکتزمین،بهمحتوايزلزله در سازه اتفاق می يبر اثر نیرو

در . دارد یآن بستگ یشکل غیرخطسازه و مشخصات تغییر ید شکل طبیعوارتعاش و م یبه ویژه زمان تناوب طبیع

مقدار  نامهنهاکهطبقآییدر این سازه. باید دقت شود که طبقه نرم اتفاق نیفتد يوالدف یقاب خمش هايسازه یطراح

 یسخت% 70از  نیریطبقه ز یسخت ای) فیطبقه ضع(کمتر بوده  یمقاومت طبقه فوقان% 80از  نیریمقاومت طبقه ز

و در نتیجه  یخراب یشتگکه باعث انبا افتدشکلسازهدریکطبقهاتفاقمیتغییر شتریتقریباً ب باشد،یکمتر م یطبقه فوقان

                                                                                                                                                                
1.Special moment frame
2.Intermediate moment frame
3.Ordinary moment frame



که  هاییدر سازه یحت. شودهامیاین سازه یو ویران P-Deltaدر اثر  يو باعث ناپایدار شودیقاب آن طبقه م یویران

االستیک به صورت یکنواخت در آنها توزیع شده است، ممکن است شرایط طبقه نرم با ایجاد نامناسب مفصل  یسخت

کامالً  ییک قاب مقاوم خمش یوقت. شود، ایجاد شودیم یغیرارتجاع یبه تغییر شکل جانب رپالستیک که منج

از مکانیزم  یانواع مختلف توانندیم یقاب خمش هايسازه. مکانیزم شده است گویندیپالستیک شود، اصطالحاً م

  .آمدهاست)2- 2 (ترینآنهادرشکلداشته باشند، که معمولیخراب

  
  )1392یونسی، (هایمختلفخرابیقابخمشیفوالديمکانیزم - 2-2  شکل

  

این . که در سمت چپ قرار دارد به علت تشکیل مفصل پالستیک در دو انتهاي تیرها مکانیزم شده است قابی

آسیبغیرسازه. شودزیرا باعث پخش یکنواخت گریز طبقه می. مکانیزم، بر دو مکانیزم دیگر ارجحیت دارد

مکاندرطبقهتقسیممیچون میزان تغییر( کندو ظرفیت انحنا در تیرها را فراهم میزم حداقل است ایدرایننوعمکانی

  ).شودودرطبقاتتغییرشکلنسبیکمیداریم

. هایغیرارتجاعیدرمحلچشمهاتصالمکانیزمشدهاستکه در وسط قرار گرفته، به علت تسلیم برشی و تغییر شکل قابی

-هامیکندوباعثجابجاییجانبیآزاددراثرچرخشصلبستوناهم مین چرخش آزاد تیرها نسبت به ستون را فراینمکانیزمامکا

انرژي کمتري نسبت به مکانیزم اول دارد و وقوع آن با تابیدگی محلی بال اضمحاللپذیریوچوناینمکانیزمشکل. شود

 قابی که در. ون همراه است، نسبت به مکانیزم اول ارجحیت کمتري داردهایستونوشروعپارگیدرنوعخاصاتصالتیربهست

اول مکانیزم شده است که باعث  بقههایطسمت راست قرار گرفته، با ایجاد مفصل پالستیک در باال و پایین ستون

. بقه نرم، نامطلوب استشودکهمانندوضعیتطایننوعمکانیزم،مکانیزمیکطبقهنامیدهمی. شودحرکت صلب طبقات باال می

شکلکه باعث تجمع تغییرشده و از آنجااین مکانیزم منجر به حرکت صلب طبقات باال 

.وجود دارد P-Deltaامکان ناپایداري در اثر  شود،هایپالستیکدرمفاصلخمیریستونمی

  یشیافزا یکینامید لیتحل - 2-4

  یشیافزا یکینامید لیمفهوم تحل -2-4-1

بـه. گیردوقوع هر زلزله جدید مطالب جدیدتر در مهندسی زلزله مورد بحث و بررسی قرار می با

ساکنین و مجروح شدن  ـدنحتمـاآلسـیبدیبه دلیال ، مهندسین به این نتیجه رسیدند که١٧جیورثرطورمثالپساززلزلهن

توقف فعالیت آن،  به دلیلبازسازي آن مشکل و ،بـراي احیاي آن و هزینه بسـیار بـاالآنها در طول زلزله، پس از زلزله 

 یجان یمنیداشتن یک سازه بـا سطح عملکرد ا،سنگین هاينهیزتخلیه ساکنین و اسکان آنها در محل دیگر و تحمل ه

)LS(از آن کـه بتوانـد نظر مالک و نیاز او را در این مورد  بـاالتربااستانداردهایکمـیاي هاما ساز .تواندکافیباشدنمی  ١٨

                                                                                                                                                                
1. Northridge1994
2.Life Safety
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هایمعدودوبسیارشدیدهمچنانبهخدمتک و بـا فراوانـی باال و نیز زلزلههایکوچتأمین کند این قابلیت را دارد که در زلزله

این رشته نو ظهور بسیار . ظهور کرد  ١٩)PBEE( "مهندسیزلزلـهبـرمبنـایعملکـرد" ازاینروبودکه. رسانیادامهدهد

که طورکلیایدهاینروشآناستبه. کندسـریع رشـد کـرد و امـروزه در تمامی مطالعات مربوطه نقش اصلی را ایفا می

در . اشدایطراحیشودکهدرطولعمرخودسـطحمشخصـیازعملکردراداشتهبگونهیـکسـازهبایدبه،هایکوچکوبزرگتحتزلزله

به روشی که بتوان به ، شوداستفاده میروش از مفهوم دیرینه مقیاس کردن رکوردهاي حرکت زمین و توسعه آن  نیا

ان تحلیل دینامیکی فزاینده به عنو لاینروشتحلی. دقت کل محدوده رفتاري سازه از االستیک تا ویرانی را پوشش داد

IDA هایبهروزبا دستورالعملFEMA695 داده شده و به صورت رسمی به منزله روشی در تعیین ظرفیت ویرانی  بقتطا

کرنل در دانشگاه  نی، توسط پروفسور آل2000بار در سال  نیاول یشیافزا یکینامید لروشتحلی. رودکلی سازه به کار می

 20ساختمان  کییکرنل برا ییبه راهنما کوسیوامواتس يپروژه دکتر یط 2002و در سال  دیاستنفورد مطرح گرد

  .دهدرا نشان مییو سطوح عملکرد IDAتک رکورده  یمنحن)3-2 (شکل. قرار گرفت یطبقه تحت بررس

  
  )2014کیشی زاده، (يو سطوح عملکرد IDAتک رکورده  یمنحن - 3-2 شکل 

 ریمقادزلزله وارده، کیبرحسب شدت تحرتوانیبوده که به کمک آن م یرخطیغ یکینامید لیتحل کی، IDAروش 

تا مرحله  یخط کیکه رفتار سازه را از حالت االست يروش به نحو نیدرا. خسارت وارد شده به سازه را مشخص ساخت

در  گریارت دبه عب. گرددیاستفاده مگذشته  هايزلزله هاينگاشتکردن شتاب اسیاز مقدهد،  ششسازه پو زشیفرور

 ستبایها،میسازه ايپاسخ لرزه یابیموجود در زلزله، در ارز یذات تیروش به منظور در نظر گرفتن اثر عدم قطع نیا

 يتا گستره شودیم اسیمق يسپس هر رکورد زلزله به نحو. ردیزلزله مورد استفاده قرار گ ياز رکوردها یتعداد مناسب

با  لیتحل نینحوه انجام ا. را پوشش دهد یتا خراب کیرفتار سازه، از حد االست زیو ن ايلرزه هاياز شدت یناسبم

  .شودیم انیب یدر بند آت اتیجزئ

  نحوه انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی -2-4-2

  هیاول میمفاه  -2-4-2-1

. باشدهایایننوعازتحلیلمیهاوخروجیدارا بودن درك درستی از ورودي IDAگام در انجام یک تحلیل  اولین

یک هدف بر اساس اعمال یک سري عملیات متوالی بر روي داده اییکسازه،بررسیدرحقیقتمسالهاصلیدرانجامارزیابیلرزه

                                                                                                                                                                
1.Performance Based Earthquake Engineering



در برکلی کالیفرنیا یک روند منطقی را براي حل و تشریح این مساله  ايلرزهاخیراموسسهتحقیقات. هااستهاوخروجی

به عنوان ورودي به  IMاییاپارامتریبهناممعیارشدتلرزهشودکهابتداد به این صورت تعریف میاین رون. ارائه نموده است

  .اعمال شود ایدرمنطقهموردنظرباانجامیکتحلیلریسکلرزهسازه 

 PGA. انتخاب شود هالیجهت استفاده در تحل،با توجه به کاربري و نوع رفتار آنمناسب  IMهر سازه باید  براي

هایی است که به ذهن IMباشدکهالبتهازاولینایورودیبرمبنایسایتموردمطالعهمیمعیار مناسبی براي شناساندن بار لرزه

بعدي که به  IM. رکورد ورودي و مستقل از سازه انتخابی است هاياز مشخصه IMامااین. کندمحقق خطور می

می% 5ییراشود،شتابطیفیمتناظرباموداولسازهبامیمشخصات سازه مورد مطالعه نیز مربوط می

شود نخست است، چون باعث می اریبسیار کاراتر و موثرتر از مع IMاین. دهندنمایش می Sa(T1,5%)[g]باشدکهآنرابا

 DMپراکندگی کمتر . در اختیار قرار گیرد IDAهایتحلیلتریازدادههابسیارکمترشدهوجامعهآماریمنظمداده راکندگیپ

مشخص داللت بر این دارد که، نمونه کوچکتري از رکوردها و اجراهاي غیرخطی کمتري به منظور  IMطح در س

البته . توان به پراکندگی کمتر اشاره کردمنتخب می IMلذا از خواص یک . نیاز است IMدر مقابل  DMتخمین میانه 

الت متحده ارائه گردیده و همچنان در دست مطالعه هاي موثرتر و کاراتري از این دو در دانشگاه استنفورد ایاIMامروزه 

  .باشدمی

پاسخ سازه به تحریک لرزه IMهر يبه ازا یشیافزا یرخطیغ یکینامیمرحله بعد با انجام تحلیل د در

معرف  DMایمقیاس خرابی . بدست خواهد آمدIM، به ازاي هر DMایموجودبدستآمدهوبانامپارامترمهندسیمعرفنیازسازه

است و پاسخ اضافه شده مدل سازه به علت بار زلزله را  تکه یک کمیت اسکالر مثب باشدیتغییرپذیري شرایط سازه م

. شودگیریمیایاستکهازخروجیتحلیلدینامیکیغیرخطینتیجهکمیت قابل مشاهده DMبهعبارتدیگر. دهدنشان می

شاخصهایگرهی،حداکثرانحرافبام،چرخشه،هایطبقپذیريتواندماکزیممبرشپایه،حداکثرشکلاینکمیتمی

مناسب به کاربرد و خود سازه  DMانتخاب یک . اییابیشینهآنهاباشدهایمتفاوتیازخرابیپیشنهادشده،زوایایانحرافمیانطبقه

ایدریکسازهچندطبقهنیازبهارزیابیداشتهباشدزوایایانحرافمیانطبقههرگاه مقادیر خرابی سازه. مربوط است

  .تاي،انتخابیمناسباس

جاوز مقدار مجاز ارتعاش تواناحتمالرخدادخسارتویااحتمالتایمیمرحله بعد با معرفی یک شاخص خسارت سازه در

که  DMدر مقابل IMمنحنیعبارتند از یک سري  IDAهاي بنابراین منحنی.ورودي از یک مقدار خاص را بدست آورد

احتمال  تواناحتمالرخدادخسارتبرايایمیخسارت سازه نییبا تع. خواهد شد التی بر روي آن انجاممطالعات جانبی احتما

  .خاص را بدست آوردر مجاز ارتعاش ورودي از یک مقدارتجاوز مقدا

  رکوردها يساز اسیمق  -2-4-2-2

هایحرکتزمینراانتخابکنیموآنراهمانیک شتاب منفرد تاریخچه زمانی از منبع داده اگر

به منظور توزیع حرکات . خواهد بود x(t)نگاشتمقیاسنشدهیکبرداربااعضايگونهکهثبتشدهاست،درنظربگیریم،شتاب

  کردن باال یا پایین دامنه توسط کمیت اسکالر بنديهمالیم یا خیلی شدید زمین، تبدیل ساده یکنواختی به صورت درج

)∞,λ ϵ :شودمعرفیمی0]

)2-1                                                                                                            (X(t) = λ × x(t)  

 کیفاکتور مقیاس . فاکتور مقیاس است λنگاشتمقیاسشدهوشتاب X(t)نگاشتمقیاسنشده،، شتابx(t)این رابطه  در

که  شودیانتخاب م يبه نحو λمقدار فاکتور . باشدنگاشتمقیاسشدهمثبتمیکه براي یک شتاب باشدیکمیت اسکالر م

  .برابر با مقدار مورد نظر باشد) باشدیم Sa(T1,5%)قیتحق نیکه در ا(انتخاب شده  IMمقدار 
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  IDAیاستخراج منحن  -2-4-2-3

نمودار  DMدر مقابل  IMاریمع میشده و ترس اسیزلزله مق يتحت رکوردها یرخطیغ یکینامید هايلیانجام تحل با

IDA آوردن رکورد به صورت هوشمندانه انجام گیرد، ثابت شده است که اگر به مقیاس دربه تجربه . بدست خواهد آمد

سازه  کییبرا IDAیشکل منحن ،یبه طور کل. است سبمنا IDAرکوردهمقیاس براي تولید یک منحنی تک 15الی  10

اما به هر حال رفتار سازه تحت رکورد . متفاوت است رد،گییمختلف قرار م هايهلرزنیکورد زممشخص که در معرض ر

  . دهدرا نشان می IDAیانواع رفتار سازه در منحن)4-2 (شکل.شودیم يبنددسته ریاز حاالت ز یکیبه  یاعمال

به شدت زلزله،  یمقدار کم شیاز شدت زلزله، با افزا يابه مرحله دنیحالت بعد از رس ندرای: شوندهرفتارنرم.1

به گرانهدامیبه عبارت د.رودیم يدارینوع سازه با سرعت به سمت ناپا نیا. دهدیدر پاسخ سازه رخ م يادیز شیافزا

  .دهدیرخ م نییپا هايدر گام ع،یسر یلیو خ طورناگهانی

برابر  هامعموالازقانونجابجایینوع سازه نیا. است یبه صورت خط IDAیحالت منحن ندرای: شوندهرفتار سخت. 2

به . برابر است بایتقر کیاالست ریغ ستمیبا س کیاالست ستمیس لیحاصل از تحل ییحالت جابجا نیدر ا. کنندیم يرویپ

  .شودیمنهدم م رتریداده و د نباالتر مقاومت نشا هايدر شتاب ستمیس گریعبارت د

شدت زلزله است به عبارت  شیافزا زانیکمتر از م ییجابجا شیافزا زانیحالت م نیدر ا: دیشد شوندگیسخت. 3

  . دهدیمانور م کیاالست هیو حول ناح دهدیم رمکانییتغ یبه سخت ستمیس گرید

شدت مشخص، خراب  کیکه تحت  ايحالت سازه نیدر ا):رد کردن(پرش  يدهیپد ایچیمارپ اییرفتار بازگشت. 4

 نیا. کندیکه آن شدت بزرگتر را سازه اصطالحا رد م یمعن نیبه ا. شودیشدت بزرگتر خراب نم کیت حشود، تیم

 نیحرکت زم ییو نسبت سرعت به جابجا تو به نسبت شتاب به سرع دهدیرخ م کیبه علت نوع پالس تحر دهیپد

.دارد یبستگ

  
  )2002، کوسیوامواتس(IDAیانواع رفتار سازه در منحن- 4-2 شکل 

از  ايندهینما تواندیهستند که م کیقسمت االست کییدارا هایمنحن نیتمام ا گردد،یکه مشاهده م طورهمان

با . گردد یسازه معرف کیاالست عنوانسختیبه تواندیم یقسمت از منحن نیا  IM/DMبیش. سازه باشد یرفتار خط

یاتفاق م یهنگام ییبخش هموار نها. ابدییم انیپا ینقسمت منح نیا ،اياعضاء سازه یخطریرفتار غ نیمشاهده اول



 جاییبا فرض جابه گرید انیبه ب. کند گردد اریبس لرزهنیشدت زم شیو نرخ افزا عیسر یلهاخیپاسخ شیکه نرخ افزاافتد

نسبتا  هايییاثابت، جابج بایتقر هايشدت ریکه با مقاد افتدیاتفاق م یزمان یقسمت از منحن نعنوانپاسخسازه،ایبه

  .باشدیسازه م يداریبر ناپا يدهد که اخطار يرو یبزرگ

  

  جینتا يو پردازش آمار يبند جمع-2-4-2-4

بنابراین به تعدادي از رکوردها، جهت از . دارد لیسازه شدیدا بستگی به رکورد انتخاب شده در تحل کیIDAرفتار

است  ياچند رکورده مجموعه IDAمطالعه  کی. پاسخ سازه به رکورد انتخاب شده، نیاز است یبردن وابستگ نیب

بنابراین با انجام . متفاوت است هاينگاشت شتابمشابه تحت  ايمدل سازه کییرکورده بر روتک IDAازمطالعات 

. شودچندرکورده ایجاد می IDAرکورده،یکتحلیلتک IDAچندین تحلیل 

تک رکورده به تنهایی ارزش خاصی ندارد بلکه جامعه آماري  IDAدرحقیقتازنقطهنظربحثطراحیبراساسعملکرد،تحلیل

  )2002 کوس،یوامواتس(.تا بتواند پارامترهاي آماري مناسبی را معرفی نماید دباید از تعداد زیادي عضو تشکیل شده باش

  
  )2002، کوسیوامواتس(IDAتک رکورده و چند رکورده  یمنحن - 5-2 شکل 

-نمایدکهمیهایچندرکورده،یکسریدادهآماریمناسبازانجامیکسریتحلیلدینامیکیغیرخطیبهمحققارائهمیمنحنی ارائه

-هایآماریبایدبررویمنحنیبنابراین،یکسریپردازش. هارابدستآوردا صدكهااطالعاتآماریمانندمیانگینویتوانتوسطاینداده

ه مساله نگریسته شود، یک سري عملیات گسترده البته اگر از دیدگاه طراحی بر اساس عملکرد ب. گیرد نجاما IDAهاي

اما خود . احی بر اساس عملکرد ارائه شودهابایداعمالشودودربحثطراز قبیل برازش نمودن توزیع نرمال به لگاریتم داده

-ایبایدمیانگینهایچندرکوردهباهدفهویدانمودنمشخصاتدینامیکیسازهوهمچنینانجامیکسریعملیاتمقایسهمنحنی

- یم یکل يبندجمع کدری. اي،بدستآیدگیریبررویعملکردسازهکیاچندمنحنیمشخصجهتپسپردازشوتصمیمگیریشوندتای

که  د،آیدستمیداده به يادیز جمهر سازه ح يمختلف برا هايتحت رکورد یشیافزا یکینامید لیگفت، پس از تحل توان

 توانیم ج،ینتا نیا سازيساده يبرا. دهدیمختلف را نشان م ياز رفتارها ايبا دامنه يادیز IDAينمودارها

تک رکورده و چند رکورده   یمنحن)ب-5-2 (شکل .م نمودیرا ترس% 84و % 50، %16معادل صدك  IDAينمودارها

IDA 2002 کوس،یوامواتس(.دهدرا نشان می(  

  یشکنندگ یمنحن استخراج-2-4-2-5

-به يبرا. شوندیسازه منجر م زشیسرانجام به فرور هالیتحل نیا ،یکینامید هايلیبودن تحل یشیتوجه به افزا با

- نمود تا به فیتعر لیدر پروسه تحل ییارهایمع ایاریمع دیبا زشیشتاب فرور يریبه تعب ایاسیمق بدستآوردنضری

این معیار را )6- 2 شکل (.گردد یمعرف زشعنوانشتابفروریآن به بقطع شده و شتا IDAزیآنال ار،یبه آن مع دنهنگامرسی
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Abstract
Research Aim:The purpose of this study is to investigate the seismic performance of special and 
intermediate moment resisting frames subjected to single and multiple earthquake events. The effect of 
cyclic deterioration of beam and coloumn plastic hinges, height of structure and type of its design on 
the seismic response of structure is studied.
Research method:Four benchmark perimeter steel moment resisting frames are used for comparative 
studies. The analyzed models are classified based on their type (intermediate or special) and number of 
stories (4 and 8-story). The overall width of each frame is 24 meters divided into four bays of equal 
width. The vertical distance between floors is assumed to be 4.5 meters for the first story and 3.5 meters 
for other stories. The ST52 steel material are used in design and modeling of structures. The reference 
models are loaded as per AISC 7-10 for SDC Dmax and designed as intermediate or special moment 
frames according to provisions of AISC 360-10 and AISC 341-10. Numerical modeling and analysis of
the specimens is conducted using open system for earthquake engineering simulation (OpenSees) 
software. The beams and columns in the frames are modeled using elastic beam-column elements 
connected by plastic hinge rotational springs (zero-length elements) at the ends. The modified Ibarra-
Krawinkler deterioration model is used to model the cyclic hysteretic behavior of these rotational 
springs. The column panel zones are modeled using the method developed by Krawinkler, which 
considers the panel zone as an assembly of 8 rigid elements forming a parallelogram. The hysteretic 
behavior of the panel zone is simulated by a trilinear rotational spring, located in one of the corners of 
the parallelogram. The columns are modeled with fixed base. The P-delta effects caused by the gravity 
loads of the interior frames are considered using fictitious bays consisted of pin-ended rigid beam-
column elements with co rotational coordinate transformation.Incremental dynamic analysis is
conducted for each model to evaluate their seismic collapse capacity under single and multiple record 
earthquake events.
Findings: Neglecting pre-shock and after-shock in the design process will decrease the level of 
earthquake tolerated by structure. Special moment resisting frames will experience slightly greater 
decrease of capacity compared to intermediate counterparts. However even after this decrease  the 
special frames demonstrate greater capacity compared to IMFs.
Conclusion:Based on the results of nonlinear static (pushover) analysis it can be said that for both 4 & 8 
story models, the intermediate frame has greater stiffness and strength compared to the special one. 
However, the special frames demonstrate greater deformation capacity before losing 20% of their 
ultimate strength. However, incremental dynamic analysis using single record earthquake events 
showed that both 4 & 8 story special frames have slightly higher strength and displacement capacity 
compared with the corresponding IMFs.

Incremental dynamic analysis using multi record earthquake events showed that neglecting pre-
shock and after-shock in the design process will decrease the level of earthquake tolerated by structure. 
Even after this decrease the SMFs have higher strength compared to IMFs, but the amount of decrease 
for SMFs is greater. This can be mainly due to the fact that the intermediate frames rely more on their 
load carrying capacity than their ductility (compared to special frames). Therefore the sensitivity of 
these models to ground motion intensity is higher than special frames. On the other hand, as the special 
frames has to rely on their ductility and hysteric energy dissipation capacity to avoid collapse, they are 
more sensitive to duration of ground motion.

Keywords:steel moment frame, Incremental dynamic analyses, Cyclic Deterioration, earthquake 
Sequences,Fragility curves
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