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 انرژی روش طیف ظرفیت،استاتیکی غیر خطی، دینامیکی غیر خطی،  کلید واژه:

 چکیده: 

 پیچیدهو روش استاتیکی خطی  تحلیل روشحد واسط ستاتیکی غیر خطی یل اروش های تحل

، این روش ها درواقع جهت تخمین ظرفیت مقاومت وتغییر شکل سازه می باشند دینامیکی غیر خطی

. یکی از مشکالت و و مقایسه این ظرفیت با نیاز های متناظر باسطوح عملکرد بوجود آمده اند

در روش هایی که در آن ای تحلیل استاتیکی غیر خطی به خصوص محدودیت هایی که در روش ه

در ها اثرات مودهای باالتر لحاظ می شود انتخاب تغییر مکان بام به عنوان نقطه کنترل جابجایی 

 در تشکیل منحنی SAC3مودهای باال می باشد بطوریکه در برخی از سازه ها همچون ساختمان نمونه 

یل اینکه جابجایی بام متناسب با جابجایی سایر طبقات نیست با به دل 3ظرفیت برای مود  طیف

افزایش برش پایه شاهد کاهش جابجایی بام هستیم. یکی از روش های پیشنهادی جهت بر طرف 

ابهامات موجود بر سر انتخاب تغییر مکان بام به عنوان نقطه کنترل جابجایی در روش های کردن 

وش طیف ظرفیت بر مبنای انرژی می باشد بطوریکه در این یل استاتیکی غیر خطی استفاده ار رتحل

بام در تعیین جابجایی سیستم مقدار جابجایی بام بلکه اثرات مقدار و جهت جابجایی روش نه تنها 

یک درجه آزادی معادل لحاظ می شود. در این تحقیق جهت ارزیابی کارایی و دقت روش طیف 

که براساس دو مفهوم غیر خطی بر مبنای انرژی، نتایج روش های مختلف تحلیل استاتیکی ظرفیت 

جداگانه طیف ظرفیت بر مبنای انرژی و طیف مرسوم )بر اساس جابجایی بام( بدست آمده با 



شده است. تحقیق نشان می دهد که همدیگر و با نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیر خطی مقایسه 

بر مبنای انرژی ظرفیت طیف  با استفاده ازروش های تحلیل استاتیکی غیر خطی که ز حاصل انتایج 

طیف ظرفیت  با استفاده ازبدست آمده در مقایسه با نتایج روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی که 

 مرسوم )بر اساس جابجایی بام( بدست آمده از کارایی و دقت قابل قبولی بر خوردار است.
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 مقدمه -1-1

از زمان پیدایش اولین آیین نامه های طراحی لرزه ای در اوایل قرن بیستم تا به امروز با پیشرفت علم 

مهندسی زلزله و افزایش آگاهی محققین نسبت به رفتار لرزه ای سازه ها دائماً آیین نامه ها و 

حال تغییر و تکامل می باشند. اولین آیین نامه های طراحی لرزه  دستورالعمل های طراحی لرزه ای در



ای اثر زلزله بر روی سازه را بطور تجربی بصورت درصدی از وزن آن بیان کرده و با تحلیل االستیک 

سازه به تعیین اثرات نیروهای زلزله می پرداختند بطوریکه امروزه نیز همین نحوه نگرش در اکثر آیین 

ده است. با پیشرفت علم دینامیک سازه ها امروزه معلوم شده است که نیروهای زلزله نامه ها حفظ ش

وارد بر سازه در حالت االستیک چندین برابر نیروهای جانبی لحاظ شده در آیین نامه ها می باشد. با این 

 حال به خاطر لحاظ کردن مسائل اقتصادی و در راستای استفاده بهینه از ظرفیت جذب و استهالک

در محدوده پالستیک همچنان در آیین نامه های طراحی لرزه ای از نیروهای المان های سازه ای انرژی 

جانبی کاهش یافته استفاده می شود و انتظار می رود سازه ها در برابر زلزله های شدید وارد مرحله غیر 

استهالک انرژی خطی شده و با تغییر شکل های پالستیک در چرخه های رفت و برگشتی به جذب و 

آیین نامه ها هدف از طراحی لرزه ای  اکثر بپردازند. با توجه به همین فلسفه طراحی است که در

ساختمان های معمولی حفظ ایستایی ساختمان در برابر زلزله های شدید و به حداقل رساندن تلفات 

ود که هیچ آسیب سازه جانی منظور شده است و فقط در برابر زلزله های متوسط و خفیف انتظار می ر

 ای عمده ای در سازه اتفاق نیافتد.

، نورتریج 1989رخداد زمین لرزه های شدید طی دهه های گذشته از جمله زلزله های لوماپریتا 

 و مشاهده آثار زیانبار آنها، نقایص و کاستیهای موجود در روش های طراحی و 1995وکوبه  1994

ها بر مبنای طراحی به روش مقاومت ه ت. روش کنونی طراحی سازنمایان ساخبیشتر اجرای سازه ها را 

که شامل تخمین برش پایه درسازه و توزیع آن در ارتفاع و تعیین مقاومت مورد نیاز اجزای  می باشد

سازه ای در برابر این بار می باشد. صرف نظر از کاستی هایی که در این روش وجود دارد بیان رفتار 

یق تک پارامتر مقاومت در بسیاری از موارد منطقی به نظر نمی رسد. تعیین ظرفیت اجزای سازه ای از طر

به هم  یزیرا رفتار سازه ترکیب رفتار واقعی سازه را مشخص نمی کند،مقاومت،  پارامتر بر اساس فقطها 

و جنس اجزای آن است و اجزای سازه هر کدام بسته به کارایی مورد نظر  از رفتار آمیخته و درهم تنیده

خود دارای ویژگیهای رفتاری متفاوتی هستند ) از نظر مقاومت ، شکل پذیری ، نمودار هیسترزیس و ... 

(. بدین ترتیب یافتن روش هماهنگ با این ویژگی ها ضروری می باشد همان گونه که مد نظر قرار دادن 

 [.7پارامترهای بیان کننده عملکرد و قابلیت سازه اهمیت بسزایی دارد]



  Northridgeققین براساس مطالعاتی که برروی آثار زمین لرزه های اخیر همچون زمین لرزه مح

و ... انجام دادند مشاهده کردند سازه  1995در ژاپن در سال  Kobeو زمین لرزه  1994آمریکا در سال 

ین عملکرد هایی که با آیین نامه های متداول طراحی شده اند ازلحاظ تأمین امنیت و سالمت جانی ساکن

خوبی از خود نشان داده اند ولی میزان خسارت و آسیب وارده بر سازه ها، مخصوصاً برای سازه هایی 

که از لحاظ اقتصادی و یا از لحاظ نوع کارائی آنها، حائز اهمیت بوده اند به طور غیرمترقبه باال بوده 

 [.2است]

سازه ها توجیه اقتصادی دارد ولی برای این عملکرد سازه ها در مقابل زمین لرزه، برای بعضی از 

نشانی،  بعضی از سازه ها که از لحاظ اقتصادی و یا نوع کارائی آنها مانند بیمارستان ها، ایستگاه آتش

دارای اهمیت باالیی هستند توجیه اقتصادی نداشته و ضرر و زیان و هزینه های اورژانس، موزه ها و ... 

 می کند.باالئی را به اقتصاد کشور اعمال 

علت چنین رفتاری از سازه ها در مقابل زلزله را می توان درنحوه و روش آیین نامه های متداول 

جستجو کرد.در طراحی با آیین نامه های متداول انتظار می رود که درساختمان هایی که قادر به مقاومت 

لرزه های متوسط با   در برابر زمین لرزه های جزئی هستند خسارت چندان مهمی رخ ندهد و در زمین

 زمین لرزه های اصلی بدون فروریزش سیستم سازه ای باشد. خسارت قابل جبران و در

همانطوریکه مشاهده می شود طبق هدف گذاری صورت گرفته، سازه ها در برابر زلزله هایی با شدت 

قدر مسلم در های متفاوت باید عملکردهای متفاوتی از خود نشان بدهند )طراحی بر اساس عملکرد(. 

سازه وارد مرحله غیر خطی شده و آسیب پذیری سازه  ،عملکردهای سطح پایین از قبیل ایمنی جانی

توسط ظرفیت تغییر شکل غیر االستیک المان های سازه ای کنترل می شود در صورتیکه تحلیل مورد 

واضح است که  باشد.استفاده در اکثر آیین نامه ها، تحلیل االستیک خطی بر اساس کنترل نیرویی می 

به همین و طراحی لرزه ای به صورت االستیک کامال غیر اقتصادی و در برخی موارد غیر ممکن است 

خطی و پالستیک به مرحله غیر  بروز زلزله های شدید و وارد شدندلیل جاری شدن سازه در هنگام 

ستفاده از تئوری پالستیک سازه . بنابراین بررسی رفتار سازه درهنگام جاری شدن و ااجتناب ناپذیر است

ها در ارزیابی پارامترهای دینامیکی و تغییرات آنها در زمان جاری شدن به منظور محاسبه دقیق نیازهای 

از اینرو تغییر مبانی آیین نامه ها از حالت کنترل نیرویی به حالت کنترل  لرزه ای بسیار اهمیت دارد.



و الزمه این امر استفاده از تحلیل های  وصیه گردیده استجابجایی امروزه از سوی محققین مختلفی ت

غیر خطی می باشد. عالوه بر این با توجه به سطوح عملکردی تعیین شده در آیین نامه ها و رفتار غیر 

تحلیل های خطی بطور روشن و  آیین نامه ها با خطی سازه ها معلوم است که اهداف مورد انتظار در

صریح قابل کنترل نبوده و انتظار می رود این آیین نامه ها فقط بطور ضمنی بتوانند به اهداف مورد نظر 

برسند. به همین دلیل در طول دهه گذشته با توسعه ابزارهای محاسباتی و با قوت گرفتن بحث طراحی بر 

امه ها به سمت استفاده از تحلیل های غیر خطی و اساس عملکرد برخی از دستورالعمل ها و آیین ن

 [.4] ی غیر االستیک سوق پیدا کرده اندطراحی بر اساس کنترل جابجای

با توجه به ماهیت بارهای لرزه ای که به صورت شتاب پایه در پای ساختمان وارد می شود تحلیل 

ی سازه ای می باشد ولی با این دینامیکی غیر خطی سازه ها دقیق ترین روش جهت تعیین تقاضای لرزه ا

حال به خاطر پیچیدگی ها و مشکالت کاربردی، استفاده از این روش با محدودیت هایی روبرو است. از 

این رو در سال های اخیر تالش های گسترده ای جهت توسعه و بررسی روش های تحلیل غیر خطی 

ست. حاصل این تالش ها تحلیل ساده شده کاربردی و در عین حال با دقت مناسب صورت گرفته ا

استاتیکی غیر خطی موسوم به تحلیل پوش آور می باشد که امروزه به عنوان یک ابزار کاربردی مناسب 

توسعه فراوانی در مهندسی زلزله بر مبنای عملکرد پیدا کرده و می تواند اطالعات مفیدی از رفتار غیر 

از پخش نیروها  و ... ارائه نماید که با روش های خطی سازه ها، محل تشکیل مفاصل پالستیک و نحوه ب

         [.4]تحلیل استاتیکی خطی قابل دستیابی نیستند

 

 اهداف و ضرورت تحقیق -1-2

با توجه به کاستی های موجود در روش تحلیل استاتیکی خطی و توسعه نرم افزارهای غیر خطی    

پایه عملکرد از سوی دیگر باعث شده است  در دهه گذشته از یک طرف و مطرح شدن بحث مهندسی بر

که در سال های اخیر تالش های زیادی در خصوص روش طراحی و ارزیابی ساختمان ها بر پایه 

جابجایی )تغییر شکل( و استفاده مستقیم از تحلیل های غیر خطی جهت ارزیابی واقعی تر رفتار سازه ها 

 در برابر سطوح مختلف زلزله صورت گیرد.



با توجه به مشکالت کاربرد تحلیل دینامیکی غیر خطی و مزیت های فراوان روش  دیگراز طرف 

تحلیل پوش آور و در عین حال سادگی کاربرد آن در سال های اخیر تالش های فراوانی جهت توسعه 

در واقع اصالح روش های پوش . کاربرد تحلیل پوش آور و رفع نارسائی های آن صورت گرفته است

توسعه کاربرد آن ها یکی از محورهای تحقیقاتی روز دنیا می باشد تا با به کار بستن آن ها آور سنتی و 

نتایج حاصل از تحلیل پوش آور بتواند پاسخ های تحلیل دینامیکی غیر خطی را با تقریب بهتری پیش 

 بینی نماید.

مود فرضی حاکم در روش های پوش آور متداول با اعمال افزایشی الگوی بار جانبی بر اساس شکل 

( برای سازه چند درجه آزادی حاصل می جابجایی بام –بر سازه ، منحنی پوش آور )منحنی برش پایه 

شود و سپس با استفاده از مفاهیم تجزیه مودال در دینامیک سازه ها منحنی پوش آور چند درجه آزادی 

یا به عبارتی دیگر به منحنی  جابجایی سیستم یک درجه آزادی معادل با جرم واحد و –به منحنی نیرو 

شیوه های متفاوتی که در روش های جابجایی تبدیل می شود و سپس با استفاده از  –طیف شتاب 

با  .بدست می آید جابجایی هدف )ماکزیمم جابجایی بام( ارائه شده است متداول مختلف پوش آور

یج بهسازی از امتیازات فراوانی وجود اینکه روش های تحلیل پوش آور متداول در دستورالعمل های را

نسبت به روش تحلیل استاتیکی خطی برخوردار است. ولی با این حال با محدودیت های فراوانی روبرو 

 بوده و در بعضی مواقع ممکن است حتی نتایج گمراه کننده ای داشته باشد.

حاکم می باشند  از آنجائیکه روش های پوش آور رایج در دستورالعمل ها محدود به یک مود فرضی

لذا اثرات مودهای باالتر در آنها لحاظ نمی شود و کاربرد آنها در سازه های بلند و نا منظم از دقت 

آور مودال مختلفی ارائه شده اند  مناسبی برخوردار نیست. در راستای رفع این مشکل روش های پوش

ی است که در آنها افزایش جابجایی ولی از آنجائیکه الگوی بار انتخابی در روش های مودال به گونه ا

جایی بام به عنوان پارامتر تبدیل جابجایی بلذا استفاده از جابام متناسب با افزایش سایر طبقات نمی باشد 

باشد.  سازه چند درجه آزادی به جابجایی سیستم یک درجه آزادی معادل )بغیر از مود اول( بی معنی می

نهادی جهت تبدیل مختصات جابجایی سازه چند درجه آزادی روش پیش با توجه به همین موضوع، یک

 وکار انجام شده در طبقات مختلف از مفهوم انرژیاستفاده  به جابجایی سیستم یک درجه آزادی معادل 

بطوریکه نه تنها مقدار جابجایی بام بلکه اثرات مقدار و جهت جابجایی تمامی طبقات در تعیین  می باشد



دقت وکارائی استفاده از طیف لذا بررسی  [.27]ه آزادی معادل لحاظ می شودجابجایی سیستم یک درج

 ظرفیت بر مبنای انرژی در تحلیل پوش آور ضروری می باشد.

 

 

 ساختار پایان نامه -1-3

فصل تهیه شده است. درفصل اول اطالعاتی کلی در خصوص پایان نامهه،  ششپایان نامه حاضر در 

در فعالیهت  ایگهاه تحلیهل پهوش آورده است. به منظور روش شدن جتحقیق ارائه ش و ضرورتاهداف 

در آیین نامه ها و  ررسی انواع روش های تحلیل لرزه ای سازه هاهای تحقیقاتی روز دنیا، فصل دوم به ب

روش دستورالعمل ها اختصاص داده شده است. در فصل سوم مروری بر ادبیات فنی موجهود در زمینهه 

 هنحهو و معرفی مدل ههابه  چهارمصورت گرفته است. در فصل  پیشرفته وی تحلیل پوش آور سنتهای 

و  نمهودار ههاو ششم بها ارائهه در فصل های پنجم نهایتاً . شده استانجام تحلیل های غیر خطی اشاره 

 پرداخته خواهد شد. کارایی و دقت روش طیف ظرفیت بر مبنای انرژیبه بحث در مورد  نتایج
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 روش های تحلیل لرزه ای سازه ها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقدمه -2-1

با در  مهندس طراح باید تحلیلی از سازه ای ،ای یا طراحی لرزهبه عنوان قسمتی از هر برآورد لرزه 

. این پاسخها های پاسخ سازه انجام دهدرد کمیتای در محل ساختمان ، برای برآونظر گیری خطر لرزه

 ر در حدود پاسخ مجاز سازه قرار گیرند مورد قبول واقع می شوند. اگ

 

 سازه ها لرزه ایتحلیل انواع  -2-2

 روشهای آنالیز سازه را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد : 



 الف ه روشهای آنالیز خطی       

 یر خطی غب ه روشهای آنالیز       

که تیرها و ستونها در طول آنالیز دارای مقاومت نامحدود در آنالیزهای خطی فرض بر این است       

ای به هنگام خسارت و سختی ثابت باشند. بر خالف آن در مدل غیر خطی کاهش مقاومت اجزای سازه

گیرد. آنالیزهای خطی وغیر خطی بر حسب اینکه بارهای وارده استاتیکی یا دیدن نیز مد نظر قرار می

 [:3شوند]بندی میدستهبه صورت زیر باشد دینامیکی 
 

 ( Linear Static Analysis) ه آنالیز استاتیکی خطی 1

 (Linear Dynamic Analysis ) ه آنالیز دینامیکی خطی 2

 ( Nonlinear Static Analysis) ه آنالیز استاتیکی غیر خطی 3

 ( Nonlinear Dynamic Analysis) ه آنالیز دینامیکی غیر خطی 4

 

خطی، تحلیل سازه با در نظر گرفتن رفتار ارتجاعی خطی برای اجزای آن می باشد. منظور از تحلیل  

یا ترک خوردگی اجزاء بتنی به صورت ساده شده در تحلیل وارد می شود. و  P-Δدر این نوع تحلیل آثار 

منظور از تحلیل غیر خطی تحلیل سازه با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی اجزای آن به دلیل رفتار غیر 

 [.1خطی مصالح ، ترک خوردگی و اثرات غیر خطی هندسی می باشد]

 [: 8توان به صورت زیر بیان کرد]به طور کلی مزایای تحلیلهای غیر خطی نسبت به تحلیلهای خطی را می

اند مانند نیروهای تری از نیرو در اجزایی که بالقوه شکنندهه تحلیلهای غیر خطی تخمین واقع بینانه1

 دهد.ونها و لنگر خمشی در اتصاالت تیر و ستون به دست میمحوری در ست

تری را برای تقاضای تغییر شکل در اجزایی که در برابر ه تحلیلهای غیر خطی تخمین واقع گرایانه2

 دهد.نیروهای زلهزله وارد مرحله غیر خطی خواهند شد به دست می

 دهد.اعضا مد نظر قرار می ای را ، هنگام خسارت دیدنه آثار کاهش سختی اعضای سازه3

 های بزرگ وجود دارد بهتر هستند. ه برای شناسایی نواحی بحرانی که در آن امکان ایجاد تغییر شکل4

های دینامیکی غیر خطی مورد توجه در سالهای اخیر تحلیل استاتیکی غیر خطی در مقایسه با تحلیل

ای بدون نیاز به لیل در محاسبه پارامترهای سازهبیشتری قرار گرفته است علت این مسئله توانایی این تح

 است.دینامیکی سازی و محاسبات پیچیده خاص تحلیلهای غیر خطی مدل



 

 [1موارد استفاده از انواع روش های تحلیل به صورت کلی]  -2-3

در این قسمت به صورت کلی موارد استفاده از روش های تحلیل سازه بر اساس تفسیر دستورالعمل 

 .ی لرزه ای ساختمان های موجود در برابر بارهای جانبی ذکر می شودبهساز

روش های تحلیل خطی هنگامی مناسب هستند که رفتار اجزا سازه هنگام زلزله در محدوده خطی 

 قرار داشته باشد و یا تعداد کمی از اجزا از حد خطی خارج شده باشند.

سخ سازه هنگام زلزله عمدتا ناشی از ارتعاش روش های تحلیل استاتیکی هنگامی مناسب هستند که پا

 در مد اول باشد  یا به عبارت دیگر اثر مدهای باالتر قابل توجه نباشد .

هنگامی اثر مدهای باالتر قابل توجه نیست که ساختمان کوتاه و منظم باشد، لذا برای ساختمانهای  

 کی استفاده شود.الزم است از روش های تحلیل دینامی بلند و ساختمانهای نامنظم

اما برای ساختمان هایی  ،برای اکثر ساختمان ها قابل استفاده است روش تحلیل استاتیکی غیر خطی

های باالتر از مد اول قابل توجه باشد الزم است در کنار این روش از روش تحلیل دینامیکی که اثر مد

 .نیز استفاده شود خطی

نظر به اینکه نتایج  اما .ختمان ها قابل استفاده استمام ساروش تحلیل دینامیکی غیر خطی برای ت

مدل رفتار غیر خطی مصالح روش حساس به شتاب نگاشت انتخاب شده  برای تحلیل و  حاصل از این

 می باشد  الزم است کنترل و تفسیر نتایج حاصل توسط افراد مجرب انجام گیرد. و اجزای سازه

یر خطی را نشان می دهد ، در محدوده مشخص ( اختالف دو روش خطی و غ1-2نمودار شکل )

برای آنکه تغییر  bاختالفی بین روش خطی و غیر خطی وجود ندارد اما درمحدوده  aشده با حرف 

ست نیروی تحلیل خطی مشابه تغییر شکل های تحلیل غیر خطی بدست آیند الزم ا شکل های حاصل از

 .ها با دقت مطلوب محاسبه می گرددبه این ترتیب تغییر شکل  و جانبی افزایش داده شود

 



 

 [1]غیر خطی(،تفاوت روش های خطی و 1-2شکل )

 

 تحلیل استاتیکی خطی -2-4

 [  :3فرضیات اساسی در این روش عبارتند از]

 رفتار مصالح خطی است؛ - 1

 بارهای ناشی از زلزله ثابت )استاتیکی( است؛ - 2

 وزن ساختمان است. کل نیروی وارد بر سازه برابر با ضریبی از - 3
 

، سازه به طور خطی رفتار کند، نیروهای به دست آمده برای اعضای ه تحت اثر بار واردشدهچنانچ

جهت لحاظ نمودن مسائل اقتصادی و . سازه نیز نزدیک به مقادیر پیش بینی شده هنگام زلزله خواهند بود

دوده پالستیک، به اعضاء سازه اجازه در راستای استفاده بهینه از خاصیت جذب و استهالک انرژی در مح

داده می شود که در برابر زلزله های شدید وارد مرحله غیر خطی شده و با تغییر شکل های پالستیک در 

چرخه های رفت و برگشتی زلزله به جذب و استهالک انرژی بپردازند. بنابراین رفتار سازه ها در برابر 

ر بحث پارامترهای طراحی عالوه بر مقاومت و سختی، پارامتر زلزله، غیر االستیک و غیر خطی بوده و د

 شکل پذیری نیز از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

غیر خطی  -بنابراین جهت تحلیل سازه ها در برابر زلزله باید از روش های تحلیل غیر االستیک

یی نرم افزارها جهت تحلیل استفاده شود. ولی عدم آشنایی مهندسین با تحلیل های غیر خطی و عدم توانا

غیر خطی سازه ها در دهه های گذشته باعث شده است تا آئین نامه های طراحی مبنای کار خویش را بر 

و انرژی مستهلک اساس تحلیل خطی االستیک قرار داده و جهت لحاظ نمودن رفتار غیر خطی سازه ها 

نیروهای لرزه ای کاهش یافته معادل  کل پالستیک، از تحلیل االستیک باتغییر ششده در چرخه های 



 (R)استفاده نمایند. تغییر مکان های حاصل از تحلیل االستیک متناسب با مقدار ضریب کاهش نیرو 

یک پل  (R)افزایش داده شده و طراحی بر اساس نیروهای کاهش یافته صورت می گیرد در واقع ضریب 

 90و  80ی باشد. تحقیقات گسترده ای در دهه ارتباطی بین رفتار غیر خطی و تحلیل خطی سازه ها م

برای انواع سازه ها صورت گرفته است )کارهای  (R)جهت تعیین نمودن مقادیر ضریب کاهش نیرو 

 [.4] فریمن، مازوالنی، فایفر،آکیاما و... (

 در واقع در طول این سال ها آئین نامه ها سعی داشتند تمام مسائل مربوط به رفتار غیر خطی  سازه

ها را با این عدد پوشش داده و مبنای تحلیل را همچنان به صورت خطی و بر اساس کنترل نیرو حفظ 

نمایند. هرچند این شیوه از لحاظ کاربردی بسیار ساده و آسان می باشد ولی امروزه انتقادهای فراوانی به 

 .افزایش جابجایی وارد می باشد -روش تحلیل االستیک خطی براساس کاهش نیرو

 

 روش تحلیل استاتیکی خطی معایب -2-4-1

به صورت کلی معایب روش تحلیل استاتیکی خطی را به شکل زیر دسته پاپانیکوال  2005در سال 

 بندی نمود :

ضرایب کاهش نیرو توصیه شده در آیین نامه های بصورت تقریبی بوده و مقادیر پیشنهادی برای  -1

الزامی وجود نداردکه عدد مشخص شده با سازه مورد  مجموعه ای از سازه ها مشخص شده اند وهیچ

 نظر جهت طراحی منطبق باشد.

هنگامی که قسمت های مشخصی از سازه وارد ناحیه غیر االستیک می شود . توزیع نیرو و تغییر  -2

شکل ها به طور عمده ای عوض می شود . این تغییرات را نمی توان با یک ضریب کلی کاهش نیرو 

 لحاظ نمود.

احتمال انطباق کنش های االستیک و توزیع تغییر شکل های حاصل از تحلیل االستیک با مکانیزم  -3

 خرابی  واقعی سازه تحت اثر زلزله بعید به نظر می رسد.

توزیع تغییر شکل های کلی و به خصوص تغییر شکل های محلی در ناحیه غیر االستیک احتماال  -4

 .ه االستیک نداشته باشندهیچ شباهتی با توزیع آنها در ناحی

در این روش سازه فقط برای سطح عملکرد  ایمنی جانی طراحی شده و کنترل سازه برای سطوح  -5

  [.4] عملکردی مختلف مشکل می باشد



 

 تحلیل استاتیکی غیر خطی -2-5

با توجه به کاستی های موجود در روش استاتیکی خطی و توسعه نرم افزارهای غیر خطی در دهه  

شته از یک طرف و مطرح شدن بحث مهندسی بر پایه عملکرد )طراحی سازه ها بر اساس سطوح گذ

مختلف عملکردی مورد نیاز در برابر سطوح متفاوت شدت زلزله( از سوی دیگر باعث شده است که در 

سال های اخیر تالش های زیادی در خصوص روش های طراحی و ارزیابی ساختمان ها بر پایه 

ییر شکل( و استفاده مستقیم از تحلیل های غیر خطی جهت ارزیابی واقعی تر رفتار سازه ها جابجایی )تغ

در برابر سطوح مختلف زلزله صورت گیرد. در حال حاضر پروژه های تحقیقاتی متعددی در سراسر 

 در مهندسی برپایه عملکرد در حال انجام (demand)جهان به منظور ارزیابی تقاضای لرزه ای سازه ها 

 می باشد. 

مهمترین بحث در طراحی لرزه ای بر پایه عملکرد، توسعه روش های ساده و در عین حال دقیق 

ح عملکردی جهت تحلیل و طراحی ساختمان های جدید و ارزیابی ساختمان های موجود در برابر سطو

 FEMA آن جایگزینو   FEMA 273 (1997)مختلف می باشد. نمونه این روش ها در دستورالعمل های

 بکار گرفته شده اند. ATC 40 (1996) همچنین  (2000) 356

همانطوریکه در این دستورالعمل ها مشاهده می شود حرفه مهندسی از روش های سنتی تحلیل 

االستیک سازه ها تحت اثر نیروهای لرزه ای کاهش یافته )لحاظ کردن پاسخ های غیر االستیک به 

رفته است. در عوض با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی صورت ضمنی و غیر مستقیم( فاصله گ

)روش پوش آور(، رفتار غیر االستیک سازه ها را به صورت مستقیم در تخمین تقاضای لرزه ای سازه ها 

 در سطوح عملکردی دست پایین از قبیل ایمنی جانی و آستانه فرو ریزی بکار می برد.

پارامترهای طراحی لرزه ای از تحلیل  نیازتعیین مقادیر در روش تحلیل پوش آور جهت ارزیابی و 

استاتیکی غیر خطی سازه ها تحت اثر بار جانبی با الگوی ثابت توزیع بار در ارتفاع ساختمان به صورت 

 افزایشی تا رسیدن جابجایی بام به یک تغییر مکان هدف استفاده می شود.

 دو موضوع اساسی در این روش عبارت است از:بنابراین 

 ( تعیین تغییر مکان هدف1

 ( تعیین الگوی توزیع بار جانبی2



فرضیات بکار رفته و محدودیت های موجود در تحلیل  ،در سال های گذشته تعداد زیادی از محققین

بحث قرار  که در فصل بعد بصورت مفصل مورد های پوش آور را مورد بحث و بررسی قرار داده اند

 [.4] خواهد گرفت

 

 تحلیل دینامیکی خطی -2-6

فرضیات خاص این  .انجام شود تاریخچه زمانییا  تحلیل دینامیکی خطی می تواند به دو روش طیفی

  [:3روش درمحدوده رفتار خطی عبارتند از]

می توان به صورت ترکیب خطی ازحالتهای مدهای ارتعاشی مختلف سازه که  را رفتارسازه -1

 مستقل ازیکدیگرند محاسبه نمود.

  درهرمد درطول زلزله ثابت است . زمان تناوب ارتعاشات سازه -2

موردنظر درضرایبی  دراین روش مشابه روش تحلیل استاتیکی خطی پاسخ سازه درزلزله سطح خطر

اشد. به زلزله پیش بینی می شود مطابقت داشته ب نچه که درحداکثر تغییرشکل سازه با آ ضرب می شود تا

غیرخطی خواهند داشت  هنگام زلزله رفتار سازه های شکل پذیر که در همین علت نیرو های داخلی در

.به همین جهت هنگام بررسی معیارهای  سازه برآورد می شوند نیروهای قابل تحمل در از بزرگتر

د اصالح می پذیرش نتایج حاصل ازتحلیل خطی برای سازه هایی که هنگام زلزله رفتارغیرخطی دارن

 [ .3شود]

 طیفی خطی روش تحلیل  -2-6-1

تعداد مدهای ارتعاش درتحلیل طیفی باید چنان انتخاب شود که جمع درصد مشارکت جرم موثر 

به عالوه درهرامتداد حداقل  .درصد باشد 90ی انتخاب شده حداقل برای هرامتداد تحریک زلزله درمدها

ثانیه هستند درنظرگرفته   4/0زمان تناوب بیش از یی که دارایباید سه مد اول نوسان وحداقل تمام مدها

 . [3]شوند

 ،(SRSS)ماری شناخته شده مانند جذرمجموع مربعات اصل ازهرمد نوسان باید باروشهای آنتایج ح

، ش مدها رادقیق تر درنظر می گیرندیا روشهای دقیق تر که اندرکن و (CQC)روش ترکیب مربعی کامل 

 انجام شود. 

 

 روش تحلیل تاریخچه زمانی   -2-6-2



محاسبه می  روابط دینامیکی درگامهای زمانی کوتاهدرتحلیل تاریخچه زمانی ، پاسخ سازه با استفاده از

 حداقل سه شتاب نگاشتشود. دراین روش باید پاسخ مدل سازه تحت تحریک شتاب زمین براساس 

ل انتخاب شود باید بیشینه اثرآن ها را برای هفت شتاب نگاشت برای تحلی از چنانچه کمترمحاسبه شود. 

  [.3]نظرگرفت نیروهای داخلی در کنترل تغییرشکلها و
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 رفتار و غیرخطی مصالح رفتارنظرگرفتن  در پاسخ سازه با ،روش تحلیل دینامیکی غیرخطی در

 میرایی از ماتریس سختی و آن است کهروش فرض براین  در .سازه محاسبه می شود غیرخطی هندسی

پاسخ مدل تحت شتاب  طول هرگام زمانی ثابت است و در کند ، اما یک گام به گام بعد می تواند تغییر

  .[3]برای هرگام زمانی محاسبه می شود زلزله به روشهای عددی و

له مشخص بدون شک تنها روش دقیق جهت تخمین تقاضاهای لرزه ای سازه ها در برابر یک زلز

تحلیل دینامیکی غیر خطی می باشد. در واقع هر نوع تحلیل استاتیکی بطور ذاتی به علت عدم لحاظ 

کردن اثرات وابسته به زمان در مقایسه با تحلیل دینامیکی از کمبودهایی رنج می برد. روش تحلیل 

ی حال حاضر دینامیکی غیر خطی یکی از روش های مجاز تحلیل پیشنهاد شده در دستورالعمل ها

برای تخمین تقاضای لرزه ای سازه ها با   FEMA 356 (2000)ارزیابی ساختمانها می باشد. در مقررات 

 استفاده از روش های تحلیل دینامیکی غیرخطی دو روش پیشنهاد شده است.

 ( ماکزیمم تقاضا تحت اثر سه رکورد زلزله یا1      

 ت رکورد زلزله.( میانگین مقادیر تقاضا تحت اثر هف2      

این تخمین ها ممکن است دامنه تغییرات خیلی زیادی داشته باشند. از اینرو روش تحلیل دینامیکی 

غیر خطی معموالً از روی احتیاط توسط مهندسان بکار برده نمی شود. جهت نشان دادن دامنه تغییرات و 

خطی به عنوان مثال نتایج تحلیل  پراکندگی خیلی زیاد پاسخ ها و مشکالت کاربرد تحلیل دینامیکی غیر

تحت یک مجموعه نمونه از زمین  SACطبقه لوس آنجلس گروه  20دینامیکی غیر خطی برای ساختمان 

زمین لرزه در این قسمت نشان داده شده است. تحلیل دینامیکی غیر خطی  20لرزه های انتخابی  شامل 

فرو ریزی را پیش بینی کرده است. میانگین  تحت اثر سه تا از این زمین لرزه ها برای این ساختمان

رکورد زمین لرزه )به  17مقادیر جابجایی نسبی طبقه اول حاصل از تحلیل دینامیکی غیر خطی تحث اثر 

می باشد. با اعمال هر یک از دو  cm 4/20جز سه تایی که باعث فروریزی ساختمان شده اند( برابر با 



ای دسته های مختلفی از گروه های سه تایی و هفت تایی که بر    FEMA 356 (2000)روش پیشنهادی 

رکورد مورد نظر انتخاب شده اند جوابهای متفاوتی با اختالف زیاد حاصل شده  17بطور دلخواه از بین 

( این تغییرات فاحش در تخمین جابجایی ها نشان داده شده است. چنین تغییرات 2-2است. در شکل )

می دهد که مهندسان مختلف که برای ارزیابی یک ساختمان موجود که  گسترده ای بطور مشخص نشان

از یک معیار یکسان تبعیت می کنند به نتایج متناقضی در خصوص ایمنی لرزه ای، نیاز و یا عدم نیاز به 

 [.11لرزه ای آن ساختمان دست می یابند ]بهسازی 

 

  

متوسط نیاز حاصل از گروه های هفت  (b)سه تایی حداکثر نیاز حاصل از هر یک از گروه های  (a) (،2-2)شکل

  [11] زلزله انتخاب شده اند 17تایی. هر یک از گروه های زلزله سه تایی و هفت تایی سه بار از میان 

 

عالوه بر این تقاضای لرزه ای محاسبه شده توسط تحلیل دینامیکی غیر خطی ممکن است عمیقاً 

سازی غیر االستیک ساختمان و نرم افزار مورد استفاده باشد. تحت تأثیر فرضیات بکار رفته در مدل 

( مقادیر ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات 3-2جهت نشان دادن تأثیر فرضیات مدل سازی، در شکل )

برای سه حالت مختلف از مدل  LA30تحث اثر زلزله  SACطبقه لوس آنجلس گروه  20برای ساختمان 

بر اساس مدل محور مرکزی اعضاء می باشد که در آن  M1( مدل 1  سازی سازه نشان داده شده است:

صراحتاً مشخصات M2 ( مدل 2سختی، مقاومت واندازه ناحیه پانل اتصال در نظر گرفته نشده است. 

 M2یک ویرایش پیشرفته از مدل  M2A( مدل 3سختی و مقاومت ناحیه پانل اتصال را در نظر می گیرد. 

( نتایج حاصل 3-2در شکل )[.26]رشی و دال طبقات نیز مدل شده است می باشد که در آن اتصاالت ب

 نشان داده نشده است چون در این مدل پیش بینی شده است که ساختمان فرو می ریزد. M1از مدل 

 



 
                LA30 [26.] تحت اثر زلزله  SCA20اثرات فرضیات مدل سازی بر روی نیاز جابجایی ساختمان  (،3-2)شکل 

 

% پیش بینی می کند که بسیار بزرگتر از 15ماکزیمم جابجایی نسبی طبقه را در حدود  M2مدل 

جابجایی نسبی خیلی کوچکتری  M2Aجابجایی نسبی عملکردی می باشد. در صورتیکه مدل واقعی تر 

بقه % در بین تمام طبقات پیش بینی می کند. همچنین جابجایی نسبی ط5را با حداکثر مقداری در حدود 

توسط سه تا از  SACتحث اثر زمین لرزه های گروه   SACطبقه لوس آنجلس گروه  9اول ساختمان 

% با هم اختالف 30برنامه های کامپیوتری بسیار رایج محاسبه شده است و نتایج حاصل در حدود 

ری مختلف چنین تغییراتی به صراحت نشان می دهد که مهندسانی که از برنامه های کامپیوت [.26]داشتند

با فرضیات مدل سازی متفاوت استفاده می کنند ممکن است به نتایج متناقضی در خصوص عملکرد لرزه 

 ای یک ساختمان مشخص برسند.

به هر حال با توجه به مباحث صورت گرفته و بنا به دالیل ذکر شده در ذیل تحلیل دینامیکی 

 اقت فرسا می باشد.تاریخچه زمانی غیر خطی سازه ها یک کار بسیار سخت و ط

 

 غیر خطی مشکالت کاربرد تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی -2-7-1

 چوپرا مشکالت کاربرد این روش تحلیل را به شکل زیر دسته بندی نموده است: 2004در سال 

( باید یک مجموعه از رکوردهای زلزله ویژه ساختگاه، سازگار با طیف خطر لرزه ای ساختگاه شبیه 1

 سازی شود.

( با وجود اینکه قدرت محاسبه کامپیوتر ها افزایش یافته است ولی همچنان تحلیل دینامیکی 2

تاریخچه زمانی غیر خطی از لحاظ محاسباتی با مشکل روبرو است به ویژه برای ساختمان هایی با پالن 



افقی های غیر متعارف که جهت در نظر گرفتن وابستگی حرکات جانبی و پیچشی تحت اثر دو مؤلفه 

 حرکت زلزله نیازمند تحلیل سه بعدی می باشند.

( این چنین تحلیل هایی باید برای تعداد زیادی از زمین لرزه ها تکرار شوند چون مقادیر تقاضا 3

پارامترهای مختلف در اثر زلزله های محتمل دارای تغییرات وسیعی می باشد لذا پاسخ ها باید به صورت 

 آماری در نظر گرفته شوند.

( تاکنون نرم افزارهای تجاری غیر خطی  قوی و قابل اعتماد یا در دسترس  نبوده اند و یا جهت 4

 مدل کردن و تفسیر نتایج پاسخ سازه ای به اندازه کافی دقیق و مناسب نیستند.

 FEMA 356 غیر خطی مورد نیاز در ( ارزیابی و بازنگری دقیق و مستقل نتایج تحلیل دینامیکی 5

 [.11] زینه و مدت زمان انجام پروژه می افزایدبه ه (2000)

با این وجود در خصوص استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی و به کاربردن نرم افزارهای موجود 

جهت کاربردهای عملی نظرات متفاوتی در بین هر دو گروه محققان و انجمن های حرفه ای مهندسان 

که حتی اگر تحلیل دینامیکی غیر خطی جهت کاربردهای  وجود دارد. ولی باید به این نکته توجه کرد

عملی به رشد کافی هم رسیده باشد باز هم استفاده از این فرآیند سنگین و طاقت فرسا برای طراحی هر 

ساختمان بدون توجه به میزان سادگی آن و کاربرد این روش در هر دفتر مهندسی بدون توجه به سطح و 

طقی به نظر نمی رسد. بنابراین انتظار می رود روش های ساده شده همچنان اندازه آن شرکت معقول و من

اهمیت خود را به صورت کاربردی در مهندسی سازه حفظ نمایند. با اینحال روش های ساده شده باید 

ریشه در تئوری دینامیک سازه ها داشته باشند و فرضیات اساسی و محدوده کاربرد آنها مشخص شود. 

روش های ساده شده دقت خود را از دست می دهند می توان از تحلیل تاریخچه زمانی در جاهایی که 

 [.11]غیر خطی جهت ارزیابی نهایی ساختمان استفاده کرد
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Abstract: 

The nonlinear static analysis methods are a middle state between the 

linear static method and complicated nonlinear dynamic method. In fact 

these methods have been made to estimate strength and deformation 

capacities of structure and comparison these capacities with demands of 

performance levels. Selecting roof displacement as displacement control 

point in higher modes is one of difficulties and limitations available in 

nonlinear static analysis methods, so that in some structures such as typical 

structure SAC3, during constructing capacity spectrum curve for mode 3, 

because roof displacement isn’t proportional to displacement of other 

stories, with increasing base shear roof displacement decreases. One of 

proposed methods for removing available ambiguities in selecting roof 

displacement as displacement control point in nonlinear static analysis 

methods is use of energy-based capacity spectrum method not only 

magnitude roof displacement but effects magnitude and direction of roof 

displacement in determining equivalent one degree of freedom building 

model displacement are also considered. In this investigation results of 

different nonlinear static analysis methods obtained based on two separate 

concepts of energy-based capacity spectrum and conventional capacity 

spectrum (based on roof displacement) are compared together and with 

results obtained from nonlinear dynamic analysis. This research shows that 

results of nonlinear static analysis methods achieved by using of energy-

based capacity spectrum have acceptable efficiently and accuracy in 



comparison with results of nonlinear static analysis methods obtained by 

using of conventional capacity spectrum (based on roof displacement). 
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