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های طراحی عملکرد مطلوب و مورد نظر را تحت زلزلهیابی به سطح روش طراحی کارآمد سازه باید بتواند دست هدف: 

باشد که برای این های طراحی براساس عملکرد میبرآورده سازد. روش طراحی براساس جابجایی مستقیم از جمله روش

های کنترل همچون میراگر ویسکوز ای و سیستمهای سازهمنظور پیشنهاد شده است. این روش برای طراحی انواع سیستم

های مجهز شده به میراگر ویسکوز سیال خطی که با استفاده از ای سازهعملکرد لرزهل خطی توسعه داده شده است. سیا

های دهد که سازهاند، نشان میهای پیشین طراحی شدهروش طراحی براساس جابجایی مستقیم پیشنهاد شده در پژوهش

های خمشی فوالدی خیلی دست باال طراحی البته این قاب اند.طراحی شده هدف عملکردی مورد نظر را برآورده ساخته

باشد. بنابراین این روش طراحی را اند زیرا که دریفت طبقات به طور قابل توجهی کمتر از مقدار دریفت هدف میشده

 به میراگر ویسکوز سیال در نظر های خمشی فوالدی مجهزی طراحی قاببرا توان به عنوان روش طراحی کارآمدینمی

ای از روش طراحی براساس جابجایی روش اصالح شده ،هاگرفت. در این پژوهش برای حل مشکل دست باال بودن طراحی

تاثیر اثر مودهای پیشنهاد شده است که در این روش  های مجهز شده به میراگر ویسکوز سیالمنظور طراحی سازهبه مستقیم

روش طراحی پیشنهاد همچنین  شود.نیز در فرآیند طراحی اعمال می باالتر و اختالف بین شبه سرعت طیفی و سرعت طیفی

 شود.نیز توسعه داده می غیرخطی ویسکوز سیال های مجهز به میراگرطراحی سازه برایشده 

های خمشی فوالدی مجهز شده به برای ارزیابی روش طراحی پیشنهاد شده در این پژوهش، قاب شناسی پژوهش:روش

اند. سپس طبقه با استفاده از این روش، طراحی شده 12و  8، 4سیال خطی و غیرخطی با تعداد طبقات میراگر ویسکوز 

یابی به هدف عملکرد مورد نظر، مورد های سازگار با طیف طراحی قرار گرفته و دستهای طراحی شده تحت زلزلهسازه

 بررسی قرار گرفته است.

های خمشی فوالدی مجهز به میراگر ویسکوز سیال خطی که با استفاده که در قابدهد نتایج این پژوهش نشان می :هایافته

های اند، متوسط مقدار تغییر مکان نسبی بین طبقات تحت زلزلهاز روش طراحی براساس جابجایی مستقیم طراحی شده

توان را به لحاظ اقتصادی نمیباشد. از این رو این روش طراحی ارزیابی به طور قابل توجهی کمتر از مقدار دریفت هدف می

های خمشی فوالدی مجهز به میراگر ویسکوز سیال در نظر گرفت، در حالیکه به عنوان روشی کارآمد برای طراحی قاب

های مختلف تحت زلزله ی پیشنهادیی خمشی طراحی شده با استفاده از روش اصالح شدههاقاب نتایج ارزیابی عملکرد 

های ریفت طبقات سازه نزدیک به مقدار دریفت هدف بوده است. همچنین نتایج مشابهی در قابدهد که مقدار دنشان می

اند، مشاهده شده است. بنابراین خمشی مجهز شده به میراگر ویسکوز سیال غیرخطی که با استفاده از این روش طراحی شده

توان ده و روش طراحی پیشنهاد شده را میهای صورت گرفته حل شتوان نتیجه گرفت که مشکل دست باال بودن طراحیمی

 های مجهز به میراگر ویسکوز سیال خطی و غیرخطی در نظر گرفت. به عنوان روشی کارآمد برای طراحی سازه

های خمشی فوالدی مجهز شده به میراگر ویسکوز دهد که برای طراحی کارآمد قابنتایج این پژوهش نشان می گیری:نتیجه

های باالتر و همچنین اختالف بین استفاده از روش طراحی براساس جابجایی مستقیم، در نظر گرفتن اثرات مودسیال با 

 باشد.شبه سرعت طیفی با سرعت طیفی در فرآیند طراحی ضروری می

 سیالطراحی براساس عملکرد، طراحی براساس جابجایی مستقیم، قاب خمشی فوالدی، میراگر ویسکوز  های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-1

سازه تحت بار زلزله، درصدی از وزن سازه به عنوان نیروی زلزله در ای برای طراحی های لرزهنامهدر نسل اول آیین

شد که براساس تجربه بدست آمده بود و از مفاهیم مهندسی زلزله و دینامیک سازه همچون طیف طراحی نظر گرفته می

روش طراحی براساس ها که ای سازههای طراحی لرزهنامهای استفاده نشده بود. در نسل بعدی آییندر تعیین نیروی لرزه

ای استفاده شده است. شود، از مفاهیم دینامیک سازه همچون طیف طراحی برای تعیین نیروی لرزهنیرویی خوانده می

توان به صورت خالصه به هایی دارد که از جمله معایب اساسی این روش میمحدودیت و البته روش نیرویی نیز معایب

 موارد زیر اشاره نمود:

شوند مقدار برش فرضیات طراحی همچون رفتار خطی سازه و اعمال ضریب کاهش نیرو، باعث میبرخی از  (1

 پایه انطباق صحیح و دقیقی با رفتار واقعی و غیرخطی سازه نداشته باشد.

ها ها. اگرچه در این روش دستورالعملیابی به اهداف عملکردی مورد نظر در طراحی سازهعدم کنترل دست  (2

یابی به سطح عملکرد ایمنی جانی مشخص شده است، اما پس از طراحی سازه نظور دستو ضوابطی به م

 گیرد.کنترلی جهت ارزیابی عملکرد سازه صورت نمی

باشد که در روش نیرویی در نظر گرفته شده است. در نتیجه از روش ایمنی جانی تنها سطح عملکردی می (3

 یی به سطوح عملکردی دیگر همچون قابلیت استفادهیابها برای دستتوان در طراحی سازهنیرویی نمی

 وقفه استفاده نمود. بی

های مقاوم در برابر زلزله هایی در طراحی سازهبا خسارات جانی و مالی باعث تغییرات و پیشرفت های اخیرزلزله

این امر آشکار شدن نقاط ضعف باشد. علت ها عمدتا بر تغییر معیار طراحی از مقاومت به عملکرد میاند که تاکید آنشده

 باشد.ها در هنگام زلزله میها با رفتار واقعی سازهای و منطبق نبودن آنهای لرزهنامهو ناکارآمد بودن ضوابط حاکم بر آیین

های های بهسازی، به منظور بهسازی سازهملکرد در نشریهها، معیار طراحی براساس عنامهپس از نسل دوم آیین

های جدید االحداث توان در طراحی سازه(. البته از این روش میFEMA 356, 2000استفاده قرار گرفت ) موجود مورد

سازی روش به دلیل تحلیل غیرخطی سازه، رفتار سازه تا حد زیادی نزدیک به رفتار واقعی مدل نیز استفاده نمود. در این

ملکردی ایمنی جانی بلکه برای سطوح عملکردی مختلف نیز توان سازه را نه تنها برای سطح عشود و با این روش میمی

باشد، الگوریتمی های موجود به منظور بهسازی میها که هدف، ارزیابی عملکرد سازهنامهطراحی نمود. در این نسل از آیین

جه برای های جدید االحداث پیشنهاد نشده است. در نتییابی به هدف عملکردی مورد نظر در طراحی سازهبرای دست

 باشد.یابی به هدف عملکردی مورد نظر نیاز به سعی و خطای زیادی در فرآیند طراحی میها جهت دستطراحی سازه

همچون طراحی  هاای طراحی براساس عملکرد سازههای مختلفی برای، روشاز این رو در نسل چهارم طراحی لرزه
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 Goel and Chao, 2008; Banihashemi etو طراحی پالستیک ) (Priestley et al., 2007براساس جابجایی مستقیم )

al., 2015) اند که با سعی و خطای پیشنهاد شده است، که برای رسیدن به هدف عملکرد مورد نظر الگوریتمی ارائه نموده

 توانند به هدف عملکردی مورد نظر دست یابند.کمتری در فرآیند طراحی سازه می

شود که به طور های کنترل غیرفعال شناخته میعنوان یکی از کارآمدترین سیستم سیستم میراگر ویسکوز به

اند. برای طراحی کارآمدتر این سیستم کنترل، کار گرفته شدهها بهای سازهای به منظور بهبود عملکرد لرزهگسترده

 براساس ه روش طراحییابی به عملکرد مورد نظر صورت گیرد کضروری است که طراحی این سیستم براساس دست

های محدودی به طراحی تواند به عنوان روشی کارآمد برای این منظور استفاده شود. در پژوهشمستقیم می جابجایی

شده است  های مجهز شده به میراگر ویسکوز سیال با استفاده از روش طراحی براساس جابجایی مستقیم پرداختهسازه

رسد که کارآیی . ضروری به نظر میباشندمیهای طراحی شده عمدتا دست باال سازهطراحی با این روش،  یکه در نتیجه

صورت های مختلف مورد بررسی قرار گیرد که در یابی به سطح عملکرد مورد نظر در سازهاین روش طراحی در دست

کارآمدی روش طراحی  ءانیز، علت آن مورد بررسی قرار گیرد و به منظور توسعه و ارتق هادست باال بودن این طراحی

راهکاری پیشنهاد شود که در این  ،های مجهز به میراگر ویسکوز سیالبراساس جابجایی مستقیم برای طراحی سازه

 پژوهش به این ضرورت پرداخته شده است.

 

   اهداف پژوهش -1-2

میراگر ویسکوز های خمشی فوالدی مجهز به قاب ییبر جابجا یبراساس عملکرد مبتن یطراحهدف این پژوهش 

کارآمدی این روش طراحی، تاثیر عوامل  ءهای پیشین و در جهت ارتقاباشد. برای این منظور در راستای پژوهشمی

شود مختلفی همچون اثر مودهای باالتر و اختالف بین شبه سرعت طیفی و سرعت طیفی نیز در فرآیند طراحی اعمال می

های های پیشین که به طراحی سازهاخته نشده است. همچنین در پژوهشهای پیشین به این مسئله پردکه در پژوهش

مجهز به میراگر ویسکوز با استفاده از روش طراحی براساس جابجایی مستقیم پرداخته شده، رفتار میراگر به صورت 

یز توسعه نغیرخطی خطی در نظر گرفته است درحالیکه در این پژوهش این روش طراحی برای میراگرهای ویسکوز سیال 

 شود.داده می

 

 نامهساختار پایان -1-3

است. در نامه معرفی شدهدر فصل اول کلیات پژوهش و ساختار پایانباشد که فصل می نامه متشکل از پنجاین پایان

های طراحی براساس عملکرد، از جمله روش طراحی پالستیک براساس عملکرد و روش طراحی فصل دوم به معرفی روش

های طراحی به منظور سازی این روشی پیادهشود. همچنین در این فصل به نحوهه میبراساس جابجایی مستقیم پرداخت

های ی طراحی قابوم نحوهدر فصل س شده است.های کنترل غیرفعال نیز اشاره های مجهز به سیستمطراحی سازه

در  شود.خمشی مجهز به میراگر ویسکوز سیال با استفاده از روش طراحی براساس جابجایی مستقیم توضیح داده می

های کنترل شده با میراگر ویسکوز و همچنین روش سازی سازهی مدلسنجی نحوهفصل چهارم، ابتدا به منظور صحت

های پیشین های صورت گرفته در این پژوهش با نتایج ارائه شده در پژوهشسازیها، نتایج مدلغیرخطی سازهتحلیل 

ویسکوز سیال خطی و غیرخطی با استفاده  های خمشی فوالدی مجهز به میراگرمقایسه شده است. سپس به طراحی قاب

نجم نتایج حاصل در فصل پ شود.یم پیشنهاد شده در این پژوهش پرداخته میمستق ییبراساس جابجا یطراحاز روش 

شود.ی این پژوهش ارائه میاز این پژوهش جمع بندی شده و پیشنهاداتی مبنی بر ادامه





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

ی یابی به هدف عملکردی مورد نظر را تحت سطح زلزلهها باید بتواند دستیک روش طراحی کارآمد برای طراحی سازه

هایی دارند های پیشین طراحی همچون روش طراحی مبتنی بر نیرویی معایب و محدودیتطراحی برآورده سازد. روش

ها با روش نیرویی ای سازها توجه به این معایب، طراحی لرزهبکه در فصل اول به برخی از مهمترین این معایب اشاره شد. 

ی نوینی برآورده نماید. روش طراحی براساس عملکرد به عنوان شیوه به طور موثری تواند اهداف عملکردی سازه رانمی

های ت. نتایج پژوهشهای مقاوم در برابر زلزله توسعه یافته اسای سازهاز طراحی به منظور بهبود بخشیدن به عملکرد لرزه

تر های طراحی شده به روش تغییرمکان در مقابل روش نیرویی، در هنگام زلزله رفتار مناسباند که قابپیشین نشان داده

در این فصل به بررسی  نماید.تری داشته و در موارد بیشتری اهداف عملکردی مورد نظر را تامین میبینیو قابل پیش

 شود. عملکرد پرداخته میهای طراحی براساس روش

 

 طراحی بر اساس عملکرد -2-2

هایی که در های اخیر به دلیل محدودیتطراحی براساس عملکرد موضوعی است که در سالهمانطور که اشاره شد 

های پیشین طراحی وجود دارد، مورد توجه طراحان سازه قرار گرفته است. در روش طراحی براساس عملکرد رفتار روش

شود که تحت یک سطح خاصی از تری از عملکرد سازه در برابر زلزله در نظر گرفته شده و سازه طوری طراحی میواقعی

میالدی به عنوان  90ی ی مطلوب مورد نظر باقی بماند. این روش ابتدا در اوایل دههزلزله، عملکرد سازه در محدوده

به تدریج به عنوان رویکرد معقول و مناسب، برای طراحی  های موجود به کار گرفته شد، اماروشی برای بهسازی سازه

توان به اند میی این روش طراحی پرداختههایی که به توسعهها و سازماننامههای جدید معرفی شد. از جمله آیینسازه

FEMA 356 (2000 ).اشاره نمود 

تحت یک سطح مشخصی از زلزله یابی به یک سطح عملکرد هدف عملکردی در روش طراحی براساس عملکرد، دست

شود. سطوح ای انجام میای و هم برای اعضای غیرسازهباشد. بررسی سطح عملکرد سازه هم برای اعضای سازهمی

 ای عبارت اند از:عملکردی مرسوم برای اعضای سازه

 وقفهی بیقابلیت استفاده (1

 ایمنی جانی (2

 ی فروریزشآستانه (3

 لحاظ نشده  (4



 

 باشد:ای نیز شامل پنج سطح عملکرد زیر میرسازهسطوح عملکرد اجزای غی

 وقفهرسانی بیخدمات (1

 وقفهی بیقابلیت استفاده (2

 ایمنی جانی (3

 ایمنی جانی محدود (4

 لحاظ نشده (5

تواند سازه می نشان داده شده است، اهداف عملکردی مختلفی براساس شرایط یک (1-2)که در شکل  همانطور

ها به لحاظ ایمنی و اقتصادی جهت طراحی سازه در نظر گرفته شود. اما اهداف عملکردی که عمدتا در طراحی سازه

 باشند، عبارتند از:مرسوم می

 سال( 50ر د ددرص 10سال ) 475ی بازگشت ایمنی جانی برای زلزله با دوره -

 سال( 50درصد در  2سال ) 2500ی بازگشت ی فروریزش با دورهآستانه -

 

 

 (1385، 360ی )نشریه شماره عملکردی انتخاب سطوح مختلف دامنه -1-2شکل 

 

جدیداالحداث های توان برای طراحی سازهیهای بهسازی را منامهای پیشنهاد شده در آیینروش ارزیابی عملکرد سازه

البته در صورت  .باشدمی خطا و سعی به صورت تکراری یپروسه کار برد که در این صورت نیاز به انجام یک نیز به

یک طراحی  طراحی ضعیف اولیه اگرچه ممکن است با تکرارهای زیاد طراحی سازه بهبود پیدا کند اما شاید هرگز به

های جدید ا در فرآیند طراحی سازهبهینه و خوب منتهی نشود. برای حل این مشکل و همچنین کاهش سعی و خط

 د از:انهایی پیشنهاد شده است که عبارتاالحداث، روش

 (PBPD) 1طراحی پالستیک براساس عملکرد (1

                                                      
1 - Performance-based plastic design 



 

 (DDBD) 2طراحی براساس جابجایی مستقیم (2

 شوند.ها به طور جداگانه توضیح داده میاین روش ادامهدر 

 

 (PBPDطراحی پالستیک براساس عملکرد ) -2-3

روش در طراحی قاب پیشنهاد شد و کارآمدی این 1999و همکاران در سال  3این روش در ابتدا توسط لیالتویوات

یابی به یک سطح عملکرد مورد نظر نشان داده شد. پس از آن این روش توسط پژوهشگران خمشی فوالدی به منظور دست

) Lee and Goel, 2001; Leelataviwat et al., 2007; Goelتوسعه داده شده است   4دانشگاه میشیگانمختلفی، غالبا از 

and Chao, 2008). 

 Dasgupta et) تاب کمانشای همچون مهاربند های مختلف سازهکارآمدی این روش در طراحی سیستمهمچنین  

al., 2004 ،)مهار( بند واگراChao and Goel, 2006a ،)مهار( بند همگراChao and Goel, 2006b و قاب خمشی خرپایی )

(Chao and Goel, 2008.نشان داده شده است ) از روش طراحی پالستیک برای  2010و همکاران در سال   5گویل

یابی به یک سطح عملکرد مورد ی بتنی نیز استفاده کردند و کارآمدی این روش را در دستطبقه 20طراحی قاب خمشی

 های بلند نشان دادند.نظر در سازه

رمکان تغییروش طراحی پالستیک بر اساس عملکرد مبتنی بر مفاهیم تعادل انرژی توسعه داده شده است که یک 

 شود.هدف و یک مکانیزم مطلوب به عنوان هدف طراحی در نظر گرفته می

 

 

 (Priestley et al., 2007)قاب خمشی  مکانیزم مطلوب سیستم  -2-2شکل 

 

                                                      
2 - Direct displacement-based design 
3 - Leelataviwat 
4 - Michigan 
5 - Goel 



 

( با انرژی 2-2نیاز برای پوش سازه تا تغییر مکان هدف )شکل  طراحی، کار موردی در این روش برای تعیین برش پایه

 شود.برابر در نظر گرفته می، (3-2مورد نیاز برای یک سیستم االستوپالستیک یک درجه آزادی معادل )شکل 

 

 

 

 SDOF  (Goel and Choa, 2008)ی آل سازه و مفهوم تعادل انرژی )کار( براپاسخ ایده -3-2شکل 

 

 ( نشان داده شده است، یک توزیع نیروی جانبی برای پوش سازه باید در نظر گرفته شود.2-2در شکل )همانطور که 

توزیع پیشنهاد شده که بر اساس نتایج پاسخ دینامیکی غیر خطی برای این منظور ارائه شده است به صورت زیر 

 (:Chao et al., 2007)باشد می
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به ترتیب نیروهای برش طبقه در تراز  nVو  iVدهد؛ را ارائه می iضریب توزیع برشی در تراز  i ی باال،معادله در

i  ام و در باالترین تراز بوده؛ وjW ای در تراز وزن لرزهj  ،امjh  ارتفاع ترازj   ،از پایهnW  ،وزن تراز بام از پایهnh 

 باشند.ی طراحی کل میبرش پایه Vام و  iنیروی جانبی در تراز  iFی تناوب اصلی، دوره  Tارتفاع تراز بام از پایه،



 

 نوشت:توان به صورت زیر کار انجام شده در سیستم االستو پالستیک یک درجه آزادی معادل را می

)
2

1
()( 2

Vpe MSEEE     )4-2( 

انرژی االستیک ورودی بوده و  Eی فوقکه در رابطه    
eE  و

pE ی االستیک و پالستیک انرژی مورد به ترتیب مولفه

جرم کل سیستم  Mشبه سرعت طیفی طرح و VSباشند. ش دادن سازه تا حد تغییرمکان نسبی هدف مینیاز برای پو

 .باشدضریب اصالح انرژی می γ باشد.می

( را به صورت 4-2ی )( معادله2-2ی نشان داده شده در شکل )ی هندسی بین دو ناحیهتوان با استفاده از رابطهمی    

 زیر تعیین کرد:

)
2

1
()2(

2

1
eueyuy VV     )5-2( 

 ( نشان داده شده است.3-2پارامترهای به کار رفته در این معادله، در شکل )

 توان به صورت زیر ساده نمود:( را می5-2ی )معادله
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 µRپذیری و ضریب کاهش شکل sپذیری ضریب شکلشود ضریب اصالح انرژی تابعی از همانطور که مشاهده می

 .باشدمی

 s توان بر اساس تغییرمکان هدف و فرض یک تغییرمکان تسلیم، به صورت زیر تعیین نمود.را می 

y

u




    )8-2( 

های پیشین بررسی شده، در جدول زیر ارائه شده ای، که در پژوهشهای مختلف سازهسیستمتغییرمکان تسلیم  

 (.Lee and Goel, 2001; Choa and Goel, 2005; Choa and Goel, 2006a; Choa and Goel, 2006b) است.

 

 (Goel and Choa, 2008)ای های مختلف سازهتغییرمکان تسلیم برای سیستمنسبت  -1-2جدول 

 

 

باشد. از پذیری میشود مقدار ضریب اصالح انرژی تابعی از ضریب کاهش و ضریب شکلکه مشاهده می همانطور

توان ضریب ( میR-µ-Tباشند و با استفاده از روابط )پذیری مستقل از هم نمیطرفی دیگر ضریب کاهش و ضریب شکل

µR  را به صورت تابعی از ضریبµ ( نوشت. از جمله روابطT-µ-Rمی )اشاره  (1982)  7هال و 6توان به روابط نیومارک

( نشان داده شده است. مقدار ضریب اصالح انرژی برحسب مقدار ضریب 4-2( و شکل )1-2نمود که در جدول )

 شود.( مشاهده می5-2( در شکل )R-µ-Tپذیری با استفاده از روابط )شکل
                                                      

6 - Newmark 
7 - Hall 



 

 (Goel and Choa, 2008)ی تناوب دورهمقادیر مختلف  برایپذیری و ضریب شکلضریب کاهش ارتباط بین  -2-2جدول 

 

 

 

 EP-SDOF (Newmark and Hall, 1982)آل برای طیف غیراالستیک ایده -4-2شکل 

 

 

 )Lee and Goel,2001(ی تناوب ( براساس دورهضریب اصالح انرژی ) -5-2شکل 

 



 

یک  کل سازه با نمودن فرضمعادل با  توانمی را اند که انرژی االستیکو محققین دیگر نشان داده (1985) 8آکیاما

 نمود:محاسبه  به صورت زیر  SDOFسیستم 
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   )9-2( 

گرفتن شده است، با برابر  ( نشان داده2-2از طرفی دیگر با فرض یک مکانیزم تسلیم مطلوب همانطور که در شکل )

ه صورت زیر بتوان ( را می4-2ی )نرژی در رابطها-ی کارانرژی پالسیک با کار انجام شده توسط نیروهای جانبی، معادله

 نوشت: 

2

1

2 )
2

(
2

1
)().

2
(

2

1
gS

T

g

W
HCVg

W

VT

g

W
a

n

i
piiy

y





 



  )10-2( 

 شود:ی پالستیک نسبت دریفت طبقه بوده و به صورت زیر تعریف میمولفه pدر این رابطه 

 

yup     )11-2( 

 تعیین کرد: توان به صورت زیری طراحی را می( برش پایه9-2ی )در معادله

2

4 22

ay S

W

V  
   )12-2( 

ک طراحی های مودی و مقدار تغییرمکان پالستییک پارامتر بی بعد است که به سختی سازه، ویژگی  این رابطهدر 

 آید:ی زیر بدست میبستگی دارد و از رابطه
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 :زیر نوشت توان به صورتپالستیک بر اساس عملکرد را می های طراحیگامبراساس مفاهیم ارائه شده، 

 

 uگام اول( تعیین تغییرمکان هدف متناظر با سطح عملکرد مورد نظر 

 

گام دوم( فرض تغییر مکان تسلیم 
y

( 2-1، مطابق جدول) 

 

 (8-2ی )پذیری با استفاده از رابطهی ضریب شکلگام سوم( محاسبه

 

 ی تناوب سازهگام چهارم( تخمین دوره

  ASCE7-10ن ای طراحی همچوهای لرزهنامهتوان از روابط ارائه شده در آیینی تناوب سازه میبرای تخمین دوره

 استفاده نمود.

 شود:یی تناوب سازه به صورت زیر تخمین زده مدوره ASCE7-10ی نامهبه عنوان مثال در آیین

                                                      
8 - Akiyama 



 

8.00724.0 nHT    )14-2( 

 

 (T-µ-R)براساس روابط   µRپذیری گام پنجم( تعیین ضریب کاهش شکل

 

 (7-2ی )استفاده از رابطهگام ششم(تعیین ضریب اصالح انرژی با 

 

 (2-13ی )با استفاده از رابطه بعد ی ضریب بیگام هفتم( محاسبه

 

 ی تناوب تخمین زده شدهاز طیف طراحی االستیک برای دوره aSگام هشتم( تعیین مقدار شتاب طیفی 

 

 (12-2ی )استفاده از رابطه ی طراحی بای برش پایهگام نهم( محاسبه

 

 (DDBD) مستقیم جابجایی براساس طراحی -2-4

یابی به هدف عملکردی مورد نظر با ها برای دستروش طراحی براساس جابجایی مستقیم به منظور طراحی سازه

نظر  کمترین سعی و خطا در طراحی ارائه شده است. در این روش ابتدا یک هدف عملکردی براساس حالت حدی در

شود. در نهایت با توزیع برش پایه در تعیین می ی طراحی براساس این سطح عملکردگرفته شده و سپس برش پایه

شود. هدف عملکردی در نظر گرفته شده باید طبقات سازه، طراحی سازه براساس یک مکانیزم مطلوب خرابی انجام می

ای ای باشد. حالت حدی در اعضای سازهعضای غیرسازهای و هم در اشامل حالت حدی مورد نظر هم در اعضای سازه

ای مرتبط ای باشد، درحالیکه حالت حدی در اعضای غیرسازهپذیری و یا مقدار انحناء اعضای سازهتواند مرتبط با شکلمی

 باشد.با یک تغییرمکان نهایی در سازه می

ی ی استفاده از سازهپیشنهاد شد، بر پایه (1993) 9مبنای طراحی براساس جابجایی مستقیم، که توسط پریستلی

( که در آن رفتار غیرخطی یک سیستم چند درجه آزادی با Loeding et al., 1998باشد )یک درجه آزادی جایگزین می

 Calvi)شود سازی مییک سیستم یک درجه آزادی ارتجاعی با مشخصات سختی موثر و میرایی ویسکوز معادل، معادل

et al., 2008 ; Shibata and Sozen, 1976 ). 

پریستلی  .های بتنی پیاده سازی نمودندی جایگزین را در طراحی سازهتئوری سازه (1976) 11و سوزن10 ابتدا شیباتا

و نشان  ههای بتنی پشنهاد نمودبرای طراحی سازه را روش طراحی براساس جابجایی مستقیم (2000) 12و کواالسکی

در این روش  تواند هدف عملکردی مورد نظر را برآورده سازد.دادند که این روش با سعی و خطای کمتری در طراحی می

ی جایگزین ی واقعی با یک میرایی معادل در سازهپیشنهادی به دلیل استفاده از طیف ارتجاعی، رفتار هیسترزیس سازه

الگوریتم استفاده شده در این روش را با استفاده از طیف  (2001گویل )و  13شود، در حالیکه چوپراسازی میمعادل

 14باشد. سالیوانی میرایی معادل رفتار هیسترزیس سازه نمینمودند که طبق آن نیازی به محاسبه سازیغیرارتجاعی پیاده

شی استفاده نمودند. ها با دیوار براز روش طراحی براساس جابجایی مستقیم برای طراحی سازه( 2006)و همکاران 

                                                      
9 - Priestley 
10 - Shibata 
11 - Sozen 
12 - Kowalsky 
13 - Chopra 
14 - Sullivan 



 

روش طراحی براساس جابجایی مستقیم را برای طراحی پل بتنی توسعه دادند و نشان دادند ( 2014)و همکاران  15خان

زمانی به سطح عملکرد در نظر گرفته شده  یتواند تحت تحلیل تاریخچهکه پل طراحی شده با استفاده از این روش می

 در فرآیند طراحی دست یابد.

تلف که از روش طراحی براساس جابجایی مستقیم برای طراحی قاب فوالدی با تعداد طبقات مخ (2013) نسالیوا

زمانی  ییخچه، استفاده نمود و نشان داد که متوسط جابجایی طبقات در تحلیل تاربود توسط بادبند واگرا مهار شده

 باشد.یغیرخطی نزدیک به مقادیر در نظر گرفته شده در فرآیند طراحی سازه م

قاب خمشی بتنی مهار شده توسط مهاربند فوالدی را با استفاده از روش جابجایی  (2013) و همکاران 16پورملک

 ییابی به سطح عملکرد مورد نظر با استفاده از تحلیل تاریخچهمستقیم طراحی نمودند و کارآمدی این روش را در دست

 دادند.شتابنگاشت زلزله نشان  7ت زمانی غیرخطی تح

باشد ادی میبراساس مفاهیم تحلیل مودال، تحلیل ارتعاش هر مود از سازه معادل با تحلیل یک سیستم یک درجه آز

شود. در روش طراحی سازه براساس جابجایی که مشخصات این سیستم براساس آن مود تغییرشکل سازه تعیین می

ی جایگزین براساس مود تغییرشکل رجه آزادی، سازهی یک دی واقعی با سازهمستقیم، به منظور جایگزینی سازه

-2ی چند درجه آزادی و مشخصات آن در شکل )ی جایگزین یک سازهشود. سازهی واقعی تعریف میغیراالستیک سازه

های طراحی در روش طراحی براساس جابجایی مستقیم که در بخش بعدی مورد بررسی گام ( نشان داده شده است.6

 صه مشاهده نمود.توان در این شکل به طور خالرا می گیرندقرار می

 

 

 (Priestley et al., 2007) اساس روش طراحی براساس جابجایی مستقیم -6-2شکل 

                                                      
15 - Khan 
16 - Malekpour 



 

 های طراحی در روش طراحی براساس جابجایی مستقیمگام -2-4-1

این بخش توضیح  در به کار گرفته شده در روش طراحی براساس جابجایی مستقیم به طور مفصلهای طراحی گام

 شود.داده می

 

 ی بحرانیتعیین تغییرمکان متناظر با هدف عملکردی در طبقه گام اول(

دار جابجایی نظر، مقدار تغییرمکان متناظر با آن هدف عملکردی تعیین شده و مق پس از تعیین هدف عملکردی مورد

ه هدف عملکردی در یابی برود. بنابراین به منظور دستنسبی در تمام طبقات سازه نباید از این مقدار تغییرمکان فراتر 

باشد ای که معموال بیشتر از سایر طبقات مینظر گرفته شده در تمام طبقات سازه، مقدار تغییرمکان نسبی در طبقه

رضا شود تا در طبقات دیگر نیز هدف عملکردی مورد نظر ای بحرانی( برابر با این تغییرمکان در نظر گرفته می)طبقه

 گردد.

 

 ی بحرانیتغییرمکان سایر طبقات براساس طبقهتعیین گام دوم( 

 شود:یین میی زیر تعمقدار تغییرمکان در طبقات مختلف سازه برای هدف عملکردی مورد نظر با استفاده از رابطه

)(
C

C
ii





   )15-2( 

یب مقدار به ترت cδو  ∆cام سازه بوده و مقادیر  iی مود تغییرشکل غیراالستیک سازه در طبقه iδدر این رابطه 

 باشند.ی بحرانی سازه میتغییرمکان و مود تغییرشکل در طبقه

های ساختمانی با تعداد طبقات مختلف شکل مود غیراالستیک را برای انواع قاب (2005) و پریستلی 17پتینگا      

 اند:ت تقریبی زیر برای مود تغییرشکل غیراالستیک سازه ارائه شدههای منظم ساختمانی، معادالاند. در قابپیشنهاد نموده

      (16-2 )                                                                              
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                  :    n > 4   

 باشد. م و ارتفاع کل سازه میا i یبه ترتیب ارتفاع طبقه nHو  iHتعداد طبقات سازه،  nدر این رابطه 

 

 ی جایگزین یک درجه آزادیتغییرمکان طراحی سازهتعیین گام سوم( 

ی یک درجه آزادی جایگزین( باشد )تغییر مکان سازهای مییافتن مقدار تغییرمکان طراحی طیفیدر این گام هدف 

ی چند درجه آزادی واقعی شود. از این رو، مقدار تغییرمکان طراحی که منجر به ایجاد تغییرمکان ماکزیمم در بام سازه

 شود:ی زیر تعیین میبا استفاده از رابطه

                                                      
17 - Pettinga 
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  )18-2( 

im ی جرم طبقهi  ام وi ی تغییر مکان طبقهi باشد.ام می 

 

 ی یک درجه آزادی جایگزینجرم و ارتفاع معادل سازهتعیین گام چهارم( 
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i  وd  باشند. تغییرمکان طبقه و تغییرمکان طراحی میبه ترتیب 

 

 پذیری در تغییرمکان طرحمقدار ضریب شکلتعیین گام پنجم( 

 شود:ی زیر تعیین میپذیری سازه با استفاده از رابطهمقدار ضریب شکل

y

d




   )21-2( 

 شود: ی زیر محاسبه میباشد که با استفاده از رابطهمقدار تغییرمکان تسلیم سازه می  ∆yدر این رابطه 

eyy H   )22-2( 

رابطهدر این 
eH ی جایگزین بوده و ی یک درجهمعادل سازه ارتفاعyθ  های باشد که برای قابی تسلیم میمقدار زاویه

 شود:مسلح و فوالدی به صورت زیر تعیین میساختمانی بتن 

 های بتن مسلح:برای قاب

b

b
yy

h

L
 5.0                                                                                                           )2-23(  

 های فوالدی:برای قاب

b

b
yy

h

L
 65.0                                                                                                          )2-24( 

عمق تیر بوده، و bhو ی تیر بین مراکز ستون طول دهانه bLروابط  در این
s

y

y
E

F
 باشد.تسلیم می کرنش 

 

 



 

 میرایی ویسکوز معادلتعیین گام ششم( 

 باشد:میرایی معادل برابر با مجموع میرایی االستیک سازه و میرایی هیسترزیس می

hysteleq     )25-2( 

ی جایگزین یک درجه شود. چون سازهدرصد میرایی بحرانی در نظر گرفته می 5معموال نسبت میرایی االستیک برابر 

ی واقعی با یک میرایی شده ناشی از رفتار غیرخطی و هیسترزیس سازه باشد، انرژی مستهلکدارای رفتار خطی می آزادی

ی با استفاده از رابطههای رفتاری مختلف سازه برای مدلتوان شود. میرایی هیسترزیس را میسازی میمعادل، معادل

 تعیین نمود: (Chopra, 1997) 18جکوبسن

      (26-2     )                                                                                 
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باشد یک میمقدار انرژی االست  StoEی کامل بارگذاری و مقدار انرژی مستهلک شده در یک حلقه DissEدر این رابطه 

 است:که در شکل زیر نشان داده شده 

 

 

 (Priestley et al., 2007) ی هیسترزیسانرژی مستهلک شده در یک چرخه -7-2شکل 

 

 است. ( ارائه شده3-2ی اشاره شده در جدول )مختلف هیسترزیس براساس رابطه هایمقدار میرایی معادل برای رفتار

 

                                                      
18 - Jacobsen 



 

 

 میرایی معادل هیسترزیس برای قوانین مختلف هیسترزیس -3-2جدول 

Equivalent damping Hysteresis shape Hysteresis rule 
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Elasto-plastic  

(Kowalsky, 1994) 
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Bi-linear 

(Rosenblueth and 

Herera, 1964) 
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Tekeda, α=0.5 

and β=0 (Kowalsky, 

1994) 

 

ارائه شده در این روابط براساس فرض تحریک هارمونیک با فرکانس بارگذاری برابر با فرکانس چون میرایی هیسترزیس 

wwسیستم )حالت همگامی  اثبات شده است، در نتیجه مقدار میرایی هیسترزیس معادل تحت بار زلزله، متفاوت با )

نشان دادند که میرایی هیسترزیس معادل تحت  (2007) ارانمقدار ارائه شده در این رابطه خواهد بود. پریستلی و همک

باشد و ضرایبی را به منظور اصالح میرایی هیسترزیس برای ( می26-2ی )بار زلزله متفاوت با مقدار ارائه شده در رابطه

 ( نشان داده شده است.8-2های رفتاری مختلف سازه ارائه نمودند که در شکل )مدل

 



 

 

 (Priestley et al., 2007) اصالح میرایی معادل برای میرایی محاسبه شده براساس مساحتضریب  -8-2شکل 

 

شود. به این ترتیب که مقادیر ی دقیق میرایی هیسترزیس معادل، از روش سعی و خطا استفاده میبه منظور محاسبه

های مورد نظر تلف تحت زلزلههای مخی خطی با میراییشود و سازهمختلف برای میرایی هیسترزیس معادل فرض می

ی خطی با های در نظر گرفته شده، تحلیل شده و نتایج سازهی غیرخطی نیز تحت زلزلهشود. همچنین سازهتحلیل می

شود. هر میرایی معادلی که بیشترین انطباق را میان های مختلف با نتایج تحلیل غیرخطی سازه مقایسه میمیرایی

های شود. پژوهشرخطی نتیجه دهد به عنوان میرایی معادل هیسترزیس در نظر گرفته میی خطی و غیهای سازهپاسخ

ی اند و روابط مختلفی برای محاسبهی میرایی هیسترزیس معادل با این رویکرد صورت گرفتهمختلفی به منظور محاسبه

ی مقدار میرایی ویسکوز برای محاسبه اند. به عنوان مثالپذیری ارائه نمودههای مختلف براساس ضریب شکلمیرایی سازه

اند باشند، روابط زیر پیشنهاد شدههای فوالدی و بتنی که هم شامل میرایی االستیک و هم هیسترزیس میمعادل در قاب

(Priestly et al, 2007:) 

 های بتن مسلح:برای قاب

)
1

(565.005.0






e   )27-2( 

 های فوالدی:برای قاب

)
1

(577.005.0






e                                                                                           )2-28(  

 

 ی تناوب موثردورهتعیین گام هفتم( 

میرایی ویسکوز معادل محاسبه شده  مقدارابتدا طیف تغییرمکان طراحی برای  ی تناوب موثرای بدست آوردن دورهبر

ی تناوب موثر را توان دورهطراحی میهدف شود. با استفاده از طیف ساخته شده و تغییرمکان تعیین می ،در گام قبل

 ( نشان داده شده، محاسبه نمود.6-2که در شکل ) همانطور

 

 



 

 ی طراحینیروی برش پایهتعیین گام هشتم( 

ی زیر تعیین ی تناوب موثر و تغییرمکان طراحی با استفاده از رابطهطراحی با توجه به دوره ینیروی برش پایهمقدار 

 شود:می

deBase KV    )29-2( 

      (30-2                                     )                                                                   
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eT  وeK باشند.ی جایگزین میی یک درجهی تناوب موثر و سختی موثر سازهترتیب دوره به 

 

 ی چند درجه آزادیگام نهم( طراحی سازه

براساس شکل مود غیراالستیک ی محاسبه شده در طبقات مختلف سازه به منظور طراحی سازه ابتدا مقدار برش پایه

 شود:ی زیر توزیع میآن با استفاده از رابطه

      (31-2     )                                                                                             
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BaseV ی طراحی بوده، نیروی برش پایهim  وi یجرم طبقه به ترتیب i یو تغییرمکان طبقه ام i باشند. می ام 

ی طراحی سپس با در نظر گرفتن یک مکانیزم خرابی مطلوب که در شکل زیر نشان داده شده است و همچنین فلسفه

ی تحلیل و طراحی نحوه شوند.ای طراحی میمقاطع سازهستون قوی و تیر ضعیف، قاب ساختمانی مورد نظر تحلیل و 

 شود.سازه در بخش بعد با جزئیات بیشتری توضیح داده می

 

 

 (Priestley et al., 2007) مکانیزم مطلوب خرابی -9-2شکل 

 

 



 

 گام دهم( ارزیابی طراحی

سازه تحت بار زلزله به صورت یابی به هدف عملکردی مورد نظر، عملکرد در این گام به منظور اطمینان از دست

ی طراحی شده و هدف عملکردی که در طراحی سازه در نظر گرفته شده های سازهغیرخطی تحلیل شده و اختالف پاسخ

باید توجه شود که اگر در طراحی از شود که در صورت اختالف زیاد، طراحی سازه باید اصالح گردد. است، ارزیابی می

اما در صورتی  (.Lin et al., 2003) باشد، ارزیابی آن نیز برای همان یک زلزله صورت گیرد طیف یک زلزله استفاده شده

د نهایی استفاده گردارزیابی، مجموعه زلزله یکه طراحی براساس طیف طراحی منطقه انجام شده باشد، بایستی در مرحله

از طیف  (2006) 21و چوی 20عنوان مثال کیم. به شده باشند 19اسکیل که سازگار با طیف طراحی بوده و متناسب با آن

ای کره برای طراحی براساس روش جابجایی مستقیم استفاده نمودند و ی طراحی لرزهطراحی ارائه شده در آیین نامه

های منطبق بر آن طیف طراحی مورد بررسی قرار دادند که این برای ارزیابی طراحی نیز، عملکرد سازه را تحت زلزله

 ( نشان داده شده است.10-2های منطبق بر آن در شکل )طیف و زلزله

 

 (Kim and Choi., 2006) ها برای ارزیابی براساس طیف طراحیانتخاب زلزله -10-2شکل 

 

 

                                                      
19 - Scale 
20 - Kim 
21 - Choi 



 

 تحلیل و طراحی سازه -2-5

 بعد از تعیین مقدار برش پایه براساس هدف عملکردی مورد نظر و توزیع آن در ارتفاع سازه، سازه باید به منظور

 یابی به هدف عملکردی مورد نظر تحلیل و طراحی شود.دست

 ی اولهای طبقهطراحی ستون -2-5-1

ی اول های طبقهستون ی، بایستی مفاصل پالستیک در پایه(9-2نشان داده شده در شکل )مکانیزم مطلوب  براساس

ها تشکیل شوند. پالستیکی در باالی این ستونصل ه منظور جلوگیری از مکانیزم طبقه نباید مفتشکیل شوند، درحالیکه ب

ی اول استفاده شود، مورد ی لنگر خمشی مورد نیازی که باید در طراحی ستون طبقهی محاسبهدر این بخش نحوه

 یکه نقطه یردانجام گ یبه نحو یآن است که طراح یمطلوب مورد نظر، منطق یزمبا توجه به مکان گیرد.بررسی قرار می

-2توجه به شکل )ی اول با لنگر طراحی در پای ستون طبقه بنابرایندرصد ارتفاع طبقه رخ دهد.  60در ایبعطف تقر

 :( برابر است با11

16.0 HVM CBase    )32-2( 

 ی اول است.طبقه تا مرکز تیر طبقه ارتفاع 1Hبرش ستون و  CVکه 

با  ی اول برابر( نشان داده شده است، با فرض عمق تیر طبقه2-11که در شکل ) همانطور
115.0 H حداکثر لنگر ،

ی اول تحت پاسخ مود اول، حدود ستون در زیر تیر طبقه
1325.0 HVC

باشد. درصد ظرفیت خمشی پای ستون می 54یا  

ی اول در ارتفاع، از عدم تشکیل مفصل پالستیک در باالی برای ستون طبقهبا در نظر گرفتن مقاومت خمشی ثابت 

 ی اول اطمینان حاصل خواهد شد.های طبقهستون

 

 

16.0ارتفاع ی عطف در ی اول براساس نقطهلنگرهای ستون طبقه -11-2شکل  H(riestley et al., 2007P) 

 

 توان نوشت که:( می12-2شکل )با توجه به برای تعیین برش ستون، 

3214321 CCCBase VVVFFFFV    )33-2( 



 

های موجود در یک تراز ظرفیت ها توزیع گردد. اگر برای تیرتیرها بین ستون لنگر نسبت ی کل باید بهبرش پایه

های خارجی ونهای داخلی دو برابر ستخمشی مثبت و منفی برابر در نظر گرفته شوند، لنگر وارده از تیرها به ستون

 است.

      (34-2               )                                                                  BaseCCC VVVV 5.022 312  

 شود.ین میی اول برای آن طراحی شوند تعیهای طبقهبنابراین ظرفیت خمشی مورد نیازی که باید ستون

 

 

 (Priestley et al., 2007) نیروهای جانبیتحلیل سازه تحت  -12-2شکل 

 

 های طبقات باالترطراحی تیرها و ستون -2-5-2

 لنگر طراحی تیرها -2-5-2-1

ای جانبی سبب ایجاد لنگر شود. نیروهای لرزه(، تعادل واژگونی سازه در تراز پی بررسی می12-2شکل ) استفاده ازبا 

ناشی از  )OTM( 22. لنگر واژگونی کلدنشوها میی محوری در ستونی اول و همچنین نیروهای طبقهدر پای ستون

 نیروهای جانبی، برابر است با:

      (35-2                                      )                                                             
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ام  iی ام و ارتفاع طبقه iی نیروی توزیع شده در طبقه ترتیببه  iHو  iFتعداد طبقه بوده،  nفوق ی که در رابطه

 باشند.می

ی در ی نیروی محوردر صورتی که ظرفیت خمشی منفی و مثبت تیرها در یک تراز از سازه یکسان باشد، مولفه

های سمت چپ و راست ستون برابر صفر خواهد بود، های داخلی به علت برعکس بودن جهت نیروی برشی تیرنستو

 توان نوشت:بنابراین لنگر واژگونی کل سازه را به صورت زیر می

                                                      
22 - Over turning moment 
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رابطه که در این 
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نیروهای محوری ناشی از  T=Cباشد، ی اول میهای طبقهمجموع لنگر در پای ستون 

 برابر با مجموع( Cنیروی فشاری  یا) Tباشد. نیروی کششی می Cو  Tی بین فاصله BaseLو  های خارجیزلزله در ستون

 ارتفاع ساختمان است.  در biVبرشی تیر نیروهای 
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 توان ترکیب نمود تا مجموع برش مورد نیاز تیر در یک دهانه بدست آید:( را می37-2( تا )35-2معادالت )

      (38-2                                                                 )
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( را ارضا کند، یک حل تعادل استاتیکی 38-2ی )برشی طراحی تیرها در ارتفاع ساختمان که رابطه نیروی هر توزیع

 را نتیجه خواهد داد. DDBDقابل قبول برای 

باشد. با تعیین برش در هر یک از تیرها به نحوی ی توزیع کل نیروی برشی تیر نیز به انتخاب طراح میبنابراین نحوه

 آید:ها ناشی از نیروی جانبی در محور ستون به صورت زیر بدست می( ارضا گردد، لنگر طراحی تیر38-2ی )که معادله

 (39-2                                    )                                                      BiBiRBiLBi LVMM  ,, 

BiL ی تیر در حد فاصل خطوط مرکزی ستون، و دهانهRBiM LBiMو  , لنگرهای تیر در خط مرکز ستون  ترتیببه  ,

 باشند.در راست و چپ می

ها ها باشد. بنابراین لنگر مورد نیاز برای طراحی تیرها باید نسبت به وجه خارجی ستونلنگر مورد نیاز برای طراحی تیر

 از آن کم شود: chباشد که باید عرض ستون به صورت زیر می

2
,

cBi
BidesBi

hV
MM    )40-2( 

کند، برای اطمینان از اینکه تغییرمکان نسبی هر طبقه از مقادیر در نظر گرفته شده در هدف عملکردی تجاوز نمی

( به تیرها 38-2ی )نماید. با اختصاص کل برش تیر حاصل از معادلهای تبعیت هباید توزیع قائم برش تیر از تقاضای لرز

توان این طور بیان توان به این مهم دست یافت. این مسئله را میمتناسب با برش طبقه در تراز زیر تیر مورد نظر می

 نمود:





n

i

iS

iS

Bi

V

V
TV

1

,

,   )41-2( 





n

iK

KiS FV ,
  )42-2( 

iSV ( بدست 2-38ی )از معادله ش مورد نیاز تیر در یک دهانه استکه مجموع بر T طبقه بوده و نیروی برشی  ,

 آید.می

به طور خالصه به صورت  توانرا می هاهای منظم و تعیین مقاومت مورد نیاز طراحی تیرهای تحلیل قابدر نهایت گام

 :نوشتزیر 



 

 شود.( تعیین می34-2( تا )31-2ی اول با استفاده از روابط )ستون طبقه پایلنگر خمشی مورد نیاز در  -

 آید.( بدست می37-2ی )ی اول از معادلهنیروی کششی در پای ستون طبقه -

 شود.( تعیین می38-2ی )از معادله ها با استفادههای برشی تیرمجموع نیروی -

 گردند.( محاسبه می40-2( و )39-2ای تیر در وجه ستون از معادالت )لنگرهای لرزه -

 

 های طبقات باالترلنگر طراحی ستون -2-5-2-2

های داخلی/خارجی معموال که مشاهده شد، بین ستون ی اول همانطورکل نیروی برشی در طبقات سازه از جمله طبقه

باشد. از طرفی دیگر اول معلوم میی رو مقدار لنگر ستون همکف در هر گره از طبقهشوند. از اینتقسیم می 1:2با نسبت 

که مشخص است تنها مجهول  همانطور( تعیین شده است. 1-2-5-2ها نیز از تحلیل ارائه شده در بخش )مقدار لنگر تیر

ی تعادل لنگر برای باشد که با در نظر گرفتن معادلهی اول میی اول مقدار لنگر در پایین ستون طبقهدر هر گره از طبقه

 (:13-2آید. با توجه به شکل )ی اول بدست میقدار لنگر مورد نیاز برای طراحی در پایه ستون طبقههر گره م

tCRBLBbC MMMM ,01,1,1,12         )43-2( 

LBMرابطه در این  RBMو  1, tCMباشند ولنگر تیرهای سمت چپ و راست اتصال می 1, لنگر در ستون  مقدار 01,

 باشد که برابر است با:ی همکف میطبقه

101,01 4.0 HVM CtC         )44-2( 

 شود:( محاسبه می13-2ی اول نیز با توجه به شکل )در نهایت مقدار لنگر مورد نیاز برای طراحی در باالی ستون طبقه

bCCtC MHVM ,12212,12         )45-2( 

یابد تا در نهایت مقدار لنگر خمشی مورد نیاز برای طراحی ها به سمت طبقات باالتر ادامه میگرهاین روند برای تمام 

 ستون تمام طبقات سازه مشخص شود.

 

 (Priestley et al., 2007) تعیین لنگرهای ستون از روی تعادل اتصال -13-2شکل 

 کنترل غیرفعالهای مجهز شده به سیستم طراحی براساس جابجایی مستقیم سازه -6-



 

ه هدف عملکرد در برخی از سطوح عملکردی با ایمنی باال، امکان طراحی سازه بدون سیستم کنترل به منظور رسیدن ب

های کنترل سازه استفاده نمود. البته اگر مورد نظر به لحاظ عملی و اقتصادی وجود ندارد. دراین صورت باید از سیستم

دی مورد نظر ی طراحی، از سطح عملکراحی نشود امکان دارد که سازه تحت زلزلهسیستم کنترل نیز به نحو مناسبی طر

ها براساس جابجایی های کنترل در الگوریتم طراحی سازهتجاوز نماید. بنابراین ضرورت دارد که استفاده از سیستم

وان سیستم کنترل را به تا بت ح شودم برای این حالت تصحیهای طراحی این الگوریتمستقیم، پیاده سازی شده و گام

به  بخشین ادر  سازه را به عملکرد مطلوب و مورد نظر برساند. یترنحوی طراحی نمود که با تعداد سعی و خطای کم

های کنترل غیرفعال سازه با استفاده از روش طراحی براساس جابجایی مستقیم پرداخته توضیح طراحی برخی از سیستم

 شود.می

 

 ایسیستم جداساز لرزه یممستق ییجابجا براساس یطراح -2-6-1

ای ای به منظور بهبود عملکرد لرزهبه طور گسترده ه عنوان یک سیستم کارآمد غیرفعالای بسیستم جداساز لرزه

یابد و در ی تناوب اصلی سازه افزایش میهای مختلف به کار گرفته شده است. با استفاده از این سیستم مقدار دورهسازه

داساز های جترین سیستمیابد. از جمله مهمای وارد به سازه به طور قابل توجهی کاهش مینتیجه مقدار شتاب لرزه

و سیستم جداساز اصطکاکی اشاره  ی سربیستهجداساز الستیکی با میرایی باال، جداساز الستیکی با هتوان به ای میلرزه

 ( ارائه شده است.14-2ها در شکل )این جداساز نمود که رفتار هیسترزیس

 

 

 (Cardon et al., 2008) هاهای رفتاری انواع جداسازمدل -14-2شکل 

 

ای تواند به عنوان روشی کارآمد در طراحی سیستم کنترل جداساز لرزهطراحی براساس جابجایی مستقیم میروش 

ای ختمانی کنترل شده توسط سیستم جداساز لرزهای س، سازه(2010و  2008) و همکاران 23به کار گرفته شود. کاردون

یابی به هدف عملکردی روش طراحی را در دست با استفاده از روش جابجایی مستقیم طراحی نمودند و کارآمدی این

همچنین از روش طراحی براساس جابجایی مستقیم برای طراحی (، 2009) مورد نظر نشان دادند. کاردون و همکاران

های جداسازی شده در شکل های اساسی این روش برای طراحی سازهی پل جداسازی شده نیز استفاده کردند. گامسازه

( 16-2های پیشین ارائه شده، در شکل )ها که در پژوهشه است. همچنین فلوچارت کامل این گام( بیان شد2-15)

                                                      
23 - Cardon 



 

 نشان داده شده است.

 

 (Cardon et al., 2008) های جداسازی شدهاساس روش طراحی براساس جابجایی مستقیم برای سازه -15-2شکل 

 

 

 (Cardon et al., 2008) های جداسازی شدهسازهالگوریتم طراحی براساس جابجایی مستقیم  -16-2شکل 

 

از ای اعمال شود، های طراحی براساس جابجایی مستقیم برای طراحی سیستم جداساز لرزهکه باید در گام اصالحاتی

 باشد:قرار زیر می

های طراحی سازه نامهی جداسازی نشده با استفاده از روابط ارائه شده در آیینی تناوب سازهفرض دوره (1

(a=cHfbT) ی سختی سازه.و محاسبه 

 در نظر گرفتن سطوح عملکردی مختلف برای سیستم جداساز و سازه به طور همزمان. (2
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Abstract 

Research Aim: An effective design approach should be capable to achieve a predictable and desirable 

performance level under design earthquakes. To this end, direct displacement-based design (DDBD) 

as one of performance-based design approaches has been proposed. This method has been developed 

for designing different structural systems and control systems such as fluid viscous damper (FVD). 

The seismic performance assessment of frames equipped with linear FVD, which have been designed 

using the DDBD method shows that the designed frame can achieve the desirable performance level. 

However, this design method leads an over-design because the average value of drift ratios under 

different earthquake records is significantly less than the target limit. Hence, this design method can 

not be considered as an effective design approach for structures equipped with FVD. In this study to 

solve the drawback of over-design, a modified version of DDBD has been proposed for designing steel 

moment-resisting frames equipped with FVD that in this method, the effect of higher modes and 

difference between spectral velocity and pseudo-spectral velocity have been implemented. This 

proposed design method has been also extended for the structures equipped with nonlinear FVD. 

Research method: for evaluating the proposed DDBD method, different steel moment-resisting frames 

with heights of 4, 8 and 12 stories equipped with linear and nonlinear FVDs have been designed using 

the proposed method. The designed frames have been then subjected to different earthquake records 

that have been scaled such that the average of their spectral accelerations is matched to the design 

spectrum.  
Findings:  The results show that in the steel moment-resisting frames equipped with linear FVD designed 

using the DDBD method, the average value of drift ratios under test earthquake records is significantly 

less than the target limit. Hence, this design method can not be considered as an effective design 

approach for structures equipped with FVD while evaluating the seismic performance of steel moment-

resisting frames designed using the proposed modified DDBD shows that the average value of drift 

ratios under test earthquake records is close to the target limit. The similar results have been also found 

in the frames equipped with nonlinear FVD which have been designed using the proposed DDBD 

method. Therefore it can be concluded that the drawback of over-design has been solved and the 

proposed modified DDBD method can be considered as an effective approach for designing the steel 

moment-resisting frames equipped with linear and nonlinear FVDs. 
Conclusion: the results of this research show that for effectively designing the steel moment-resisting 

frames equipped with FVD using DDBD method, considering the effect of higher modes and difference 

between spectral velocity and pseudo-spectral velocity in the design process is essential.  
 

Keywords: Performance-based design, Direct displacement design, Steel moment-resisting frame, Fluid viscous 

damper 
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