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 چكيده :

در این تحقیق به منظور بهبود دقت و کارائی روش تحلیل استاتیکی غیر خطیی در یییب بینیی یاسی  

هاي لرزه اي قاب هاي بادبندي شده با توجه به مود خرابی و مود تغییر شکل جانبی قابهاي باد بندي شیده 

هاي چند درجه آزادي، یک الگوي بار جدید بیر اسیاب بیرش و  و با استفاده از مفهوم تجزیه مودال در سازه

کنب بیین مودهیا در ناهییه غیرخطیی در نیدرلنگر مودال طبقات ارائه شده است. اثرات مود هاي بیاتتر و ا

الگوي بار ییشنهادي لحاظ شده است. همچنین الگوي بار ییشنهادي سیازاار بیا میود تغیییر شیکل جیانبی 

طبقه بادبنیدي شیده  9 اي سازهقاب نمونه  یکییشنهادي بر روي  رباشد. الگوي باقابهاي بادبندي شده می 

اعمال شده است. نتایج هاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی با الگوي بار ییشنهادي بیا  ستحت اثر زلزله طب

نتایج هاصل از تحلیل دینامیکی غیر خطی مقایسه شیده و ایین مقایسیه نشیا  میی دهید کیه الگیوي بیار 

همچنیین  هادي از دقت و کارائی مناسبی در تخمین یاس  هاي دینامیکی غیر خطی برخیوردار اسیت.ییشن

الگوي بار ییشنهادي بر اساب برش و لنگیر طبقیات بیراي سیازه هیاي بادبنیدي بیا  مفهوم مورد استفاده در

وي بار ییشینهادي در الگا این تفاوت که ب ه شده است.اصالهاتی براي سازه هاي نا منظم در یال  توسعه داد

اصالح شده براي سازه هاي نا منظم در یال  بجاي لحاظ کرد  اثرات لنگر در طبقات، اثرات لنگیر ییچشیی 

در طبقات لحاظ می شود و الگوي بار ییشنهادي اصالح شده شامل مولفه هاي افقی و لنگر ییچشیی در هیر 

 طبقه می باشد 
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 اولفصل 

 كليات

 مقدمه -1-1

از قبییل  با توجه به فلسفه طراهی لرزه اي سازه ها و رفتار غیر خطی آنها در سطوح عملکیردي ییایین

، کامالً آشکار است که آسییب ییریري سیازه هیا در برابیر زلزلیه توسی  غرفییت تغیییر شیکل ایمنی جانی

آیین نامه ها از هالت کنترل نیرویی به غیراتستیک الما  هاي سازه اي کنترل میشود. از اینرو تغییر مبناي 

 ;Priestley, 2000 ل:ثیم[ هالت کنترل جابجایی امروزه از سوي محققین مختلفیی توصییه اردییده اسیت

[Fajfar & Krawinkler, 1997   و تزمه این امر استفاده از تحلیل هاي غیر خطی میی باشید. بیا توجیه بیه

ییچیدای هاي روش تحلیل دینامیکی غیر خطی، امروزه روش استاتیکی غیر خطی موسوم به ییوش آور بیه 

و میی  اسیت عنوا  یک ابزار کاربردي مناسب توسعه فراوانی در مهندسی زلزله بر مبناي عملکرد ییدا کیرده

العات مفیدي از رفتار غیر خطی سازه، محل تشکیل مفاصل یالستیک و نحوه باز یخب نیروهیا و ... تواند اط

 ارائه نماید که با روش هاي استاتیکی خطی قابل دستیابی نیستند.

 

 اهداف و ضرورت تحقيق -1-2

ا از در طول دهه ارشته تحلیل یوش آور بطور استرده در دستورالعمل هاي ارزیابی لیرزه اي سیازه هی

و ... در برخی از آئین هاي طراهیی از  FEMA 273 [1997], ATC 40 [1996], FEMA 356 [2000]قبیل 

جهت ارزیابی و   [Otani et al 2000] و آئین نامه طراهی ژاین PCM [2003]قبیل آیین نامه طراهی ایتالیا 

یوش آور سینتی موجیود در آییین  با اینحال تحلیلطراهی لرزه اي سازه ها مورد استفاده قرار ارفته است. 

هایی روبرو است بطوریکه محدود به یک شکل مود و محدودیت با کاستی  نامه ها و دستورالعمل هاي جاري

فرضی ثابت بوده و اثرات مودهاي باتتر و همچنین تغییرات ایجاد شده در مشخصات مودال سیازه در طیول 

نتیایج امیراه کننیده اي میی  بطوریکه ااهی منجر به .تحلیل دینامیکی غیر خطی در آنها لحاظ نمی اردد

ییشرفته متعددي بر اساب مفهوم . به منظور رفع این کاستی ها در سال هاي اخیر روش هاي یوش آور شود
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هال اکثر این روش ها بر روي سازه هاي قاب خمشیی میورد  تجزیه مودال سازه ها ارائه شده اند ولی با این

در هالیکیه  و مطالعات محدودي بر روي قاب هاي بادبندي شده صورت ارفتیه اسیت.مطالعه قرار ارفته اند 

مود رفتاري و تغییر شکل جانبی قاب هاي بادبندي شده بسیار متفاوت از قابهاي خمشی می باشد بطوریکیه 

مود تغییر شکل جانبی در قابهاي بادبندي بیشتر بصورت خمشی بوده در هالیکه در قالب هاي خمشی، مود 

رشی بر رفتار و تغییر شکل جانبی قابهاي خمشی هاکم است. بنابراین استفاده مستقیم از نتیایج تحقیقیات ب

صورت ارفته بر روي قاب هاي خمشی براي قاب هاي باد بندي شده با ابهاماتی روبرواسیت و تزم اسیت در 

قابهاي بادبنیدي شیده این ص تحلیل یوش آور قابهاي بادبندي شده به مود رفتاري این قابها و ویژایهاي خا

 توجه شود.

 

  روش پژوهش -1-3

با بررسی  مود هاکم بر رفتار تغییر شکل جانبی طبقات در قابهاي بادبندي و با استفاده از مفهوم تجزیه 

مودال در تحلیل دینامیکی سازه یک الگوي بار جدید بر اساب برش و لنگر مودال در طبقیات بیراي تحلییل 

بادبندي شده ارائه شده است. بمنظور بررسی و کارائی روش مرکور، الگوي بیار ییشینهادي استاتیکی قابهاي 

 9بر روي یک نمونیه سیازه بادبنیدي شیده  openseesبا استفاده از قابلیت هاي تحلیل غیر خطی نرم افزار

تحلیل ییوش طبقه اعمال می شود. نتایج هاصل از تحلیل یوش آوربا الگوي بار ییشنهادي با نتایج هاصل از 

آور با سایر الگوي بارهاي رایج و همچنین با نتایج هاصل از تحلیل دینامیکی غیر خطی به عنوا  یاس  هاي 

 دقیق مورد مقایسه و ارزیابی قرار می ایرد.

 

 گزارش تحقيقساختار  -1-4

و روش  اهیدا  فصل تهیه شده اسیت. درفصیل اول اطالعیاتی کلیی در خصیوص سههاضر در  ازارش

مروري کامل بر ادبیات فنی موجود در زمینه تحلیل ییوش آور صیورت  دومدر فصل  .ارائه شده است تحقیق

ا توجه به مزایا و معایب روش هاي موجود و با عنایت به مود خمشیی هیاکم بیر ب سومدر فصل . ارفته است

مراهیل  رت مشروحرفتار تغییر شکل جانبی سازه هاي بادبندي شده یک الگوي بار جدید ارائه شده و به صو

و بیرش  یروفییل بر اسابقیق یعنی تحلیل یوش آور با الگوي بار روش یوش آور ییشنهادي در این تحانجام 
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ییک دقت و کارائی روش مرکور در تخمین یاسی  هیاي لیرزه اي  ارائه اردیده است.طبقات لنگر مودال در 

 بادبندي شده مورد بررسی قرار ارفته است. سازه نمونه 

 دومفصل 

 

 تحليل استاتيكي غير خطي

 

 مقدمه -2-1

با توجه به کاستی هاي موجود در روش استاتیکی خطی و توسیعه نیرم افزارهیاي غییر خطیی در دهیه  

ارشته از یک طر  و مطرح شد  بحث مهندسی بر یایه عملکرد )طراهی سازه ها بر اساب سطوح مختلی  

هیاي عملکردي مورد نیاز در برابر سطوح متفاوت شدت زلزله( از سوي دیگر باعث شیده اسیت کیه در سیال 

اخیر تالش هاي زیادي در خصوص روش هاي طراهی و ارزیابی ساختما  ها بر یایه جابجایی )تغییر شیکل( 

سازه ها در برابر سیطوح مختلی     و استفاده مستقیم از تحلیل هاي غیر خطی جهت ارزیابی واقعی تر رفتار

ا  به منظور ارزییابی تقاضیاي زلزله صورت ایرد. در هال هاضر یروژه هاي تحقیقاتی متعددي در سراسر جه

 در مهندسی بریایه عملکرد در هال انجام می باشد.  (demand)لرزه اي سازه ها 

مهمترین بحث در طراهی لرزه اي بر یایه عملکرد، توسعه روش هاي ساده و در عین هال دقییق جهیت 

سطوح عملکردي مختل  می تحلیل و طراهی ساختما  هاي جدید و ارزیابی ساختما  هاي موجود در برابر 

 FEMA 356جیایگزین آ   و  FEMA 273 [1997]باشد. نمونه اي از ایین روش هیا در دسیتورالعمل هیاي

 بکار ارفته شده اند. ATC 40 [1996]همچنین   [2000]

همانطوریکه در این دستورالعمل ها مشیاهده میی شیود هرفیه مهندسیی از روش هیاي سینتی تحلییل 

اثر نیروهاي لرزه اي کاهب یافته )لحاظ کرد  یاس  هاي غیر اتسیتیک بیه صیورت اتستیک سازه ها تحت 

)روش ییوش    ضمنی و غیر مستقیم( فاصله ارفته است. در عوض با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطیی

آور(، رفتار غیر اتستیک سازه ها را به صیورت مسیتقیم در تخمیین تقاضیاي لیرزه اي سیازه هیا در سیطوح 

 ردي دست یایین از قبیل ایمنی جانی و آستانه فرو ریزي بکار می برد.عملک
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در روش تحلیل یوش آور جهت ارزیابی و تعیین مقادیر تقاضیا یارامترهیاي طراهیی لیرزه اي از تحلییل 

استاتیکی غیر خطی سازه ها تحت اثر بار جانبی با الگوي ثابت توزییع بیار در ارتفیاع سیاختما  بیه صیورت 

 رسید  جابجایی بام به یک تغییر مکا  هد  استفاده می شود.افزایشی تا 

 بنابراین دو موضوع اساسی در این روش عبارت است از:

 یین تغییر مکا  هد ( تع1

 بار جانبی ( تعیین الگوي توزیع2

در سال هاي ارشته تعداد زیادي از محققین فرضیات بکار رفته و محیدودیت هیاي موجیود در تحلییل 

در روش تحلیل یوش آور سینتی فیرض شیده اسیت کیه  .را مورد بحث و بررسی قرار داده اندهاي یوش آور 

یاس  سازه هتی یس از تسلیم سازه نیز با مود اصلی کنترل می شیود. بیر اسیاب ایین فیرض روش تحلییل 

 استاتیکی غیر خطی تخمین مناسبی از تقاضا هاي لرزه اي ارائه می کند. اما دقت این قبیل یییب بینیی هیا

اکثراً محدود به سازه هایی با ارتفاع کوتاه و متوس  می باشد. که در آنها کنب هاي غیر اتسیتیک تمامیاً در 

ارتفاع سازه توزیع می شود. در سازه هایی که اثر مودهاي باتتر قابل مالهظیه باشید نتیایج چنیدا  مناسیب 

 ;Gupta & Krawinkler, 1999] [Krawiknler & Seneviratna, 1998 نیستند.

 

 شرح تحليل پوش آور متداول -2-2

توضیحات داده شده در این قسمت تقریباًٌ  با روش هاي ییشینهادي در آییین نامیه هیاي مختلی  از قبییل 

Eurocode 8 [CEN, 2000]  آئین نامه ساختمانی ایتالیاPCM [2003] لیرزه اي   و دستورالعملهاي ارزییابی

 باشد.  و ... سازاار می FEMA 273 [1997] ،ATC 40 [1996]مانند 

در هالت کلی در روش هاي تحلیل ییوش آور سینتی مشخصیات مصیالم و میواد غییر اتسیتیک بطیور 

مستقیم در مدل سازه اي وارد می شود. سپس این مدل سازه اي تحت اثر ییک الگیوي بیار جیانبی بصیورت 

تغییر شکل هاي داخلی و نیروها تعییین افزایشی تا رسید  به یک تغییر مکا  هد  هل داده شده و مقادیر 

می شوند. ترتیب وقوع شکستگی ها، مفاصل یالستیک و خرابی هاي اعضیاي سیازه اي در طیول فرآینید بیه 

راهتی قابل نمایب می باشند. این فرآیند تا زمانیکه جابجایی سازه از جابجایی هد  تجاوز نماید و یا اینکیه 

این روش ها سعی بر آ  است که جابجایی هد  برابر با ماکزیمم جابجیایی سازه فرو بریزد ادامه می یابد. در 

محتمل تحت اثر زمین لرزه مورد انتظار باشد. در واقع در روش تحلیل یوش آور جهت ارزیابی عملکرد سازه، 
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طی  غرفیت سازه با طی  تقاضاي لرزه اي مقایسه می شود. در قمست هاي بعدي این فصیل نحیوه بیرآورد 

 خواهد شد. داده فیت و طی  تقاضا شرحطی  غر

 

 و ارتباط آن با الگوي توزیع بارطيف ظرفيت  -2-2-1

در روش تحلیل یوش آور فرض می شود که بتوا   یاس  سازه چند درجه آزادي را مستقیماًٌ  به یاسی  

ایین یک سیستم یک درجه آزادي معادل با مشخصات هسیترزیس مناسب رب  داد. این فرضییه تلویحیاً بیه 

معنی است که یاس  دینامیکی سیستم چند درجه آزادي فق  با یک مود هاکم تعیین شیود. شیکل میودي 

{ در طول زما  تحلیل بدو  توجه به تغییر شکل هاي هاصل از تسلیم اعضیا  ثابیت فیرض میی هاکم }

و با اسیتفاده از الگوي بار جانبی بر اساب این شکل مود فرضی هاکم  {،با فرض معلوم بود  بردار } شود.

 ( تعیین می شود.1-2رابطه )

(1-2                          )              mf 

: بردار {f}     {: بردار شکل مود فرضی هاکم و: ماتریس جرم سیستم چند درجه آزادي، }[m]که در آ  

 شکل الگوي بار جانبی می باشد.

جابجایی بیام( هاصیل  -جانبی بر سازه، منحنی یوش آور )منحنی برش یایهبا اعمال افزایشی الگوي بار 

( 2-2براي سازه چند درجه آزادي با استفاده از مفاهیم تجزیه مودال در دینامیک سازه ها و بر اساب رواب  )

جابجایی سیستم یک درجه آزادي معادل با جرم واهد و ییا بیه عبیارتی دیگیر بیه  -( به منحنی نیرو3-2و )

 (1-2جابجایی تبدیل می شود )شکل  -نحنی طی  شتابم

(2-2)             


 
M

V
SF b

a
 

(3-2)           
r

r
d

u
SD


 

{ در تیراز بیام، } مولفه بردار شکل مود هیاکم فرضیی :r: جابجایی بام، ru: برش یایه، bVکه در اینجا، 

           m/1m
T،ضیییریب مشیییارکت میییودي : L.M  : جیییرم میییوثر میییودي و

    1mL
T

 .می باشد 
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 غرفیت سیستم یک درجه آزاديی طی  تبدیل منحنی یوش آور سیستم چند درجه آزادي به منحن -1-2شکل  

همانطوریکه مشاهده می شود در طول تحلیل یوش آور شکل مود فرضی هاکم و الگوي بار اعمالی ثابت 

فرض می شود همچنین جهت تبدیل منحنی یوش آور سیستم چند درجه آزادي به منحنی طیی  غرفییت 

ر اتستیک از یک ضریب تبیدیل سیستم یک درجه آزادي در سطوح مختل  تغییر شکل هاي اتستیک و غی

ثابت بر اساب شکل مود اتستیک استفاده می شود. مسلماً این فرضیات در ناهیه غیر خطی صحیم نبیوده و 

مطالعات هساسیت سنجی نشیا  داده اسیت کیه میی تیوا  بیراي  از لحاظ تئوریکی با مشکالتی روبرو است.

 را ثابت فرض کرد.  { ضریب اصالحتغییرات کوچک تا هد متوس  شکل مودي }

یس از تبدیل منحنی یوش آور سیستم چند درجه آزادي به منحنی طی  غرفیت سیسیتم ییک درجیه 

*آزادي معادل، ماکزیمم جابجایی سیستم یک درجه آزادي معادل 

tD  تحت اثر زمین لیرزه میورد انتظیار بیا

عادل یا طی  غیر اتستیک تعیین می شود. ماکزیمم جابجایی بیام میورد انتظیار استفاده از طی  اتستیک م

 ، با استفاده از معادله زیر تخمین زده می شود.0rU سیستم چند درجه آزادي

(4-2)           r

*

t0r DU  

( می باشند همانطوریکه مشاهده می شود منحنی 3-3هما  یارامترهاي موجود در رابطه ) و  rدر اینجا،

ي توزیع بار جانبی یوش آور و در نتیجه منحنی طی  غرفیت سیستم یک درجه آزادي معادل وابسته به الگو

 فرضی می باشد.

 

 طيف تقاضا و ارتباط آن با تغيير مكان هدف -2-2-2

تغییر مکا  هد  در تحلیل یوش آور باید تقریبی از ماکزیمم سطم تغییر شکل مورد انتظیار تحیت اثیر 

زلزله طرح باشد. این تغییر مکا  را می توا  بیا هیر روشیی کیه اثیرات یاسی  غییر خطیی را در بزرانمیایی 

 لحاظ می نماید محاسبه کرد. جابجایی اتستیک 

شد فرض می شود که بتوا  جابجایی هد  )ماکزیمم جابجیایی همانطوریکه در بخب قبل توضیم داده 

بام( سازه چند درجه آزادي را از روي جابجایی مورد تقاضا سیستم یک درجه آزادي معیادل و بیا اسیتفاده از 
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( تعیین کرد. بنابراین باید در جستجوي روشی براي تعیین جابجایی هید  سیسیتم ییک درجیه 4-2رابطه )

 باشیم.آزادي معادل 

می شیود   در روش هاي مختل  یوش آور از شیوه هاي متفاوتی جهت تعیین تغییر مکا  هد  استفاده

 در همین مورد می باشد. متداولو اصالً اختال  اساسی در بین روش هاي مختل  یوش آور 

، یریود Rبا استفاده از یارامترهاي ضریب کاهب مقاومت  N2  [Fajfar and Gaspersic, 1996]در روش

مورد تقاضا محاسیبه میی  شکل یریري ، R-μ-Tو با استفاده از رواب  موجود بین  Tدل یک درجه آزادي م

*شود. در نتیجه جابجایی هد 

tD  از طریق رابطه
*

y

*

t

D

D
 2 قابل محاسبه میباشید. روشN   در قسیمت

نییز از   FEMAشرح داده شده است. نحوه محاسبه تغییر مکا  هد  در روش ضرایب اصالح جابجایی  2-3

می باشد در صورتیکه در روش طی  غرفیت جهت تعیین تغییر مکا  هید   N2لحاظ مفهومی شبیه روش 

تغیییر مکیا  از یک فرآیند تکراري استفاده می شود که اساساً متفاوت از دو روش قبلی است نحوه محاسیبه 

 مت هاي بعدي شرح داده شده است.هد  در هر یک از روش هاي فوق در قس

 

 تقاضاي لرزه اي در روش ضرایب اصالح جابجایي -2-2-2-1

همانند سایر روش هاي ییوش ، FEMA 273 [1997]در روش ضرایب اصالح جابجایی ییشنهاد شده در 

 شده است.به عنوا  نقطه کنترل عملکرد سازه اي لحاظ  0Ur، ماکزیمم جابجایی مورد انتظار بام، متداولآور 

در این روش جهت تخمین ماکزیمم جابجایی سیستم غیر خطی یک درجیه آزادي معیادل از جابجیایی 

از روي  edاصالح شده هاصل از طی  یاس  اتستیک استفاده می شود. ماکزیمم جابجایی اتستیک سیسیتم 

و میرائی موثر سیستم یک درجه آزادي معادل هاصل می  effTیود موثر طی  جابجایی اتستیک متناغر با یر

( ماکزیمم جابجایی اتستیک هاصل به ماکزیمم 5-2طبق رابطه ) 3Cتا  0Cسپس با استفاده از ضرایب  .شود

( جهت تعیین میاکزیمم جابجیایی 5-2جابجایی غیر اتستیک سیستم غیر خطی تبدیل می شود. در رابطه )

( می توا  بجاي استفاده از طی  جابجایی اتستیک با 5-2در رابطه ) ،edتم یک درجه آزادي، اتستیک سیس

 استفاده کرد.       eaتغییراتی از شتاب طیفی اتستیک 

(5-2)            
2

0 1 2 3 0 1 2 3 24

eff
r e e

T
u C C C C d C C C C a
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جابجیایی ، جابجایی طیفی اتستیک سیستم یک درجه آزادي را به ماکزیمم 0C ( ضریب5-2در رابطه )

نسبت ماکزیمم جابجایی غیر اتستیک بیام بیه جابجیایی اتسیتیک آ  میی  :1C .اتستیک بام رب  می دهد

نشا  دهنده اثرات شکل چرخه هاي هیسترزیس )زوال سختی، زوال مقاومت و تغر شیدای( بیر  :2C. باشد

نشا  دهنده افزایب جابجایی ناشی از اثرات تحلیل هیاي درجیه دوم  3Cروي جابجایی ماکزیمم می باشد و 

میباشد. این ضرایب اصالهی براي سیاختما  هیاي مینظم بدسیت آمیده انید و بیراي  (P-Delta)دینامیکی 

ساختما  هاي نامنظم با بی نظمی در مقاومت، سختی و بیی نظمیی جرمیی در ارتفیاع توسی  کراوینکلیر و 

ه می باشد. بر خال  روش طی  غرفیت، در روش ضرایب جابجایی،جابجایی میورد همکارانب در هال مطالع

 تقاضا با یک روش عددي مستقیم هاصل می شود.

 

 تقاضاي لرزه اي در روش طيف ظرفيت -2-2-2-2

ییشینهاد شیده   [Freeman et al. 1975; Freeman, 1998]روش طی  غرفیت در اصل توس  فیریمن

ده از تقاطع منحنی طی  غرفیت سیازه و طیی  یاسی  اتسیتیک کیاهب یافتیه است. در این روش با استفا

، جابجایی میورد تقاضیاي ناشیی از زلزلیه مشیخ  (ADRS)جابجایی  -)طی  تقاضا( در فرمت طی  شتاب

میشود. در واقع طی  تقاضاي غیر اتستیک از روي طی  اتستیک با میرائی بات تخمیین زده شیده و بجیاي 

ز یک سیستم خطی معادل با سختی کاهب یافته  و میرائی بات نسبت به سیستم واقعیی سیستم غیر خطی ا

استفاده می شود. یریود اتستیک سیستم معادل متناغر با سختی سیکانتی در وضیعیت جابجیایی میاکزیمم 

 میی باشید. در تعییین میرائیی لحاظ می شود. میرائی ویسکوز معموتً تابعی از شکل یریري میورد تقاضیا، 

« شیکل ییریري -میرائیی»ویسکوز سعی می شود اثرات انرژي هیسترزیس لحاظ شود. در ادبیات فنی رواب  

 جمع آوري شده است. [Freeman, 1998]فریمن بسیار متنوعی ییشنهاد شده است که برخی از آنها توس  

محل تقاطع طی  غرفیت و طی  تقاضا نقطه عملکرد نامیده می شود که مختصات این نقطه به ترتییب 

(. از آنجایی که در 2-3مورد انتظار می باشد )شکل  ppdو جابجایی  ppaنشا  دهنده ماکزیمم شتاب سازه اي 

د تقاضا وابسته بیه سیختی تعیین مقدار تقاضا از طی  اتستیک معادل استفاده میشود بنابراین جابجایی مور

معادل و میرائی معادل می باشد از طرفی دیگر هردو این کمیت ها وابسته به شکل یریري مورد تقاضا اسیت 

که آ  هم به نوبه خود وابسته به جابجایی مورد تقاضا میباشد. در نتیجه همه کمیت ها در ارتباط با یکیدیگر 

اري مورد نیاز است و این مساله از این هقیقت ناشی میی هستند و جهت تعیین نقطه عملکرد یک روش تکر
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شود که در اصل غرفیت سازه اي و تقاضاي لرزه اي تحمیل شده از سوي زلزله متقابالً در ارتباط بیا یکیدیگر 

می باشد که در ابتدا مقدار جابجایی هد  فرض میی شیود. بیر   می باشند. شیوه انجام فرآیند به این ترتیب

ر فرضی یریود اتستیک معادل و میرائی ویسیکوز معیادل سیسیتم ییک درجیه آزادي خطیی اساب این مقدا

تعیین می شود. براي یریود معادل تعیین شده از روي طی  اتستیک با میرائی معادل مقدار جدید جابجایی 

رفیت هد  تعیین می شود . این فرآیند تا همگرا شد  مقدار جابجایی هد  ادامه ییدا میکند. روش طی  غ

از لحاظ مفهومی ساده می باشد ولی یک فرآیند تکراري بوده و زما  بر میباشد و بعضی از مواقع همگرا نمی 

مشکل دیگر این روش مربوط به تنوع روابی  موجیود در ادبییات فنیی در رابطیه بیا . [Chopra, 1999]شود 

مقدار مشخصی از شیکل ییریري  ارتباط بین میرائی و شکل یریري سیستم می باشد بطوریکه متناغر با یک

محدوده وسیعی از مقادیر میرائی معادل طبق رواب  متنوع موجود هاصل می شیود. بیه عنیوا  مثیال بیراي 

بیراي میرائیی معیادل ییشینهاد شیده  %39تیا  %16، مقادیري در محدوده 3شکل یریري مورد تقاضا برابر با 

 است.

 
 .روش طی  غرفیت – 2-2شکل 

 

 N2روش  -2-3

مرکب از تحلیل یوش and Sozen, 1981]  [Saiidiسعیدي و سیز   Qتحت تأثیر مدل  N2ویرایب اولیه روش 

به تدریج توسیعه یافتیه اسیت  N2روش   [Fajfar and Fischinger, 1988].آور و روش طی  یاس  می باشد

به صورت ویرایشی از روش طی  غرفیت بر  [Fajfar, 1996; Fajfar, 1999] بطوریکه در ویرایب نهایی خود

با ترکیب مزیت نمایب بصري روش طی  غرفیت و یایه  N2اساب طی  غیر اتستیک بنظر می رسد. روش 

طی  تقاضاي غیر اتستیک، قسمت هاي سوال برانگیز روش طی  غرفیت را رفیع کیرده روش فیزیکی بهتر 
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یریود معادل در محل تقاطع منحنیی غرفییت بیا طیی   در این روش دیگر از میرائی ویسکوز معادل و .است

 Rاتستیک با میرائی بات استفاده نمی شود. طی  تقاضاي غیر اتستیک با استفاده از ضریب کیاهب نییرو 

)در اثر شکل یریري و جرب انرژي در چرخه هاي هسیترزیس( مناسب از روي طی  اتسیتیک هاصیل میی 

 [Miranda and Bertero, 1994]، رابطه دو خطی میراندا Rد شده براي شود. از میا  چندین رابطه ییشنها

هال بسیار ساده بیوده و  د. با ایننشمی بااین رواب  هر چند که خیلی دقیق ن .مورد استفاده قرار ارفته است

 .کاربرد آنها آسا  می باشد

 

 مزایا تحليل پوش آور -2-4

با استفاده از  خطی از مزایاي فراوانی برخوردار می باشد.  تحلیل یوش آور در مقایسه با تحلیل استاتیکی

روش هاي تحلیل اتستیک قابل  این روش اطالعات با ارزشی از مشخصات یاس  سازه هاصل می شود که با 

عالوه بر آ  سادای روش تحلیل یوش آور در مقایسه با تحلیل دینامیکی تاریخچه زمیانی هصول نمی باشد. 

در صورتیکه  متداولآ  را به یک روش مورد عالقه تبدیل کرده است. لرا تحلیل یوش آور  ، امروزهغیر خطی

ي روش مزییت هیا .با هوشیاري و یک قضاوت مهندسی زیرکانه بکار رود می تواند بسیار مفید تر واقیع شیود

  .در لیست زیر ارائه شده است [Krawinkler and Seneviratna, 1998]  به نقل از مرجعژوش آور 

یارامتر نیرو به صورت واقعی )مقادیر واقعی  نیرو( در اعضا  بیا رفتیار  (demand)تخمین مقادیر نیاز  -1

ترد از قبیل نیروي محوري در ستو  ها، مقدار لنگر در محل اتصیاتت تییر بیه سیتو  ییا نیروهیاي 

 برشی در اعضاي کوتاه که در آنها رفتار برشی هاکم می باشد.

یارامتر تغییر شکل در اعضایی که جهت جرب انرژي باید به صیورت  (demand)تخمین مقادیر نیاز  -2

 غیر اتستیک تغییر شکل بدهند. 

 نشا  داد  اثر کاهب مقاومت اعضاي مشخصی بر روي یایداري کلی سازه.  -3

شناسایی نواهی بحرانی در جاهایی که انتظار می رود تغییر شکل هیاي غییر اتسیتیک خیلیی بیات  -4

 باشند. 

ایی نامنظمی مقاومتی در یال  یا ارتفاع که باعث تغییر مشخصات دینامیکی در محیدوده غییر شناس -5

 اتستیک می شود. 
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تخمین جابجایی هاي نسبی بین طبقات با لحاظ کرد  عدم ییوسیتگی هیاي موجیود در سیختی و  -6

 مقاومت. 

 کنترل خسارت در الما  هاي غیر سازه اي. -7

 کل سازه.     ز بین رفتن اعضا و روند ییشرفت منحنی غرفیت نمایب ترتیب و توالی جاري شد  و ا -8

بررسی کفایت سازه در طول مسیر باراراري با لحاظ نمود  تمام اعضاي سیستم شامل اعضاي سازه  -9

 اي و غیر سازه اي.

 در مدل سازه اي با وارد کرد  همه اعضاي مهم و واضم است که این مزایا در نتیجه تالشهاي تحلیلی اضافی

 غیر اتستیک اعضا  هاصل می شود. تغییر شکل -و مدل کرد  مشخصات بار

 

 سنتي ودیت هاي عمده روش تحليل پوش آوركاستي ها و محد -2-5

یشتوانه تئوري روش قوي نبوده و دفاع کرد  از آ  مشکل می باشد. یک فرض اساسی بطور ضمنی  -1

یاسی  سیازه چنید درجیه مستقیم رب  داد  و آ  در یس زمینه روش تحلیل یوش آور نهفته است 

اار چه در اکثر  موارد مود اصلی هاکم بر یاسی   .آزادي به یاس  سیستم یک درجه آزادي می باشد

سازه می باشد با این وجود نمی تواند به معنی یک بیا  عمومی و کلی باشد. عالوه بر آ  در تحلییل 

است بسته بیه مییزا  غییر اتسیتیک شید   تاریخچه زمانی دینامیکی خود شکل مود اصلی ممکن

 سیستم و محل )هاي( آسیب تغییر کند.

( ممکن است در سازه هایی که اثرات مودهاي باتتر مهم است تغییر شیکل 1به عنوا  نتیجه نکته ) -2

در روش یوش آور شرح داده شیده در  .هاي تخمین زده شده با روش یوش آور چندا  دقیق نباشند

تورالعمل هاي موجود، صراهتاً از مشارکت مودهیاي بیاتتر در یاسی  کلیی سیازه آیین نامه ها و دس

صر  نظر می شود. در مواردي که این مشارکت قابل توجه باشد ممکن است تخمین هاي هاصل از 

 روش یوش آور امراه کننده باشد.

ل یوش مدل کرد  سه بعدي و لحاظ کرد  اثرات ییچب در تحلیل یوش آور مشکل می باشد. تحلی -3

آور براي مدل هاي دو بعدي یایه اراري شده و بطور استرده اي مورد استفاده قرار ارفته است. بیا 

این وجود در خصوص مشکالت کاربرد آ  در سیستمهاي سه بعدي به وییژه در سیسیتم هیاي سیه 

این  بر بعدي نامتقار  با نامنظمی در سختی یا جرم، کارهاي تحقیقاتی کمی صورت ارفته است. بنا
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مفهوم روشنی از چگونگی استخراج توزیع بار و تغییر مکا  هد  براي قاب هاي مختل  سیاختمانی 

عالوه بر آ ، هیچ توافیق و اجمیاع کلیی در خصیوص کیاربرد  .در سازه هاي نامنظم در دست نیست

 نیروي جانبی در یک یا دو جهت افقی وجود ندارد.

سیازه  )منحنی هیسیترزیس( طی باراراري لرزه ايروند ییشرفت زوال سختی در چرخه هاي غیر خ -4

 در محاسبات لحاظ نمی شود.

به لحاظ استاتیکی بود  روش، تحلیل یوش آور بر روي انرژي کرنشی سازه متمرکز شده اسیت و از  -5

سایر منابع استهالک انرژي از قبیل انرژي میرائی ویسکوز و جنبشی که در یاسی  دینیامیکی سیازه 

وشی می شود. عالوه بر آ  از اثرات مدت زما  زلزله و مقدار استهالک انیرژي مشارکت دارند چشم ی

 تجمعی مورد تقاضا چشم یوشی می شود.

فق  بارهاي لرزه اي افقی در نظر ارفته می شود. اثر مؤلفه قائم باراراري لرزه اي کیه در بعضیی از  -6

ه هال هیچ روشی براي چگیونگی موارد از اهمیت باتیی برخوردار است نادیده ارفته شده است. تا ب

لرزه اي ییشینهاد نشیده     ترکیب تحلیل یوش آور با کنب هاي محاسبه شده ناشی از هرکات قائم

 است.

غرفییت( وجیود دارد. از آنجائیکیه  -در این روش بطور ضمنی یک تفکیک بین عرضه و تقاضا )نییاز -7

غرفیت سازه اي همواره وابسته به نیاز  یاس  سازه اي غیر اتستیک وابسته به مسیر باراراري بوده و

 لرزه اي می باشد. کامالً آشکار است که این تفکیک صحیم نمی باشد.

 

 تاریخچیه زمیانی بدیهی است که تحلیل یوش آور کمبودهاي بسیار عمده اي از منظر تحلیل دینامیکی

بیا  .غیر خطی دارد و هراز نمی تواند به عنوا  یک ابزار دقیق براي تحلیل و ارزیابی سازه اي جانشیین شیود

این وجود با چندین راهکار توسعه یافته عملی می توا  بطور قابل مالهظه اي کارائی روش را بهبود بخشیید. 

قسیمت ییشنهاد شده اند که در  به همین منظور در طول دهه ارشته روش هاي یوش آور ییشرفته مختلفی

 مورد بحث قرار خواهد ارفت.  بعدي

 

 روش هاي تحليل پوش آور پيشرفته -2-6
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براي تحلیل یوش آور سینتی در طیول دهیه ارشیته  یقبل قسمتبا توجه به کاستی هاي ذکر شده در 

فی ارائه شیده تالش هاي فراوانی جهت رفع این مشکالت صورت ارفته و روش هاي یوش آور ییشرفته مختل

است. این روش ها بسته به اینکه شکل الگوي بار درآنها ثابت یا متغیر باشد به دو ایروه عمیده تقسییم میی 

شوند در اروه اول به منظور هفظ سادای تحلیل یوش آور سنتی همچنا  از الگوي بار ثابت در طول تحلیل 

ي باتتر را در نحیوه تعییین الگیوي بیار لحیاظ استفاده می شود. این روش ها عموماً سعی دارند اثرات مودها

نمایند و به منظور لحاظ کرد  اثرات مودهاي باتتر به مفاهیم تجزیه میودال در دینامییک سیازه هیا و روش 

هاي ترکیب مودي متوسل می شوند. ولی نحوه استفاده از این مفاهیم در روش هاي مختل  متفاوت بیوده و 

 هاي مودال با الگوي بار ثابت را به دو زیراروه تقسیم بندي کرد:برهمین اساب می توا  این روش 

یوش آور مودال با الگوي بار ثابت با چند بار اجرا، بطوریکه نتایج هاصل از چندین اجیراي  ( روش هاي1

 تحلیل یوش آور مستقل با الگوي بارهاي متناسب با چند مود اول با هم ترکیب می شوند. 

مودال با الگوي بار ثابت با یک بار اجرا، بطوریکه بجاي ترکیب نتیایج هاصیل از ( روش هاي یوش آور 2

چندین تحلیل یوش آور، الگوهاي بار متناسب با مودهاي مختل  باهم ترکیب شده و یک الگیوي بیار میودال 

 که از طریق یک بار اجراي تحلیل یوش آور بر سازه اعمال می شود. می شود هاصل

هاي یوش آور مودال با الگوي بار ثابت دسته دیگري از محققا  روش ییوش آور  همچنین عالوه بر روش

مودال ییشرفته اي با الگوي بار بهنگام شونده ارائه داده اند در این روش ها بیه منظیور لحیاظ کیرد  اثیرات 

 تغییرات ایجاد شده در مشخصات مودال سازه ناشی از تغییر شیکل هیاي یالسیتیک از الگوهیاي بیار میودال

استفاده می شود. بطوریکه در هر مرهله باراراري شکل الگوي بار وارده متناسیب  (adaptive)بهنگام شونده 

با مشخصات مودال سازه تغییر کرده و بهنگام می شود. روش هاي ییوش آور میودال بیا الگیوي بیار بهنگیام 

( چنید 1هاي: صورت ه زیر اروه بشونده نیز بسته به نحوه استفاده از مفاهیم ترکیب مودي می توانند به دو 

( یک بار اجرا تقسیم شوند. در ادامه این فصل هریک از اروه ها و زیر اروه هاي روش هیاي ییوش 2بار اجرا 

آور ییشرفته بطور کامل شرح داده می شود. از آنجائیکه این روش هاي ییشرفته ریشیه در تئیوري دینامییک 

لرا قبل از شرح روش هاي یوش آور ییشنهادي و به منظور آشنائی بیا سازه ها و تحلیل مودال سازه ها دارند 

مبانی تئوریکی روش هاي مودال، فرمول بندي هاکم بر یاس  دینیامیکی سیازه هیاي چنید درجیه آزادي در 

هالت مودال در یک بخب مستقل تحت عنوا  تحلیل تاریخچه زمانی میودال در قسیمت بعیدي شیرح داده 

 شده است.
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 ل تاریخچه زماني مودالتحلي -2-6-1

معادله هاکم بر یاس  یک ساختما  چند طبقه تحت اثر تکا  هاي لرزه اي افقی  tu g
  به صورت زییر

 می باشد.

           (1-2)             tumlkuucum y
  

به ترتیب ماتریس جرم، میرائیی  k, c, mبردار جابجایی جانبی طبقات نسبت به زمین می باشد،  uکه در آ  

، بردار یکه می باشد که تمام مولفه هیاي آ  برابیر واهید lکالسیک و سختی جانبی سیستم می باشد. بردار 

  :توا  به صورت نیروهاي لرزه اي موثر نوشت ( را می1-2سمت راست معادله ) است.

                  (2-2)                            tumltp yeff
 

و تغییرات زمانی آ  توس   ml = Sتوزیع فضایی نیروي موثر در ارتفاع ساختما  توس  بردار  tu y
   تعری

 بسی  داد nS می شود. این توزیع نیرو را می توا  به صورت ترکیبی از توزیع هیاي نییروي اینرسیی میودال

.[Chopra, 1995, section 13.2] 

                 (3-2)        n

N

n

n

N

n

n mSml  
 11

 

ام  nمود           ضریب مشارکت  nامین مود ارتعاش طبیعی سازه می باشد و nبردار شکل  nکه در آ  

 می باشد.

                (4-2)         n

T

nn MM           mlL
T

nn             
n

n
n

M

L
 

 .لرا نیروي زلزله موثر را می توا  به صورت زیر بس  داد

(5-2 )  



N

n

gn

N

n
neffeff tuStptp

11
,

)()()(  

 برابر است با: effP(t)و  Sام در بردار  nسهم مشارکت مود 

nnn                      ال ( -6-2) MS  

,)()(    ب ( -6-2) tuStp gnneff
 

,)(یاس  سیستم چند درجه آزادي تحت اثر نیروي  tp neff  تماماً در مودn  ام میی باشید و سیایر مودهیا در

یاس  سازه هیچ اونه مشارکتی ندارند. )تبدیل سیستم چنید درجیه آزادي بیه سیسیتم ییک درجیه آزادي( 

 میشود.بنابراین جابجایی طبقات بصورت زیر بیا  
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(7-2)                             )()( tqtu nnn  

 در هر لحظه از هل معادله زیر هاصل می شود. tqn)(که در آ  مقدار ضریب 

(8-2)           tu)t(qq2q gnn

2

nnnnn
  

n  فرکانس طبیعی ارتعاش وn نسبت میرائی مود n (2-8) می باشد. از هل معادلیه ام nq  بیه صیورت

 زیر بیا  می شود. 

(9-2)                             )()( tDtq nnn  

tu)(ام تحت اثیر nاز روي معادله هرکت سیستم یک درجه آزادي خطی مود  nD(t)که در آ   g
  تعییین

و نسیبت میرائیی  nمی شود. خصوصیات ارتعاشی این سیستم یک درجه آزادي عبارت از فرکانس طبیعی 

n  مودnسیستم چند درجه آزادي می باشد. ام 

(10-2) )(2
2

tuDDD gnnnnnn
                       

 ( جابجایی طبقات به صورت زیر در می آید.7-2در معادله ) (9-2با جانشین کرد  معادله )

(11-2 )                       )()( tDtu nnnn  

از قبیل: جابجایی طبقات، نیروي اعضا  داخلی و غیره را می توا  به صیورت زییر بییا   r(t)یاس  هر کمیت 

 .کرد

(12-2 )                                       )()( tArtr n

st

nn  

stکه در آ  
nr   نشا  دهنده یاس  استاتیکی مودال، مقدار استاتیکیr  تحت اثر نیروهاي خارجیnS  می باشد

 و

(13-2 )          )()(
2

tDtA nnn  

 .[Chopra, 1995, section 13.1]ام می باشد  nیاس  شبه شتاب سیستم یک درجه آزادي مود 
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 بیا  مفهومی روش تحلیل تاریخچه زمانی مودال سیستم چند درجه آزادي اتستیک -1-2شکل 

 

stدو فرآیند تحلیلی که منجر به تعیین 
nr  و(t)nA ( نشیا  1-2می شود به صورت شیماتیک در شیکل )

( نشا  دهنده یاس  سیستم چند درجه آزادي تحیت اثیر نییروي 12-2( و )11-2داده شده است معادتت )

(t)eff,np ب(. بنابراین یاس  سیستم تحت اثر بار کلی  -6-2)رابطه  می باشد(t)eff,np :برابر است با 

(14-2)                  tDtutu
N

n

nnn

N

n

n 
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(15-2)                            tArtrtr
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( معادلیه اسیتاندارد 7-2این روش هما  روش تحلیل تاریخچه زمانی مودال کالسیک می باشد: معادله )

ام یاسی  را تعییین میی n( میزا  مشیارکت میود 12-2( و )11-2می باشد. معادتت ) nq(t)مودال هاکم بر 

( بیانگر ترکیب یاس  مشارکت همه مودها می باشد. بیا ایین وجیود نحیوه 15-2( و )14-2کنند و معادتت )

از روش هاي مرسوم در کتاب هاي دینامییک سیازه  بیا  و استخراج این معادتت استاندارد در اینجا متفاوت

به صورت نیروهاي موثر مودال بس  داده شده است که تحیت  effpدر اینجا نیروي لرزه اي موثر  .ها می باشد

اثر این نیروهاي موثر مودال فق  مود مربوطه از سازه تحریک می شود و یاس  ها تمامیاً در آ  میود خواهید 

حوه بیا  منجر به یک یایه معقول براي روش تحلیل یوش آور میودال میی شیود کیه در بود. استفاده از این ن

 ذیل بیا  می شود.

 

 

Abstract: 

An innovative single-run adaptive modal pushover procedure based on the modal story shear and moment 

has been developed for seismic assessment of braced frames. In which the load pattern consist of the lateral 

forces and also the vertical forces in columns. The lateral and the vertical force patterns are derived from the 

combined modal story shear and the combined modal story moment profiles. The effect of the higher modes and 

interaction between modes in the inelastic phase is reflected in the single load pattern. The structural responses 

during the analysis are easily traced through the single-run procedure. Accuracy of the proposed method has 

been verified on a 9-story braced frame under Tabas earthquake records. The results indicate that this method 

could predict the results of the nonlinear time history analysis appropriately. 


