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 : چکیده

آور به عنوان یکک های تحلیل پوشروشای بر اساس عملکرد استفاده از های اخیر با گسترش مفهوم طراحی لرزهدر سال

آور هکای تحلیکل پکوشها یافتکه اسکت. درحالیککه روشای سازهابزار کاربردی مناسب توسعه فراوانی در طراحی و ارزیابی لرزه

مودهکای بکاالتر و  یثابت بوده و اثرات مودها یشکل مود فرض کیمحدود به  هانامههای موجود در آیینمرسوم از جمله روش

. در ایکن تحقیکی یکک گکرددیها لحکا  نمدر آنها همچنین اثرات تحریک همزمان دو جهته عمود بر هم زلزله یچشی سازهپ

اثکر  تحکت پکالن در نکامنظم هایسکازه آور مکودالپوش جهت تحلیل (single-run)آور یک بار اجرا روش جدید تحلیل پوش

 یبکیمکودال ترکو پکیچش بکرش الگوی بار اعمالی بکر اسکاس  ر آنکه د شده است شنهادیپی همزمان زلزله تحریک دوجهته

و بکرش و پیچش حاصکل از آن برابکر بکا برش شود که به نحوی تعیین می yو  xهمزمان در دو جهت  کیاز تحر یطبقات ناش

پیچش حاصل از روش تحلیل طیفی گردد. در الگوی بار پیشنهادی، اثر مشارکت مودهای بکاالتر و پیچشکی و انکدرکنش بکین 

غیکر االسکتیک  رفتاردر و اعمال همزمان تحریک زلزله در دو جهت عمود بر هم محتوی فرکانسی طیف طراحی و اثرات ها آن

آور، ر گرفتن تغییرات آنی مشخصات غیرخطی سکازه در طکول تحلیکل پکوشگردد. همچنین به منظور در نظمیلحا  ها سازه

از روش طیف ظرفیت بهنگام شونده استفاده شده است. بمنظور بررسی دقت و کارائی روش  جهت تعیین منحنی ظرفیت سازه

هفت  اثر تحتدر پالن  منامنظ زهسا دو نمونه روی بر پیشنهادی روش OpenSEESهای نرم افزار با استفاده از قابلیت مذکور،

آور پیشکنهادی و و نتایج حاصکل از روش تحلیکل پکوش شده اعمال مختلف هایزلزلهزوج رکورد شتاب عمود بر هم حاصل از 

های دقیی مورد مقایسکه و ارزیکابی قکرار آور با نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیر خطی به عنوان پاسخهای پوشسایر روش

 باشد.های مورد مطالعه میای سازههای لرزهاکی از دقت باالی روش پیشنهادی در تخمین پاسخنتایج ح گرفته است.
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 مقدمه -1-1

های غیرخطی به منظور تخمین های اخیر و لزوم استفاده از تحلیلگسترش روز افزون طراحی بر اساس عملکرد در سال

ی، شامل خطریغ یهالیتحلای در مورد صحیح سازه در سطوح عملکردی پایین سبب شده است که تحقیقات گسترده پاسخ

انجام یابد.  دیجدی هاسازه یطراح زیموجود و ن یهاسازه یالرزه یابیارزی براتحلیل دینامیکی و استاتیکی غیرخطی، 

باشد. اما استفاده از آن به دلیل وابستگی این روش به ها، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی میترین روش تحلیل سازهدقیی

هایی فرآیند تحلیل، با محدودیتها و همچنین پیچیدگی و طوالنی بودن ی مقیاس کردن آنی انتخابی و نحوهی زلزلهرکوردها

تر بودن این باشد که استفاده از آن با توجه به سادهآور میهای غیرخطی، تحلیل پوشهمراه است. یکی دیگر از انواع تحلیل

آور سنتی موجود در های تحلیل پوشروش نسبت به تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، روز به روز در حال افزایش است. روش

های کوتاه دو خطی سازههای حاصل از تحلیل دینامیکی غیرتوانند پاسخای با دقت مناسبی میهای بهسازی لرزهلعملدستورا

بینی نمایند. ولی از آنجائیکه اکثر این روش ها محدود به یک مود فرضی ثابت بوده و اثرات مودهای باالتر و بعدی را پیش

های سه بعدی نامنظم در پالن، علی الخصوص تحت اثر زلزله همزمان پاسخ سازهگردد در تخمین ها لحا  نمیپیچشی در آن

لذا رفع شوند. ای در دو جهت عمود بر هم از دقت و کارائی مناسبی برخوردار نیستند و ممکن است منجر به نتایج گمراه کننده

 ر بوده است.های اخیها در سالآور موضوع بسیاری از پژوهشهای تحلیل پوشهای روشکاستی

  اهداف و ضرورت و پژوهش -2-1

و  هااقتصادی بر اساس عملکرد مورد انتظار از آن های ایمن وبا توجه به تمایل روز افزون جامعه مهندسی به طرح سازه

های رفع نارساییسبب شده است که تحقیقات فراوانی به منظور ها خطی در تحلیل سازههای غیراستفاده از تحلیلضرورت 

به عنوان یک ابزار کاربردی قدرتمند صورت بگیرد. درحالیکه اکثر این تحقیقات بر روی های تحلیل استاتیکی غیرخطی روش

های نامنظم در پالن صورت گرفته است. درحالیکه های دو بعدی صورت گرفته و مطالعات نسبتا محدودی بر روی سازهسازه

گیرند و مود رفتاری و تغییر شکل جانبی ی افقی زلزله قرار میان دو مولفهها سه بعدی بوده و تحت اثر همزمدر عمل، سازه

های دو بعدی می باشد و این اثرات های سه بعدی نامنظم در پالن به دلیل اثرات مودهای پیچشی متفاوت از سازهسازه

  آور سازه های نامنظم در پالن لحا  شوند.بایستی در تحلیل پوش

ها ها و ارزیابی دقیی آنان متعددی با علم به اینکه در نظر گرفتن اثرات نامنظمی در سازههای اخیر محققدر سال

های اند که منجر به پیشنهاد روشباشد، مطالعاتی را در این مورد انجام دادهها میسازی و تحلیل سه بعدی سازهنیازمند مدل
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تحریک یک جهته و نیز دو جهته شده است که هر یک دارای  های سه بعدی نامتقارن در پالن تحت اثرآور سازهتحلیل پوش

ها آور تحت اثر تحریک یک جهته قادر به در نظر گرفتن رفتار پیچشی سازههای تحلیل پوشباشند. روشهایی میمحدودیت

ت اثر تحریک دو آور تحهای تحلیل پوشباشند. از طرفی، در اکثر روشهایی با خروج از مرکزیت دو جهته( نمی)بخصوص سازه

های حاصل از تحلیل به طور مستقل انجام شده و پاسخ نهایی سازه از ترکیب پاسخ yو  xآور در دو جهت جهته، تحلیل پوش

آید. در حالیکه قانون جمع آثار قوا در ناحیه غیر خطی برقرار نبوده و نمی توان از ترکیب در دو جهت ذکر شده بدست می

 های حاصل از تحلیل در دو جهت به پاسخ نهایی دست یافت.  پاسخ

های نامنظم در پالن تحت اثر تحریک دو آور سازهی روش جدیدی برای تحلیل پوشاین تحقیی، ارائههدف از انجام 

سعی بر آن است تا با انجام پژوهش در مورد چگونگی تعیین الگوی بار تحت اثر تحریک دوجهته باشد و جهته همزمان می

آور در تخمین حاسباتی و افزایش دقت روش پوشآور جدیدی را به منظور کاهش حجم عملیات مهمزمان، روش تحلیل پوش

ها های سه بعدی نامنظم در پالن پیشنهاد داد. بطوریکه در آن، اثرات مودهای باالتر و اندرکنش بین آنای سازههای لرزهپاسخ

ظر گرفته شود تا های افقی زلزله به صورت همزمان در یک الگوی بار در نغیرخطی لحا  گردد. همچنین اثرات مولفه در ناحیه

توان رفتار سازه را تحت اثر انجام داد. در این صورت می (single-run)آور را به صورت یک بار اجرا بتوان تحلیل پوش

آور پیشنهادی قابلیت بنابراین عالوه بر اینکه روش پوش بارگذاری جانبی تدریجی در هر گام از بارگذاری تعقیب نمود.

توان انتظار داشت را خواهد داشت، می IDA (Incremental Dynamic Analysis )ی میکی افزایشدینا سازی با تحلیلشبیه

آور پیشنهادی روشی ، روش پوشIDAکه به دلیل حجم عملیاتی کمتر و سرعت باالتر روش پیشنهادی نسبت به روش 

 های سه بعدی نامنظم در پالن باشد.تر در تحلیل سازهتر و کاربردیساده

 وهش روش پژ -3-1

های خطی الهام از روش تحلیل طیفی سازهبا و ها سازه یکینامیحاکم بر رفتار دریاضی معادالت  یبررستحقیی با  نیدر ا

های نامنظم یک روش تحلیل پوش آور مودال یکبار اجرا برای سازهتحریک دو جهته همزمان زلزله  نامنظم در پالن تحت اثر

همچنین  یدر آن اثر مشارکت مودهای باالتر و پیچش کهپیشنهاد شده است. بطوریمان در پالن تحت اثر تحریک دو جهته همز

لحا  شده سازه ها غیر االستیک  رفتاردر و اثرات اعمال همزمان تحریک زلزله در دو جهت عمود بر هم مودها  بیناندرکنش 

تعیین  yو  xهمزمان در دو جهت  کیاز تحر یطبقات ناش یبیمودال ترکو پیچش برش الگوی بار اعمالی بر اساس است. 

بر  پیشنهادی روش OpenSEESبا استفاده از قابلیت های نرم افزار  به منظور بررسی دقت و کارائی روش مذکور،شود. می

ی نامنظم در پالن تحت اثر هفت زوج شتابنگاشت به کار گرفته شده و نتایج حاصل از طبقه 20و  9ی نمونه یسازه دو یرو
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آور پوش لیتحل عالوه بر روش ییتحق نیشده است. در ا سهیمقای رخطیغ یزمان خچهیتارتایج حاصل از تحلیل آن با ن

های حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی پاسخ اند.قرار گرفته یمورد بررس زین  M1و  MPAآور پوش یهاروش ،یشنهادیپ

های دقیی فرض شده و پاسخ های ی افقی به عنوان پاسخمولفه های مختلف با دوهای نمونه تحت اثر تحریک زلزلهساختمان

های دقیی مقایسه شده است. سپس با انجام مطالعات آماری، دقت روش آور با این پاسخهای مختلف پوشحاصل از روش

آور به پوش های حاصل از یک روشای مورد بررسی قرار گرفته است. هر قدر پاسخهای سازهپیشنهادی در تخمین پاسخ

آور مذکور از کارائی باالیی در تخمین های حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی نزدیک باشند به همان اندازه روش پوشپاسخ

های حاصل از تحلیل باشد. عالوه بر آن، با تعریف یک شاخص خطا براساس تفاوت پاسخها برخوردار میای سازههای لرزهپاسخ

 های مختلف با یکدیگر مقایسه شده است.ل دینامیکی غیرخطی، خطای حاصل از روشآور نسبت به پاسخ تحلیپوش

 شرح فصول -4-1

این طرح پژوهشی در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است. در فصل اول به بیان ضرورت و اهداف پژوهش پرداخته شده 

آور ارائه شده است. فصل تحلیل پوشهای مختلف پژوهش، توضیحاتی در مورد روش یاست. در فصل دوم با بررسی پیشینه

ی همزمان اختصاص های نامنظم در پالن تحت اثر تحریک دوجهتهآور سازهسوم به معرفی روش پیشنهادی برای تحلیل پوش

ای های لرزهسازی، دقت و کارایی روش پیشنهادی در تخمین پاسخی مدلیافته است. در فصل چهارم پس از شرح نحوه

گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ها مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پنجم نتیجهسه با سایر روشقایدر م هاسازه

 ارائه شده است. 
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 مقدمه -1-2

های اخیر سبب شده یی در سالجابجاتر پارام سازه بر اساسپاسخ  گسترش روزافزون طراحی بر اساس عملکرد و کنترل

 یالرزه یابیارزی برای، شامل تحلیل دینامیکی و استاتیکی، خطریغ یهالیتحلای در مورد است که تحقیقات گسترده

ها، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی ترین روش تحلیل سازهانجام یابد. دقیی دیجدی هاسازه یطراح زیموجود و ن یهاسازه

ها و ی مقیاس کردن آنی انتخابی و نحوهی زلزلهاشد. اما استفاده از آن به دلیل وابستگی این روش به رکوردهابغیرخطی می

ها هایی همراه است. از طرفی، با توجه به رفتار غیرخطی سازههمچنین پیچیدگی و طوالنی بودن فرآیند تحلیل، با محدودیت

های غیرخطی، تحلیل استاتیکی باشد. یکی دیگر از انواع تحلیلناپذیر میتنابهای غیرخطی اجی طرح، انجام تحلیلدر زلزله

برخوردار بوده  یدر جامعه مهندس یشتریب تیبودن آن از مقبول تریو کاربرد یسادگ لیبه دلباشد که آور( میغیرخطی )پوش

 باشد. و استفاده از آن روز به روز در حال افزایش می

ها، الگوی بار جانبی در ارتفاع سازه و به صورت تدریجی تا رسیدن تغییر مکان نقطه کنترل به آور سازهدر تحلیل پوش

ی تغییر مکان های الگوی بار و محاسبهی تعیین جهت و مقدار مولفهشود. نحوهتغییر مکان هدف مشخص، به سازه اعمال می

آور های مختلفی برای تحلیل پوش. در طول سالیان گذشته روشباشدمی آورپوش لیتحلهای هدف وجه تمایز انواع روش

های جدید و افزایش ی روشهای موجود و نیز ارائهپیشنهاد شده است. امروزه نیز تحقیقات متعددی به منظور بهبود روش

آور دو پوش لیتحل یهاروشاز  در ادامه به معرفی برخیگیرد. ای انجام میهای سازهدقت این نوع تحلیل در تخمین پاسخ

 شود.پرداخته می جهتهو دو  کی کیتحت اثر تحر یآور سه بعدپوش لیتحل یهاروشی و نیز بعد

 آور دو بعديهاي تحلیل پوشروش -2-2

های دو بعدی به عنوان ابزاری قدرتمند برای طراحی و آور سازههای متعددی برای تحلیل پوشطی سالیان گذشته روش

ها فقط یک مود را در تحلیل در نظر گرفته و قادر به در نظر ها، پیشنهاد شده است. برخی از این روشای سازهعملکرد لرزه

 و هامحدودیت رفع راستای در هایی، بنابراین محققان تالش]1-3[ها نیستند نگرفتن اثر مودهای باالتر و اندرکنش بین آ

و  ]15-18[آور چند مودی های تحلیل پوشتوان به روشکه از آن جمله می ]4-14[اند ها انجام دادهاصالح آن و توسعه

ها نیز توسعه به منظور ارزیابی پلآور اشاره نمود. همچنین تحلیل پوش ]19-23[آور بهنگام شونده های تحلیل پوشروش

 .]24-31[داده شده است 
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 جهته کی کیتحت اثر تحر آور سه بعديهاي تحلیل پوشروش -3-2

ها ها و ارزیابی دقیی آنهای اخیر محققان متعددی با علم به اینکه در نظر گرفتن اثرات نامنظمی در سازهدر سال

اند که منجر به پیشنهاد باشد، مطالعات متعددی را در این مورد انجام دادهها میسازی و تحلیل سه بعدی سازهنیارمند مدل

در ادامه در . ]32-44[ی نامتقارن در پالن تحت اثر تحریک یک جهته شده است های سه بعدآور سازههای تحلیل پوشروش

 شود.توضیحاتی می جهته کی کیتحت اثر تحر یآور سه بعدپوش لیتحل یهاروشمورد برخی از 

 (1998)فااال و کیالر  -1-3-2

نامه در چهار بر اساس آیینآوری را پیشنهاد دادند که در آن، الگوی بار مثلثی فااال و کیالر روش پوش 1998در سال 

. در این روش نامتقارنی در پالن، با جابجا کردن مرکز شوندنقطه مختلف در جهت عمود بر خروج از مرکزیت سازه اعمال می

 .]45[ گردددرصد بعد بزرگتر طبقه ایجاد می 10ی جرم سازه به اندازه

 (2000) مقدم و تسو -2-3-2

را برای تحلیل سه بعدی  MTمقدم و تسو روش های سه بعدی، اال در سازهبه منظور در نظر گرفتن اثرات مودهای ب

الگوی بار با در نظر گرفتن توزیع متناسب با مودی که بیشترین اثر را در  که در آن، های نامتقارن در پالن پیشنهاد دادندسازه

شتابنگاشت به کار گرفته شده و نتایج  10ی نمونه تحت اثر . این روش روی دو سازهشودجابجایی جانبی دارد، محاسبه می

ها با نتایج ی مطابقت خوب آنحاصل از آن با نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان دهنده

 . ]46[تحلیل دینامیکی غیرخطی است 

 (2004) گوئل و چوپرا -3-3-2

های سه بعدی نامتقارن در پالن توسعه دادند. در این روش را برای سازه ]15[ آور مودالگوئل و چوپرا تحلیل پوش

ی مورد نظر در هر مود تحت الگوی بار متناسب با همان مود تحلیل شده و پاسخ سازه در چند مود مورد نظر بدست سازه

 . ]47[ شودحاصل میهای حاصل از مودهای مختلف آید. سپس پاسخ نهایی سازه با ترکیب پاسخمی
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 (2005)آلمیدا  و باروس -4-3-2

، برای تحت اثر تحریک یک زلزله الگوی بار چند مودی را با استفاده از پاسخ االستیک سازهیک آلمیدا و باروس 

ی نمونه به . این روش روی سه سازهای برخوردار است پیشنهاد دادندها از اهمیت ویژههایی که اثر مودهای باالتر در آنسازه

ی دقت و ه و نتایج حاصل از آن با نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان دهندهکار گرفته شد

کارایی مناسب این روش در مقایسه با نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی در مواری که رفتار دینامیکی سازه تحت 

 .]48[گیرد، است تاثیر مود غالب شکل می

 (2012) همکارانششاکري و  -5-3-2

-story-shearتحت عنوان یک بار اجرا  یآور مودال به هنگام شوندهشاکری و همکارانش روش پوش 2012در سال 

and-torque-based adaptive (STA) های سه بعدی نامنظم در پالن تحت اثر تحریک یک ای سازهرا برای ارزیابی لرزه

از  در هر مرحلهآمده و با استفاده از برش و لنگر پیچشی مودال طبقات بدست  STAروش در  بار یالگو. جهته پیشنهاد دادند

شود. در این الگوی بار، اثر مشارکت مودهای باالتر و پیچشی و همچنین به هنگام می آنی سازهبراساس خواص مودال تحلیل، 

به  STAشود. در روش در نظر گرفته می های دینامیکی سازه درناحیه غیر االستیکها و تغییرات مشخصهاندرکنش بین آن

های نامنظم در پالن، از ی تغییر مکان هدف سازهی کنترل به منظور محاسبهمنظور حل مشکل ابهام در چگونگی تعیین نقطه

تحت اثر  ی نامنظم در پالنروش انرژی به منظور استخراج منحنی ظرفیت سازه استفاده شده است. این روش بر روی سه سازه

حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی مقایسه شده  جینتاهای حاصل با به کار گرفته شده و پاسخ نج رکورد شتاب نزدیک گسلپ

باشد های تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی میقادر به تخمین مناسب پاسخ STAدهد که روش است. نتایج حاصل نشان می

]49[ . 

 (2014) تربالی و شاکري -6-3-2

های ای سازهرا برای ارزیابی لرزه ST-ACSآور یک بار اجرا تحت عنوان ، تربالی و شاکری یک روش پوش2014در سال 

با استفاده از برش و . در این روش یک الگوی بار ثابت سه بعدی نامنظم در پالن تحت اثر تحریک یک جهته پیشنهاد دادند

شود. عالوه بر آن ن، اثر مشارکت مودهای باالتر و پیچشی در نظر گرفته میکه در آ آیدلنگر پیچشی مودال طبقات بدست می

های دینامیکی سازه درناحیه غیر االستیک، منحنی ظرفیت سازه بر اساس به منظور در نظر گرفتن اثرات تغییرات آنی مشخصه

 گردد.تعیین می ]Adaptive Capacity Spectrum Method (ACSM) ]24تغییر شکل آنی سازه با استفاده از روش 
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های مختلف، به کار گرفته شده و با تحت اثر شتابنگاشت SACهای گروه بر روی دو نمونه از ساختمان ST-ACS روش

ای های لرزهدر تخمین پاسخ حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی، دقت و کارایی آن جینتاهای حاصل با ی پاسخمقایسه

 جینتااست.  نیز مقایسه شده M1و  MPAهای با روش ST-ACS ها مورد بررسی قرار گرفته است. عالوه بر آن، روشسازه

صل از تحلیل دینامیکی غیرخطی های حابه پاسخ ST-ACS های حاصل از روشتر بودن پاسخی نزدیکحاصل نشان دهنده

 .]50[باشد می M1و  MPAهای های حاصل از روشدر مقایسه با پاسخ

 (1395) عباس نیا و همکارانش -7-3-2

با های سه بعدی نامتقارن ای سازهآور بهنگام شونده برای ارزیابی لرزهعباس نیا و همکارانش یک روش تحلیل پوش

با در نظر گرفتن و در آن یک الگوی بارگذاری بر اساس جابجایی  نمودند. این روش یک بار اجرا بوده و معرفیAPAT عنوان 

آید. بدین بدست میبر اساس روش ترکیب جرم موثر مودی کار جانبی انجام شده توسط نیروهای دورانی، اثرات پیچش و 

شود. در این روش به منظور تعیین سازه بهنگام می صورت که الگوی بارگذاری در هر گام تحلیل بر اساس مشخصات جدید

، این روش در APATسیستم یک درجه آزادی معادل از روش انرژی استفاده شده است. به منظور بررسی دقت و کارایی روش 

روش چند ساختمان سه بعدی نامتقارن در پالن تحت اثر هفت شتابنگاشت به کار گرفته شده و نتایج آن با نتایج حاصل از 

دقت  ی باال بودندهندهنشان تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی به عنوان روش دقیی مقایسه شده است. این نتایج 

باشد می آور سنتی و مودالهای پوشدر مقایسه با روش های نامتقارنتغییرمکان ساختمانهای در تخمین پاسخ APATروش 

]51[ . 

 (2018زارع و شایانفر ) -8-3-2

ی یک بار اجرا بر اساس روش انرژی و با در نظر گرفتن اثرات پیچش آور به هنگام شوندهایانفر یک روش پوشزارع و ش

های سه بعدی ای سازهبرای ارزیابی لرزه EPT (energy-based pushover-analysis with torque-effects) تحت عنوان

نامنظم تحت اثر تحریک یک جهته پیشنهاد دادند. در این روش از مفهوم انرژی به منظور در نظر گرفتن اثرات مشارکت 

صورت  گردد. بدینای در تعیین الگوی بار به هنگام شونده استفاده میمودهای باالتر و نیز اثر خرابی سازه ناشی از بارهای لرزه

شود. عالوه بر آن، به منظور در که تحلیل با الگوی بار بر اساس شکل مود اول االستیک آغاز شده و در هر مرحله به هنگام می

 یروش بر روشود. این از طیف ظرفیت به هنگام شونده استفاده میدر طول تحلیل مشخصات سازه  یآن راتییتغنظر گرفتن 

در مقایسه با تحلیل تاریخچه زمانی  و دقت و کارایی آن به کار گرفته شده رکورد 20ثر تحت ا یطبقه 20و  9ی دو سازه
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های حاصل نزدکتر بودن پاسخاز  یحاکحاصل  جینتابررسی شده است.  STAو  MPAآور های تحلیل پوشغیرخطی و روش

  . ]52[باشد. و روش دیگر میبه نتایج بدست آمده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی نسبت به نتایج د EPTاز روش 

 

 جهته دو کیتحت اثر تحر آور سه بعديهاي تحلیل پوشروش -4-2

باشند، تحت اثر هایی که دارای خروج از مرکزیت دو جهته میها بخصوص سازهبا توجه به اینکه رفتار پیچشی سازه

های سه بعدی نامتقارن در پالن تحت اثر تحریک آور سازهشود، تحلیل پوشتحریک یک جهته به درستی در نظر گرفته نمی

 لیتحل یهاروشدر ادامه برخی از  .]53-60[توسعه یافته است  آور تحت اثر تحریک دو جهتهیک جهته به تحلیل پوش

 شود.ارائه می جهته دو کیتحت اثر تحر یآور سه بعدپوش

 (2002) آیاال و تراوا -1-4-2

با  در طبقات و آیاال و تراوا با در نظر گرفتن رفتار پیچشی سازه ناشی از عدم تقارن در توزیع جرم، سختی و یا مقاومت 

ی مودهایی که در آن همه های نامتقارن ارائه نمودندای سازهبرای ارزیابی عملکرد لرزهالگوی بار یک  ،استفاده از آنالیز طیفی

الگوی بار همزمان در دو جهت عمود بر هم شود. این درصد نیروها را دارند، در نظر گرفته می 90که درصد مشارکت بیشتر از 

  . ]61[ گرددسازه اعمال میبه 

 (2011)چوپرا و  ریس  -2-4-2

تحت های سه بعدی نامنظم در پالن را برای سازه ]14[( MPAمودال) یرخطیغ یکیاستات لیریس و چوپرا روش تحل

آور سازه متناسب با مودهای مختلف در ، تحلیل پوشباشدکه چند بار اجرا می توسعه دادند. در این روشاثر تحریک دو جهته 

ی سازهدو روی  MPA . روششودها پاسخ نهایی سازه محاسبه میطور مستقل انجام شده و از ترکیب آنبه  yو  xدو جهت 

 PERFORM-3Dافزار زوج شتابنگاشت و با استفاده از نرم 30تحت اثر  ای دیوار برشی بتنیبا سیستم لرزه طبقه 62و  48

دقت کافی برای مسائل کاربردی طراحی و  MPA وش تحلیلبیانگر آن است که ر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل

 . ]62[ارزیابی ساختمان را دارد 
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 (2012)کرسلین  و فایفر  -3-4-2

ها با فرض االستیک های متوسط و بلندمرتبه نامتقارن در پالن توسعه دادند. آنرا برای سازه N2کرسلین  و فایفر روش 

باقی ماندن سازه در مودهای باالتر، شکل مودی را با استفاده از ضرایب اصالح حاصل از تحلیل مودال االستیک تصحیح 

یابد و اثرات مودهای باالتر ( انجام میyو  xبر هم )آور به صورت مستقل در دو جهت عمود نمودند. در این روش، تحلیل پوش

 . ]63[شود با به کارگیری دو ضریب اصالح همزمان در نظر گرفته می

 (2014و  2012)مانوکاس و همکارانش  -4-4-2

های سه بعدی نامتقارن در پالن برای سازه MPAآور چند مودی مشابه با روش مانوکاس و همکارانش یک روش پوش

ی یک درجه آزادی ی چند درجه آزادی به سازهبا این تفاوت که در تبدیل سازه پیشنهاد دادند جهته ک دوتحت اثر تحری

ی تحریک دو جهته به هم وابسته بوده و شود که دو مولفهدر این روش فرض میشود. معادل، از روش جدیدی استفاده می

باشد. . بنابراین انجام تحلیل مستقل در هر جهت ضروری نمیآیدی یک درجه آزادی معادل بر اساس این فرض بدست میسازه

]65-64[. 

 (2012) پورشاء -5-4-2

های آور سازهآور را به منظور در نظر گرفتن اثرات تحریک دو جهته در تحلیل پوشبک روش جدید تحلیل پوش پورشاء

به طور همزمان  yو  xپیشنهاد داده است. در این روش بار جانبی در دو جهت افقی  2012نامتقارن دو جهته در پالن در سال 

شود، این روش از یک روند تکرار ک جهت کنترل مییی کنترل فقط در طهکه تغییر مکان نقییشود. از آنجابه سازه اعمال می

های به تغییر مکان yو  xی کنترل در هر دو جهت افقی کند تا زمانی که تغییر مکان نقطهشونده در تحلیل سازه استفاده می

جهت اصلی، الگوی بار جهت  ( به عنوانyیا  xهدف تعیین شده در این دو جهت برسد. بدین منظور با انتخاب یک جهت )

شود. اور انجام میبه سازه اعمال شده و تحلیل پوش γو الگوی بار جهت دیگر با ضریب مقیاس دلخواه  1انتخابی با ضریب 

هدف تعیین شده  نیز به تغییر مکان yشود که تغییر مکان بام در جهت تا زمانیکه تکرار می γآور با تغییر مقدار تحلیل پوش

زوج شتابنگاشت به کار گرفته  7نامنظم در پالن تحت اثر  یطبقه 10و  4ی دو سازه یروش بر روجهت برسد. این در آن 

بررسی شده  (TLP) آور با الگوی بار مثلثیو پوش MPAاور های تحلیل پوشدر مقایسه با روش و دقت و کارایی آن شده

در مقایسه با  هاسازه ایی لرزههاپاسخ نیدر تخم MPAی و روش شنهادیروش پ مناسباز دقت  یحاکحاصل  جینتااست. 

  . ]66[ باشندیم TLPروش 
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 (2014)پورشاء و همکارانش  -6-4-2

های ای سازهرا برای ارزیابی لرزهتوسعه یافته  CMP  (Consecutive Modal Pushover)پورشاء و همکارانش روش

پیشنهاد دادند که در آن اثرات پیچش و نیز اثرات مودهای باالتر لحا   بلند نامتقارن در پالن تحت اثر تحریک دوجهته

ها با استفاده از تعیین شده و پاسخ نهایی از ترکیب آن yو  x. پاسخ سازه در این روش به صورت مستقل در دو جهت شودمی

ار گرفته شده و دقت و زوج شتابنگاشت به ک 7طبقه تحت اثر  15ی آید. این روش روی دو سازهبدست می SRSSروش 

اور با الگوی بار یکنواخت و الگوی بار بر اساس مود غالب، ای در مقابسه با تحلیل پوشهای سازهکارایی آن در تخمین پاسخ

توسعه یافته در تخمین مقادیر دریفت طبقات بیشتر از  CMPدهد که دقت روش نتایج حاصل نشان می مقایسه شده است.

 . ]67[باشد ده میهای ذکر شسایر روش

 (2014خوشنودیان و همکارانش ) -7-4-2

را به منظور تخمین  consecutive modal pushover procedure (MCMP)روش  خوشنودیان و همکارانش

های استاتیکی های بلند نامتقارن در پالن تحت اثر تحریک دو جهته پیشنهاد دادند که مانند سایر روشای سازههای لرزهپاسخ

نماید. در این ذکر شده است(، استفاده می ]1[اور )که در مقاالت مختلف ی تحلیل پوشز مفاهیم اساسی و اولیهغیرخطی ا

های حاصل از دو تحلیل آور چند بار اجرا، ماکزیمم پاسخاور یک بار اجرا و یک تحلیل پوشروش با انجام یک تحلیل پوش

های به عنوان پاسخ نهایی سازه در آن جهت در نظر گرفته شده و در نهایت با ترکیب پاسخ yو  xآور مذکور در دو جهت پوش

شود. الزم به ذکر است که تغییرات در ، پاسخ نهایی سازه محاسبه میSRSSبا استفاده از قانون ترکیب  yو  xدو جهت 

 MCMP شود. روشروش در نظر گرفته نمی های غیراالستیک، در اینی مورد نظر ناشی از تغییر شکلمشخصات مودال سازه

زوج شتابنگاشت مورد ارزیابی قرار گرفته است و دقت و  7ی نامتقارن در پالن تحت اثر طبقه 20و  15، 10ی سازه 3روی 

بیانگر آن است که روش  بررسی شده است. نتایج حاصل FEMAو  PMPAاور های تحلیل پوشدر مقایسه با روش کارایی آن

MCMP در است جابجایی و دریفت طبقات را با دقت مناسبتری نسبت به روش قاFEMA  تخمین بزند. عالوه بر آن، روش

MCMP   عمکرد بهتری در تخمین دوران مفصل پالستیک نسبت به روشPMPA  68[دارد[. 

 (2015) شاکري و قربانی -8-4-2

توسعه داده و  های سه بعدی نامتقارن در پالن تحت اثر تحریک دوجهتهرا برای سازه ]STA  ]44شاکری و قربانی روش

-story-Shear-and-Torque-based pushover procedure for Bi)تحت عنوان  آور چند بار اجرایک روش پوش
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direction excitation )ST-Bi ها در تر و اندرکنش بین آنگرفتن اثر مودهای باالر دادند. در این روش با در نظ پیشنهاد

به طور مستقل محاسبه شده و  yو  xناحیه غیرخطی، الگوی بار با استفاده از برش و پیچش مودال طبقات برای دو جهت 

های بدست ، پاسخ نهایی سازه از ترکیب پاسخسپسیابد. انجام می مستقال به صورت یک بار اجرا جهت هر آور درتحلیل پوش

بر اساس روش انرژی  ST-Bi. الزم به ذکر است که منحنی ظرفیت سازه در روش گرددمحاسبه می yو  xآمده در دو جهت 

درصد خروج از مرکزیت مرکز جرم سازه در هر  10)با نامنظم در پالن  ینمونه یدو سازه یروش بر روگردد. این تعیین می

افزار ها با استفاده از نرمسازی و تحلیل سازهمدل و زوج شتابنگاشت به کار گرفته شده 7تحت اثر ( yو  xجهت دو 

OpenSees  انجام گرفته است. دقت و کارایی روشST-Bi اور های تحلیل پوشدر مقایسه با روشMPA  وM1  بررسی شده

  . ]69[ باشندیم هاسازه ایی لرزههاپاسخ نیدر تخم یشنهادیروش پ مناسباز دقت  یحاکحاصل  جینتااست که 

 (2016)بلجو و بنتو  -9-4-2

 Improved Modal Pushover Analysis (IMPA)ای تحت عنوان بهبود یافتهآور مودال بلجو و بنتو روش پوش
ی با در نظر گرفتن تغییر شکل سازه در محدودهرا  جهته های نامنظم تحت اثر تحریک یک و دوای سازهبرای ارزیابی لرزه

زوج شتابنگاشت و با  14تحت اثر  ی نامتقارن در پالنطبقه 9و  3ی سازهدو روی این روش . رفتار غیراالستیک معرفی نمودند

 N2 و MPA ،ASCE/SEI 41-06اور های تحلیل پوشمورد ارزیابی قرار گرفته و با روش SeismoStructافزار استفاده از نرم

 .]70[ باشدها میسایر روشنسبت به  IMPAمقایسه شده است. نتایج حاصل حاکی از برتری نسبی روش 

 (2017) سلیمانی و همکارانش -10-4-2

روش را که یک  E-MPA (Energy-based Multimode Pushover Analysis)روش  سلیمانی و همکارانش 

های سه بعدی نامتقارن در پالن تحت اثر تحریک ای سازهباشد، برای ارزیابی لرزهبر اساس روش انرژی میآور چند مودی پوش

ها در چگونگی استخراج منحنی بوده و تفاوت آن MPAآور مودال دو جهته پبشنهاد کردند. این روش مشابه روش پوش

 هجانبی وارد هایو لنگر هاکار انجام یافته توسط نیرو ظرفیت سازه بر اساس، منحنی E-MPAدر روش  باشد.ظرفیت سازه می

ه نامتقارن بک جهته در پالن، طبق 8ی سازهپنج روی . این روش آیدبدست می( جذب شده یانرژ)یا آور در طی تحلیل پوش

رد ارزیابی قرار مو PERFORM-3Dافزار زوج شتابنگاشت و با استفاده از نرم 22تحت اثر  ای دیوار برشی بتنیبا سیستم لرزه

روش اگرچه بیانگر آن است که  مقایسه شده است. نتایج حاصل ASCE41-13و  MPAآور های تحلیل پوشگرفته و با روش

ها برخوردار است، عملکرد روش ای سازههای لرزهتخمین پاسخدقت کافی برای از  ASCE41-13 در مقایسه با  MPA تحلیل



14 

 

E-MPA های نسبت به روشMPA  وASCE41-13 باشد ای از جمله دریفت طبقات بهتر میهای لرزهدر تخمین پاسخ

]71[. 

 (2018)  سلیمانی و همکارانش -11-4-2

 IDAای های دو مولفهآور دو جهته بر مبنای روش انرژی برای تخمین منحنییک روش پوش سلیمانی و همکارانش

ی افقی زلزله به صورت همزمان در هر ند که در آن، دو مولفهپیشنهاد داد BEPهای نامتقارن در پالن تحت عنوان برای سازه

شوند. در این روش به منظور تبدیل اصالح شده با هم ترکیب می CQCهای مودال با استفاده از قانون مود اعمال شده و پاسخ

ی یک درجه آزادی از کار انجام شده توسط نیروها و لنگرهای پیچشی وارد بر سازه در طول ی چند درجه آزادی به سازهسازه

زوج شتابنگاشت به  22 ی نامتقارن در پالن تحت اثرطبقه 3ی شود. این روش بر روی یک سازهآور استفاده میتحلیل پوش

مقایسه شده  ]E-MPA ]71و  IDAهای ای در مقایسه با روشهای سازهکار گرفته شده و دقت و کارایی آن در تخمین پاسخ

باشد، ناشی از هر رکورد نمی IDAهای اگرچه قادر به تخمین مناسب منحنی BEPدهد که روش نتایج حاصل نشان می است.

باشد. همچنین نتایج حاصل ای از رکوردهای زلزله تا حد مناسبی دقیی میناشی از مجموعه یهاخمتوسط پاس تخمیندر ولی 

 .]72[باشد می E-MPAتر از نتایج بدست آمده از روش دقیی BEPاز روش 

 (2018سورملی و یوکسل ) -12-4-2

برای ارزیابی  VMPA-Aرا تحت عنوان  MPAآور مودال ی روش تحلیل پوشسورملی و یوکسل ورژن به هنگام شونده

 لیبار به هنگام شونده در هر مرحله از تحل یاز الگو های سه بعدی تحت اثر تحریک دو جهته ارائه دادند که در آنای سازهلرزه

در این روش به منظور در نظر  .شودیاستفاده م لیسازه در طول تحل یکینامید یهامشخصه راتییبه منظور در نظر گرفتن تغ

استفاده شده است که در آن با اعمال  (hybrid-spectrum)ات تحریک همزمان دو جهته از ایده طیف ترکیبی گرفتن اثر

 secant stiffness-based) سازی بر مبنای سختی وتریو خطی( equal displacement rule)قانون جابجایی مساوی 

linearization) های ی منحنیهای هدف مشخص شده بدون نیاز به استخراح همهتحلیل غیرخطی برای رسیدن به جابجایی

شوند. این های افقی رکورد زلزله به صورت همزمان در نظر گرفته میظرفیت مودال سازه برای هر مود، انجام شده و مولفه

ی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و زلزله 12ابنگاشت از زوج شت 30آرمه تحت اثر بتنی طبقه 21ی سازهیک روی روش بر 

و  یسورملنتایج حاصل با نتایج بدست آمده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی )به عنوان روش دقیی( مقایسه شده است. 

باق خوبی با انط VMPA-Aآور ها، حاصل از تحلیل پوشی آنی مورد مطالعهای سازههای لرزهنشان دادند که پاسخ وکسلی
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های نامنظم و بلند ها انجام ارزیابی بیشتر این روش را بر روی سازههای دقیی در نظر گرفته شده دارد. با این وجود، آنپاسخ

  .]73[اندتوصیه کرده
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 مقدمه -1-3

ها نیارمند ها و ارزیابی دقیی آنهای اخیر محققان با علم به اینکه در نظر گرفتن اثرات نامنظمی در سازهدر سال

های اند که منجر به پیشنهاد روشباشد، مطالعات متعددی را در این مورد انجام دادهها میسازی و تحلیل سه بعدی سازهمدل

آور سه بعدی های پوشاکثر روشارن در پالن تحت اثر تحریک دو جهته شده است. های سه بعدی نامتقآور سازهتحلیل پوش

شود. سپس پاسخ به طور مستقل انجام می yو  xآور در دو جهت پیشنهادی توسط محققان چند بار اجرا بوده و  تحلیل پوش

تحریک همزمان در دو جهت در نظر  در این صورت اثرات از آنجاییکه آید.های حاصل بدست مینهایی سازه از ترکیب پاسخ

های سه بعدی آور یک بار اجرا برای سازهانجام پژوهش در مورد چگونگی تعیین الگوی بار برای تحلیل پوش شود،نمیگرفته 

 باشد. ی همزمان، الزم و ضروری میتحت اثر تحریک دوجهته

ای حجیم و های بلندمرتبه، پروسهبخصوص سازهها، سازی و تحلیل سه بعدی غیرخطی سازهبا توجه به اینکه مدل

باشد، در این تحقیی سعی بر آن است که روشی کاربردی با حجم محاسباتی کمتر و در عین حال دقیی برای بر میزمان

 ارائه گردد. ی همزمانهای نامنظم در پالن تحت اثر تحریک دو جهتهآور سازهتحلیل پوش

تواند با دقت مناسبی نتایج حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی را تقریب بزند و ها میزهاز آنحاییکه روش تحلیل طیفی سا

آور باشد، در این تحقیی با الهام از آن، یک روش جدید پوشی مهندسی زلزله میهای پذیرفته شده در جامعهیکی از روش

همزمان در دو  کیاز تحر یطبقات ناش یبیمودال ترکو پیچش برش شود. در روش پیشنهادی الگوی بار بر اساس معرفی می

و پیچش حاصل از روش تحلیل طیفی گردد. برش و پیچش حاصل از آن برابر با برش شود که به نحوی تعیین می yو  xجهت 

 xدر این روش به جای اعمال بار به صورت مستقل در هر مود و در هر جهت، نیروهای اعمالی در مودهای مختلف در دو جهت 

بنابراین برای تعیین پاسخ سازه انجام گردد. تحریک همزمان دو جهته تعیین میترکیب شده و یک بردار الگوی بار برای  yو 

آور چند بار اجرا، نیاز به انجام های پوشآور برای تحریک دو جهته کافی بوده و در آن بر خالف تحلیلفقط یک تحلیل پوش

ه منظور در نظر گرفتن اثر مودهای باالتر نیست. در الگوی بار پبشنهادی، اثرات های متعدد در جهات مختلف و یا بتحلیل

ی غیراالستیک، محتوی فرکانسی طیف طراحی یا طیف پاسخ ویژه و اثر پیچش ها در ناحیهمودهای باالتر و اندرکنش بین آن

 گردد. های نامنظم لحا  میدر سازه

بر اساس  آور، منحنی ظرفیت سازهت غیرخطی سازه در طول تحلیل پوشبه منظور در نظر گرفتن تغییرات آنی مشخصا

به طور مستقل استخراج  yو  xدر دو جهت  ]Adaptive Capacity Spectrum Method (ACSM) ]23روش 
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ی ی چند درجه آزادی به مختصات منحنی ظرفیت سازهآور سازهشود. در این روش جهت تبدیل مختصات منحنی پوشمی

 شود. ه آزادی معادل، از بردار جابجایی آنی مرکز جرم سازه در هر گام به منظور بهنگام کردن جرم موثر استفاده مییک درج

مربوط به تعیین شکل الگوی بار  11الی  1های شود که در آن گامدر ادامه، مراحل گام به گام روش پیشنهادی ارائه می

ی یک درجه ی چند درجه آزادی به منحنی ظرفیت سازهآور سازهنحنی پوشمربوط به تبدیل م 19الی  12های بوده و گام

  باشد.می ACSMآزادی معادل بر اساس روش 

 PM1  (Proposed Method 1)مراحل گام به گام روش پیشنهادي  -2-3

  مصالح  یرخطیبا در نظر گرفتن مشخصات غ سازهسه بعدی ساخت مدل  -1

 yو  xی مورد نظر در دو جهت ی طیف شتاب االستیک زلزلهتهیه -2

 (𝜙𝑗)و اشکال مودی سازه  (𝜔𝑗)ها انجام تحلیل مودال به منظور تعیین فرکانس -3

به صورت مستقل برای تعداد  yو  xنیروها و پیچش مودال طبقات ناشی از تحریک زلزله در هر یک از جهات  یمحاسبه -4

 (. ’a و  a، 1-3(، )شکل 6-3( الی )1-3های )مودهای انتخابی با استفاده از فرمول

 : xالف( تحریک در جهت 

j
 

ij i i j

x x x

x j x a
F m S                                                                )1-3( 

j
 

ij i i j

x x x

y j y a
F m S 

  
                                                          )2-3( 

j
 

ij i i j

x x x

θ j θ θ a
T I S                                                                  )3-3( 

 : yب( تحریک در جهت 

j
 

ij i i j

y y y

x j x a
F m S                                                                 )4-3( 

j
 

ij i i j

y y y

y j y a
F m S                                                               )5-3( 

j
 

ij i i j

y y y

θ j θ θ a
T I S                                                                )6-3( 
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ام  j ضریب مشارکت مود x، yjГ در جهت تحریکام  j مود مشارکت ضریب xjГ ی مود،شماره jی طبقه، شماره iها، که در آن

 i یمؤلفه y ،ijθΦ ام در جهت j ام بردار مود i یمؤلفه x، yijΦ ام در جهت j بردار مودام  i یمؤلفه y ،xijΦ در جهت تحریک

𝑆𝑎𝑗، پیپچشدر جهت ام  j ام بردار مود
𝑥  و𝑆𝑎𝑗

𝑦  مقدار شتاب طیفی متناسب با مودj   ام به ترتیب در جهاتx  وy ،𝑚𝑖  

 باشند. ام می iی جرم پیچشی طبقه 𝐼𝜃𝑖ام و  iی انتقالی طبقه جرم

ij

x

x
F  و

ij

x

y
F ی ی مودال طبقهنیروهاi  ام در جهتx  وy  و

ij

x

θ
T ی پیچش مودال طبقهi  ام ناشی از تحریک زلزله در جهت

x باشند. می
ij

y

x
F ،

ij

y

y
F  و

ij

y

θ
T  ،در جهت  مقادیر مشابه ناشی از تحریکنیزy باشندمی. 

به صورت مستقل  yو  xی برش مودال طبقات و پیچش مودال کل ناشی از تحریک زلزله در هر یک از جهات محاسبه -5

 (. ’b’-d و  b-d، 1-3(، )شکل 12-3( الی )7-3های )برای تعداد مودهای انتخابی با استفاده از فرمول

 : xالف( تحریک در جهت 

ij hj

n
x x

x x

h i

SS F


                                                                        )7-3( 

ij hj

n
x x

y y

h i

SS F


                                                                        )8-3( 

ij hj

n
x x

θ θ

h i

ST T


                                                                          )9-3( 

 : yب( تحریک در جهت 

ij hj

n
y y

x x

h i

SS F


                                                                        )10-3( 

ij hj

n
y y

y y

h i

SS F


                                                                        )11-3( 

ij hj

n
y y

θ θ

h i

ST T


                                                                          )12-3( 
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ها،در آن که
ij

x

x
SS  و

ij

x

y
SS یبرش طبقه در تراز طبقه i  ام در مودj  به ترتیب در جهات  امx  وy  در ناشی از تحریک

و  xجهت 
ij

x

θ
ST  یطبقه در تراز طبقهپیچش i  ام در مودj در جهت ناشی از تحریک  امx باشند. می

ij

y

x
SS ،

ij

y

y
SS  و

ij

y

θ
ST در جهت  مقادیر مشابه ناشی از تحریکy باشندمی . 

ی و محاسبه CQCهای ترکیب مودال های مختلف با استفاده از روشی مودی حاصل از مودهاپیچشها و ترکیب برش -6

به  yو  x هر یک از جهات  درناشی از تحریک  برش مودال ترکیبی و پیچش مودال ترکیبی طبقه در تراز طبقات مختلف

 (.’e’-g و  e-g، 1-3(، )شکل 19-3( الی )13-3های )با استفاده از فرمول صورت مستقل

1.58 ( )

2 2 2 2 2 2(1 ) 4 (1 ) 4( )

ξ ξ β ξ ξ β
j k jk k j jk

ρ
jk

β ξ ξ β β ξ ξ β
jk j k jk jk j k jk

 


    

                                     )13-3( 

𝛽𝑗𝑘بوده و  kو  jمیرایی متناسب با مودهای  ξk  و ξj، در آن که = 𝜔𝑗 𝜔𝑘⁄ باشد.نسبت فرکانسی دو مود ذکر شده می 
 

 : xالف( تحریک در جهت 
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k
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x ikiji
SSSSCSS                                                         )17-3( 
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A single-run 3D modal pushover analysis of asymmetric-plan 

buildings under simultaneous bi-directional seismic excitation 

 

Kazem Shakeri, Elahe Khansoltani 
 

Abstract 

In recent years, by developing the performance-based design methodology the application of 

the pushover analysis as a practical procedure has been widely developed for the design and 

seismic assessment of structures. Nevertheless, the conventional pushover procedures, such 

as the suggested procedures by the guidelines, are restricted to a single-mode and cannot 

consider the effects of the higher and torsional modes as well as the effects of the 

simultaneous bi-directional excitation. In this paper, a new single-run pushover procedure is 

proposed for pushover analysis of asymmetric-plan buildings under the simultaneous bi-

directional excitation, in which, the applied load pattern is calculated based on the combined 

modal story shear and torque profiles under the simultaneous excitation in x and y directions 

so that the obtained story shears and torques responses be equal to the combined modal story 

shears and torques from the linear response spectrum analysis. In the proposed load pattern, 

the contribution of the higher and torsional modes and their interaction as well as the effects 

of the frequency content of a design spectrum and also the effects of the simultaneous bi-

directional excitation in the inelastic behavior of the structures are considered. Furthermore, 

in order to consider the instantaneous changes in the nonlinear characteristics of the structure 

during the pushover analysis, the capacity curve of the structure is obtained based on the 

adaptive capacity spectrum method. In order to verify the accuracy and the efficiency of the 

mentioned method, using the OpenSees software, the proposed method is evaluated through 

two asymmetric-plan buildings under seven horizontal pairs of ground motion records and the 

resulted responses from the proposed procedure and the other studied pushover methods are 

compared with the responses of the nonlinear time history analysis as the accurate responses. 

The results establish the high accuracy of the proposed method in the estimation of the 

structural responses. 
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