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کلید واژه :استاتیکی غیر خطی ،دینامیکی غیر خطی ،قاب خمشی فوالدی ویژه ،پوش اور مودال
چکیده:
روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی کاملتر از روش استاتیکی خطی می باشند ولی نسبت به
روش پیچیده دینامیکی غیر خطی فرضیات بیشتری دارند ،این روش ها درواقع جهت تخمین ظرفیت
مقاومت ،وتغییر شکل سازه و مقایسه این ظرفیت با نیاز های متناظر باسطوح عملکرد بوجود آمده
اند .در این تحقیق دقت نتایج حاصل از روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی با الگوهای توزیع بار
متفاوت و تحلیل پوش اور مودال ( ،)MPAبا نتایج نسبت دریفت طبقات حاصل از تحلیل دینامیکی
غیر خطی مقایسه شده است .برای این منظور سه مدل ساختمانی با سیستم قاب خمشی فوالدی ویژه
با رعایت ضوابط طراحی لرزه ای ویرایش جدید مبحث دهم مقررات ملی ساختمان طراحی شده و
جهت انجام تحلیل های غیر خطی در نرم افزار  CSI PERFORMمورد استفاده قرار می گیرد.
درتحلیل دینامیکی غیر خطی از هفت شتاب نگاشت زلزله استفاده شده است .این شتاب نگاشت ها
بر اساس روش ارائه شده در گزارش  FEMA440به گونه ای مقیاس شده اند که حداکثر تغییر مکان
بام در تحلیل دینامیکی غیر خطی به  2 ،0/5و  4درصد ارتفاع ساختمان برسد .شتاب نگاشت های
مقیاس شده جهت تعیین تغییر مکان هدف درروش های تحلیل پوش اور مورد استفاده قرار می
گیرند .نتایج نشان می دهد که ،با افزایش ارتفاع مدل های ساختمانی و همچنین با افزایش ضریب
مقیاس ،خطای روش های پوش اور افزایش می یابد و درحالت کلی تحلیل پوش اور مودال در میان
روش ها با توزیع بار غیر به هنگام شونده نسبتا از دقت قابل قبولی برخوردار است.

فصل اول

کلیات

 -1کلیات
 -1-1هدف و ضرورت تحقیق
طراحی بر اساس عملکرد موضوعی است که در سال های اخیر در سطح جهان و کشور ما مورد
استقبال قرار گرفته است .آئین نامه های کنونی که بر اساس نیرو تهیه شده اند برای طراحی در محدوده
ارتجاعی مناسبتر هستند ،اما سطوحی از عملکرد که متضمن پذیرش خسارات است براساس معیارهای
جابجایی قابل تعریف است .اگر میزان جابجایی بام یا طبقات از حد معینی فراتر رود سازه فروریخته
تلقی می شود ،زیرا در موارد بسیاری جابجایی بزرگ معادل با خسارت وسیع در طبقات سازه است ،لذا
تغییر مکان معیار مناسبی جهت تعیین شاخص خسارات و طراحی بر اساس عملکرد است.
رخداد زمین لرزه های شدید طی دهه های گذشته از جمله زلزله های لوماپریتا  ،1989نورتریج
 1994وکوبه  1995و مشاهده آثار زیانبار آنها ،نقایص و کاستیهای موجود در روش های طراحی
واجرای سازه ها را بار دیگر نمایان ساخت .روش کنونی طراحی سازها بر مبنای طراحی به روش
مقاومت است که شامل تخمین برش پایه درسازه و توزیع آن در ارتفاع و تعیین مقاومت مورد نیاز
اجزای سازه ای در برابر این بار می باشد .صرف نظر از کاستی هایی که در این روش وجود دارد بیان
رفتار اجزای سازه ای از طریق تك پارامتر مقاومت در بسیاری از موارد منطقی به نظر نمی رسد .تعیین
ظرفیت ها بر این اساس رفتار واقعی سازه را مشخص نمی کند ،زیرا رفتار سازه ترکیب به هم آمیخته و
درهم تنیده اجزای آن است و اجزای سازه هر کدام بسته به کارایی مورد نظر و جنس خود دارای
ویژگیهای رفتاری متفاوتی هستند ( از نظر مقاومت  ،شکل پذیری  ،نمودار هیسترزیس و  .) ...بدین
ترتیب یافتن روش هماهنگ با این ویژگی ها ضروری می باشد همان گونه که مد نظر قرار دادن
پارامترهای بیان کننده عملکرد و قابلیت سازه اهمیت بسزایی دارد[.]9
با توسعه مفاهیم طراحی لرزه ای ابزار محاسباتی نیز توسعه یافته است در این میان روش های تحلیلی
استاتیکی غیر خطی با توجه به سادگی،سرعت انجام و سادگی تفسیر نتایج در مقایسه با روش های
تحلیلی دینامیکی غیر خطی به سرعت موردتوجه مهندسان قرار گرفته است[ .]9واضح است که طراحی
لرزه ای به صورت االستیك کامال غیر اقتصادی و در برخی موارد غیر ممکن است به همین دلیل جاری

شدن سازه در هنگام بروز زلزله های شدید و وارد شدن به مرحله غیر خطی و پالستیك اجتناب ناپذیر
است  .بنابراین بررسی رفتار سازه درهنگام جاری شدن و استفاده از تئوری پالستیك سازه ها در ارزیابی
پارامترهای دینامیکی و تغییرات آنها در زمان جاری شدن به منظور محاسبه دقیق نیازهای لرزه ای بسیار
اهمیت دارد.
 -1-2ساختار تحقیق
دراین فصل از پایان نامه به بیان کلیاتی در زمینه طراحی بر اساس عملکرد ،بهسازی لرزه ای ،تحلیل
های غیر خطی و روش های تحلیل لرزه ای سازه ها پرداخته خواهد شد .در فصل دوم در مورد روش
تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش اور) ،الگوی توزیع بار جانبی ،تغییر مکان هدف ،تحلیل پوش اور
مودال و پیشینه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تحلیل پوش اور بحث خواهد شد .در فصل سوم به
معرفی مدل ها ،طراحی اولیه و نحو انجام تحلیل های غیر خطی اشاره می شود ،سپس در فصل های
چهارم و پنجم با ارائه نتایج ،جداول ونمودار ها به بحث در مورد آنها پرداخته خواهد شد .شایان ذکر
است که در این پایان نامه برای بررسی دقت روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی پاسخ این روش ها با
پاسخ تحلیل دینامیکی غیر خطی که به عنوان روش دقیق در نظر گرفته شده است ،مقایسه می شود .از
آنجایی که در طراحی بر اساس عملکرد سازه ها میزان نسبت دریفت طبقه (  ) Story Drift Ratioرابطه
نزدیکی با میزان خسارت وارد بر سازه دارد و در آئین نامه های مختلف مقادیر مجاز آن ذکر شده است،
لذا در این تحقیق این پارامتر به عنوان پاسخ تحلیل های غیر خطی مورد مقایسه قرار گرفته است.

 -1-3طراحی بر اساس عملکرد
محققین براساس مطالعاتی که برروی آثار زمین لرزه های اخیر همچون زمین لرزه Northridge

آمریکا در سال  1994و زمین لرزه  Kobeدر ژاپن در سال  1995و  ...انجام دادند مشاهده کردند سازه
هایی که با آیین نامه های متداول طراحی شده اند ازلحاظ تأمین امنیت و سالمت جانی ساکنین عملکرد
خوبی از خود نشان داده اند ولی میزان خسارت و آسیب وارده بر سازه ها ،مخصوصاً برای سازه هایی
که از لحاظ اقتصادی و یا از لحاظ نوع کارائی آنها ،حائز اهمیت بوده اند به طور غیرمترقبه باال بوده
است[.]3

این عملکرد سازه ها در مقابل زمین لرزه ،برای بعضی از سازه ها توجیه اقتصادی دارد ولی برای
بعضی از سازه ها که از لحاظ اقتصادی و یا نوع کارائی آنها مانند بیمارستان ها ،ایستگاه آتش نشانی،
اورژانس ،موزه ها و  ...دارای اهمیت باالیی هستند توجیه اقتصادی نداشته و ضرر و زیان و هزینه های
باالئی را به اقتصاد کشور اعمال می کند.
علت چنین رفتاری از سازه ها در مقابل زلزله را می توان درنحوه و روش آیین نامه های متداول
جستجو کرد.در طراحی با آیین نامه های متداول انتظار می رود که درساختمان هایی که قادر به مقاومت
در برابر زمین لرزه های جزئی هستند خسارت چندان مهمی رخ ندهد و در زمین لرزه های متوسط با
خسارت قابل جبران و درزمین لرزه های اصلی بدون فروریزش سیستم سازه ای باشد.
درواقع در این آیین نامه ها انتظار می رود حداقل معیارهای الزم جهت حفظ امنیت ساکنین ساختمان
در هنگام وقوع زلزله با اعمال این ابزارها تامین شود .این آئین نامه ها فاقد مکانیزم الزم جهت کنترل
ساختمان ها درسطوح عملکرد متفاوت می باشند .به عبارت دیگر این آیین نامه ها برپایه یك روش
تجویزی شامل یکسری ضوابط پایه ای هستند که انتظار می رود سطح عملکرد از پیش تعیین شده ای را
برای یك ساختمان در یك سطح خطر مشخص تامین نمایند .به عنوان مثال هر گاه مالك ساختمانی
سطح رفتاری و عملکردی باالتری را نسبت به آنچه که در آیین نامه های معمول از پیش تعریف شده
است برای ساختمانش برای سطح خطر خاصی مدنظر داشته باشد ،روش های تجویزی قادر به ارائه
طریق به مهندس طراح نخواهند بود[.]5
موضوع فقط محدود به عدم تعریف سطوح عملکردی ساختمان درسطح خطر لرزه ای متفاوت نیست
بلکه مهم تر از آن ابزار الزم جهت بررسی این مورد تعیین و تعریف نشده است .عالوه برآن باید اضافه
کرد که تجربه زلزله های گذشته نشان داده است که ساختمان های طراحی شده با آیین نامه های متداول
سطح عملک ردی یکسانی را درهنگام وقوع زلزله از خود نشان نداده اند و حتی بعضی ازآنها عملکردی
پایین تر از آنچه که انتظار می رفت نشان داده اند.
در ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان موجود و کلیه اجزاء تشکیل دهنده آن برای یك سطح خطر
مشخص استفاده از روش های تجویزی ،دیگر جوابگو نخواهد بود .بنابراین درچند سال اخیر مطالعات و
تحقیقات بسیاری انجام شده و درمیان محققین یك توافق کلی بوجود آمده که درآینده طراحی سازه ها
در برابر زمین لرزه نیاز به رسیدن چندین حالت از اهداف عملکرد سازه در تراز زمین لرزه مقرر شده می

باشد .در واقع طراحی و ارزیابی سازه براساس عملکردی که از سازه در سطح زمین لرزه مشخص انتظار
می رود ،صورت می پذیرد .ایده تعریف اهداف عملکرد سازه ها ،در طراحی سازه های جدید و بهسازی
ساختمان های موجود استفاده میشود .منظور از بهسازی سازه های موجود ،تامین عملکردی که برای آن
سازه در زمین لرزه مورد نظر در نظرگرفته شده ،می باشد.
همانطور که قبالً ذکر گردید ،آیین نامه های متداول فاقد مکانیزم الزم جهت کنترل ساختمانها
درسطوح عملکرد متفاوت هستند .در اینجا به برخی ازاین محدودیت ها اشاره می شود[.]5
اولین موضوعی که می توان به آن اشاره نمود نحوه طراحی و یا ارزیابی سازه های موجود می باشد،
در واقع برای بررسی اهداف عملکرد درسازه مورد نظر نیاز به ارزیابی دقیق سازه می باشد .همواره باید
به این نکته توجه شود که ارزیابی دقیق سازه براساس آنالیز دقیق آن درتراز زمین لرزه مقرر ،مقدور
خواهد بود که وابسته به رفتار سازه درآن سطح زمین لرزه می باشد .درآیین نامه های متداول اصول نحوه
آنالیز و طراحی براساس نیرو و یا تنش می باشد .از دوجهت می توان محدودیت های موجود در این
روش را مورد بررسی قرار داد.
اول اینکه روش نیرو مربوط به آنالیز االستیك می باشد که به ندرت این حالت در مهندسی زلزله
وجود دارد .در روشهای تدوین شده مرسوم برای اینکه از روش نیرو استفاده گردد از روش تجربی
ضرائب کاهش نیرو(مقاومت) و یا ضریب  Rاستفاده می شود .از طرفی تعیین ضریب  Rبه سبب
گوناگونی و گسترده بودن شکل های سازه ای و تعداد زیاد مجهوالت پیچیده ،کاری مشکل بوده و
دربعضی از مواقع دقت الزم را تأمین نمی کند.
دوم اینکه در طراحی براساس نیرو رابطه مشخصی بین مقاومت و آسیب وارده در سازه و یا اجزاء
وجود ندارد .این درحالی است که با داشتن مقادیر واقعی تغییر شکل های به وجود آمده در سازه می
توان خسارت به وجود آمده در آن را به خوبی مدل کرد.
بنابراین ارزیابی و طراحی براساس تغییر مکان ،روشی است که می تواند محدودیت های فوق را تا
حدی مرتفع سازد .این در حالی است که طراحی بر اساس عملکرد و طراحی بر اساس تغییر مکان
بطور قابل معاوضه استفاده می شود .طراحی بر اساس عملکرد بر اساس این تفکر پایه ریزی شده است
که عملکرد سازه بر اساس ارتباط ب ا خسارت و آسیبی که به سازه می رسد تعیین شده و ارتباط بین این
دو ،تغییر مکان و یا تغییر مکان نسبی بوجود آمده در سازه و یا اجزاء آن می باشد .همواره این تالش

صورت گرفته که یك ارتباطی بین مجموع خسارت سیستم های سازه ای مختلف و تغییر مکان برای
ترازهای مختلف حرکات زمین صورت گیرد ولی باید به این نکته توجه شود که پارامتر طراحی تغییر
مکان ممکن است به قدر کافی همه اهداف عملکرد را برای سیستم سازه ای و یا غیرسازه ای کنترل
نکند.
دومین محدودیتی که می توان به آن اشاره کرد بحث مهم ظرفیت و تقاضای لرزه ای سازه ها می
باشد که در این آئین نامه ها بحث ظرفیت و تقاضا نامشخص و نامعلوم است .این در حالی است که با
داشتن دیاگرام ظرفیت و تقاضای لرزه ای سازه ها می توان رفتار و یا عملکرد سازه را برای سطح زمین
لرزه مورد نظر ارزیابی نمود.
با پیشرفت های چند سال گذشته روش هایی برای تعیین ظرفیت و تقاضای سازه ها ارائه شده که
مبنای کارآنها روشهای آنالیز غیرخطی مانند روش دینامیکی و روش های ساده شده می باشد .از روش
های تحلیل غیرخطی ساده شده می توان از روش پوش اور ( )Pushoverنام برد که مبنای کار
دستورالعمل های طراحی براساس عملکرد می باشد.
هدف اصلی طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد دخیل کردن کارفرا در انتخاب میزان خطر پذیری
درطرح مورد نظر در سطوح مختلف زمین لرزه است که خود این هدف مستلزم معلوم بودن نحوه
عملکرد سازه در سطوح مختلف زمین لرزه ها است.
مهندس زلزله بر پایه عملکرد شامل روندی است که از مراحل آغازین طراحی یك پروژه آغاز می
شود و در طول عمر سازه نیز ادامه می یابد .این روند شامل تعیین خطر لرزه ای انتخاب سطوح مختلف
عملکرد و عملکرد هدف درهر سطح بررسی ،مناسب بودن ساختگاه ،طرح مفهومی ،طرح عددی
مقدماتی ،طرح نهایی ،کنترل صحت طرح ،مرور و بررسی طرح نهایی،کنترل کیفیت اجرا به هنگام
ساخت ،ترمیم و بازسازی در طول عمر ساختمان می باشد .یك سازه در زلزله های مختلف پاسخ های
متفاوت با میزان خسارت متفاوتی را نشان می دهد  .لذا حاالت حدی سازه از خسارات ندیدن تا فرو
ریزش متغیر هستند .سطح عملکرد به خودی خود از خطر لرزه ای مستقل است اما همواره با حدود
زلزله تبدیل به موضوع هدف در طراحی عملکرد( )Performance Design Objectiveمی شود[. ]9
 -1-4چرا طرحی بر اساس عملکرد؟

مسائل و مشکالت چندی در روش های طراحی بر اساس نیرو و کنترل تغییر مکان (روش های رایج
تاکنون) وجود دارد که در روش طراحی بر اساس عملکرد تالش گردیده تا مرتفع شوند بعضی از این
معضالت عبارتند از [: ]7
الف -استفاده از ضرایب کاهش نیرو و یاضرایب شکل پذیری در طرحی سازه ها منجر به ریسك یا
خطر پذیری غیر یکنواخت در آنها می گردد از این روی شکل پذیری فاکتور ضعیفی جهت نشان دادن
پتانسیل خرابی خواهد بود .به عبارت روشن تر اگر دو ساختمان متفاوت بر اساس آئین نامه ای واحد
و با ضرایب کاهش نیرو و یا ضرایب شکل پذیری یکسان طراحی گردند ممکن است تحت اثر زمین
لرزه ای مشخص سطوح خرابی نا مشابهی را نیتجه دهند که به نظر می رسد این امر با فلسفه طیف طرح
بر اساس ریسك یکنواخت سازگار نباشد.
ب -در اکثر ساختمانها ( بخصوص درساختمانهای فوالدی بلند) محدودیت های تغییر مکان نسبی
طبقات بر اساس مقادیر واقعی سختی و تغییر مکان شبیه سازی شده از تحلیل های خطی و دستور العمل
های آئین نامه ،درطرح لرزه ای حاکم خواهد بود این امر عالوه بر مساله عدم قطعیت در تعیین تغییر
مکان نهایی بر پیچیدگی طراحی نیز خواهد افزود چرا که فرآیند طراحی را به یك روند مسلسل وار
تکرار شونده تبدیل می نماید یعنی تکرار عملیات طراحی بر اساس نیرو و کنترل تغییر مکان ها.
ج -محققان بر این امر اتفاق نظر دارند که مساله خرابی برای یك عضو سازه ای وابسته به کرنش و
برای یك عضو غیر سازه ای مبتنی بر تغییر مکانهای نسبی است .واضح است که در طراحی بر اساس
نیرو هیچ رابطه بین مقاومت و خرابی وجود ندارد.
 -1-5تحلیل استاتیکی غیر خطی (بار افزون ) Pushover ،
تحلیل بارافزون یا  Pushoverعبارت است از تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه تحت اثر بارهای
جانبی افزایش یابنده و تعیین نمودار بار -تغییر مکان یا منحنی ظرفیت سازه ،که معموال از مقادیر برش
پایه و تغییر مکان جانبی نقطه مرجع تراز بام برای رسم این نمودار استفاده می شود[.]7
در واقع این روش حد وسط روش بسیار ساده و دست باالی استاتیکی خطی و روش بسیار دقیق
تحلیل دینامیکی غیر خطی می باشد .روش تحلیل پوش آور روش ساده ای است که برای برآورد پاسخ
ناشی از رفتار غیر خطی سازه و اجتناب از تحلیل دینامیکی غیر خطی متداول شده است .با وجود

افزایش توانایی و سرعت رایانه ها  ،تحلیل دینامیکی غیر خطی به دلیل وقت گیر و مشکل بودن این
روش و همچنین حساسیت زیاد نتایج آن به دقت مدل و فرضیات حرکت زمین در محاسبات متداول
رایج نیست و همین امر باعث شده تا روش های تحلیل استاتیکی غیرخطی بیشتر مورد استقبال مهندسان
قرار گیرد[.]9
در تحلیل پوش اور با مقایسه مقاومت و تغییر مکان تقاضا بر اساس زلزله های طرح با ظرفیت های
موجود در سطوح عملکردی ( )Performance Levelمورد نظر ،رفتار مورد انتظار سازه تخمین زده می
شود  .از این روی تحلیل پوش اور نقش مهم و کلیدی خواهد داشت چرا که بدون نیاز به انجام تحلیل
های وقت گیر ،پرهزینه و پیچیده دینامیکی غیرخطی رفتار نهایی سازه از نظر نحوه توزیع مفاصل
پالستیك ،نوع و نحوه تشکیل حالت مکانیزم خرابی ،تغییر مکان های کلی و نسبی تقاضا ،نیروهای نهایی
اعضاء و  ...با دقت مناسب برآورد می گردد .عالوه برآن به کمك روش هایی نظیر طیف ظرفیت
( )Capacity Spectrum Methodمی توان میزان ایمنی سازه را هم از لحاظ مقاومت و هم از لحاظ تغییر
مکان های نهایی طبقه و یا سازه با مقایسه با مقادیر مجاز منتاظر مربوط به اعضای سازه ای و غیر سازه
ای سنجید .اما نکته حائز اهمیت در اینجا این است که به کمك این روش می توان مقایسه بسیار خوبی
از رفتار سازه قبل و بعد از تقویت و مقاوم سازی آن به عمل آورد و میزان پاسخگویی و کارایی باز
طراحی انجام شده بروی مدل اولیه سازه برآورد گردد[.]7
با تمام مزایای یاد شده این تحلیل با معضالتی نیز روبه رو است .از جمله اینکه با افزایش تعداد
طبقات ساختمان (افزایش مدهای ارتعاش دینامیکی سازه که در پاسخ سازه دخیل هستند) ویا ایجاد
نامنظمی در پالن و یا ارتفاع و یا بر اساس نوع توزیع بارهای جانبی و همچنین بر اساس نوع فرضیات به
کار رفته در رفتار غیر خطی هندسی یامصالح اعضای مدل سازه ای و  ...نتایج بدست آمده می تواند
پراکنده و یا غیر واقع بینانه باشد[ .]7بدین جهت در این تحقیق سعی شده است عالوه بر معرفی انواع
روش های تحلیل سازه در برابر بارهای جانبی آخرین روش های الگوی توزیع بار جانبی و تعیین تغییر
مکان هدف که دو عامل اساسی در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور ) هستند معرفی گردند.

 -1-6یادآوری چند اصطالح مرتبط با بهسازی لرزه ای و طراحی بر اساس عملکرد

قبل از بحث های جزئی پیرامون مسائل مربوط به بهسازی لرزه ای و تحلیل استاتیکی غیر خطی چند
اصطالح و تعریف به صورت خالصه در ادامه ارائه می شود.
 – 1-6-1هدف بهسازی
بررسی وضعیت اعضای سازه در تغییر مکان الزم جهت استهالک انرژی زلزله در سازه با یك میزان
خرابی (همان سطح عملکرد) مورد نظر در اعضا است ،که بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای
ساختمانهای موجود در پنج نوع می باشد[:]4
 -1بهسازی مبنا
 -2بهسازی مطلوب
 -3بهسازی ویژه
 -4بهسازی محدود
 -5بهسازی موضعی
 -1-6-2انواع سطوح عملکرد ساختمان[]4
یك سطح عملکرد نشان دهنده حداکثر خرابی مورد انتظار سازه می باشد که اگر خرابی از این حد
افزایش یابد سطح عملکرد سازه تغییر پیدا خواهد کرد .انواع سطوح عملکرد ساختمان عبارتند از:
 -1سطح خدمت رسانی بی وقفه

O

Operational

 -2سطح استفاده بی وقفه

IO

Immediate Occupancy

 -3سطح ایمنی جانی

LS

Life Safety

 -4آستانه فروریزش

CP

Collapse Prevention

درشکل ( )1-1سطوح عملکرد ساختمان روی نمودار ظرفیت نشان داده شده است.

شکل (،)1-1سطوح عملکرد ساختمان[]19

 -1-6-3نقطه کنترل
در تحلیل استاتیکی غیر خطی مرکز جرم بام به عنوان نقطه کنترل تغییر مکان سازه انتخاب می
گردد[.]4
 -1-6-4ظرفیت
ظرفیت (  ) Capacityمقاومت نهایی یك عضو سازه ای می باشد[.]4
 -1-6-5منحنی ظرفیت
منحنی ظرفیت (  ) Capacity Curveنمودار برش پایه ساختمان در مقابل تغییر مکان جانبی بام است
که این نمودار منحنی پوش اور نیز نامیده می شود[.]4
 -1-6-6تقاضا
تقاضا (  ) Demendنمایشی از تحریکات زمین لرزه ای که ساختمان تحت اثر آن قرار می گیرد  .در
تحلیل پوش اور تقاضا بوسیله تخمین تغییر مکان جانبی سازه نمایانده می شود [.]4
 -1-6-7طیف طراحی
برآورد پارامترهای حرکت قوی زمین در سطح زمین برای سطوح خطر مختلف به یکی از دو روش
زیر صورت می گیرد[:]4

 -1استفاده از طیف طرح استاندارد.
 -2استفاده از طیف طرح ویژه ساختگاه .
 -1-6-8سطوح خطر
درجه و سطحی از حرکات زمین در یك ساختگاه و برای زلزله مورد نظر می باشد .سطوح مختلف
خطرپذیری به صورت دوره متوسط بازگشت و یا احتمال وقوع در طول عمر مفید سازه تعریف می
شوند .دوره متوسط بازگشت نشان دهنده متوسط زمان برحسب سال بین وقوع زلزله های با بزرگی
برابر و یا بزرگتر از یك حد مشخص می باشد .احتمال وقوع زلزله ،نشان دهنده احتمال وقوع یك زلزله
با بزرگی مشخص و یا بزرگتر از این حد مشخص در طول یك دوره خاص زمانی (غالباً عمر مفید
سازه) می باشد[.]5
 -1سطح خطر :1 -این سطح خطر براساس  %10احتمال رویداد در 50سال که معادل دوره ی
بازگشت  475سال است تعیین می شود .سطح خطر –  1در استاندارد  2800ایران «زلزله ی
طرح»نامیده شده است.
 -2سطح خطر :2 -این سطح خطر براساس  %2احتمال رویداد در 50سال که معادل دوره ی
بازگشت  2475سال است تعیین می شود .سطح خطر زلزله  2 -به عنوان «بیشینه زلزله ی محتمل»
نامیده می شود.
 -3سطح خطر انتخابی (زلزله با هر احتمال رویداد -در  50سال ) :این سطح خطر برای موارد خاص
و با مالحظات ویژه مناسب می باشد [.]4
به طور عمومی احتمال اینکه ساختمان در عمر مفید خود وقوع زلزله های با سطح خطر پایین را
تجربه کند بسیار باال میباشد ،در حالی که احتمال وقوع زلزله با سطح خطر باال در طول عمر مفید سازه
بسیار کم است .بنابراین مهندسی زلزله براساس عملکرد به دنبال کنترل کردن سطوح خسارت تجربه
شده بوسیله ساختمان در طیف کاملی از رویدادهایی است که ممکن است رخ دهد .با مشخص شدن
سطوح زلزله و سطوح عملکردی می توان اهداف عملکردی را تعریف نمود[.]5

پس از تعیین طیف طرح شتاب در سطح خطر موردنظر می توان شتاب طیفی را از طیف قرائت نمود.
شتاب طیفی عبارت است از مقدار حاصل از طیف طرح ارتجاعی استاندارد یا طیف طرح ارتجاعی ویژه
ساختگاه در یك زمان تناوب مشخص و برای یك نسبت میرایی خاص[.]4

 -1-6-9اعضای سازه ای اصلی و غیر اصلی
اعضای اصلی اعضایی هستند که برای مقابله با فروریزش ساختمان در اثر زلزله درنظرگرفته شده اند
و اعضای غیر اصلی اعضایی هستند که حذف آنها از سازه خللی در سیستم باربر جانبی سازه ایجاد
نکند.به عنوان مثال تیغه های داخلی یا پوشش دال و ستونی که متکی قاب محیطی باربر جانبی باشد
اعضای غیر اصلی محسوب می شوند[.]4

 -1-6-10انواع بارگذاری
در حالت کلی دو نوع بار گذاری وجود دارد[: ]6
 -1بارگذاری یکنواخت؛ در این حالت عضو تحت بارگذاری یکنواخت افزایشی و در یك جهت
قرار می گیرد تا گسیخته شود .در شکل ( )1-2مفهوم این نوع بارگذاری نشان داده شده است.

شکل ( ،)1-2بارگذاری یکنواخت[]6

 -2بارگذاری تناوبی و چرخه ای؛ در این حالت عضو تحت بار های تناوبی رفت و برگشتی قرار می
گیرد .به علت مشابهت این الگو با رفتار نیروی زلزله بررسی اعضای سازه ای تحت این الگو بارگذاری

از اهمیت بیشتری نسبت به حالت قبل برخوردار است .در شکل ( )1-3مفهوم این نوع بارگذاری نشان
داده شده است.

شکل (،)1-3بارگذاری تناوبی[]6

 -1-6-11نمودار هیسترزیس
پوش نمودار رفتار اعضا به عنوان نمودار نماینده رفتار عضو مشخص می شود .با توجه به نمودار
بدست آمده  ،اعضا به سه دسته شکل پذیر  ،نیمه شکل پذیر و ترد تقسیم بندی می شوند  ،که در فصل
بعدی مفصل توضیح داده خواهد شد[.]4

شکل ( ،)1-4نمودار هیسترزیس[]20

شکل (،)1-5منحنی رفتاری برای اعضا از نظر شکل پذیری ،به ترتیب از راست به چپ ،

شکل پذیر  ،نیمه شکل پذیر و ترد[]4

 -1-6-12مکانیزم خرابی و کنترل آن
رفتار اجزای یك سازه بر اساس مکانیزم خرابی به دو روش کنترل می شود :
 -1کنترل شونده توسط تغییر شکل
 -2کنترل شونده توسط نیرو
اگر  eدر شکل( )1-5نماینده تغییر شکل متناظر با آستانه کاهش مقاومت و  gتغییر شکل حد خطی
باشد برای آنکه اعضای اصلی تحت اثر هر نیرو کنترل شونده توسط تغییر شکل محسوب شوند می
بایست  e/g > 2و در اعضای غیر اصلی با هر نسبت از  e/gکنترل شونده توسط تغییر شکل محسوب
می شوند .ولی در رفتار نیمه شکل پذیر می بایست این نسبت بزرگتر از  2باشد[.]4
 -1-6-13تحلیل سازه
در حالت کلی تحلیل سازه شامل اثر دادن توزیع جانبی نیروهای زلزله به عالوه نیروی ثقلی بر یك
مدل ریاضی از سازه می باشد .روش های تحلیل سازه با توجه به این مطلب که مدل سازه خطی یا غیر
خطی می باشد و یا اینکه نیروهای دینامیکی یا استاتیکی باشد قابل تمایز به چهار نوع کلی استاتیکی (
خطی و غیر خطی ) و دینامیکی ( خطی و غیر خطی ) می باشند .در یك مدل خطی المانهای سازه در
محد وده ارتجاعی قرار می گیرد در صورتی که در مدل غیر خطی سعی می شود که کاهش سختی و
مقاومت سازه هنگام خسارت دیدن در تحلیل لحاظ شود .در یك مدل استاتیکی یك الگوی از پیش
تعیین شده از نیروی جانبی زلزله بر مدل سازه اعمال می شود در حالی که در تحلیل دینامیکی نیروهای
زلزله به صورت تابع زمانی به سازه اعمال می شود[.]10

 -1-6-14مراجع و آئین نامه های مرتبط[]6
مراجع موجود در زمینه ارزیابی و بهسازی لرزه ای و استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی فراوان
است و دانشمندان و محققان بسیاری به طور فردی و گروهی در سازمانها و انجمن های گوناگونی به
این مهم پرداخته اند .اما برخی از این مراجع به عنوان شاخص نمود پیداکرده و تبدیل به آئین نامه شده
است.

آژانس مدیریت بحران آمریکا (  ) Federal Emergency Management Agency-FEMAدر قبال
برنامه کاهش خطر پذیری زلزله () National Earthquake Hazard Reduction Program – NEHRP

و با کمك انجمن فن آوری های کاربردی (  ) Applied Technology Council , ATCتحقیقات وسیعی
انجام داده و در قبال نشریات خود ارائه کرده است که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود  .برخی
آنها در غالب استاندارد مهندسان عمران آمریکا (  ) ASCEو نیز موسسه مهندسی سازه آمریکا ( ) SEI

مورد تایید قرار گرفته و به چاپ رسیده است که در مقابل نام هر نشریه نام استاندارد نیز ذکر می گردد.
 ( FEMA 273 , 274 -1راهنمای بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و تفسیر آن – سال
)1381؛
( FEMA 306 , 307,308 -2ارزیابی سازه های بتنی و بنایی آسیب دیده )؛
 ( FEMA 310 (ASCE/SEI 31-03) -3ارزیابی رفتار لرزه ای سازه ها )؛
 ( FEMA 356 -4پیش نویس استاندارد برای بهسازی لرزه ای ساختمانها (سال  – )1385نشریه
 360سازمان مدیریت و برنامه ریزی) ؛
 ( FEMA 440 -5بهبود روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی ) ؛
 ( FEMA 356+440 → ) ASCE/SEI 41-06 ( -6آئین نامه بهسازی ساختمان های موجود )؛
 ASCE/SEI 31-03که بیشتر ارزیابی و بازرسی سازه ها را شامل بوده و روش های خطی را توضیح
می دهد بعد ها با تلفیق دو نشریه  FEMA 356,440به آئین نامه بهسازی لرزه ای جامعی به نام :
)Seismic Rehabilitation of Existing Building ( ASCE/SEI 41-06

ارتقا یافته و در سال  2006به چاپ رسید .اندکی بعد و با تحقیقات بیشتر  ،قسمت بررسی سازه
های بتنی آن با تصحیح و به صورت پیوست ارائه گردید .
در ایران دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و تفسیر آن در سال  1381و به صورت
پیش نویس که شروع آن با قوائد کار در  FEMA 273,274و انتهای آن با اعمال برخی تغییرات FEMA

 356بود منتشر شد  .پس از بحث ها و بررسی های فراوان نهایتا در اواخر سال  1385نشریه 360
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همان نام و با تصویب در هیات دولت و با استناد به نشریه
 FEMA 356در اختیار جامعه مهندسی کشور قرار گرفت .اما در این بین و در سال  2005نشریه
 FEMA 440با برخی تصحیحات و الحاقات مهم در روش های تحلیل غیرخطی منتشر گردید که در
آخر با اعمال تغییرات  FEME 440در  FEME 356و برخی تصحیحات جزئی نشریه ASCE/SEI 41-

 06به عنوان اصلی ترین مرجع بهسازی لرزه ای به چاپ رسید  .بنابراین نشریه  360موارد تصحیح شده
را در خود ندارد.
برخی از تغییرات مهم  FEMA 440وارد شده در  ASCE/SEI 41-06و دیگر اصالحات عبارتند از
[:]6
 -1تصحیح برش پایه روش استاتیکی خطی ( اصالح ضرایب )؛
 -2تصحیح روش محاسبه تغییر مکان هدف در روش ضرایب ( اصالح ضرایب )؛
 -3افزایش قابل توجه موارد و روش های بررسی آثار اندر کنش خاک و سازه؛
 -4افزایش الگوهای بار گذاری جانبی؛
 -5تصحیح برخی جداول و روابط در بررسی سازه های بتنی ( در نسخه پیوست سال ) 2007؛
 -6تصحیح برخی پارامتر ها و شکل ها و توضیحات مربوط به آن؛
 -1-7بررسی نیاز به تحلیلهای غیرخطی
برای ارزیابی لرزه ای ساختمانها مهندس طراح باید ساختمانها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد ،و در
تحلیلهای خود میزان خطر وقوع زلزله در محل ساختمان را بگنجاند و کمیات پاسخ را مشخص کند.
عملکرد ساختمان در صورتی قابل قبول خواهد بود که کمیات پاسخ سازه در محدوده قابل قبول باشد.
برای این کار طراح به ابزارها و مدلهایی نیاز دارد که بوسیله آن بتواند عملکرد سازه را مورد بررسی قرار
دهد.
در حالت کلی تحلیلهای لرزهای ساختمان شامل اعمال نیروی جانبی ناشی از زلزله به عالوه نیروی
ثقلی به مدل ریاضی از ساختمان میباشد روشهای آنالیز ساختمان میتواند بسته به اینکه مدل ریاضی
ساختمان خطی و غیر خطی است و اینکه نیروهای زلزله به صورت استاتیکی و دینامیکی ،متفاوت باشد.
فرض اصلی در یك مدل خطی از ساختمان این است که تیرها و ستونها در طول تحلیل دارای
مقاومت نامحدود بوده و به صورت ارتجاعی رفتار میکنند .بر خالف آن در یك مدل غیر خطی سعی
میشود که کاهش مقاومت و سختی سازه هنگام خسارت دیدن در تحلیل لحاظ شود[.]10
از طرفی دیگر در یك مدل تحلیل استاتیکی یك الگوی از پیش تعیین شدهای از نیروی جانبی زلزله
بر مدل سازه اعمال می شود ،در حالی که در یك تحلیل دینامیکی که در آن نیروهای زلزله به صورت
تابع زمانی به سازه اعمال میشوند پاسخ سازه به صورت توابع زمانی خواهد بود[.]10

تا چند سال اخیر برای تحلیل سازهها عمدتاً از تحلیل های خطی استفاده میشد .علت این امر این
بود که تحلیلهای غیر خطی عمدتاً از نظر کاربرد پیچیده و پرهزینه بودند و همچنین محدودیتهایی که
در قابلیتهای کامپیوتری و محاسباتی وجود داشت و نیز عدم قطعیتها در مدل کردن سختی و مقاومت
اجزای سازه باعث شده بود که بیشتر از تحلیلهای خطی استفاده شود.
اما امروزه با پیشرفتهایی که در زمینه محاسبات به وجود آمده باعث برطرف شدن محدودیتهای
فوق و تمایل بیشتر برای استفاده از روشهای غیر خطی شده است .به طوری که در دستورالعمل ATC -

 40روش استاتیکی غیر خطی برای تخمین نیاز لرزهای به کار رفته است .این روش برای محاسبه واقع
بینانهتر نیاز لرزهای ساختمانها مطرح شده است .زیرا بدین وسیله میتوان چگونگی رفتار و عملکرد سازه
را پس از ورود به ناحیه غیر ارتجاعی در طول زلزله مورد بررسی قرار داد[.]10

به طور کلی مزایای تحلیلهای غیر خطی نسبت به تحلیلهای خطی را میتوان به صورت زیر بیان
کرد[:]10
1ـ تحلیلهای غیر خطی تخمین واقع بینانهتری از نیرو در اجزایی که بالقوه شکنندهاند مانند نیروهای
محوری در ستونها و لنگر خمشی در اتصاالت تیر و ستون به دست میدهد.
2ـ تحلیلهای غیر خطی تخمین واقع گرایانهتری را برای تقاضای تغییر شکل در اجزایی که در برابر
نیروهای زلـزله وارد مرحله غیر خطی خواهند شد به دست میدهد.
3ـ آثار کاهش سختی اعضای سازهای را  ،هنگام خسارت دیدن اعضا مد نظر قرار میدهد.
4ـ برای شناسایی نواحی بحرانی که در آن امکان ایجاد تغییر شکلهای بزرگ وجود دارد بهتر هستند.
در سالهای اخیر تحلیل استاتیکی غیر خطی در مقایسه با تحلیلهای دینامیکی غیر خطی مورد توجه
بیشتری قرار گرفته است علت این مسئله توانایی این تحلیل در محاسبه پارامترهای سازهای بدون نیاز به
مدلسازی و محاسبات پیچیده خاص تحلیلهای غیر خطی است.

توضیح اینکه هر چند از روشهای دینامیکی غیر خطی به دلیل در نظر گرفتن توأم آثار دینامیکی نیرو
و رفتار غیر خطی اعضا به عنوان کاملترین روش یاد میشود اما به دلیل مشکالتی از قبیل پیچیدگی ،
پرهزینه بودن و همچنین حساسیت زیاد نتایج آن به دقت مدل و فرضیات حرکت زمین که عدم توجه به

آنها باعث کاهش شدید دقت نتایج میشود ،موجب تمایل بیشتر به استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیر
خطی شده است.
توانایی این روش در دنبال کردن گام به گام رفتار سازه در طول عملکرد غیر ارتجاعی آن و تعقیب
مکانیزم شکست در اعضا میباشد .که این مسئله در تحلیل دینامیکی غیر خطی به سادگی میسر
نمیشود[.]10

 -1-8مزایای کاربرد تحلیل استاتیکی غیر خطی در طراحی بر اساس عملکرد سازه ها
تحلیل پوش آور اطالعات سودمندی را برای بسیاری از مشخصه های پاسخ فراهم می آورد بطوری
که این اطالعات توسط روش هایی رایج تحلیل استاتیکی یا دینامیکی قابل دسترس نیست .بعضی از
این موارد عبارتند از[:]7
الف -تعیین مقادیر واقع بینانه تری از نیروهای تقاضا در اعضای سازه ای بخصوص در المانهای
دارای پتانسیل شکل پذیری کم مانند نیروهای محوری تقاضا در ستونها ،نیروهای تقاضا در اتصاالت
بادبندها ،لنگرهای تقاضا در اتصاالت نیز به ستون و . ...
ب -برآورد جابه جایی تقاضا برای المانهایی که تغییر شکل های غیر خطی زیادی بواسطه انرژی
انتقال یافته از تحریکات زمین لرزه به ساختمان متحمل می شوند.
ج -بررسی ویژگی رفتاری زوال مقاومت ( )Strength Deteriorationدر هر یك از اعضا و تاثیر آن
بر روی رفتار کل سازه.
د-تعیین نواحی بحرانی ،یعنی نقاطی از سازه که پیش بینی تغییر مکانهای باالیی در مورد آنها انتظار
می رود و در یك طرح لرزه ای ایمن بایستی به صورت کانون اعمال جزئیات ویژه طراحی قرار گیرند.
ه -تعیین ناپیوستگی های مقاومتی ساختمان در ارتفاع یا در پالن که در نهایت منجر به تغییر
مشخصه های دینامیکی در محدوده رفتاری غیر االستیك سازه می گردد.
و -تخمین مقادیر تغییر مکانهای نسبی طبقات به عنوان معیاری جهت تعیین ناپیوستگی های سختی
یا مقاومتی که از آنها می توان به عنوان وسیله ای برای کنترل خرابی سازه ای و برآورد اثرات واقعی تر
 P-Δدر ساختمان استفاده نمود.

ز -تحقیق در مورد کفایت و ایمن بودن مسیر نیرو با مالحظه رفتار کلیه اعضای سازه ای سیستم،
اتصاالت  ،المانهای غیره سازه ای سخت و فونداسیون ( در صورت مدل سازی).
درمجموع می توان گفت تحلیل پوش آور می تواند دید خوبی از لحاظ کنترل رفتار اعضای سازه ای
تحت اثر تحریکات شدید زمین لرزه بدست بدهد .برای سازه هایی که اساسا بر مبنای مد اول ارتعاش
نوسان می کنند به کمك تحلیل پوش اور تخمین قابل قبولی از تغییر شکل های تقاضای غیر االستیك
محلی یا کلی سازه حاصل می شود .همچنین در این تحلیل بسیاری از موارد و نقاط ضعف طراحی که
در یك تحلیل االستیك ممکن است مخفی مانده باشد به روشنی آشکار می گردد.
در نهایت در میان روش های غیر خطی تحلیل پوش اور از تسهیالت و سادگی زیادی برخوردار می
باشند .هر چند در کلی ترین حالتها بررسی رفتار و برآورد عملکرد یك سازه بایستی توسط تحلیل های
دینامیکی غیر خطی و بر اساس شتاب نگاشتهای معین و متناسب صورت گیرد .اما تحلیل های دینامیکی
غیر خطی نیازمند دانش و پیش زمینه کافی بوده که الزمه آن گذراندن دوره های تحصیالت عالی می
باشد که این امر برای همه قابل دسترس نیست .در عین حال پیچیدگی وقت گیر بودن و هزینه باالی این
تحلیل ها و عالوه بر آن مشکالتی که در توجیه و تفسیر نتایج حاصله ممکن است ظاهر شود کاربرد این
نوع تحلیل را به پروژه های تحقیقاتی و موارد خاص محدود می کند .به این ترتیب وجود یك روش
ساده تر و کاربردی تر چون تحلیل پوش آور می تواند بسیاری از مشکالت یاد شده را رفع سازد .دریك
جمله می توان گفت تحلیل پوش اور روشی است دقیق در برآورد تقریبی پاسخ های لرزه ای ساختمان
به ساده ترین شکل ممکن[. ]7

 -1-9روش های آنالیز سازه ها
به عنوان قسمتی از هر برآورد لرزهای یا طراحی لرزهای  ،مهندس طراح باید تحلیلی از سازه با در
نظر گیری خطر لرزهای در محل ساختمان  ،برای برآورد کمیتهای پاسخ سازه انجام دهد  .این پاسخها
اگر در حدود پاسخ مجاز سازه قرار گیرند مورد قبول واقع می شوند.
 -1-9-1انواع آنالیز سازه ها
روشهای آنالیز سازه را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد :

الف ـ روشهای آنالیز خطی
ب ـ روشهای آنالیز غیر خطی
در آنالیزهای خطی فرض بر این است که تیرها و ستونها در طول آنالیز دارای مقاومت نامحدود
و سختی ثابت باشند .بر خالف آن در مدل غیر خطی کاهش مقاومت اجزای سازهای به هنگام خسارت
دیدن نیز مد نظر قرار میگیرد .آنالیزهای خطی وغیر خطی بر حسب اینکه بارهای وارده استاتیکی باشد
یا دینامیکی به صورت زیر دستهبندی میشوند[:]4
1ـ آنالیز استاتیکی خطی ( ) Linear Static Procedure
2ـ آنالیز دینامیکی خطی ( ) Linear Dynamic Procedure
3ـ آنالیز استاتیکی غیر خطی ( ) Nonlinear Static Procedure
4ـ آنالیز دینامیکی غیر خطی ( ) Nonlinear Dynamic Procedure

در سالهای اخیر استفاده از روشهای غیر خطی عمومیت بیشتری یافته است .چون در ارزیابی
ساختمانهای موجود کارایی بیشتری دارند .در آییننامهها نیز توجه بیشتری به آنالیز استاتیکی غیر خطی
در مقایسه با آنالیز دینامیکی غیر خطی شده است .علت این مسئله که در بخش های قبلی مورد بحث
قرار گرفت در این است که آنالیز استاتیکی غیر خطی توانایی الزم در محاسبه تقریبی پارامترهای سازهای
بدون نیاز به مدل سازی و محاسبات پیچیده آنالیز دینامیکی غیر خطی را دارد.
منظور از تحلیل خطی  ،تحلیل سازه با در نظر گرفتن رفتار ارتجاعی خطی برای اجزای آن می باشد.
در این نوع تحلیل آثار  P-Δیا ترک خوردگی اجزاء بتنی به صورت ساده شده در تحلیل وارد می شود .و
منظور از تحلیل غیر خطی تحلیل سازه با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی اجزای آن به دلیل رفتار غیر
خطی مصالح  ،ترک خوردگی و اثرات غیر خطی هندسی می باشد[.]2

 -1-9-2موارد استفاده از انواع روش های تحلیل به صورت کلی[]2
در این قسمت به صورت کلی موارد استفاده از روش های تحلیل سازه بر اساس تفسیر دستورالعمل
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود در برابر بارهای جانبی ذکر می شود ولی توضیحات کاملتر در
مورد محدوده کاربرد هر یك از این روش ها در ادامه داده خواهد شد.

روش های تحلیل خطی هنگامی مناسب هستند که رفتار اجزا سازه هنگام زلزله در محدوده خطی
قرار داشته باشد و یا تعداد کمی از اجزا از حد خطی خارج شده باشند.
چنانچه نسبت نیروهای ناشی از زلزله به ظرفیت باربری اجزا کوچکتر از  2باشد می توان از روش
های خطی استفاده کرد.
روش های تحلیل استاتیکی هنگامی مناسب هستند که پاسخ سازه هنگام زلزله عمدتا ناشی از ارتعاش
در مد اول باشد یا به عبارت دیگر اثر مدهای باالتر قابل توجه نباشد .
هنگامی اثر مدهای باالتر قابل توجه نیست که ساختمان کوتاه و منظم باشد ،لذا برای ساختمانهای
بلند و ساختمانهای نامنظم الزم است از روش های تحلیل دینامیکی استفاده شود.
روش تحلیل استاتیکی غیر خطی برای اکثر ساختمان ها قابل استفاده است ،اما برای ساختمان هایی
که اثر مد های باالتر از مد اول قابل توجه باشد الزم است در کنار این روش از روش تحلیل دینامیکی
خطی نیز استفاده شود .
روش تحلیل دینامیکی غیر خطی برای تمام ساختمان ها قابل استفاده است  .اما نظر به اینکه نتایج
حاصل از این روش حساس به شتاب نگاشت انتخاب شده برای تحلیل و مدل رفتار غیر خطی مصالح
و اجزای سازه می باشد الزم است کنترل و تفسیر نتایج حاصل توسط افراد مجرب انجام گیرد.
 -1-9-3فرضیات اولیه []4
پیش از ادامه بحث در مورد جزئیات انواع آنالیز سازه ها الزم است به تعدادی فرضیات اولیه در مدل
سازی بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود اشاره شود.
 -1تحلیل دو بعدی
در صورتی که سازه دارای دیافراگم صلب باشد و اثرات پیچش در سازه لحاظ شده باشد از مدل دو
بعدی در تحلیلهای غیر خطی می توان استفاده کرد .هنگامی که سازه در تحلیل های غیر خطی دو بعدی
مدل می گردد  ،باید برای محاسبه سختی و مقاومت اجزاء و اعضای سازه خواص سه بعدی آنها مد نظر
قرار گیرد.
 -2اتصاالت

در تحلیل های غیر خطی  ،اگر اتصاالت ضعیف تر و یا دارای شکل پذیری کمتر از اعضای متصل
شونده باشد و یا به نحوی تخمین زده شود که با در نظر گرفتن اتصاالت در مدل  ،نتایج حاصل بیش از
 10درصد تغییر خواهد داشت  ،اثر آنها باید به نحو مناسب در مدل سازه منظور گردد.
 -3مدل سازی پی
در صورت مدل سازی فونداسیون اثر سختی انتقالی و دورانی پی ها باید براساس توصیه های بخش
( )4-4دستورالعمل بهسازی برآورد شده و برحسب میزان گیرداری پای ستو ن ها در مدل وارد شود.
 -4پیکربندی ساختمان:
از نظر پیکربندی ،ساختمان به دو دسته ی ساختمان منظم و نامنظم تقسیم می شود .ساختمان منظم،
باید شرایط بند ( ) 1-6-2استاندارد  2800ایران را دارا باشد.
 -5دسته بندی دیافراگم ها
دیافراگم ها به صورت صلب ،نیمه صلب و یا نرم دسته بندی می شوند .چنانچه حداکثر تغییرشکل
افقی دیافراگم ب زرگ تر از دو برابر متوسط تغییرمکان جانبی نسبی طبقه ی زیر آن باشد ،آن دیافراگم نرم
محسوب می شود .در دیافراگم صلب این نسبت باید کم تر از نیم باشد .در مدل سازی سازه ها با
دیافراگم نیمه صلب و یا نرم باید اثر تغییرشکل دیافراگم برحسب سختی آن درنظرگرفته شود.
 -6پیچش
چنانچه دیافراگم های کف از نوع نیمه صلب و یا صلب محسوب شوند ،محاسبه پیچش الزم ولی در
ساختمانهای با دیافراگم نرم محاسبه ی پیچش الزم نیست .مالحظات خاص پیچش باید بر اساس بند
( )3-2-3-3دستورالعمل بهسازی در نظر گرفته شود.
 -7اثر P-Δ

اثرات  P-Δدر محدوده ی رفتار خطی یا غیرخطی مصالح باید در هر نوع تحلیل سازه (استاتیکی و
دینامیکی ،خطی یا غیرخطی ) مطابق بند (  ) 3-2-5دستورالعمل بهسازی منظور گردد.
 -8اندرکنش خاک و سازه

در مواردی که افزایش زمان تناوب ساختمان به دلیل اندرکنش با خاک سبب تغییر شتابها و تغییرمکان
های سازه شود (مثال سازه های واقع بر روی خاک نرم و یا نزدیك به گسل) اثرات اندرکنش خاک و
سازه بایستی مد نظر قرار گیرد.
 -9اثر هم زمان مولفه های زلزله
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