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 تیظرف فیطروش  بای بتن خمشی يهاقاباي لرزه تعیین عملکرد
 

 

 ،2 حبیبی علیرضا، 1,1 کیوان اسدي
 دانش آموخته کارشناس ارشد سازه دانشگاه کردستان، سنندج، ایران -1

 دانشگاه کردستان، سنندج، ایران دانشیار گروه مهندسی عمران، -2

 

 

 خالصه

 

های جای روشاستاتیکی غیرخطی به شدهسادههای در مبحث طراحی بر اساس عملکرد، همواره استفاده از روش
ست که هانیز یکی از این روش "ظرفیتطیف"محققین بوده است. روش  موردتوجههای دینامیکی بر تحلیلپیچیده و زمان

های بتنی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. به این منظور، ابتدا چهار ای قابدقت آن در تعیین عملکرد لرزهدر این تحقیق، 
( 0022ی ایران )استاندارد الرزهنامه طراحی ی زیاد و تعداد طبقات مختلف، مطابق آیینریپذشکلقاب بتنی خمشی با 

وش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی ی واقعی آنها با رازهلردقیق، عملکرد  غیرخطی طراحی و با استفاده از یک مدل
های استاتیکی برآورد شده و با نتایج واقعی، مقایسه و ارزیابی ، پاسختیظرففیطغیرخطی تعیین گردید. سپس با روش 
ی داشته و ظرفیت، با مقادیر واقعی اختالف زیادهای غیرخطی حاصل از روش طیفگردید. نتایج حاکی از آن است که پاسخ

. از نتایج دیگر این تحقیق این است که براساس باشدینمی قابهای مورد مطالعه مناسب الرزهاین روش در برآورد عملکرد 
 .نمایندجانی را برآورده میزمانی غیرخطی، قابهای مورد مطالعه سطح عملکرد ایمنینتایج تحلیل دینامیکی تاریخچه

 

 0022روش طیف ظرفیت، قاب بتن مسلح، تحلیل غیرخطی، استاندارد ای، عملکرد لرزهکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

مناسب عمل  ایدن ریاخهای ای موجود، در حفظ ایمنی افراد در زلزلهضوابط لرزه بر اساس شدهیطراحهای چه سازهاگر
بر طراحی  رونیازاها و خسارات اقتصادی وارده، بسیار گسترده بوده است. در سازه جادشدهیاهای اند اما دامنه خرابیکرده

قرار گرفت.  موردتوجه، باشدیمپذیری مورد انتظار و شکل مکان رییتغروشی که مبتنی بر پذیرش  عنوانبهعملکرد  اساس
یرخطی بسیار پیچیده و غهای دینامیکی تحلیل ازآنجاکهباشد و یمیزناپذیر گریرخطی غهای یلتحلدر این رویکرد، انجام 

 یرخطی استفاده نمایند.غشده استاتیکی های سادهدهند که از روشیمباشند محققین همواره ترجیح یمیر گوقت
هاست که های دینامیکی، در تحلیل غیرخطی سازهجایگزین تحلیل مؤثرهای یکی از روش بارافزون روش تحلیل

و فریمن و  ]1[روش را به تحقیقات تاکدا و همکارانش است. ایده اولیه این قرارگرفتهمحققین  ردتوجهمواخیر  در دو دهه

                                                 
1 Corresponding author:  

Email: asadikeyvan@yahoo.com 

mailto:asadikeyvan@yahoo.com
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توسط محققین متعددی مورد توجه قرار گرفته و توسعه پیدا کرد. برای اطالعات  بعدهادهند. که یمنسبت  ]0[همکارانش
 راجعه شود.  م ]3[بیشتر در مورد تاریخچه تحلیل استاتیکی غیرخطی به مرجع 

مکان هدف  ریییک تغ که ابتدا شامل دو مرحله است )تحلیل بار افزون( روش تحلیل استاتیکی غیرخطی
طور فزاینده به نیروهای جانبی به سپس شود ومی تعیین مکان محتمل تحت تحریک زلزله( ریی)تخمینی از باالترین تغ

های سازه مکان هدف شود. در هنگام تحلیل، تغییر شکل رییبرابر تغ ،تا تغییر مکان گره کنترل آن شودمدل سازه اعمال می
 ،زلزله یهامکان رییبرای تغ ،شکل در هر عضو رییطور پیوسته کنترل و نیروی طراحی و نیاز تغو نیروهای داخلی اعضا به

، ]N2 ]4های روش توانی متعددی وجود دارد که از آن میان میهاروش. برای تعیین تغییر مکان هدف دنشومحاسبه می
در  مکان رییتغ و ضرایب تیظرف فیطهای روش .را نام بردهای مبتنی بر انرژی و روش تیظرف فیط، مکان رییتغضرایب 

در  مکان رییتغآوردن  بدست آمده است. روش ]FEMA273 ]5[ ،FEMA356 ]6[ ،ATC40 ]7مراجع معتبری مانند 
بکار بردن ضرایب تشدید  بر اساس ]0[ایران های موجودای ساختمانبهسازی لرزهو دستورالعمل  FEMA356دستورالعمل 

شود. نحوه بدست آوردن نقطه عملکرد در دستورالعمل  باشد که روش ضرایب نامیده میاالستیک سازه می مکانرییتغبرای 
ATC40 ]7[ شود. در این نامیده می تیظرف فیطی منحنی ظرفیت سازه به شکل خاصی است که روش ریکارگبهاساس بر

شود و موقعیتی را ی عملکرد نامیده میافتد که نقطهروش، تغییرمکان تقاضا در یک نقطه روی طیف ظرفیت اتفاق می
مشخص، برابر است. این  لرزهنیزمبر سازه تحت یک  شدهلیتحمای دهد که در آن، ظرفیت سازه با تقاضای لرزهنشان می

روش را با استفاده از نتایج تحلیل بارافزون و طیف این ]12[توسعه پیدا کرد. یو و همکارانش ]9[فریمن روش ابتدا توسط 
شد، بیان ترسیم می گرافیکی صورتبهاستفاده از میرایی معادل بدست آمده و در یک دستگاه واحد  نیاز االستیک که با

 با استفاده از اندیس بتن مسلح خمشی هایکردند. حبیبی و همکارانش با استفاده از این روش به ارزیابی عملکرد قاب
های چوبی را با استفاده از روش ای قابلرزهگنکتورک و الناشی در تحقیق خود پاسخ  .]11[خسارت سختی پرداختند

 بیضرای روش . لین و چانگ به مقایسه]10[قرار دادند موردمطالعهتایج کارهای آزمایشگاهی ظرفیت و مقایسه آن با نطیف
. از دیگر تحقیقات انجام گرفته در ]13[پرداختند بتن مسلح هایستون برای ی،شگاهیآزما جینتابا ظرفیت تغییرمکان و طیف

عملکرد پرداختند، اشاره  محاسبه های تقریبیآماری روشتوان به تحقیق آکار و میراندا که به ارزیابی این زمینه می
ظرفیت تخمین طیف پاسخ )طرح( غیراالستیک از روی طیف در روش طیف شدهمطرحمسائل  نیترمهمیکی از . ]14[نمود

شود، ی خطی معادل تخمین زده میباشد. بدین منظور از مفهوم میرایی معادل که برای یک سازهپاسخ االستیک می
گردد که با توجه به پیچیدگی رفتار غیرخطی سازه، ممکن است خطای زیادی را در تخمین عملکرد سازه ایجاد استفاده می

و  چوپرا غیراالستیک را پیشنهاد کردند و در ادامه استفاده از طیف ]16[ فر، فج]15[ هرنکند. برای رفع این مشکل رین
 .فته را با استفاده از این طیف ارائه نمودندیاروش طیف ظرفیت بهبود ]17[گوئل

ی خمشی بتنی هاقابی اکرد لرزهلبرآورد عم در ظرفیتدقت روش طیفارزیابی  ،هدف اصلی این تحقیق
باشد. به این منظور با در نظر گرفتن چهار یم ]10[( 0022ی ایران )استاندارد الرزهطراحی  نامهنییآبراساس  شدهیطراح

دقیق برای  غیرخطی اند، ابتدا با استفاده از یک مدلشدهایران طراحی 0022نامه خمشی که بر اساس آیینقاب بتنی 
شود و سپس با استفاده از روش طیف های بتنی، عملکرد دقیق با استفاده از روش دینامیکی غیرخطی تعیین میالمان

  گردند.ه و ارزیابی میهای استاتیکی برآورد شده و با نتایج دقیق، مقایسظرفیت پاسخ
 
 

 روش طیف ظرفیت  .2
 

آمده و سپس با استفاده از روابط  به دستدر این روش ابتدا با انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی، منحنی ظرفیت سازه 
)طیف پاسخ( سازه در یک دستگاه  طرح نیاز فیطشود. این طیف با ، طیف ظرفیت تعیین می]ATC40 ]7در  شدهارائه

http://www.hoseinzadeh.net/Code361.pdf
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که در ادامه خواهد آمد نقطه عملکرد شوند و چنانترسیم می 1ADRSطیفی( تحت عنوان مکان رییتغ-)شتاب طیفیواحد 
شود ی عملکرد در محل تقاطع طیف ظرفیت طیف تقاضای غیرخطی واقع میشود. در این روش نقطهسازه تعیین می

 شود:اده می(. برای تبدیل منحنی ظرفیت به طیف ظرفیت از روابط زیر استف1)شکل

 
 ظرفیتطیف روش دري عملکرد نقطه-1شکل

 

  
PF1= ∑ mi∅i1

n
i=1∑ mi(∅i1)2n

i=1
                                                                                                                     (1) 

 ∝1= 1
W

( ∑ mi∅i1
n
i=1 )2∑ mi(∅i1)2n

i=1
                                                                                                                 (2)  Sa=

v w⁄∝1
                                                                                                                                  (3)  

Sd= ∆roof
PF1(∅roof,1)

                                                                                                                        (4)  

 

جرم  𝐦𝐢اول،  سازه در مود مؤثر جرم یبضر 𝟏∝ضریب مشارکت مود ارتعاشی اول سازه، 𝐏𝐅𝟏که در این روابط، 
ای سازه وزن لرزه wبرش پایه،  vتعداد طبقات سازه،  nام،  iی مقدار تغییرشکل مود اول در طبقه 𝐢𝟏∅ام،  iطبقهبه متعلق 

مسائل در  نیترمهمباشند. یکی از جابجایی طیفی می 𝐒𝐝شتاب طیفی و  𝐒𝐚ی بخشی از بار زنده، شامل بار مرده بعالوه
 هر نقطه. ]17[باشد یافته میکاهش یازنغیرخطی و تهیه طیف  ر حالتدسازه  مؤثرظرفیت تخمین میرایی روش طیف 

ی تسلیم مشخص است که پذیری و یک نقطهمعادل، یک شکل معادل، یک پریودظرفیت دارای یک میرایی روی منحنی 
این دو منحنی ای تقریب زده شود که سطح زیر گونهی بهدوخطبرای تعیین این مشخصات،  منحنی ظرفیت با یک منحنی 

( و از این تساوی، نقطه تسلیم 0برابر شوند )شکل باهمتوسط سیستم است،  شدهجذبنظر که معرف انرژی ی موردتا نقطه
توان کلیه اطالعات الزم برای هر نقطه از منحنی ظرفیت را مشخص شود و با داشتن این نقطه میمربوطه مشخص می

به ( در هر نقطه، طیف نیاز کاهش یافته برای هر زلزله خاص 5)مطابق رابطه ؤثرمنمود. پس از انجام محاسبات میرایی 
 به ترتیب از روابط زیر محاسبه می مؤثرشود. میرایی و پریود آمده و به سمت تعیین نقطه عملکرد گام برداشته می دست

 شود:
βeff=

63.7kh(aydp-apdy)
apdp

+0.05= 2kh
π

(μ-1)(1-α)(μ)(1+αμ-α) +0.05                                                                      (5) 

Teff=Tn√ μ
1+αμ-α

                                                                                                                       (6) 

                                                 
1 Acceleration Displacement Response Spectrum 
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به ترتیب شتاب و جابجایی نقطه  𝐝𝐩و 𝐚𝐩ی تسلیم، به ترتیب شتاب و تغییرمکان نقطه 𝐝𝐲و 𝐚𝐲که در این روابط، 
پذیری شکل µ پریود طبیعی سازه، 𝐓𝐧االضالع، آل ساختمان به یک متوازیای ایدهپارامتر تبدیل نمودار چرخه khعملکرد، 

به مراجع مورد این ضرایب  در شتریبباشد. برای اطالعات ی معادل میدوخطنسبت شیب شاخه پس از تسلیم منحنی  αو 
  مراجعه گردد. ]17و  7[

 

 
 ی معادلدوخطمنحنی ظرفیت و منحنی -2شکل

 
 

 موردمطالعههای سازه  .3
 

پذیری زیاد، طبقه از نوع خمشی بتن مسلح با شکل 10و 9، 6، 3ی دوبعد در این تحقیق، چهار قاب موردمطالعههای سازه
و  0022نامه خاک تیپ دو و خطر نسبی خیلی زیاد، طبق آیینها با فرض بستر با باشند. کلیه قابمی 3مطابق شکل 

متر  4 هاآنمتر و طول دهانه  0/3ها ارتفاع طبقات کلیه قاب. اندشدهی طراح، ]19[مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 
بع هستند. در کیلوگرم بر مترمر 022و بار زنده  552متر و تمام طبقات دارای بار مرده  4ها عرض باربر قاب .باشدیم

 07392مگاپاسکال، مدول االستیسیته بتن برابر با 32بتن برابر با ها، مقاومت مشخصهفرآیند تحلیل و طراحی این قاب
، مقاومت جاری شدن 2235/2، کرنش نهایی بتن برابر با 220/2کرنش متناظر با حداکثر مقاومت بتن برابر با  مگاپاسکال،

 .مگاپاسکال فرض شده است  022222ل االستیسیته فوالد برابر با مگاپاسکال و مدو 422فوالد با 
 

 
 موردمطالعههاي نماي قاب -3شکل
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 تحلیل غیرخطی سازه  .4

 
های بتنی، مسائل در تحلیل سازه نیترمهماست. یکی از  شدهاستفاده ]IDARC V6.1 ]02افزارنرمها از برای انجام تحلیل

گسترده فراهم آمده است و  افزار امکان استفاده از مدل پالستیسیتهباشدکه در این نرممییرخطی اعضا غسازی رفتار مدل
مدل پالستیسیته متمرکز که پالستیسیته در یک مقطع مفصل پالستیک به طول صفر در انتهای المان  برخالفدرآن 

 رفتار توانندکه کلیه نواحی المان می ، فرض بر این استکننداالستیک رفتار می صورتبهشود و سایر نواحی متمرکز می

 ی در طول عضو ثابت است و در حالت ترکخمش ینرمارتجاعی داشته باشند. در این مدل در حالت ترک نخورده غیر 
ین در بنابراگردد. و دچار کاهش سختی می دادهازدستیی خود را کارآ، خوردهترکخورده، قسمتی از عضو واقع در نواحی 

یافته و نمودار نرمی خمشی در نواحی مختلف عضو یکسان نیست. در یشافزا خوردهترکاین حالت، نرمی خمشی نواحی 
 است.  شده دادهشود، نشان خطی فرض می صورتبهمدل توزیع نرمی در طول یک المان بتنی که  4شکل 

 

                                          
 انحناي سه خطی -منحنی لنگر -5شکل                      نحوه توزیع نرمی در مدل غیرخطی  -4شکل    

 
𝟏که  𝐄𝐈𝟎⁄  ،𝟏نرمی خمشی مقطع ترک نخورده 𝐄𝐈𝐀⁄  ،𝟏نرمی خمشی ابتدای عضو 𝐄𝐈𝐁⁄  ،نرمی خمشی انتهای عضو  𝛂𝐀𝐋خورده در ابتدای عضو وطول ترک𝛂𝐁𝐋 افزایش دقت نتایج تحلیل  منظوربهباشد. انتهای عضو میخورده در طول ترک

خوردگی، لنگرترک 𝐌𝐜𝐫شود که در آن، شامل استفاده می 5انحنا مطابق با شکل  -غیرخطی، از یک مدل سه خطی لنگر 𝐌𝐲  ،لنگرتسلیم𝐌𝐮  ،لنگرنهایی∅𝐲 انحنای تسلیم و∅𝐮 02[باشندانحنای نهایی می[. 
 
 

 افزون تحلیل بار  .1. 4
 

هاست که در آن نیروی های دینامیکی، در تحلیل غیرخطی سازهجایگزین تحلیل مؤثرهای بارافزون یکی از روش تحلیل
یج وارد تدربهای افزایش یافته تا اعضای سازه گامبهگام طوربهیک الگوی بارگذاری مشخص  صورتبهجانبی ناشی از زلزله 
 این الگوها می نیترمهمیشنهادشده است. از پی بار جانبی توزیع الگوهای متنوعی برای نحوهکنون مرحله تسلیم شوند. تا

توان به الگوی بارگذاری یکنواخت، الگوی بارگذاری مثلثی معکوس، الگوی بارگذاری توانی و الگوی بارگذاری مودال اشاره 
شده، مورد استفاده قرار یهتوص ]FEMA273 ]5مل نمود. در این مطالعه الگوی بارگذاری توانی است که توسط دستورالع

 شود:محاسبه می 7گرفته است. در این الگو، توزیع نیروی جانبی زلزله در طبقات مختلف سازه از رابطه 
Fi=

WiHi
k∑ WiHi

kns
i=1

                                                                                                                              (7) 

پارامتری متناسب با  K ارتفاع هر طبقه و 𝐇𝐢،هر طبقهوزن  𝐖𝐢تعداد طبقات،  nsشماره طبقه،  iرابطه،  در اینکه 
آنگاه   T≤2.5≥0.5، اگرK=1آنگاه   50T.متغیر است که اگر 0تا  1که مقدار آن از  (T)دوره تناوب اصلی سازه

K=0.5T+.750   و اگرT > 2.5 آنگاهK=2  .می باشد 
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 تحلیل دینامیکی غیرخطی  .2. 4
 

ها دانست. در این روش، سختی ترین روش در تحلیل غیرخطی سازهترین و درعین حال پیچیدهتوان دقیقاین روش را می
گردد. از موارد مهم در این شود و پاسخ غیرخطی سازه محاسبه میاصالح میهای سازه در هر لحظه زمانی و سایر مشخصه

باشد. همچنین انتخاب گام زمانی مناسب، دارای تحلیل انتخاب یک منحنی هیسترزیس مناسب برای نیروی بازگرداننده می
تواند سبب نتهی شده و میاهمیت فراوانی است، چرا که انتخاب گام زمانی نامناسب اغلب به نیروهای نامتعادل بزرگ م

این تحلیل با استفاده از روش نیومارک و ترکیب آن با روش شبه نیرو  IDARCافزار ناپایداری عددی در برنامه گردد. در نرم
 مراجعه شود. ]02[شود. برای اطالعات بیشتر به مرجع انجام می

ه از رکوردهای موجود در بانک اطالعاتی رکورد زلزل 12، غیرخطی تاریخچه زمانی تحلیل دینامیکیبرای انجام 
PEER ]01[طوری مقیاس شدند که طیف میانگین 0022نامه ، متناسب با خاک تیپ دو، انتخاب و مطابق با ضوابط آئین ،

قرار داشته باشد. مشخصات مربوط به این  نامهطرح آئینالی طیف ، باT1.5تا  T2.0 حاصل از آنها، در محدوده مابین
های مقیاس شده در مقایسه با طیف طرح طیف پاسخ میانگین زلزله 6آمده است. در شکل شماره  1رکوردها در جدول 

نامه نشان داده شده است. پس از انتخاب و اصالح رکوردهای زلزله ها، برای هر قاب ده بار تحلیل دینامیکی تاریخچه آئین
  نتایج ده مرحله تحلیل خواهد بود. های مورد نظر برای هر قاب، میانگینغیرخطی انجام شده و در نهایت پاسخزمانی 

 
 هامشخصات زلزله -1جدول

 ایستگاه سال وقوع نام زلزله ردیف
پریود 
 غالب

PGA 

(g) 

 ضریب

 مقیاس

1 Northridge 01/17/1994 24538 Santa Monica City Hall 2.10 2.37 1.07 

0 Northridge 01/17/1994 24157 LA - Baldwin Hills 2.00 2.039 1.96 

3 Northridge 01/17/1994 90015 LA - Chalon Rd 2.40 2.005 0.0 

4 Northridge 01/17/1994 24389 LA - Century City CC 2.04 2.000 0.19 

5 Loma Prieta 10/18/1989 1678 Golden Gate Bridge 2.40 2.033 1.95 

6 Loma Prieta 10/18/1989 58065 Saratoga - Aloha Ave 2.16 2.510 2.96 

7 Victoria, Mexico 06/09/1980 6604 Cerro Prieto 2.26 2.601 2.70 

0 Westmorland 04/26/1981 5051 Parachute Test Site 2.00 2.040 1.90 

9 Kern County 07/21/1952 1095 Taft Lincoln School 2.44 2.170 0.63 

12 CapeMendocino 04/25/1992 89324 Rio Dell Overpass 2.04 2.305 1.33 

 

 
 طیف پاسخ شتاب میانگین رکورد ها -6شکل
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 نتایج عددی  .5
 هاتعیین نقطه عملکرد قاب  .1. 5
 

موجود در  Aنوشته شده است که در آن از روش  MATLABعملکرد، برنامه کامپیوتری تحت نرم افزار  برای تعیین نقطه
ATC40 ها ابتدا منحنی ظرفیت استفاده شده است. مطابق با این روش پس از بدست آمدن منحنی ظرفیت هر یک از قاب

شوند و با انتخاب یک نقطه تبدیل می ADRSهریک از آنها و طیف االستیک طرح آیین نامه طرح به دستگاه مختصات 
شود. گردد. سپس طیف نیاز االستیک متناسب با آن کاهش داده مییف ظرفیت، میرایی معادل تعیین میاولیه روی ط
نقطه اولیه، از روی منحنی طیف نیاز کاهش یافته )غیراالستیک( بدست  (Sd)، متناظر با تغییرمکان طیفی(Sa)شتاب طیفی

درصد باشد  5یافته، کمتر از ت آمده از طیف نیاز کاهشطیفی نقطه انتخابی و نقطه بدسآید حال اگر اختالف بین شتابمی
صورت نقطه دیگری انتخاب شده و با انجام چند مرحله نقطه عملکرد خواهد بود، در غیر این (Sd,Sa)آن نقطه با مختصات 

دستگاه  در 3طیف ظرفیت سازه و نیاز قاب شماره  7وخطا، نقطه عملکرد تعیین می شود. به عنوان نمونه، در شکلسعی
ADRS .نشان داده شده است 

 

 
 3 شماره قاب عملکرد نقطه نییتع -7 شکل
نسبت تغییر مکان  ،0ها و محاسبه تغییر مکان متناظر با این نقاط مطابق جدول پس از تعیین نقطه عملکرد قاب

استاتیکی غیرخطی در نظرگرفته های غیرخطی کلی قابها در تحلیل جانبی نسبی طبقات، در نقطه عملکرد، به عنوان پاسخ
 شود.می

 
 تغیرمکان نقطه هدف )بام(، در نقطه عملکرد قابها -2جدول 

 4 3 0 1 شماره قاب

 5/40 1/39 0/09 03 تغییرمکان  نقطه هدف )ساتتیمتر(

 
 

 مقایسه نتایج تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی  .2. 5
 

باشد. در این جداول دریفت نسبی می 6الی  3دینامیکی غیرخطی به شرح جدول نتایج حاصل از تحلیلهای استاتیکی و 
نیز دریفت نسبی طبقات، برای هر قاب به  0طبقات در هر دو روش و نیز میزان خطای مابین آنها ارائه شده است. در شکل 

 دو روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی به نمایش درآمده است. 
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رمکان جانبی نسبی طبقات )دریفت( به عنوان معیار  بررسی عملکرد لرزه ای قابها در در این تحقیق، نسبت تغیی
، حداکثر نسبت ]0[( 362های موجود ایران )نشریهای سازهنظر گرفته شده است. بر مبنای دستورالعمل بهسازی لرزه

 .ی باشنددرصد م 0و  1جانی به ترتیب تغییرمکان نسبی طبقات، برای سطوح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه و ایمنی
 

 1ی قاب شماره نسب یجانب رمکانییتغ - 3جدول 
 1 0 3 نوع تحلیل طبقه

 دینامیکی )%( 67/1 03/1 00/1

 استاتیکی)%( 24/1 10/1 74/2

 خطا )درصد( 59 54 64

 
 2ی قاب شمارهنسب یجانب رمکانییتغ -4جدول

 1 0 3 4 5 6 نوع تحلیل طبقه

 دینامیکی)%( 29/1 56/1 0/1 90/1 95/1 57/2

 استاتیکی)%( 05/2 33/1 45/1 34/1 90/2 3/2

 خطا )درصد( 00 17 04 43 90 93

 
 3ی قاب شمارهنسب یجانب رمکانییتغ -5جدول 

 1 0 3 4 5 6 7 0 9 نوع تحلیل طبقه

 دینامیکی)%( 1 21/1 05/1 00/1 09/1 55/1 66/1 00/1 29/1

 استاتیکی)%( 1 1/1 30/1 31/1 0/1 1 79/2 51/2 09/2

 خطا )درصد( -5 -9 -5 -1 7 35 50 70 73

 
 4ی قاب شمارهنسب یجانب رمکانییتغ -6جدول

 1 0 3 4 5 6 7 0 9 12 11 10 نوع تحلیل طبقه

 دینامیکی)%( 50/2 9/2 1/1 06/1 37/1 35/1 01/1 20/1 1/1 15/1 95/1 03/1

 استاتیکی)%( 43/2 9/2 10/1 43/1 50/1 57/1 36/1 20/1 03/2 64/2 51/2 37/2

 خطا )درصد( 16 -1 -0 -14 -15 -16 -10 2 04 44 74 02

 
 نمایندجانی را تأمین میعملکرد ایمنیهای مورد مطالعه، سطحهمانطورکه از نتایج دو تحلیل مشخص است قاب

افزایش تعداد طبقات، اختالف چشمگیری مشهود است. با درنظر گرفتن باال و با  اما بین نتایج دو تحلیل به ویژه در طبقات
طبقه به وضوح قابل مشاهده است که نتایج حاصل از روش طیف ظرفیت بسیار کمتر از روش تحلیل  3نتایج تحلیل قابهای 

ن افزایش یافته به دینامیکی است اما با افزایش تعداد طبقات در قابها، دریفت نسبی حاصل از این روش، در طبقات پایی
طور معکوس، تقریباً برای شوند. این روند بهطبقه مقادیر از نتایج روش دقیق بیشتر می 10و  9های طوری که در قاب
های ای قابافتد. این موارد عملکرد نامناسب روش طیف ظرفیت در برآورد عملکرد لرزهها نیز اتفاق میطبقات باالی قاب

 .سازدآشکار میمورد مطالعه را کامال 
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 غیرخطی قابها یکیو استات یکینامید لیتحلی حاصل از نسب یجانب رمکانییتغ سهیمقا -8 شکل

 
 

 گیرینتیجه  .6
 

ی خمشی بتن مسلح، چند هاقابظرفیت در ارزیابی عملکرد لرزه ای در این تحقیق به منظور بررسی دقت روش طیف
نامه طراحی لرزه زیاد و با فرض قرارگیری بر روی خاک نوع دوم، بر اساس آیینپذیری نمونه قاب دو بعدی نامنظم، با شکل

( طراحی و مورد مطالعه قرار گرفتند. بر روی کلیه قابها، تحلیل استاتیکی غیرخطی و نیز تحلیل 0022ای ایران )استاندارد 
ات به عنوان پاسخهای غیرخطی، دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی انجام شده و نسبت تغییر مکان جانبی نسبی طبق

جهت مقایسه نتایج مورد استفاده قرار گرفت. همانطور که از نتایج دو تحلیل مشهود است، کلیه قابهای مورد مطالعه سطح 
عملکرد ایمنی جانی را تأمین می نمایند اما نتایج حاصل از روش طیف ظرفیت، با نتایج دقیق بسیار متفاوت است و نشان 

ت که روش طیف ظرفیت در ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مورد مطالعه مناسب نبوده و استفاده از این روش دهنده آن اس
 دقت محاسبات را  به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
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