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 چکیده

لرزه  عملکرد سازه هنگام وقوع زمينتواند تأثيرات بسيار مخربي بر  مي رفتگي در ارتفاع سازه است كه يک نوع خاص نامنظمي در سازه، پس

های  جای روش اند كه به اساس عملکرد، مهندسان همواره در تالش ها در رويکرد طراحي بر ای ساختمان برای تعيين عملکرد لرزه. داشته باشد

ظرفيت در  حاضر ارزيابي روش طيفهدف از تحقيق . شده استاتيکي استفاده نمايند های ساده  های ديناميکي، از روش بر تحليل پيچيده و زمان

طبقه با  3قاب خمشي دوبعدی  چهار به اين منظور با در نظر گرفتن. باشدرفتگي در ارتفاع مي های بتني نامنظم دارای پستعيين عملکرد قاب

-دقيق برای المان غيرخطي ک مدلاند، ابتدا با استفاده از ي شده ايران طراحي 0022نامه  های متفاوت در ارتفاع، كه بر اساس آيين رفتگي پس

های استاتيکي  شود و سپس با استفاده از روش طيف ظرفيت پاسخهای بتني، عملکرد دقيق با استفاده از روش ديناميکي غيرخطي تعيين مي

های  قاب ين عملکردنتايج حاكي از آن است كه روش طيف ظرفيت در تعي. گردندغيرخطي برآورد شده و با نتايج دقيق، مقايسه و ارزيابي مي

دست  ها، در نتايج  به  ای اينگونه قاب رفتگي بر عملکرد لرزه كه تأثير منفي وجود پس نحوی نامنظم مورد مطالعه بسيار نامناسب عمل كرده به 

 .مشاهده نيست آمده از اين روش قابل  

 0022نامه آيين رفتگي در ارتفاع،قاب بتن مسلح، تحليل غيرخطي، طيف ظرفيت، پس: كلمات كليدی
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 مقدمه -1

تأثير قرار داده  مرتفع شهری امروز، هندسه سازه را تحت یها ساختمانهمواره  نوع خاص كاربری سازه و يا مالحظات معماری در 

نامنظمي در سازه، باعث ايجاد اثرات نامطلوب و اخالل در . و باعث ايجاد انواع نامنظمي در پالن و يا در ارتفاع سازه گرديده است

كه  نشان داده است گذشته یها زلزلهنامنظم در طول  یها سازهمطالعه عملکرد  .شودعملکرد سازه در هنگام وقوع زلزله مي

ارتفاع  در نامنظمي، ها سازهدر  ها ينامنظمع انوي از ايک .دارند خود همتايان منظم نسبت به ينامنظم رفتار متفاوت یها ساختمان

 رو نيازا. است شده شناخته گذشته یها زلزلهيکي از عوامل اصلي شکست در طول  عنوان بهاين نوع از نامنظمي  .باشدمي

نيز در رابطه  ]52-5[مطالعات زيادیو  اند نمودهرا تعيين  یا ژهيوضوابط  ها سازهنوع از  نياای معتبر دنيا برای لرزه یها نامه نييآ

در مساحت طبقه در  كاهش ناگهانيكه با عمودی  نامنظمي نوعيک  .است شده انجام ها نامه نييآبا بررسي كفايت الزامات اين 

 باشد يم ارتفاعدر  يرفتگ پس نام بانامنظمي  باشد يم همراه سازهتي خس يا مقاومت و  كاهش جرم،با  كه  امتداد ارتفاع ساختمان

 .]55[ هستندمنظم متفاوت  یها ساختمانبا  ساختمانهای دارای اين نوع نامنطميي های ديناميک ويژگي مشهودی طور بهكه 

مخرب گذشته عملکرد  یها زلزلهدارد و با بررسي  ها ساختمان یا لرزهبر عملکرد  یا عمدهدر ارتفاع تأثير بسيار  يرفتگ پس

قبلي، تمركز خسارت در محل  تحقيقات در اكثر توجه قابلنکته  .]51-50[است  آشکارشده وضوح به ها ساختماننامناسب اين نوع 

 .]51 -51[  باشد يم ها سازه در اين نوع از ،نامنظمي در مجاورت يریپذ شکلو نيز نياز باالی  يرفتگ پسايجاد 

 يرخطيغ های يلتحل انجام ،استپذيری مورد انتظار و شکل مکان ييرتغكه مبتني بر پذيرش  اساس عملکرد طراحي بردر رويکرد 

ترجيح مهندسان همواره  باشند يم يرگ وقتبسيار پيچيده و  يرخطيغهای ديناميکي  تحليل ازآنجاكه و باشد يم يزناپذيرگر

شامل  (تحليل با افزون)  روش تحليل استاتيکي غيرخطي .استفاده نمايند يرخطيغ شده استاتيکي های ساده از روش كه دهند يم

 تعيين (محتمل تحت تحريک زلزله مکان رييتغتخميني از باالترين )هدف  مکان رييتغدر مرحله اول يک كه  دو مرحله است

 رييتغبرابر  ،تا تغيير مکان گره كنترل آن ،شود فزاينده به مدل سازه اعمال مي طور بهدر مرحله دوم نيروهای جانبي  و شود مي

پيوسته كنترل و نيروی طراحي و نياز  طور بههای سازه و نيروهای داخلي اعضا در هنگام تحليل، تغيير شکل. هدف شود مکان

 وجود داردمتعددی  یها روشبرای تعيين تغيير مکان هدف  .شود محاسبه مي ،زلزله یها مکان رييتغبرای  ،در هر عضو شکل رييتغ

در اين  .های مبتني بر انرژی اشاره كردو روش يتظرف يفط، مکان ييرتغ، ضرايب  ]N2 ]50 هایتوان به روشآن ميان مياز  كه

 دستورالعمل آوردن نقطه عملکرد در به دستنحوه . شود يماستفاده  آمده است ]ATC40 ]53در كه  يروشتحقيق از 

ATC40 در اين روش. شودناميده مي يتظرف يفطمنحني ظرفيت سازه به شکل خاصي است كه روش  يریكارگ به بر اساس 

دهد كه موقعيتي را نشان ميشود و ی عملکرد ناميده ميافتد كه نقطهتقاضا در يک نقطه روی طيف ظرفيت اتفاق مي مکان ييرتغ

 . برابر است مشخص ی لرزه ينزمتحت يک  برسازه شده يلتحمای ظرفيت سازه با تقاضای لرزه در آن،
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 یا لرزه کردلعم برآورد در استاتيکي غيرخطي با استفاده از روش طيف ظرفيتتحليل دقت روش  تحقيق ارزيابي هدف اصلي اين

از معيار تغيير مکان جانبي نسبي طبقات برای مقايسه  و در اين راستا باشد يمدر ارتفاع  يرفتگ پسخمشي بتني دارای  یها قاب

 .شود يمغيرخطي استفاده  تحليل استاتيکي ونتايج تحليل ديناميکي 

 روش طیف ظرفیت -2

سپس با استفاده از روابط . آيدمي به دستغيرخطي، منحني ظرفيت سازه  استاتيکيدر اين روش ابتدا با استفاده از تحليل 

طيفي  شتاب)سازه در يک دستگاه واحد ( پاسخ) طرح نياز فيطاين طيف با  .شودظرفيت تعيين مي، طيف ATC40در  شده ارائه

5تحت عنوان ( طيفي مکان رييتغ-
ADRS در  .شودكه در ادامه خواهد آمد نقطه عملکرد سازه تعيين ميو چنان شوندترسيم مي

  :كندی عملکرد بايد دو شرط زير را همزمان ارضا اين روش نقطه

  .نقطه بايد روی طيف ظرفيت قرار گيرد. 5

 (.5شکل)نقطه بايد روی طيف تقاضای غيرخطي قرار گيرد .0

   
 ظرفیتطیف روش دری عملکرد نقطه: 1شکل

برای تبديل منحني ظرفيت به طيف ظرفيت از . ترسيم شوند ADRSه  بدين منظور الزم است تا منحني نياز و ظرفيت در دستگا

=    :شودروابط زير استفاده مي
                                                                                                                                                            (1) 

   =
   

                                                                                                                                                              (2) 

                                                                                                                                                              (3) 

                                                                                                                                                            (4)  

                                                           
1 Acceleration Displacement Response Spectrum 
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 iبه طبقهجرم متعلق    اول،  سازه در مود مؤثر جرم يبضر   ضريب مشاركت مود ارتعاشي اول سازه،    كه در اين روابط، 

-ای سازه شامل بار مرده بعالوهوزن لرزه wبرش پايه،  vتعداد طبقات سازه،  nام،  iی مقدار تغييرشکل مود اول در طبقه    ام، 

ظرفيت تخمين يکي از مهمترين مسائل در روش طيف . باشندجابجايي طيفي مي   شتاب طيفي و    ی بخشي از بار زنده، 

ظرفيت دارای يک روی منحني  نقطه هر. ]02[ باشدمي يافته كاهش يازنغيرخطي و تهيه طيف  در حالتسازه  مؤثرميرايي 

باشد كه برای تعيين اين مشخصات،  منحني ی تسليم مشخص ميپذيری و يک نقطهمعادل، يک شکل معادل، يک پريودميرايي 

نظر كه معرف انرژی ی موردای تقريب زده شود كه سطح زير اين دو منحني تا نقطهگونهبه يدوخطظرفيت با يک منحني 

شود و با داشتن اين ی تسليم مربوطه مشخص ميو از اين تساوی، نقطه( 0شکل)برابر شوند  باهمتوسط سيستم است  شده جذب

 مؤثرپس از انجام محاسبات الزم برای ميرايي . برای هر نقطه از منحني ظرفيت را مشخص نمود الزمتوان كليه اطالعات نقطه مي

عملکرد گام  آورده و به سمت نقطه به دستتوان  مي را خاص برای هر زلزلهيافته در هر نقطه، طيف نياز كاهش( 1مطابق رابطه)

 :توان به ترتيب از روابط زير محاسبه نمودرا مي مؤثرميرايي و پريود . برداشت

                                                         +.05                                                              (5)                                                                                                                                                 (6) 

ی عملکرد، به ترتيب شتاب و جابجايي نقطه   و   ی تسليم، به ترتيب شتاب و تغييرمکان نقطه   و   كه در اين روابط،   نسبت   پذيری و شکل  پريود طبيعي سازه،    االضالع ،  آل ساختمان به يک متوازیای ايدهپارامتر تبديل نمودار چرخه   

توان به مراجع مورد اين ضرايب مي در شتريبباشد كه برای اطالعات معادل مي يدوخطی پس از تسليم منحني شيب شاخه

  .مراجعه نمود ]02و53[

 
 معادل یدوخطمنحنی ظرفیت و منحنی : 2شکل

 مطالعه موردهای سازه -3

 پذيری زياد، با الگویخمشي بتن مسلح با شکل طبقه از نوع 3 یبعد دو قاب هارچ، در اين تحقيق مطالعه موردهای سازه

نامه ها با فرض بستر با خاک تيپ دو و خطر نسبي خيلي زياد، طبق آيينكليه قاب. باشندمي 9 نامنظمي متفاوت، مطابق شکل
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 1 ها آنمتر و طول دهانه  0/9ها ارتفاع طبقات كليه قاب. اند شده  يطراح، ]00[ و مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ]05[0022

در فرآيند . كيلوگرم بر مترمربع هستند 022و بار زنده  112متر و تمام طبقات دارای بار مرده  1 هاعرض باربر قاب .باشد يممتر 

مگاپاسکال، كرنش  01932ل االستيسيته بتن برابر بامگاپاسکال، مدو 92بتن برابر با ها، مقاومت مشخصهتحليل و طراحي اين قاب

مگاپاسکال و  122، مقاومت جاری شدن فوالد با 2291/2هايي بتن برابر با ، كرنش ن220/2متناظر با حداكثر مقاومت بتن برابر با 

 .مگاپاسکال فرض شده است  022222مدول االستيسيته فوالد برابر با 

 

 
 موردمطالعههای نمای قاب -3شکل

 تحلیل غیرخطی سازه -4

افزاری بسيار قدرتمند در است كه نرم شده استفاده ]IDARC V6.1 ]09افزارنرمها از تحقيق برای انجام كليه تحليل در اين

-اعضا مي يرخطيغسازی رفتار های بتني، مدليکي از مهمترين مسائل در تحليل سازه. باشدمي ی بتنيهاغيرخطي سازه تحليل

پالستيسيته متمركز كه مدل  برخالفدرآن  وگسترده فراهم آمده است  افزار امکان استفاده از مدل پالستيسيتهدر اين نرم كهباشد

االستيک رفتار  صورت بهشود و ساير نواحي پالستيسيته در يک مقطع مفصل پالستيک به طول صفر در انتهای المان متمركز مي

در مدل غيرخطي استفاده شده فرض . غيرارتجاعي داشته باشند رفتار توانندفرض بر اين است كه كليه نواحي المان مي، كنندمي

خورده، قسمتي از عضو در نواحي در طول عضو ثابت است و در حالت ترک يخمش ينرم ترک نخوردهدر حالت  شود كهمي

 خورده ترکدر اين حالت، نرمي خمشي نواحي  ينبنابرا. گرددو دچار كاهش سختي مي داده ازدستخود را  ييكارآ خورده ترک

مدل توزيع نرمي در طول يک المان بتني  1در شکل . عضو يکسان نيست و نمودار نرمي خمشي در نواحي مختلف يافته يشافزا

نرمي       ، ترک نخوردهنرمي خمشي مقطع       در اين شکل . است شده دادهشود، نشان  خطي فرض مي صورت بهكه 

خورده در ترک طول    خورده در ابتدای عضو وطول ترک    نرمي خمشي انتهای عضو،       خمشي ابتدای عضو، 

استفاده  1انحنا مطابق با شکل -افزايش دقت نتايج تحليل غيرخطي، از يک مدل سه خطي لنگر منظور به. باشدانتهای عضو مي

انحنای تسليم    لنگرنهايي،    لنگرتسليم،    خوردگي، لنگرترک    در آن، شامل  كاررفته بههای شود كه مشخصه مي

 .]09[باشندانحنای نهايي مي   و
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 انحنای سه خطی -منحنی لنگر -5شکل                          نحوه توزیع نرمی در مدل غیرخطی -4شکل

 تحلیل بار افزون -4-1

. است قرارگرفتهمحققين  موردتوجهاخير  هاست كه در دو دهه در تحليل غيرخطي سازه مؤثرهای يکي از روش بارافزونتحليل

 بعدهاكه . دهند يمنسبت  ]01[و فريمن و همکارانش] 01[مفاهيم اوليه روش تحليل بارافزون را به تحقيقات تاكدا و همکارانش

سيستم چند درجه آزادی از تحليل پاسخ ديناميکي سيستم معادل يک درجه  یها پاسخروش تعيين  ]06[توسط سعيدی و سوزن

، گوپتا ]00[ ، كيالر و فايفر]01[همکارانشبراكسي و  ازجملهاين تحليل توسط محققين زيادی  ازآن پسو  معرفي گرديدآزادی 

برای اطالعات بيشتر . ها بکار رفتای سازه،  برای تحليل لرزه]95[همکارانشو حسن و  ]92[، موافي و الناشايي ]03[وكراوينکر 

روش كه به تحليل استاتيکي غيرخطي نيز در اين .مراجعه شود ]90[تحليل استاتيکي غيرخطي به مرجع تاريخچه در مورد 

ای يابد تا اعضای سازه گام افزايش ميبهگام طور بهيک الگوی بارگذاری مشخص  صورت بهمعروف است، نيروی جانبي ناشي از زلزله 

از مهمترين اين . است يشنهادشدهپ يبار جانبی توزيع متنوعي برای نحوهكنون الگوهای تا. وارد مرحله تسليم شوند يجتدر به

توان به الگوی بارگذاری يکنواخت، الگوی بارگذاری مثلثي معکوس، الگوی بارگذاری تواني و الگوی بارگذاری مودال الگوها مي

 شده يهتوص ]FEMA273 ]99 دستورالعمل الگوی تواني است كه توسط، يقتحق ينادر  شده انتخابالگوی بارگذاری . اشاره نمود

مطابق اين الگوی بارگذاری، توزيع نيروی جانبي زلزله در . دشوهای ارتعاشي باالتر تا حدودی منظور ميدر آن اثرات مد و است

 (7)                                                                                                                                                                     :شودطبقات مختلف سازه از رابطه زير محاسبه مي

پارامتری متناسب با دوره تناوب   ارتفاع هر طبقه و    ،هر طبقهوزن    تعداد طبقات،  nsشماره طبقه،  iرابطه،  در اينكه 

 T > 2.5و اگر   K=0.5T+.750آنگاه   T≤2.5≥0.5، اگرK=1آنگاه  T 0.5 كه اگرمتغير است  0تا  5كه مقدار آن از  (T)اصلي سازه

 .مي باشد  K=2آنگاه

 تحلیل دینامیکی غیرخطی -4-2

در اين روش، سختي و ساير . تحليل ديناميکي سازه دانستترين روش در ترين و درعين حال پيچيدهتوان دقيقاين روش را مي

از موارد مهم در اين تحليل انتخاب . گرددشود و پاسخ غيرخطي سازه محاسبه ميهای سازه در هر لحظه زماني اصالح ميمشخصه
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تحليل، دارای  همچنين انتخاب گام زماني مناسب در اين. باشديک منحني هيسترزيس مناسب برای نيروی بازگرداننده مي

شود و مشکالتي را در باشد، چرا كه انتخاب گام زماني نامناسب اغلب منتهي به نيروهای نامتعادل بزرگ مياهميت فراواني مي

اين تحليل با  IDARC افزار در نرم .]09[تواند سبب ناپايداری عددی در برنامه گرددمدلسازی هيسترزيس ايجادكرده و مي

 .مراجعه شود ]09[ برای اطالعات بيشتر به مرجع .شودارک و تركيب آن با روش شبه نيرو انجام مياستفاده از روش نيوم

 هامشخصات زلزله -1جدول

 ايستگاه سال وقوع نام زلزله رديف
پريود 
 غالب

PGA 

(g) 

 ضريب

  مقياس

5 Northridge 01/17/1994 

24538 Santa Monica City 

Hall 50/2  91/2  01/5  

0 Northridge 01/17/1994 24157 LA - Baldwin Hills 00/2  093/2  36/5  

9 Northridge 01/17/1994 90015 LA - Chalon Rd 10/2  001/2  0/0  

1 Northridge 01/17/1994 24389 LA - Century City CC 01/2  000/2  53/0  

1 Loma Prieta 10/18/1989 1678 Golden Gate Bridge 10/2  099/2  31/5  

6 Loma Prieta 10/18/1989 58065 Saratoga - Aloha Ave 56/2  150/2  36/2  

1 Victoria, Mexico 06/09/1980 6604 Cerro Prieto 26/2  605/2  10/2  

0 Westmorland 04/26/1981 5051 Parachute Test Site 00/2  010/2  30/5  

3 Kern County 07/21/1952 1095 Taft Lincoln School 11/2  510/2  69/0  

52 CapeMendocino 04/25/1992 89324 Rio Dell Overpass  01/2  901/2  99/5  

 

 

 طیف پاسخ شتاب میانگین رکورد ها -6شکل

نگاشت متناسب با مشخصات ژئوتکنيکي و ، الزم است كه تعداد معيني شتابغيرخطي تاريخچه زماني تحليل ديناميکيبرای انجام 

متناسب ، ]PEER ]91ركورد زلزله از ركوردهای موجود در بانک اطالعاتي  52لذا . شرايط خاک محل احداث پروژه انتخاب شود
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دوده در مححاصل از آنها، اند كه طيف ميانگين ، به طوری مقياس شده0022نامه با خاک تيپ دو، انتخاب و مطابق با ضوابط آئين

در . آمده است 5مربوط به اين ركوردها در جدول  مشخصات. قرار داشته باشد نامهطرح آئينباالی طيف ، T5.1تا  T2.0مابين 

 .نامه نشان داده شده استهای مقياس شده در مقايسه با طيف طرح آئينطيف پاسخ ميانگين زلزله 6شکل شماره 

ها، برای هر قاب ده بار تحليل ديناميکي تاريخچه زماني غيرخطي انجام شده و در نهايت پس از انتخاب و اصالح ركوردهای زلزله 

  .نتايج ده مرحله تحليل خواهد بود های مورد نظر برای هر قاب، ميانگينپاسخ

 نتایج عددی -5

 هاتعیین نقطه عملکرد قاب -5-1

 ATC40موجود در  Aنوشته شده است كه در آن از روش  MATLABعملکرد، برنامه كامپيوتری تحت نرم افزار  نقطه تعيينبرای 

و  آنهاابتدا منحني ظرفيت هريک از  هاپس از بدست آمدن منحني ظرفيت هر يک از قاب مطابق با اين روش. استفاده شده است

روی طيف ظرفيت،  د و با انتخاب يک نقطه اوليهنتبديل مي شو ADRSطيف االستيک طرح آيين نامه طرح به دستگاه مختصات 

، متناظر با (Sa)شتاب طيفي. شودسپس طيف نياز االستيک متناسب با آن كاهش داده مي. گرددميرايي معادل تعيين مي

آيد حال اگر اختالف بين بدست مي( غيراالستيک) نقطه اوليه، از روی منحني طيف نياز كاهش يافته (Sd)تغييرمکان طيفي

 (Sd,Sa)ای با مختصات درصد باشد آن نقطه 1يافته، كمتر از طه بدست آمده از طيف نياز كاهشطيفي نقطه انتخابي و نقشتاب

مي وخطا، نقطه عملکرد تعيين صورت نقطه ديگری انتخاب شده و با انجام چند مرحله سعيطه عملکرد خواهد بود، در غير ايننق

 .نشان داده شده است ADRSدر دستگاه  5 شمارهو نياز قاب  سازه طيف ظرفيت  1به عنوان نمونه، در شکل. شود

 
 1 شماره قاب عملکرد نقطه نییتع -7 شکل

نسبت تغيير مکان جانبي نسبي   ،0 متناظر با اين نقاط مطابق جدولتغيير مکان ها و محاسبه پس از تعيين نقطه عملکرد قاب

 .شودتحليل استاتيکي غيرخطي در نظرگرفته ميهای غيرخطي كلي قابها در طبقات، در نقطه عملکرد، به عنوان پاسخ
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 در نقطه عملکرد قابها ،(آخر سقف) تغیرمکان نقطه هدف -2 جدول

 5 0 9 1 شماره قاب

1/12 (ساتتيمتر)تغييرمکان  نقطه هدف   0/15  5/93  93 

 مقایسه نتایج تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی -5-2

  .مي باشد 9جدول  به شرحاستاتيکي و ديناميکي غيرخطي، نتايج حاصل از تحليلهای 
 

 ی قابهاخطریغ یکیو استات یکینامیدی نسب یجانب رمکانییتغمقایسه نتایج  -3جدول

 نوع تحليل قاب

 دريفت نسبي طبقات

3 0 1 6 1 1 9 0 5 

5 

01/1 ديناميکي  31/1  11/9  36/2  3/2  30/2  5 01/2  10/2  

60/2 استاتيکي  21/5  23/5  31/2  31/2  03/2  00/2  10/2  96/2  

-01 (درصد)خطا   13-  15-  5 1 3-  50-  51-  01-  

0 

10/1 ديناميکي  05/1  15/5  11/5  56/0  21/0  11/5  10/2  10/2  

11/2 استاتيکي  61/2  01/2  21/5  53/5  00/5  5/5  00/2  93/2  

-32 (درصد)خطا   01-  10-  03-  11-  15-  91-  1 1-  

9 

03/1 ديناميکي  13/1  13/1  96/1  1/9  01/5  50/5  25/5  61/2  

11/2 استاتيکي  11/2  30/2  51/5  0/5  21/5  05/2  11/2  03/2  

-32 (درصد)خطا   09-  10-  11-  66-  51-  00-  11-  11-  

1 

51/1 ديناميکي  1/1  10/9  29/9  31/0  16/0  29/5  39/2  13/2  

63/2 استاتيکي  3/2  36/2  20/5  23/5  20/5  05/2  13/2  03/2  

-32 (درصد)خطا   00-  10-  66-  69-  62-  05-  91-  15-  

نيز دريفت نسبي  0در شکل . در اين جداول دريفت نسبي طبقات در هر دو روش و نيز ميزان خطای مابين آنها ارائه شده است

 . طبقات، برای هر قاب به دو روش استاتيکي و ديناميکي غيرخطي به نمايش درآمده است

 

 

 غیرخطی قابها یکیو استات یکینامید لیتحلی حاصل از نسب یجانب رمکانییتغ سهیمقا -8 شکل

پس رفتگي در كه است  مشهودكامال ، به عنوان تحليل دقيق تحليل ديناميکي تاريخچه زماني غيرخطي نتايج با درنظر گرفتن

، تحت اثر زلزله های مشابه مطالعه كليه قابهای مورد دارد به طوری كهارتفاع به شدت بر روی دريفت نسبي طبقات تاثير منفي 
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نکته  .مي باشد( درصد1دريفت )بسيار ضعيف تر از آستانه فروريزش آنها  دچار خسارت بسيار وسيع شده و عملکرد زلزله طرح

تغييرمکان جانبي  ،قابل توجه ديگر اينکه ميزان خرابي در طبقات مجاور وقوع پس رفتگي، بسيار شديد بوده و در اين طبقات

اين در حالي است كه در تحليل استاتيکي غيرخطي اين نتايج مشاهده نشده و حتي . دچار تغيير مي شود ميزان زيادینسبي به 

 . دارند( درصد5دريفت )عملکردی تقريباً متناظر با سطح عملکرد قابليت استفاده بي وقفه  (1و5قابهای شماره ) برخي از اين قابها
 

 گیرینتیجه -6

ی خمشي بتن مسلح نامنظم دارای ها قابف ظرفيت در ارزيابي عملکرد ارزيابي دقت روش طيدر اين تحقيق به منظور  

پذيری زياد و با فرض قرارگيری بر روی خاک نوع دوم، طراحي و ، چند نمونه قاب دو بعدی نامنظم، با شکلي در ارتفاعرفتگ پس

انجام و نيز تحليل ديناميکي تاريخچه زماني غيرخطي استاتيکي غيرخطي  تحليل بر روی كليه قابها، .مطالعه قرار گرفتند مورد

. قرار گرفت استفادهمورد جهت مقايسه نتايج ، به عنوان پاسخهای غيرخطي سبت تغيير مکان جانبي نسبي طبقاتشده و ن

دچار  مورد مطالعهقابهای  كليهيکي به عنوان تحليل دقيق، مشهود است؛ با استناد به نتايج تحليل دينامنتايج همانطور كه از 

-كرده و در بيشتر قابها نتايج دريفتتخريب وسيع مي شوند اما روش طيف ظرفيت، در پيش بيني اين خسارت بسيار ناتوان عمل 

مخرب پس رفتگي در ات رروش طيف ظرفيت نمي تواند اث بنابراين .های حاصل از اين روش، بسيار كمتر تقريب زده مي شوند

 .شود استفادهاين روش در ارزيابي عملکرد اين نوع از سازه ها از و نبايد  د لرزه ای قابها را پيش بيني كندبر روی عملکر ارتفاع
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