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 چكيده:

اي به طور که مقبولیت آن به سرعت در کارهاي حرفهاست  مفهوم نسبتا جدید در مهندسی سازه اي یكطراحی بر اساس عملكرد لرزه
ي ساختمانی در یك حالت کنترل شده، ي فرآیندي است که در آن، یك سازهاین روش طراحی در مجموعه. اي در حال افزایش استگسترده

در این حالت، یك . شوداي تحت اثر بارگذاري زلزله، تضمین میپیش تعیین شدهشود که رفتار آن در سطوح عملكردي از طوري طراحی می
افزار جهت خودکار یك نرم، تحقیق حاضردر ابزار تحلیل غیر خطی براي ارزیابی تقاضاهاي زلزله در سطوح عملكردي مختلف مورد نیاز است. 

ي اصلی و چندین نام دارد، از یك برنامه SPRCFافزار که شود. این نرمده میمسلح توسعه داهاي بتناي قابنمودن مراحل ارزیابی عملكرد لرزه
شود. ابتدا تحلیل غیرخطی سازه با استفاده از افزار توسعه یافته، ارزیابی عملكرد، در چهار مرحله انجام میشود. در نرمزیر برنامه تشكیل می

اي سازه با استفاده ي سوم، عملكرد لرزهشود. در مرحلهاي ساختگاه انجام میخطر لرزهي دوم، تحلیل گردد. در مرحلهروش بار افزون انجام می
اي سازه بر اساس معیارهاي پذیرش کلی و موضعی مورد ارزیابی قرار ي نهایی، عملكرد لرزهشود. در مرحلهاز روش طیف ظرفیت تعیین می

-افزار به سادگی میشود که نرمشود. نشان داده میدو مثال عددي ارائه می SPRCFر افزاهاي محاسباتی نرمگیرد. براي نشان دادن تواناییمی
 اي سازه، به کار گرفته شود.  تواند براي خودکار نمودن مراحل ارزیابی عملكرد لرزه

 
 SPRCFافزار مسلح، ارزیابی خودکار، نرماي، قاب بتنعملكرد لرزههاي كليدي: واژه
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Abstract: 

Performance-based seismic design is a relatively new concept in structural engineering and is rapidly 
becoming widely accepted in professional practice. This design method involves a set of procedures by 
which a building structure is designed in a controlled manner such that its behavior is ensured at 
predefined performance levels under earthquake loading. A nonlinear analysis tool is required to evaluate 
earthquake demands at the various performance levels. In this study, a software product is developed to 
automatically evaluate the seismic performance of reinforced concrete frames. The software, which is 
named SPRCF (Seismic Performance of Reinforced Concrete Frames), consists of a main program and 
several subprograms. In the developed software, the performance evaluation is performed in four steps. 
First, nonlinear analysis of the structure is performed using pushover method. Second, seismic hazard 
analysis is performed for the site. Third, seismic performance of the structure is determined using the 
capacity spectrum method. In the last step, seismic performance of the structure is evaluated based on the 
acceptance global and local criteria. Two numerical examples are used to demonstrate the computational 
capabilities of the software SPRCF. It is shown that the software can be easily applied to automatically 

evaluate the seismic performance of the structure. 

 

Keywords: Seismic Performance, Reinforced Concrete Frame, Automatic Evaluation, 
Software SPRCF 
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 مقدمه -1
هاي جدید بر اساس هاي رخ داده و یا طراحی سازهپس از ایجاد خسارت در زلزلههاي موجود اي سازهارزیابی عملكرد لرزه     

اخیر در مهندسی سازه و زلزله به آن پرداخته شده و در کارهاي عملی  يدههدو اي از موضوعات جدیدي است که در عملكرد لرزه
-1] (FEMA)آمریكا دیریت اضطراري دولتیایده طراحی بر اساس عملكرد توسط نشریات آژانس م. [5] توسعه پیدا کرده است

هاي کالیفرنیا براي ، کمیته دانشگاه[7] (ATC)، کمیته تكنولوژي کاربردي [6] (SEAOC)، انجمن مهندسین سازه کالیفرنیا [1
، مورد تاکید و CUREE(SAC) [3]و  SEAOC ،ATCو انجمن متشكل از سه کمیته [ 8] (CUREE)تحقیق در مهندسی زلزله 

هاي سازه تامین مقاومت الزم بر مبناي بر خالف طراحی بر اساس نیرو که مالک پذیرش طراحی المانگرفته است. توجه قرار 
هاي غیر باشد، در طراحی بر اساس عملكرد، معیار پذیرش المانها تامین سطوح مجاز تغییرشكلآئین نامه طراحی مورد استفاده می

هاي سازه پاسخبا وجود اینكه تحلیل دینامیكی غیرخطی، بهترین روش ممكن براي دستیابی به نتایج دقیق ارتجاعی هستند. 
و پر هزینه بودن این روش، در عمل بیشتر از روش تحلیل بار افزون براي محاسبه پاسخ سازه در  پیچیدگیاست؛ ولی بدلیل 

هاي پاسخ سازه فراهم ن اطالعات سودمندي را براي بسیاري از مشخصهتحلیل بار افزو شود.هاي غیر ارتجاعی استفاده میمحدوده
و توسط محققین زیادي از  [51شكل گرفت ] 5385تحلیل بار افزون توسط سعیدي و سوزن در سال  ياولیه يآورد. ایدهمی

، [59] 1111کراوینكلر در سال ، گوپتا و [51] 5337، کیالر و فایفر در سال [55] 5337جمله براکسی و همكارانش در سال 
ها بكار رفت. همچنین اي سازهبراي تحلیل لرزه [51] 1111و حسن و همكارانش در سال  [51] 1115موافی و الناشایی در سال 

شود تشریح و توصیه میهاي موجود عنوان یك ابزار قدرتمند براي ارزیابی سازهه این روش توسط برنامه ملی کاهش خطر زلزله ب
 .[6] پذیرفته شده است . عالوه بر این، تكنیك مذکور توسط انجمن مهندسین سازه کالیفرنیا[1]

ي نمودن اطالعات اولیه سازه و طیف زلزله مشخصصورت خودکار با ه شود که بافزار توسعه داده می، یك نرمتحقیق حاضردر      
اي ي رایانهچهار برنامهاي سازه بر اساس سطح عملكرد مورد انتظار از سازه باشد. به این منظور طرح، قادر به ارزیابی عملكرد لرزه

 مسلحهاي بتنسازي المانتحلیل غیر خطی براي مدل يبرنامهابتدا یك شوند. تهیه شده و به طور مناسبی با یكدیگر ترکیب می
هاي غیر و پاسخشده یك الگوریتم غیرخطی، معادالت تغییرشكل سازه حل  ا استفاده ازشود و بارائه می بر اساس روش بار افزون

، تهیه ي زلزلهنامهطیف پاسخ بر اساس طیف طرح آیین ساختي دوم جهت تحلیل خطر زلزله و برنامهشوند. خطی محاسبه می
سطح  ،باشدها میعملكرد سازه يهاي توانمند در زمینهبر اساس روش طیف ظرفیت که یكی از روش ي سوم،شود. در برنامهمی

سازي ي چهارم جهت ارزیابی معیارهاي پذیرش عملكردي بر اساس دستورالعمل مقاومبرنامهشود. اي سازه تعیین میعملكرد لرزه
 گردد. ارائه می

 
 بار افزونتحليل  -2

نیروهاي جانبی بصورت یك الگوي بارگذاري مشخص بطور گام به گام روي سازه اعماال شاده و افازایش  ،در تحلیل بار افزون     
یابد کاه ساازه ناپایادار شاود یاا یكای از اي به تدریج وارد مرحله تسلیم شوند. این عمل تا زمانی ادامه مییابد تا اعضاي سازهمی

ار ظرفیت سازه بصورت منحنی برش پایه ساختمان در مقابل تغییرمكاان حاالت حدي عملكردي اتفاق بیافتد. به این ترتیب نمود
منحنی ترسیم شده است که ترازهاي ساطوح  اي از این(، نمونه5آید. در شكل )از سازه )مثال بام( بدست می ي کنترلییك نقطه

مسالح، در هااي بتنبار افزون قااب جزئیات روش مورد استفاده براي تحلیل توان بر روي آن مالحظه نمود.مختلف عملكرد را می
 د.وشمیتشریح  ،بخشي این ادامه

 

 

 از تحليل بار افزون حاصل: منحني ظرفيت 1شكل 
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 مدلسازي غير خطي -2-1
ترک خوردگی بتن و رفتار کامال غیرخطی قبل از تسلیم، انتخاب یاك مادل رفتااري  يبدلیل مسئله ،بتن مسلح هايدر سازه     

اي برخوردار است. در این پژوهش، یك مناسب که هم نزدیك به واقعیت باشد و هم از لحاظ محاسباتی موثر باشد، از اهمیت ویژه
توسعه داده شاده و باراي تحلیال غیرخطای  هاي بتن مسلح که قبال توسط پارک و همكارانشمدل غیر خطی مناسب براي المان

گیارد. در ایان مادل، از ، مورد استفاده قارار می[56بكار رفته است ] IDARCافزار قابهاي بتنی با نتایج نزدیك به واقعیتی، در نرم
ا به عنوان ي پالستیسیته گسترده به شكل خاصی که توانایی توزیع پالستیك شدگی را در طول عضو دارد ولی سطح مقطع رایده

منحنی تغییرات انحنا در طول  نمودار تغییرات سختی خمشی بر اساسشود. در این مدل، گیرد، استفاده مییك المان در نظر می
در یك عضو با افزایش لنگر، انحنا افزایش یافتاه و میازان . شود( تعیین می1)عضو تحت اثر بارگذاري ثقلی و جانبی مطابق شكل 

ي غیرخطی با لنگر دارد. انجام تحلیل غیرخطی نیازمند به برقراري ارتباط باین لنگار و قطع بتن مسلح رابطهافزایش آن در یك م
ي معلوم معرفای انحنا براي هر المان به عنوان مشخصه-افزارهاي موجود تحلیل غیرخطی، منحنی لنگرباشد. در اکثر نرمانحنا می

باشد. در تحقیق حاضر، از یاك مادل ساه براي هر المان می نیاز به تولید این منحنیاي، شود. در ارزیابی خودکار عملكرد لرزهمی
هاي الزم براي تولید ایان منحنای شود. جهت جزئیات تعیین مشخصهانحنا استفاده می-( براي منحنی لنگر9خطی مطابق شكل )
ي نشاان داده در ساه ناحیاه هاانتهاي المانسختی خمشی  [ رجوع نمود.58و  57توان به مراجع ]مسلح، میبراي یك مقطع بتن
 آید. بدست می (5) يانحناي مقطع مورد نظر مطابق رابطه-، از منحنی لنگر(9شده روي شكل )
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در لنگرها و انحناهاي مربوط به  pباشد. اندیسمی pحداقل لنگر خمشی در انتهاي pmMلنگر خمشی و pM،که در آن
 کند.اشاره می Bیا Aخوردگی، تسلیم و نهایی به انتهايترک

ها در هر گام بارگذاري، تعیین ماتریس سختی مماسی سازه که ترکیبی از ي پاسخدر تحلیل غیر خطی، جهت محاسبه     
هاي سختی محوري سختی هر المان ترکیبی از مولفه باشد، مورد نیاز است. از طرف دیگر، ماتریسها میهاي سختی المانماتریس

هاي سختی خمشی در فرآیند شود و مولفههاي سختی محوري معموال ثابت در نظر گرفته میکه مولفهباشد و سختی خمشی می
، از روابط غیر خطی تعریف شده در تحقیق حاضرمدل  بر اساسهاي ماتریس سختی خمشی المان هگردند. مولفتحلیل اصالح می

 [:56] آیندزیر بدست می
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 :وندشاز روابط زیر حاصل می eDو af،bf،cfپارامترهاي باشد.المان می
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خوردگی ترک دچاردهند که مقطع هایی از طول المان را نشان می، نسبتBو Aخوردگیپارامترهاي ترکدر روابط اخیر،      
خوردگی باشد، برابر صفر و در ، در حالتیكه مقدار لنگر کمتر از لنگر ترک. مقادیر این پارامترها در حالت انحناي یكطرفهشده است

 حالت انحناي دو رمقادیر این پارامترها د[. 56شود ]فرض می 1/1برابر  خوردگی باشد،حالتیكه مقدار لنگر بیشتر از لنگر ترک
  [:56] آیندبدست می زیر يهابطاز رطرفه، 
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خوردگی،لنگر ترک crpMلنگر خمشی، pMخوردگی،پارامتر ترکpنشانگر ابتدا یا انتهاي المان، pدر این روابط، اندیس     

AM لنگر خمشی انتهايA وBM لنگر خمشی انتهايB باشند.می 

   

 
 : توزيع انحنا در طول يک المان2شكل 

 

 
 انحناي سه خطي-: منحني لنگر3شكل 

 

 بارگذاري زلزله -2-2
شاود. الگاوي در تحلیل بار افزون، در هر گام بارگذاري، مقدار کمی برش پایه با یك توزیع مشخص در ارتفاع سازه اعماال می     

حداقل   FEMA273اي باشد که تقریبا شبیه توزیع نیروهاي اینرسی ناشی از زلزله باشد. مطابق توصیه توزیع بار زلزله باید بگونه
شود، نیروهاي جانبی متناسب با جرم دو نوع الگوي بارگذاري باید در نظر گرفته شود. در الگوي اول که الگوي یكنواخت نامیده می

شود، یك الگاوي ي دوم که در دستورالعمل یاد شده، الگوي مودال نامیده میشود. در الگوکلی طبقات در تراز هر طبقه اعمال می
تحقیاق حاضار، افازار توساعه یافتاه در نرمگردد. در مدي اعمال می شكلتوزیع مطابق مدل توانی یا الگوي بار جانبی متناسب با 

. ضرایب توزیاع نیارو در ارتفااع ساازه در وجود دارداي براي ارزیابی عملكرد لرزه مذکورنوع الگوي بارگذاري  امكان اعمال هر سه
 :[1] شوندزیر حاصل می يالگوي بارگذاري توانی، از رابطه
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تعداد طبقات سازه  nsاز پایه ساختمان و  sفاصله قائم تراز طبقه  s،sHاي ساختمان در تراز طبقه وزن لرزه sWکه در آن، 
 آید. بدست می (55) يپارامتري است که از رابطه kباشند. توانمی
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 باشد.زمان تناوب اصلی سازه بر حسب ثانیه می T،که در آن

 
  حل معادالت تعادل -2-3

شوند. براي تعادل در حالت رفتار غیر ارتجاعی، اصالح می يها براي ارضاي معادلهغیرخطی، ماتریس سختی الماندر تحلیل      
 :[53شود ]ي غیرخطی در هر گام بارگذاري بصورت تكراري استفاده میحل معادالت تعادل، از روش خطی سازي معادله

)()()( lll
T PuK                                                                                                                         )51(  

l)(که در آن،
TK ماتریس سختی مماسی سازه در گام بارگذاريl،ام)(l

u  سازه در گام بارگذاري هايتغییرشكلتغییرات بردارl

l)(ام و
P بردار نیروهاي خارجی در گام بارگذاريl(،51ي )ها از معادلهبردار تغییرات تغییرشكل شدنباشند. با معلوم ام می)(l

u 
 آید: ي زیر بدست میام از معادلهlبارگذاريهاي کلی سازه در گام بردار تغییرشكل
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 تحليل خطر  -3

هاي زلزله خاصی براي تامین عملكرد مورد نظر هاي یك هدف عملكردي، الزم است شدتبه منظور کامل کردن مشخصه     
درصد )سطح  1( و 5درصد )سطح خطر زمین لرزه  51هایی با احتمال وقوع انتخاب شود. دو سطح خطر محتمل مربوط به زلزله

[  که سطح 1اند ]تعریف شده FEMA-273ساله در  1171و  171هاي بازگشت متوسط سال با دوره 11( در 1خطر زمین لرزه 
، 1و  5وه بر سطوح خطر شوند. عالعنوان بیشینه زلزله محتمل شناخته میه ، ب1، به عنوان زلزله طرح و سطح خطر 5خطر 

تواند در سطوح خطر دیگري با هر احتمال رویداد تعریف شده یا بر اساس هر رخداد قطعی براي یك گسل زمین لرزه مشخص، می
، یك سطح خطر انتخابی )زلزله با هر 1و  5نیز، عالوه بر معرفی دو سطح خطر ایران نظر گرفته شود. در دستورالعمل بهسازي 

تحقیق افزار توسعه یافته در نرم[. در 11تواند براي موارد خاص و با مالحظات ویژه بكار رود ]سال( می 11د در احتمال رویدا
از فروریزش مورد عملكرد ایمنی جانی و جلوگیري ترتیب براي کنترل سطوح ه که ب 1و  5، عالوه بر تعریف سطوح خطر حاضر

کنترل سطوح عملكرد قابلیت استفاده و قابلیت استفاده بی وقفه قابل تعریف گیرند، دو سطح خطر دیگر براي استفاده قرار می
ها بطور کمی مشخص انتخاب شدند، باید مشخصات زلزله هاي مورد نظر به منظور ارزیابی عملكرد سازهاست. پس از آنكه زلزله

سال(  11درصد در  51حتمال رخداد )ا 5بر مبناي سطح خطر که [ 15] 1811ي نامهآیینگردند. در این تحقیق، طیف طرح 
( اصالح شده 1[ مطابق شكل )7] ATC40، سطح خطر اصلی مورد استفاده قرار گرفته است که ابتداي طیف بر اساس دباشمی

طیف طرح براي سطوح خطر دیگر نیازمند به تحلیل خطر زلزله و برقراري ارتباط بین سطح خطر مورد نظر با سطح  يه. تهیاست
با در نظر گرفتن بر این اساس،  [.11شود ]در تحقیق حاضر، براي تحلیل خطر از روش احتماالتی استفاده میباشد. می 5خطر 

 اي رخ ندهد برابر است با:سال هیچ زمین لرزه tفرآیند پواسونی، احتمال اینكه در طول 
  Nt

etMP
,0                                                                                                                             )51(

  
هاي باشد. به این ترتیب احتمال رخداد زمین لرزهریشتر در یكسال می Mهاي بزرگتر یا مساوي تعداد زمین لرزه Nدر این رابطه، 

 آید.( بدست می51ي )در یك بازه زمانی مشخص از رابطه Mا برابر بزرگتر ی
01 PP                                                                                                                                      )51( 

 گردد.شود، استفاده می( بیان می56ي )ریشتر که مطابق معادله-رابطه گوتنبرگ ، ازMو  Nبراي تعیین ارتباط بین      
  bMaNLOG                                                                                                                           )56( 

هاي آماري براي رخدادهاي زمین لرزه در ناحیه باشند و با استفاده از تحلیلخیزي میپارامترهاي لرزه bو  aکه در آن، ضرایب 
ي کاهندگی جهانی دنووان که با گردند. حال براي تعیین شتاب مبنا در هر سطح خطر دلخواه، از رابطهمورد نظر، تعیین می

  :گرددیر استفاده میي زمعادله ، مطابقشرایط ایران سازگاري بیشتري دارد
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  باشند.فاصله سایت از گسل مسبب زلزله می Rبزرگی زلزله،  Mشتاب مبنا،  Aشتاب ثقل،  gکه در آن، 
 

 
 هاي ايران: طيف ضريب بازتاب طرح استاندارد اصالح شده براي زلزله4شكل 

 
 سطوح عملكرد -4

د نظر هستند. یك سطح عملكرد، در واقع یاك حالات از وراي مدر طراحی بر اساس عملكرد، معموال چند سطح عملكرد سازه     
باشد. در ادبیات علمای مرباوط باه طراحای بار اسااس نیازهاي یك زلزله با شدت مشخص می يهرفتار ساختمان به هنگام تجرب

، ایمنای (IO)بارداري فاوري ، بهاره(OP)[ که سطوح قابل استفاده 5-1اند ]ها، چهار سطح عملكرد تعریف شدهعملكرد ساختمان
هاي خاص خود را دارند. سطح قابل استفاده، ساطح شوند و هر کدام مشخصهنامیده می (CP)و جلوگیري از فروریزش  (LS)جانی 

شاود؛ در اي وارد میاي و غیر سازهبیند و یا کمترین آسیب به اجزاي سازهاي نمیعملكردي است که در آن ساختمان هیچ صدمه
اي بدون آسایب هاي سازهبرداري فوري، المانح بهرهبرداري طبیعی مناسب است. در سطاین حالت ساختمان براي استفاده و بهره

؛ در این حالت شوداي وارد میشود و فقط یك خسارت جزئی به اجزاي غیر سازهمانند و یا خسارت جزئی به آنها وارد میباقی می
ن است خسارت زیادي برداري مجدد بالفاصله پس از زلزله مناسب است. در سطح ایمنی جانی، ساختمان ممكساختمان براي بهره
اي تجربه کند و تعمیر آن از لحاظ اقتصاادي، غیار عملای باشاد. ساطح جلاوگیري از فروریازش اي و غیر سازهرا در اجزاي سازه
دهد که یك ساختمان به حالت ناپایداري کلی یا موضعی رسیده باشاد؛ بطوریكاه ممكان اسات سااختمان دچاار هنگامی رخ می

ن جانبی دائمی شود ولی اجزاي اصلی سیستم حمال بار ثقلای بایاد ی و سختی با تعدادي تغییرمكاکاهش شدید در مقاومت جانب
اي، ممكان اسات سااکنین هنوز توانایی تحمل بارهاي ثقلی را داشته باشند. این حالت بدلیل شكست و خرابای اجازاي غیرساازه

اي ، باه تشاریح روش تعیاین و ارزیاابی عملكارد لارزهي ایان بخاشدر ادامه ساختمان را از لحاظ ایمنی جانی دچار مشكل کند.
  شود.پرداخته می

 
 روش طيف ظرفيت -4-1

ي کنترلای )معماوال تاراز باام سازي موجود، بر اساس تغییرمكاان یاك نقطاههاي مقاوماي سازه در دستورالعملعملكرد لرزه     
در تحقیاق هاي متفاوتی براي تعیین عملكارد ساازه وجاود دارناد. شود که تغییر مكان هدف نام دارد. روشساختمان( تعیین می

شود. در روش طیف ظرفیت، تغییرمكان تقاضاا در یاك نقطاه روي طیاف می به این منظور استفادهروش طیف ظرفیت  حاضر، از
اي سازه با تقاضااي لارزهدهد که در آن، ظرفیت عملكرد نام دارد. این نقطه موقعیتی را نشان می يهافتد که نقطظرفیت اتفاق می

در حالت کلی، تعیین نقطه عملكارد در ایان روش، نیازمناد یاك  مشخص، برابر است. يهلرزتحمیل شده بر سازه تحت یك زمین
منحنی ظرفیت ساازه )منحنای تغییارات  ابتداالزم است  در این روشباشد. الذکر میعملیات سعی و خطا براي ارضاي شرط فوق

ل تغییرمكان بام( و منحنی نیاز استاندارد )تغییرات شتاب طیفی در مقابل دوره تناوب سازه(، به دو منحنای کاه برش پایه در مقاب
شوند. معادالت مورد نیاز براي انجام تبدیل منحنای ظرفیات باه  تبدیلباشد، می (ADRS)تغییرمكان -به شكل طیف پاسخ شتاب

  [.7] باشندمی (15)تا  (58)بق روابط اطم ADRSمنحنی 
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جرم متعلق به طبقا   imد اول، ضریب جرم موثر سازه در م 1د ارتعاشی اول سازه، ضریب مشارکت م 1PFدر این روابط،      
i ،1امi د اول در طبق  مقدار تغییر شكل مi ،امn  ،تعداد طبقات سازهV  ،برش پایهW ه عالوهاي سازه شامل بار مرده بوزن لرزه-

نیاز  ADRSباشند. براي تبدیل منحنی نیاز استاندارد به منحنی جابجایی طیفی می dSشتاب طیفی و  aSبخشی از بار زنده،  ي
 زیر استفاده نمود: يهتوان از معادلمی

gS
T

S ad 2

2

4
                                                                                                                                  )11( 

طیف پاسخ تقاضا و منحنی ظرفیت در فضاي شاتاب طیفای و  پس از ترسیم باشند.شتاب ثقل می gدورة تناوب و  Tکه در آن،
شایان ذکر است که دهد. عملكرد سازه را نشان می ي( نقطه1)حل تالقی این دو طیف مطابق شكل م ،(ADRS)تغییرمكان طیفی 

باشد که با اعمال ضرایبی )ضرایب کاهش( بر (، طیف غیر االستیك )طیف کاهش یافته( می1طیف نیاز نشان داده شده در شكل )
ي ي نقطاه[ آمده است. پاس از حادس اولیاه7مرجع ]ي ضرایب کاهش در آید. جزئیات محاسبهروي طیف االستیك بدست می

درصد( طیف ظرفیت را قطع کارد،  1اگر طیف کاهش یافته در همان نقط  انتخابی یا در نزدیكی آن )با اختالف کمتر از عملكرد، 
رده و ایان بدسات آماده انتخااب کا يهاولیه و نقط يهعملكرد بدست آمده است؛ در غیر اینصورت نقط  دیگري بین نقط يهنقط

 یابد.ها ادامه میتا رسیدن به همگرایی جواب فرآیند
 

 
  ADRS: طيف ظرفيت و طيف تقاضا در فضاي 5شكل 

 
 
 معيارهاي پذيرش -4-2

  غیر خطی سازه حاصل شده از تحلیل هايرسد یا خیر،  پاسخبراي تعیین اینكه آیا ساختمان به هدف عملكردي مورد نظر می     
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شوند. معیارهاي پاسخ به دو دسته شامل معیارهاي پذیرش کلی هاي مربوط به سطوح عملكردي مقایسه میمحدودیتسازه، با 
هاي محاسبه شده براي یك سطح خطر مورد نظر، بیشتر از شوند. چنانچه پاسخمعیارهاي پذیرش المانها تقسیم میساختمان و 

هاي تاثیرگذار در رفتار كرد مورد انتظار را تامین نكرده است و مشخصهمعیارهاي پذیرش ساختمان باشند، آنگاه ساختمان عمل
ها بر حسب روش تحلیل، نوع اعضاي سازه براي رسیدن به هدف عملكردي مورد نظر، باید اصالح گردند. معیارهاي پذیرش المان

)روش بار افزون(، طبق دستورالعمل باشند. با توجه به نوع تحلیل بكار رفته در این تحقیق سازه و رفتار آنها متفاوت می
FEMA273 در اعضاي اصلی و غیر اصلی که کنترل شونده توسط تغییر شكل هستند، نباید تغییرشكلهاي حاصل از تحلیل ،

غیرخطی بیش از ظرفیت آنها باشند؛ در اعضاي اصلی و غیر اصلی کنترل شونده توسط نیرو، باید نیروهاي طراحی کوچكتر از 
شوند، باشند. در نرم افزار توسعه یافته در مقاومت اعضا با در نظر گرفتن کلیه تالشهایی که همزمان بر عضو وارد میکرانه پائین 

 FEMA273با استفاده از تحلیل بار افزون، بر اساس دستورالعمل  مسلحهاي بتناین تحقیق، از معیارهاي پذیرش ساختمان
 .[1] استفاده شده است

شوند که سازه روند و باعث میعنوان نیروهاي جانبی بحرانی براي طراحی سازه بكار میه شی از زلزله، عموما ببارهاي جانبی نا    
دچار تغییرشكل جانبی گردد. تغییرشكل متوسط یك ساختمان ممكن است باعث عدم راحتی ساکنین آن و خسارت جزئی به 

تواند هنگام یك زلزله شدید میه غییرشكل جانبی غیر ارتجاعی زیاد باي نظیر ترک خوردگی روي تیغه ها، شود. تاجزاي غیر سازه
تواند امكان اي، مكانیكی و ... گردد و زندگی ساکنین ساختمان را مخاطره آمیز سازد. چنین بارگذاري، میباعث شكست سازه

انی تحت بارگذاري زلزله، اجتناب ناپایداري ساختمان را افزایش دهد. بنابراین ضرورت کنترل تغییرشكل جانبی قابهاي ساختم
عنوان تفاوت ه شود، جابجایی نسبی طبقات است که بناپذیر است. تغییرشكلی که معموال در طراحی بر اساس عملكرد کنترل می

اي به عنوان اجزاي حساس در برابر شتاب و [، اجزاي غیر سازه1] FEMA-273شود. در بین جابجایی دو طبقه متوالی تعریف می
شوند. بیشتر اجزاي معماري نظیر المانهاي دیوار جداکننده و تیغه هاي داخلی بعنوان اجزاي حساس در بندي میتغییرشكل طبقه

ل، محدود کردن جابجایی شوند. روش اصلی محدود کردن خسارت اجزاي حساس در برابر تغییرشكبرابر تغییرشكل تلقی می
باشد. براي مثال، محدودیت نسبتهاي جابجایی نسبی طبقات براي مالت چسباننده اجزاي دیوار نسبی طبقات ساختمان می
باشد. در طراحی عملی، نسبت جابجایی نسبی مجاز باید می 19/1و  15/1بترتیب برابر  LSو  IOخارجی براي سطوح عملكرد 

، محدودیت FEMA-273اي و معماري را بطور همزمان برآورده سازد. همچنین در حتیاجات سازهطوري انتخاب گردد که ا
ها بكار اي حساس در برابر تغییرشاكل بیان شاده است که براي کنترل رفتار خمشی المانچرخشهاي پالستیك براي اعضاي سازه

ها در هر دودیت چرخش پالستیك انتهاي تیرها و ستونروند. در این تحقیق، محدودیت تغییر مكان نسبی طبقات سازه و محمی
شوند. براي مقادیر مجاز تغییرشكل جانبی از حدود پیش بینی شده سطوح سطح عملكردي، توسط مقادیر مجازشان محدود می

 ، استفادهFEMA273عملكرد و براي مقادیر مجاز چرخشهاي پالستیك، از مقادیر مجاز حداکثر طبق توصیه دستورالعمل 
هاي نسبی مجاز توانند بعنوان تغییرمكاندرصد می 1و  1، 5هاي نسبی شود. بر اساس ضوابط این دستورالعمل، تغییرشكلمی
توانند توسط کاربر ، در نظر گرفته شوند. البته این مقادیر میCPو   IO  ،LSترتیب در سطوح عملكرد  ه مسلح بهاي بتنقاب

درصد، قاب بتنی داراي رفتار  5فاوت منظور گردند. فرض بر آنست که در تغییرشكل )بسته به شرایط کاربري سازه( مت
هاي پالستیك درصد وارد مرحله غیر االستیك شده و تغییرشكل 1و  1هاي باشد؛ ولی در تغییرشكلغیراالستیك قابل اغماض می

ناپایداري موضعی یا کلی گردد. براي تخمین درصد، ممكن است قاب بتنی دچار  1کند؛ به طوریكه در تغییرشكل را تجربه می
 .[1] استفاده نمود FEMA-273هاي دستورالعمل توان از توصیهچرخشهاي پالستیك مجاز مربوط به اعضا نیز می

 
 ي مورديافزار و مطالعهمعرفي نرم -5

تهیه شد که تواناایی ارزیاابی  1SPRCFافزار در تحقیق حاضر، نرم اي سازهبیان شده براي ارزیابی عملكرد لرزه اصولبر اساس      
 اي زیر تشكیل یافته است:هاي رایانههاي بتن مسلح را دارد. این نرم افزار از ترکیب برنامهاي قابخودکار عملكرد لرزه

 ي تحلیل غیر خطی سازه با روش بار افزونبرنامه -5
 ي تحلیل خطر زلزله برنامه -1
 ازه بر اساس روش طیف ظرفیت ي تعیین عملكرد سبرنامه -9
 اي سازه بر اساس معیارهاي پذیرشي ارزیابی عملكرد لرزهبرنامه -1

دهاد. را نشاان مای SPRCFافازار توسط نرماصالح طراحی ي نحوهاي و ، نمودار گردشی فرآیند ارزیابی عملكرد لرزه(6)شكل      
، جهات اداماهدر [ آماده اسات. 19افازار در مرجاع ]ساختار اطالعات ورودي نرمافزار توسعه یافته و جزئیات مورد استفاده در نرم

 .شودمیي عددي ارائه نمونه دو SPRCFافزار ارزیابی و نشان دادن کارآیی عددي نرم

                                                           

1. Seismic Performance of  Reinforced Concrete Frames 
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 اي: فرآيند ارزيابي عملكرد لرزه6شكل 
 
 مسلح سه طبقهاي يک قاب بتنارزيابي عملكرد لرزه -5-1

به کار  (7)یك قاب مسطح سه طبقه و دو دهانه، مطابق شكل کلی اي ارزیابی عملكرد لرزهبراي  SPRCFافزار ، نرماول در مثال     
به ازاي حداکثر مقاومت فشاري و کرنش  111/1مگاپاسكال، کرنش  11شود که بتن داراي مقاومت فشاري . فرض میرودمی

مگاپاسكال باشد. مدول گسیختگی و  111111مگاپاسكال و مدول االستیسیته  911تسلیم  و فوالد داراي مقاومت 119/1نهایی 
کیلونیوتن بر متر  11. یك بار ثقلی یكنواخت شوندفرض میمگاپاسكال  11961و  81/1ترتیب برابر  ه مدول االستیسیته بتن ب

شكل ه ها بشود. مقاطع تیرها و ستونلیمتر فرض میمی 11شود. پوشش بتن روي آرماتورها برابر روي تیرهاي هر طبقه اعمال می
شود نوع خاک زیر سازه شود. فرض میاستفاده می 1811شوند. براي زلزله طرح از طیف استاندارد مستطیلی در نظر گرفته می

 شود. فرض می ATC40مطابق  Aاي در منطقه با خطر نسبی بسیار زیاد است. رفتار هیسترزیس سازه از نوع و ناحیه لرزه 5تیپ 
 

 
 : قاب بتن مسلح سه طبقه7شكل 

 

باشد. دو طرح می 5شوند، به شرح جدول ها، در این قاب تعریف میبندي تیرها و ستونپارامترهاي طراحی که با توجه به تیپ     
 5براي سازه در نظر گرفته شده و پارامترهاي طراحی مربوط به آنها در جدول  1 يو طرح شماره 5ي مختلف شامل طرح شماره

سال مورد نظر است. سطح عملكرد مورد  11در  %51اند. ارزیابی عملكرد قاب بر اساس یك سطح خطر با احتمال وقوع فرض شده
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سبی مجاز طبقات سازه در این سطح عملكرد باشد. تغییرمكان نانتظار از سازه در این سطح خطر، سطح عملكرد ایمنی جانی می
 شوند. فرض می 11/1و چرخش مجاز تیرها برابر  151/1ها برابر ، چرخش پالستیك مجاز ستون%1برابر 
اي قاب مورد نظر بر اساس سطح ایمنی جانی انجام شد. منحنی ظرفیت و ارزیابی عملكرد لرزه SPRCFافزار با اجراي نرم     

[ مقایسه 56] IDARCافزار و با نتایج حاصل از نرم ترسیم شده 3و  8منحنی تغییرشكل نسبی طبقات قاب به ترتیب در اشكال 
ده است. با توجه به این ي مثلثی شكل مشخص ش( بر روي منحنی ظرفیت، با یك نقطهLSشده است. عملكرد ایمنی جانی )

منطبق بوده و  IDARCي عملكرد حاصل از تقریبا بر نقطه SPRCFي عملكرد حاصل از توان مشاهده نمود که نقطهاشكال، می
باشد. این موضوع صحت می IDARCنیز بسیار نزدیك به منحنی حاصل از  SPRCFمنحنی تغییرشكل نسبی طبقات حاصل از 

رغم  خودکار  نماید. شایان  ذکر است  که  علیمسلح تایید میهاي بتنرا در ارزیابی عملكرد قاب SPRCFر افزانتایج حاصل از نرم
هاي غیر ي استخراج پاسخ، از مرحلهIDARC، محاسبات مربوط به ارزیابی عملكرد در SPRCF ي  مراحل محاسبات دربودن  کلیه

دهد، تغییرشكل نسبی غیر نشان می (3)نجام شده است. همانطور شكل خطی تا ارزیابی معیارهاي پذیرش، به صورت دستی ا
، کمتر از تغییرشكل مجاز سطح عملكرد ایمنی جانی است؛ هر چند که سطح 1و  5خطی طبقات در هر دو طرح شماره 

ه، سطح عملكرد کلی باشد. بنابراین هر دو طرح ارائه شدمی 5ي تر از طرح شمارهبحرانی 1ي تغییرشكل غیرخطی در طرح شماره
 سازند.سازه را برآورده می

  
 : پارامترهاي طراحي قاب سه طبقه 1جدول 

 پارامتر طراحی 5طرح شماره  1طرح شماره 

 عرض ستونهاي کناري )میلیمتر( 911 111

 ارتفاع ستونهاي کناري )میلیمتر( 911 111

 عرض ستونهاي میانی )میلیمتر( 911 911

 ستونهاي میانی )میلیمتر(ارتفاع  911 911

 سطح مقطع آرماتور در هر وجه ستونهاي کناري )میلیمتر مربع( 769 113

 سطح مقطع آرماتور در هر وجه ستونهاي میانی )میلیمتر مربع( 769 769

 عرض تیرها )میلیمتر( 911 111

 ارتفاع تیرها )میلیمتر( 911 911

 )میلیمتر مربع( C1سطح مقطع آرماتور تحتانی تیرها در محل اتصال به ستونهاي  769 113

 )میلیمتر مربع( C1سطح مقطع آرماتور فوقانی تیرها در محل اتصال به ستونهاي  769 113

 )میلیمتر مربع( C2سطح مقطع آرماتور تحتانی تیرها در محل اتصال به ستونهاي  769 769

 )میلیمتر مربع( C2سطح مقطع آرماتور فوقانی تیرها در محل اتصال به ستونهاي  769 769

 )میلیمتر مربع( C3سطح مقطع آرماتور تحتانی تیرها در محل اتصال به ستونهاي  769 113

 )میلیمتر مربع( C3سطح مقطع آرماتور فوقانی تیرها در محل اتصال به ستونهاي  769 113

 آرماتور تحتانی تیرها در قسمت میانی )میلیمتر مربع(سطح مقطع  769 113

 سطح مقطع آرماتور فوقانی تیرها در قسمت میانی )میلیمتر مربع( 769 113

 



 5931مهرماه  51 –تهران  –پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران 

 

51 

 

 
 : منحني ظرفيت قاب سه طبقه8شكل 

 

 
 : منحني توزيع تغييرشكل نسبي طبقات قاب سه طبقه9شكل 

 
 طبقهمسلح ده اي يک قاب بتنارزيابي عملكرد لرزه -5-2

گیرد. در این قاب، مقاومت فشاري باتن برابار مورد بررسی قرار می (51)، یك قاب دو دهانه و ده طبقه مطابق شكل مثال دومدر 
 51مگاپاسكال و بار ثقلی اعمال شده بر روي تیرهاي طبقات برابار  991مگاپاسكال، مقاومت تسلیم آرماتورهاي فوالدي برابر  11

پارامتر طراحی تعریاف  66هاي طبقات قاب، بندي فرض شده براي تیرها و ستونشوند. با توجه به تیپیکیلونیوتن بر متر فرض م
باشد. مقادیر پارامترهاي طراحی ساازه ( میIOبرداري فوري ). سطح عملكرد مورد انتظار از سازه، سطح عملكرد بهره[19] اندشده
 است. آمده  [19مرجع ]در 
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 هندسي قاب ده طبقه: مشخصات 11شكل 

 

نشان داده  (55)منحنی طیف ظرفیت سازه و منحنی طیف تقاضاي غیرخطی مربوط به سطح عملكرد مورد نظر، در شكل 
سنجی نتایج، طیف ظرفیت و طیف ي عملكرد نیز بر روي منحنی طیف ظرفیت مشخص شده است. جهت صحتاند. نقطهشده

اند. همانگونه که باشد، بر روي این شكل با یكدیگر مقایسه شده[ می57] IDARCافزار  هاي متناظر که حاصل از نرمتقاضا با طیف
وجود دارد که این موضوع  IDARCو  SPRCFافزارهاي ي عملكرد حاصل از نرمشود تفاوت ناچیزي بین موقعیت نقطهمالحظه می

فقط منحنی ظرفیت است  IDARCافزار محصول نرم باشد. شایان ذکر است کهمی SPRCFافزار نشانگر صحت نتایج حاصل از نرم
ي عملكرد که پس از محاسبات نسبتا حجیم دستی، این منحنی تبدیل به طیف ظرفیت شده و با تالقی آن با طیف تقاضا، نقطه

به طور  بدون نیاز به هیچ گونه محاسبات دستی و SPRCFافزار ي محاسبات در نرمتعیین شده است. این در حالی است که کلیه
 شود.خودکار، انجام می

 

 

 : طيف ظرفيت و تقاضاي قاب ده طبقه 11شكل 
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 IDARCافزار ترسیم شده و با منحنی نظیر آن که از نرم (51)منحنی توزیع تغییرشكل نسبی طبقات قاب در ارتفاع، در شكل      
افزار وجاود دارد. کمی بین نتایج حاصل از دو نرمشود تفاوت [ بدست آمده است، مقایسه شده است. همانطور که مشاهده می57]

-افزار متفاوت است )در نرمانحناي المانها باشد که در دو نرم-هاي لنگري تولید منحنیرسد این موضوع مربوط به نحوهبه نظر می
ي مقاادیر باا مقایساهگاردد(. از مادل پاارک اساتفاده مای SPRCFافازار شود و در نرماز مدل فیبري استفاده می IDARCافزار 

ي طبقاات از مقادار مجااز خاود شود که تغییرشكل نسبی در کلیاه، نتیجه میIOتغییرشكل نسبی با مقادیر مجاز سطح عملكرد 
 دهد که سطح عملكرد کلی قاب تامین شده است. کمتر است. این موضوع نشان می

 

 

 برداري فوريكرد بهره: منحني تغييرشكل نسبي طبقات قاب ده طبقه در سطح عمل12شكل 
 

 گيرينتيجه -6
مسلح توسعه داده شد. به این منظور هاي بتناي قابافزار جدید براي ارزیابی خودکار عملكرد لرزهق حاضر، یك نرمدر تحقی     

اي تهیه شده و لرزههاي تحلیل غیر خطی سازه، تحلیل خطر، تعیین عملكرد و ارزیابی عملكرد شامل برنامهاي ي رایانهچهار برنامه
افزار توسعه یافته، تنها با مشخص نمودن نشان داده شد که در نرمافزاري مناسب با یكدیگر ترکیب شدند. در یك محیط نرم

ي مراحل از تحلیل سازه تا ارزیابی معیارهاي پذیرش به صورت اطالعات عمومی سازه، زلزله و سطوح عملكرد مورد انتظار، کلیه
  عملكرد آیا که  کندسوال را فراهم میاین  ، پاسخ بهافزارشود. خروجی نرمگونه عملیات دستی انجام مین هیچخودکار و بدو

افزار توسعه یافته، ارزیابی عملكرد  جهت نشان دادن کارآیی نرم؟. مطلوب است یا نیاز به تقویت داردموجود اي ساختمان لرزه
برداري مسلح ده طبقه در سطح عملكرد بهرهو یك قاب بتن ح عملكرد ایمنی جانیمسلح سه طبقه در سطاي یك قاب بتنلرزه

   افزار مورد تایید قرار گرفت. انجام شد و صحت نتایج حاصل از نرم فوري
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