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 تقدیم به:

زنده نگه داشههتی یادشههان امروز کمتر از »مقام انقالب اسههالمیک که شهههدای واال

 «شهادت نیست.

انقالب اسالالال ر  ا اع قمو ودهاهاپ کاکنالالان ا یا و د و  داکا انه ا   اد ی د ر « حقانیت»ها که همان

سالیان  ا  انع ا یا ت  شت  شهند که  ذ سانر  شیدند تا نزایکورین حجت یر تما ر ک خالو خهیش که

 نداپ وحر و غیبت ظاهرپ  ا  انع ا ک  حضر ا ام ع ان خها  ر ک دا ند.

 رام شهیدان است که الهاینان یا  حبت خدا و کیروپ اع حو صفا ا رچه کهچکم، ولر الم  نواق  اد و 

نان یه ذات خدا، همچ ان یا وه یها و  سطه ا تباط و تعلق شو د؛ و ا روع هم یه وا  هریانر اع د س خدا اا

عندد اند و یه هر یک اع ا   اد  اند ان ا   سالالالیر خدا، یه انداعد تعلو و ا اات و هموش کریمانه یا پ 

 ؛ سان د ر

 .... و خواه یکخواه یک دانشجوی کوچک باشد 

و یخصهص خاطراتر که یر واسطه اع عیان کد م و ا   ،حقیر، شهدا  ا اع الیالپ خاطراتنان ش اخوماین و 

 ش یدم:« سید احمد جاللی» وصف خصهصیات قمهپ یز  ها م

اوسوان و  ا یل حور نه  ن و نه هیچ یک اع یسیا  صبه  یها و هر ز کسر  ا اع خها نرنجاند؛  -

 ؛ان شهر و   طقه خها یهااانش آ هعسرآ د ا  او ان تحصیل،  یک یا  ندیدیم قصبانر شها!

 ا  شجاقت کم نظیر یها و ا  قین حال یسیا   وهاضع و  هریان.  -

اش ا   سیر ا  اوج  ر اپ دبهه هاپ د هب و ا  یحبهحه د گ و تالش و شهاات، اع وظیفه -

ا و یراپ ک که  ا س  ر خهاند تا یوهاند ا  صه ت عندد  اندن وا ا کسب قلم غفلت نمر کر

 .و ا  س گرپ ایگر اع آ  ان هاپ انقالب اسال ر ا اع ک د ااننگاد شها

  جذوبیراپ اقایقر حور یک کهاک یاعیگهش و کر شیط ت وقور او  ا ا  حال نماع ایدد یها،  -

ها )این  ا خها آن کهاک ا  دد یشو ال سپرا ر اش ا  نماع یه خداپ خها حال خهش او 

 (.اش یرایم  ر  فتیز  ر



 

  تنکر و قد اانر

 

 ب

 

م ااب اع آقاپ اکور  هدپ ی اعااد که ا  طهل  دت انجام این  سالالاله ا  سالالمت اسالالواا سالالدا اا ا یه  

 نمایم. اه ما،  وحمل عحمات ای جانب شدند، تنکر 

ضه   سوان قزیزمیه یمن ح ص عور  نکددا  اانساقات و لحظات کریا  و  ر ر  ا  ،او نگاد  قمران اان

سطح سپرپ کراما یرکبیر  نان اع ا  اد خداپ  وعال آ عوپ  ه قیت  وعا زون ا  ا تقاپ  ؛ یراپ یکایک

 قلمر خها و ااننگاد و کنه  ان  ا اا م.

نه یا اق شان کد  و  اا  قزیزم همچهن همی سهعانه   همراد و  اه ماپ این حقیراپ خیر و  ه مهاهاپ ال

اسوان  هریاننان  ا  ر یهسم و اع  یهاند تا یاالخرد این  ساله یه سرانجام  سید و نفس  احور کنیدند!

 یراینان سال ور و طهل قمر کر یرکت آ عو  یک م. یز گخداپ 

اپ  رعند و همسرم، حضه پ خسوه و کمرنگ کد  و  اا  همسرم، ا  طهل  دتر که حضه  این حقیر یر

کراند. لطف و  هریانینالالان تا اید ا  خاطرم خهاهد  اند و  تمامو  اا پ  ا یه نیکر ا  حو  ا  پیها، کد 

 ا یدوا م اعاپ عحماتنان  ا یه شیری ر اع خداپ خها یسوان د.

 و ...

سپاس ناقایل خها  ا یه سر  ه آخرین  سخور هاپ این ریان و یاو ایر تقدیم  ر هم ناکش  ک م که ا  ک

ست. ا یدوا م  وعهاپ کیش  و اع لطف و  حمت خدا یراپ  صمیمانه اش  ایه آ ا ش  ن ا ضه    وع ا ، ح

 کرثمرتر اع همینه یاشد. تر و شااتر و نه انر  ا

 هدپ دان، کسر کهچهلهپ یایا، این ها  و هم  ر نهیسم که وقور یز  ور شدپ و خهندن یاا  ر ور سید 

شدد که ته  وع ا اقش یا  ا ی شحال  شوه و خیلر خه سوت اا نگادفهمر یایایر خیلر او  انر او دپ اان

 کیش یایا.



 

  چکیدد

 

 ج

 

 دهکیچ

ساس نوایج  طالعات اخیر یر  وپ قملکرا  شر  هالاپ پالرعدیر ا سوم ایها  یر سخت ک  دد سی  پهاراییا عانجام  ،یدون 

دل   خها  سولزم ااشون یک اع ضرو یاتر است کهاحوماالتر  پالرعداقیو اع ظر یت  رو یزش این سیسوم تحت یا هاپ 

شا ل عوال یراپ و ق ناعک  هالاپ ست.    وا پ  سر ا  این  طالعه، کس اع اع این  و، ا ضعف ددپ یر  سایر نقاط  ش ا و 

ا  یر  یرندد  ،ها دلیهرد   دپ اع  زایاپ سایر  که ضمنشدد است ، یک  دل   وا پ ددید ا ائه   وا پ  هدها پها دل

 4 و  زایاپ   وا پ آن اع طریو  قایسالالاله یا  دلاین اقوبا   اسالالالت.یراپ و ق  هالاپ  پاچرخهچرخه و -او نهع عوال  یان

ه کالیبراسیهن کا ا ورهاپ  دل تهسعه یا ونجا که اع آ. ه است ه ا تأیید قرا   ر ونمهنه آع اینگاهر یا خصهصیات  وفاوت 

ا   خولف یه الیل  قدان نوایج آع اینالالالگاهر کا ر  قدو  نبها،  پهانمهنه پهارژ یوو ا ائه ا تباط یین این کا ا ورها و 

 ظه ، این  یراپ  . ر تقرا   ا عیایر یه کا ا ورهاپ  دل تهسعه یا وه  ه اسیسوم  پالرعدقملکرا حساسیت  ، طالعه ااا ه

طراحر ا ائه شدد یراپ سیسوم تهسط  رادع  عوبر یین المللر و تهسعه یک نرم ا زا  دا ع دهت  پها وشکس اع یر سر 

ترکیب  خولف اع  قاایر  15طراحر شالالالدند و هر یک یا طبقه  20و  14، 9، 3قاب سالالالاخومانر  4طراحر سالالالیسالالالوم، 

اسالوخراج ظر یت  دل سالاعپ شالدند. ضالمن  OpenSeesم ا زا   دل ددید، یه صاله ت غیرخطر ا  نرعوال کا ا ورهاپ 

تحلیل  و اظر یا سالالطهز عوال  خولف اع طریو  ا صالالد احومال  رو  یزش( 50 و اظر یا  پالرعد)شالالدت   یانه  رو یزش

شدد دل  60ای ا یکر ا زای دد  شکل کذیرپ، ایجاا  ضاپ  ضا ا  دذبو  تقا نا کت اق صد   سورتیک  ا  ا   نیزانرژپ هی

ظر یت  رو  یزش  یانه اقضالالا اع  و  نالالاهدد شالالد اثرکذیرپ  راید اسالالوخراج ها دلیراپ تما ر   رو یزش  یانه شالالدت

. این اضالا ه هاسالتآنا   رای د طراحر  هاسالاعدتایع ا ده اضالا ه  قاو ت وایعه  ذاشالوه شالدد ا   دل کا ا ورهاپ عوال 

ساعد  سبب غلبه  3 قاو ت ا   نی شدید طبقه یه  شر یی سایر  ها یر ساعد ا زایش  هاساعده یها و ا   یا ا زایش ا تفاع 

، سطح عوال پا  دذب انرژ هاآنو ا صد  نا کت  پاساعدا  اقضاپ  پریکذشکلتهعیع تقاضاپ نحهد حیث اع . ا تیر 

 پهاو قتیرها و  پریکذشالالکل تقاضالالاپ ها دلقایل تهدهر نداشالالت و یراپ همه   ذا پتاثیر ها دلاخوصالالاص یا وه یه 

یینالالی ه تقاضالالاپ شالالکل . ا تیر یها و یا حرکت یه سالالمت کایین کاهش  20 هالاپ ا  طبقات یاالیر یینالالی ه و یز ور اع 

. یینی ه  نا کت دی سر  5و یه  قدا پ نزایک یه  ااار طبقه  خ  20طبقه اول ساعد  ا  هاسوهنکذیرپ  ناهدد شدد 

 پهاو قا صد  ناهدد شد ا  حالیکه ا صد  نا کت  44بقه و یه  یزان ط 3تیرها ا  دذب انرعپ هیسورعیس ا  ساعد 

 ا صد یها. 60نزایک یه هم و یه قدا  هاساعد هالاپ ا  

 های کلیدی: واژه

شر  هالاپ سوم ایها  یر سعه  ،سی سورعیس دل ته  یزش ظر یت  روتحلیل ای ا یکر ا زای دد، ، العوشا ل  هی

 انرژپ هیسورتیک، تحلیل حساسیت.دذب تقاضاپ شکل کذیرپ،   یانه،



 

   هرست ق اوین

 

 ا

 

 صفحه عناوییفهرست 

 1 ........................................................................................................................ فصل اول  مقدمه  1

 2 ..........................................................................................................................................................................  قد ه 1.1

 5 ..................................................................... پ هالا رها  یرشیسوم ایس پیر  طالعات  ذشوه یر  و پ رو  1.2

 6 .......................................................................................................................  ذشوه رقاتیتحق رییر س رادمال پ رو  1.2.1

 10 ............................................................................................................................................................ ته یه ن و همکا ان 1.2.2

 10 ................................................................................................................................................................... ملر و کهالکیت 1.2.3

 10 ..................................................................................................................................................... رقم پ ایرتس و صبه  1.2.4

 11 ............................................................................................................................................................... ه  و همکا انیا ا 1.2.5

 11 ...................................................................................................................................................................................... یر ن 1.2.6

 15 ....................................................................................................................................................................... و کا ک پچه 1.2.7

 17 ......................................................................................................................................................................... هیکریا و یرون 1.2.8

 19............................................................................................................. سومیس نوری هانع یر سر  اد  سورش ی 1.3

 20....................................................................................................................................  ساله نیاهداف و ساخوا  ا 1.4

 22 ...................................... یشامل زوال جهت ورق نازک فوالد یفصل دوم  ارائه مدل رفتار 2

 23........................................................................................................................................................................  قد ه 2.1

 23.......................................................................................................................... پعوال   وا  پالزا ات  دل ساع 2.2

 26 .........................................................پ هالا ریرش پها هایا پ هدها یرا سیسورعیه پهایر  دل پ رو  2.3

 26 ................................................................................................................................................................. هیاول پ دل نها  2.3.1

 29 ............................................................................................................................................................... کا ک-پ دل چه 2.3.2

 35 .................................................................................................................................................................. هییرون- دل کریا 2.3.3

 36 ............................................................................................................................. هدها پها دل راییا ع پدمع ی د 2.3.4

 38................................................................................. پو ق ناعک  هالا پیرا دیدد سیسورعیتهسعه  دل ه 2.4

 42....................................................................... رنگاهیآع ا جییر اساس نوا ا وهی دل  سورش  راقوبا س ج 2.5

 43 ................................................................................................. یز گ رطبقه یا نسبت دانب کینمهنه  په ساعیشب 2.5.1

 46 .............................................................................................. وهسط رطبقه یا نسبت دانب کینمهنه  پساع هیشب 2.5.2

 49 ..................................................................................................... یز گ رطبقه یا نسبت دانب 3نمهنه  پساع هیشب 2.5.3

 51 .................................................................................................................... دیطبقه یا عوال شد 4نمهنه  په ساعیشب 2.5.4

 54...............................................  هدها رنگاهیآع ا جی دل یا نوا هنیبراسیا کان کال رو یر س پدمع ی د 2.6

 56 ........................................ یفوالد یبرش وارید ستمیبا س یهاساختمان یفصل سوم طراح 3

 57........................................................................................................................................................................  قد ه 3.1

 57.................................................................................................... سومیس رطراح پهایر  وش رلیتفص پ رو  3.2



 

   هرست ق اوین

 

 د

 

 58 ..................................................................................................................................................... رطراح ر الحظات کل 3.2.1

 59 ................................................................................................................................................................پ وش  دل ساع 3.2.2

 61 ......................................................................................................................................................................... رهایت پروین 3.2.3

 63 ................................................................................................................................................................... هاسوهن پروین 3.2.4

 63 ............................................................................................................................................................................ پ حه  پروین 3.2.4.1

 64 .................................................................................................................................................................  عاال ردانب پیا ها 3.2.4.2

 66 .......................................................................................................................................................... رو خمن ریرش پروهاین 3.2.4.3

 67 .................................................................................................................................................... ر الحظات طراح ریسا 3.2.5

 67 ............................................................................................................................................. نیگزیدا رطراح پها وش 3.2.6

 69 ................................................................................................................................................................. رطراح ومیالگه  3.2.7

 70........................................................................................................................ ر خولف طراح پها وش راییا ع 3.3

 71 ..........................................................................................................  رحله نیا  ا اعی ه ا ن پهاساخومان رطراح 3.3.1

 74 ........................................................................................... ویاق لیها دهت انجام تحلساعد ررخطیغ پ دل ساع 3.3.2

 76 ...................................................... هاسوهن پتقاضا ری خولف ا   حاسبه  قاا پها وش پرییه کا   سهی قا 3.3.3

 77 .......................................................................................................................................................... هاسوهن پ حه  پتقاضا 3.3.3.1

 82 .......................................................................................................................................................... هاسوهن رخمن پتقاضا 3.3.3.2

 86 ....................................................................................................................................... جی ریهط یه نوا پهاتی حدوا 3.3.4

 87............................................................................................. ویا  ااا ه تحق اعی ه ا ن پهاساخومان رطراح 3.4

 94................................................................................................................................................................. پی ددمع 3.5

 96 .................. زوال یها به پارامترهاسازه زشیفرور تیظرف تیحساس یابیفصل چهارم ارز 4

 97........................................................................................................................................................................  قد ه 4.1

 98..........................................................................................  خولف عوال پها یا کا ا ورهاساخومان پساع دل 4.2

 99........................................................................................................................................... هایا ا زون  دل لیتحل 4.3

 103 ...................................................................................................................... ها دل  ددیا زا رکی ا یا لیتحل 4.4

 107 ..................................................................................................................... ها دل زشییرآو ا احومال  رو   4.5

 109 ................................................................... عوال پیه کا ا ورها انهی  زشی رو  تیظر  تیحساس راییا ع 4.6

 110 .................................................................................................................. (cαکساقله ) بیش راتیییه تغ تیحساس 4.6.1

 y/δcδ ................................................................................................. 111 پریشکل کذ تیظر  راتیییه تغ تیحساس 4.6.2

 112 ...................................................................................................... (γ) پدذب انرژ تیظر  راتیییه تغ تیحساس 4.6.3

 114 ............................................................................................................................................................ پدمع ی د 4.7

در حضههور سههطوح م تلا زوال  یاسههازه یاعضهها یرخطیپاسههغ   یابیفصههل پنجم ارز 5

 116 ........................................................................................................................................... یرفتار

 117 .....................................................................................................................................................................  قد ه 5.1

 117 .......................................................................................................................................... جیاسوخراج نوا  دی را 5.2



 

   هرست ق اوین

 

 و

 

 119 .................................................................................................................... اقضا پریشکل کذ پتقاضا ریر س 5.3

 128 ........................................................................................ کیسورتیه پ نا کت اقضا ا  دذب انرژ ریر س 5.4

 136 ............................................................................................................................................................ پدمع ی د 5.5

 139 ................................................................................. یریجه گیو نت یجمع بندفصل ششم  6

 140 ....................................................................................................................................... کژوهش نیا جی رو  نوا 6.1

 145 ............................................................................................................................................................ ن هاااتیک 6.2

 147 .............................................................................................................................. مراجعمنابع و 

 155 ................................یفوالد یبرش وارید ستمیس یتوسعه نرم افزار طراح« الا» مهیضم 7

 155 .....................................................................................................................................................................  قد ه 7.1

 155 ................................................................................................................................ ا وهییرنا ه تهسعه  پ عما  7.2

 159 ........................................................................................................................................... نرم ا زا  پساع اادیک 7.3

 160 .................................................................................................................................................................... هیاول اتیقمل 7.3.1

 160 ......................................................................................................... ریرش پها هایاع ا راااد ااخل گادیکا لیتنک 7.3.2

 160 .................................................................................................................... اصالز -ک ورل -لیتحل پانجام تکرا ها 7.3.3

 162 ........................................................................................................................................................... ایساخوا  اش 7.4

 OpenSees ............................................ 164در نرم افزار  افتهیکد برنامه توسعه « ب» مهیضم 8

 SPSW02.h ................................................................................................................................. 165  دیسرا لی ا 8.1

 SPSW02.cpp ................................................................................................................... 168 پساع اادیک لی ا 8.2

 



 

   هرست اشکال

 

 ع

 

 صفحه الکفهرست اش

 2 .........................................................................................پ هالا ریرش ها یا سومیاه دد س لیتنک پ. ادزا1-1شکل 

 3 ....  حدوا پشدد یه  وش ادزا پساع هیشب راع یا  دانب رتحت  نا  ناش پ. کمانش و ق ناعک  هالا2-1شکل 

 13 ..........................................[56] پ هالا ریرش پها هایا رکی ا یا لیدهت تحل پ هاع پ.  دل نها ها3-1شکل 

 13 .................................................................. [56 ه ب ] پیه خرکاها ا وهیاخوصاص  Hysteretic.  صالح 4-1شکل 

 14 ................. [.56 کان یام ] رییا   قایل تغ هییرش کا ؛رنگاهیآع ا جییا نوا پ دل نها  جینوا سهی.  قا5-1شکل 

 14 ..... [.56 کان طبقه اول ] رییا   قایل تغ هییرش کا ؛رنگاهیآع ا جییا نوا پ دل نها  جینوا سهی.  قا6-1شکل 

 نینگای  ر کانییتغ-رویشدد ا  قالب نمهاا  ن انی حدوا و ق تحت یرش خالص ی پادزا لیتحل جی. نوا7-1شکل 

 α [58] .............................................................................................................................................16 پشدد ا   اسوا پری 

 17 ..... [58] پ  وا  و ق ناعک  هالا پو کا ک دهت  دلساع پا ائه شدد تهسط چه سیسورعی.  دل ه8-1شکل 

 25 ......... )سمت چپ( «کی هنهتهن» ای« چرخه-انی »)سمت  است( ا   قایل عوال « پاچرخه». عوال 1-2شکل 

 27 ................................................................... [56] هیا   دل اول پنها  پهایه المان ا وهیاخوصاص  .   وا 2-2شکل 

سط المان پ. نمهنه و ق  هالا3-2شکل  شدد ته صه   صل پ رع پها ح صال  ف شدد تحت  شیآع ا رصلب یا ات

 28 ................................................................................................................................................................... [53یرش خالص ]

 29 ..... هیاول پشدد یا  دل نها  پساعنمهنه تحت یرش خالص  دل رنگاهیو آع ا پقدا جینوا سهی.  قا4-2شکل 

سط چه پ.  دل   وا 5-2شکل  شدد ته شروع یا  ذا  پا ائه  شروع یا  ذا  پو کا ک؛ الف(  نش؛ ب(  اع  پاع ک

 30 ............................................................................................................................................................................... [.58 نا  ]

نمهنه تحت یرش  رنالالگاهیآع ا جهیکا ک یا نو-په و  دل چهیاول پ دل نها  پقدا جینوا سالالهی.  قا6-2شالالکل 

 31 ....................................................................................................................................................................................... خالص.

 SPSW01 ........ 32 صالح  رایییه   ظه  ا ع پا ده آعاا کییه   ر  راقمال پر کان هاییتغ خچهی. تا 7-2شکل 

صالح  پساع اادیک پاو خطا شی. نما8-2شکل   SPSW01 سخ آن یه تا  سهیو  قا  راقمال ر کانییتغ خچهیکا

 33 ................................................................................................................................................................. قبل و یعد اع اصالز

شدد تهسط آن یرا ر یش یییه همراد ک هییرون-کریا پن هاای.  دل ک9-2شکل   ه یا ا رنگاهیآع ا جهینو پا ائه 

 36.................................................................................................... [.60 حا ظه کا انه ] کرای[ قبل و یعد اع اتخاذ  و54]

 39 .......................... اع کنش( پ)شروع یا  ذا  پو ق ناعک  هالا پیرا ا وهیتهسعه  سیسورعی.  دل ه10-2شکل 

 39 ............................. اع  نا ( پ)شروع یا  ذا  پو ق ناعک  هالا پیرا ا وهیتهسعه  سیسورعی.  دل ه11-2شکل 

 41 ...............................................................دیچرخه شد انیا حضه  عوال    ا وهی صالح تهسعه  رایی. ا ع12-2شکل 

 41 .......................................................... چرخه  وهسط. انیا  حضه  عوال   ا وهی صالح تهسعه  رایی. ا ع13-2شکل 

 43 ........................................... [71یز گ ] رطبقه یا نسبت دانب کی پ هالا رها یرشینمهنه ا اتی. دزئ14-2شکل 

 44 ................................................................. دیدد ا وهی  وا  نمهنه اول تهسط  صالح تهسعه  ر یی شی. ک15-2شکل 

 45 ............. نمهنه اول رنگاهیآع ا جهیکا ک یا نو-پیه قمل آ دد تهسط  دل چه ر یی شیک سهی.  قا16-2شکل 

 46................ نمهنه اول رنگاهیآع ا جهییا نو هییرون-یه قمل آ دد تهسط  دل کریا ر یی شیک سهی.  قا17-2شکل 



 

   هرست اشکال

 

 ز

 

 47 ............................................. [.72] پو اسدسجاا رقم پنمهنه اوم تست شدد تهسط صبه  اتی. دزئ18-2شکل 

 47 ................................................................ دیا وه ددی  وا  نمهنه اوم تهسط  صالح تهسعه  ر یی شی. ک19-2شکل 

سط  دل ر یش ییک سهی.  قا20-2شکل   رنگاهیآع ا جهییا نو هییرون-کا ک و کریا-پچه پهایه قمل آ دد ته

 48 ................................................................................................................................................................................. نمهنه اوم.

 49 ..................................................................... [.58و کا ک ] پنمهنه سهم تست شدد تهسط چه اتی. دزئ21-2شکل 

 50 ............................................................... دیا وه ددی  وا  نمهنه سهم تهسط  صالح تهسعه  ر یی شی. ک22-2شکل 

سط  دلیه قم ر یی شیک سهی.  قا23-2شکل   رنگاهیآع ا جهییا نو هییرون-کا ک و کریا-پچه پهال آ دد ته

 51 ................................................................................................................................................................................نمهنه سهم.

 52 ........................................................................ [.54] ه یطبقه تست شدد تهسط ا ا 4نمهنه  پکری دی. ک24-2شکل 

 53 ..................... نمهنه چها م. شیآع ا جهیو نو ا وهیا ائه شدد تهسط  دل تهسعه  ر یی شیک سهی.  قا25-2شکل 

 53 ........ چها م. رنگاهیاع نمهنه آع ا هییرون-کا ک و کریا-پچه پهاا ائه شدد تهسط  دل ر یی شی. ک26-2شکل 

 59 .... هاو ق میاع تسل رناش رااخل پروهایو ن ردانب پطبقه تحت یا ها4 پ هالا رها یرشیا سومی. س1-3شکل 

صاالت، ت2-3شکل  ض رهای. نمهاا  دسم آعاا ات سوهناع آن ر)یع نک پهاها( و  ش ها یقاب ا کیاه دد  لیت  ریر

 61.......................................................................................................................................................................... طبقه4 پ هالا

 70 .............................................................................................. پ هالا ریرش ها یا سومیس رطراح ومی. الگه 3-3شکل 

 71 .......... ر خولف طراح پهایه کا    وه ا  یرآو ا  وش پهاساخومان رثقل پ. کالن، ا تفاع و یا  ذا 4-3شکل 

 78 ...................................................................طبقه 3ها ا  ا تفاع ساعد سوهن پ حه  پروین ری قاا عی. تهع5-3شکل 

 78 ................................................................ طبقه 10ها ا  ا تفاع ساعد سوهن پ حه  پروین ری قاا عی. تهع6-3شکل 

 79 ................................................................ طبقه 17ها ا  ا تفاع ساعد سوهن پ حه  پروین ری قاا عی. تهع7-3شکل 

 82 ................................................................... طبقه 3ها ا  ا تفاع ساعد سوهن رخمن پروین ری قاا عی. تهع8-3شکل 

 83 ................................................................ طبقه 10ها ا  ا تفاع ساعد سوهن رخمن پروین ری قاا عی. تهع9-3شکل 

 83 ............................................................. طبقه 17ها ا  ا تفاع ساعد سوهن رخمن پروین ری قاا عی. تهع10-3شکل 

 88 ............................................................................ ا  نظر  ر وه شدد. پها.  نخصات کالن و ا تفاع ساعد11-3شکل 

 100 ................................................................... طبقه. 3ساعد  نیگزیدا پها. نمهاا  یا ا زون  ریهط یه  دل1-4شکل 

 100 ................................................................... طبقه. 9ساعد  نیگزیدا پها. نمهاا  یا ا زون  ریهط یه  دل2-4شکل 

 101 ................................................................ طبقه. 14ساعد  نیگزیدا پها. نمهاا  یا ا زون  ریهط یه  دل3-4شکل 

 101 ................................................................ طبقه. 20ساعد  نیگزیدا پها. نمهاا  یا ا زون  ریهط یه  دل4-4شکل 

 105 .................................... طبقه 3ساخومان  پیرا نیگزیدا پها ریهط یه  دل انهی  IDA پ. نمهاا ها5-4شکل 

 105 .................................... طبقه 9ساخومان  پیرا نیگزیدا پها ریهط یه  دل انهی  IDA پ. نمهاا ها6-4شکل 

 106 .................................. طبقه 14ساخومان  پیرا نیگزیدا پها ریهط یه  دل انهی  IDA پ. نمهاا ها7-4شکل 

 106 .................................. طبقه 20ساخومان  پیرا نیگزیدا پها ریهط یه  دل انهی  IDA پ. نمهاا ها8-4شکل 

 107 ............. طبقه. 3 ریهط یه ساخومان  نیگزیدا پها دل پیدست آ دد یرا رشک  د  پهار.   ح 9-4شکل 

 108 .......... طبقه. 9 ریهط یه ساخومان  نیگزیدا پها دل پیدست آ دد یرا رشک  د  پهار.   ح 10-4شکل 



 

   هرست اشکال

 

 ط

 

 108 ....... طبقه. 14 ریهط یه ساخومان  نیگزیدا پها دل پیدست آ دد یرا رشک  د  پهار.   ح 11-4شکل 

 109 ....... طبقه. 20 ریهط یه ساخومان  نیگزیدا پها دل پیدست آ دد یرا رشک  د  پهار.   ح 12-4شکل 

 113 ............................................................................... کساقله. بیش ری قاا راتیییه تغ MCC تی. حساس13-4شکل 

 113 ................................................................ .پریشکل کذ تیظر  ری قاا راتیییه تغ MCC تی. حساس14-4شکل 

 114 ................................................ .پاچرخه پدذب انرژ تیظر  ری قاا راتیییه تغ MCC تی. حساس15-4شکل 

 122 ................ طبقه 3 ریهط یه ساخومان  سطح عوال نیا   دل یا کمور پریشکل کذ پ. کانوه  تقاضا1-5شکل 

 122 ............. طبقه. 3 ریهط یه ساخومان  سطح عوال نینوریا   دل یا ی پریشکل کذ پ. کانوه  تقاضا2-5شکل 

 123 ............................. طبقه 9 ریهط یه ساخومان  Inf-0.02-60ا   دل  پریشکل کذ پ. کانوه  تقاضا3-5شکل 

 124 ............................. طبقه. 9 ریهط یه ساخومان  50-0.15-15ا   دل  پریشکل کذ پ. کانوه  تقاضا4-5شکل 

 130 .... . هیا  حالت عوال کم کیسورتیه پطبقه ا  دذب انرژ 3ساعد  پ. کانوه  ا صد  نا کت اقضا5-5شکل 

 130 .... هینیا  حالت عوال ی کیسورتیه پطبقه ا  دذب انرژ 3ساعد  پ. کانوه  ا صد  نا کت اقضا6-5شکل 

 131 .... . هیا  حالت عوال کم کیسورتیه پطبقه ا  دذب انرژ 9ساعد  پ. کانوه  ا صد  نا کت اقضا7-5شکل 

 132 .. . هینیا  حالت عوال ی کیسورتیه پطبقه ا  دذب انرژ 9ساعد  پ. کانوه  ا صد  نا کت اقضا8-5شکل 

 SPSWDesigner.................................................. 157یرنا ه  پاه دد  عما  لیتنک پادزا نی. ا تباط ی1-7شکل 

یا  ها یا پهاکه ا  آن  حل و ق هیاول پاو  دل سالالالاعد ETABS 2015نرم ا زا   رکی.  ایط  را 2-7شالالالکل 

 158 ....................................................................................................................................... کر شدد است. رسطح پهاالمان

ش پها هایا اتیکه دزئ ر اژول طراح رکی.  ایط  را 3-7شکل  و انوخاب کا یر و  دی ا ا   عرض ا پ هالا ریر

 159 ............................................................................................................................ اهد.ر  اسب قرا    پصدو  اسوه ها

 SPSWDesigner ................................................ 161ا  نرم ا زا   پالمان  رع رطراح اتی.  رم ا ائه دزئ4-7شکل 

 SPSWDesigner ................................................................ 163اه دد نرم ا زا   لیتنک پایاع اش یر. شما5-7شکل 

 



 

   هرست دداول

 

 پ

 

 صفحه فهرست جداول

 6 ........................................................................................... هاآن پدیکل جییر  طالعات  ذشوه و نوا پ.  رو 1-1ددول 

 72 .................................................... «سااد شدد»طبقه یر اساس  وش -3ساخومان نمهنه  رطراح جی. نوا1-3ددول 

 72 .................................................. «سااد شدد»طبقه یر اساس  وش -10ساخومان نمهنه  رطراح جی. نوا2-3ددول 

 73 .................................................. «سااد شدد»طبقه یر اساس  وش -17ساخومان نمهنه  رطراح جی. نوا3-3ددول 

 NTH ............................................................76 لییه کا    وه ا  تحل پها. نام و  نخصات شواب نگاشت4-3ددول 

طبقه 3ساخومان  پیرا NTH خولف و  وش  پهااع  وش رها ناشسوهن پ حه  پروین نی. نسبت ی5-3ددول 

 ................................................................................................................................................................................................... 80 

 10سالالاخومان  پیرا NTH خولف و  وش  پهااع  وش رها ناشالالسالالوهن پ حه  پروین نی. نسالالبت ی6-3ددول 

 80 .......................................................................................................................................................................................... طبقه

 17سالالاخومان  پیرا NTH خولف و  وش  پهااع  وش رها ناشالالسالالوهن پ حه  پروین نی. نسالالبت ی7-3ددول 

 81 .......................................................................................................................................................................................... طبقه

سبت ی8-3ددول  ن نی. ن شسوهن رل گر خم طبقه 3ساخومان  پیرا NTH خولف و  وش  پهااع  وش رها نا

 ................................................................................................................................................................................................... 85 

طبقه 10ساخومان  پیرا NTH خولف و  وش  پهااع  وش رها ناشسوهن رل گر خمن نی. نسبت ی9-3ددول 

 ................................................................................................................................................................................................... 85 

 17سالالاخومان  پیرا NTH خولف و  وش  پهااع  وش رها ناشالالسالالوهن رل گر خمنالال نی. نسالالبت ی10-3ددول 

 85 .......................................................................................................................................................................................... طبقه

 x ............................................................................................. 89ها ا  دهت ساخومان رطراح پ. کا ا ورها11-3ددول 

 91 ................................................................................................................. طبقه 3ساخومان  رطراح جی. نوا12-3ددول 

 91 ................................................................................................................. طبقه 9ساخومان  رطراح جی. نوا13-3ددول 

 92 .............................................................................................................. طبقه 14ساخومان  رطراح جی. نوا14-3ددول 

 92 .............................................................................................................. طبقه 20ساخومان  رطراح جی. نوا15-3ددول 

 93 ............................................  ور(رلیاقضا )یر حسب   رشدد ا  طراحو ق اسوفااد-ری. ایعاا  قاطع ت16-3ددول 

 98 ................................................. انه. 15 نیگزیدا پهاا وه یه  دلیعوال اخوصاص پکا ا ورها ری.  قاا1-4ددول 

 103 .............................................................................................................. یا ا زون پهالیتحل جی. خالصه نوا2-4ددول 

 پها خولف و  دل پهاساعد پیدست آ دد یرا زشی رو   انهی  تیشدد ظر  زیو نر اال راصل ری.  قاا3-4ددول 

 110 ........................................................................................................................... .(gیر حسب  ری) قاا  وفاوت نیگزیدا

 125 ......... طبقه 3طبقات ساخومان  پها رود المان پیرا پریشکل کذ پتقاضا ری قاا  هینیی عی. تهع1-5ددول 

 125 ......... طبقه 9طبقات ساخومان  پها رود المان پیرا پریشکل کذ پتقاضا ری قاا  هینیی عی. تهع2-5ددول 

 126 ....... طبقه 14طبقات ساخومان  پها رود المان پیرا پریشکل کذ پتقاضا ری قاا  هینیی عی. تهع3-5ددول 

 127 ...... طبقه 20طبقات ساخومان  پها رود المان پیرا پریشکل کذ پتقاضا ری قاا  هینیی عی. تهع4-5ددول 



 

   هرست دداول

 

 ک

 

 128 ..................................................... هاا تفاع ساعد رییاقضا یا تغ  هینیی پریشکل کذ پتقاضا راتیی. تغ5-5ددول 

 133 .... کیسورتیه پطبقه ا  دذب انرژ 3طبقات  خولف ساعد  پا صد  نا کت اقضا انی. نسبت  6-5ددول 

 133 .... کیسورتیه پطبقه ا  دذب انرژ 9طبقات  خولف ساعد  پا صد  نا کت اقضا انی. نسبت  7-5ددول 

 134 . کیسورتیه پطبقه ا  دذب انرژ 14طبقات  خولف ساعد  پا صد  نا کت اقضا انی. نسبت  8-5ددول 

 135 . کیسورتیه پطبقه ا  دذب انرژ 20طبقات  خولف ساعد  پا صد  نا کت اقضا انی. نسبت  9-5ددول 



1  

 فصل اول

 مقدمه 



 

   صل اول:  قد ه

 

2 

 

 مقدمه 1.1

 هالاپ است که ا   پهاو ق ونکل اع یک سیسوم یا یر دانبر  SPSW)1(ها  یرشر  هالاپ یسیسوم ا

 ا  هاو قنقش اقضاپ  رعپ این  هاقابو اقضاپ این  اندشددخمنر  حاط  پهاقاب پهااهانهیرخر اع 

شر  هالاپ  ا  ر(1-1شکل ) یر قهدد اا ند شب. یک اهانه اع یک قاب چ دطبقه اا اپ ایها  یر ه یتهان 

رهاپ طبقات همان د سالالخت ی، تهایالیه   زله  هاسالالوهناپ ا  نظر  ر ت که ا  آن ر و ق طردییه یک ت

 .یاش در پ یه ق هان دان ها و و ق  هالاک  دد

 
 . اجزای تشکیل دهنده سیستم دیوار برشی فوالدی1-1شکل 

ها یه ها که یالرو قیراا  یهاد و یرخالف تیها  رها و سوهنین تیها  یرشر  هالاپ اتصال ییسوم ایا  س

ضع سزایقلت  نان نقش ی شر  هالاپ یرو ندا ند، ا  ایا حمل ن یرف یهان  تهان در  هاسوهنها هاپ یر
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 تهاندر ز یر و سالالوهن نی د. اتصالالال و ق یه تیفا نمایسالالوم ایاپ  ا ا  یا یرپ و   وا  سالالن ک  ددینقش تع

 چ و  هرد انجام شها.یا کیتهسط دهش  هشه 

د  وداول اسالالت ولر یا یرپ دانبر یه او صالاله ت ناعک و سالالخت شالالد نیتأ اسالالوفااد اع و ق  هالاپ ا  

اسالالوفااد اع و ق ناعک )یدون سالالخت ک  دد( یه قلت تهدیه یهور اقوصالالااپ یینالالور  ه ا تهده طراحان و 

 نالالا پ ناشالالر اع  پهات شسالالاخومانر قرا   ر وه اسالالت. و ق ناعک  هالاپ ا   هادهه یا  پهانا هنییآ

. قمدد یا یرپ اهدر یا  ذا پ دانبر یه سالالرقت کمانش کراد و تنالالکیل یک  یدان کنالالش  ه ب  ا 

تحت کنالالش قرا  اا ا و  قمدتاًکه ا  آن و ق  هالاپ  شالالهار ایها یرشالالر  هالاپ اع این  رحله آغاع 

کمانش یک و ق ناعک  هالاپ  2-1شکل ا   .یخندر سخور و ظر یت دذب انرژپ یاالیر  ا یه سیسوم 

سوفااد اع  وش ادزاپ  حدوا  نش قطرپ یا ا نکیل  یدان ک شدد  پساعهیشبا   عرض یا  دانبر و ت

 است.

 
 ش اجزای محدود. کمانش ورق نازک فوالدی تحت فشار ناشی از بار جانبی شبیه سازی شده به رو2-1شکل 

 :[1] یه صه ت عیر اسوه ی دپ نمها تهانر  زایاپ سیسوم ایها  یرشر  هالاپ  ا 
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 هاپیسومسها هاپ یرشر  هالاپ اا اپ دزئیات کیچیدد کمورپ نسبت یه سایر یا ادراپ 

اع یه کسب یو کا  ران   ر یا اانش  هدها و یدون ن هاینتک سساخومانر یهاد و  ه دسان، 

 آن  ا ادرا ک  د. تهان در د ی ها ت دد

 ا ا  کا خانه ساخت و یه ساا ر یه  حل  پها  یرشر  هالایا تهانر را یسرقت ادرا یاالست ع 

و ق  کین ی. همچ یاشدر ها  یرشر یو ر یت نسبت یه ایک  زین ی  وقل و نصب کرا که ا

 اع قطعات کهچکور ساخت. تهانر  ا  کرک  دد

 ها  ی دهاپ  وداول  ان د  ها ی د  ینترسختها هاپ یرشر  هالاپ اع یاع نظر سخور، ا X  هم

ر  کانهاپ ساخومان ا  یا هاپ دانبر کم و  وهسط ییاست و یاقث کاهش قایل تهده تغ ترسخت

زات حساس هسو د یاا اپ تجهما سوانها که یت ا  ساخومانهاپ خاص  ثل یین  زیشها. ا ر

کهچکور قاب  پهااهانه ا ا   آن تهانر سوم، یاا سین یا تهده یه سخور عییاشد. همچ  هم  ر

نور ا  اسوفااد اع  ضاهاپ  هدها ا  ساخومان یرپ ییت  هدب انعطاف کذین  زیاسوفااد کرا که ا

 شها. ر

 زان دذب و اسوهالک انرژپ یاال یک،  یسوم یا شروع   وا  کس اع کمانش و کالسوین سیا  ا

ن یه ی. همچ شهار د دانبر یسوم ا   حدواد یا هاپ شدی وا که یاقث قملکرا   اسب سر 

 . یرار یهور صه ت  هات شر و سوهن، یاع کخش یقلت  سورا ر اتصال و ق یه ت

  الک کس اع کمانش و ق و قملکرا  طلهب آن ا  دذب و اسوه هاپیتظر یه قلت اسوفااد اع

سه یا قایهاپ خمنر  هالاپ یه  قدا  یلرعد،  صرف  هالا ا  ساخومان ا   قاانرژپ ع ین

یا ضخا ت کم و یدون سخت  یها هاپااید. البوه ا صه ت اسوفااد اع یرپ کاهش  ریچنمگ

 نورپ ا   صرف  هالا  حومل است.یر ییک  دد، صر ه ده

 شدید ا  صه ت طراحر صحیح سیسوم ایها  یرشر  هالاپ خسا ات  پهالرعدکس اع وقهع ع ین

ا  ایها هاپ یرشر  ومرکز شدد و تر یم ساعد یه  احور یا تعهیض این اقضا  پاساعدادزاپ 

 کذیر است.ا کان

 ها  نسبت یه  ها ی دها،  ضاپ یا ها هاپ یرشر  هالاپ یه سبب ضخا ت کمییا اسوفااد اع ا

 . اندر ا پ یاقر نورپ یراپ  قاصد  عمیی

 مان ل کران ساخویاع یه تعطیها هاپ یرشر  هالاپ نیا یا اسوفااد اع پساع قاوماع یه یا  صه ت ن

 ها  یصه ت  هضعر انجام شدد و خرایر قمه ر یه همراد ندا ا.یرا نصب ایست عین

 جاا  نها ر ا  این ایها ها ودها اا ا.یا کان ا 
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 کس  اند ا  قملکرا ایها  یر اثرند. پها شته ناشر اع حمل و نقل و ینقهص اول 

ا   اسواپ یرشمران  زایاپ سیسوم ایها  یرشر  هالاپ،  ها ا  خولفر اع کا یرا  ه و آن ا  نقاط      

 .میک ر که یراپ حفظ اخوصا  اع ییان آنها خهااا پ  [1]  خولف انیا نیز قایل ذکر است

 :[1] یاش در ر یز یه شرز عیسوم نیب قمه ر سی عا

 ک کمورپ یآ  ه، اع سخور االسوها هاپ یرشر یونیسه یا ایها هاپ یرشر  هالاپ ا   قایا

 پهاساعدآ  ه ا  ها هاپ یرشر  هالاپ و یونیدپ ا  اسوفااد اع اییرخه اا  یهاد و  قایت شد

 یل د رتبه ودها اا ا.

 رشر ها یی،  قطع سوهنهاپ اطراف اشهار هاپ یز  ر که اع طرف و ق یه سوهنها اقمال رویل نییدل

 .یاش در  هالاپ یز گ 

  ودها ضعف اانش و ا ک اقیو اع   وا  سیسوم  هانعر یر سر  اد  سورش ییش اع کیش آن ایجاا

 .خهاهد شداشا د  هاآنیه ااا ه این  صل کراد که ا  

 ا   قایسه یا  عایب قملکراپ و اقوصااپ پهاد بهیه  غم  زایاپ  وعدا سیسوم ایها  یرشر  هالاپ اع 

ااخون یه کراست که ییش اع کیش این سیسوم  یا  هانع و  نکالتر همراد ،  سورش قایل چنم کهشر آن

سوا،  هاآن ست. ا  این  ا ضر ا ساله حا ضهع   صل، کس اع  رو پ یر  طالع ه صه ت ا  این   شوه  ات  ذ

 ر وه یر  وپ سیسوم ایها  یرشر  هالاپ، خألهاپ  طالعاتر  رتبط یا   وا  و طراحر سیسوم ش اسایر 

یه همراد ساع اندهر صه ت  ر وه دهت نیل   ساله. کس اع آن، اهداف ا  نظر ر وه شدد ا  این شهندر 

 .شهار ییان  اهداف آنیه 

 ی فوالد یبرش وارید مستیس یبر مطالعات گذشته بر رو یمرور 1.2

یز گ و کهچک  پهااسی قیر  وپ ایها هاپ یرشر  هالاپ ا    وعداپنات یتا ک هن آع ا 1970اع سال 

ست. ا شدد ا سوپیا  ذا  پ ا تحت تما ر حالوها پن  طالعات   وا  و قهاپ  هالای زا ش  ا ک تی، اع اال

ا  این یخش، ایودا یه صه ت  هرست وا    .اندکراد رک و اعکمانش تا  راحل کس اع کمانش یر سیکالسو

و سالالپس یه صالاله ت  میک ر اغلب  طالعات انجام  ر وه یر  وپ سالالیسالالوم ایها  یرشالالر  هالاپ  ا  رو  
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شوه  ا که اع نوایج  صیلر  ها اپ اع  طالعات  ذ شدد  هاآنتف سوفااد  ساله ا سوقیم ا  این   صه ت   یه 

 است ییان خهاهیم کرا.

 تحقیقاتی گذشته مروری اجمالی بر سیر 1.2.1

  طالعات اهم هرسالالور اع یه   ظه   رو  سالالیر تکا ل اانش  هدها ا  ع ی ه   وا  ایها  یرشالالر  هالاپ، 

شوه سوم   ذ سی ساس تقدم ع انر  1-1ددول و نوایج کلیدپ آنها ا   وپ  ست. یر ا ست ینواآ دد ا ج ید

 پت دذب انرژیو ظر  ردان کنالالنالالی،   طو اسالالوفااد اع  قاو ت کس اع کمانش، حهعد  آ دد یه اتفاق

 هاسالالالاخومانسالالالوم  قاوم یا یر دانبر اصالالاللر ییه ق هان سالالال هاکانلن یا ردا   ا ا  طراحیکا پاچرخه

 .اندر وهیکذ

 هاآن. مروری بر مطالعات گذشته و نتایج کلیدی 1-1جدول 

 نوایج کلیدپ  هضهع و  وش یه کا    وه  ردع و سال

تاکاهاشر و 

 1970همکا ان، 

[1] 

 طالعه قداپ و آع اینگاهر 

ها هاپ یرشر  هالاپ یا

 سخت شدد

 پاچرخهیر سر تهالر شکست و اثبات   وا  تک دهوه و 

 کایدا 

 یمه ا و آکر یا ا 

[3 ،]1977  

 ها هاپ یرشریکلر ای  وا  س

  هالاپ یا و ق ناعک

 تغییر کان- حاسبه یا  کماننر و ق و تخمین   ح ر نیرو

 سیسوم ایها  یرشر  هالاپ

س و  انسل، یدیا ل

1982 [4] 

ز و طراحر یا کان س جر آنال

ساخومانهاپ چ د طبقه یا 

ها هاپ یرشر یاسوفااد اع ا

  هالاپ سخت شدد

ع ان ساخت و ساخت اع طریو کاهش  هاپی ههزکاهش 

اع  پا ییسو ساخت  هنیایعاا  هنداس کاهش وعن ساخومان و

 ات ا  کا خانهیدزئ

  وا  کانلهاپ یرشر  هالاپ و  1992[، 5یا ااا ]

 یو ر

 یرشر  هالاپ یا و یدون کهشش یو ر پهاکانل  وا  دانبر 

الگالر وهمکا ان، 

1993 [6] 

ها  یرشر ینمهنه ا 5تست  

اس یطبقه یا  ق-3 هالاپ 

 پهاضخا تک چها م یا ی

 وفاوت و ق و اتصاالت سااد 

ر یه سوهن تحت یراا  تیو  

 کیو  هنهتهن پاچرخهیا هاپ 

ر، سخو ینأ تا   هاکانلقایلیت   وا  کس اع کمانش  ییدتأ

  قاو ت دانبر و ظر یت دذب انرژپ

، [8و  7عو و له ]

1994 

وم سی طالعه تحلیلر   وا  س

طبقه -12ها  یرشر  هالاپ یا

 خولف  پها وشیرآو ا سخور و  قاو ت سیسوم و یراپ 

 اتصال و ق
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 خولف اتصال  پها وشیا 

 و ق یه اقضاپ  رعپ

سه ر و یا ااا ا 

[9 ،]1996 

اثر کهشش یو ر  وپ   وا  

 ها هاپ یرشر  هالاپیا

  هالاپ تحت یا  دانبر پهاکانلیر سر شکل کذیرپ 

[، 10] لئهالگالر و 

1997 

ها هاپ یرشر ی دلساعپ ا

 لچکر پهاو ق هالاپ اا اپ 

 لر سااد یراپ  دلساعپ این نهع اع ایها هایا ائه  دل تحل

کهالک و همکا ان، 

1999 [11] 

ک ساخومان ی طالعه قداپ 

ها  یرشر  هالاپ یطبقه یا ا 8

طراحر شدد یر اساس  وش 

کین هااپ ته یه ن و همکا ان 

و یا  ذا پ آیین نا ه  لر 

 کانااا

 پهاضخا تیدلیل اسوفااد اع ضخا ت و ق قایل ادرا یجاپ 

العم، ساخومان اا اپ اضا ه  قاو ت عیااپ یها و ضهایط آیین 

. یا ودها وقهع تسلیم ا  کرار  ا یه  احور ا ضا  پانا ه

 ر طبقات، طبقه نرم ا  ساعد تنکیل نند یعض پهاسوهن

، و همکا ان یر ضا

[ 13[ و ]12] 1999

ا هن، ونوه یلهیل، کرو 

 ،2000، یرو  ضا

 [17و 16، 15، 14]

 طالعه آع اینگاهر سیسوم 

ایها  یرشر  هالاپ یا اسوفااد 

و  طالعه قداپ  پالرعداع  یز 

 آن

 ل گر واژ هنر یر  وپ قملکرا سیسوم یرتأثیر سر  -

 پالرعد  وا  شکل کذیر سیسوم تحت یا هاپ  ییدتأ -

و ق یه  پها هشها   رکنن په نها هایعاوننان اااد شد  -

ا  نویجه  دل نها پ  ل اا ایتما ریه ا ق آنقائم و ا  وسط 

غیر هاعپ  ا یراپ  دلساعپ تهعیع غیریک هاخت نیرو ا  نقاط 

  خولف و ق کین هاا کراند

 ا یراپ  دلساعپ  رهمسانگرایک غی دل االسوهمچ ین  -

   وا  و ق ا  حیطه االسویک  عر ر کراند.

یهبهانر  را و 

[، 18همکا ان ]

2003 

نگاهر و قداپ ی طالعه آع ا

 طبقه 3ها  یرشر  هالاپ یا

 و )عیر  ا یبی ید(شدد ا ایه  و همکا ان  یمتر نمهنهآع ایش 

نوایج یا  وش ادزاپ  حدوا. اثر انعطاف کذیرپ  قایسه 

 یر ایجاا  یدان یرشر غیریک هاخت  ا یر سر کراند. هاسوهن

صبه پ و همکا ان 

[19 ،]2005 

یا  رض وقهع  یدان یرشر یک هاخت ا  و ق و شرایط  رعپ  و ق-ا ائه  دل اند ک ش قاب

 رعپ، یک  ایطه  پهاالمانسااد ا   حل اتصال و ق یه 

و ق ا ائه - یاضر یراپ  حاسبه   وا  دانبر  جمهقه قاب

 کراند.

خراعپ و همکا ان 

و  2004[، 21و 20]

2007 

و ق -ا ائه  دل اند ک ش قاب

 اصالز شدد

ددایش   وا پ  رض شدد تهسط صبه پ و همکا ان  ا یا 

 دایگزین کراند. ترپیواق رض 

[، 22چن و ژانگ ]

2006 

یر سر آع اینگاهر   وا  

نمهنه یا  قاو ت تسلیم و ق 

 کایین

 ناهدد کراند که اسوفااد اع این نهع و ق یاقث یه تعهیو 

 .شهار ا واان شکست قاب و شکل کذیرپ یینور نمهنه 
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کا ک و همکا ان 

[23 ،]2007 

 طالعه  د  طلهب   وا  ا  

 ها هاپ یرشر  هالاپیا

اید هب سیسوم، ی ناهدد کراند یراپ اسویایر یه قملکرا  طل

ا   قایل نیروهاپ ناشر اع تسلیم کا ل  هاسوهنیا طراحر 

 ا  طهل یا  ذا پ  مانعت کرا. هاآنو ق، اع   وا  خمیرپ 

صبه پ قمر و 

 2008 [،24قلهکر ]

 ها هاپ یرشریکلر ای  وا  س

 طبقه 3 هالاپ 

 یر سر آع اینگاهر نهع اتصال تیر یه سوهن

[، 25چهپ و کا ک ]

2008 

ها هاپ یرشر یسه   وا  ای قا

 هالاپ یا قایهاپ  ها ی دپ 

 خمنر پهاقابهمگرا و  

 خولف  پهاسومیسطبقه یا  3 پهاقابش  وپ یج آع اینوا

ها هاپ یرشر ناعک  هالاپ یا   وا  یرشر یننان ااا که ا

 2.8ب یت دذب انرژپ یه ترتیرپ و قایلیغالب اا اپ شکل کذ

یرایر قاب  2.8و  3.3یرایر قاب  ها ی دپ شدد همگرا و  5.8و 

 یاش در خمنر 

کیه و همکا ان 

[26 ،]2008 

ض و ق کس اع علزله یاثر تعه

ها هاپ یرشر یا    وا  ا

  هالاپ

طبقه ا  او  اع  2اپ یا اسوفااد اع آع ایش ایه ا یرشر  هال

 کر ا  کر، اثر تعهیض و ق ا  انوهاپ  اع اوم   یر سر کراند.

قهش و همکا ان 

[27،]  2009  

طراحر ایها هاپ یرشر 

 هالاپ یا ا  نظر  ر ون 

 تقاضاپ ا یفت غیرخطر

ا  چها چهب  وش طراحر یر اساس قملکرا، سعر کراند 

 پاطبقهطراحر سیسوم  ا یا هدف  ر ون یک ا یفت یین 

 نخص انجام اه د. ا   طالعه خها اع  رضیات سااد ک  دد 

یسیا  عیااپ اسوفااد کراند و یه انبال اسوخراج  وایط  یاضر 

 یراپ یک  رای د طراحر سااد شدد یهاند.

تهکپایا که ین و 

[28 ،]2009 

یرآو ا ضرایب قداپ طراحر 

ایها هاپ یرشر  هالاپ یه 

  وش اسواتیکر  عاال

ایها  یرشر  هالاپ طراحر شدد یا ضرایب  خولف  ا ا   44

قرا  اااند و  پالرعد عرض تحلیل غیرخطر و یرآو ا قملکرا 

ضرایب ک هنر کین هاا شدد تهسط آیین نا ه  ا کین هاا 

 کراند.

قلر نیا و حبنر 

[29 ،]2010 

(1389) 

 دلساعپ قداپ اثر  وقایل 

 ها  یرشر  هالاپیقاب و ا

 4و  1یا اسوفااد اع  وش ادزاپ  حدوا یه تحلیل چ د قاب 

قاب و و ق  هالاپ  ا یر سر طبقه کرااخو د و اند ک ش 

 کراند.

[، 30نر و همکا ان ]

2013 

ایها هاپ  اپیسه قاا عیایر 

یرشر  هالاپ اسوفااد شدد 

 ا  یک ساعد یل د

 پاچرخهانجام تحلیل ادزاپ  حدوا و آع ایش شبه اسواتیک 

نمهنه سخت شدد و سخت نندد. اظها  کراند سخور  2 وپ 

اولیه نمهنه یدون سخت ک  دد ا  یرایر یا هاپ حالت سرویس 

یدلیل کمانش سریع و ق و لغزش اتصاالت کیچر کم یها. 

نمهنه  قاو ت و ظر یت دذب انرژپ  2همچ ن ا رچه هر 

قایل قبهلر ااشو د ولر سیسوم سخت شدد اع ظر یت خیلر 

. ا  قین حال هزی ه ا زوان سخت یرار رپ یهرد یاالت

 .ااار تغییر  کا الً اقوصاا کروژد  ا  هاک  دد
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 31کیه و همکا ان ]

و  2012[، 32و 

2013 

اثر سخور احوماالتر یر سر 

سوهن یر تمرکز ا یفت ا  

 ایها هاپ یرشر  هالاپ

طبقه،  دل  یاضر  2پ یک نمهنه ایها  یرشر  هالاپ یر  ب ا

ا یفت ا  طبقات  خولف تهسعه اااند و آن  ا  یرآو ایراپ 

تهسط تحلیل ادزاپ  حدوا صحت س جر کراند. سپس، اع 

 دل تهسعه اااد شدد دهت یر سر احوماالتر تهعیع ا یفت 

اسوفااد کراد و ایراع ااشو د که سخور  هاساخومانا  ا تفاع 

 ا  طراحر یایستر ذا    یرتأثوهن یه ق هان یک کا ا ور س

  ه ا تهده قرا  یگیرا. هاساعداین 

خر له و قهش 

[33 ،]2013 

طراحر کالسویک  بو ر یر 

قملکرا ایها هاپ یرشر 

  هالاپ

و  ها تسلیم  5/3یرایر یا ا  نظر  ر ون شکل کذیرپ هدف 

رژپ ان ، رادع طراحر یه ق هان  ها  طلهبکین هااپ تهسط 

 ا یا انرژپ کالسویک  اقمالر اع طرف یک تحریک  فروض

 ساوپ قرا  اااند و یک  ایطه  هاالمانااخلر صرف شدد ا  

 یاضر دهت  حاسبه تغییرشکل هاپ  دل کین هاا نمهاند. 

یا اتکا یه این  ایطه یک الگه یوم تکرا پ یراپ طراحر 

  هالاپ کین هاا کراند.ایها هاپ یرشر 

ویسور و همکا ان 

[34 ،]2014 

یر سر آع اینگاهر تهسعه 

 یدان ت ش ا  و ق  هالاپ و 

تقاضاپ سوهن ا  ایها هاپ 

 یرشر  هالاپ

یا  قیاس کهچک و ق  هالاپ ننان اااند  پهاکانلیا آع ایش 

عاویه تنکیل ت ش اصلر یسوه یه  رحله یا  ذا پ یین صفر تا 

و یه  راخه  این تغییر  ک در ا ده تغییر  45 قدا پ حدوا 

 .شهار نیز اسوخهش تغییر واقع  هاسوهننیروپ  حه پ 

 اچالر و همکا ان 

[35 ،]2014 

 ا قداپ ظر یت یرشر یرآو

 نهایر ایها هاپ یرشر  هالاپ

یا یه کا   یرپ  وش ادزاپ  حدوا تهعیع نیروپ یرشر یین 

 ا ا   راحل  خولف یا  ذا پ تا  سیدن  هاسوهنو ق دان و 

 کلر تحمل شدد تهسطیه وضعیت نهایر یر سر و یرش 

  ا یرآو ا کراند. هانمهنه

یرودرایان و 

[، 36همکا ان ]

2016 

یر سر اثر ترک و  شد آن یر 

قملکرا ایها هاپ یرشر 

  هالاپ

 22(، XFEMیا اسوفااد اع  وش ادزاپ  حدوا تهسعه یا وه )

نمهنه ایها  یرشر  هالاپ  ا که اا اپ ترک اولیه ا   رکز و 

نهاحر  رعپ یهاند ا   عرض یا  ذا پ شبه اسواتیک و 

 ا  هاآنغیرخطر را  اااند و قملکرا تحلیل  شد ترک ق

  طالعه کراند.

 42) ان د ] (،  هددا [41 تا 37 ان د ] هالاپ سخت شدد ) پهاو قتحقیقات عیااپ  وپ  ،قالود یر این

سه اخدا  [(45تا  شه ،  شاقهل( [47[ و ]46 ان د ])و یا اا اپ یاع شدد اع آلیاژ خها  ساخوه  [( 48)] 1و 

سوقیم که یدلیل قدم ا تباط  اند ر وهانجام  ساله   ضهع این   صا  یا  ه ه اع کرااخون یو دهت حفظ اخو

 .میک ر خهااا پ  هاآن

                                              

1 Self-centering 
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یا  دلسالالاعپ قداپ   رتبطاخیر و قات ی طالعات و تحق یخنالالر اعقالود یر خالصالاله ا ائه شالالدد ا   هق، 

اساس  یریهرد  ر وه شدد است  هاآنیه صه ت  سوقیم اع   سالهکه ا  این  سیسوم ایها  یرشر  هالاپ

 . دیآر ر یا  ع هاآنترتیب ع انر انجام 

 توربورن و همکاران 1.2.2

سال [ 49]ته یه ن و همکا ان  سط وا  ر ] 1983ا   شدد ته نش قطرپ ا ائه  [، 50یا تکیه یر تئه پ ک

شر  هالاپ تقهی ت الر یه   ظه   طالعه  قاوی دل تحل ندد ا ائه کراند. ایها هاپ یر ت ن  دل تحیت ن

شد و  « دل نها پ»ق هان  صه ت  جمهقه پهاکانل عر ر  شر  ا یه  ضاپ یر  ه ب که  خرکایراپ اع اق

صلر ا  کانل قرا  اا یهاندروهاپ کننر ین تحملت ها قاا  یه   دل  ،شو دو ا  دهت ت نهاپ کننر ا

یر  ب اپ اصل کا  حداقل یا ا  نظر اصلر کننر  پهات شه یعاونیز یراپ  پا ایطه این  حققین،. کرار 

ها احاطه شالالدد و ا   عرض یرش ر و سالالوهنیله تیک طبقه که یهسالالیاهانه  کیک کانل  هالاپ ی ر ون 

 .شت ا ائه کراندخالص قرا  اا

 ملر و کوالکیت 1.2.3

و تر پهش [ 51ملر و کهالک ]یو همکا ان، تن هااپ تهسط ته یه ن یایر اقت  دل نها پ کییه   ظه  ا ع

ا کلر تیاس یز گ  ا تحت یا  ذا پ سالالالیک طبقه یا  قیها  یرشالالالر  هالاپ یک نمهنه ای[ 52و کهالک ]

نت ی د ) صال و ق ک سfish plateکا  ر دهش ا  ات . آع ایش کراندخوگر نمهنه ی( و و ق کرک  دد و  

یا  ا تطایو خهیر  وک هاخت یها یم یا   رحله یا  تسالاللع ت نالالهاپ اصالاللر ا  ا وداا خط  رکزپ و ق یتهع

ب ت نهاپ اصلر ا  ا وداا یه شیخوگر، تفاوت ا  عاوییا   س ا یا این حال، . ااار لر ننان یج تحلینوا

صفحه شیعاو وایط این  حققین جه، یا  نو .قایل تهده یها خط  رکزپ  نر قطرپ یه  ن  ا ب نها هاپ ک

 .قرا  ااانداصالز  وایر ی ه ا ا ع

 قمیرابرتس و صبوری  1.2.4

اس یکر یا  قیاسوات-شبه پاچرخهنهاپ یاع آع ا پا جمهقه 1991[ ا  سال53 ایرتس و صبه پ قمر ]

 پهاالمانتحت یرش خالص انجام اااند. و ق  یانر تهسالالط ت ننالالدد یکهچک  وپ کانلهاپ یرشالالر تقه
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اع  هاو ق نیترناعکقهپ  حاط شدد یها که یا اتصاالت  فصلر یه یکدیگر  وصل شدد یهاند.  نسبواً رعپ 

شدند.ی یاژ آله یآل ساخوه  شر خالص، هم و  ایقر اع و ق  هالا  ا   هاکانل یه   ظه  اقمال یک  یدان یر

شه  قایل صه ت قطرپ ی او  ه نگاهر،  قرا   ر و د. تحت یا  ذا په  یه الیل  حدوایت تجهیزات آع ای

قطع شالالالدند. نمهاا   هاآنیه  سالالالیخوگر و یروع عوال   وا پ ا   هانمهنهقبل اع  سالالالیدن  هاشیآع ا

ست آ دد اع  سورتیک ید شاخه یا یراا پ ا   هانمهنههی شد ر ا   ، هاآنکایدا  یها و یه  غم یروع یا یک 

 .ااار ظر یت دذب انرژپ قایل قبهلر  ا ننان 

 و همکاران وریدرا 1.2.5

یا یا اتصالالاالت  یراا  و ها  یرشالالر  هالاپ چها  طبقه یقاب ایک [ 55ه  و همکا ان ]ی[ و ا ا54ه  ]یا ا

 نظیر رکا ا ورهای قرا  اااند وکر یبه اسالالواتشالال پاچرخهش یآع ا تحت 1997ا  سالالال  ا  2یه  1اس ی ق

قاب  قاو ت  ریتأثکلر و یدا پ سیم، دذب انرژپ، ناکایم،   وا  کس اع تسلیک،  قاو ت تسلیسخور االسو

شکل  نر  وپ  سر قرا  اااندس یسورعیه پهاحلقهخم سط تغییر  کان  . ا  ه ا یر  یا  ذا پ نمهنه ته

یه ترتیب وقهع این ، میر کان تسالاللیییرایر تغ 6، 4، 3 تغییر کان هاپ  عاال . ا شالالدر طبقه اول ک ورل 

شد:  ناهدد  ش»اتفاقات   سلیاولوقهع ه یاالپ کانل طبقه اول و کا  ر دهش ا   ه صال تین ت ر یه یم ا  ات

سوهن » ،«سوهن ضعر یالهاپ  ستکمانش  ه کا  ر ا  کانل طبقه  15وقهع » و« ر طبقه اولیر تیا  ع ا 

د ا  سالالوهنها و شالالکل یم شالالدیکا  ر ا  و ق و تسالالل نمهنه، یر قاو ت نها % 95 یرایره ییرش کا ا  «.اول

م، یر کان تسالاللیییرایر تغ 9 رایری  کانرییتغ ا .  نالالاهدد شالالدرپ کمانش  هضالالعر ا  یالهاپ سالالوهن ی 

ع شد و شرویکر اع سوهن ها رونر یخوگر ا  ک جه دهش  وصل یه یال یی س ،یا یا یراا پ نمهنههمز ان 

سینروپ کرا. ا  طر ایسپس یه طه  کا ل ا  طهل دهش ک  حداکثر هییرش کا % 85ه یکل، یرش کاین 

 ؤید س ثبت شدد یسورعیه پهار  ح  .یه آن است یا وه یهام یر کان تسلیییرایر تغ 5 یها که نمهنه ا 

 .ندایه 9 یرایررپ یشکل کذنمهنه تا دا  یس کایسورعیاا و   وا  هیرپ عیشکل کذ

 برمی 1.2.6

 قیاس  پهانگاشالالتاع شالالواب  پا جمهقهتحت [ یا انجام آنالیزهاپ غیرخطر تا یخچه ع انر 56یر ن ]

شدد یر  پهاسومیسیه یرآو ا   وا   پالرعد خولف خطر  حسطاو  شدد یه شر  هالاپ طراحر  ایها  یر
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ساس آیین سوفااد ا  کروژد  پهاساخومان ه ا  طالعه  پهاساخومان. کرااختنا ه ا یهاند  SAC ه ا ا

ساخومان  20و  9، 3 پهاساخومانکه قالود یر  نایه  ساخومان   طبقه و یا تعداا طبقات  9طبقه، یک 

شدد یها. 14 ضا ه  سواندا ا  ایج ا  طراحر  پهاو قضخا ت  نیز یه آن  جمهقه ا یه کا   هاساخومانا

  یلر  ور یها.  59/1 ر وه شدد یهاند و حداقل ضخا ت و ق اسوفااد شدد یرایر 

سوفااد شدد یها که ا  آن  ،یه   ظه   دل ساعپ قداپ ایها هاپ یرشر  هالاپ اع  دل نها هاپ  هاعپ ا

یرپ یهاند. همچ ین یا یکا   یه   ظه   دل سالالاعپ   وا    ت و یر نالالور نها ها ا  او دهت  دل شالالدد

 پهاالمانخرکایر و اقضاپ  رعپ ایها  تهسط  پهاالمان[ نها هاپ  ه ب تهسط 57] OpenSeesا زا  نرم

(. یه   ظه  انعکاس 3-1 شکلسوهن یا کالسویسیوه تهعیع شدد و  قطع  ایبر  دل ساعپ شدد یهاند )-تیر

 هدها ا  کوایخانه  Hystereticخرکایر  صالح  پهاالمانیه  پاچرخه  وا  یا یک شهندد ایها  ا  آنالیز 

OpenSees  اخوصاص یا وه یها که ا  آن  قاو ت تسلیم  صالح ا   نا   قدا  یسیا  ناچیزپ  رض شدد

طبقه تست  4 دل قداپ یه کا    وه اع نوایج آع اینگاهر ایها  یرشر  دییتأ(. یه   ظه  4-1شکل یها )

ا  قین  شهار (. چ انچه ایدد 6-1شکل و  5-1شکل [ اسوفااد شد )55شدد تهسط ا ایه  و همکا ان ]

،  دل نها پ کاه د ر  هدها ا  هار  ح  1خهب نوایج قداپ و آع اینگاهر و انطباق کهش نسبواًتطایو 

ضالالالمن آنکه یا یک شالالالهند ر  هدها ا  او نمهاا  نیز  ک درنم  وا  آع اینالالالگاهر  ا یه خهیر   عکس 

 اخوالف قایل تهدهر اا ند. 

                                              

1 envelope 



 

   صل اول:  قد ه

 

13 

 

 
 [56] . مدل نوارهای موازی جهت تحلیل دینامیکی دیوارهای برشی فوالدی3-1 شکل

 
 [56اختصاص یافته به خرپاهای مورب ] Hysteretic. مصالح 4-1شکل 
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 [.  56] آزمایشگاهی؛ برش پایه در مقابل تغییر مکان بام. مقایسه نتایج مدل نواری با نتایج 5-1شکل 

 
 [.56. مقایسه نتایج مدل نواری با نتایج آزمایشگاهی؛ برش پایه در مقابل تغییر مکان طبقه اول ]6-1شکل 

[ ایراع 56 خولف، یر ن ] پهانگاشتغیرخطر یدست آ دد اع شواب  پهالیتحلیا یر سر  یانگین نوایج 

  ه ا نیاع آیین نا ه  ردع پاطبقه ه ا یر سر قاا  یه ا ضاپ حداکثر ا یفت یین  پهاسومیسااشت که 
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سطح طرز )  پاطبقه( یهاند و ا  علزله ناا  )حداکثر علزله  حومل( نیز حداکثر ا یفت یین % 2ا  علزله 

 ا تجریه کراند. همچ ین یر اسالالاس این  نالالاهدات، تقاضالالاپ شالالکل کذیرپ و ق دان یراپ  %5کمور اع 

ان ها  دهاپ یاالتر نهسایها هاپ کهتاد  رتبه یه  راتب یینور اع ایها هاپ یل د  رتبه  زا ش شد که ا  آن

سط و ق دان یه قاب  رعپ یین  شدد ته سبت یرش طبقه تحمل  ساعد تاثیر ذا  یهاند. ن سخ  تا  60یر کا

شد که این  قدا   80 ناهدد  شد و   صد یرآو ا  سطح  باًیتقرا  سبت دانبر ایها ، ا تفاع ایها  و یا  یه ن

ست ولر یا تغییر ضخا ت و ق تغییر  سوه ا ضاپ حداکثر ا   دکر خطر غیر وای  پهاسوهن. همچ ین تقا

 رعپ ایها ها ا  سالالالطح خطر طراحر  قاایرپ  ا تجریه کرا که یه طه  قایل تهدهر اع نوایج طراحر یر 

 طبقه یا یینور کمور یها. 9اساس ظر یت ایها هاپ یرشر 

 چوی و پارک 1.2.7

ادزاپ  حدوا  وپ  وق ناعک  هالاپ  حصه  شدد تهسط  [ یا اسوفااد اع نوایج تحلیل58چهپ و کا ک ]

 رعپ صلب یه یر سر   وا  هیسورتیک و ق  هالاپ کرااخو د. نوایج یدست آ دد اع این تحلیل  پهاالمان

کهسالالوه یه کا    وه ا   دلسالالاعپ و ق یه کا  یراد شالالد. یه این  پهاالمانیراپ  یانگین  یرپ اع کاسالالخ 

تیملر و )عاویه تنالالکیل  یدان کنالالنالالر طبو  ایطه  αا   اسالالواپ عاویه  هالماناترتیب  ؤلفه نیروپ این 

( ا  تما ر  ساحت و ق  یانگین  یرپ شد و  قاایر نیروپ یدست آ دد ا   راحل  خولف [51]کهالک 

یا  ذا پ یه همراد کرنش یک هاخت ایجاا شالالالدد ا  و ق ا   یدان یرش خالص اقمالر که آن هم ا  

شدد یها، نمهاا  نیرو صهیر  سواپ  ه ا نظر ت سواپ - ا ست ااا. نمهاا   αتغییر  کان  یانگین ا   ا  ا ید

ست آ دد ) شکل   ظم و تکرا  7-1شکل ید نر اع   وا   حه پ  پاشهندد( اا اپ  ن یها و ا  ناحیه ک

که اسوخراج یک  یها یرهارنا  ظم. ا  قین حال، این نمهاا  ا  ناحیه  نا پ اچا  کرار  هالا کیروپ 

نر اع آن  ا نا مکن  نکل، چهپ و کا ک ]کرار  قاو ت کمان [ یا اتکا یه  وایط 58. یه   ظه    ع این  

شرایط  دل ادزاپ  حدوا، یه ا ائه یک  نایه  شرایط  رعپ   نر( و ق ا   ییان ک  دد یرش یحرانر )کمان

نا پ  نر و ق ا  ناحیه   نر و ق کرااخو د. یا ییان  قاو ت کمان  ایطه تئه یک یراپ ییان  قاو ت کمان

ر  ایطه ساع ا  یا  ایطه کماننر ییان  اع یک ستییار تهسط  ایطه ا ائه شدد،  قاو ت کننر آن نیز 

نر  پها قاو تعیرا  جمهع  شد نا پ و کمان شرایط تعاال و ق  ه ا  طالعه یها. اع این  نیتأ   ک  دد 
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 و، ا  قین  هیایر نوایج ادزاپ  حدوا ا   ه ا  قاو ت کننر،  ایطه تئه یک که ساع ا پ چ دانر نیز 

 ن  قدا  تهصیه شدد تهسط این نوایج شد.یا نوایج ادزاپ  حدوا نداشت، دایگزی

سط چهپ و کا ک ] شدد ته سورعیس ا ائه  شکل نمهاا  اع کا  ورهاپ 8-1شکل [ )58 دل هی ( ا  ییان 

( که اا اپ  ب اپ TFو  TE)ضالالالرایب تعیین ک  دد ت ش و کرنش نقاط  کرار ایگرپ نیز اسالالالوفااد 

تئه یک نبهاد و یر اساس  قایسه یا نوایج آع اینگاهر تعیین شدد یهاند.  دل هیسورعیس ا ائه شدد ا  

[ کیااد ساعپ شد و اع آن دهت 59] SPSW01 حه د -ا  قالب  صالح تک OpenSees [57]نرم ا زا  

سه   وا  یدست آ دد اع  سوفااد  راید. این  پهانمهنه قای نگاهر یا نوایج قداپ ا ه ا  ک هاسهی قاآع ای

شدد یها، تطا پهانمهنهت ها اع نوایج  هاآن سوفااد  نگاهر  حدواپ ا صهص ا   ه ا آع ای یو خهیر  ا یخ

نها پ  پها دل یزان دمع شالالد ر نمهاا  هیسالالورتیک و ق و ظر یت اسالالوهالک انرژپ  دل قداپ که 

 .ااار [ یه خهیر قاا  یه ییان آن نبهاند، ننان 58قبلر ]

 
تغییرمکان -. نتایج تحلیل اجزای محدود ورق تحت برش خالص بیان شده در قالب نمودار نیرو7-1شکل 

 α [58]میانگیی گیری شده در راستای 
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 [58ورق نازک فوالدی ]. مدل هیسترزیس ارائه شده توسط چوی و پارک جهت مدلسازی رفتار 8-1شکل 

 پربا و برونیو 1.2.8

ایها هاپ یرشالالر  هااپ که یا او  لسالالفه  خولف  پالرعد[ یه یرآو ا کا ا ورهاپ قملکرا 60کریا و یرونیه ]

سوه العمل  ساس  وش او شدد یهند یر ا سفه[ کرااخو د. 61] FEMA p695طراحر  طراحر یه  پها ل

ناعک  هالاپ طبقات یراپ الف( تما ر یرش طرز طبقه و ب( یرش  پهاو قکا    وه شالالالا ل طراحر 

شر قاب  مان یر،  سهم یر سر  ست آ دد اع یرش طبقه کس اع ک سوه العمل شدر ید  FEMA. طبو ا

p695 [61یراپ یرآو ا احوماال ] عوال   وا پ  پها دل سالالالتییار  هاسالالالاخومان پالرعدتر کا ا ورهاپ

.  یزان اقت و قایلیت شالالالدر و یر اسالالالاس نوایج آع اینالالالگاهر کالیبرد  سیتأسالالالادزاپ  دل غیرخطر 

صریح ا   رای د یرآو ا کا ا ورهاپ  ها دلاطمی ان این  صه ت   ریتأث، شدر ا  نظر  ر وه  پالرعدکه یه 

سزایر ا  قبهل یا  ا قملکرا  سوه العمل  1نمهنه پهاساخومان پالرعدی ساس  عیا هاپ ا  FEMAیر ا

p695 [61.ااشت ] 

نمهنه آع اینگاهر  ا که نوایج هیسورتیک  36 دل عوال ادزا، ا  ایودا  سیتأس[ دهت 60کریا و یروی یه ]

شا ل ناحیه یا شیب خطر -4ا  اسورس و قایل اسوفااد یها  ه ا تهده قرا  اااند و یا یراعش  دل  اهآن

سورتیک کلر    فر صر  ظر کران اع عوال یین  هانمهنهیه نوایج هی  ون و ا  نظر  ر پاچرخهو یا  رض 

                                              

1 Archetype 
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، کا ا ورهاپ عوال ا  این   ح ر کایه  ا کالیبرد کراند و  یانگین این کا ا ورها 1عوال ت ها ا    ح ر کایه

کا ا ورهاپ  ستییار  هدها  ا یدست آو اد و ییان نمهاند. ا ا ا   رحله یعد که  پهاتستا  یین تما ر 

سوقل ییان  پهاالمانعوال ادزا یراپ و ق  هالاپ و  صه ت   سیهن نوایج کا قمالً، شدر  رعپ یه  لیبرا

صالح  سیهن  جدا   شوه و یه کالیبرا صه ت   ح ر ت ش-4قبلر  ا یه ک ا   ذا کرنش -خطر یاال که یه 

نها پ تنالالکیل اه دد و ق و نیز  قاطع  ایبر تنالالکیل اه دد  فاصالالل کالسالالویک  پهاالمان حه پ یه 

صالح اخ سیهن،   صاص یا وه یها کرااخو د. ا  این  رای د کالیبرا ضاپ  رعپ اخو صاص یا وه یه تاق ک و

ف یه سوهن  خول-تیر پهاالماننها پ و نیز  صالح اخوصاص یا وه یه  فاصل ایودا و انوهاپ  پهاالمانتک 

سوقل صه ت  وغیرهاپ  نگاهر اع حیث  یزان و   ناهدات آع ای شدند و   سیهن ا  نظر  ر وه  کالیبرا

ضاپ  رعپ نیز ا  تعیین کا ا ورهاپ  حل وقهع کا  ر ا  و ق و  یزان و  حل وقهع کمانش دانبر ا  ا ق

صاص یا وه یه  صالح اخو صل کالسویک  خولف  ه ا تهده قرا   ر ت. یه  پهاالمان  نها پ  خولف و  فا

نها پ قرا   ر وه ا  نهاحر  حل وقهع کا  ر ا   پهاالمان قط  هانمهنهق هان  ثال، ا  کالیبراسالالالیهن 

ر وه شالالدد یهاند و کا ا ورهاپ عوال ا  سالالایر نها ها یرایر یا حین آع ایش یه صالاله ت عوال ک  دد ا  نظر  

 . این  وش یراپ اقضاپ  رعپ نیز یه کا   ر وه شدد یها.شدر صفر ا  نظر  ر وه 

نمهنه  4یا تهده یه کیچید ر ناشالالر اع تعدا  وغیرهاپ  سالالوقل ا   رای د کالیبراسالالیهن این  دل، ت ها 

اپ کا ا ورهیراپ ییان کلر   وایطیه   ظه  ا ائه  واًینهان آن که آع اینالالگاهر  ه ا تهده قرا   ر ت. ضالالم

پ  قاایر یه  یانگین  یر،  خولف  ا ااشوه یاش د پهاساعدکا یرا یراپ  دلساعپ  یتقایلکه کالیبراسیهن 

شدد ا  نهاحر  خولف نورین عوال یها  پانمهنه کالیبرد  ست آ دد یهشد  اکوفاکه اا اپ یی  و  قدا  یه ا

 ثایت و  سوقل اع ه دسه نمهنه  ه ا اسوفااد قرا   ر ت. صه ت

ساخومان نمهنه که هریک  6ا   دلساعپ ل اقضا یدست آ دد یه این  وش  دل عواا  ااا ه این  طالعه، 

ر اساس . این تعداا ساخومان نمهنه ا رچه ی[61] یا او لسفه  وفاوت طراحر شدد یهاند یه کا  یراد شد

 هدها  پهاتی حدواکا ر نبهاند ولر یا تهده یه FEMA p695 [62 ]اسالالالوه العمل  پهاهیتهصالالال

و یرآو ا  قاایر شواب طیفر  ها دل،  وپ 2IDA [63]کذیر وه شدند. یا انجام تحلیل ای ا یکر ا زای دد، 

                                              

1 back-bone 

2 Incremental Dynamic Analysis 
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ا صالالالد و  قایسالالاله آن یا  قاایر کینالالال هااپ تهسالالالط طیف طرز این  10 و اظر یا احومال  رو یزش 

ضریب   وا   شد که  سوه العمل، نویجه  یرپ  شدد ا  طراحر  7ا سفه  هاساخومانا  نظر  ر وه  یا  ل

ست ولر طراحر  سب ا سولزم یه  یا پهاساخومان)الف(   ا سفه )ب(   سوم ایها  یرشر  هالاپ یا  ل سی

 است. 5کا  یرپ ضریب   وا پ کهچکور و یرایر 

 موانع بر سر راه گسترش بیشتر سیستم 1.3

یا  پالرعدقملکرا  ؤثر سالالیسالالوم ایها  یرشالالر  هالاپ ا  اسالالوهالک انرژپ  ،یا  رو   طالعات  ذشالالوه

سخور و  قاو ت کا ر یه خهیر اثبات  پهاچرخهاع  پری یهرد سورعیس کایدا  یا  ضمن ا  . شهار هی

شا د شدد است،  [63[ و ]1ا   رادع ] ، چ انچهپی ددمعاین  یر سر  اد  سورش ر ی هانع و خألهانیز ا

 :یه صه ت عیر یرشمرا ا  هاآن تهانر  ییش اع کیش سیسوم ودها اا ند که

  ددپ است که کا یرا آن  ا یراپ ا اتر سااد  ه دسر  هاپیچید رک وش طراحر  علر شا ل

این  .شهار و نیاع یه نرم ا زا هاپ   اسب یه شدت ا  اسوفااد اع آن احساس  ک در اشها  

ا  این  ساله نیز یه خهیر احساس شد تا دایر که یه انجام  ر وه  هاپرطراح هضهع ا  خالل 

 ه ا نیاع یک نرم ا زا  دا ع یراپ طراحر سیسوم  پهاساخومان  ظه  کینبرا سریع  وند طراحر 

 ایها  یرشر  هالاپ تهسعه اااد شد.

  طراحر  پها وشنبها ا ک اقیو اع   وا  سیسوم تحت یا هاپ شدید،   جر یه ا ائه

 . دکر  ا یا  نکل  هاده  هاکروژدتهدیه اقوصااپ  هاآنشدد است که اسوفااد اع  پاکا انه حا ظه

 ه ا اسوفااد ا   هاسوهن[ یا  قایسه تقاضاپ 56یه ق هان  ثال،  طالعه انجام شدد تهسط یر ن ]

 هاپیلتحلتهسط   ه ا  طالعه و تقاضاپ کیش یی ر شدد پهاساخومان پانا هطراحر آیین 

 ها اشا د کراد است.دطراحر  ه پها وشیه  حا ظه کا انه یهان  ،ای ا یکر غیرخطر

  اقیو اپیهدشیه و ق  هالاپ    وا پعوال  ا ائه شدد ا  یاال ا  شبیه ساعپقداپ  پها دلضعف 

حد تا سرایها  یرشر  هالاپ اقیو قداپ اع سیسوم  هاپیلتحلانجام   انعو غیر  حا ظه کا انه 

خ یه   ظه  کاس پالرعدیا ا  نظر  ر ون قدم قطعیت  هایریلتحل. انجام چ ین شهار  رو یزش 

 یه  انع ذکر شدد ا  ی د قبلر ضرو پ است.
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اهداف و ساخوا  ا  نظر  کس اع ذکر نقاط  وشن ا ک شدد اع   وا  سیسوم و  هانع  هدها یر سر  اد آن،

 .شهندر ش یعد ا ائه ا  یخ  ساله ر وه شدد یراپ این 

 رسالهاهداف و ساختار ایی  1.4

شدد ا  یاال، شا د  صلر  یه   ظه  تالش ا  دهت یرطرف نمهان یخنر اع  هانع ا صه ت  کژوهشتمرکز ا

یر ا ائه یک  دل قداپ دهت شبیه ساعپ   وا  و ق ناعک  هالاپ یا ا  نظر  ر ون   ساله ر وه ا  این 

 پاچرخه  وا   پساع دل، کس اع  رو   لزو ات دومفصل در ا  این  اسوا، است.  پاچرخهکدیدد عوال 

 هدها یا این الزا ات یر سالالر شالالدد  پها دل،  یزان تطایو پاچرخهعوال  اقضالالا یا ا  نظر  ر ون کدیدد

ست. یا تهده یه کمبهاهاپ  هدها ا  این  سعه یک  دل ها دلا صل دزئیات ته شا ل  پاچرخه، ااا ه  

. ک در  هدها   اسالالالب یاشالالالد ا ائه  پها وشو ق ناعک  هالاپ ا  قالب  پسالالالاع دلکه یراپ  عوال  ا

 این یخش است. کایان اه دداقوبا س جر  دل ا ائه شدد یر  ب اپ نوایج آع اینگاهر 

شدد  ستییار ا رچه  وند   طقر کژوهش  سعه اااد  سبه کا ا ورهاپ  دل ته یا ا ائه  وایطر دهت  حا

شرایط  خولف ااا ه  پهانمهنهیراپ  شر  هالاپ یا  سر، ا تیر ایها  یر نگاهر  یر  ها  هدنوایج آع ای

ا  قهض کرااخون یه   سالالالاله،ا  ااا ه این  یراپ هدف  ه ا نظر یها. اع این  و، هاآن هیاپ قدم کفایت 

سیهن  دل  شددکالیبرا سیت ا ائه  وال کا ا ورهاپ ع سیسوم ایها  یرشر  هالاپ یه پالرعدقملکرا ، حسا

  ر وه است. ه ا یر سر قرا   این  دل هدها ا  

سومیدین   ظه ،  صل  سالهاین  ف این . کرااعار  ه ا نیاع ا   راحل یعدپ  پهاساخومانیه طراحر   

اسور یهان ( 1شا ل  این  هانع.  هاده است ر هانع و  نکالت نیز یه آن اشا د شد یا قبالًطراحر چ انکه 

( 2و  ع ان این  رای دطراحر و لزوم ا ائه ایزا    اسالالب دهت کاهش کیچیدد  رای د یخش قایل تهدهر اع 

سمر و نی پانا هنییآ  خولف طراحر پها وشچنمگیر  تفاوت سط  رادع   شدد ته ن هاا   اع یه یککی

شفاف اع این  سواپ  هادهه یا این  هانع، .یاشدر ، ها وشیرآو ا  سهم یه دمع  ا   ا یخش ایودایر  صل 

و ضمن ا ائه یک نرم ا زا  دا ع طراحر )که دزئیات  کرااعار  خولف طراحر  پها وشی دپ و  قایسه 

 خولف طراحر یا اسوفااد اع  پها وشا ائه شدد است(، یه ا عیایر  قد اتر  «الف»ضمیمه تهسعه آن ا  

. یا اسالالالو اا یه این ا عیایر  قد اتر، طراحر اعاکرار سالالالاخومان نمهنه  3تحلیل ای ا یکر غیرخطر 
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 صل سهم و یا اسوفااد  ؤثر اع نرم ا زا  تهسعه  ااا هاصلر  ه ا اسوفااد ا  ااا ه  ساله ا   پهاساخومان

 .رای ر یا وه صه ت 

اع  قاایر عوال   وا پ  پا جمهقهطراحر شالالالدد تهسالالالط  پهاسالالالاخومانهر یک اع ، فصههل چهارما  

احوماالتر  رو  یزش  پهار  ح و  رندی ر قرا  تحلیل ای ا یکر ا زای دد   دلساعپ و سپس ا   عرض

ا صالالالد احومال  رو یزش )ظر یت  رو یزش  یانه( یراپ هر یک اع  50 و اظر یا  پالرعدو شالالالدت  هاآن

سوخراج  هاآن سیت ظر یت  رو یزش  ی .شهار ا نکیل اه دد ا عیایر حسا انه یه  قاایر عوال   وا پ ت

 یخش کایانر این  صل است.

سخ  کا ا وراو یه یر سر  فصل پنجم  عاال یا ظر یت  پالرعد صل قبل ا  شدت  پها دلغیرخطر کا

. این او کا ا ور قبا ت د اع تقاضالالاپ شالالکل کذیرپ و ا صالالد  نالالا کت ا  دذب کرااعار  رو یزش  یانه 

 انرژپ هیسورتیک.

قداپ ا   پها وشاع  پری یهردنالالال هاااتر ا  دهت کر کران خأل نوایج آع اینالالالگاهر   اسالالالب یا کی

ضهع  قبلر،  طالب پری جهینوو  پی ددمع طالعات آی دد یه همراد  صل  ه شمف ساله  ش و آخر این  

 خهاهد یها.

شد «ضمیمه الا»قالود یر  شا د  ست که ا  یاال یه آن ا نومل یر دزئیات تهیه نرم ا زا  طراحر ا  ،و  

شا ل  «ضمیمه ب» ست که  شدد ا ساله ا زواد  شدد دهت  دل نیز یه این   سر تهیه  کدهاپ یرنا ه نهی

 .است OpenSees  وا پ تهسعه اااد شدد و ا زواد شدد یه نرم ا زا  



2  

  فصل دوم

  زوال جهت ورق نازک فوالدیشامل مدل رفتاری  ارائه
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 مقدمه 2.1

شر  سوم ایها  یر سی صهص نقص اانش ا  ع ی ه   وا   صل اول ا  خ شدد ا    یا تهده یه  طالب ا ائه 

ا   اهمیت، پاساعدشدید و ا  آسوانه  رو یزش  پالرعدلزوم یر سر   وا  سیسوم تحت یا هاپ و  هالاپ 

شون  سرحد  رو یزش یا اقت کا ر  دل  پها دلاخویا  اا سوم  ا تا  سی اقیو قداپ که یوهان د   وا  

ا  نظر  ر ون ا ت   وا  و ق  هالاپ ا  طر  ها دل. اع دمله ضالالالرو یات این شالالالهار  وشالالالن  ک  د

یا یراا پ  ومااپ ا  یک یا  ذا پ ای ا یکر ا  اثر تجمع تد یجر خرایر ا  آن -یا  ذا پ پهاچرخه

صل یه انبال ا ائه یک  دل   وا پ  ساس، ا  این   ست. یر این ا یراپ و ق ناعک  هالاپ یا ا   پاچرخها

تهسالالط  اقضالالا که پاچرخه  وا  هسالالویم. ا  ایودا  لزو ات  دلسالالاعپ عوال  پاچرخهنظر  ر ون عوال 

قداپ  هدها اع حیث یرآو اد  پها دل. ا  ااا ه، شهندر  عوبر ا ائه شدد است یر سر  پهااسوه العمل

ضعف و قهت  شهندر کران این نیاعها ا عیایر  سایر  هاآنو نقاط  ش ا . ا  انوها،  دل شهار یه اقت 

شوه  پهار ژیوقبلر  پها دلضمن ا ائه نقاط قهت که  شهار   وا پ ددیدپ ا ائه   ا  راهم  هاآنندا

. اقوبا  سالال جر این  دل یر اسالالاس چ د نویجه آع اینالالگاهر  هضالالهع یخش کایانر این  صالالل  ا ک در 

 .اهدر تنکیل 

 زوال رفتاری یسازالزامات مدل  2.2

اقیوِ قداپ یراپ  دلسالالالاعپ  نالالالاهدات  پها وشهیسالالالورعیس و  پها دلدا عر اع انهاع  خالصالالاله

سط  ضا ته سورتیک اق نگاهر   وا  هی ست. ی ا یه نظر  حققان  FEMA P440A [65]آع ای شدد ا ا ائه 

تغییر شالالکل ییش اع » او قا ل ر اع، ترکیبFEMA P440A پهاهیتهصالالو نیز  [(66]کینالالین )همچهن 

عوال  .اانسالالتعوال   وا پ اقضالالا   سالالئهل تهانر  ا « یا یراا پ-یا  ذا پ پهاچرخه تکرا » و  «انداعد

شر اع  شکل ییش اع انداعدنا و یراپ  شهار ش اخوه  2دهوهتکیا عوال  1«چرخهانی عوال »یا نام  تغییر 

این  .اه در حد شکست تحت یا  ذا پ قرا  تا سر دهوهتکنمهنه  ه ا نظر  ا یه صه ت  آن پری انداعد

                                              

1 In-cycle deterioration 

2 monotonic 
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 قضه  ه ا آع ایش تغییرشکل-نیرو خها  ا یه صه ت یک شاخه نزولر انوهایر ا    وا  قمه اًنهع اع عوال 

نان  ساعپ قداپ  واًینهاکه  اهدر ن شکست کا ل نمهنه  ا یه همراد اا ا.  دل صفر  سیدن یه نیروپ  یا  

خطر که اع آن یه -2یه   ح ر   وا پ  1نیز یا  عر ر یک شالالالاخه نرم شالالالهندداین حالت اع عوال   وا پ 

ساقله  FEMA)یا یه تعبیر  3. این نهع اع عوال ت ها   ح ر کایهرای ر صه ت  شهار نیز یاا  2شاخه ک

P440A «یت نیرو کان-  ح ر ظر  حت 65« ]4تغییر  هدر قرا   ریتأث[(  ا ت خه نرم . ا تعریف شالالالا

شکل قله ) ساقله یا تعریف تغییر  ساقله   فر )cδشهند ر یا ک شیب ک . این رایکذر ( انجام pcK( و یک 

یه ترتیب  eKو  yδکه ا  آن  شالالهندر یر یعد  eK /pcK=cαو  yδ /cδیصالاله ت یه ترتیب   عمهالًکا ا ورها 

و یعضر  رادع ایگر  (. ا  این  طالعه1-2شکل ) یاش در ییانگر تغییرشکل تسلیم و سخور اولیه قضه 

 .شهار نیز نام یراد « پریکذشکلظر یت »یا اصطالز  yδ /cδ،  اها اع کا ا ور [66] همچهن

یل عوال  قا خهانی ا    وهتکیا  چر یه عوال ده که اع آن  وا پ ودها اا ا  ، نهع ایگرپ اع عوال   

و یصه ت  یاشدر [ 66]تد یجر ظر یت دذب انرژپ قضه   صرفه یه و وایسو شهار یاا  5«پاچرخه»

شاخص خرایر  شاخص شهار  پساع دل( β) پاچرخهقداپ یا  عر ر یک   .β  ست یر یعد کا ا ورپ ا

و یا خرایر کا ل  پاچرخهاا ا که یه ترتیب  بین حاالت حدپ یدون خرایر  1که  قدا پ یین صالالالفر و 

سبه ه شاخص ا  انوهاپ هر چرخه یا  ذا پ  حا سبه  تهاندر و  قدا  آن  شهار سو د. این   الک  حا

همچهن  قاو ت تسالاللیم و سالالخور یا  ذا پ و غیرد ا  ایوداپ   خولف   ح ر کایه پها نالالخصالالهعوال 

یم ظه   رتبط  شالالهار یه  دل خرایر یاا  هاآن(.  وایط  وعداپ که اع 1-2شالالکل چرخه یعدپ شالالها )

. اع اندشددتغییرشکل هیسورتیک ا ائه -یه  نخصات تا یخچه نیرو پاچرخهساخون  قدا  شاخص خرایر 

 تهانر و سالالالایر  دلها  ا  [69] انگ-، کا ک[68] ، کراتزیگ[67]کراوی کلر - ه ما پها دلاین  یان 

 یرشمرا.

                                              

1 softening 

2 Post-cap 

3 backbone 

4 force-displacement capacity boundary 

5 Cyclic deterioraation 
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 )سمت چپ(« مونوتونیک»یا « چرخه-میان»)سمت راست( در مقابل زوال « یاچرخه». زوال 1-2شکل 

، تعریف پاچرخه( و عوال شالالهار  ا نیز شالالا ل  چرخهانی قالود یر تعریف   ح ر کایه )که تعریف عوال 

سورعیس نیاع  د یک  شدر نیز « پاچرخهقانهن »کا ل یک  دل هی ییان ک  دد نحهد  پاچرخه. قانهن یا

ر  ک  در تعیین دایجایر   ح ر هیسالالورعیس یین او   ح ر کایه که  رعهاپ  ثبت و   فر   وا   ا 

 اندشالالددکینالال هاا  3و دمع شالالهندد 2 راقله، 1 خولفر همچهن اوخطر پاچرخه. تاک هن قهانین یاشالالد

سیا پ اع ادزاپ  پاچرخهیک قانهن   راقله(. قانهن [66]) سورعیس ی ست که یر   وا  هی سیا   وداول ا ی

یا یراا پ و ع انر که یک چرخه -حاکم اسالالالت. طبو این قانهن، کس اع یک چرخه یا  ذا پ پاسالالالاعد

 ا ااشالالوه  تغییر کانا  چرخه قبلر که یینالالورین  قدا   پانقطها  حال شالالروع اسالالت،  دیا  ذا پ ددی

 .رای ر است  ه ا هدف قرا  

  ذا پ یا اا  ه یز گ نزایک  سالالالل، یک چرخه یا پهاعلزلها  طهل یک ع ین لرعد، یخصالالالهص یراپ 

ست اع وقهع  نر یگیرا. پهااا  هیا  ذا پ  و اوب یا  پهاچرخه مکن ا سط کی شرایطر،   وه ا  چ ین 

سوم  چرخها ونعوال اع نهع  ریتأث سی . این ک در  ا ناچیز  پاچرخهاثر عوال  پاساعدیر ناکایدا پ دانبر 

[ اع طریو تحلیل ای ا یکر   رهاپ یک ا ده آعااپ نیز  زا ش 65] FEMA P440 نالالاهدد تهسالالط 

ست.   FEMA P440A [65]، یک  وش  حا ظه کا انه تهسط یا ا  نظر  ر ون اهمیت این کدیددشدد ا

ساس این  وش، اع  عوال پساع دلیراپ  ست. یر ا شدد ا  پاچرخهعوال  پساع دل  وا پ اقضا کین هاا 

                                              

1 Bilinear 

2 peak-oriented 

3 Pinching  
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شدد و ا  قهض عوال صر  پهار  ح کهش شاخه نزولر یر که  شهار یه نحهپ  دل  چرخهانی   ظر 

 . [65]   طبو شهاهیسورتیک یه است آ دد اع نوایج آع اینگاهر 

ست یا ا  نظر  چرخهانی و حاکمیت عوال  FEMA P440 ناهدد صه ت  ر وه تهسط  طالعه   مکن ا

غیر اع   رهاپ یک ا ده آعااپ کاهش ییاید و نیز  مکن اسالالت یا تحمیل  پاسالالاعد پهاسالالومیسالال ر ون 

سبواًیک اا  ه  هاآنکه ا   پالرعد که اهاپ ع ین  سبواًا  یاعد ع انر  هاچرخهثایت اع  ن طهالنر تکرا   ن

ست، اچا  تغییراتر  راا. ی ایراین یراپ ا  نظر  ر ون چ ین حاالتر و همچ ین یم ظه  کرهیز اع  شدد ا

عوال یا ا  نظر  ر ون همز ان هر او  ها  پسالالاع دلغیرضالالرو پ،   طقر اسالالت که  پهاپکا  حا ظه 

 یدست آید. چرخهانی و  پاچرخهعوال 

 هیسترزیس موجود برای دیوارهای برشی فوالدی یهامدلمروری بر  2.3

 هدها یراپ سیسوم ایها  یرشر  هالاپ یا تهده یه الزا ات  هق ا  این یخش  ه ا ا عیایر قرا   پها دل

 .رندی ر 

 مدل نواری اولیه 2.3.1

صل  سیسوم ایها  یرشر  هالاپ یروش  اکرو تهسعه اااد شد ا   پساع دلنها پ که ایودائاً یراپ   دل

شا د قرا   ر ت  اول صاص یا وه یه نها ها ا   ه ا ا شدد  2-2شکل و   وا  تک  حه د اخو نان اااد  ن

پ و یه عوال   وا  ک در است. این  دل اع یک   وا  االسویک یا سخور صفر یراپ شاخه  نا پ اسوفااد 

 تهدهر ندا ا. و ق
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 [56] نواری در مدل اولیه یهاالماناختصاص یافته به  . رفتار2-2شکل 

سوفااد اع آن ا  دهت کننر   جر یه کیش  یدون تهده یه قدم تهانایر این  دل ا  کیش یی ر خرایر، ا

سیسوم ایها  یرشر  هالاپ خهاهد شد. یا این ودها،   وا   پهانمهنه دهوهتکیی ر قایل قبهلر اع   وا  

سط این  دل، ظر یت دذب انرژپ  پاچرخه شدد ته شر  ا کمور اع  قدا  ا پهانمهنهکیش یی ر  یها  یر

 واقعر آن تخمین  ر عند.

شنیراپ  سط  ردع ] تر و ضهع، یک نمهنه و ق  هالاپ تحت یرش خالص که ته [  ه ا 53شدن این  ه

ست، ا  این  طالعه یه کمک  3-2شکل آع ایش قرا   ر وه و ا   شدد ا نان اااد   OpenSees ا زا منرن

سبواً پهالهی شد. ا  این نمهنه و ق ناعک  هالاپ یا  پساعهیشب صلر یه هم  ن صال  ف صلبر که یا ات

صل  ست. اندشدد و شدد ا اقمالر یه نمهنه ا  این آع ایش،  پهاشکلیرغم اا  ه  حدوا تغییر  احاطه 

  رعپ ا  خصهصیات   ح ر هیسورعیس اع آن اسوفااد شدد است. پهاالمانیخاطر قدم  نا کت 

سوهن االسویک یا سخور خمنر -تیر پهاالمانیه کمک  OpenSees ا زا نرما   هالهی این  پساع دل

ست صه ت  ر وه عیاا قدا ا  هر دهت یه  13خرکایر نمای دد و ق ا  او دهت و یه تعداا  پهاالمان .ا

یه   ظه  انطباق هرچه یینالالور نوایج قداپ و آع اینالالگاهر یهی ه  هاالمانعداا این . تاندشالالددکا   ر وه 

ست.   وا  ت ش شدد ا  -شدد ا نان اااد  صالح  2-2شکل کرنش ن  ا زا نرما   Hystereticیه کمک  

OpenSees  .ست شدد ا ساعپ و ق  هالاپ ا  تعریف  نور  دل  یعدپ ییان خهاهد  پهایخشدزئیات یی
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ننان اااد شدد است، این نمهنه یا اقمال کنش قطرپ  ساوپ و خالف دهت  3-2شکل چ انچه ا  شد. 

  ت و  پهار کانییتغا   عرض یک  یدان یرش خالص قرا   ر وه اسالالالت. کنالالالش قطرپ یه صالالاله ت 

ست که ا شدد ا نور یا اا  ه ا زای دد یه نمهنه وا ا  یه کمک یک  OpenSees ا زا نرما   هاآنقمال یر 

ست. قالود یر  صه ت  ر وه ا سط تغییر کان  شهندد ته ش  ادهیتکآنالیز ک ورل  نان اااد  صلر ن دد ا   ف

، تغییر کان ا قر )یا تهده یه دهت قرا  یرپ OpenSees، یه   ظه  حفظ کایدا پ  دل 3-2شالالالکل 

  رد آعاا نیز  قید شدد است. 3کر اع نمهنه ا  شکل( ی

 
مرزی صلب با اتصال مفصلی آزمایش شده تحت  یهاالمان. نمونه ورق فوالدی محصور شده توسط 3-2شکل 

 [53برش خالص ]

. اهدر قداپ  ا ننان  پساعهیشبهیسورعیس حاصل اع آع ایش و  پهار  ح  قایسه یین  4-2شکل 

شکل ایدد  ست تعریف اقیو قدم ا ائه ، شهار چ انچه ا  این  نر و ق   جر یه تقریب ا اع   وا  کمان

شدد است. یعالود، ا رچه این آع ایش یه  ا  این  دل هانمهنهین انرژپ هیسورعیس دذب شدد تهسط کای

عوال   وا پ  ا ندا ا،  پساع دلاقمالر ا کان ا عیایر قایلیت  دل ا   پهار کانییتغقلت کهچکر اا  ه 

ا  آع اینات یا اا  ه یز گ تغییر  هاآنکه  نا کت قایل تهده  پاچرخهو  چرخهانی ولر  هاهاپ عوال 

 .اندنددناپ ننان اااد شدد است، تهسط  دل نها پ اولیه ا  نظر  ر وه  کان اع سیسوم ایها  یرشر  هال

شها که  ر تهان آن  ا یه  رهمچ ین، ا    ح  نگاهر کاهش سخور  ناهدد  ر  یا یراا پ نمهنه آع ای

   وا  اتصاالت کیچر  ه ا اسوفااد ا  این نمهنه نسبت ااا.
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 شده با مدل نواری اولیه یسازمدل. مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی نمونه تحت برش خالص 4-2شکل 

 1پارک-مدل چوی 2.3.2

[. 58کا ک  ه ا تهده قرا   ر ت ]-  وا  کماننالالر ا   دل نها پ اولیه ا   دل چهپ پسالالاع دلضالالعف 

ضیحات  سبواًته صلر ا   ه ا  طالعه  ن سط چهپ و کا ک ] ف ا ائه  1.2.7[ ا  یخش 58صه ت  ر وه ته

 پترویاقشد و ا  ای جا یا تهده یه هدف این  صل یعضر اع دزئیات قبلر یه طه  خالصه  رو  و دزئیات 

ناهدد تا یخچه نیرو-.  دل چهپشهندر ییان  ساس   سوه پهاالمانتغییر  کان  -کا ک یر ا که اع  2که

( حاصل شدد یها، کایه 3-2شکل [ )53 نایه نمهنه آع ایش شدد تهسط ] پانمهنهتحلیل ادزاپ  حدوا 

شد ] نر نها ها ا  یا  ذا پ  جدا کس اع کمانش  پساع دل[. ا  این  دل، یراپ 58 ذا پ  ن   وا  ک

نا پ، اع یک قانهن  شهندد پاچرخه  ست )و قله  را  3یا یک  شدد ا سوفااد   پهاتیظر (. 5-2شکل ا

                                              

1 Choi-Park 

2 Shell  

3 pinching 
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 حاسبه شدد  1ه پ صفحات و  عیا   سیخوگر  هن  ایسزئنر و کننر و ق یه ترتیب یر اساس تکمان

ند و این  دل ا  نرم ا زا   یااد  SPSW01  حه دتکو تحت ق هان کالس  صالالالالح  OpenSeesیها ک

ست ] شدد ا سط یک -[. همچ ین، ا زایش اقت  دل چهپ59ساعپ  سبت یه  دل نها پ اولیه ته کا ک ن

 [.59 سیدد یها ] دییتأیرنا ه آع اینگاهر یه 

 
کشش؛ ب( شروع بارگذاری از . مدل رفتاری ارائه شده توسط چوی و پارک؛ الا( شروع بارگذاری از 5-2شکل 

 [.58فشار ]

ناهدد  ساعپ قداپ  دل چهپ 6-2شکل   شبیه  ست آ دد یراپ -که  نگاهر ید کا ک  ا یا نویجه آع ای

ش سه یخش  دد ا  دل یرش خالص  عر ر  سبت یه  دل  یهور این نوایجانطباق   ؤید ک در قبل  قای ن

                                              

1 Von-Mises 
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 وذکر شالالالد که ا  آع ایش  ه ا نظر یه الیل کهچک یهان اا  ه   جدااًیاید . البوه نها پ اولیه اسالالالت

حضالاله  ندا ا و اع این  و  عیا    اسالالبر  2.2 هاهاپ عوال  عر ر شالالدد ا  یخش اقمالر  پهار کانییتغ

 عوال   وا پ و ق  هالاپ نیست. پساع دلکا ک ا  -یراپ قضاوت ا   ه ا تهانایر  دل چهپ

 
 پارک با نتیجه آزمایشگاهی نمونه تحت برش-. مقایسه نتایج عددی مدل نواری اولیه و مدل چوی6-2شکل 

 خالص.

یه یک   ر یک  OpenSees ا زا نرما   SPSW01کا ک،  صالالالالح - دل چهپ ترویاقیه   ظه  ا عیایر 

شالالکل  طایو  پاچرخه حه پ  پهار کانییتغا ده آعااپ اخوصالالاص یا وه و ا   عرض یک تا یخچه اع 

العم یه ذکر اسالالت این تا یخچه یه صالاله ت اخویا پ و ت ها یه   ظه  ننالالان ااان قرا   ر وه اسالالت.  2-7

صالح تک ست و اع این  و ا  تعریف آن یه  SPSW01 حه د -  وا    شدد ا آع ایش  پهاکروتکلانوخاب 

ست.  پاچرخه ندد ا ضا تهدهر ن صالح  عاال اق صاص یا وه یه این   نر اخو شهند ر کرن  0.01سخت 

ها یرایر واحد  رض شالدد اسالت ا  نظر  ر وه شالدد اسالت.  قاو ت تساللیم  صالالح و سالخور اولیه که خ

ا  نظر  ر وه شالالدد اسالالت. ا   0.001 قاو ت کماننالالر آن ا  دهت  نالالا پ نیز یه ترتیب یرایر واحد و 

تغییر کان تسلیم یرایر  24کاسخ این  صالح ا  یرایر یا  ذا پ تک دهوه تا تغییر کان  عاال  8-2شکل 

ناهدد  ست. چ انچه   شدد ا نان اااد  شاخه نزولر نبهاد و  شهار یا نمهاا  خط کر ن شا ل  این نمهاا  
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ناهدد  چرخهانی  ها عوال  صالح و اذقان  حققین  پی د ر هل. اع طر ر، یا تهده یه شهارنما  آن    

که   وا  این  صالالالالح   وار [، انوظا  58] پاچرخهتهسالالالعه اه دد آن یه قدم ا  نظر  ر ون  ها عوال 

این  پاچرخهکه کاسالالخ  شالالهار نیز خالر اع عوال یاشالالد. یا این ودها،  نالالاهدد  پاچرخهتحت یا  ذا پ 

شون اع تغییر کان حدوا  صالح یعد اع  ذ سلیم اچا  ا ت  قاو ت  4  و  یزان  شهار یرایر تغییر کان ت

 . )  ح ر خط چین ا شت( ایدیر نرخ عیااپ ا زایش  این ا ت یا

 
 SPSW01های اعمالی به فنر یک درجه آزادی به منظور ارزیابی مصالح  رمکانییتغ. تاری چه 7-2شکل 
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و مقایسه پاسغ آن به تاری چه تغییرمکان اعمالی  SPSW01. نمایش دو خطای پیاده سازی مصالح 8-2شکل 

 قبل و بعد از اصالح

صالح  شکا ر کد یرنا ه   سر قلت این   وا  یه وا شدیم که SPSW01 [59یراپ یر  [ کرااخوه و  وهده 

یه  جانب   راقلهیه کا    وه دهت  حاسالالبه   ح ر انوقال اع  جانب االسالالویک  [70] 1کی وه-تایع   گاته

سلیم حاوپ یک خطاپ  سرکس اع ت ست. این خطا وقور  خ  یرنا ه نهی تغییرات  خ اااد ا  که  اهدر ا

سلیم یه واسطه   وا  قله  را ا   حاسبه سخور یعد اع تسلیم لحاظ نندد است. یه سخور شاخه قبل اع ت

 ت اعیه صه ت ثای(  راقله)شاخه سخور واقعر شاخه قبل اع تسلیم ا  قهض ییان ایگر، کد نهشوه شدد 

سویک اولیه  سخوراع  سلیم اال سخور کس اع ت سبت  سبه ن سوفااد  ر ک دا   حا ه قلت ی ،ا  نویجه .ا

سریز   شدن  خرج ک سخور ور  سبت  سبه ن شیب غیرواقعر  خ اااد و  ،اع  قدا  واقعر  حا یک کاهش 

کس اع اصالالالز این خطا )که اع آن یه ق هان اصالالالز اول نام یراد شالالدد  . ذا ار  جانب اوم  و یه ا هل 

                                              

1 Menegotto-Pinto 
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ست(، همانطه  که ا   صالح یه  یزان قایل تهدهر یه   ح ر شهار ایدد  8-2شکل ا سخ   ،   ح ر کا

 . شهار نزایک  دهوهتک

نم  صالح یه چ سخ این   صالز، همچ ان عوال قایل تهده و  راتر اع انوظا پ ا  کا . خه ار یا ودها این ا

ا یک ی پاچرخهیا قانهن  کی وه-  گاته پی د ر هلیر سالالر   نالالأ این عوال  هیاپ این اسالالت که ترکیب 

ست. یه قبا ت ایگر،  پاچرخهکا ک   جر یه ایجاا یک  ها عوال -ا   دل چهپو قله  را هندد ش شدد ا

ریه حداقل و حداکثر تج پهاکرنش،  یزان انح اپ شالالاخه انوقالر یه تفاضالالل کی وه-  گاته پی د ر هلا  

اسالالوفااد شالالدد  یر راقلهو یدون کدیدد قبلر وایسالالوه اسالالت. ا    ح ر کایه اوخطر  پهاچرخهشالالدد ا  

. ا  قین حال، ا    ح ر شهارنم پاچرخه، این وایسوگر   جر یه وقهع کدیدد عوال کی وه-تهسط   گاته

 پارخهچ  جر یه یک  ها عوال  یر راقلهناشر اع  ن وایسوگر یا تغییرات سخورحاضر، تلفیو ای پ راقله

انحراف  دهوهکیاع   ح ر  پاچرخهناشالال اخوه و ناخهاسالالوه شالالدد اسالالت که یه  هدب آن   ح ر کاسالالخ 

(. یم ظه    ع این  نکل و ا  قین حال حفظ انوقال نرم ایجاا ،   ح ر خط چین  یز8-2شکل ) ایدیر 

ذف حانح اپ این  دل یه تفاضل تغییر کان هاپ  ثبت و   فر کی وه، وایسوگر -شدد تهسط  دل   گاته

صالز قبلر ا   شدد و اع یک انح اپ ثا صالز و ا ست. نویجه این ا شدد ا سوفااد  شاخه انوقالر ا یت یراپ 

  ح ر اصالز شدد  شهار ننان اااد شدد است که چ انچه ایدد یا یک   ح ر نقطه چین  8-2شکل 

غیر و . همانطه  که  فوه شالالالد، این  ها عوال ناخهاسالالالوه ک در  دهوهکیتبعیت اقیقر اع   ح ر کایه 

 و ناشر اع یک خطاپ کیااد ساعپ است. ک درنمتبعیت خرایر ش اخوه شدد  پها دلاع د و اسواندا ا یها

یک سیسوم  پساع دلکا ک ا  - هق، یه کا  یرپ  دل چهپ پساعاادیککس اع یرطرف کران خطاهاپ 

شر چ د طبقه و آنالیز سیا  ددپ وا رایر  پاچرخهآن تحت یا  ذا پ  ایها  یر نکل ی   هادهقداپ یا  

نکل،  پها هی زشد. کس اع ا وحان  شدت این   یا یراا پ اع ناحیه  واًینها وعدا ا  دهت   ع یا کاهش 

شدد ا   نان اااد  صلر وقهع وا را 5-2شکل ن سط نقطه تهکر قر ز  نگ یه ق هان قا ل ا نخیص ته یر ت

شاخه یا یراا پ اع نقطه  ذکه  اع  شد. یراپ حل این  نکل، یا اندکر کاهش اقت، شیب  یه  s0.2Eاااد 

 شیبر یرایر شاخه یا  ذا پ تغییر یا ت.
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 1برونیو-مدل پربا 2.3.3

-سیسوم ایها  یرشر تهسط کریا پهانمهنهایگرپ یا هدف ا ائه یک  دل عوال هیسورعیس یراپ   طالعه

سبواً.  رو  [60]یرونیه انجام کذیر ت  شد و ا  ای جا ت ها یه  1.2.8 فصلر اع این تحقیو ا  یخش  ن ا ائه 

شا د  ترویاقدزئیات  ایها  یرشر  هالاپ،  پهانمهنهعوال  پساع دل. یراپ شهار  ه ا نیاع این یخش ا

-تهضیح اااد شد،  دل کریا 2.2[ که ا  یخش 65] FEMA P440Aیا تکیه یر  وش تجهیز شدد تهسط 

ست.  چرخهانی صر  ظر کراد و عوال   وا پ  ا ت ها تهسط عوال  پاچرخهیرونیه اع عوال    عکس کراد ا

اع  دل نها پ اولیه اانسالالت که ا  آن شالالاخه نزولر  پاا وهینسالالخه  سالالورش  تهانر یرونیه  ا -ریا دل ک

سیهن این  دل یر اساس نوایج آع اینگاهر،  ضا ه شدد است. یه   ظه  کالیبرا کساقله یه ناحیه کننر ا

نمهنه  4 پسالالالاع دل ریهط یه نها هاپ   فرا یه کا    وه ا   چرخهانی عوال  پکا ا ورهاا   رحله اول، 

آع اینالالگاهر یطه   سالالوقل )هر نها  اع نها  ایگر( کالیبرد شالالد. یراپ تعمیم نوایج کالیبراسالالیهن یه تمام 

یه کا    وه و کراک د ر عیاا نوایج  پهانمهنهاشالالالکال ایها  یرشالالالر  حومل، یه الیل  حدوایت تعداا 

شد.  سوفااد  سیا   حا ظه کا انه ا سیهن، اع یک  وش ی سیهن کالیبر پهاااادیه قبا ت ایگر، ت ها کالیبرا ا

  وا پ  ه ا تهده قرا   ر ت و کا ا ورهاپ یدسالالالت آ دد یراپ عوال  ترینحاوپ شالالالدید نمهنه ریهط یه 

 ر ییشیکیرونیه یه همراد - یانگین  یرپ شد.  دل کین هااپ کریا هانمهنهنها هاپ  خولف  ریهط یه این 

ا   کا انه حا ظه[ قبل و یعد اع اتخاذ  ویکرا 54ع اینالالگاهر ا ایه  ]ا ائه شالالدد تهسالالط آن یراپ نویجه آ

 ننان اااد شدد است. 9-2شکل 

                                              

1 Purba-Bruneau 
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بینی ارائه شده توسط آن برای نتیجه آزمایشگاهی  شیپبرونیو به همراه -. مدل پیشنهادی پربا9-2شکل 

 [.60] کارانه محافظه[ قبل و بعد از ات اذ رویکرد 54درایور ]

 موجود یهامدلجمع بندی ارزیابی  2.3.4

هیسالالورعیس ایها  یرشالالر  هدها و نیز  پها دلیا تهده یه ا عیایر صالاله ت  ر وه ا  یخش قبلر یر  وپ 

ضا که ا  یخش  سورتیک اق ساعپ   وا  هی یه خألهاپ عیر ا   ه ا  تهانر ییان  راید،  2.2الزا ات  دل

 اشا د کرا. هاآن

 دل نها پ اولیه  

ضعف  2شا ل این  دل آع اینگاهر،  پهانمهنه دهوهکییه  غم ااشون اقت   اسب ا   دلساعپ   وا  

 :استقمدد 

نگاهر  -1 سه نوایج این  دل یا نوایج آع ای نر و ق ناعک  هالاپ چ انچه ا   قای  قاو ت کمان

شد، اا اپ نقش کر نگر ا   ناهدد  شدد ا   ر ییشیک  سوهلک   پهاچرخه یزان انرژپ  

  ر وه است. یا  ذا پ است. یا این ودها، این  قاو ت ا   دل نها پ اولیه  ه ا غفلت قرا 
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نگاهر  شهار ایدد  9-2شکل چ انچه ا   -2 صل نیز یا تکیه یر نوایج آع ای و ا  ااا ه این  

اهمیت یسالالیا  عیااپ ا   پاچرخهو  چرخهانی  پهاعوالیینالالورپ ننالالان اااد خهاهد شالالد، 

ا  آنالیزهایر  هاآنو ناایدد  ر ون  ک  در  سالالیخوگر و ق ناعک  هالاپ ایفا  پسالالاع دل

  جر یه خطاهاپ  احش  ک  در که حاات حدپ نزایک یه  رو یزش سالالاخومان  ا یر سالالر 

 خهاهد شد.

 کا ک - دل چهپ 

نر و ق  هالاپ اا اپ  عایب عیر  پساع دلاین  دل ا  ک ا  اقت آن ا     وا  کننر و  قاو ت کمان

 است:

اهدد شالالالدد یراپ و ق ناعک  هالاپ  نالالال پاچرخهو  چرخهانی  پهاعوالاین  دل شالالالا ل  -1

 نیست.

 است. رسینهیرنا هشا ل خطاهاپ ددپ  پا زا نرمآن ا   حیط  پساعاادیک -2

یا   -3 قه تحت  یل ایها هاپ یرشالالالر  هالاپ چ د طب یا  پاچرخهکا یرا این  دل ا  تحل و 

 ای ا یکر یا  نکل ددپ وا رایر  هاده است.

 یرونیه- دل کریا 

کدیدد عوال   وا پ و اقدام یه کالیبراسالالالیهن عوال و ق  هالاپ یا تکیه یر نوایج  این  دل ا  قین تهده یه

 آع اینگاهر اا اپ  ها اپ اع قدم اقت یه قرا  عیر است:

 ک در همان د  دل نها پ اولیه اع  قاو ت کماننر و ق  هالاپ صر  ظر  -1

ییان  نالالت، ا   دلسالالاعپ  2.2، چ انچه ا  یخش پاچرخهیه الیل ناایدد  ر ون  ها عوال  -2

شر اع تحریکات  شدید ولر عوال نا سر  تغییر کان  وهسط  پهااا  هحاوپ یدون  اهیت کال

 ولر کرتکرا  اا اپ اقت کا ر نیست؛

شدن -3 نگاهر اا اپ دا عیت  قایل تعداا  ا  یه الیل کالیبرد  سیا   عدواپ اع نوایج آع ای ی

 کا ر نیست؛
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شاندن  ه   ظیه  -4 نگاهر کا ر خألکه سیهن آن ،نوایج آع ای  پا ک حا ظها ده  اع ا  کالیبرا

 .یر اسوفااد شدد استیاال

 توسعه مدل هیسترزیس جدید برای ورق نازک فوالدی 2.4

هیسورعس  هدها یراپ  پها دلصه ت  ر وه ا  یخش قبل اع نقاط قهت و ضعف  پی ددمعیا تهده یه 

ا  نظر  پهارژ یو. میک ر یخش اقدام یه تهسعه یک  دل هیسورعیس ددید و ق ناعک  هالاپ، ا  این 

 یه شرز عیر یرشمرا: تهانر  ر وه شدد ا   دل ددید  ا 

 کا ک ا  این  دل ا نظر  ر وه شدد است.- قاو ت کماننر و ق  هالاپ طبو تهصیه چهپ -1

ه تئه پ صفحات طبو تهصی ایسز و -نهن تسلیم  هنا قاو ت کننر و ق یه   ظه  تطایو یا ق -2

 کا ک اصالز شدد است.-چهپ

کا ک ا  تهسالعه  دل ددید نیز -تغییر کان ا ائه شالدد تهسالط چهپ-  ح ر یا یک شالهندد نیرو -3

  ه ا اسوفااد قرا   ر وه است.

یا تهضیحاتر که ا  ااا ه خهاهد آ د  یه صه تر اسواندا ا پاچرخهو  چرخهانی هر او  ها عوال  -4

 .اندشددر وه ا  آن ا  نظر  

 کیچیدد یه اقت ک ورل شدد است. پهاساعدا   آنالیزهاپ ای ا یکر دل تحت قایلیت همگرایر  -5

نان  11-2شکل و  10-2شکل  شروع یا  ذا پ یه ترتیب اع -  ح ر ت ش اه ددن کرنش  دل ددید یا 

 . یاش در کنش و  نا  

نزولر یه دهت کننر   ح ر کایه یا اسوفااد اع او کا ا ور  پاشاخه، چرخهانی یراپ ا نظر  ر ون عوال 

سیهن  سیوه  cαو  yδ/cδکالیبرا سوی شیب   فر یه  دول اال سبت  شدد و ن )که یورتیب کرنش قله نر ال 

 اولیه هسو د( ا زواد شدد است.
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 . مدل هیسترزیس توسعه یافته برای ورق نازک فوالدی )شروع بارگذاری از کشش(10-2شکل 

 
 . مدل هیسترزیس توسعه یافته برای ورق نازک فوالدی )شروع بارگذاری از فشار(11-2شکل 
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سوفااد اع  دل عوال  ه ما پاچرخهعوال  نر نیز یا ا ن ست.  1کراوی کلر- قاو ت ک شدد ا ا  نظر  ر وه 

العم یه ذکر اسالالت ا  نظر  ر ون عوال چرخه اپ یراپ سالالایر ویژ ر هاپ   ح ر کایه اع دمله سالالخور 

 یا  ذا پ و یا یراا پ یا تهده یه  نالالاهدات آع اینالالگاهر العم یه نظر نمر  سالالد. همین طه ، اع ا  نظر

 ر ون عوال چرخه اپ یراپ  قاو ت  نالالالا پ یه الیل نقش ناچیز آن ا   قاو ت کلر نمهنه صالالالرف نظر 

 هالاپ و یو ر  پهاقابا   طالعات اخیر یراپ ا عیایر قملکرا کراوی کلر -عوال  ه ما دل شالالدد اسالالت. 

سبه  سخه تغییر یا وه اع این  دل یراپ  حا ست. یک ن سیا پ یهاد ا  پاچرخهعوال  ه ا تهده  حققین ی

 :رای ر  ه ا اسوفااد قرا  1-2 ایطه ام ا   دل تهسعه یا وه یر اساس  iنیم سیکل 
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 1-2رابطه 

 

yyt FE 2
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 2-2رابطه 

 

 ثبت )کننر(  حاسبه شدد و یراپ  حاسبه  چرخهمینشاخصر است که ا  انوهاپ یک  iβا  این  وایط 

سلیم  سوفااد قرا   چرخهمینا  ایوداپ کننر  قاو ت ت شدد  iE. رای ر یعدپ  ه ا ا ییانگر انرژپ تلف 

. یاشالالالدر یرایر یا کل ظر یت دذب انرژپ  ااد  tEام و  i ثبت  چرخهمینا  
1

i

j

j

E


  پهاپانرژ جمهع 

شدد ا  کل  سلیم و  yδو  yF. ک در هاپ  ثبت  ا ییان  چرخهمیندذب  نان اه دد نیروپ ت یه ترتیب ن

نر  ن سلیم ا  دهت ک ش در تغییر  کان ت ضریب دذب انرژپ نا یدد  γ. همچ ین یا یه  شهار که 

هسالالو د.  دل تهسالالعه یا وه، ا  نرم ا زا   پاچرخهاو کا ا ور کالیبراسالالیهن  ریهط یه عوال  cهمراد نماپ 

OpenSees  یک شرء  صه تو یهuniaxialMaterial  تحت ق هانSPSW02 ست.  پساعاادیک شدد ا

نان  13-2شکل و  12-2شکل  سعه یا وه  تغییر کان-  وا  نیرو اه ددن صالح ته نایه   شرایطر   ا  

                                              

1 Rahnama-Krawinkler 
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. ا  این یاشدر شدید و  وهسط  چرخهانی عوال  پکا ا ورهایه ترتیب یا اسوفااد اع  2.3.2شرایط یخش 

 یطه  ثایت یرایر یا واحد ا  نظر  ر وه شدد است. cکا ا ور  هاراییا ع

 
 شدید چرخهزوال میان درحضور  . ارزیابی مصالح توسعه یافته 12-2شکل 

 
 متوسط. چرخهزوال میان  حضور. ارزیابی مصالح توسعه یافته در 13-2شکل 

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

-28 -24 -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28

σ/
σ y

ε/εy

δc/δy=14,αc=-0.05, 
Monotonic
δc/δy=14,αc=-0.05,γ=∞

δc/δy=14,αc=-0.05,γ=200

δc/δy=14,αc=-0.05,γ=100



 

  پشا ل عوال دهت و ق ناعک  هالا پا ائه  دل   وا  صل اوم: 

 

42 

 

 ایج آزمایشگاهیاعتبارسنجی مدل گسترش یافته بر اساس نت 2.5

هدف اع  طالعه اقوبا سالال جر تایید کوانسالالیل  دل تهسالالعه یا وه یراپ شالالبیه سالالاعپ   وا  نمهنه هاپ 

س جر ا  قین حال یه انبال کالیبرد  ست. اقوبا  سب ا سوفااد اع کا ا ورهاپ   ا صه ت ا نگاهر ا   آع ای

ست و نگاهر نی سیعر اع   وا هاپ آع ای سیل کران  دل یراپ تطایو یا اا  ه و  ت ها یه انبال اثبات کوان

 کالیبراسیهن یراپ  دل تهسعه یا وه است.

سعه یا وه ا  این  طالعه که یر ر وه اع  دل  قبالًهمانطه  که  نر  دل ته شاخه کمان شد، اقوبا   شا د  ا

ست -چهپ سط چهپ و کا ک ] قبالًکا ک ا نگاهر ته سط یک یرنا ه آع ای ست.  دییتأ[ یه 58ته سیدد ا  

کا ک ا   طالعه حاضالالر نیز ا  یک ا عیایر قداپ ا  -همچ ین، صالالحت اصالالالحات اقمالر یه  دل چهپ

س جر  هاهاپ عوال  دییتأیه  2.3.2یخش  سید. یراپ اقوبا  شدد یه  دل  پاچرخهو  چرخهانی   ا زواد 

سوفااد  پهانمهنهآع ایش انجام شدد  وپ  4کا ک ا   طالعه حاضر، اع نوایج -چهپ ایها  یرشر  هالاپ ا

. یه   ظه  کا ایر هر چه یینور این صحت س جر ا  شهار ا  ااا ه تقدیم  هاآنشدد است که دزئیات 

اسوفااد شدد است که شا ل حداقل عوال   وا پ  یرهانمهنهعوال تهسط  صالح ددید، اع  پساع دل دییتأ

شر اع آع ایش و  رو   زا ش  هاآنو ق  هالاپ ا   سورتیک نا ناهدد نمهاا  هی ضهع یا   شیم. این  ه یا

ست. ا رچه تمرکز این  طالعه یر  وپ عوال   وا پ  اااد خ پهارخرای شدد ا نخیص اااد  ا  حین آن ت

  قاطع ناشر اع کا  ر و ق است، یه   ظه  ننان ااان ا کان اخوالط این عوال یا عوال ناشر اع ناکایدا پ

شا ل عوال  پهاالمان نگاهر چها م  سیهن غلط اع کا ا ورهاپ  دل، نمهنه آع ای  رعپ و ا ائه یک کالیبرا

  رعپ است و عوال ناشر اع کا  ر و ق ا  آن یسیا  ناچیز است. پهاالمان قاطع 

 جر  هدها،  طالعه اقوبا سالال پها دلیه   ظه  ننالالان ااان  زیت  دل تهسالالعه یا وه ددید نسالالبت یه 

 پها دلکا  یرپ  یا یهقالود یر  قایسالالاله نوایج  دل ددید یا نوایج آع اینالالالگاهر، نمهاا  یدسالالالت آ دد 

یدسالالت آ دد یه کمک  دل  پهار  ح . ا  این خصالالهص، اهدر قدیمر  ا نیز ا ائه و  ه ا قیاس قرا  

تا ت ها نقصان ناشر اع تعریف  دل ا  این  اندشدد جاسوخرا پساعاادیکخطاهاپ    عکا ک کس اع -چهپ

 ا زا نرمقداپ یه کمک  پهاپساعهیشبآن. همچ ین، تما ر  پساعاادیک قایسه نمایان شها و نه نقصان 

OpenSees  شدد اع  .اند ر وهصه ت سوفااد  سیوه -تیر پهاالمانا   دل غیرخطر ا سوی سوهن یا کال

شدد و  قطع  ایبر که اع  ر هال سخور کیروپ تهعیع  ست ]ک  در سیهن  شدد ا سوفااد  [. ا  طهل 57، ا
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 پسالالاع دل  عکس شالالدد اسالالت.  پری انوگرالتهعیع   وا  غیر خطر یا اسالالوفااد اع سالاله نقطه  ،هر المان

تهسالالط  دل  هاآنکرنش  حه پ -المان خرکایر  ه ب که   وا  ت ش 10 هالاپ یا اسالالوفااد اع  پهاو ق

 تهسعه یا وه ددید  دل شدد است، صه ت  ر وه است.

 سازی نمونه یک طبقه با نسبت جانبی بزرگ هیشب 2.5.1

آع ایش شالالدد اسالالت یه  [71] تهسالالط ویان و یرونیه قبالًکه  CRیه ق هان اولین نمهنه، نمهنه تحت ق هان 

ق هان یک نمهنه یک طبقه یا نسالالالبت دانبر عیاا و ق  ه ا تهده قرا   ر وه اسالالالت. دزئیات  ریهط یه 

 .استشددیه نمایش  ذاشوه  14-2شکل آع ایش این نمهنه ا  

 
 [71جزئیات نمونه دیواربرشی فوالدی یک طبقه با نسبت جانبی بزرگ ]. 14-2شکل 

اسالالت. یعضالالر ایگر اع  2.38و نسالالبت دانبر آن یرایر یا   وررلی  2.6ضالالخا ت و ق ا  این نمهنه یرایر 

[ قایل 71خصالالهصالالیات نمهنه ا  شالالکل قایل  نالالاهدد هسالالو د و دزئیات یینالالور ا   ه ا آن ا   ردع ]

سعه یا وه و یا یه کا  یرپ  سخ این نمهنه یه کمک  دل ته ست. کیش یی ر یه قمل آ دد اع کا سویایر ا ا

 2.4یه یخش  لطفاً)یراپ  ناهدد تهضیحات کا ا ورها  c=1.5و  10.0y/δcδ ،= 0.0 cα ،γ=70.0= قاایر 

 ننان اااد شدد است. 15-2شکل ( ا   رادعه  ر ایید
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 یافته جدید توسعه. پیش بینی رفتار نمونه اول توسط مصالح 15-2شکل 

شدد تطایو خهیر یا نمهاا  آع اینگاهر اا ا  پساعهیشبنمهاا  هیسورعیس  شهار همانطه  که  ناهدد 

نمهاا  هیسالالورعیس یدسالالت  ،16-2شالالکل ا   یه قمل آ دد اع عوال   وا پ قایل قبهل اسالالت. ر ییشیکو 

 کا ک یا نویجه آع اینگاهر  قایسه شدد است.-آ دد یا اسوفااد اع  دل چهپ



 

  پشا ل عوال دهت و ق ناعک  هالا پا ائه  دل   وا  صل اوم: 

 

45 

 

 
 پارک با نتیجه آزمایشگاهی نمونه اول-به عمل آمده توسط مدل چوی ینیب. مقایسه پیش 16-2شکل 

یه خهیر  نهها  ر ییشیکخأل ا  نظر  ر ون عوال   وا پ ا  این  ،شهار چ انچه ا  این شکل  ناهدد 

یک ا ت  17-2شکل یرونیه و ننان اااد شدد ا  -انجام شدد تهسط  دل کریا ر ییشیکاست. همی طه ، 

که نویجه ا ت نا هانر   ح ر  ک در تجریه   وررلی  6و  5تغییر کانر  پهااا  هنا هانر  ا ا  یین 

دد تهسط ش ر ییشیکیجر کایه ا  این  دل است و یا نویجه آع اینگاهر تطایو ندا ا. ا   قایل، ا ت تد 

)شیب یرایر صفر   ح ر کایه کس  چرخهانی یه ترکیب   اسب  هاهاپ عوال  تهانر  ا  ا وهیتهسعه دل 

 .نسبت ااا پاچرخهاع  سیدن یه تغییر کان قله( و 
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 برونیو با نتیجه آزمایشگاهی نمونه اول-به عمل آمده توسط مدل پربا ینیب. مقایسه پیش 17-2شکل 

 نمونه یک طبقه با نسبت جانبی متوسط یسازشبیه  2.5.2

سجااپ DS-SPWیه ق هان او ین نمهنه، نمهنه تحت ق هان  سد صبه پ قمر و ا سط  شدد ته  اع ایش 

 ه ا اسوفااد قرا   ر وه است.  46/1یه ق هان یک نمهنه یک طبقه یا نسبت دانبر  وهسط یرایر یا  [72]

یرونیه یه -کا ک و کریا-چهپ پها دلیه قمل آ دد تهسط  دل ددید و  پهار ییشیککیکری دپ نمهنه و 

 .اندشددننان اااد  20-2شکل و  19-2شکل  ،18-2شکل  ترتیب ا 
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 [.72. جزئیات نمونه دوم تست شده توسط صبوری قمی و اسدسجادی ]18-2شکل 

 
 جدید افتهیدوم توسط مصالح توسعه  نمونه. پیش بینی رفتار 19-2شکل 
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برونیو با نتیجه آزمایشگاهی -پارک و پربا-چوی یهامدلبینی به عمل آمده توسط  شیپ. مقایسه 20-2شکل 

 نمونه دوم.

یا  ذا پ این نمهنه یه اقت تهسالالالط  دل ددید که ا  آن اع  پهاچرخها ت نسالالالبواً خفیف ظر یت ا  

شدد است.  یزان  پساعهیشباسوفااد شدد است،  c=1.0و  17.0y/δcδ ،0.05-=  cα، γ=350.0= قاایر 

کا ک نیز ا   قایسالاله - دل چهپ ر ییشیکاندک عوال   وا پ ا  این نمهنه سالالبب شالالدد اسالالت تا اقت 

یرونیه که -نمهنه اول که اا اپ نسالالالبت دانبر یز گ یها ا زایش یاید. این ا  حالر اسالالالت که  دل کریا

عوال  ر ییشیکا   ا اضالالا ه تخمین  احنالالر  نه قبلر ا ائه کراد یها، اک هننزایکر  ا یراپ نمه ر ییشیک

 .اهدر اع خها ننان   وا پ 
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 طبقه با نسبت جانبی بزرگ 3نمونه  یسازشبیه  2.5.3

سهم، نمهنه  شدد تهسط چهپ و کا ک  SFPW2نمهنه  ست که یک نمهنه [ 25]تست  سبت  3ا طبقه یا ن

می طه ، هننالان اااد شالدد اسالت.  21-2شالکل اسالت. کیکری دپ این نمهنه ا   2/2یز گ  نسالبواًدانبر 

سط  دل ددید و  ر ییشیک شدد ته و  22-2شکل یرونیه یه ترتیب ا  -کا ک و کریا-چهپ پها دلا ائه 

نان اااد  23-2شکل  نگاهر نیز قایل . تطایو  هدها یین کیش یی ر  دل ددید یا اندشددن نویجه آع ای

، کالیبراسالالیهن این اه در . چ انچه  قاایر کالیبرد شالالدد کا ا ورهاپ عوال ننالالان  سالالدر قبهل یه نظر 

- دل چهپ ر ییشیکاا ا.  چرخهانی یینالالالورپ یر  وپ  ها عوال  مهنه یر خالف او نمهنه قبلر تاکیدن

. اع طرف عندر چرخه انوهایر ییش اع  قدا  واقعر تخمین  4کا ک ظر یت نمهنه آع اینالالالگاهر  ا ا  

  .ک در یرونیه تخمین یسیا  است کایی ر اع این ظر یت ا ائه -ا ائه شدد تهسط  دل کریا ر ییشیکایگر، 

 
 .[58] جزئیات نمونه سوم تست شده توسط چوی و پارک. 21-2شکل 
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 جدید افتهی. پیش بینی رفتار نمونه سوم توسط مصالح توسعه 22-2شکل 
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برونیو با نتیجه آزمایشگاهی -پارک و پربا-چوی یهامدلبه عمل آمده توسط  ینیب. مقایسه پیش 23-2شکل 

 نمونه سوم.

 طبقه با زوال شدید 4سازی نمونه  هیشب 2.5.4

سط ا ایه  ] 4کیکری دپ نمهنه  شدد ته ست  نان اااد  24-2شکل ا  [ 54طبقه ت ستشددن سبت ا . ن

نمهنه ا   عرض یا   حه پ  W310X118 پهاسالالوهناسالالت و  7/1 یانر یرایر  پهاو قدانبر  وهسالالط 

. یا هاپ دانبر یرایر ا  تما ر طبقات سالالالاعد اند ر وهقرا   هاآنظر یت یا یرپ کالسالالالویک  %16 عاال 

ست ا   اندشدداقمال  سط تغییر کان  10و ک ورل ت سط  قدا  یا  اقمالر و کس اع آن ته چرخه اول ته

(  سانیدد شدد  وررلی  8.5یرایر  قدا  تسلیم کانل اول ) 9که تا  قدا پ  عاال  شهار طبقه اول ک ورل 

سبب کمان ست یه  ناهدد یها، ت ست قایل   صاایو  وعداپ اع کا  ر و ق ا  کایان ت ست. ا رچه    شا

شد ] سمت چپ طبقه اول کایان اااد  سوهن  شا د قرا   ر ت، یه  غم  قبالً[. چ انچه 54دانبر  نیز  ه ا ا

سوهن ا  عوال  نا کت قایل تهده خرایر  ست که  نمهنه، این نمهنه یه این پاچرخه  شدد ا الیل انوخاب 

انوخاب  قاایر   اسالالب یراپ کا ا ورهاپ عوال و ق حور قاا  اسالالت عوال ناشالالر اع خرایر  اهدر ننالالان 
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که خرایر همز ان  یرهانمهنهک د و ی ایراین ا کان تفکیک  هاهاپ عوال ا   پسالالاع دل ا نیز  هاسالالوهن

ود یر این، نمایش  ه اپ که ا  آن  دل عوال ودها ندا ا. قال اهدر سالالالوهن  خ -تیر پهاالمانو ق و 

یا چرخهانی  وه شالالالدد ا   دل کر یا ودها -)ا  نظر  ر  یه  پکا  حا ظهیرونیه(  قاا   یه ت هایر  یاا  ع

انوخاب این نمهنه اسالالت. ا  این نمهنه، کیش اع  پهازدیانگعوال   وا پ سالالیسالالوم نیسالالت، اع  ر ییشیک

سیدن تغییر کان قله که ا  آن عو صه ت ا عر آغاع  چرخهانی ال  را  یا  ذا پ نمهنه کایان  شهار یه 

قاا  یه    تر کا ک هم همانطه  که انوظا  -صالالاله ت  ر وه تهسالالالط  دل چهپ ر ییشیکیا وه اسالالالت. 

یر خالف این او  دل،  دل  سالالورش یا وه ددید ا رچه یا اتکاپ  .اسالالتعوال نمهنه نبهاد  پسالالاعهیشالالب

سوهالک انرژپ نمهنه  ا  ست ظر یت ا سوه ا د. ا  ک  ر ییشیکصرف یه عوال و ق  هالاپ، یه خهیر تهان

 اسوفااد شدد است. c=1.0و  =y/δcδ ،0.05-=  cα، .0100γ=02.کالیبراسیهن این نمهنه اع  قاایر 

 
 [.54طبقه تست شده توسط درایور ] 4. پیکربندی نمونه 24-2شکل 
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 ئه شده توسط مدل توسعه یافته و نتیجه آزمایش نمونه چهارم.ارا ینیب. مقایسه پیش 25-2شکل 

 
 برونیو از نمونه آزمایشگاهی چهارم.-پارک و پربا-چوی یهامدلارائه شده توسط  ینیب. پیش 26-2شکل 
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شگاهی  جمع بندی 2.6 سیون مدل با نتایج آزمای سی امکان کالیبرا و برر

 موجود

ساعپ  رو یزش  شبیه  ضا یه   ظه   ساعپ عوال   وا پ اق شمران  لزو ات  دل صل کس اع یر ا  این  

 هدها کرااخویم. کس اع  نالالخص شالالدن این  پها دل پهانقصو  هاتیقایل، یه یر سالالر هاسالالاعد پالرعد

و  زایاپ ددیدپ  یرار  هدها  ا یه ا ث  پها دل وا پ ددید که  زایاپ ، یک  دل  هاقهتو  هاضعف

یه نرم ا زا   SPSW02تحت ق هان   سورش اااد شد و یه صه ت  صالح تک  حه د ا زوار  هاآن ا یه 

ا زواد شد. کس اع یر سر ایودایر صحت و کفایت کد یرنا ه نهشوه  OpenSeesادزاپ  حدوا و  ون یاع 

 دلساعپ  تررمیقد دل  3ه دسر  وفاوت تهسط  دل ددید و  پهارژ یونمهنه آع اینگاهر یا  4شدد، 

سورعیس یدست آ دد یا  پهار  ح و  شد. ا  تما ر  پهار  ح هی سه  نگاهر  قای ،  دل هانمهنهآع ای

 قبلر یها. پها دلقایل تهدهر نسبت یه پ اددید اا اپ  زای

ست که  قاایر کا ا ورهاپ  سیر کا یراپ کران یک  دل   وا پ ددید، ا ائه  وایطر ا ا ا قدم یعدپ ا   

سوفااد اع نوایج  ضه ییان نماید. طر این  رحله نیاع  د ا سر و ... ق شرایط  خولف ه د آن  دل  ا یراپ 

 حیث  وغیرهاپ تاثیر ذا  یر  وپ  وایط   وا پ ااشوه یاش د.آع اینگاهر است که ت هع کا ر  ا اع 

سبت دانبر  سر  ان د ن شا ل کا ا ورهاپ ه د شر  هالاپ، این  وغیرها  سوم ایها  یر سی صهص  ا  خ

سخور  ضخا ت و ق،  سبت طهل یه ا تفاع( و ق،  ست که  اناًیاح رعپ و  پهاالمان)ن کا ا ورهاپ ایگرپ ا

ش هاآنذکر همه  شر  هالاپ یه هدف این نه سوم ایها  یر سی نگاهر  هدها اع  ست. ا ا نوایج آع ای وه نی

 االیل عیر شرایط العم یراپ هدف  ه ا اشا د ا  یاال  ا ندا ند:

تاست که اع تعداا  30اوالً، تعداا کل نوایج آع اینگاهر  هدها یراپ این سیسوم ا  حال حاضر ا  حدوا 

سیهن   سایر یه کا    وه ا   طالعات کالیبرا تا( خیلر کمور  200)حدوا  پاساعد پهاسومیسنایه یراپ 

سوفااد اع حدوا  ست که حور یا ودها ا ضرو پ ا ست. ذکر این نکوه نیز  نگاهر، نوایج  200ا نمهنه آع ای

سط لیگ هس ] نر  هالاپ ته ضاپ قاب خم ست آ دد یراپ اق سیهن ید سیا  73کالیبرا [ اع کراک د ر ی

 هانآ. حال، کالیبراسیهن کا ا ورهاپ  دل   وا پ سیسوم ایها  یرشر  هالاپ که تعداا یرار عیااپ  نج 

کمور اع کا ا ورهاپ   وا پ سیسوم قاب خمنر  هالاپ نیست، یراپ  سیدن یه کراک د ر  نایه حداقل 

 نمهنه نیاع خهاهد ااشت.  200یه تعداا 
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شر  هالاپ پهانمهنهپ او اً، یا  ذا  سخور و  قاو ت یاالپ  ایها  یر ست کا ل یه الیل  شک سرحد  تا 

شها تر و  سوم ا سی شون  یرتر هیهزاین  ضاپ قاب خمنر خهاهد یها. لذا، اع آنجا که اا ا ی یرهانمهنهاع اق

سو اا  شک تعداا نوایج قایل ا ست، یر  ضرو پ ا سیهن کا ا ورهاپ عوال  شرایط یراپ کالیبرا این  اعاین 

 اقضاپ قاب خمنر خهاهد یها. پهانمهنهایها  یرشر  هالاپ کمور اع  پهانمهنهحیث ا  یین 

ضا  ا ک ورل  پهانمهنهثالثاً، ا   ست همز ان  وند عوال   وا پ اق شک شر  هالاپ چ د  ها  ر ایها  یر

 رعپ ا   پهاالمان( ناکایدا پ  هضالالالعر  قاطع 2( کا  ر و ق  هالاپ و 1. این  هاها قبا ت د اع ک  د

سیهن  دل   وا پ و ق  شکست  ه ا نظر ا  کالیبرا صال. ترکیب  خداا این  هاها، تفکیک  ها   حل ات

یاا و ق  گر . اع طر ر، یه الیل ظر یت یا یرپ عک در ناعک  هالاپ که همان  ها اول اسالالت  ا اشالالها  

ساا ر یر کا  ر و ق  قدم  ضاپ  رعپ یه  س گین، ناکایدا پ اق سوفااد اع  قاطع  صه ت ا . شهار ا  

سوه  ا  شر اع کا  ر و ق یا  هاهاپ عوال ناخها شدن عوال نا  رتکر نگتهده یه این نکوه، احومال آ یخوه 

 .ک در 

قهض کرااخون یه کالیبراسیهن  دل ددید که ا  یا اسو اا یه  طالب یاال، ا   صهل یعدپ این  طالعه، ا  

سبت یه کا ا ورهاپ  پالرعدشرایط  علر  قدو  نیست، حساسیت قملکرا  سیسوم ایها  یرشر  هالاپ ن

  دل هیسورعیس تهسعه یا وه  ه ا ا عیایر قرا  خهاهد  ر ت.

سالالاخومانر  ه ا نیاع  پهاسالالومیسالالیه ق هان اولین قدم ا  یرآو ا این حسالالاسالالیت، یاید یه انبال طراحر 

است که  یرهارد یچیکو  هاچالشم یا أغیرخطر اقیو یاشیم. این  رحله خها ته پهالیتحلدهت انجام 

. اع این  و  صل آتر ایودائا  سدر قبل اع و وا یه اصل  هضهع طراحر ضرو پ یه نظر  هاآنکرااخون یه 

و ا  انوها اقدام یه  کرااعار طراحر سالالیسالالوم ایها  یرشالالر  هالاپ  پها وشیه یر سالالر دا ع و کا ل 

 .دینمار ساخومانر  ه ا نیاع ا   راحل یعدپ  پهاقابطراحر 

 



3  

 فصل سوم

 با سیستم دیوار برشی فوالدی یهاساختمانطراحی 
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 مقدمه 3.1

ساله، یه یرآو ا قملکرا  شدد ا  این   شد، ااا ه تحقیو انجام  صل قبلر ییان   پاعدلرچ انچه ا  انوهاپ  

شر  هالاپ  دل پهاسومیس سطهز  خولفر اع عوال   وا پ  ایها  یر شدد یا  صاص اا ا. اع ساعپ  اخو

و ایها ات  هارد یچیکیاع ا  این  رحله خها  نالالالومل یر نمهنه  ه ا ن پهاسالالالاخومانآنجا که طراحر 

سر  صل  جزا یه یر  ست، یک   ساعپ  پها وشعیااپ ا سوم و کیااد  سی ا  قالب  هاآن خولف طراحر 

شدد یا  پهاساخومان د طراحر و ا عیایر قملکرا آیک نرم ا زا  کا   خولف اخوصاص  پها وشطراحر 

و سالالؤاالت  هدها، قسالالمت انوهایر این  صالالل، یه ا ائه دزئیات  اااد شالالدد اسالالت. کس اع   ع ایها ات

 .کرااعار طراحر شدد یراپ ااا ه  طالعه و  صهل یعدپ  پهاساخومان

 طراحی سیستم یهاروشمروری تفصیلی بر  3.2

 ردع  3. این انداااد ردع  سمر طراحر سیوم ایها  یرشر  هالاپ  ا  ه ا تهده قرا   3ا  حال حاضر، 

[ که ا  طهل این 73] AISC 341-10 هالاپ آ ریکا  پهاسالالالاعد پالرعدقبا ت د اع: آیین نا ه طراحر 

 پهاسالالاعدانجمن  20نام یراد خهاهد شالالد،  اه ماپ طراحر « اسالالوه العمل» صالالل اع آن تحت ق هان 

صل اع آن یه 75 هالاپ آ ریکا ] سواندا ا «  اه ماپ طراحر»[ که ا  طهل این   شد و ا نام یراد خهاهد 

س شا د ا  او  ردع اول  پها وش فاهیم و . CSA-S16.1-01 [76]ندا اهاپ کاندایر واانجمن ا  ه ا ا

صحیح  ضر  ها ا ت سوه ی دپ و ا  یع صه، ا صیه اندشددا  طهل این یخش خال صلر طراحر ته .  وش ا

و  شهار ش اخوه  1CLEیا «  وش تلفیقر خطر»و تفسیر آن تحت ق هان « اسوه العمل»شدد تهسط 

[( یه قالود نوایج یه اسالالت آ دد ا  77ا  ااا ه تهضالالیح اااد خهاهد شالالد. نوایج چ د  طالعه )اع دمله ]

ا ده شالالا ل  CLEیدسالالت آ دد اع طریو  وش  پهاسالالوهنقاطع  طالعه حاضالالر حاکر اع آن اسالالت که  

یاالیر  کا پ  ظه  حا  یل، قالود یر  وش هسالالالو د  یه همین ال  .CLE دایگزین تهسالالالط ، چ د  وش 

 ا  کاهش یاید. ا  ک هاآنیه کمک  هاسوهنتا یخنر اع تقاضاپ نیرویر  اندشددکین هاا « اسوه العمل»

. ا  ااا ه ک در  ا کینالال هاا  هاسالالوهنز   مایر نیروپ  حه پ  وش ی«  اه ماپ طراحر»، ها وشاین 

                                              

1 Combined Linear Elastic 



 

  طراحر ساخومان هاپ یا سیسوم ایها  یرشر  هالاپ صل سهم: 

 

58 

 

یه تنالالالریح  وش  یان  پهایخش ا ا   ها وشو  عر ر سالالالایر  میکرااعر  CLEاین یخش  یا ی عدپ  ی

 .ییان خهاهیم نمها CLEنسبت یه  وش  هاآن پهاتفاوت

 مالحظات کلی طراحی 3.2.1

یک اهانه  جهز شدد یه و ق ناعک  هالاپ که ا  این  صل طراحر آن  ه ا تهده قرا  خهاهد  ر ت، ا  

شد،  قر ات 1-3شکل  شا د  ست. چ انچه ا شدد ا نان اااد  سوه العمل « ضرایب نیرو و  قاو ت»ن ا

AISC 341-10 صل  ه ا تهده قرا صلر طراحر ا  این   ست. یا تهده یه این یه ق هان  وش ا    ر وه ا

، حالت حدپ  رو یزش سالالیسالالوم ایها  یرشالالر  هالاپ تهسالالط تنالالکیل همز ان نهاحر «اسالالوه العمل»

ا  حالت خطر یاقر  قمدتاً هاسوهنا  حالر که  شهار و نقاط انوهایر تیرها ک ورل  هاو قغیرخطر ا  

انبر اطمی ان حاصالالالل ک  د و اع  رو یزش ا  حمل یا  د هاو قتا یوهان د اع  نالالالا کت  ؤثر  اند اندد

 عواه گام ساعد دله یرپ نمای د.

و یه   ظه  ا ضالالاپ  شالالهندر تعیین  1-3رابطه یر اسالالاس یرش طبقه طرز و تهسالالط  هاو قضالالخا ت 

 .شهندر ک ورل  پاطبقه حدوایت  ریهط یه حداکثر ا یفت یین 

 1-3رابطه 
0.42 sin(2 )

u
w

yp cf

V
t

F L




 

 pyF، شالهار یرش ضالریبدا  و ق اسالت که تهسالط یک  دل قداپ االسالویک تعیین  uVا  این  عااله، 

عاویه تنالالکیل  یدان کنالالنالالر نسالالبت یه  αو  هاسالالوهن اصالالله خالص یین یال  cfL قاو ت تسالاللیم و ق، 

 :شهار  حاسبه  2-3رابطه  اسواپ قمهاپ است که اع 

1 2-3رابطه 
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 هاورقطبقه تحت بارهای جانبی و نیروهای داخلی ناشی از تسلیم 4. سیستم دیواربرشی فوالدی 1-3شکل 

ضالالالخا ت و ق، طهل و ق،  سالالالاحت  قطع سالالالوهن،  یه تریب نمای دد cI، و wt ،L ،cA ،bA ،hکه ا  آن 

صاالت تیر سو د. ات سوهن ه سر  قطع  ساحت  قطع تیر، ا تفاع و ق و  مان ای ر هع نسوهن یاید اع -یه- 

خمنالالر  هالاپ  پهاقابیهاد و یه دز یرخر اسالالوث ائات، ا  اغلب دزئیات اع  لزو ات اتصالالاالت  یر مان

ا   ه ا دزئیات طراحر اتصال سیسوم ایها  یرشر  هالاپ،  تر سوراد. تهضیحات ک  در ویژد کیروپ 

 علر اخالت  سالالوقیمر ندا ند، یه  پها وشآن یر اسالالاس  پالرعدیه الیل آنکه ا   رای د یرآو ا قملکرا 

 .استنگر وه ه ا تهده قرا    ساله  ظه  حفظ اخوصا  ا  این 

 سازی مدلروش  3.2.2

 ورل و ک هاو قهمانطه  که ا  یخش قبل تهضیح اااد شد، یک  دل تحلیلر یراپ اسوخراج نیروپ یرشر 

نا پاطبقه حدوایت حداکثر ا یفت یین  ست. این  دل یاید کمانش   نکیل  یدان  هاو ق پ العم ا و ت
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سیر  نر قطرپ  ورتب یر آن  ا لحاظ ک د. یراپ این   ظه ، تف ن سوه العمل»ک صیه « ا تا اع  ک در ته

یرایر یا  پاهیعاواست و ا   10صلر که تعدااشان حداقل یرایر  ه ب قطرپ یا شرایط انوهایر  ف پهاالمان

سواپ قمهاپ قرا  اااد 2-3رابطه ) αعاویه  سبت یه  ا ساحت  قطع چ ین  اندشدد( ن شها.   سوفااد  ا

 :شهار  حاسبه  3-3رابطه است و اع  sAیرایر یا  یرهاالمان

) 3-3رابطه  cos sin ) w
s

L h t
A

n

 
 

سایر کا ا ورها  پهاالمان بین تعداا  nکه ا  آن   ه ا  uV.  قدا  اندشددتهضیح اااد  قبالًنها پ است و 

نها پ ا طهل یک کانل و  پهاالمانیاید یا  یانگین  یرپ اع نیروپ  حه پ  هاو قاسالالالوفااد ا  طراحر 

 تصهیر کران آن ا   اسواپ ا قر  حاسبه شها.

[ 75« ] اه ماپ طراحر»و ق  هالاپ یه کا  یرا تهسالالالط  پسالالالاع دلیراپ  تهانر  وش ایگرپ که 

ست اع یه کا  یرپ  ست و قبا ت شدد ا ن هاا  که یه عیرنهاحر یا حداقل  1ناهمسانگراغنایر  پهاالمانکی

سیم  4تعداا  سوا تق ساعپ یا  زایا و  عایبر اع حیث ااندشددا  هر  ا قت و . هر یک اع این او  وش  دل

 پهاالمانتهأم هسو د. ا  حالر که یینورین اقت ا  یرآو ا نیروهاپ یرشر و ق اع آن  پساع دل احور 

ست،  سو د چرا که تغییر عاویه  پهاالماننها پ ا نورپ ا   رای د طراحر یرخه اا  ه نایر اع  احور یی غ

α   سه این  ا ست و هاالمانرای د تکرا پ طراحر یا تغییر ه د صه  همراد نی نخ صالز   ت ها اع طریو ا

دهت  ناهمسانگراغنایر  پهاالمان. همچ ین، اسوفااد اع رای ر صه ت  هاالماناخوصاص یا وه یه این 

 نوایج آع اینگاهر نرسیدد است. دییتأغیرخطر یه  پهالیتحلانجام 

ضخا ت  ست آ دد اع  دل، اع تحقو  کانیزم  رو یزش  هاو قکس اع تعیین  شر ید ساس نیروهاپ یر یر ا

ا   قایل نیروهاپ  و اظر یا تسالاللیم و ق  هاسالالوهناع طریو ک ورل تیرها و  3.2.1 ه ا اشالالا د ا  یخش 

صل  سبه این نیروها یراپ شهار اطمی ان حا رعپ ا قر و قمهاپ   پهاالمان. یخش یعدپ یه نحهد  حا

ساله)که ا  این  صه ت  هاآناع    صا  یه ترتیب یه  (  یه شهار یاا « سوهن»و « تیر»یراپ  احور و اخو

 .کرااعار صه ت  جزا 

                                              

1 Orthogonal 
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 نیروی تیرها 3.2.3

شر  هالاپ ا  حالت  رو یزش ا   سوم نیروهاپ  ؤثر یر ایها  یر ست.  2-3شکل سی شدد ا نان اااد  ن

تهسط اصهل اسواتیک و یه صه ت  شهندر تیر و سوهن وا ا  پهاالمانوهاپ ااخلر که تهسط و ق یر نیر

 :اند حاسبهعیر قایل 

2sinxci 4-3رابطه  yp wiw F t  

1 5-3رابطه 
2 sin 2yci xbi yp wiw w F t   

2cosybi 6-3رابطه  yp wiw F t  

ام هسالالو د  iپ وا ا یر سالالوهن طبقه روا قر و قمهاپ نی پها ؤلفهترتیب  هی yciwو  xciwا  این  وایط، 

 .شهندر یه طرع  نایهر یراپ تیرها تعریف  ybiwو  xbiw و

 
تشکیل دهنده یک قاب دیوار  یهاستون( و هاآن. نمودار جسم آزاد اتصاالتک تیرها )بعضی از 2-3شکل 

 طبقه4فوالدی  برشی

  اع طرف و ق، تفسیر هاسوهنیراپ یه است آو ان نیروپ  حه پ تیرها ناشر اع یا   سوراد ا قر وا ا یر 

سوه العمل» صیه « ا شدد یر  وپ   رهاپ ا قر )نمای دد  ک در ته سوه حمل  سوهن کیه تا اع  دل یک 
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، پسالالالاع دل ریهط یه این  پهارد یچیکاب اع   ادو سالالالخور  حه پ تیرها( اسالالالوفااد شالالالها. یه   ظه

نیروپ  %50یا  رض حمل    رهاپ  ه ا اشالالالا د العملقکستا نیروپ  اهدر اداعد «  اه ماپ طراحر»

ضر نیروپ   ر  سوفااد اع این  رض، ا   طالعه حا شها. یا ا سبه  سط هر یک اع   رها  حا سوهن ته ا قر 

 تهسط  ایطه عیر  حاسبه شدد است: شهار نمایش اااد  siPام که یا  iطبقه 

1 7-3رابطه 
2 , ( 1) , 1( )si xci cf i xc i cf iP w h w h   

سوهن ا  طبقات   cf,i+1hو  cf,ihا  این  ایطه،  سو د. کس اع  i+1ام و  iیه ترتیب یرایر ا تفاع خالص  ام ه

 briPو  bliPپ   رها، نیروپ  حه پ تیرها ا  او انوهاپ چپ و  است که یه یورتیب یا رویه است آو ان نی

 ( یه صه ت عیر یدست خهاهد آ د:2-3شکل یا تهده یه ایا رام آعاا تیرها ) شهندر نمایش اااد 

 8-3رابطه 
( 1)( )

2
cf

bli xbi xb i si

L
P w w P    

 9-3رابطه 
( 1)( )

2
cf

bri xbi xb i si

L
P w w P   

. یا  علهم یهان نیروپ یاشالالدر  هاسالالوهن عرف طهل خالص تیر ا  حد  اصالالل یال  cfLا  این او  ایطه، 

ام ا  او انوهاپ چپ و  اسالالت یه ترتیب یرایر یا  i قطع تیر طبقه  ، ظر یت ل گر کالسالالویکرهایت حه پ 

pbliM  وpbriM  و یراپ حفظ  اند حاسالالبهقایل  پانا هنییآخهاه د یها که یه کمک  وایط شالال اخوه شالالدد

نیروهاپ یرشالالر  pbriMو  pbliM. کس اع  حاسالالبه شالالهار ا  ای جا خهااا پ  هاآناخوصالالا  اع ذکر  وایط 

 شهار  و اظر یا این ل گرها ا   حل  فاصل کالسویک  حاسبه شدد و سپس یه نقاط ایودایر تیر   وقل 

  طایو  وایط عیر یدست آی د:  briVو  bliVتا 

 10-3رابطه 
( 1)

( )
( )

2
prri prli

bli ybi yb i

hi

M M
LV w w

L



   

 11-3رابطه 
( 1)( )bri bli ybi yb iV V w w L   

سوهن ا  طبقه  hiLا  این  وایط  صل او یال  ست. ل گر انوهاپ چپ تیر،  iطهل خالص تیر ا  حد  ا ام ا

bliM اع طریو   وقل کران  تهانر ،  اprliM :یه نقطه انوهایر تیر یدست آو ا 

 12-3رابطه 
bli prli bli shM M V L  



 

  طراحر ساخومان هاپ یا سیسوم ایها  یرشر  هالاپ صل سهم: 

 

63 

 

 اصله یین نقطه  حل تنکیل  فصل کالسویک و یال سوهن است. یراپ  حاسبه  hL-cf=LshLکه ا  آن 

ع کاهش یا  قط این طهل،  حل تنکیل  فصل کالسویک یا تهده یه دزئیات اتصال )یه ق هان  ثال اتصال

ص( و یا RBS یا وه یا صله  پانا هآیین  پهاهیته سوهن( تعیین  1)ا   ا ر یرایر ا تفاع  قطع تیر اع یال 

سبه هاش شر اع یا   سوراد و ق که ا  طهل bliM. ا   حا ساا ر ناایدد  شهار وا ا  shL، ل گر نا یراپ 

  ر وه شدد است. ل گر انوهاپ  است سوهن نیز یا  ایطه  نایهر قایل  حاسبه است.

صیه  صل «احرر اه ماپ ط»طبو ته نکیل  ف صلر ا  نقاط ت شرایط  ف ، یراپ انعکاس اثر یا هاپ ثقلر، 

ست که تما ر ظر یت ل گر شهار سویک ا  تیر ا  نظر  ر وه کال سوها  ا ضهع یر این  رض ا . این  ه

ست. نیروهاپ یرشر و خمنر ناشر اع یا  ذا پ ثقلر که یا  کالسویک تیر صرف تحمل یا  دانبر شدد ا

ا  یاال یایسالالور یا اسالالوقااد اع ترکیب یا هاپ   اسالالب یا یا هاپ یدسالالت آ دد   دیآر این  رض یه اسالالت 

ترکیب شالالهند. نیروهاپ  حه پ، یرشالالر و خمنالالر یدسالالت آ دد ا  نقاط انوهایر تیر یراپ ک ورل کفایت 

 .رندی ر  قطع تیر  ه ا اسوفااد قرا  

 ب ر یر حصهل اطمی ان اع تنکیل  فصل کالسویک ا  نقاط انوهایر تیرهاست. « اسوه العمل»الزا ات 

ش د که تنکیل  فصل کالسویک ا  این نقاط یا تهده یه ایا رام ا  این خصهص یاید این نکوه  ا  وذکر 

 دا ا.ن پااضا هل گر خمنر تیرها تحت یا  دانبر یه صه ت طبیعر  حقو خهاهد شد و نیاع یه ک ورل 

 هاستوننیروی  3.2.4

چپ و  است یراپ  پهاسوهن، ایا رام دسم آعاا یروپ تیرها ا  نقاط انوهایر آن هاکس اع یدست آو ان ن

 وایط  ریهط یه  حاسبه نیروهاپ  .(2-3شکل ) رای ر  ه ا تهده قرا   هاسوهناسوخراج نیروپ ااخلر 

این  وایط اثر یا هاپ ثقلر ناایدد  جا  ااا ه ا ائه خهاهد شد. ا  اسوخرا هاسوهن حه پ، یرشر و خمنر 

ین اثر یایسور یه نحه   اسب یا انجام آنالیزهاپ ددا انه اع سیسوم تحت  ر وه شدد است. یا این ودها، ا

 یا هاپ ثقلر و ترکیب نیروهاپ ااخلر یدست آ دد یا  قاایر این یخش لحاظ شها.

 نیروی محوری 3.2.4.1

سط  پهاسوهننیروپ  حه پ  ست یه ترتیب ته نان اااد  crPو  clPچپ و  ا سبه  شهندر ن و یراپ  حا

ام ا  حد  i بین ا تفاع طبقه  ihکمک  ر ت. ا  این  وایط  14-3رابطه و  13-3رابطه اع  تهانر  هاآن
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صل خط  حه پ تیرها و  ساعد  stN ا شدر ییانگر تعداا طبقات  صیه یا ساس ته «   اه ماپ طراحر». یر ا

اهانه  جاو  یه اهانه  سالالاللح شالالالدد یه ایها  ا  کاهش یا   یر ماناثر یرش انوهایر  هدها ا  تیرهاپ 

یایسور ا  نظر  ر وه شها. ا رچه این تیرها  هاآنیا  رض تنکیل  فصل کالسویک ا   هاسوهن حه پ 

 تهانرنم ا  هاآندزئر اع  کانیزم کالسالالویک ا  حالت  رو یزش نیسالالو د و ی ایراین تنالالکیل  فصالالل ا  

ا، این  رض یه سبب اثر  ثبت آن ا  کاهش  حا ظه کا پ  هدها ا   وایط قطعر  رض کرا، یا این وده

 .یراتهده قرا    یهور است  ه ، «اسوه العمل»طراحر 

 13-3رابطه 
i i

cli ycj j blj

j Nst j Nst

P w h V
 

   

 14-3رابطه 
i i

cri ycj j brj

j Nst j Nst

P w h V
 

    

 بارهای جانبی معادل 3.2.4.2

، نیروهاپ دانبر  و اظر یا  کانیزم  رو یزش  رض هاسالالالوهنااخلر و یرش یراپ یدسالالالت آو ان خمش 

ست که این نیروها یا یا  دانبر  شایان ذکر ا ش د.  نخص یا سوفااد ا  طراحر  پالرعدشدد یاید    ه ا ا

سیا  وم تفاوت سسی ضخا ت و ق  ه ا نیاع و ی شر اع تفاوت  یان  عیااپ اا ند که این تفاوت اع طر ر نا

شر اع این حقیقت  نیتأ  ست و اع طر ر نا ست شدد ا نکیل  فصل ا که یا  دانبر طرز الزا اً   جر یه ت

صل  فروض  شهارنمکالسویک ا  تما ر تیرها  نکیل این  فا سبه یا  دانبر  عاال ت ا  حالیکه ا   حا

ست نر اع  رای د طراحر یه  وش ا ست و یا ا  نظر  ر ون  CLE. ی ا یراین تعیین یا  دانبر  عاال یخ ا

انجام  2-3شکل یرش خه اد ننان اااد شدد ا   پها حلتعاال یین نیروهاپ دانبر و یا هاپ ااخلر ا  

 .شهار 

یر حسالالالب  پالرعد ا یا اسالالالوفااد اع الگهپ یا  دانبر  iFیراپ این هدف، یاید ایودا تما ر نیروهاپ دانبر 

یه  1Fنیروپ  عداا  جههالت  تا ت قه اول نهشالالالالت  دانبر  1وا ا یر طب یا   ید. الگهپ  یا کاهش  قدا 

تراع طبقه  iHطبقه،  پالرعدوعن  iWننالالان اااد شالالدد اسالالت که ا  آن  15-3 ایطه ا  « اسالالوه العمل»

 تهانر  ا  1F/iF=iγیک  قدا  ثایت هسو د. یا اسوفااد اع این  ایطه،  kیرش کایه و  Vنسبت یه تراع کایه، 

 ییان کرا. 16-3 ایطه تهسط 



 

  طراحر ساخومان هاپ یا سیسوم ایها  یرشر  هالاپ صل سهم: 

 

65 

 

1 15-3رابطه 

1

k

i i
i iNst

k

i i

i

W H
F V F

W H





 


 

 16-3 ایطه 
1 1

k

i i
i k

W H

W H
  

سبت یه  سمت چپ واقع ا  طبقه اول و حل آن ن سوهن  یا نهشون  ایطه تعاال ل گرها حهل نقطه کایی ر 

 ، ت ها  جههل  سئله، خهاهیم ااشت:1F وغیر 

 17-3رابطه 

1
21

1 1 1

1

1

2 ( )
Nst Nst Nst

bli bli i xci i i i

i i i

Nst

i i

i

M P H w h H h

F

H



  



 
   

 

  


 

 4-3رابطه و  8-3رابطه ، 12-3رابطه یه ترتیب اع  تهانر  ا  xciwو  bliM ،bliPو  00H=که ا  آن 

صه ت  16-3 ایطه اع  iγیدست آو ا. یا دایگزین کران  عیر قایل ییان  ترساادا   ایطه یاال، این  ایطه یه 

 خهاهد یها:

 18-3رابطه 

1
21 1 1

1 1 1

1
1

1

2 ( )
n n n

k

bli bli i xci i i i

i i i

n
k

i i

i

W H M P H w h H h

F

W H



  





 
   

 

  


 

نبر یراپ اسوخراج یا  دا« اسوه العمل»ا  ای جا یاید یه این نکوه اشا د کرا که  ایطه کین هااپ تهسط 

 هالاپ یا نیروهاپ وا اد اع  پهاو ق. یه ییان ایگر، ا  اسوخراج این  ایطه،  سدرنم عاال یه نظر صحیح 

ست. یا این حال، قدم ا   اندشدددایگزین  هاآنطرف  شدد ا شوه  ساعد نه و  ایطه  ریهط یه تعاال کلر 

نظر  ر ون یعضر اع نیروهاپ وا اد اع طرف و ق ا  این تعاال )ت ها نیروهاپ ا قر وا ا یر تیرهاپ  هقانر 

ست. یا این ودها، ا  نظر اندشددو تحوانر ا  نظر  ر وه  (   جر یه قدم صحت  ایطه یدست آ دد شدد ا

سها  دپ  سترنم ر ون کا ل نیروهاپ وا اد اع طرف و ق نیز   جر یه  ایطه  نها چرا که ا  این  تهان ی

ساعد حذف  سواتیکر و شدندر صه ت این نیروها یا یکدیگر خ ثر و اع  عااله تعاال کلر  صهل ا . ی ایر ا

نا کت نیروهاپ ااخلر  صحیح ا  نظر  ر ون   شیهد  سایر نیروهاپ ااخلر،  و ق ا  تعاال کلر همان د 

ست  ان د آنچه ا  این  سب ا سوفااد اع یرش  حلر   ا سالهساعد ا ساعپ     ه ا  هاسوهنیه   ظه  ددا

 اسوفااد قرا   ر وه است.
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 نیروهای برشی و خمشی 3.2.4.3

ع  کانیزم  رو یزش ا  سالالیسالالوم ایها یرشالالر  هالاپ، هکس اع یدسالالت آو ان یا هاپ دانبر  و اظر یا وق

شر ااخلر سوفااد اع  پهاسوهن نیروهاپ یر ست یه ترتیب یا ا قایل  20-3 ایطه و  19-3رابطه چپ و  ا

 .اند حاسبه

1 19-3رابطه 
2

i

cli j xcj j blj

j n

V F w h P


     

1 20-3 ایطه 
2

i

cri j xcj j brj

j n

V F w h P


     

 تهانر ،  ا criM، و سوهن سمت  است، cliMیه شکلر  نایه، ل گر خمنر ا  کایین سوهن سمت چپ، 

 یدست آو ا. 22-3 ایطه و  21-3رابطه  یه ترتیب اع 

1 1
2 2( ) ( ) ( )

i i i i

cli j j i i xcj j j i i j blj j i i blj

j n j n j n j n

M F H H h w h H H h h P H H h M
   

              

 21-3رابطه 

1 1
2 2( ) ( ) ( )

i i i i

cri j j i i xcj j j i i j brj j i i brj

j n j n j n j n

M F H H h w h H H h h P H H h M
   

             
 

 22-3 ایطه 

 اه ماپ »سالالالاعپ  وش طراحر و یه   ظه  حذف نیاع یه  حاسالالالبه یا هاپ دانبر  عاال،  سالالالاادیراپ 

ست که ا  ای جا اع آن یه « طراحر ن هاا کراد ا شر  ا کی شدد» و سااد  شد و «  وش  رابطه یاا خهاهد 

طه  رض شدد است که . ا  اسوخراج این  ایک در  ا یراپ  حاسبه ل گر خمنر سوهن کین هاا  3-23

ساوپ یین  سبت   شکل  ر وه ا  انوهاپ هر تیر یه ن سی پهاسوهنل گر  صل یه آن تق م یاال و کایین  و

 یراا   ر اههیتکخهاهد شد و یا ل گر او انوهاپ سوهن ناشر اع نیروهاپ  سوراد و ق که یا  رض شرایط 

ننان اااد خهاهد شد، ل گر  3 صل   اا  او انوهاپ سوهن  حاسبه شدد است دمع خهاهد شد. چ انچه 

شدد یه این  وش اع  قدا  یدست آ دد اع  وایط یاال کمور خهاهد یها و این  سبه  نر  حا  یه نهیه خهاخم

 خهاهد شد. CLEشدن طراحر یه قمل آ دد یر  ب اپ  وش سااد شدد نسبت یه  وش  ترسبک  جر یه 

نیز طبو  وش سالالااد شالالدد، یجاپ یه کا  یرپ نیروهاپ  و اظر یا  هاسالالوهنقالود یر این،  حاسالالبه یرش 
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که این  هضهع نیز  ک در یا هاپ دانبر  عاال اع تهعیع  ساوپ یرش و ق یین او انوهاپ سوهن اسوفااد 

شدد یراپ  سبه  ضاپ  حا سون تقا اغلب ا  طراحر  هاسوهنهرچ د یرش  شهار  هاسوهن  جر یه  روکا

 .شهارنم عیا  واقع  هاالمان قاطع این 

21 23-3رابطه 
2 /12cli bli xci iM M w h  

 سایر مالحظات طراحی 3.2.5

الزا ر اا ا « اسالالوه العمل»قبلر،  پهایخشقالود یر ک ورل  قاطع ا  یرایر نیروهاپ اسالالوخراج شالالدد ا  

یه کا  یراد شالالالدد یراپ تیرها و  یه ترتیب اع  هاسالالالوهن ب ر یر این که  مان ای رسالالالر  قاطع  ید  یا

h/4)Lw(Δt0.0031  و/L4hw0.0031t که ا   ایطه اول  یاشالالالد تریز گwΔt  اخوالف قبا ت اسالالالت اع

 سالالالخور نیتأ ضالالالخا ت و ق یه کا    وه ا  یاال و کایین تیر  ه ا یحث. این الزام یه   ظه  اطمی ان اع 

سطح  ساحت کا ر اع  سلیم ا    ست تا وقهع ت شدد ا ضاپ  رعپ ایها  ا  نظر  ر وه  خمنر کا ر ا  اق

ها نوایج آع اینگاهر کا ر یه سبب نباسوه العمل،  2005ا  نسخه ایها   مکن شها. قالود یر این الزام، 

 د، ک دییتأ هالاپ یا نسبت اهانه ییش اع حد کهچک و یا ییش اع حد یز گ  ا  پهاو قکه   وا    اسب 

یها که این  حدوایت ا  نسالالخه  حدوا شالالدد  2.5و  0.8نسالالبت دانبر  جاع و ق  هالاپ یین او حد 

 .حذف شدد است 2010

 طراحی جایگزیی یهاروش  3.2.6

اشالالا د شالالد، یا ا  نظر  ر ون کدیدد تمرکز  حلر   وا  غیراالسالالویک که اع  سالالورش  الًقبهمانطه  که 

 هالاپ و  پهاو ق، وقهع همز ان تسالاللیم ا  تما ر ک در یک هاخت این   وا  ا  تما ر سالالاعد  مانعت 

واقعر یسالالالیا  نا حومل اسالالالت. ی ا یراین،  حا ظه کا پ  پالرعدنقاط انوهایر تیرها ا  طر یک یا  ذا پ 

، که ا  یاال یه آن کرااخوه شالالالد، CLEقایل تهدهر یر  وش طراحر  بو ر یر ظر یت کالسالالالویک و ق، 

 صالالل یراپ تقاضالالاپ نیروپ  حه پ و خمنالالر یعدپ این  پهایخش ورتب اسالالت. این  حا ظه کا پ ا  

 [( نیز یهاد است.77 ،64] ا اذقان سایر  حققین ) ه ا یر سر قرا  خهاهد  ر ت و  ه هاسوهن
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سکین یخنر اع این  نر  پها وش، پکا  حا ظهیراپ ت سبه نیروهاپ  حه پ و خم دایگزی ر یراپ  حا

 ، یا هاپ« وش سااد شدد»شا ل  ها وشسیسوم ایها  یرشر  هالاپ کین هاا شدد است. این  پهاسوهن

ندید یا وه )یا یه طه  خالصه  ندید یا وه وش »دانبر ت ست که ا  این  « تحلیل یا ا زون»و «( ت یان ا

 .اندددشکین هاا «  اه ماپ طراحر»و او  ش قبلر تهسط « اسوه العمل» وش آخر تهسط تفسیر 

تحلیل »تنالالریح شالالد و دزئیات قملیاتر  وش  3.2.4.3ا  قسالالمت انوهایر یخش «  وش سالالااد شالالدد»

اقوباسالالالر اع  وش « تنالالالدید یا وه» صالالالل ا ائه خهاهد شالالالد.  وش یعدپ این  پهایخشا  « یا ا زون

 یرپ دانبر است و یر اساس آن نیروپ سیسوم یا پهاسوهناضا ه  قاو ت ا   نیتأ ا  « اسوه العمل»

( اع حاصالالل دمع نیروپ  حه پ ناشالالر اع یا  دانبر طرز mEاحاطه ک  دد و ق  هالاپ ) سالالوهن حه پ 

( و  ؤلفه قمهاپ نیروپ تسالاللیم و ق ا  این aboveEا  سالالوهن طبقه یاال ) Ω=2تنالالدید یا وه یا ضالالریب 

 : دیآر طبقه یدست 

1 24-3رابطه 
2 sin 2m y y w c aboveE R F t h E  

[ نیز  وش دایگزی ر یراپ  حاسالالالبه نیروپ 76] CSA-S16شالالالایان ذکر اسالالالت که آیین نا ه کانااایر 

. ا  این ک در یاا  1« وش  بو ر یر ظر یت غیر سالالوقیم»که اع آن یه  ک در  عر ر  هاسالالوهن حه پ 

ضریب یز   مایر  ضرب ا   وش،  ست آ دد اع یا  دانبر طرز  هاسوهننیروپ  حه پ یراپ  سبه ید  حا

 uV/eV=B هالاپ و تهسالالط  ایطه  پهاو قشالالدد ا   نیتأ اضالالا ه  قاو ت  که تایعر اسالالت اع شالالهار 

و   =)Lsin2αwt yFyR(شدد تهسط و ق  هالاپ  نیتأ  قاو ت یرشر  eV. ا  این  ایطه شهار  حاسبه 

uV  سبه ست که هر او ا  کاپ ایها   حا ضریبدا  و ق ا شر   پهاسوهن. نیروپ  حه پ اندشددنیروپ یر

طبقه اول کهچکور  پهاسالالوهننباید اع نیروپ  حه پ   دیآر یدسالالت  Bطبقه اوم که یا اقمال ضالالریب 

 ن اضا ه  قاو ت و ق  هالاپگر وناع دمله ا  نظر  یرهاضعفیا ذکر « اسوه العمل»انوخاب شها. تفسیر 

)یا  دانبر  3.2.4.2ا  طبقات یاالتر، اسوفااد اع این  وش  ا   اسب ا عیایر نکراد است. چ انچه ا  یخش 

 عاال(  فوه شد، قلت اصلر تفاوت یین یا  دانبر طرز و یا  دانبر  عاال یا تنکیل  کانیزم  رو یزش، 

ک یا تهده یه قدم احوساب تنکیل  فصل کالسوی تفاوت ا  تنکیل  فاصل کالسویک انوهایر تیرهاست.

ضریب یز   مایر یه  وش آیین نا ه  سبه  سابCSA-S16ا  نقاط انوهایر تیرها ا   حا  ،، این قدم احو

                                              

1 indirect capacity design method 
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و اشکال  ریهط یه قدم احوساب اضا ه  قاو ت و ق ا   است CLEاخوالف اصلر یین این  وش و  وش 

. ا   سالالدر طبقات یاالیر ا   قایل اخوالف ناشالالر اع ا  نظر  ر وه ننالالدن  فاصالالل تیرها ناچیز یه نظر 

 ه ا تهده قرا    سالالالاله، این  وش ا  این CSA-S16 نا هنییآدمع ی دپ اشالالالکاالت  ریهط یه  وش 

 نگر وه است.

 طراحی الگوریتم 3.2.7

( اع یک سه، و 2-3رابطه  رعپ ) پهاالمان( و سطح  قطع αوایسوگر یین عاویه تنکیل  یدان کننر )

سوگر یین  قاطع این  سوفااد اع  هاالمانوای سهپ ایگر، ا و نیروپ یرشر و ق و ضخا ت العم یراپ آن، اع 

ناکذیر  یا ا  نظر  ر ون این وک در یک  رای د طراحر تکرا پ  ا ادو اب  یاع  اقعیت که . اهمیت این ن

ست که خها ا   عرض تعیین ا  طر  رای د  ضخا ت آن ا سط و ق تایعر اع  شدد ته  قدا  یرش دذب 

. ادراپ اسالالور چ ین  رای دپ  ونالالکل اع ا ائه یک حدس اولیه یراپ شالالهار  تر وشالالنطراحر اسالالت، 

سولزم تخمین یرش  پهاالمانو  قاطع  هاو قضخا ت  ست. چ ین انوخایر   ضخا ت و  هاو ق رعپ ا

ستیرش ه ا نیاع  و اظر یا این  ضخا ت و ق،  قاطع اولیه ها  رعپ یا ا  نظر  پهاالمان. ا  کر تخمین 

( قایل تعیین است. کس اع انوخاب  قاایر اولیه 3.2.5)یخش  هاآن ر ون حداقل  مان ای رسر  جاع یراپ 

یک  دل تحلیلر  هاو قاع یرش  ترویاقعپ، یه   ظه  ا ائه تخمین  ر پهاالمانو  قاطع  هاو قضخا ت 

 هاو قو اصالز ضخا ت  هایرش ه ا نیاع خهاهد یها. یا اسوخراج این  3.2.2یا شرایط ذکر شدد ا  یخش 

 تکرا  شهندد طراحر تا  سیدن یه همگرایر ااا ه خهاه د یا ت. پهاحلقه

شد یا این تفاوت که یدلیل  سوفااد خهاهد  شد ا  یک طراحر کا پیهترپ نیز ا  رای دپ  نایه آنچه  فوه 

هم  هاحدسسرقت و سههلت انجام تکرا ها، ا ائه حدس اولیه نیاع  د صرف اقت خاصر نبهاد و او ترین 

ضا ر یا یک یا او تکرا   ساس  وش طراحا شد. یر ا شدد یه  قاایر نزایکر   جر خهاه د  ضیح اااد  ر ته

سوخراج نیروپ  صر  ظر اع  وش ا ندید یا وه و یا CLE) وش  هاسوهنا  این یخش و  شدد، ت سااد   ،

 ا  نظر  ر ت. 3-3شکل  طایو  تهانر ،  رای د طراحر سیسوم ایها  یرشر  هالاپ  ا تحلیل یا ا زون(

سعه یک نرم ا زا  طرا شر  هالاپ تحت ق هان این الگه یوم ا  ته یه کا   SPSWDesignerحر ایها  یر

و سالالریعور  ترویاقیراد شالالدد اسالالت. دزئیات تهیه این نرم ا زا  که اع آن یه ق هان ایزا پ یراپ طراحر 

 ا ائه شدد است.« الف» ه ا نیاع ا  این  طالعه اسوفااد شدد است ا  ضمیمه  پهاساعد
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 . الگه یوم طراحر سیسوم ایها  یرشر  هالاپ3-3شکل 

 م تلا طراحی یهاروشارزیابی  3.3

تجهیز شدد تهسط   وش[، 63[ و ]77یه آن اشا د شد، یه تصریح  طالعات  ذشوه همچهن ] قبالًچ انچه 

صا  اع آن یه ق هان AISC 341-10 [73آیین نا ه  صل یه اخو سوه العمل»[ )که ا  این   شد( « ا یاا 

شر  هالاپ یا ا ده  سوم ایها  یر سی ست. ی پکا  حا ظهیراپ طراحر  بو ر یر ظر یت  ه یاالیر همراد ا

سر  صل،  ترویاق  ظه  یر  ضهع، ا  این   سبه خولف  پها وشاین  ه سط   حا سوهنها که ته ضاپ  تقا

سوفااد اع نرم ا زا  تهسعه  اندشددکین هاا [ 75« ] اه ماپ طراحر»و [ 73« ]اسوه العمل»تفسیر  یا ا

سوفااد اع تحلیل ای ا یکر غیرخطر  ساخومان نمهنه ا  نرم  پها دلیا وه و نیز یا ا شدد اع چ د  ایجاا 

ساس این ا عیایر، انوخاب  وش طراحر OpenSees [57ا زا   شد. یر ا  پهاساخومان[ ا عیایر خهاه د 

سیسوم ایها  یرشر  هالاپ یه کا ا ورهاپ عوال  دل و ق  پالرعداصلر  ه ا اسوفااد ا  یرآو ا حساسیت 

  صه ت خهاهد  ر ت. هالاپ، 
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 مورد نیاز در ایی مرحله یهاساختمان طراحی 3.3.1

 خولف طراحر  پها وشکه نقطه ا وراق  هاسالالوهن خولف یرآو ا تقاضالالاپ  پها وشیر سالالر    ظه  یه

شدد ا   سوه العمل»تجهیز  ست«  اه ماپ طراحر»و « ا ساخومان ا سه  طبقه یا کا یرپ  17و  10، 3، 

سوم یا یرپ  سی سکهنر و  شر  هالاپ  ه ا تهده قرا  عم یه ال. اند ر وه  دانبر  حیطر اع نهع ایها  یر

و کالن،  اندشالالددطراحر انوخاب  پها وشت ها یه   ظه   طالعه  قد اتر  هاسالالاخومانذکر اسالالت این 

صلر یه کا    وه ا   ساخومانر ا صیات قایهاپ  سایر خصه ض پهالیتحلا تفاع و  ع های ا یکر ا زای دد  ه

 یروع  سانر خهاه د شد. هاساخومانیعدپ یا تهده یه تجریه یدست آ دد ا   طالعه این  صل 

صل پهاساخومانالن و نماپ ک شدد ه ی یه کا    وه ا  این   ا   هاآنیر  وپ همراد یا هاپ ثقلر اقمال 

شدد ا 4-3شکل  نان اااد  شر  هالاپ ا  هر دهت ا   قایل یا هاپ دانبر . ستن سوم ایها  یر سی او 

یا  هاساعد طراحر. (4-3شکل ) اند ر وهکه یصه ت  وقا ن ا  کالن ساعد قرا   ک  در اقمال شدد  قایله 

انجام شدد  4-3شکل و یا اسوفااد اع  دلر  نایه یخش سمت  است چنم کهشر اع سیسوم یا یرپ ثقلر 

 .است

 
 م تلا طراحی یهاروشبه کار رفته در برآورد  یهاساختمان. پالنک ارتفاع و بارگذاری ثقلی 4-3شکل 

سایASCE7-10 [78و ثقلر اقمالر یا تهده یه آیین نا ه  پالرعدیا هاپ  ساعد [ و یا  رض قرا   یرپ  ت 

یا  یا  کالیفرن یب یرایر   D1Sو 0T ،sT ،DSS پالرعد پکا ا ورهاا    طقه  یه،   0.076یه ترت   0.379ثان
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«  سااد شدد»یر اساس  وش  هاساخوماننویجه طراحر این  .اندشددتعیین 0.5793g و  1.5267g ثانیه، 

ددول ، 1-3ددول  ا  ،(SPSWDesigner) تهسالالعه یا وه ا زا نرمقبل و یه کمک یخش  ه ا اشالالا د ا  

 ننان اااد شدد است. طبقه 17و  10، 3 پهاساخومانیه ترتیب یراپ  3-3ددول و  3-2

 «ساده شده»بر اساس روش طبقه -3نمونه  ساختمان طراحینتایج . 1-3جدول 

 ( ̊ ) tw (mm) HBE VBE α طبقه

1 2 W12X22 W12X87 42 

2 2 W24X55 W14X120 43 

3 1 W24X55 W12X96 43 

 «ساده شده»طبقه بر اساس روش -10. نتایج طراحی ساختمان نمونه 2-3جدول 

 ( ̊ ) tw (mm) HBE Section VBE Section α طبقه

1 5 W16X31 W14X342 37 

2 5 W24X55 W14X342 39 

3 4 W12X26 W14X257 37 

4 4 W18X40 W14X257 38 

5 4 W14X159 W14X311 43 

6 3 W14X34 W14X176 40 

7 3 W14X159 W14X233 44 

8 2 W12X22 W12X106 43 

9 2 W14X120 W14X145 44 

10 1  W14X145  W14X120 44 
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 «ساده شده»طبقه بر اساس روش -17. نتایج طراحی ساختمان نمونه 3-3جدول 

Story tw (mm) HBE VBE α ( ̊ ) 

1 5 W12X30 W14X500 37 

2 5 W12X30 W14X500 37 

3 5 W14X30 W14X500 37 

4 5 W18X35 W14X500 37 

5 5 W24X55 W14X500 39 

6 4 W12X26 W14X426 37 

7 4 W12X30 W14X398 38 

8 4 W14X30 W14X370 38 

9 4 W18X40 W14X370 39 

10 4 W14X283 W14X455 44 

11 3 W12X19 W14X257 44 

12 3 W18X35 W14X257 40 

13 3 W14X283 W14X370 44 

14 2 W12X26 W14X159 40 

15 2 W14X34 W14X145 41 

16 2 W14X283 W14X283 44 

17 1 W14X283 W14X233 45 

ضخا ت حداقل  شرایط واقعر ادرا،  سبر  انوخاب   وررلی  1 یانر یرایر یا  پهاو قیراپ ا نظر  ر ون ن

ا زایش یاید. این  رض یا  رض یه کا    وه ا  یعضالالالر   وررلی  1ا  هر  ام یه انداعد  تهاندر شالالالدد که 

[ که ا  آن  قاایر اقیو یه اسالالت آ دد اع  وایط طراحر یا 61 طالعات ایگر  ان د  طالعه کریا و یرونیه ]

یر  وپ ، تفاوت اا ا. ا رچه اقمال شالالالرایط ادرایر اند ر وه ه ا اسالالالوفااد قرا    وررلی  0.001اقت 

شد، ا ا این  ها وشتغییر  ریتأث قاایر حداقل  ه ا نیاع   جر یه کاهش  و  رضیات یر نوایج نهایر خهاهد 

 تأثیر ذا پ نباید ییش اع آنچه ا  قمل و ا  شرایط واقعر  ه ا انوظا  است یز   مایر شها.
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 جهت انجام تحلیل دقیق هاسازه یرخطی  یساز مدل 3.3.2

 ه ا اسالالوفااد  OpenSees [57]نرم ا زا   ، ه ا  طالعه پها دلکر غیرخطر ای ا ییراپ انجام تحلیل 

ا  هر دهت ت ها یک قاب  جهز یه ایها   ،پاسالالالاعدقرا   ر وه اسالالالت. یا تهده یه تقا ن  هدها ا  کالن 

نصف درم طبقه یه این  دل  ،است. ا  هر طبقه ا  نظر  ر وه شددیرشر  هالاپ ا   دل او یعدپ ساعد 

یا  لسالالفه طراحر ا  نظر  هانگاشالالتشالالوابتا یا هاپ ای ا یکر ایجاا شالالدد ا  اثر اقمال اخوصالالاص یا وه 

 . ر وه شدد یراپ سیسوم یا یر دانبر هماه گ یاشد

 ریهط یه سالالیسالالوم یا یرپ دانبر یا یکا  یرپ  P-Deltaاثر سالالیسالالوم ثقلر یر یز گ نمایر اثرات ثانهیه 

صاللبر هسالو د که تهسالط  پهاالمانتکیه ک  دد  پهاسالوهندد لحاظ شالدد اسالت. تکیه ک   پهاسالوهن

صل  پها کیل ساعد  و صل ا  تراع طبقات یه  سر ف صه ت نیروپ  پالرعد. یا هاپ شهندر صلب او  ی

(. یا تغییر  کان 4-3شالالکل ) شالالهار اقمال  ک  ددهیتک حه پ و  ومرکز ا  تراع هر طبقه یه سالالوهنهاپ 

 پهاسالالوهن ا یه  پاهیثانهدانبر  دل سالالاعد، نیروهاپ  حه پ ناشالالر اع یا هاپ ثقلر ل گرهاپ خمنالالر 

-P. اثر این ل گرها ا  ا زایش اثرات ک  در یه سالالیسالالوم یا یر دانبر تحمیل  هاآنو اع طریو  ک  ددهیتک

Delta ک در ، نبها سیسوم یا یر ثقلر  ا ا  ساعد دبران. 

ساعپ  شبکه نها پ  ه ب  پهاالماندهت  دل  و  7 ا یه ترتیب یه  هاآن رعپ ا قر و قمهاپ که ایجاا 

ایبر( و )یا  قطع  السویسیوه تهعیع شدد سوهن یا ک-تیر پهاالماناع قسمت تقسیم ی دپ کراد است،  4

یا کالسالالویسالالیوه تهعیع شالالدد یه الیل ودها  پهاالمان. [57] اسالالوفااد شالالدد اسالالت ر هالسالالیهن سالالخور 

و اهمیت ا  نظر  ر ون اند ک ش نیروپ  هاآن ه ب و نیروپ  حه پ قایل تهده ناشالالالر اع  پهاالمان

عیع ته ،ا  طهل هر المان. اندشددیا کالسویسیوه  ومرکز تردیح ااد  پهاالمان حه پ و ل گر خمنر یر 

   عکس شدد است. پری انوگرالطه سه نق   وا  غیر خطر یا اسوفااد اع

 هاآنکرنش  حه پ -المان خرکایر  ه ب، که   وا  ت ش 10 هالاپ یا اسالالوفااد اع  پهاو ق پسالالاع دل

ل چ انچه ا   ص دل شدد است، صه ت  ر وه است.  ا   صل قبلتهسط  دل هیسورعیس تهسعه یا وه 

 اضالالا ه OpenSeesنرم ا زا   یه SPSW02  حه داین  دل   وا پ ا  قالب  صالالالح تک اوم ییان شالالد، 

ست. صاص کا ا ورهاپ عوال این  دل   وا پ، ا   شدد ا شون  ب اپ قایل قبهل دهت اخو یا تهده یه ندا

صالح  ست. یه قبا ت ایگر، ا  تعریف   شدد ا صر  ظر  سمت اع  طالعه اع عوال   وا پ   SPSW02این ق
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شکل کذیرپ و ظر یت دذب انرژپ اخوصاص اااد شدد است  قاایر یسیا  یز  ر یه کا ا ورهاپ ظر یت 

 رعپ ا قر یه  پهاالمانع تقسالالالیم ی دپ   ظه  دله یرپ اه ی وال   وا پ ناایدد  ر وه شالالالها.ع قمالًتا 

طه پ  نها پ پهاالمان عاویه تمایل، شالالالهندر قطعات ییش اع حد کهچکر که   جر یه وا رایر  دل 

ست  شدد ا شددایج پها ردکه تعیین  ش د. یراپ این  تیرهاپ طبقاتا   اا   خولف یر یکدیگر   طبو یا

 پری نیانگی اسوفااد شدد است که  قدا  آن یا  هاساعد، یک عاویه تمایل ثایت یراپ تما ر طبقات   ظه 

شدد یراپاع  سبه  شا د ا  عاویه تمایل  حا ست ( 1-3ددول  تما ر طبقات ) ه ا ا ست.  قاایر  آ ددید ا

 ا ده است.  41و  40، 43ترتیب یرایر ه طبقه ی 17و  10، 3 پهاساخومانعاویه تمایل  وهسط  ریهط یه 

 خولف، اع تحلیل ای ا یکر  پها وشیه  هاسالالالوهنیه   ظه  ا عیایر تقاضالالالاپ تخمین عاد شالالالدد یراپ 

 پهالرعدع ین  ،است. ا  این  اسوااسوفااد شدد شواب نگاشت  7 لهییهس (1NTH غیرخطر )یا یه اخوصا 

همپایه  نا هنییآ[ یا طیف طرز این 78] ASCE7-10که یا تهده یه الزا ات  4-3ددول   ه ا اشالالا د ا 

تا  6.5اایر ترتیب یین  قه است. یز  ر و  اصله سایت تا   بع این شواب نگاشوها ی اسوفااد شدد، اندشدد

شتشواب  همه. ک در کیله ور تغییر  22تا  12و  7.5 سایور یا طبقه ی دپ  هانگا . اندشددثبت  Dا  

نخصات طراحر  ساس الزا ات  هاساعد  ست. یر ا شوها  ه ا تهده قرا   ر وه ا شواب نگا ا  انوخاب این 

کا   یرپ یک ضالریب  قیاس ه ت ها یا ی هانگاشالت[ یک  جمهقه اع شالواب 78] ASCE7-10آیین نا ه 

صلها   نا هنییآیا طیف طرز  هاآنکه طیف  یانگین  شهندر   فرا یگهنه اپ  قیاس   T0.2کریهاپ   ا

انطباق یاید. ضالالرایب  قیاس یدسالالت آ دد یراپ  -او د ت اوب تجریر سالالاعد اسالالت Tکه ا  آن - T1.5تا 

 . دسوه 3.08و  3.83، 4.00فااد اع این  وش یورتیب یرایر طبقه یا اسو 17و  10، 3 پهاساخومان

 

 

 

 

 

                                              

1 Nonlinear Time-History 
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 NTHبه کار رفته در تحلیل  یهانگاشت شتابنام و مش صات  .4-3جدول 

شماره 

 رکورد
 ایستگاه نام سال بزرگا

رده بندی  

 سایت

فاصله تا منبع 

 ییترکینزد)

فاصله به 

 (km) صفحه( 

1 6.7 1994 Northridge 
Beverly Hills 

- Mulhol 
D 17.2 

2 6.7 1994 Northridge 

Canyon 

Country-

WLC 

D 12.4 

3 7.1 1999 
Duzce, 

Turkey 
Bolu D 12 

4 6.5 1979 
Imperial 

Valley 
Delta D 22 

5 6.5 1979 
Imperial 

Valley 

El Centro 

Array #11 
D 12.5 

6 6.9 1995 Kobe, Japan Shin-Osaka D 19.2 

7 7.5 1999 
Kocaeli, 

Turkey 
Duzce D 15.4 

  هاستونم تلا در محاسبه مقادیر تقاضای  یهاروشمقایسه به کارگیری  3.3.3

 ا زون، دایگزین یا پها وشیه همراد  CLEقبل اشالالالا د شالالالد،  وش طراحر  پهایخشهمانطه  که ا  

( NTHا  این یخش اع طریو  قایسه یا نوایج آنالیز تا یخچه ع انر غیرخطر ) تندید یا وه و سااد شدد

ضاپ  نیترویاقیع هان  NTH. تحلیل اندشددا عیایر  نر  وش یراپ تخمین تقا  هاسوهن حه پ و خم

 طرز ا  نظر  ر وه شدد است. تحت علزله

سئلهیا  ا زون یک  پهالیتحلیراپ انجام  ست که ا  آن نیرتغییر  کان هدتعیین  هم    ضف ا ا و وپ اق

سورساعد یا پهاشکلتغییر  ضر، آیین  ی شهند. ا  کژوهش حا سوخراج  [ یراپ 79] ASCE 41-13 نا ها

 ه ا  ASCE 7-10تغییر  کان هدف یر اسالالاس   ح ر ظر یت سالالاعد و طیف طرز آیین نا ه   حاسالالبه

طبقه  17و  10، 3 پهاسالالاخومانهدف یدسالالت آ دد یراپ  پها کاناسالالوفااد قرا   ر وه اسالالت. تغییر 

 هاسالالاعدا  ا تفاع  یا  دانبر اقمالسالالانور  ور اسالالت. یک تهعیع  ثلثر یراپ  93و  52، 20یورتیب یرایر 

همین طه ، نیروپ سالالوهن ها  و اظر یا  وش یا ا زون  ر یایسالالت یا حداکثر  یرپ اع یکا    وه اسالالت. 

ل تحلیل یه اسالالت آید هر چ د که ا  خصالالهص  دل هاپ این  طالعه  قدا  حداکثر نیروپ آن ها ا  طه

 همها د  و اظر یا تغییر کان هدف یها.
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ضاپ  حه پ و شدد یراپ  تقا  پهاقسمت خولف ا   پها وشیکا   یرپ یا  هاسوهنخمنر کیش یی ر 

ه  قاایر ا ائه شالالالدد یراپ یعدپ  ه ا یر سالالالر قرا  خهاه د  ر ت. یه این نکوه نیز یاید اشالالالا د کرا ک

 . اندآ ددچپ و  است یدست  پهاسوهنهر طبقه اع حداکثر  یرپ یین  پهاسوهن

 هاستونتقاضای محوری  3.3.3.1

ست آ دد یراپ  شکل و  6-3شکل ، 5-3شکل ا  طبقات  خولف ا   هاسوهن قاایر نیروپ  حه پ ید

سااد  CLE پها وش. اع آنجا که اندشددطبقه ا ائه  17و  10،  3 پهاساخومانیراپ یه ترتیب  3-7 و 

نوایج  ریهط یه  وش سااد ا  این اشکال هم تفاوت اا ند،  یا هاسوهنخمش   حاسبهشدد، ت ها اع حیث 

نددشدد ا ائه  کرانهاپ کایین و یاالپ نوایج یورتیب اع آن  هاساخومانا  تما ر  ،هاشکل. یا تهده یه اندن

ندید یا وه و  پها وش ست آ دد اع تحلیل  CLEت سو د و نوایج ید صل نوایج این او  NTHه ا  حد  ا

. قالود یر نوایج  وهسط  یرپ شدد یین هفت شواب نگاشت که یاید  ب اپ اظها  نظر رندی ر  وش قرا  

نیز یه ق هان شالالاخصالالر اع  هانگاشالالتقرا  یگیرا،  قاایر حداکثر شالالواب   خولف پها وشا   ه ا اقت 

 پهاسالالاعدیراپ  ها وشکراک د ر نوایج ا ائه شالالدد اسالالت.  یزان نزایکر نوایج یا ا زون یه نوایج سالالایر 

آخر یین  طبقه حه پ  وش یا ا زون ا   پطبقه،  قاایر نیرو 3 خولف  وفاوت اسالالت. یراپ سالالاخومان 

سیا  یه  وش  انهی . نوایج این  وش ا  شهار  واقع NTHو تحلیل  CLEنوایج  وش  ا تفاع ساخومان ی

CLE   طبقه، نوایج  10 . یا تهده یه سالالالاخومانرای ر طبقه اع آن  زونر  نیترنییکانزایک شالالالدد و ا

د . و یاالخرستقد پ اع آن کمور ا ست و ا  تما ر طبقاتنزایک ا NTHنوایج تحلیل   وش یا  ا زون یه

 طبقه، نوایج  وش یا  ا زون، نزایکر عیااپ یه  وش تندید یا وه اا ند.  17یراپ ساخومان 
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 طبقه 3در ارتفاع سازه  هاستون. توزیع مقادیر نیروی محوری 5-3شکل 

 
 طبقه 10در ارتفاع سازه  هاستون. توزیع مقادیر نیروی محوری 6-3شکل 
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 طبقه 17در ارتفاع سازه  هاستون. توزیع مقادیر نیروی محوری 7-3شکل 

سبت یین نیروپ  حه پ  ددول  و 6-3ددول ، 5-3ددول ا   NTH خولف و  وش  پها وشاع  ناشرن

 ،طبقه 3. یا تهده یه سالالاخومان سالالتطبقه ا ائه شالالدد ا 17و  10، 3 پهاسالالاخومانترتیب یراپ ه ی 3-7

 قاایر  % 130که یطه   وهسالالالط حدوا  اندشالالالددو یا ا زون   وج یه نیروهاپ  حه پ  CLE پها وش

هسالالو د. این ا  حالر اسالالت که  وهسالالط  قاایر کیش یی ر شالالدد تهسالالط  وش  NTH ریهط یه تحلیل 

 وهسالالط  ریهط یه  پهانسالالبت. اه در  ا تنالالکیل  NTHا صالالد نوایج تحلیل  30تنالالدید یا وه ت ها 

 % 17و  % 86،  % 134طبقه یورتیب یرایر  10یا ا زون و تنالالدید یا وه یراپ سالالاخومان  ،CLE پهاش و

ش در  ساخومان یا سو د. چ انچه  % 14و  % 18 ،% 190ترتیب یرایر ه طبقه ی 17. همین  قاایر یراپ  ه

، هاخومانسالالالایا ا زایش ا تفاع  CLE یزان اضالالالا ه تخمین  هدها ا   وش  اه در این نوایج ننالالالان 

این  طلب  هیاپ این واقعیت اسالالت که الگهپ تهعیع   وا  غیر خطر  رض شالالدد تهسالط  .ایدیر ا زایش 

نالکیل  فصالل کالسالویک ا  انوهاپ و ت هاو ق همه یزش )تساللیم کا ل ا  حالت نهایر  رو CLE وش 

ساخومان اع احومال وقهع کمورپ یر همه ست. ا  تیرها( یا ا زایش ا تفاع  یل دتر،  پهاساخومانخه اا  ا

ها که اع خهاهد ی ترنییکا یزش یا احومال یینور تحت ک ورل تمرکز   وا  غیر خطر ا  طبقات حالت  رو

یه  یاالتر  هدغیر هیناحو وا طبقات  ندر کرا. این کدیدد خطر دله یرپ خها  سالالالئهل دله یرپ اع  تها

 یر خطر ا تمام ا تفاع ساعد یاشد. سورش   وا  غ
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 3برای ساختمان  NTHم تلا و روش  یهاروشناشی از  هاستون. نسبت بیی نیروی محوری 5-3جدول 

 طبقه

 بارافزون تشدیدیافته CLE طبقه

1 122.70% 21.38% 131.95% 

2 129.72% 26.46% 131.76% 

3 148.75% 34.40% 120.96% 

 %131.95 %34.40 %148.75 یینی ه

 %120.96 %21.38 %122.70 کمی ه

 %128.22 %27.41 %133.72  یانگین

 10برای ساختمان  NTHم تلا و روش  یهاروشناشی از  هاستون. نسبت بیی نیروی محوری 6-3جدول 

 طبقه

 بارافزون تشدیدیافته CLE طبقه

1 118.90% 10.06% 98.29% 

2 120.07% 10.58% 96.78% 

3 121.19% 11.05% 92.92% 

4 123.05% 11.99% 91.09% 

5 124.60% 14.85% 88.28% 

6 129.79% 15.32% 85.96% 

7 134.85% 19.12% 83.74% 

8 140.14% 21.17% 81.58% 

9 148.69% 27.24% 74.86% 

10 178.26% 33.57% 68.52% 

 %98.29 %33.57 %178.26 یینی ه

 %68.52 %10.06 %118.90 کمی ه

 %86.20 %17.49 %133.95  یانگین
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 17برای ساختمان  NTHم تلا و روش  یهاروشناشی از  هاستونسبت بیی نیروی محوری . ن7-3جدول 

 طبقه

 بارافزون تشدیدیافته CLE طبقه

1 151.65% 7.26% 18.73% 

2 156.61% 7.92% 19.33% 

3 160.12% 8.47% 19.59% 

4 162.20% 8.82% 19.58% 

5 165.06% 9.26% 19.67% 

6 166.53% 9.03% 19.49% 

7 166.84% 9.68% 19.21% 

8 168.28% 10.31% 18.92% 

9 170.25% 10.94% 18.68% 

10 172.85% 12.64% 18.51% 

11 165.71% 12.13% 17.09% 

12 175.02% 12.91% 17.35% 

13 187.49% 15.93% 17.44% 

14 203.77% 17.06% 16.39% 

15 228.47% 21.30% 16.42% 

16 272.78% 29.17% 15.76% 

17 364.36% 40.36% 16.27% 

 %19.67 %40.36 %364.36 یینی ه

 %15.76 %7.26 %151.65 کمی ه

 %18.14 %14.31 %190.47  یانگین

شاخصر اع  یزان تحقو  CLEیا تهده یه  وش یا ا زون،  یزان نزایکر نوایج یدست آ دد یه نوایج  وش 

( ا  تغییر کان CLE یزش )تهسالالالط  وش هپ  رض شالالالدد یراپ تهعیع   وا  غیرخطر ا  حالت  روالگ

خطر قبل اع وقهع الگهپ غیر هاسالالالاخوماناسالالالاس، یا ا زایش ا تفاع  هدف  وش یا ا زون اسالالالت. یر این

؛ این ا ر   جر یه تنالالکیل  سالالدر ، سالالاعد یه تغییر  کان هدف  وش یا  ا زون CLE فروض ا   وش 

خهاهد شد. تغییر  کان هدف و الگهپ یا  ذا پ دانبر  CLEنیروهاپ  حه پ کهچکورپ نسبت یه  وش 

سوفااد شدد ا  ساخومان  تهسط  وش یا  ا زون  NTHطبقه   جر یه تخمین   اسب نوایج تحلیل  10ا

طبقه، الگهپ یا  و تغییر  کان هدف اسالالوفااد شالالدد قاا  یه کیش یی ر  17. ا   ه ا سالالاخومان شالالهار 

نیسالالالو د. این ا ر  مکن اسالالالت یدلیل قدم تهانایر  وش  NTHاقیو نیروهاپ یدسالالالت آ دد اع تحلیل 
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شد. ساعد یا شکل  ساب  ها هاپ یاالتر تغییر  ندید یا وه، نیروپ  یا ا زون ا  احو یا تهده یه نوایج  وش ت

شدد ا هاسوهن حه پ یراپ  ست کایین کیش یی ر  صه ت ا صه ت  ر وه یا  پهانیتخمو اقت  ستی

 . ایدیر ش کاه هاساخومانا زایش ا تفاع 

 هاستونتقاضای خمشی  3.3.3.2

 قبلر یخش ه ا یحث ا   پها وششدد نیز قالود یر سااد یراپ اسوخراج تقاضاپ خمنر سوهنها  وش 

ست. ا  قین حال شدد ا ندید یا وه ی ،ا  نظر  ر وه  سبب آنکه اع   طو کا ر یراپ یکا   یرپ ه  وش ت

سبه خمش  ش هاسوهنا   حا ست. یه ییان یهوریر خه اا  نیست، ک ا   ذا شدد ا ندی   نأ ،وه  د  وش ت

و ا  ک ورل  اه در است که یخنر اع سیسوم یا یرپ دانبر ساعد  ا تنکیل  یرهاسوهنیا وه ا  ک ورل 

 ورل  الک کاع ل گر خمنر نیروپ  حه پ یه ت هایر و یا صر  ظر  «اسوه العمل» هیتهصاین اقضا طبو 

ن ا  ای طرز نندد است،  هاسوهنیراپ خمش  هانا هنییآاع آنجا که چ ین ک ورلر تهسط  .رای ر قرا  

 .رای رنمیه ق هان یک  وش دایگزین  ه ا تهده قرا  تندید خمش یخش نیز 

 
 هطبق 3در ارتفاع سازه  هاستون. توزیع مقادیر نیروی خمشی 8-3شکل 
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 طبقه 10در ارتفاع سازه  هاستون. توزیع مقادیر نیروی خمشی 9-3شکل 

 
 طبقه 17در ارتفاع سازه  هاستون. توزیع مقادیر نیروی خمشی 10-3شکل 

یراپ  10-3شالالکل و  9-3شالالکل ، 8-3شالالکل  ا  طبقات  خولف ا  هاسالالوهنتهعیع تقاضالالاپ خمنالالر 

یه آن اشا د کرا  نمهاا ها خولف ننان اااد شدد است. اولین نکوه که یاید ا  خصهص این  پهاساخومان

یه  کاییناین اسالالت که  وند نزولر یک هاخت  نالالاهدد شالالدد یراپ نیروهاپ  حه پ ا  حرکت اع طبقات 



 

  طراحر ساخومان هاپ یا سیسوم ایها  یرشر  هالاپ صل سهم: 

 

84 

 

. این ا ر یه سبب نقش اثر ذا  ظر یت خمنر شهارنما   ه ا این نمهاا ها  ناهدد  یاالسمت طبقات 

شد، نیروپ تیرها  3.2.5و  3.2.3 پهایخش. همانطه  که ا  هاستآنتیرها ا  نقاط انوهایر  تهضیح اااد 

شدد یراپ  سر ک ورل  ضخا ت  هاآنو حداقل  مان ای ر ست.  پهاو قتایعر اع اخوالف  یاال و کایین تیر ا

خاص، یک تغییر نا هانر ا   قطع تیر  خ خهاهد  طبقهی ایر این ا  صالاله ت تغییر ضالالخا ت و ق ا  یک 

ااا. این تغییر ا   قطع تیر و ظر یت ل گر کالسالالویک آن یطه   وعاقب   جر یه تغییرپ نا هانر ا  ل گر 

شد )یه  وایط  سوهن خهاهد  شدد یراپ  سبه  شها(.  23-2و  22-2، 21-2خمنر  حا ایگر  نکوه رادعه 

س نمهاا هاا  ا تباط یا این  سااد شدد که ا  کاپ این ا ه  ا ی ر اههیتک، شرایط هاسوهنت که یجز  وش 

 یرایر صفر است. هاسوهنل گر خمنر یدست آ دد ا  کاپ  ها وش، ا  سایر ک در صه ت  یراا   رض 

ددول  ا  NTHنسبت یین ل گر خمنر یدست آ دد تهسط  وشهاپ  خولف و  قاایر حاصل اع تحلیل 

 خولف ا ائه شالالدد اسالالت. ا رچه یا تهده یه  وند  پهاسالالاخومانیراپ  10-3ددول و  9-3ددول ، 3-8

ن تما ر طبقات  مکن نیسالالالت،  قاایر ت اویر  قاایر خمش ا  یین طبقات یا ون یک  ویه ثایت ا  یی

سبت خمش   خولف،  ه ا  پها وش سهی قایراپ  تهاندر ا  یین تما ر طبقات،  شدد پری نیانگی ن

 وعلو یه  وش  هاسالالالاعددداول، کران یاالپ  قاایر یراپ تما ر این تهده قرا  یگیرا. یاتهده یه نوایج 

CLE  ساخومان سبت خمش  ریهط یه این  وش یراپ  ست. ن ساخومان  % 71طبقه یرایر  3ا  17و یراپ 

است. کران کایین  قاایر نسبت خمش، ا   قایل،  وعلو یه  وش هاییست که  %1000ییش اع طبقه یرایر 

ساعد تغییر  شدد و  وش یا  ا ،NTH. یه قبا ت ایگر تحلیل ک  در یا تغییر ا تفاع  سااد  ه  زون ی وش 

ان د . هماه در طبقه  ا تنالالکیل  17و  10، 3 پهاسالالاخومان ریهط یه  پهانسالالبتترتیب کران کایین 

سط  وش  هاسوهنآنچه یراپ نیروپ  حه پ  شدد ته شد،  قاایر کیش یی ر   هتهام یا  حا ظ CLE فوه 

ا  یخش قبل  پا نالالاهدد. الیل چ ین ک در آن یا ا زایش ا تفاع سالالاعد  شالالد کا پ هسالالو د که  یزان 

ر تیل د پهاساعدرم ا  ن طبقها زایش احومال شکل  یرپ  یا که  رتبط  سدر تهضیح اااد شد و یه نظر 

 یاشد.
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 طبقه 3برای ساختمان  NTHم تلا و روش  یهاروشناشی از  هاستون. نسبت بیی لنگر خمشی 8-3جدول 

 CLE طبقه
ساده 

 شده
 بارافزون

2 153.82% 88.49% 115.83% 

3 187.92% 144.92% 126.41% 

 %126.41 %144.92 %187.92 یینی ه

 %115.83 %88.49 %153.82 کمی ه

 %121.12 %116.71 %170.87  یانگین

 طبقه 10برای ساختمان  NTHم تلا و روش  یهاروشناشی از  هاستون. نسبت بیی لنگر خمشی 9-3جدول 

 CLE طبقه
ساده 

 شده
 بارافزون

2 105.88% 56.89% 91.06% 

3 140.76% 21.98% 122.09% 

4 293.48% 37.68% 230.42% 

5 352.02% 99.29% 257.48% 

6 242.85% 24.68% 126.31% 

7 607.48% 171.89% 320.06% 

8 238.51% 18.32% 60.63% 

9 704.46% 182.49% 156.50% 

10 402.12% 184.85% 73.37% 

 %320.06 %184.85 %704.46 یینی ه

 %60.63 %18.32 %105.88 کمی ه

 %159.77 %88.68 %343.06  یانگین

 17برای ساختمان  NTHم تلا و روش  یهاروشناشی از  هاستون. نسبت بیی لنگر خمشی 10-3جدول 

 طبقه

 CLE طبقه
ساده 

 شده
 بارافزون

2 140.43% 23.82% 14.92% 

3 229.40% 20.04% 17.48% 

4 316.57% 23.44% 20.06% 

5 494.33% 52.66% 28.21% 

6 563.49% 19.88% 31.89% 

7 1104.81% 33.98% 64.60% 
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یراپ  NTH خولف و  وش  پها وشناشالالر اع  هاسالالوهن. نسالالبت یین ل گر خمنالالر 10-3ددول ااا ه 

 طبقه 17ساخومان 

8 1321.87% 37.31% 75.41% 

9 1570.81% 53.97% 85.63% 

10 2309.81% 351.53% 123.69% 

11 608.36% 13.25% 22.27% 

12 1986.06% 62.08% 74.03% 

13 2444.99% 404.86% 87.28% 

14 548.30% 14.29% 4.82% 

15 2587.80% 82.98% 20.30% 

16 1358.11% 292.56% 8.85% 

17 1657.05% 660.03% 15.13% 

 %123.69 %660.03 %2587.80 یینی ه

 %4.82 %13.25 %140.43 کمی ه

 %43.41 %134.17 %1202.64  یانگین

 مربوط به نتایج یهاتیمحدود 3.3.4

 خولف اع آن اسالالوفااد  پها وشکه ا  این کژوهش یه   ظه  قضالالاوت ا   ه ا اقت  NTHنوایج تحلیل 

 قایل ادو اب هاسالالاعدهسالالو د که ا  وضالالعیت  علر اانش تحلیل غیر خطر  یرهابیتقرشالالد،  و اظر یا 

ه گام یر سر نوایج ا ائه شدد ا  یاال یاید  د نظر قرا   یرند. یکر اع  همورین قدم  هابیتقرنیسو د. این 

 ریهط یه   وا  و ق  هالاپ و یه ناایدد  ر ون کدیدد عوال   ورپ   هدها ا  این نوایج  ریهط پهااقت

  حلر  قاطع اقضا ا  طر یک تحلیل ای ا یکر غیر خطر است. پهاکمانشنیز عوال ناشر اع 

سیا پ اع  ح سیسوم  پهاکژوهشدوایت ایگرپ که یا نوایج یدست آ دد ا  این کژهش و ی ایگر یر  وپ 

سوم ا   سی شدد یه  صفحه اقمال  ست، ناایدد  ر ون ل گر واژ هنر خا ج اع  شر  هالاپ همراد ا ایها  یر

ست.  سه یعدپ آن ا ضعیت  سبات این کژوهش و تما ر و ایگر  پهاکژوهشیه قبا ت ایگر، آنچه ا   حا

سوم ایها هاپ یرشر  هالاپ ا نظر  ر وه  سی صفحه شهار  وپ  شر اع یا هاپ دانبر ااخل  ، نیروپ نا

سوفااد شدد  پهاسومیسقاب است. ا  سایر  ساخومانر، چ انچه اع یک سیسوم یا یرپ دانبر  حیطر ا

شدد ا   شد، نیروهاپ ایجاا  صفحه قاب ا  حالت  هاسوهنیا یعدپ قایل  3ا  اثر یا هاپ دانبر خا ج اع 
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سقف یراپ ایجاا قملکرا هم ی د یین  نر  سخور خم ست که  سبب ا سو د. این یه ن   پهاقابتهده نی

کا ر نیسالالت و ا  حالت قملکرا   فرا هم سالالخور خمنالالر خا ج اع  قمه اًواقع شالالدد ا  او کرانه کالن 

پ عیاا نیست که تهان دذب نیروهاپ قایل تهدهر  ا اع علزله دهت  وعمد یه قد   عمهالً هاسوهنصفحه 

شد. ا ا یه الیل یهرد   دپ  شوه یا س گین و  پهاسوهنیر قاب اا شر  هالاپ اع  قاطع  سوم ایها  یر سی

 مان ای رسر قایل تهده، این نیروها ا  این حالت قایل تهده خهاه د یها و سهم قاب اع علزله قمها یر آن 

 ر اًص، تغییر  ژیم یا  ذا پ و ق اع حالت یا  هاسوهنقالود یر تغییر نیروپ  قایل تهدهر خهاهد شد. سهم

سط  شدد ته شر اع ل گر واژ هنر ایجاا  صفحه( یه قالود یا  قمهاپ )نا دانبر یه حالت یا  دانبر )ااخل 

سواپ صفحه( هم   جر یه تغییر  ا شد و  مکن پهات ش یا  قمها یر  صلر خهاهد  نکیل  یدان  ا ست ت ا

یر سر این  سئله  راتر اع  هضهع این کژوهش کننر قطرپ  ا یا چالش ددپ  هاده ک د. ا  قین حال، 

 است.

 عیا  کا ر  تهاندرنم هاسوهنتهده صرف یه تقاضاپ  حه پ و خمنر تجریه شدد تهسط  اع سهپ ایگر،

سر  شا د  راهم ک د. یم ظه  یر پها وشیراپ یر  ن هاا طراحر  ه ا ا سر هر  وش طراحر،  رای د کی  

سواندا ا  سط ا سوفااد قرا  یگی FEMA p695شدد ته  پهاساعداع  پا جمهقهرا که ا  آن یاید  ه ا ا

و احومال  رندی ر طراحر شالالالدد یا یک  وش ا   عرض آنالیز یرآو ا احوماالتر ظر یت  رو یزش قرا  

انجام چ ین کژوهنالالر نیز . شالالهار  ک ورل وا  جاعاع حدآن  راتر نر ون  حاسالالبه و  پاسالالاعد رو یزش 

   وا پ شا ل عوال ا  اسوه  کا  این کژوهش قرا  ندا ا. پها دلیدلیل اهمیت اسوفااد اع 

 مورد نیاز در ادامه تحقیق یهاساختمانطراحی  3.4

شد، هدف اع  قبالًچ انچه  سعه ایزا هاپ العم و ییان  صل، ته سمت اع این   صه ت  ر وه تا این ق  طالعه 

شراف کا ر یه  سب ا شر  هالاپ یها تا یه کمک آن یوهان ا  ااا ه  پها وشک سوم ایها  یر سی طراحر 

صیات  صه شت. یا تهده یه  هاآنانوخایر و کیفیت طراحر  پهاساعد طالعه، انوخاب اقیقر ا   ه ا خ اا

 ه ا  هاسالالاخومانقبلر، نکات عیر ا   ه ا ااا ه  رای د طراحر  پهایخش ر وه ا   نالالاهدات صالاله ت 

 :اند ر وهتهده قرا  
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  ترویقااع کا ا ور ا تفاع، یه   ظه  اسالالویایر یه نوایج  هاسالالاعدعیاا   وا   پریرکذیتأثیا تهده یه ،

 ضرو پ است.  هاساعدیراپ  قاایر انوخاب شدد دهت ا تفاع  ترک هاختیاسوفااد اع یک تهعیع 

  ف  خول پها وشیه کمک  هاسوهنتفاوت یسیا  عیاا  هدها یین تقاضاپ تخمین عاد شدد یراپ

[( یه اسالالوفااد اع  وش AISC 341-10 [73)آیین نا ه « اسالالوه العمل»اع یک سالاله، و تصالالریح 

CLE  سمت طراحر  کا الً) وش سهپ ایگر،  ا  ا یه   ه ا  پهاساعد بو ر یر ظر یت و ق( اع 

 .اهدر است سهق  CLE طالعه یا اسوفااد اع  وش اصلر طراحر که همان  وش 

  نور یا تحقیقات انجام سایر  حققین، کالن و یا  ذا پ یه   ظه  تطایو یی سط  ا تفاع  وشدد ته

یا اندکر تغییر یراپ تما ر  SAC [80]کروژد ه طبق 20سالالالاخومان  ه ا اسالالالوفااد ا  طبقات 

ست. کالن و ا تفاع یه کا    وه ا   هاساخومان سوفااد قرا   ر وه ا طراحر  پهاساخومان ه ا ا

نان اااد  11-3شکل ا  شدد  شدد یراپ  .اندشددن  پهاساخومانتعداا طبقات ا  نظر  ر وه 

که یه کیروپ اع یک تحقیو طبقه  14طبقه اسالالت که یه دز ا تفاع  20و  14، 9، 3 ه ا یر سالالر 

شر  هالاپ )] صه ت  ر وه  وپ ایها هاپ یر ست، 56شاخص  شدد ا  قاایر سایر [( انوخاب 

 اقوباس شدد است. SACاع کروژد  انوخاب شدد یراپ تعداا طبقات

   
 در نظر گرفته شده. یهاسازه. مش صات پالن و ارتفاع 11-3شکل 
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یراپ ایها هاپ  6/1 ور یراپ تما ر طبقات و یا هدف ایجاا نسالالالبت دانبر  4یا ا  نظر  ر ون ا تفاع  

یرشالالر  پهاکانل  ورپ یراپ 4/6که  هضالالهع یر سالالر این کژوهش هسالالو د، طهل  xیرشالالر  هالاپ دهت 

شالالدد یه کیله رم یر  ور ریع )اتخاذ  100و  470یر  راد و عندد یه ترتیب یرا پهادرم رض شالالدد اسالالت. 

شکل، ( SACکیروپ اع کروژد  شدد ا   ساحت یا یر کالن نمایش اااد  صف   شر اع ن سوفاادنا  اع  ایطه یا ا

اطالقات  ریهط یه لرعد خیزپ سالایت و  ه ا  .اندشالددیا یکدیگر ترکیب  D+0.2L پالرعد حاسالبه درم 

و خهان د ان یه آن یخش ا داع اااد  اندشددییان  3.3.1ا  یخش  قبالًیا  دانبر طرز نیاع دهت  حاسبه 

 .شهندر 

یه کا    وه  پانا ها  ک ورل ا یفت حداکثر  جاع آیین  پاژدیواین یخش اقت  پهاسالالالاعدا  طراحر 

ست. چ انکه ا   کایه یه کا    وه یه   ظه  انجام ک ورل نیرویر و  پهایرش، شهار ایدد  11-3ددول ا

سوفااد اع او د ت اوب تجریر و او د ت اوب تحلیلر  سبه  هاساعدک ورل ا یفت یه ترتیب یا ا . اندددش حا

.  عیا  غالب ا  طراحر اندشالالالددا  ددول  زا ش  هاآنیرش کایه  و اظر یا و  هات اوب قاایر این او د 

شدد ا  یخش  9و  3 پهاساعد ضا ییان  ست ولر ا   3.2طبقه  عیا هاپ نیرویر اق و  14 پهاساعدیهاد ا

شد که ک ورل ا یفت  جاع آیین  20 ناهدد  ساس  عیا  نیرویر   ض پانا هطبقه کس اع طراحر یر ا ا ا 

 نندد و اقضا نیاع یه طراحر  جدا اا ند. 

 xدر جهت  هاساختمان. پارامترهای طراحی 11-3جدول 

تعداد 

 طبقات

نوع 

 کنترل

دوره 

 (sتناوب )

ضریب 

 برش پایه
 ایلرزهوزن 

kN 
 برش پایه

kN 

 کنترل

  الب

3 
 0.2181 0.3140 نیرویر

7501.29 
 نیرویر 1636.00

 1302.42 0.1736 0.4770 ا یفت

9 
 0.0825 1.0030 نیرویر

2294756.53 
 نیرویر 189318.65

 142438.82 0.0621 1.4650 ا یفت

14 
 0.0672 1.3970 نیرویر

3569621.15 
 ا یفت 239783.35

 221571.48 0.0621 2.0780 ا یفت

20 
 0.0672 1.8260 نیرویر

5099458.58 
 ا یفت 342547.63

 316530.68 0.0621 2.5720 ا یفت

ا زایش سالالالخور سالالالاعد یا هدف ا ضالالالاپ  حدوایت ا یفت اع طرق  خولفر اع دمله ا زایش  قطع ا ا، 

مکن   ها وشو یا ترکیب این  هاو قیه ت هایر، ا زایش  قطع تیرها یه ت هایر، ا زایش ضخا ت  هاسوهن

سبات اقضاپ  یه   ظه یها. خهاهد   کانیزم نهایر ا  نظر  ر وه شدد یراپ  دهت تحقو پاساعدحفظ ت ا
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و سالالپس طراحر  هاو ق رو یزش سالالاعد، ا زایش سالالخور کلر سالالاعد اع طریو ا زایش تد یجر ضالالخا ت 

 ا   قایل یا هاپ  و اظر یا ظر یت و ق صه ت  ر وه است. هاسوهن جدا  قاطع تیرها و 

نیز سعر یر ا زایش یک هاخت و هماه گ ضخا ت و ق ا  تما ر طبقات یهاد  هاو قا  ا زایش ضخا ت 

سبت  جاع ست. یراپ این   ظه  یا کاهش ن شدد یراپ ا سب  ،ها قوا  طراحر  n/VuV ا  نظر  ر وه  ت ا

یا این ودها، ا   یه صالاله ت هماه گ تغییر یا وه اسالالت. هاآنیین ضالالخا ت و ق طبقات و یرش وا اد یه 

 یلر  15یرایر ا  نظر  ر وه شدد )حداکثر  ضخا تضخا ت و ق ا  طبقات کایی ر اع یک  صه ت تجاوع

اع طریو ا زایش  پاسالالاعدو ا زایش سالالخور  شالالدد، ضالالخا ت و ق ا  این طبقات ثایت نگه ااشالالوه ( ور

ست نیتأ ضخا ت و ق ا  طبقات یاالتر  سبت  .شدد ا شدن ن ضهع ا رچه   جر یه غیر یک هاخت  این  ه

n/VuV  یه آنچه ا  واقعیت قایل ادراست ضرو پ  هاطرزا  ا تفاع ساعد شدد است، یه لحاظ نزایک شدن

 . سدر یه نظر 

العم یه ذکر اسالالت که کس اع  سالالیدن ضالالخا ت و ق ا  طبقات کایی ر یه  قدا  حداکثر، ا یفت حداکثر 

ساعد  خ ا  طبق قمه اً ست و اع این  وات  یانر و یا یاالیر  ضخا ت و ق ا  طبقات  یانر  اااد ا ا زایش 

ایش این که یهاسطه ا زضمن  .حداکثر ساعد  ا ااشوه استا  کاهش ا یفت العم  ریتأثو یاالیر یه ت هایر 

اهش و این یه ک هواقع ا  طبقات کایی ر نیز ا زایش یا و پهاسوهنضخا ت و ق ا  طبقات یاالتر،  قطع 

 .   جر شدد استساعد  طبقات کایی ر همز ان یا کاهش آن ا  طبقات یاالترا یفت ا  

فت که یه سبب ک ورل ا ی نکوه دالب تهده ا  خصهص  رای د ا زایش سخور ساعد یه  وش یاال این است

ساعد حداکثر یر  ب اپ او د ت اوب تحلیلر،  سخور  ا  ایوداپ  رای د   جر یه ا زایش ا یفت ا  ا زایش 

یرش کایه یه کا    وه ا  ک ورل ا یفت  ،یا کاهش او د ت اوب تحلیلر همز انچرا که  شالالالدر سالالالاعد 

ا زایش سخور است  تهان یک اوم و اسب یا  پادساعاع آنجا که ا زایش او د ت اوب . ا ا ا تیر  ا زایش

کاهش ا یفت اع ا زایش یرش کایه سالالالبقت  ،یعد اع چ د  رحله آن، 1تهان و کاهش ا یفت  و اسالالالب یا 

 .شدندر  قاایر ا یفت وا ا یک  وند نزولر  ر وه و 

 رعپ یه ترتیب  پهاالمانو  هاو قا  طراحر  .اندشدد خولف ا  دداول عیر ا ائه  پهاساعدنوایج طراحر 

سلیم  ست. 3600و  1800اع  هالا یا  قاو ت ت شدد ا سوفااد  سانور  ور  ریع ا ا  ا ائه نوایج  کیله رم یر 

نر یر طراحر  P-Mطراحر ا  این دداول، قبا ت   بین غلبه  عیا  اند ک ش نیروپ  حه پ و ل گر خم
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ضه و قبا ت  سر minIق ست.  بین غلبه  عیا  حداقل  مان ای ر ضه ا نکوه  همر که ا   العم یر طراحر ق

 4تا  5/1طبقه یاید یه آن اشا د کرا، تغییرات شدید ضخا ت و ق )اع  3خصهص نوایج طراحر ساخومان 

 یلر  ور( ا  یک  اصله کم ا تفاقر است. این تغییرات شدید  هاد ودها  راایان یرشر شدید ا  ا تفاع 

به  ها یرشر یر تغییرشکل هاپ دانبر این ساعد است. چ انچه ا  این ساخومان است که خها ناشر اع غل

( ییان خهاهد شالالد، این  راایان شالالدید یرش و تغییرات شالالدید 4.3آتر )یه ق هان  ثال یخش  پهایخش

طبقه خهاهد شد که یر سر آن  3یه اضا ه  قاو ت قایل تهدهر ا  طراحر ساخومان ضخا ت و ق   جر 

 .میسپا ر یعدپ  پهایخش ا یه 

 طبقه 3. نتایج طراحی ساختمان 12-3جدول 

 طبقه

 المان مرزی افقی )تیر( المان مرزی قائم )ستون( ورق جان

ت
ضخا 

 (
m

m
ر (

ت طراح
 نسب

  قطع

طراحر هاپنسبت  

  قطع ک ورل غالب

طراحر هاپنسبت  

ش ک ورل غالب
 خم

ش
 یر

Im
in  

ش
خم

 

ش
 یر

Im
in  

1 4.0 0.83 W600 0.89 0.21 0.07 M-P W27X129 0.43 0.75 0.95 Imin 

2 2.5 0.92 W550 0.95 0.20 0.06 M-P W27X94 0.35 0.74 0.92 Imin 

3 1.5 0.83 W14X550 0.92 0.13 0.05 M-P W27X129 0.29 0.79 0.95 Imin 

 طبقه 9. نتایج طراحی ساختمان 13-3جدول 

طبقه
 

 المان مرزی افقی )تیر( المان مرزی قائم )ستون( ورق جان

ت
ضخا 

 (
m

m
ر (

ت طراح
 نسب

  قطع

طراحر هاپنسبت  

  قطع ک ورل غالب

طراحر هاپنسبت  

ش ک ورل غالب
 خم

ش
 یر

Im
in  

ش
خم

 

ش
 یر

Im
in  

1 5.0 0.82 W650 0.87 0.15 0.06 M-P W18X158 0.39 0.57 0.99 Imin 

2 4.0 0.93 W600 0.89 0.16 0.07 M-P W10X39 0.97 0.05 0.00 M-P 

3 4.0 0.98 W650 0.85 0.13 0.05 M-P W12X53 0.93 0.42 0.00 M-P 

4 4.0 0.86 W650 0.97 0.13 0.05 M-P W18X158 0.32 0.61 0.99 Imin 

5 3.0 0.98 W600 0.96 0.12 0.05 M-P W10X22 0.91 0.02 0.00 M-P 

6 3.0 0.92 W650 0.89 0.10 0.04 M-P W18X86 0.54 0.59 0.99 Imin 

7 2.5 0.82 W650 0.83 0.08 0.03 M-P W18X158 0.28 0.65 0.99 Imin 

8 1.5 0.87 W14X605 0.97 0.07 0.04 M-P W10X22 0.91 0.03 0.00 M-P 

9 1.5 0.57 W550 0.95 0.06 0.04 M-P W18X234 0.23 0.63 0.92 Imin 
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 طبقه 14. نتایج طراحی ساختمان 14-3جدول 

طبقه
 

 المان مرزی افقی )تیر( المان مرزی قائم )ستون( ورق جان

ت
ضخا 

 (
m

m
ر (

ت طراح
نسب

 
 ک ورل غالب طراحر هاپنسبت  قطع ک ورل غالب طراحر هاپنسبت  قطع

ش
خم

 

ش
یر

 

Im
in ش 

خم
 

ش
یر

 

Im
in  

1 8.0 0.73 W800 0.91 0.12 0.04 M-P W14X48 0.88 0.19 0.00 M-P 

2 8.0 0.71 W800 0.98 0.12 0.04 M-P W14X48 0.98 0.10 0.00 M-P 

3 8.0 0.63 W850 0.90 0.11 0.03 M-P W16X57 0.89 0.26 0.00 M-P 

4 8.0 0.62 W850 0.95 0.11 0.03 M-P W16X67 0.82 0.38 0.00 M-P 

5 8.0 0.62 W850 0.98 0.11 0.03 M-P W16X89 0.90 0.56 0.00 M-P 

6 8.0 0.57 W900 0.87 0.10 0.03 M-P W18X283 0.34 0.65 0.97 Imin 

7 6.0 0.65 W800 0.91 0.11 0.03 M-P W16X57 0.98 0.16 0.00 M-P 

8 6.0 0.67 W800 0.93 0.10 0.03 M-P W14X68 0.86 0.51 0.00 M-P 

9 6.0 0.60 W800 0.96 0.10 0.03 M-P W18X158 0.51 0.67 0.99 Imin 

10 5.0 0.60 W750 1.00 0.10 0.03 M-P W18X158 0.44 0.59 0.99 Imin 

11 4.0 0.62 W750 0.84 0.08 0.03 M-P W18X158 0.34 0.60 0.99 Imin 

12 3.0 0.62 W700 0.82 0.07 0.03 M-P W18X158 0.31 0.64 0.99 Imin 

13 2.0 0.62 W600 0.91 0.07 0.03 M-P W18X86 0.35 0.53 0.99 Imin 

14 1.5 0.45 W14X605 1.00 0.05 0.04 M-P W18X234 0.23 0.65 0.92 Imin 

 طبقه 20طراحی ساختمان . نتایج 15-3جدول 

طبقه
 

 المان مرزی افقی )تیر( المان مرزی قائم )ستون( ورق جان

ت
ضخا 

 (
m

m
ر (

ت طراح
نسب

 

 ک ورل غالب طراحر هاپنسبت  قطع ک ورل غالب طراحر هاپنسبت  قطع

ش
خم

 

ش
یر

 

Im
in ش 

خم
 

ش
یر

 

Im
in  

1 15.0 0.64 W1200 0.84 0.08 0.02 M-P W16X77 0.88 0.09 0.00 M-P 

2 15.0 0.58 W1200 0.84 0.08 0.02 M-P W16X77 0.89 0.17 0.00 M-P 

3 15.0 0.50 W1200 0.86 0.08 0.02 M-P W16X77 0.91 0.07 0.00 M-P 

4 15.0 0.50 W1200 0.87 0.08 0.02 M-P W16X77 0.92 0.07 0.00 M-P 

5 15.0 0.50 W1200 0.87 0.08 0.02 M-P W16X77 0.91 0.16 0.00 M-P 

6 15.0 0.50 W1200 0.88 0.08 0.02 M-P W16X77 0.91 0.16 0.00 M-P 

7 15.0 0.49 W1200 0.88 0.08 0.02 M-P W16X77 0.92 0.07 0.00 M-P 

8 15.0 0.47 W1200 0.88 0.08 0.02 M-P W16X77 0.90 0.08 0.00 M-P 

9 15.0 0.46 W1200 0.88 0.08 0.02 M-P W16X77 0.96 0.15 0.00 M-P 
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 .طبقه 20طراحر ساخومان . نوایج 15-3ددول ااا ه 

10 15.0 0.43 W1200 0.88 0.08 0.02 M-P W16X89 0.90 0.29 0.00 M-P 

11 15.0 0.41 W1200 0.88 0.08 0.02 M-P W16X100 0.90 0.26 0.00 M-P 

12 15.0 0.40 W1200 0.87 0.08 0.02 M-P W18X130 0.86 0.49 0.00 M-P 

13 15.0 0.36 W1200 0.84 0.09 0.02 M-P W24X279 0.53 0.87 0.95 Imin 

14 12.0 0.38 W1100 0.88 0.09 0.02 M-P W18X86 0.84 0.01 0.00 M-P 

15 12.0 0.35 W1100 0.86 0.08 0.02 M-P W24X192 0.65 0.94 0.96 Imin 

16 10.0 0.35 W1000 0.97 0.09 0.02 M-P W18X283 0.43 0.67 0.97 Imin 

17 8.0 0.35 W950 0.90 0.08 0.02 M-P W18X283 0.31 0.63 0.97 Imin 

18 6.0 0.35 W850 0.95 0.08 0.03 M-P W18X283 0.29 0.65 0.97 Imin 

19 4.0 0.35 W750 0.94 0.07 0.03 M-P W18X283 0.27 0.63 0.97 Imin 

20 2.0 0.32 W600 0.92 0.05 0.03 M-P W18X283 0.23 0.63 0.97 Imin 

 5/1و اع ضخا ت حداقل  اندشدد هدها ا  یاعا  ایران تعیین  پهاو قانوخایر یر اساس  پهاو قضخا ت 

 کا   وهیه W1200تا  W550  قاطع. اندشالالدد حدوا   وررلی  15آغاع و یه حداکثر ضالالخا ت   وررلی 

ا  تعیین ایعاا این  ا  ددول عیر آ دد است. هاآنو ق هسو د که خصهصیات - قاطع تیرا  دداول  هق 

 .اندشددحفظ W14x550 هدها یین ایعاا  قطع  پهانسبت قاطع 

 (متریلیمدر طراحی اعضا )بر حسب  شدهاستفادهورق -ابعاد مقاطع تیر .16-3جدول 

عرض  ارتفاع نام

 بال

ض امت 

 بال

ض امت 

 جان

W550 550 477 98 61 

W600 600 520 107 67 

W650 650 564 116 73 

W700 700 607 125 78 

W750 750 651 134 84 

W800 800 694 143 89 

W850 850 737 152 95 

W900 900 781 161 101 

W950 950 824 170 106 

W1000 1000 867 179 112 

W1100 1100 954 196 123 

W1200 1200 1041 214 134 
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 یبندجمع 3.5

سوم سی پالرعدا  یرآو ا قملکرا  اعی ه انساخومانر  پهاقاباسویایر یه یک طراحر اقیو اع    ظه یه

 پهانا هنییآتهسط  شددهیتهص پها وش پی ددمعایها  یرشر  هالاپ، ا  این  صل، ایودائاً یه  طالعه و 

سوم کرااخویم. ا  ااا ه، کس اع  سی سعه یک  پریکا  یه هدها یراپ طراحر   ا زا نرمنوایج  طالعه ا  ته

 ر ییشیک خولف ا   پها وشکا آ د دهت طراحر سالالیسالالوم ایها  یرشالالر  هالاپ، یه یر سالالر نوایج 

نر  ضاپ  حه پ و خم سعه ساخومانر کرااخویم پهاقاباع  پا جمهقهتقا طراحر  ا زا نرم. دزئیات ته

 است. قرا  ر وه   دانقالقها   عرض اید « ب»ا  ضمیمه 

سعه  ا زا نرم ضاپ  ،، ا   رحله یعدشددااادته شا ل  هاسوهن پالرعدیراپ ا عیایر چها   وش تخمین تقا

و  وش  بو ر یر ظر یت و ق  هسالالهم یه « یا ا زون»،  وش «تنالالدید یا وه»،  وش «شالالددسالالااد» وش 

“CLE” سوفااد ساخومان  قرا   ر ت. یراپ این   ظه ،  ه اا  قد اتر  صه تیهطبقه  17و  10، 3سه 

قرا   ر و د و  OpenSees ا زا نرم( ا  NTHطراحر شالالدند و ا   عرض تحلیل ای ا یکر غیرخطر )یا 

 قرا   ر ت. ها وشصه ت  ر وه تهسط سایر  پهانیتخم  عیا  ا عیایر هالیتحلنوایج این 

همراد یها که  یزان آن اع حدوا  پکا  حا ظهیا  CLE،  وش هاسالالالوهنهده یه نوایج نیروپ  حه پ یا ت

صد یراپ  30 ساخومان  90طبقه تا حدوا  10و  3 پهاساخومانا  صد یراپ  . کرار طبقه تغییر  17ا 

 ا  سالالالاعد که یا ا زایش تعداا ررخطیغیه تغییر ا  الگهپ تهعیع   وا   پکا  حا ظهاین تغییر ا   یزان 

، نسالالبت اااد شالالد.  قاایر نیروپ  حه پ  ر تریر اع تعداا طبقات  ا ا   پترکهچک  حدوادطبقات، 

ندید یا وه اع  قاایر اقیو  هاسوهنیراپ  شددر ییشیک سط  وش ت یهاند و  یزان این قدم  ترکهچکته

. نوایج  وش دی سر ا صد  85طبقه یه حدوا  17ا صد و ا  ساعد  70ا  حدوا  طبقهسه ساعداقت ا  

ا   کراندر ا ائه  CLEیا  وش  پاسالالالهی قاقایل پکا  حا ظهطبقه،  3یا  ا زون که ا  سالالالاخومان 

ا صد کمور اع  وش اقیو تخمین عاند. قدم اقت  وش  80 ا تا حدوا  روهاینطبقه  یزان  17ساخومان 

 ها هاپ یاالتر ا  تغییر شالالکل این  تر همناشالالر اع اثر  تهانر یل د  ا  پهاسالالاعد  حدوادیا  ا زون ا  

 و ا  نظر  ر وه نندن این  هاها ا   وش تحلیل یا ا زون اقمالر اانست.  هاساعد

حور ا زایش یینورپ نیز یا ت  CLE هدها ا   وش  پکا  حا ظه، هاسوهنیا تهده یه تقاضاپ خمنر 

 بییه ترتطبقه یه کمک این  وش  17و  10، 3 پهاساخومانیراپ  شددر ییشیکو  قدا  اضا ه  قاو ت 
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یراپ  هاسوهنیراپ  نواو  خمنر  شددا ائه پهانیتخم سید. کران کایین  % 1888و  % 243، % 71یه 

 و  وش یا ا زون یها. شددسااد،  وش NTHطبقه یه ترتیب  ریهط یه تحلیل  17و  10، 3 پهاساخومان

کینالال هااپ اع یک سالاله، و  پها وشو سالالایر  CLEصالاله ت  ر وه تهسالالط  وش  پهانیتخماخوالف یین 

 ردع اصلر ا  طراحر سیسوم  ق هانیه هالاپ ایاالت  وحدد ) پهاساعد پالرعدطراحر  نا هنییآ دیتأک

سوفااد اع  وش  بو ر یر ظر یت  سهپ ایگر،   جر یه ا سوفااد اع این  وش اع  شر  هالاپ( یر ا ایها  یر

صلر  پهاساخومانو ق ا  طراحر  سوفاادا شد.   ه اا سر نوایج طه نیهما  ااا ه تحقیو  ضمن یر   ،

ضر اع  پهاساعدطراحر  قد اتر  شد که یع سیر طراحر  پهانوخابانمهنه  الحظه  صه ت  ر وه ا   

، 9، 3 رقاب سالالاخومان چها  جهیا نو، نیاع یه یاعنگرپ اا ند. هاآنتعداا طبقات  اعدملهنمهنه،  پهاسالالاعد

صالزیا کالن و یا  ذا پ طبقه  20و  14  ،آ دداستیهطراحر شدند. ا   یان نوایج طراحر   جدااً شددا

یها.  هاسالالاعدشالالدیدتر اع سالالایر  رتهدهقایلطبقه یه طرع  3خومان تغییرات ضالالخا ت و ق ا  ا تفاع سالالا

حاکر اع آن یها که غلبه  ها یرشر یر تغییرشکل دانبر این قاب   جر یه  راایان شدید یرش  هاریر س

 ا  ا تفاع و تغییر عواه گام نیاع یرشر و ق طبقات ا  ا تفاع شدد است.

اع  قره  ویا  جمهقه  شالالددرطراح پهاسالالاعدلیل غیرخطر ا  ااا ه این  طالعه، ا   صالالل یه انبال تح

صاص قاایر عوال  سیت قملکرا  ا وهیاخو سوم ایها   پالرعدیه  دل   وا پ و ق خهاهیم   ت و حسا سی

هاهیم یر سر خ ها دلعوال  ا یا اسوفااد اع تحلیل ای ا یکر ا زای دد تما ر  پکا ا ورهایرشر  هالاپ یه 

 کرا.



4  

 چهارمفصل 

به پارامترهای  هاسازهارزیابی حساسیت ظرفیت فروریزش 

زوال
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 مقدمه 4.1

 پها دلکه نقاط ضالالعف  یراپ ایها  یرشالالر  هالاپ ددیدیک  دل   وا پ ل قبل کس اع ا ائه ها   صالال

وایج  رخهییه ا  پاچرخهو  چرخهانی عوال قاا  یها  و  هدها ا  آن یرطرف شالالالدد یها یر اسالالالاس ن

سالالیسالالوم کرااخویم و  پانا هنییآطراحر  پها وش پی ددمعآع اینالالگاهر   عکس ک د، یه ا عیایر و 

 ا طراحر  20و  14، 9، 3قاب  سلح یه ایها  یرشر  هالاپ یا تعداا طبقات  4شا ل  پا جمهقه تی نهاا

سط  جمهقه  و هقر اع  قاایر عوال   وا پ،  پساع دلکس اع  ا  هاقاباین  ،ا  این یخش کرایم. ا  ته

واتیکر و ای ا یکر ا زای دد )غیرخطر  پهالیتحل عرض  یه ا ( قرا  خهاهیم ااIDAاسالالال یایر ا و  ع

راییا ع  این ااصلر او هدف . خهاهیم کرااخت حساسیت کاسخ سیسوم یه کا ا ورهاپ عوال  دل ددید

 اع: اندقبا تاست که این او هدف   ه اتهده ها

 ها  وم ایسسی پالرعدیر قملکرا    وا پلف عوال و هاهاپ  خ پر ذا یتأث اع  یزان صحیحا ک  ا ائه

سیسوم ایها  یرشر اع  آ ددقملیه پهاراییا ع هدها ا   اقت  یزانیی ش  اینکسب .  هالاپیرشر 

  ا نیز آشکا  خهاهد کرا. است شدد ر وهناایدد  هالاپ که ا  آن عوال سیسوم 

  پر ذا یأثت واسطهیهیک  طالعه کالیبراسیهن یاید تمرکز یینورپ  ا )عوالر که  پکا ا ورهاتنخیص 

 .ک د هاآنسیسوم( صرف  پالرعدیینور یر   وا  

 و هقر اع   جمهقهتهسالالط ا   صالالل قبل  شالالددرطراح پهاسالالاخومانا عیایر این حسالالاسالالیت،    ظه یه

یکر غیرخطر ترض تحلیل اسواا   ع هاساعدایودائاً ا  ااا ه، . شهندر  پساع دل قاایر کا ا ورهاپ عوال 

یر  ب اپ شالالالواب طیفر  یانه  و اظر یا حد  هاآنظر یت  رو یزش و سالالالپس  رندی ر زون قرا  یا یا  ا 

( اسوخراج و حساسیت آن نسبت یه کا ا ورهاپ 1IDA رو یزش یا اسوفااد اع تحلیل ای ا یکر ا زای دد )

سوخراج ظر یت  رو یزش  یانه  .شهار عوال ا عیایر   خولف، کا ا ورهاپ  و هقر اع  پها دلقالود یر ا

که  اندشالالددضالالبط  IDAا  خالل تحلیل  پالرعد خولف  پهاشالالدتا   نیز ها دلکاسالالخ غیرخطر این 

  هضهع  صل آی دد این  ساله است. هاآنیر سر 

                                              

1 Incremental Dynamic Analysis 
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 با پارامترهای م تلا زوال هاساختمان یسازمدل 4.2

تحت  اوم ا   صل شددااادتهسعه   صالحو  OpenSees ا زا نرمیا اسوفااد اع  هاساعدقداپ  پساع دل

یا ا  نظر  ر ون شرایط  هاساعد پساع دل ریهط یه نحهد تهضیحات انجام شدد است.  SPSW02ق هان 

 پهاعوالولف خ  سطهز. یراپ ننان ااان ا ائه شد 3.3.2غیرخطر  صالح و غیرخطر ه دسه، ا  یخش 

 ها دلشدد است که ا  این  پساعهیشبهر ساعد یا اسوفااد اع چ د  دل دایگزین ، چرخهانی و  پاچرخه

 .اخوصاص یا وه است 1-4ددول   طایو SPSW02 عوال  صالحهاپ ر یه کا ا ور قاایر  خولف

 گانه. 15 جایگزیی یهامدلبه  افتهیاختصاص. مقادیر پارامترهای زوال 1-4جدول 

شما د 

  دل
 ق هان  دل

ظر یت 

، یرپکذشکل

y/δcδ 

نسبت سخور 

  cαکساقله، 
 γثایت دذب انرژپ، 

1 15-0.02-inf 15 -0.02 ∞ 

2 15-0.15-inf 15 -0.15 ∞ 

3 15-0.15-50 15 -0.15 50 

4 15-0.15-100 15 -0.15 100 

5 15-0.30-inf 15 -0.3 ∞ 

6 40-0.02-inf 40 -0.02 ∞ 

7 40-0.15-inf 40 -0.15 ∞ 

8 40-0.15-50 40 -0.15 50 

9 40-0.15-100 40 -0.15 100 

10 40-0.30-inf 40 -0.3 ∞ 

11 60-0.02-inf 60 -0.02 ∞ 

12 60-0.15-inf 60 -0.15 ∞ 

13 60-0.15-50 60 -0.15 50 

14 60-0.15-100 60 -0.15 100 

15 60-0.30-inf 60 -0.3 ∞ 

شدید  3که یا  اندشددانوخابیه کا ا ورهاپ عوال یه نحهپ  ا وهیاخوصاص قاایر  حد عوال کم،  وهسط و 

ش د. حد  ریهط یه عوال کم یا انجام یک ا عیایر اولیه  وپ  ست  هاساعد و اظر یا شدد ا یه نحهپ انوخاب 

یگذا ا. ا ا ا  انوخاب حد عوال شالالدید ضالالمن  دایه هاسالالاعدنسالالبواً ناچیزپ  وپ   وا  غیرخطر  ریتأثکه 
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سر، قایلیت تحلیل  ضاوت  ه د سوفااد اع ق صهل همگرایر ا  نوایج تحلیل غیرخطر  ها دلا و ا کان ح

شدد  شدید و کم انجام  سط یا ا  نظر  ر ون او حد  ست. انوخاب حد  وه ست. نیز  الک قرا   ر وه ا ا

 دل دایگزین  خولف ایجاا شالالدد اسالالت که ا   60حالت و  جمهقاً 15، یراپ هر سالالاخومان، بیترتنیایه

 قرا  خهاه د  ر ت. IDAیا ا زون و  پهالیتحل رحله یعد ا   عرض 

 هامدلبارافزون تحلیل  4.3

حاالتر که ا   ، کس اع حذفها دل دهوهتکیر   وا   پاچرخهکا ا ورهاپ عوال  ریتأثیا تهده یه قدم 

 هاساعد دل دایگزین یراپ هر یک اع  9 قاایر  ریهط یه ظر یت دذب انرژپ و ق تغییر کراد یها،  هاآن

 یا ا زون پهار  ح تحلیل شالالالدند.  %8و تا ا یفت کلر  قرا  ر وها   عرض الگهپ یا  دانبر  ثلثر 

تالش یسیا   یاودها. اندا آ ددنمایش  یه 4-4شکل تا  1-4شکل   خولف ا  پهاساعدیراپ  آ دداستیه

یه ناحیه کساقله نزولر ا   دل   وا پ و ق  هالاپ،  ا وهیاخوصاصشیب ت د  لییه العیاا صه ت  ر وه، 

این  هضالالهع ا  اشالالکال  وننالالد   حقو ها دلیراپ یعضالالر اع   ه انظرحصالالهل همگرایر تا ا یفت هدف 

که یراپ  چرخهانی  قاو ت ناشالالر اع عوال ا صالالدپ  20، ا ت حالنییااقایل  نالالاهدد اسالالت.  شالالددا ائه

سبه ا یفت نهایر  سبه ها دل حا شدد قرا   ه ا نیاع یها،  پریکذشکل و  حا  ر وه ا   حدواد همگرا 

 است.
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 طبقه. 3جایگزیی سازه  یهامدل. نمودار بارافزون مربوط به 1-4شکل 

 
 طبقه. 9 جایگزیی سازه یهامدل. نمودار بارافزون مربوط به 2-4شکل 
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 طبقه. 14جایگزیی سازه  یهامدل. نمودار بارافزون مربوط به 3-4شکل 

 

 طبقه. 20جایگزیی سازه  یهامدل. نمودار بارافزون مربوط به 4-4شکل 

و  yC، این ددولآو اد شالالدد اسالالت. یا تهده یه  قاایر  2-4ددول ا   یا ا زون پهالیتحلخالصالاله نوایج 

desC ننان ا  طراحر  ا  نظر  ر وه شدد ا  وحالت تسلیم  یا  و اظرترتیب ه شدد ی یزنر اال کایه پهایرش
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 قاایر ددول، . یا تهده یه یاشالالالدر ییانگر ا یفت یام  و اظر یا حالت تسالالاللیم  yθ همچ ین .اه در 

پ یرایر یا  قدا طبقه  20 ریهط یه ایها  یرشر  هالاپ ( des/C yCضریب اضا ه  قاو ت )یینورین  قدا  

شدر   35/3 ضا ه  قاو تیا نر  قبالًعیاا  . این ا ضاپ  حه پ و خم  ا  یخش هاسوهننیز ا  یرآو ا تقا

ایدد شد و ییان شد که این اضا ه  قاو ت یه سبب تفاوت یین الگهپ  رض شدد ا  ه گام طراحر  3.3.3

 حقو شدد ا  تحلیل غیرخطر است. یه قبا ت  الگهپ تسلیمیراپ تهعیع تسلیم ا  اقضاپ ساعد و  هاساعد

ا  یا  دانبر یرایر یرش کایه طرز،  هاآننها پ و تیرها یه نیروهاپ تسالاللیم  پهاالمانایگر قدم  سالالیدن 

شدد ا   ست تا نیروپ ایجاا  شدد ا صله عیااپ  هاسوهنسبب  سلیم آن  ا ا  یرش کایه طرز اع ظر یت ت

اعد بر ستغییر کان دان-و نمهاا  یا  هاسوهنااشوه یاشد و این  اصله خها  ا یه صه ت اضا ه  قاو ت ا  

ننان اهد. چ انچه کینور نیز  فوه شد، یا ا زایش ا تفاع ساعد شانس وقهع طبقه نرم و تمرکز تسلیم ا  

صله نیروهاپ  نور و  ا سلیم کا ل و  هاسوهنطبقات  عدواتر یی شدد ا  ع ان طراحر )ت اع  قاایر  رض 

نور  هاو قهمز ان تما ر  ضا ه  قاو ت  ستییار ه و ا  نویج شهار و نقاط انوهایر تیرها( یی انوظا  ا

نوایج ا ائه  طبقه یه خهیر  نهها است. 20تا  9 پهاساخومانیینورپ  ا اع ساعد ااشت. این  وند ا  یین 

ای ا یکر غیرخطر اقیو یه نحه یهورپ  هیاپ  پهالیتحلیا اسوفااد اع   5-5ددول و  5.3شدد ا  یخش 

 این  هضهع هسو د.

ساخومان  شد( 3.4)همانطه  که ا  یخش  طبقه 3ا ا ا  این  یان،  سهب  ییان  سوث ا  ح  شهار یک ا

شر ساخومان و غلبه  ها یر سبب ا تفاع ییش اع حد کهتاد  شکل هاپ دانبر چرا که ا  آن یه   ،ا  تغییر

ساعد  سبواً راایان یرش ا  ا تفاع  ضخا ت و ق  ه ا نیاع ا   ن ست و ا  نویجه اخوالف عیااپ یین  عیاا ا

این اخوالف عیاا   جر یه ایعاا یز  ور اع  عمهل یراپ تیرها  ر شالالها چرا . شالالهار طبقات  خولف ایجاا 

ساس ظر یت،  که نیروهاپ وا اد اع طرف و ق نیسو د که تعیین ک  دد  قطع تیراند ا  طراحر تیرها یر ا

ر  رادعه یفر ایید( یلکه  قطع تیر یر  ب اپ حداقل  مان ای رسالالالر  ه ا نیاع تعیین  3.2.3)یه یخش 

ضخا ت  که خها تایعر اع شها ست )یخش  هقانر و تحوانر  پهاو قاخوالف  کس اع تعیین  (.3.2.5تیر ا

تیر و  خها قطع ، ظر یت خمش کالسویک آن و یرش  و اظر یا این ظر یت ا  ک ورل  عیا  قطع یا این 

سوفااد قرا  عیرین آن همه طبقات  پهاسوهن شرط  مان  پهاساعدا رچه ا   .رای ر  ه ا ا یل دتر نیز 

 وند اع  هاسالالالاعدضالالالخا ت و ق ا  آن  ولر تغییر  وار ن  قطع تیرها یه کا  ای رسالالالر حداقل ا  تعیی

 .ک در کیروپ  پتررجیتد 
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آ دد ا  ددول یا تهده یه  ایطه  پریکذشکل پهانسبت 
y

u




=µ شدد تهسط کین هاا FEMA P695 

 .یاشدر کاهش ا  یرش کایه  %20ا یرایر ا یفت یام  و اظر ی  uθکه ا  آن  اندشدد[  حاسبه 61]

 بارافزون یهالیتحل. خالصه نتایج 2-4جدول 

ت
قا
طب
د 
دا
تع

 y
C

 

d
e

s
C 

d
e

s
/C

y
C

 

) 3-
(x10

y 
θ  

 پذیریشکلمقادیر 

1
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5
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.1

5
 

1
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4
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4
0
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6
0

-0
.3
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0

-0
.1

5
 

6
0

-0
.0

2
 

3 0.67 0.31 2.16 5 8.00 12.00 16.00 14.00 14.90 25.00 ∞ ∞ ∞ 

9 0.15 0.0825 1.82 7 4.00 5.50 9.00 11.00 12.25 13.75 15.00 15.75 20.00 

14 0.15 0.0672 2.23 10 3.50 4.67 7.50 8.50 9.00  10.00 11.50 13.00 20.00 

20 0.225 0.0672 3.35 12 3.25 4.00 5.00 6.00 7.00 8.50 10.00 11.50 18.00 

سبتکاهش ر ی  یان چرخهعوال ا زایش  ریتأث صه ت قمه ر و یراپ  کذیرپ شکل پهان  یا پهاساعدیه 

ست باًیتقرطبقه  20و  14، 9ا تفاع  ناهدد ا سان قایل   صه ت یک ساعد ا ا این تاثیر ذا پ  .یه   3یراپ 

الیل این تفاوت ییش اع هر چیز یه کهچک یهان ل گرهاپ  .طبقه یه صالاله ت خاص قایل  نالالاهدد اسالالت

. چ انچه ا  نمهاا  یا ا زون این ساعد قایل  ناهدد  راار  الوا ا  این ساعد یر-ثانهیه ناشر اع اثرات کر

صعهاپ است و این  هاساعدطبقه یر خالف سایر  3ون ساعد است، ا  غیاب عوال  یان چرخه نمهاا  یا ا ز

ناشالالر اع اثر کمرنگ ل گرهاپ ثانهیه ا  این سالالاعد اسالالت. ا  نویجه، ا زوان یک عوال  یان چرخه حداقل 

شکل نهایر اع یر نهایت یه یک قدا  شیب   فر ا  نمهاا  یا ا زون و کاهش تغییر  سبواًن  جر یه ایجاا 

 که کاهش شکل کذیرپ  ا یه انبال اا ا. شهار کهچک 

 هامدل تحلیل دینامیکی افزاینده 4.4

ایها  یرشالالر  هالاپ،  پهاسالالاعدعوال یر  وپ قملکرا  پکا ا ورهاتغییرات اثر  ترویاقیراپ ا عیایر هرچه 

کین هاا حهعد او   که ا ع ین لرعد  44یا اسوفااد اع IDA [63 ]تحت تحلیل  دایگزین پها دلتما ر 

سط  صات کا ل این  که اها ا   FEMA P695شدد ته نخ قایل  FEMA P695  ردعقرا   ر و د.  

یا ا  نظر  ر ون  هالیتحل. شهار ا  ای جا خهااا پ  هاآنیه   ظه  حفظ اخوصا  اع ا ائه  ناهدد یهاد و 
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,5%)1(TaS پالرعدشالالدت شالالاخص ق هان  هی (1IM و ا یفت ) یینالالی ه  پاطبقهیین(maxθ یه ق هان )

Hunt&Fill  [63 ]اع الگه یوم  هالیتحلیراپ انجام ( انجام  ر و د. 2EDP ه دسالالر ) تقاضالالاپکا ا ور 

سوفااد شدد و تعداا  تا  رض  20اخوصاص یا وه یه هر شواب نگاشت ا  این الگه یوم یرایر یا  پهاتالشا

تحلیل  800 ریهط یه هر  دل ییش اع  IDA پهار  ح یراپ اسالالالوخراج  ،شالالالدد اسالالالت. یه این ترتیب

تحلیل ای ا یکر غیرخطر یه صه ت سیسوماتیک و  53000و ا   جمهع نزایک یه ای ا یکر غیرخطر 

، حجم قایل تهدهر اع یرنا ه نهیسالالر یه هالیتحلقالود یر انجام اسالالت.   ر وهیرنا ه نهیسالالر شالالدد انجام 

سوخراج و  IDA  ظه  کرااعش نوایج  ست.  احوماالتر پهار  ح ا شدد ا که  IDA  ح ر یه کا   ر وه 

صال نقاط  و اظر یا ا یفت  یانه ا   ست  پالرعد خولف  پهاشدتاع ات  یانه  IDA،   ح ر دیآر یه ا

یه  8-4شالالکل  تا  5-4شالالکل ا   دایگزین پها دلیراپ تمام  یانه  IDA پهار  ح . شالالهار خهاندد 

 . دسود هقایل  ناهد 20و  14و  9، 3یراپ تعداا طبقات ترتیب 

 یانه  IDA پهار  ح  یین هدها انوظا   او  اعقایل ذکر اسالالالت، تنالالالایه  هار  ح ه ا   ه ا این آنچ

اضا ه  پهانسبتچ انچه ا  تفسیر . یاشدر طبقه  3سیسوم ایها  یرشر عوال  خولف  ریهط یه  قاایر 

شدد ا   نان اااد  ضا ه  قاو ت  هق العااد اپ یه الیل غلبه  ها یرشر  2-4ددول  قاو ت ن شد، ا ییان 

ر دله یرپ غیر خطر   حدوادسالاعد یه  این یانر  پهاو قو وا  بقه  هدها اسالت که اعط 3ا  سالاعد 

 .شهار طبقه  3ساعد  پها دل رود کا ا ورهاپ عوال یر کاسخ غیرخطر   جر یه تاثیر ذا پ کم  و ک د

                                              

1 Intensity Measure 

2 Engineering Demand Parameter 
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 طبقه 3جایگزیی برای ساختمان  یهامدلمیانه مربوط به  IDA. نمودارهای 5-4شکل 

 
 طبقه 9جایگزیی برای ساختمان  یهامدلمیانه مربوط به  IDA. نمودارهای 6-4شکل 
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 طبقه 14جایگزیی برای ساختمان  یهامدلمیانه مربوط به  IDA. نمودارهای 7-4شکل 

 
 طبقه 20جایگزیی برای ساختمان  یهامدلمیانه مربوط به  IDA. نمودارهای 8-4شکل 
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 هامدل 1برآورد احتمال فرورریزش 4.5

 IMیا شاخص شدت  پالرعدیراپ ییان احومال  رو  یزش ساعد یه شرط قرا   ر ون آن ا   عرض ع ین 

سوفااد  2شک  د ر پهار  ح اع  قاایر  نخص، اع  پا جمهقهیا  ساوپ  تریز گ . شهار  رو  یزش ا

ست آ دد و ا   پهاساعد پها دلیراپ تما ر  جمهقه  IDAاع نوایج تحلیل  هار  ح این  چها  انه ید

نان اااد  12-4شکل تا  9-4شکل  سبر یه تغییر کا ا ور، قنمهاا ها. این اندشددن سیت ن سا هاپ دم ح

 .اه در نمایش   جدااًطبقه  عر ر شد  ا  3راپ سیسوم ایها  یرشر  هالاپ عوال که ا  یخش قبل ی

 
 طبقه. 3جایگزیی مربوط به ساختمان  یهامدلشکنندگی بدست آمده برای  یهایمنحن. 9-4شکل 

                                              

1 Collapse 

2 fragility curves 
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 طبقه. 9جایگزیی مربوط به ساختمان  یهامدلشکنندگی بدست آمده برای  یهایمنحن. 10-4شکل 

 
 طبقه. 14جایگزیی مربوط به ساختمان  یهامدلشکنندگی بدست آمده برای  یهایمنحن. 11-4شکل 
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 طبقه. 20جایگزیی مربوط به ساختمان  یهامدلشکنندگی بدست آمده برای  یهایمنحن. 12-4شکل 

 ارزیابی حساسیت ظرفیت فروریزش میانه به پارامترهای زوال 4.6

 aS قدا   ،دایگزین  خولف پها دلیراپ یک  قایسالاله کمر یین قملکراهاپ کیش یی ر شالالدد تهسالالط 

ا  نظر  شالالالهار نا یدد  MCCیا  1ظر یت  رو یزش  یانه اصالالالطالحاًکه  %50 و اظر یا احومال خرایر 

ننالالان  3-4ددول  انه ا   4 پهاسالالاعد و اظر یا حاالت عوال  خولف  MCC قاایر  ر وه شالالدد اسالالت. 

 خولف ا   پهاساعدعوال یراپ  پکا ا ورهااع تغییر  ناشر MCC صد تغییرات یینی ه ااااد شدد است. 

ست. شدد ا ساس این  قاایر این ددول ا ائه  طبقه حاکر اع آن  14تا  9 پهاساعد وند  هدها یین ، یر ا

ست که  سیت کلر ا سا ساعد، ح شر  هالاپ یه  پهاسومیسیا ا زایش ا تفاع  وا پ   عوال   یزانایها  یر

ا  تفسیر اضا ه  قاو ت  هدها ا  نمهاا هاپ یا ا زون  0ا  یخش  قبالً. الیل این  ناهدد ایدیر کاهش 

طبقه یه صه ت  3ساعد  ا ا  نایه آنچه یراپ نوایج یا ا زون  فوه شد، . خولف تهضیح اااد شد پهاساعد

سایر  شدد یراپ  ناهدد  سوث ا اع  وند کلر   یه غلبه  قبالً. این قدم توایع نیز ک درنمکیروپ  هاساعدیک ا
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ضخا ت  ه ا نیاع  ساعد که   جر یه تفاوت عیاا  شدید یرش ا  ا تفاع  ساعد و  راایان   ها یرشر ا  این 

 کران  قاایر هیکاهمیا هدف این حساسیت،  ترویاقایر ا عییراپ  نسبت اااد شد. شهار و ق ا  ا تفاع 

سبت یه  قدا   ریهط یه  دل  پها دل خولف،  قاایر  ریهط یه  پهاساعد ریهط یه  ساعد ن دایگزین هر 

60-0.02-inf  )ااا ه یر سالالر حسالالاسالالیت  قاایر ظر یت اندشالالددنر االیز ) دل یا حداقل عوال   وا پ .

 اع  قاایر نر االیز شدد صه ت خهاهد  ر ت. پری یهرد رو یزش یه کا ا ورهاپ عوال یا 

م تلا و  یهاسازه. مقادیر اصلی و نرماالیز شده ظرفیت میانه فرورریزش بدست آمده برای 3-4جدول 

 .(g)مقادیر بر حسب  جایگزیی متفاوت یاهمدل

 نام مدل
 مقادیر نرماالیز شده مقادیر اصلی

 طبقه20 طبقه14 طبقه9 طبقه3 طبقه20 طبقه14 طبقه9 طبقه3

60-0.3-Inf 4.97 3.15 2.42 2.37 1.00 1.00 1.00 1.00 

60-0.15-100 4.67 2.58 2.03 2.14 0.94 0.82 0.84 0.91 

60-0.15-50 4.18 2.31 1.81 1.84 0.84 0.73 0.75 0.78 

60-0.15-Inf 4.97 3.15 2.42 2.37 1.00 1.00 1.00 1.00 

60-0.02-Inf 4.97 3.16 2.42 2.37 1.00 1.00 1.00 1.00 

40-0.3-Inf 4.78 2.72 2.19 2.23 0.96 0.86 0.90 0.94 

40-0.15-100 4.62 2.46 1.97 2.09 0.93 0.78 0.81 0.88 

40-0.15-50 4.15 2.24 1.76 1.81 0.84 0.71 0.73 0.76 

40-0.15-Inf 4.80 2.78 2.22 2.26 0.97 0.88 0.92 0.95 

40-0.02-Inf 4.91 3.07 2.38 2.33 0.99 0.98 0.98 0.98 

15-0.3-Inf 4.09 1.92 1.55 1.64 0.82 0.61 0.64 0.69 

15-0.15-100 4.06 1.98 1.56 1.68 0.82 0.63 0.65 0.71 

15-0.15-50 3.87 2.04 1.57 1.66 0.78 0.65 0.65 0.70 

15-0.15-Inf 4.08 1.96 1.58 1.69 0.82 0.62 0.65 0.71 

15-0.02-Inf 4.57 2.43 1.99 2.06 0.92 0.77 0.82 0.87 

     2.37 2.42 3.16 4.97 حداکثر

     1.64 1.55 1.92 3.87 حداقل

     44.36 56.25 64.29 28.53 درصد بیشینه تغییرات

 (cαحساسیت به تغییرات شیب پساقله ) 4.6.1

سیت  قاایر  سا سر ح شی MCCیا هدف یر  ساقله   ح ر کایه،  قاایر هر چیه  یراپ ساخومان  ا هب ک

 راآو پ  13-4شکل  ا ا زایش عوال ناشر اع شیب کساقله ترتیب  قاایر نسبت شکل کذیرپ  خولف یه 

شکل، اندشدد شدد ا  این  نان اااد  سر  قاایر ن ناهدد . یا یر  ، y/δcδ=60که یراپ کا ا ور  شهار  
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سو د و ا هاساعدتما ر  MCC قاایر  ساس نی ساقله ح شیب ک نویجه  ر ت  تهانر  عواق  یه تغییرات 

شدد تهسط حداکثر  سهپ ایگر. اا ا 60 قدا پ کمور اع  پاساعد پها دلشکل کذیرپ تجریه  یراپ  ،اع 

  جر یه  15/0یه  02/0اع   cαا زایش قد  طلو  قدا   (،15و  40شالالالکل کذیرپ کهچکور ) پهانسالالالبت

ست ا ا کاهش  هاساعدا  تما ر  MCCکاهش قایل تهده  شباع  MCCشدد ا ا  این  رحله یه نهقر ا

سدر  نور عوال  یان چرخه اع    سیور  ا یه انبال ندا ا.  3/0یه  15/0و ا زایش یی سا ساس این ح یر ا

 فت ا  اسوفااد اع  دل   وا پ تهسعه اااد شدد، حداکثر تاثیر ذا پ عوال  یان چرخه  تهانر  ناهدد 

کمور و  پهابیشو  اهدر  خ  -15/0شیب کساقله ا   پاچرخهغیاب عوال ا   هاساعد پالرعدیر قملکرا 

نور اع این  قدا  اع اثر ذا پ کمورپ یر ظر یت  یا  13-4شکل این  وند ا   ساعد یرخه اا ند. پالرعدیی

 ننان ااد شدد است.« 1 وند »

وند  یه  قاایر  خولف کا ا ور شیب کساقله،  هاساعداع یک  هر ضمن یر سر یاال یر  وپ حساسیت کاسخ

قایل  13-4شالالکل نیز دالب تهده اسالالت. همانطه  که ا  هاسالالاعدتغییر این حسالالاسالالیت یا ا زایش ا تفاع 

ست، همان د قبل، یا  ناهدد ا ساعد   سایر  طبقه یه ق هان یک 3حذف  سوث ا،  وند  هدها یین   هاساعدا

نسبت یه شیب کساقله یا ا زایش ا تفاع ساعد است.  هاساعدحاکر اع کاهش حساسیت ظر یت  رو  یزش 

ساعد  شدد  سوث ا  ست که قلت آن طبق 3ا ا  ه ا ا ساقله ا شیب ک سیت یه تغییرات  ه اا اپ کمورین حسا

ست. این  وند ا   ساعد ا سیا  عیاا  هدها ا  این  ضا ه  قاو ت ی نان ااد « 2 وند »یا  13-4شکل نیز ا ن

سایر کا ا ورهاپ یه  هاساعد پالرعدحساسیت ظر یت ایدد خهاهد شد، ا   ه ا  یعداًچه شدد است و چ ان

سیت ظر یت   وا پ  سا سر ح ست و ا  ااا ه یر  صااق ا صل، تاکید کمورپ  هاساعدعوال نیز  ا  این  

  وپ آن خهاهد شد.

  y/δcδپذیری  شکلحساسیت به تغییرات ظرفیت  4.6.2

سیت  قاایر  سر حسا شکل کذیرپ   ح ر کایه،  قاایر هر چها   MCCیا  ایگر، یا هدف یر  یه ظر یت 

ساقله  خولف یه ترتیب ا زایش عوال ناشر اع  یرپ ظر یت شکل کذکاهش ساخومان یراپ  قاایر شیب ک

که ا   شهار . یا یر سر  قاایر ننان اااد شدد ا  این شکل،  ناهدد اندشدد راآو پ 14-4شکل ا  

و سالالپس  40یه  60تما ر  قاایر شالالیب کسالالاقله، ا زایش عوال  و اظر یا کاهش ظر یت شالالکل کذیرپ اع 

ا ت یه قب یا یک حساسیت خفیف ایودایر که یک حساسیت شدید  ا یه انبال خها اا ا همراد است. ،15
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یه الیل آن که نهاحر اع حهعد   وا  غیرخطر  ا تحت  ،40یه  60کاهش ظر یت شالالالکل کذیرپ اع ایگر، 

ست،  هاساعدکه تهاتر و وا  اهدر قرا   ریتأث نمگیرپ یر ا ت ظر یت  ریتأثیه آن کم ا  هاساعد پارعدلچ

 یه 40ندا ا. ا  قین حال، یک ا زایش عوال یینالالور ناشالالر اع کاهش  راتر  قدا  ظر یت شالالکل کذیرپ اع 

ست. پالرعدکاهش ظر یت  یا یک واک ش قایل تهده اع د س 15  14-4شکل  این  وند ا  ساعد همراد ا

ست.« 1 وند »یا  شدد ا نان ااد  سیت « 2 وند » ضم اً ن سا یا تعداا طبقات  خولف که  پهاساعدیین ح

ناهدد یهاد و ا   قبالً شد، همچ ان ا  نوایج این  رود هم قایل   شا د  «  2 وند »یا  14-4شکل یه آن ا

 ننان اااد شدد است.

 (γحساسیت به تغییرات ظرفیت جذب انرژی ) 4.6.3

،  قاایر هر چها  پاچرخهیه ظر یت دذب انرژپ  MCCاین یا ، یا هدف یر سالالالر حسالالالاسالالالیت  قاایر 

ظر یت شکل کذیرپ  خولف، یه ترتیب ا زایش عوال ناشر و  قاایر  -15/0ساخومان یراپ شیب کساقله 

نان اااد اندشدد راآو پ  15-4شکل ا   پاچرخهاع کاهش ظر یت دذب انرژپ  سر  قاایر ن . یا یر 

سیت سا شکل، او  وند ح ضه   قاایر عوال  یان چرخه  خولف ایدد  شدد ا  این   شهار  خولف ا  ح

شدد یا  نان اااد  شکل  پهاتیظر  ریهط یه عوال  یان چرخه خفیف ) و اظر یا «( 1 وند »که اولر )ن

( 15و ایگرپ ا  حضه  عوال  یان چرخه شدید ) و اظر یا ظر یت شکل کذیرپ است ( 40و  60کذیرپ 

ست. ناهدد ا سیت ظر یت «1 وند »یر  ب اپ  قایل   سا ضه  عوال  یان چرخه خفیف، ح  پالرعد، ا  ح

( 50و  100یرایر   γا  همه سطهز آن ) و اظر یا  قاایر  پاچرخهیه کاهش ظر یت دذب انرژپ  هاساعد

ست.  سخ یه ظر یت دذب انرژپ « 2 وند »قایل تهده ا سیت این کا سا  پاچرخها   قایل،  هیاپ قدم ح

یا تعداا طبقات  خولف،  پهاسالالاعدعوال  یان چرخه شالالدید اسالالت.  وند  رتبط یا حسالالاسالالیت  ا  حضالاله 

 ننان اااد نندد است.  15-4شکل  نایه حاالت قبل یهاد و ا  
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 به تغییرات مقادیر شیب پساقله. MCC. حساسیت 13-4شکل 

 
 به تغییرات مقادیر ظرفیت شکل پذیری. MCCحساسیت . 14-4شکل 
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 .یاچرخهجذب انرژی به تغییرات مقادیر ظرفیت  MCC. حساسیت 15-4شکل 

 جمع بندی 4.7

یه صه ت خالصه  هاآنیا هدف یردسوه کران  تهانر یا  رو  نوایج ا ائه شدد ا  این  صل، نکات عیر  ا 

 ییان نمها:

  و  یان چرخه، ا تباط  سوقیمر  پاچرخهیه کا ا ورهاپ عوال  پالرعدظر یت  رو یزش حساسیت  یزان

اا ا. ا  این  یان، یاالترین سطح اضا ه  قاو ت  ریهط یه ساعد  هاآناضا ه  قاو ت  هدها ا   یا ا ده

ا ه ، ا زایش ا تفاع یا  شد اضهاساعدطبقه یه سبب غلبه چنمگیر  ها یرشر یر   وا  آن یها و ا  سایر  3

یه کا ا ورهاپ عوال یر  هاساعد پالرعد قاو ت همراد یها. یه این ترتیب،  تبه ی دپ حساسیت ظر یت 

 طبقه  ناهدد شد. 3و  20، 14، 9یه صه ت  هاآنحسب ا تفاع 

  ناهدد شد و ظر یت  -15/0یا ا  نظر  ر ون کا ا ور عوال شیب کساقله، یینورین تاثیر ذا پ ا  نسبت 

 د.ااانکساقله کمور و یا یینور اع این  قدا ، حساسیت کمر ننان  هاپیبشیه  هاساعدتما ر  پالرعد

  ا  خولف ا  قد پهاساعد پالرعد، یینورین حساسیت ظر یت یرپکذشکلاع حیث کا ا ور عوال ظر یت

 صفر است. یباًتقر 60خفیف و ا   40 ناهدد شد و ایدد شد که این حساسیت ا  قدا  15
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  پالرعد، حضه  عوال  یان چرخه نقش یسزایر ا  حساسیت کاسخ پاچرخهاع   ظر ظر یت دذب انرژپ 

و یه  یزان ناچیزپ 15طه پ که کمورین حساسیت ا  حضه  ظر یت شکل کذیرپ  کرار ایفا  هایسومس

و  40شکل کذیرپ  هاپیتظر . ا   قایل، ا  حضه   قاایر عوال  یان چرخه خفیف  و اظر یا ااار  خ 

 . سیدر ، اثر ذا پ ظر یت دذب انرژپ یه حداکث  قدا  خها 60

 پ کلر و یر  ب اپ یک قضاوت  ه دسر، شاید یوهان  جمهقه  قاایر ا  یک دمع ی د

~25=20y/δcδ ،0.1)-07)~(0.-(=cα  102~05وγ=1  ا یه ق هان  قاایر قایل قبهل ا  نبها یک 

تحقیو دا ع  بو ر یر نوایج آع اینگاهر   اسب کین هاا نمها. العم یه ذکر است انوخاب 

~25=20y/δcδ  ین ایاال و کایین  پهاکرانیا ا  نظر  ر ون حهعد  قاایر اثر ذا  یراپ این کا ا ور و

قداپ قایل اسو اا  پالرعدنیز ا  یک تحلیل  قبالً  20y/δcδ= قدا  و  ستکین هاا شدد ا حهعد

یه کا   ر وه شدد است.  ویکرا  ه ا تهده ا  کین هاا  پاچرخها  غیاب عوال [ 56تهسط یر ن ]

ناظر یه اسوفااد همز ان اع  هاهاپ عوال  یان  102γ=1~05و  cα)=-)~(0.07-(0.1 قاایر 

یر این اساس،  قاایر کین هاا شدد یراپ  .است 2.2یر اساس تهضیحات یخش  پاچرخهچرخه و 

 پ عوال   وا هاآنتا ترکیب  اندشدداو کا ا ور اخیر ا   حدواد  قاایر یا اثر ذا پ  وهسط انوخاب 

 ایها هاپ یرشر  هالاپ  ا ییش اع حد یز   مایر نک د.



5  

 پنجمفصل 

در حضور سطوح  یاسازهپاسغ  یرخطی اعضای ارزیابی 

 م تلا زوال رفتاری
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 مقدمه 5.1

سیت ظر یت  رو یزش  سا سر ح شر  هالاپ یا تعدا پهاسومیس پاساعدکس اع یر   طبقات اایها  یر

ین ا حلر هسالالویم که یر  پهاسالالمی کان خولف یه  قاایر  خولف کا ا ورهاپ عوال و ق، یه انبال ا عیایر 

 یه قبا ت ایگر، ا   صالالل قبل اع یک عاویه اید یرون نگر یا  اکرو یه   ظه  ا ند. وند حسالالاسالالیت تاثیر ذ

سر اثر ذا پ عوال   وا پ یر  صل یه انبال یر  شد و ا  این   سوفااد  سوم ا سی سیت   وا   سا ا عیایر ح

 پااعدس یکرو هسویم. یر این اساس، کاسخ غیرخطر اقضاپ  نسبواًکاسخ سیسوم اع یک عاویه ا ون نگر و 

شکل کذیرپکا ا ور  اوا  نظر  ر ون یا  ضاپ  صل کالسویک  تقا پ و نها  پهاالمان رعپ و  پهاالمان فا

  هق ا  دذب انرژپ هیسورتیک یر سر خهاهد شد. پهاالمانا صد  نا کت 

 است راج نتایج فرایند 5.2

انجام  پالرعد پهاشدتیه قمل آ دد ا  این کژوهش ا   حدواد وسیعر اع  پالرعد پهالیتحلاع آنجا که 

ست، ناچا  یه انوخاب  اندشدد شدت قایل انجام نی سطهز  صل ا  تما ر این  و ا عیایر  ه ا نظر ا  این  

دهت اسوخراج نوایج کاسخ  حلر اقضا هسویم. یراپ این   ظه ، شدت  رو یزش  پالرعدیک شدت خاص 

یه کا ا ورهاپ عوال واقع شد، ا   هاساعد خولف که ا   صل قبل  الک ا عیایر حساسیت  پهاساعد یانه 

 این  صل نیز  ه ا اسوفااد قرا  خهاهد  ر ت.

ا صالالد اع  50آن اسالالت که اوالً، یه قلت آن که   جر یه  رو یزش سالالاعد تحت  پالرعدویژ ر این شالالدت 

  و ثانیاً، یک  قدا هاستساعد، ناظر یه کران یاالپ حهعد   وا  غیرخطر شهار اقمالر  پهانگاشتشواب 

اقمالر اسالالت و یه خهیر   عکس ک  دد قدم قطعیت  پهانگاشالالت وهسالالط ا  یر یرندد  جمهقه شالالواب 

 .هاستنگاشت رتبط یا  حوهاپ  رکانسر شواب 

 نالالخص، العم اسالالت  وشالالر نیز یراپ خالصالاله سالالاعپ کاسالالخ شالالواب  پالرعدکس اع انوخاب یک شالالدت 

شت شدت انوخاب نمها تا  پهانگا ست آ دد اع یک تحلیل  یج  خولفنوا واًینها خولف ا  آن   IDAیه ا

سویایر یه این هدیراپ یک کا ا ور،  شها. یراپ ا صه  نایه  وش یه یک قدا واحد خال شر   ف نیز، ا   و

  خولف  ه ا تهده قرا   ر وه است. پهانگاشت یانه کاسخ ایجاا شدد تهسط شواب  یاال
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است که ذکر یعضر  یرهارد یچیک ل ا ذکه  ش پالرعد ه ا نظر ا  شدت  پهاکاسخا ا  رای د اسوخراج 

  ه ا اسالالالوفااد قرا زا  قدم اول این  رای د که نوایج آن ا   صالالالل قبل نیخالر اع لطف نیسالالالت.  هاآناع 

دت ش قاایر نر ال یه -کس اع یراعش یک تهعیع لهگ ها دلیک  ر ت،   ح ر شک  د ر  رو یزش یک

شواب  هاآن و اظر یا  رو یزش  شتتحت  سوخراج  ، خولف پهانگا  یانه تهعیع ا   رحله یعد،  .شهار ا

. ا ا اع آنجا که یه الیل شالالالهار سالالالاعد  زا ش هر یراعش اااد شالالالدد یه ق هان ظر یت  رو یزش  یانه 

، سطهز شدت یه کا    وه ا  انجام IDA پهالیتحل[ ا  انجام 63] Hunt-and-Fillاسوفااد اع الگه یوم 

  سوقل اع سایرین تعیین شدد است و ا  تعیین هانگاشتتحلیل ای ا یکر یا اسوفااد اع هر یک اع شواب 

این سطهز اع یک  وند ا زاینر   ظم یا  ام ثایت اسوفااد نندد است،  مکن است همه یا یعضر اع شواب 

اقمالر یه شدت  ه ا نظر  قیاس نندد یاش د. اع این  و العم است یه   ظه  اسوخراج کاسخ  پهانگاشت

شدت  ه ا نظر اع ا و هاساعد شدت ا   سخ یین او  شدت  ه ا نظر ا  یین  پالرعدن یایر خطر کا که 

 اسوفااد شها. رای ر قرا   هاآن

اول اع و ق طبقه اول(،  پنها المان تغییرشالالکل  حه پ   ثالًیا ا  نظر  ر ون یکر اع کا ا ورهاپ کاسالالخ )

ه هر یک اع شالالالواب  ریهط ی   اسالالالب پهاشالالالدتکس اع ا ون یایر  قدا   ریهط یه این کا ا ور ا  یین 

قضه( اع  قاایر کاسخ یه است خهاه د آ د که یایسور  44)ا   طالعه حاضر شا ل  پا جمهقه، هانگاشت

نه آن یه ق هان نمای دد  جمهقه  قاایر  هاآننر ال احوماالتر حاکم یر -  ح ر لهگ اسالالالوخراج و  یا

ش شها. این  رای د یراپ تک تک کا ا ورهاپ ا  نظر  ر وه  شها تا  ستییار دد ا   طالعه  زا ش  تکرا  

 تهعیع  قاایر ا  نقاط  خولف ساعد یه است آید. واًینها

ع  دل اهر طبقه ، هاالمان قط یا ا  نظر  ر ون تقاضاپ شکل کذیرپ ، شدن ایعاا  سئله تر نخصیراپ 

سوهن 8المان تیر و  7 ،دهت  ثبت و   فر( 2او ا  ) المان نها پ 20شا ل  سمت و ق( المان   )ا  او 

طبقه ا   دلساعپ یه  وش نها پ هسو د. اع طر ر،  پهاالمانناشر اع تقسیم ی دپ  هاالماناست که این 

نقطه یاید اسوخراج شها.  3هر   ا پالرعدنقطه انوگرال  یرپ است که کاسخ  3سوهن شا ل -هر المان تیر

 1300 دمعاًطبقه  20 ثال یراپ سالالاعد   وغیر کاسالالخ اسالالت و یه ق هان 65ا   جمهع، هر طبقه شالالا ل 

یراپ تک تک آنها  رای د  ه ا اشالالا د ا  کا ا راف قبل انجام  سالالتییار  وغیر کاسالالخ خهاهیم ااشالالت که 

حجم یسیا  عیاا  حاسبات العم، انجام این  رای د یه صه ت اسور  قدو  واضح است که یا تهده یه شها. 

 پیهتر یه نحه شایسوه اسوفااد شها.یاید اع یرنا ه نهیسر کا  حوماًنیست و 
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 بررسی تقاضای شکل پذیری اعضا 5.3

سالالوهن یه کا    وه ا  تعریف  دل یا اسالالوفااد اع نوایج -تیر پهاالمانغیرخطر هر یک اع او ان حداکثر 

سلیم  سلیم  و اظر یا ت ش ت سبه و یر او ان ت شدد ا  طهل آن  حا سه  انه تعریف  نقاط انوگرال  یرپ 

تا تقاضاپ شکل کذیرپ المان یه ق هان شاخصر اع    وه ا  تعریف المان تقسیم شدد است  صالح یه کا 

نها پ  پهاالمانشدت وقهع   وا  غیرخطر ا  آن  حاسبه شها. همین طه ، تغییرشکل  حه پ حداکثر 

سلیم  شکل ت شکل کذیرپ  حه پ این  هاآنیر تغییر ضاپ  ست تا تقا شدد ا سیم  ست آ هاالمانتق ید. ید

 جمهقه طبقه  دلسالالاعپ شالالدد یا  3 سالالیسالالوم ایها  یرشالالر خولف  پهاالماناایر یدسالالت آ دد یراپ  ق

( 50-0.15-15 دل )آن و یینورین ( Inf-0.02-60 دل )سطح عوال کا ا ورهاپ عوال  و اظر یا کمورین 

 قاایر  ریهط یه ا  این اشالالکال،  .اندشالالددا  قالب کانوه پ ا ائه  2-5کل شالال و 1-5شالالکل ا  یه ترتیب 

شدد ا  کانل  پهافی انها پ یا عاویه تمایل  ثبت و   فر یه ترتیب ا   پهاالمان یاال و کایین اقداا ا ائه 

ست. اندشدد یانر هر طبقه ا ائه  سایر  قاایر  هیا سطح  و نحهد نمایش  شدد ا   قالود یر  قاایر تهعیع 

سطح کل 1-5ددول ساعد، ا   سطح طبقات و ا   شکل کذیرپ ا   ضاپ  سط تقا ،  قاایر حداکثر و  وه

ر یا تهده یه  قاایر این ددول یه  احور  .اندشالالددا ائه  و ا  قالبر کانوه پ سالالاعد یه تفکیک نهع المان

 ی ه و یینی ه  قایسه کرا.تهعیع شدت  قاایر  ا ا  سطح ساعد ا  او حالت عوال کم تهان

 یاال و پهاکرانا  سالالطح سالالاعد یراپ  هاآنآنچه یا ا  نظر  ر ون  قاایر تقاضالالاپ شالالکل کذیرپ و تهعیع 

 کایین عوال   وا پ قایل اسو باط است قبا ت است اع:

  یرهااخوالفسطح عوال ا  نظر  ر وه شدد  2ا رچه  قاایر  طلو تقاضاپ شکل کذیرپ یراپ 

ا  سطح کانوه  که  و اظر یا  ها نگاا ند، ولر نحهد تهعیع این کا ا ور ا  سطح ساعد )تهعیع 

است(  سوقل اع سطح عوال ا  نظر  ر وه شدد یراپ  دل است. یر این اساس، اع نسبر  قاایر 

 پهایرپ طبقه خهااا پ کراد و نویجه  3ا ائه نوایج  ریهط یه سایر حاالت عوال  رویط یه ساعد 

طبقه ییان  3یعدپ  ا یه طه  کلر ا   ه ا تهعیع  قاایر تقاضاپ شکل کذیرپ ا  سطح ساعد 

 .ک یمر 

  قایل  ناهدد است هاآنا  تما ر طبقات، تنکیل  فصل کالسویک ا  تیرها و ا  نقاط انوهایر .

 یاید.ر یا این حال، شدت و وا تیرها یه ناحیه کالسویک یا حرکت یه سمت کایین کاهش 
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  وا  سایر اندشددپ طبقه اول و اوم که وا ا ناحیه غیرخطر هاسوهندز ا   ه ا انوهاپ کایین   ،

تهان  ناهدد کرا که تقاضاپ ر قمدتاً ا  حهعد االسویک یاقر  اندد است. ا  قین حال  هاسوهن

 اع تراع کایه کاهش یا وه است. هاآنیا ا زایش  اصله  هاسوهنشکل کذیرپ 

  ،ا  تما ر طبقات، تغییرشکل هاپ و ق  یانر وا ا حهعد غیرخطر شدد و ا   وندپ  نایه تیرها

 یا  اصله  ر ون اع تراع کایه ا زایش یا وه است. هاو قتقاضاپ شکل کذیرپ 

  ر و تیرها، یک ا تباط  سوقیم است یع  هاو قا تباط یین تقاضاپ شکل کذیرپ تجریه شدد تهسط

 وا  غیرخطر تجریه شدد تهسط و ق عیاا است، این شدت یراپ تیرها نیز ا  نهاحر که شدت  

 قایل تهده است و یالعکس.

  یک ا تباط  عکهس است؛ هاسوهنو  هاو قا تباط یین تقاضاپ شکل کذیرپ تجریه شدد تهسط ،

 هی هاو ق،  یزان و وا انداااداع خها   وا  غیرخطر یینورپ ننان  هاسوهنیع ر ا  نهاحر که 

 حهعد غیرخطر کاهش یا وه است و یالعکس. 

طبقه نیز، یراپ یرآو ا اثر عوال   وا پ  9طبقه انجام شالالد، ا   ه ا سالالاعد  3همان د آنچه ا   ه ا سالالاعد 

ضاپ شکل کذیرپ  سراغ یر سر  هاساعدو ق یر تقا . می ور پ یا عوال   وا پ کمی ه و یینی ه ها دلیه 

شکل کذیرپ  ریه ساعد کانوه   قاایر  نی ه یراپ  و  3-5شکل طبقه ا   9ط یه او حالت عوال کمی ه و یی

ساعد ا  سطح طبقات و ا  سطح کل  4-5شکل  ست. خالصه  قاایر یدست آ دد یراپ این  شدد ا  سم 

نان اااد شدد،  2-5ددول ساعد نیز ا   شکال و ددول ن ست. یا ا  نظر  ر ون  قاایر ا نان اااد شدد ا ن

ساعد  شدد ا   ه ا  سوخراج  نایه نوایج ا سوقالل نحهد تهعیع 3نوایجر    طبقه قایل ییان خهاهد یها و ا

نیز  ها دلپ  خولف( اع سالالطح عوال ا  نظر  ر وه شالالدد ا  هاالمان قاایر )نسالالبت یین  قاایر نقاط و 

 . سدر  دییتأیه   جدااً

طبقه یه قلت یز  ر ایعااپ و قدم ا کان نمایش  20و  14پ هاسالالالاعداع ترسالالالیم کانوه هاپ  ریهط یه 

ا  سطح طبقات و ا  سطح  هاساعد. خالصه  قاایر یدست آ دد یراپ این شهار خهااا پ  هاآن  اسب 

 تهاندر ننان اااد شدد است.  قاایر خالصه ا ائه شدد ا  دداول  4-5ددول  و 3-5ددول کل ساعد ا  

ساعد اول و تعمیم ااان  شدد ا   ه ا او  سوخراج  شون یر نوایج ا صحه  ذا ساعد  هاآنیراپ  و  14یه او 

ضا یا تغییر قیه   ظه  یر سر  وند تغییر  قاایر یینی ه تقاضاپ شکل کذیرپ ا طبقه یه کا  یراد شها. 20

، یراپ هر او سطح عوال شهار سها  د خهاهد یها. چ انچه  الحظه  5-5ددول  ،  الحظههاساعدا تفاع 
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نی ه، یا ا زایش ا تفاع  شدد  20تا  9اع  هاساعدکمی ه و یی شکل کذیرپ تجریه  ضاپ  نی ه تقا طبقه، یی

سط  ساخومان ایدیر کاهش  هاو قته شدد یراپ  ناهدد  طبقه، یر خالف  وند  هدها ا  یین  3. نوایج  

سوث اء  تهانر اا ند و  هاساعد، کمورین  قاایر  ا ا  یین تما ر هاساعدسایر  ساعد یه ق هان یک ا اع این 

 نام یرا. 

خش ا  ی قبالًکه  هاستساعددد صه ت  ر وه ا  ای جا ناشر اع اضا ه  قاو ت ناشر اع نوایج طراحر  ناه

ظر یت  رو یزش و ا  تفسالالیر نوایج تحلیل یا ا زون یه آن اشالالا د شالالد. ا  تهدیه حسالالاسالالیت کم  4.3

، کاهش یینالالی ه تغییرشالالکل غیرخطر 4.6پ اا اپ اضالالا ه  قاو ت یه عوال و ق  یانر ا  یخش هاسالالاعد

شدد ا  این  شدد یها. ن هاساعدتجریه  صلر  عر ر  شدد ا  این یه ق هان قا ل ا نان اااد  وایج قداپ ن

 پ قبل است.هایخشپ صه ت  ر وه ا  هار یییخش  ؤید کیش 

ضا،  وند کلر، ا زایش  قاایر یا ا زایش ا تفاع  سایر اق شکل کذیرپ  ضاپ  نی ه تقا ا   ه ا  وند تغییر یی

طبقه یه خصالالالهص ا   ه ا  20یه  14. ا  قین حال، این  وند کلر، ا  ا زایش ا تفاع اع هاسالالالتسالالالاعد

 .ایدیر پ یا سطح عوال یینی ه تغییر ها دل
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 طبقه 3مربوط به ساختمان  با کمتریی سطح زوال . کانتور تقاضای شکل پذیری در مدل1-5شکل 

 

 .طبقه 3مربوط به ساختمان  با بیشتریی سطح زوال. کانتور تقاضای شکل پذیری در مدل 2-5کل ش

 

Story_Output

story3 13.65 1.06 0.75 0.43 0.73 1.03 13.80 Mem.Group Max. Avrg.

0.44 0.45

0.35 13.02 16.76 18.34 18.85 20.89 20.89 18.89 18.01 16.12 12.30 0.35 VBEs: 0.81 0.52

0.48 12.39 16.31 18.18 19.00 20.96 20.92 18.89 18.41 16.89 13.19 0.49 HBEs: 13.8 4.49

0.81 0.80 Strips 20.96 17.46

story2 12.91 1.34 0.89 0.57 0.86 1.26 12.71

0.56 0.56

0.61 11.32 13.74 14.36 14.05 15.46 15.67 14.01 12.70 10.69 7.47 0.58 VBEs: 1.17 0.75

0.78 7.34 10.53 12.58 13.96 15.74 15.68 14.28 14.51 13.75 11.16 0.73 HBEs: 12.91 4.36

1.17 1.05 Strips 15.74 12.95

story1 6.89 1.20 0.85 0.54 0.84 1.20 6.83

0.57 0.57

0.67 5.64 6.74 6.75 6.09 6.46 6.52 5.63 4.65 3.42 1.86 0.67 VBEs: 1.36 0.86

0.85 1.84 3.39 4.62 5.61 6.52 6.47 6.10 6.73 6.69 5.71 0.85 HBEs: 6.89 2.62

1.35 1.36 Strips 6.75 5.37

VBEs: 1.36 0.71

Overall_Output: HBEs: 13.80 3.83

Strips 20.96 23.85

Max. Avrg.

Story_Output

story3 19.41 1.21 0.82 0.51 0.82 1.19 18.70 Mem.Group Max. Avrg.

0.46 0.45

0.38 17.90 22.48 24.19 24.65 26.84 26.72 24.21 23.12 20.90 16.25 0.38 VBEs: 0.98 0.6

0.57 16.82 21.53 23.67 24.65 26.92 26.71 24.11 23.57 21.82 17.26 0.59 HBEs: 19.41 6.1

0.98 0.97 Strips 26.92 22.72

story2 18.43 1.27 0.87 0.59 0.87 1.28 17.00

0.67 0.68

0.75 15.77 18.84 19.54 19.09 20.60 20.68 18.63 17.10 14.76 10.80 0.71 VBEs: 1.72 0.99

0.94 10.64 14.74 17.14 18.65 20.62 20.45 18.55 18.73 17.75 14.31 0.87 HBEs: 18.43 5.76

1.72 1.54 Strips 20.68 17.37

story1 10.49 1.16 0.82 0.52 0.82 1.18 10.15

0.70 0.70

0.82 8.38 9.98 10.06 9.14 9.57 9.62 8.46 7.23 5.60 3.30 0.80 VBEs: 2.62 1.27

1.03 3.05 5.36 7.00 8.28 9.36 9.22 8.75 9.57 9.45 7.76 1.00 HBEs: 10.49 3.59

2.50 2.62 Strips 10.06 7.96

VBEs: 2.62 0.95

Overall_Output: HBEs: 19.41 5.15

Strips 26.92 32.03

Max. Avrg.
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 طبقه 9مربوط به ساختمان  Inf-0.02-60. کانتور تقاضای شکل پذیری در مدل 3-5شکل 

Story_Output

story9 25.20 1.22 0.74 0.42 0.74 1.20 25.14 Mem.Group Max. Avrg.

0.54 0.57

0.59 31.26 39.63 43.27 45.22 50.17 49.93 45.00 42.77 38.20 29.51 0.62 VBEs: 0.80 0.65

0.65 31.49 40.39 44.21 45.94 50.48 50.34 45.27 43.30 39.62 31.26 0.68 HBEs: 25.20 7.81

0.80 0.80 Strips 50.48 41.86

story8 14.45 1.21 1.00 0.85 1.09 1.29 13.67

0.94 0.90

0.89 30.71 39.73 43.19 44.36 48.85 48.63 43.60 41.61 38.07 30.00 0.90 VBEs: 2.83 1.39

1.05 30.67 38.63 42.06 43.90 48.63 48.45 43.46 41.75 37.68 29.12 1.05 HBEs: 14.45 4.79

2.83 2.60 Strips 48.85 40.66

story7 24.31 1.30 0.81 0.51 0.82 1.29 23.59

0.72 0.74

0.72 28.52 36.84 40.18 41.86 46.41 46.21 41.82 40.02 36.63 28.59 0.71 VBEs: 0.95 0.78

0.79 29.60 37.41 40.62 42.26 46.44 46.38 41.27 39.49 36.23 28.60 0.76 HBEs: 24.31 7.52

0.95 0.86 Strips 46.44 38.77

story6 24.30 1.31 0.95 0.66 0.94 1.31 24.24

0.99 0.97

0.88 27.98 36.27 39.75 41.44 46.25 45.77 40.51 37.02 34.91 26.53 0.87 VBEs: 0.99 0.91

0.87 27.82 36.56 40.08 41.90 46.18 46.07 40.80 38.91 35.56 27.79 0.85 HBEs: 24.30 7.67

0.97 0.88 Strips 46.25 37.90

story5 15.64 1.36 1.23 1.17 1.16 1.27 15.34

2.11 1.92

1.32 26.78 35.94 39.49 41.06 46.08 45.83 40.42 38.76 35.39 27.20 1.28 VBEs: 2.11 1.66

1.35 28.43 36.31 39.54 41.10 45.66 45.41 40.10 38.11 34.18 25.08 1.31 HBEs: 15.64 5.31

2.00 2.03 Strips 46.08 37.54

story4 25.55 1.44 1.01 0.68 1.01 1.44 25.04

1.28 1.22

1.11 28.07 36.10 39.72 41.57 46.62 46.36 41.54 39.63 35.74 26.69 1.04 VBEs: 1.28 1.12

1.09 25.90 35.22 39.36 41.44 46.01 46.18 40.84 38.87 35.07 27.44 0.92 HBEs: 25.55 8.02

1.25 1.05 Strips 46.62 37.92

story3 19.28 1.29 0.99 0.76 0.94 1.26 19.10

1.23 1.09

0.98 26.51 35.41 39.24 41.01 46.49 46.61 41.62 39.81 35.83 26.61 0.91 VBEs: 1.23 1.05

1.02 24.52 33.39 37.70 40.11 45.78 46.00 40.31 38.49 34.63 25.21 0.89 HBEs: 19.28 6.23

1.18 1.04 Strips 46.61 37.26

story2 16.59 1.41 1.31 1.17 1.10 1.32 16.91

2.67 2.54

1.36 22.47 28.72 30.95 31.75 35.68 36.66 32.21 29.43 25.59 18.12 1.30 VBEs: 3.02 2.11

1.54 17.85 25.41 29.23 31.88 36.86 36.68 33.16 33.14 30.81 23.00 1.45 HBEs: 16.91 5.69

3.02 2.97 Strips 36.86 29.48

story1 14.67 1.32 0.93 0.59 0.91 1.31 14.80

1.05 0.94

1.13 14.68 18.76 19.82 18.77 19.65 19.93 17.64 15.56 12.62 7.23 0.99 VBEs: 8.45 3.00

1.75 7.07 12.53 15.50 17.65 20.02 19.77 18.92 20.00 18.95 15.31 1.48 HBEs: 14.80 4.93

8.45 8.16 Strips 20.02 16.52

VBEs: 8.45 1.41

Overall_Output: HBEs: 25.55 6.44

Strips 50.48 70.65

Max. Avrg.
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 طبقه. 9مربوط به ساختمان  50-0.15-15. کانتور تقاضای شکل پذیری در مدل 4-5شکل 

Story_Output

story9 25.75 2.01 0.69 0.33 0.69 2.04 24.94 Mem.Group Max. Avrg.

0.57 0.60

0.57 33.01 44.12 49.32 52.20 59.50 61.59 55.73 52.76 47.57 35.28 0.59 VBEs: 0.68 0.61

0.59 36.51 49.73 54.99 54.61 58.72 57.65 52.04 49.04 43.86 33.04 0.61 HBEs: 25.75 8.06

0.68 0.68 Strips 61.59 49.06

story8 14.93 2.27 3.48 3.98 2.93 1.81 15.02

0.91 0.75

0.74 34.95 49.92 55.28 55.23 59.80 58.26 51.94 49.24 44.25 33.29 0.73 VBEs: 1.92 1.07

0.85 35.20 45.70 50.34 52.74 60.45 62.37 56.80 54.80 49.18 36.56 0.87 HBEs: 15.02 6.35

1.75 1.92 Strips 62.37 49.82

story7 26.92 2.20 0.79 0.47 0.81 2.28 26.04

0.61 0.65

0.58 34.11 44.87 49.60 52.07 58.50 58.42 51.90 49.11 43.76 32.54 0.61 VBEs: 0.97 0.68

0.62 33.73 44.71 49.87 52.59 58.61 58.41 51.81 49.22 44.53 34.08 0.65 HBEs: 26.92 8.50

0.76 0.97 Strips 58.61 47.62

story6 25.25 3.05 1.78 1.20 1.81 2.95 25.36

0.75 1.17

0.73 32.18 43.36 48.67 51.44 58.86 59.13 52.64 52.67 46.69 31.77 0.80 VBEs: 1.17 0.81

0.75 21.85 28.84 42.64 46.86 55.19 58.13 53.15 50.34 45.17 34.28 0.71 HBEs: 25.36 8.77

0.89 0.71 Strips 59.13 45.69

story5 12.59 4.19 5.70 6.99 5.36 3.91 15.74

2.03 1.57

1.79 21.64 33.34 46.08 50.01 57.78 58.96 52.38 49.10 43.22 31.54 1.39 VBEs: 2.05 1.71

1.78 33.35 45.17 50.97 53.99 61.18 61.42 56.32 55.90 49.60 34.69 1.44 HBEs: 15.74 7.78

1.61 2.05 Strips 61.42 47.33

story4 26.65 3.36 2.25 1.18 2.05 3.31 26.26

1.28 1.24

1.61 33.42 45.50 52.34 56.37 66.07 67.59 59.81 54.77 47.35 33.57 1.01 VBEs: 1.69 1.25

1.66 26.55 38.55 46.59 51.56 60.80 62.14 55.02 51.89 45.97 34.10 0.74 HBEs: 26.65 9.30

1.69 0.78 Strips 67.59 49.50

story3 15.81 4.44 4.00 4.10 3.34 3.90 17.74

1.22 0.81

0.84 27.13 39.74 48.20 53.18 64.81 66.29 56.80 49.61 39.05 24.51 0.75 VBEs: 2.43 1.15

1.13 20.01 33.93 44.90 52.56 64.70 65.70 55.34 51.64 44.15 29.90 0.79 HBEs: 17.74 7.62

2.43 1.18 Strips 66.29 46.61

story2 12.69 6.16 4.40 3.69 4.41 5.94 11.93

3.66 2.60

2.71 18.89 27.91 33.07 33.59 37.99 39.24 32.78 28.88 24.43 16.36 2.27 VBEs: 4.54 3.15

2.64 17.77 25.78 30.82 32.17 38.43 37.88 32.97 31.43 26.25 16.49 2.42 HBEs: 12.69 7.03

4.54 4.33 Strips 39.24 29.16

story1 11.13 3.73 2.66 1.61 2.44 3.63 11.66

1.43 0.90

1.46 10.93 12.68 12.68 12.39 13.94 14.45 12.08 10.14 7.70 4.40 0.85 VBEs: 4.24 2.07

2.52 5.02 9.25 12.31 14.79 18.16 18.50 17.24 18.33 17.12 13.09 1.49 HBEs: 11.66 5.26

4.24 3.68 Strips 18.50 12.76

VBEs: 4.54 1.39

Overall_Output: HBEs: 26.92 7.63

Strips 67.59 83.90

Max. Avrg.
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 طبقه 3طبقات ساختمان  یهاالمانمقادیر تقاضای شکل پذیری برای گروه  توزیع بیشینه. 1-5جدول 

 

 طبقه 9طبقات ساختمان  یهاالمانمقادیر تقاضای شکل پذیری برای گروه توزیع بیشینه . 2-5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و قتیرهاسوهن هاو قتیرهاسوهن ها

0.9819.4126.920.8113.820.96

1.7218.4320.681.1712.9115.74

2.6210.4910.061.366.896.75

2.6219.4126.921.3613.820.96

کران باالی زوال

3
2
1

کل سازه

شماره 

طبقه

کران پاییی زوال

و قتیرهاسوهن هاو قتیرهاسوهن ها

0.825.250.480.6825.7561.59

2.8314.4548.851.9215.0262.37

0.9524.3146.440.9726.9258.61

0.9924.346.251.1725.3659.13

2.1115.6446.082.0515.7461.42

1.2825.5546.621.6926.6567.59

1.2319.2846.612.4317.7466.29

3.0216.9136.864.5412.6939.24

8.4514.820.024.2411.6618.5

8.4525.5550.484.5426.9267.59

کران باالی زوال شماره 

طبقه
9
8

کل سازه

3
2
1

کران پاییی زوال

7
6
5
4
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 طبقه 14طبقات ساختمان  یهاالمانمقادیر تقاضای شکل پذیری برای گروه توزیع بیشینه . 3-5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و قتیرهاسوهن هاو قتیرهاسوهن ها

0.9520.6540.550.7120.3545.45

1.6620.4839.421.2821.3746.51

0.9619.3335.960.7221.4544.44

0.9518.0233.020.7220.842.95

1.1417.9832.021.3420.1543.06

0.9219.3533.611.0421.247.11

1.0816.732.231.2715.8950.59

1.4818.3133.531.617.3550.85

0.921.9833.791.0724.2150.92

1.2221.9335.581.4820.2153.91

1.1728.3737.051.6624.5757.35

1.1632.5636.942.1427.3256.84

1.4430.0131.582.6223.6135.81

12.1621.1821.768.2315.8224.08

12.1632.5640.558.2327.3257.35

شماره 

طبقه

کران باالی زوالکران پاییی زوال

5

14
13
12
11
10
9
8
7
6

4
3
2
1

کل سازه
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 طبقه 20طبقات ساختمان  یهاالمانمقادیر تقاضای شکل پذیری برای گروه توزیع بیشینه . 4-5جدول 

 

 

 

 

 

 

کران باالی زوالکران پاییی زوالشماره 

و قتیرهاسوهن هاو قتیرهاسوهن ها

201.0216.4832.601.0015.7733.62

190.9817.1931.121.0616.9132.92

180.9016.3529.321.0016.4031.82

170.7216.2727.940.7215.9530.85

160.7616.9427.310.7515.9130.32

150.6321.6026.860.5919.3430.67

140.7317.1927.210.7211.3431.21

130.6423.1427.250.6020.1631.05

120.7319.2928.230.6612.8832.82

110.7620.3228.880.7112.7934.19

100.7922.5129.890.7413.6936.26

90.8225.1830.940.7515.9136.75

80.8527.4731.730.7616.1437.64

70.9129.0632.220.8017.3137.28

60.9529.8232.300.8516.7436.58

50.9729.3131.660.9016.1335.07

40.9828.1930.201.0314.7232.18

31.0526.0627.801.1913.1327.31

21.8222.3424.201.7111.3819.83
111.8715.7915.905.617.098.90

11.8729.8232.605.6120.1637.64کل سازه
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 هاسازهغییرات تقاضای شکل پذیری بیشینه اعضا با تغییر ارتفاع . ت5-5جدول 

 

 بررسی مشارکت اعضا در جذب انرژی هیسترتیک 5.4

شاخص ایگرپ اع  یزان  ضا، یه ق هان  شکل کذیرپ اق ضاپ  ست آ دد یراپ تقا سر  قاایر ید کس اع یر 

یا شالالدت یرایر شالالدت  رو  یزش  پاعلزلهشالالدد ا  اقضالالا ا  و وا یه حهعد   وا  غیرخطر، اع انرژپ دذب 

یا کالسویسیوه تهعیع شدد و  پهاالمان یانه اسوفااد شدد است. یه   ظه   حاسبه انرژپ دذب شدد ا  

نقطه انوگرال  3سالالوهن ا   طالعه حاضالالر یا - قطع  ایبر، یاید یه این نکوه تهده ااشالالت که هر المان تیر

ست و ا  هر نقطه انوگرال  یرپ   وا  نیرو شدد ا ساعپ  سوفااد اع یک - یرپ  دل  تغییرشکل  قطع یا ا

-وگرال  یرپ یه کا    وه ا   ر هل ی دپ المان تیریا تهده یه  وش ان قطع  ایبر  دل ساعپ شدد است. 

ست. یر  ب اپ ∆Lی دد یخنر اع طهل المان یرایر سوهن، هر یک اع  قاطع  ایبرنما  وش انوگرال  یرپ  ا

سبت، 1لژند  سهم یه ترتیب یرایر  پهان و  444/0، 277/0طهل  ؤثر  ریهط یه نقاط انوگرال  یرپ اول تا 

 دذب شدد ا  سوهن، یاید انرژپ-ه انرژپ دذب شدد ا  طهل یک المان تیرهسو د. یراپ  حاسب 277/0

سپس  قاایر  قاطع ( dE/dLهر  قطع )واحد طهل  ضرب و   انه یا  3ا  طهل  ؤثر  و اظر یا آن  قطع 

 قایل ییان است. 1-5 ایطه این  حاسبه تهسط  یکدیگر دمع شهند.

 1-5رابطه 

1

pointN

ele

i i

dE
E L

dL

 
  

 
 

                                              

1 Legendre 

و قتیرهاسوهن هاو قتیرهاسوهن ها

2.6219.4126.921.3613.820.96

8.4525.5550.484.5426.9267.59

12.1632.5640.558.2327.3257.35

11.8729.8232.605.6120.1637.64 20

کران باالی زوالکران پاییی زوال

3
9
14

تعداد 

طبقات
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-العم اسالالت تا یخچه ت شاع طر ر، یراپ  حاسالالبه انرژپ واحد طهل دذب شالالدد ا  هر یک اع  قاطع 

 کس اعاقمال شواب نگاشت ضبط شها.  یاعد ع انرا   آن  قطع(هاپ دزء  ساحت) ایبر یک کرنش یک

( A∆)ا   سالالاحت آن  ایبر ( dE/dA)کرنش هر یک اع  ایبرها -کایان تحلیل،  سالالاحت عیر نمهاا  ت ش

تا انرژپ دذب شالالدد ا  سالالطح  شالالهندر ضالالرب  شالالدد و  قاایر  ریهط یه تما ر  ایبرها یا یکدیگر دمع 

 (:2-5 ایطه )  قطع و یراپ واحد طهل المان یدست آید

 2-5رابطه 

1

fiberN

i i

dE dE
A

dL dA

 
  

 
 

 ا  طهل تحلیل ذخیرد شالالها هاآنکرنش -ا  ایبرهایر که العم اسالالت یه  وش یاال تا یخچه ت شاا ا تعد

قدا( و ذخیرد این حجم اطالقات ا  طهل یک تحلیل  40500طبقه یرایر  20یسیا  عیاا است )یراپ ساعد 

سیا  شت. اثر ی سرقت تحلیل خهاهد  ذا سوفاادیراپ  قایله یا این  نکل    فر یر  اع  ا  این کژوهش، یا ا

سر  ساعپ نرم ا زاایزا  یرنا ه نهی شر  سفا   زی ه ددید یه کا ا ورهاپ قایل یک ، OpenSees  و ا کان 

سخ یک  قطع  ایبر ا  نرم ا زا   سوه   OpenSeesضبط کا ساخوا  ا ست.  شدد ا ضا ه   OpenSeesا

 دهت اسوفااد اع شرء  که ا  ددید یه صه ت عیر است:

recorder Element –file $filePath  <-time> -ele $ele1 $ele2 … section $sec energy 

 ”energy“ودها ااشوه است ولر  زی ه  OpenSeesاین اسوه ، اسوه پ است که اع قبل ا  نرم ا زا  

اسوفااد شدد ا  انوهاپ آن، یک  زی ه ددید است و انرژپ واحد طهل دذب شدد ا  کل یک  قطع  ایبر 

سیرع انر انجام تحلیل ا   پهایاعد ا ا   شدد ذخیرد خهاهد کرا و نیاع یه ذخ   سخ اقالم  یرد تا یخچه کا

 کرنش تما ر  ایبرهاپ  قطع  ا یرطرف خهاهد نمها.-ت ش

 



 

  پ ا  حضه  سطهز  خولف عوال   وا پاساعد صل ک جم: ا عیایر کاسخ غیرخطر اقضاپ 

 

130 

 

 
 طبقه در جذب انرژی هیسترتیک در حالت زوال کمینه. 3. کانتور درصد مشارکت اعضای سازه 5-5شکل 

 
 طبقه در جذب انرژی هیسترتیک در حالت زوال بیشینه. 3سازه  اعضای. کانتور درصد مشارکت 6-5شکل 

story3 10.33 0.07 0.03 0.01 0.03 0.07 10.28 StoryOutput

0.06 0.06

0.05 0.15 0.47 0.84 1.19 1.41 1.41 1.22 0.85 0.47 0.16 0.05 Sum.VBEs: 0.84

0.08 0.16 0.49 0.87 1.24 1.45 1.44 1.23 0.85 0.48 0.15 0.08 Sum.HBEs: 20.84

0.23 0.23 Sum.Strips 16.52

story2 7.14 0.05 0.02 0.01 0.02 0.05 7.15

0.16 0.16

0.17 0.20 0.60 1.04 1.43 1.68 1.70 1.44 0.96 0.50 0.15 0.17 Sum.VBEs: 2.46

0.25 0.16 0.52 0.99 1.50 1.75 1.73 1.47 1.08 0.63 0.21 0.25 Sum.HBEs: 14.45

0.68 0.61 Sum.Strips 19.74

story1 3.97 0.06 0.03 0.01 0.03 0.06 3.95

0.20 0.20

0.23 0.13 0.43 0.75 0.94 1.05 1.06 0.86 0.52 0.23 0.04 0.22 Sum.VBEs: 4.77

0.35 0.05 0.25 0.55 0.90 1.10 1.08 0.97 0.77 0.45 0.14 0.34 Sum.HBEs: 8.10

1.60 1.64 Sum.Strips 12.28

VBEs: 1.64 VBEs: 8.07

Max.:HBEs:10.33 Sum.:HBEs 43.39

Strips 1.75 Strips 48.54

Total_Hysteretic_Energy(KN.m): 5841.80

story3 10.98 0.10 0.05 0.02 0.04 0.10 10.82 StoryOutput

0.09 0.09

0.06 0.15 0.40 0.68 0.94 1.00 0.99 0.93 0.68 0.41 0.16 0.07 Sum.VBEs: 1.08

0.09 0.16 0.42 0.69 0.96 1.04 1.04 0.96 0.70 0.42 0.15 0.10 Sum.HBEs: 22.11

0.29 0.28 Sum.Strips 12.87

story2 8.29 0.10 0.04 0.02 0.04 0.09 8.28

0.20 0.19

0.20 0.22 0.61 1.02 1.39 1.51 1.51 1.38 0.97 0.55 0.18 0.21 Sum.VBEs: 2.58

0.30 0.18 0.54 0.95 1.37 1.51 1.51 1.38 1.01 0.61 0.22 0.30 Sum.HBEs: 16.86

0.61 0.58 Sum.Strips 18.61

story1 3.89 0.11 0.05 0.02 0.05 0.11 3.87

0.23 0.23

0.27 0.15 0.49 0.85 1.10 1.22 1.23 1.03 0.63 0.28 0.05 0.27 Sum.VBEs: 3.75

0.42 0.05 0.28 0.63 1.02 1.23 1.21 1.09 0.85 0.49 0.14 0.42 Sum.HBEs: 8.11

0.94 0.96 Sum.Strips 14.03

VBEs: 0.96 VBEs: 7.41

Max.:HBEs: 10.98 Sum.:HBEs 47.08

Strips 1.51 Strips 45.51

Total_Hysteretic_Energy(KN.m): 3342.03
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 .کمینهطبقه در جذب انرژی هیسترتیک در حالت زوال  9سازه  اعضایکانتور درصد مشارکت . 7-5شکل 

story9 4.13 0.03 0.01 0.00 0.01 0.03 4.18 StoryOutput

0.02 0.02

0.03 0.04 0.13 0.24 0.35 0.41 0.41 0.35 0.24 0.13 0.04 0.03 Sum.VBEs: 0.25

0.03 0.04 0.12 0.22 0.32 0.38 0.38 0.32 0.21 0.12 0.04 0.03 Sum.HBEs: 8.40

0.04 0.04 Sum.Strips 4.51

story8 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17

0.06 0.06

0.06 0.05 0.15 0.25 0.35 0.40 0.40 0.33 0.23 0.13 0.04 0.06 Sum.VBEs: 1.06

0.08 0.04 0.12 0.21 0.30 0.37 0.37 0.32 0.23 0.13 0.04 0.08 Sum.HBEs: 0.37

0.34 0.32 Sum.Strips 4.45

story7 2.59 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 2.59

0.06 0.06

0.06 0.06 0.17 0.30 0.44 0.53 0.53 0.46 0.32 0.18 0.06 0.06 Sum.VBEs: 0.52

0.06 0.06 0.17 0.30 0.43 0.50 0.50 0.42 0.29 0.16 0.05 0.06 Sum.HBEs: 5.24

0.08 0.08 Sum.Strips 5.94

story6 1.34 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1.34

0.09 0.10

0.08 0.06 0.20 0.36 0.53 0.64 0.63 0.53 0.35 0.19 0.06 0.08 Sum.VBEs: 0.68

0.08 0.06 0.19 0.34 0.49 0.58 0.59 0.49 0.34 0.19 0.06 0.08 Sum.HBEs: 2.71

0.09 0.08 Sum.Strips 6.87

story5 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15

0.27 0.24

0.14 0.07 0.22 0.39 0.55 0.66 0.65 0.54 0.37 0.21 0.07 0.13 Sum.VBEs: 1.54

0.14 0.07 0.19 0.34 0.49 0.59 0.60 0.51 0.36 0.20 0.06 0.14 Sum.HBEs: 0.32

0.24 0.25 Sum.Strips 7.14

story4 2.52 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 2.52

0.14 0.14

0.11 0.08 0.26 0.48 0.71 0.87 0.86 0.72 0.49 0.27 0.08 0.10 Sum.VBEs: 0.92

0.11 0.07 0.25 0.46 0.67 0.79 0.79 0.65 0.44 0.24 0.07 0.09 Sum.HBEs: 5.11

0.13 0.11 Sum.Strips 9.25

story3 0.51 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.50

0.12 0.11

0.09 0.08 0.29 0.52 0.76 0.92 0.91 0.74 0.50 0.27 0.07 0.08 Sum.VBEs: 0.78

0.09 0.07 0.24 0.45 0.68 0.84 0.86 0.71 0.48 0.26 0.08 0.08 Sum.HBEs: 1.04

0.11 0.09 Sum.Strips 9.72

story2 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29

0.32 0.30

0.12 0.08 0.26 0.45 0.63 0.74 0.74 0.61 0.40 0.21 0.06 0.11 Sum.VBEs: 1.94

0.14 0.06 0.21 0.40 0.60 0.72 0.73 0.62 0.45 0.26 0.08 0.13 Sum.HBEs: 0.59

0.42 0.40 Sum.Strips 8.31

story1 1.17 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 1.17

0.08 0.08

0.09 0.05 0.16 0.27 0.35 0.39 0.39 0.31 0.19 0.09 0.02 0.08 Sum.VBEs: 5.57

0.19 0.02 0.08 0.19 0.31 0.39 0.39 0.35 0.27 0.16 0.05 0.15 Sum.HBEs: 2.38

2.49 2.41 Sum.Strips 4.41

VBEs: 2.49 VBEs: 13.25

Max.: HBEs: 4.18 Sum.:HBEs 26.16

Strips 0.92 Strips 60.60

Total_Hysteretic_Energy(KN.m): 27157.69
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 طبقه در جذب انرژی هیسترتیک در حالت زوال بیشینه. 9سازه  اعضای. کانتور درصد مشارکت 8-5شکل 

story9 4.61 0.09 0.02 0.00 0.02 0.09 4.45 StoryOutput

0.05 0.05

0.05 0.03 0.10 0.17 0.24 0.26 0.26 0.23 0.15 0.08 0.02 0.05 Sum.VBEs: 0.43

0.05 0.02 0.08 0.15 0.22 0.25 0.26 0.23 0.16 0.09 0.03 0.05 Sum.HBEs: 9.27

0.06 0.06 Sum.Strips 3.04

story8 0.15 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.15

0.09 0.08

0.08 0.04 0.10 0.18 0.24 0.26 0.25 0.23 0.16 0.10 0.04 0.07 Sum.VBEs: 1.15

0.10 0.04 0.10 0.16 0.23 0.26 0.26 0.25 0.18 0.11 0.04 0.10 Sum.HBEs: 0.41

0.29 0.32 Sum.Strips 3.23

story7 3.42 0.07 0.01 0.01 0.01 0.07 3.43

0.08 0.08

0.07 0.05 0.14 0.24 0.35 0.38 0.39 0.35 0.25 0.15 0.05 0.08 Sum.VBEs: 0.70

0.08 0.06 0.15 0.25 0.35 0.39 0.39 0.35 0.25 0.14 0.05 0.08 Sum.HBEs: 7.02

0.10 0.14 Sum.Strips 4.73

story6 1.77 0.06 0.03 0.01 0.03 0.06 1.78

0.11 0.18

0.11 0.06 0.17 0.29 0.42 0.47 0.47 0.40 0.25 0.13 0.04 0.12 Sum.VBEs: 0.97

0.11 0.03 0.10 0.23 0.38 0.47 0.48 0.44 0.30 0.18 0.06 0.10 Sum.HBEs: 3.74

0.14 0.10 Sum.Strips 5.35

story5 0.13 0.03 0.05 0.07 0.04 0.03 0.18

0.37 0.27

0.30 0.06 0.17 0.31 0.45 0.49 0.48 0.43 0.31 0.18 0.07 0.23 Sum.VBEs: 2.41

0.31 0.07 0.18 0.30 0.43 0.49 0.51 0.48 0.34 0.19 0.07 0.24 Sum.HBEs: 0.51

0.31 0.37 Sum.Strips 6.00

story4 3.33 0.12 0.05 0.02 0.05 0.12 3.41

0.23 0.21

0.30 0.08 0.23 0.41 0.59 0.66 0.66 0.59 0.41 0.21 0.06 0.16 Sum.VBEs: 1.78

0.32 0.06 0.20 0.39 0.59 0.65 0.66 0.59 0.41 0.23 0.08 0.11 Sum.HBEs: 7.11

0.32 0.12 Sum.Strips 7.78

story3 0.51 0.08 0.07 0.07 0.05 0.06 0.58

0.19 0.13

0.13 0.08 0.24 0.44 0.63 0.71 0.72 0.63 0.42 0.22 0.06 0.12 Sum.VBEs: 1.44

0.16 0.06 0.21 0.41 0.61 0.71 0.72 0.64 0.45 0.26 0.08 0.12 Sum.HBEs: 1.41

0.40 0.18 Sum.Strips 8.30

story2 0.35 0.09 0.04 0.04 0.05 0.09 0.27

0.73 0.48

0.46 0.06 0.22 0.39 0.54 0.57 0.56 0.48 0.33 0.18 0.05 0.40 Sum.VBEs: 4.80

0.47 0.08 0.22 0.39 0.56 0.62 0.62 0.57 0.40 0.22 0.06 0.44 Sum.HBEs: 0.93

0.96 0.86 Sum.Strips 7.11

story1 1.11 0.14 0.07 0.03 0.06 0.13 1.08

0.23 0.13

0.25 0.03 0.13 0.25 0.33 0.36 0.36 0.29 0.18 0.08 0.02 0.12 Sum.VBEs: 3.52

0.45 0.02 0.08 0.19 0.31 0.41 0.41 0.36 0.27 0.14 0.04 0.25 Sum.HBEs: 2.61

1.19 0.91 Sum.Strips 4.26

VBEs: 1.19 VBEs: 17.19

Max.: HBEs: 4.61 Sum.:HBEs 33.01

Strips 0.72 Strips 49.80

Total_Hysteretic_Energy(KN.m): 14173.27
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 طبقه در جذب انرژی هیسترتیک 3. نسبت میان درصد مشارکت اعضای طبقات م تلا سازه 6-5جدول 

 

 طبقه در جذب انرژی هیسترتیک 9. نسبت میان درصد مشارکت اعضای طبقات م تلا سازه 7-5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

و قتیرهاسوهن هاو قتیرهاسوهن ها
30.8420.8416.521.0822.1112.87

22.4614.4519.742.5816.8618.61

14.778.1012.283.758.1114.03

8.0743.3948.547.4147.0845.51کل ساعد

شماره 

طبقه

کران باالی زوالکران پاییی زوال

و قتیرهاسوهن هاو قتیرهاسوهن ها
90.258.404.510.439.273.04

81.060.374.451.150.413.23

70.525.245.940.707.024.73

60.682.716.870.973.745.35

51.540.327.142.410.516.00

40.925.119.251.787.117.78

30.781.049.721.441.418.30

21.940.598.314.800.937.11

15.572.384.413.522.614.26

13.2526.1660.6017.1933.0149.80کل ساعد

شماره 

طبقه

کران باالی زوالکران پاییی زوال
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 طبقه در جذب انرژی هیسترتیک 14. نسبت میان درصد مشارکت اعضای طبقات م تلا سازه 8-5جدول 

 

کرنش  صالالالح -یراپ  حاسالالبه انرژپ دذب شالالدد ا  یک المان نها پ، یه نحهپ  نالالایه، تا یخچه ت ش

کرنش ا  -و ا  انوها  سالالاحت عیر نمهاا  ت ش شالالهار اخوصالالاص یا وه یه نها  ا  طهل تحلیل ضالالبط 

ضرب  ضرب طهل المان ا   ساحت آن  صل شدد ا  آن نها  یدست آید. کس اع  شهار حا تا انرژپ دذب 

ضاپ  ح شدد ا  یک یک اق سبه انرژپ دذب  ساعد اع طریو دمع اساعدا شدد ا   پ، انرژپ کل دذب 

. ا صد  نا کت هر المان ا  دذب انرژپ کل ساعد، حاصل شهار یسون تما ر  قاایر المانر  حاسبه 

ه طبق 3خهاهد یها. کانوه  ا صد  نا کت اقضاپ ساعد  100تقسیم انرژپ المانر یر انرژپ کل ضرب ا  

همین طه ،  ننان اااد شدد است. 6-5شکل و  5-5شکل ا  او حالت عوال کمی ه و یینی ه یه ترتیب ا  

شکل و  7-5شکل طبقه یا سطهز عوال کمی ه و یینی ه ا   9کانوه  تهعیع ا صد  نا کت اقضاپ ساعد 

ساعد  5-8 سطح کل  شدت  قاایر ا   ست که یراپ  الحظه تهعیع کلر  شدد ا نان اااد  اع آنها  تهانر ن

سوفااد کرا. اع آنجا که یدلی سیم کانوه هاپ تهعیع  قاایر  رویط یه ا و  14 پهاساعدل یز  ر ایعااپ، تر

و قتیرهاسوهن هاو قتیرهاسوهن ها
140.123.432.130.173.191.42

130.281.542.710.331.771.87

120.232.393.290.302.902.48

110.291.983.760.372.533.03

100.441.734.230.782.283.58

90.371.714.900.702.374.22

80.430.554.910.830.764.36

70.550.544.770.860.744.32

60.393.255.990.584.525.48

50.550.926.660.861.266.02

40.530.877.140.721.276.34

30.460.867.201.121.366.46

20.570.666.272.151.125.76

16.890.383.175.680.482.65

12.0920.8067.1115.4726.5358.00کل ساعد

شماره 

طبقه

کران باالی زوالکران پاییی زوال
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ست، اع نمایش این کانوه ها خهااا پ  20 ضاپ میک ر طبقه  قدو  نی نا کت اق سبت   . یراپ نمایش ن

 .اندشددتهیه   9-5ددول تا  6-5ددول پ، اساعدطبقات  خولف ا  دذب انرژپ 

 طبقه در جذب انرژی هیسترتیک 20سبت میان درصد مشارکت اعضای طبقات م تلا سازه . ن9-5جدول 

 

شدد ا  کانوه هاپ  ریهط یه  نان اااد  ساس  قاایر ن ناهدد  9و  3پ هاساعدیر ا که، یه  شهار طبقه  

پ نها پ ا  دذب انرژپ هیسالالورعیس کل سالالاعد،  جمهع هاالمانناچیز هر یک اع  نسالالبواً غم  نالالا کت 

 قاایر  ریهط یه نها هاپ هر طبقه قدا قایل تهدهر است. ا   قایل، انرژپ دذب شدد تهسط تیرهاپ هر 

سیا  ناچیز  هاآنطبقه ا  نهاحر انوهایر  ست و نقش نهاحر  یانر تیرها ا  دذب انرژپ ی شدد ا  ومرکز 

 است.

و قتیرهاسوهن هاو قتیرهاسوهن ها
200.071.671.380.112.281.05

190.121.882.280.202.741.90

180.151.622.760.272.282.44

170.151.352.990.271.812.75

160.181.183.100.331.502.92

150.181.063.190.301.302.98

140.220.323.070.380.322.92

130.221.473.340.361.793.16

120.280.523.510.440.593.28

110.310.413.680.510.473.41

100.330.433.910.560.503.58

90.350.434.130.590.513.80

80.370.474.430.630.564.05

70.390.514.630.650.614.19

60.440.534.800.680.614.34

50.470.544.830.740.594.39

40.480.534.610.860.554.32

30.520.484.071.060.483.92

20.910.373.011.620.353.00

19.040.211.146.060.150.96

15.1815.9868.8516.6319.9963.38کل ساعد

شماره 

طبقه

کران باالی زوالکران پاییی زوال
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سبت دذ نا کت اع  الحظه دداول ن سه   ضاپ طبقات و  قای پ نها پ و تیرهاپ هر هاالمانب انرژپ اق

و  شهار طبقات یاالیر سهم یینورپ اع انرژپ تهسط تیرها دذب ا  که  شهار یک اع طبقات  ناهدد 

. همچ ین ا صالالد  نالالا کت کلر تیرها و ک در یا حرکت یه سالالمت کایین این تهاعن یه نفع و ق تغییر 

ساعد  هاو ق سیا  یه هم نزایک است و یراپ 6-5ددول طبقه ) 3ا   ددول پ یا ا تفاع یینور )هاساعد( ی

که یا کاهش  نالالا کت تیرها ا  دذب انرژپ ا  طبقات کایی ر،  شالالهار (،  الحظه 9-5ددول تا  5-7

سط ا  واًینها ضعیور  هاساخومانتفاع ا  اوا سر یه و نا کت تیرها ناچیز یهاد و  می  صد   که ا  آن ا 

. یا  سالالالیدن یه یک یا او طبقه ایودایر رای ر پ  یانر صالالاله ت هاو ققمدد دذب انرژپ تهسالالالط 

ر قایل تهدهر  نسبواًنیز ا  دذب انرژپ یه اقداا  هاسوهنپ  وهسط و یل د رتبه  نا کت هاساخومان

 . سد

ا صد  نا کت  هاساخوماناا ییان شدد ا  این دداول  هیاپ این حقیقت است که یا ا زایش ا تفاع اقد

و اع اندکر ییش  ایدیر پ ا زایش اساعدپ طبقه اول( ا  دذب انرژپ هاسوهن)یا  حه یت قمدد  هاسوهن

.  وند تغییر  نا کت  سدر طبقه  20ا صد ا  ساعد  15طبقه یه اندکر ییش اع  3ا صد ا  ساعد  8اع 

ست و  نا کت نزایک یه هاساخومانتیرها ا  دذب انرژپ یا ا زایش ا تفاع  ، ا   قایل، یک  وند نزولر ا

 16طبقه یه یک  نالالا کت  20طبقه یا ا زایش تعداا طبقات سالالاعد یه  3ا صالالدپ تیرها ا  سالالاعد  44

صدپ کاهش  نا کت ایدیر ا  صد کلر   سیا  یه هم  20تا  9پ هاعدساا   هاو ق. ا   قایل، ا  طبقه ی

ا صد  50طبقه  قدا پ ا  حدوا  3ا صد است ا  حالر که این قدا یراپ ساعد  60نزایک و ا  حدوا 

 اا ا. 

ضا  نا کت اق شد، نحهد تهعیع ا صد   ضا ییان  شکل کذیرپ اق ضاپ  همچ ان که ا  یخش قبلر یراپ تقا

صاص یا سطح عوال اخو سوقل اع  شدد ا  هاالمان وه یه ا  دذب انرژپ نیز   ست و نوایج ییان  پ نها پ ا

 .اندشدد طرز  هاو قیاال  سوقل اع سطح عوال 

 جمع بندی 5.5

 زشیا  شدت  رو  کیسورتیه پو ا صد  نا کت اقضا ا  دذب انرژ پریشکل کذ پتقاضاا  این  صل، 

شواب  ها دل رتما  پیرا انهی  شتیا  یانگین  یرپ اع  قاایر  سوخراج خولف  پهانگا سر . ید رای ا ر 
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سطهز  خولف عوال   وا پ   جر یه نوایج  پهاساعد قاایر این کا ا ورها یراپ  یا تعداا طبقات  خولف و 

 عیر  راید:

  سطح عوال کمی ه و یینی ه حاکر اع ودها  2ا رچه یر سر  قاایر  طلو کا ا ورهاپ  هق یراپ

 سوقل   هاساعد، ولر نحهد تهعیع این کا ا ورها ا  سطح هاستآن ع ر اا پ ا  یین  پهااخوالف

 یها. ها دلاع سطح عوال ا  نظر  ر وه شدد یراپ 

  یا ا  نظر  ر ون کا ا ور تقاضاپ شکل کذیرپ، تنکیل  فصل کالسویک ا  تیرها و ا  نقاط انوهایر

اع تراع  هاآناصله قایل  ناهدد یها ا رچه شدت و وا تیرها یه ناحیه کالسویک یا کاهش   هاآن

 .یا تر کایه کاهش 

  تقاضاپ شکل کذیرپ حداکثر  هاآنطبقات اول و اوم که ا   پهاسوهندز ا   ه ا انوهاپ کایین

. دشدنرنمیه کلر وا ا ناحیه غیرخطر  هاسوهن، سایر نقاط کرار  ا تجریه  6 قدا پ نزایک یه 

اع تراع کایه  هاآنیا ا زایش  اصله  هاسوهنا  قین حال  ناهدد شد که تقاضاپ شکل کذیرپ 

 .یایدر کاهش 

  ،ا  تما ر طبقات، تغییرشکل هاپ و ق  یانر وا ا حهعد غیرخطر شدد و ا   وندپ  نایه تیرها

 .یا تر یا  اصله  ر ون اع تراع کایه ا زایش  هاو قتقاضاپ شکل کذیرپ 

  ر و تیرها، یک ا تباط  سوقیم یها یع  هاو قا تباط یین تقاضاپ شکل کذیرپ تجریه شدد تهسط

ا  نهاحر که شدت   وا  غیرخطر تجریه شدد تهسط و ق عیاا یها، این شدت یراپ تیرها نیز یه 

 و یالعکس.  سیدر اقداا قایل تهدهر 

  یک ا تباط  عکهس یها؛ هاسوهنو  هاو قا تباط یین تقاضاپ شکل کذیرپ تجریه شدد تهسط ،

ه ی هاو ق،  یزان و وا اااندر اع خها   وا  غیرخطر یینورپ ننان  هاهنسویع ر ا  نهاحر که 

 و یالعکس. یا تر حهعد غیرخطر کاهش 

  ن یها که ننانگر آ هاساعدیا تغییر ا تفاع  هاو قیر سر  وند تغییر یینی ه تقاضاپ شکل کذیرپ

طبقه،  قدا  این کا ا ور  20تا  9اع  هاساعدصر  ظر اع سطح عوال یر سر شدد، یا ا زایش ا تفاع 

طبقه،  3. یا این ودها، طر یک  وند  خالف،  قاایر  ناهدد شدد یراپ ساخومان یا تر کاهش 

 ااشت. هاساعدکمورین  قدا   ا ا  یین تما ر 

  اع حیث کا ا ور ا صد  نا کت اقضا ا  دذب انرژپ هیسورعیس کل ساعد،  ناهدد شد که یه

نها پ   فرا ا  دذب انرژپ،  جمهع انرژپ دذب  پهاالمانناچیز هر یک اع  واً نسب غم  نا کت 
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شدد تهسط نها هاپ هر طبقه قدا قایل تهدهر است. ا   قایل، انرژپ دذب شدد تهسط تیرهاپ 

و نقش نهاحر  یانر تیرها ا  دذب انرژپ یسیا   شدر  ومرکز  هاآنهر طبقه ا  نهاحر انوهایر 

 ناچیز یها.

 و  قایسه  جمهع ا صد  نا کت  هاساعدنسبت دذب انرژپ تهسط اقضاپ طبقات   الحظه

که تهاعن یین این  قاایر ا  طبقات  ااار نها پ و تیرهاپ هر یک اع طبقات ننان  پهاالمان

 .ک در یاالیر یه سمت تیرهاست و یا حرکت یه سمت تراع کایه این تهاعن یه نفع نها ها تغییر 

 یا ا تفاع  وهسط و عیاا،  الحظه شد که ضمن  پهاساعدانرژپ تیرها ا   یا یرسر ا صد دذب

یه کایین، تیرها  هاساخومان، اع اواسط ا تفاع هاآنکاهش  نا کت تیرها یا کاهش تراع ا تفاقر 

 یانر دذب  پهاو قایگر  نا کت  ؤثرپ ا  دذب انرژپ نداشو د و قمدد انرژپ طبقات تهسط 

 هاوهنس وهسط و یل د رتبه،  نا کت  پهاساخومانک یا او طبقه ایودایر . یا  سیدن یه یشدر 

 . سیدر قایل تهدهر  نسبواًنیز ا  دذب انرژپ یه اقداا 

  طبقه اول( ا   پهاسوهن)یا  حه یت قمدد  هاسوهن، ا صد  نا کت هاساخومانیا ا زایش ا تفاع

طبقه یه اندکر ییش  3ا صد ا  ساعد  8ع و اع اندکر ییش ا یا تر ا زایش  پاساعددذب انرژپ 

 . سیدر طبقه  20ا صد ا  ساعد  15اع 

نا کت تیرها ا  دذب انرژپ یا ا زایش ا تفاع  ، ا   قایل، یک  وند نزولر یها و هاساخومان وند تغییر  

طبقه یه یک  20طبقه یا ا زایش تعداا طبقات ساعد یه  3ا صدپ تیرها ا  ساعد  44 نا کت نزایک یه 

طبقه  20تا  9 پهاساعدا   هاو ق. ا   قایل، ا صد کلر  نا کت ا تیر ا صدپ کاهش  16 نا کت 

طبقه  قدا پ ا  حدوا  3ر که این قدا یراپ ساعد ا صد یها ا  حال 60یسیا  یه هم نزایک و ا  حدوا 

 ا صد ااشت. 50



6  

 ششمفصل 

گیری جهینتو  یبند جمع
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 مرور نتایج ایی پژوهش 6.1

 یدون پ هالا ریرشالال ها یا سالالومیقملکرا سالال پیر  و  ذشالالوه طالعات  جینوا کس اع دمع ی دپ و  رو 

سیسوم ا  حالت حدپاع احوماالتر  قداپ یرآو اهاپسخت ک  دد، انجام   اع پاساعد زشی رو  قملکرا 

شن نمهان نقاط  بهم ک هنر و  ضرو پ دهت  و طراحر  پها وش هدها ا   پهاضعفدمله  طالعات 

 پعک  هالاو ق نا پشالالا ل عوال یرا پ دل   وا  کی یهرد   دپ اعخها  سالالولزم  انجام این  هم اسالالت.

 کی هدها،  پ  وا  پها دل پنقاط ضعف دد یرو ش اسا ر طالعه، کس اع یر س نی و، ا  ا نیاست. اع ا

-انیاو نهع عوال   رندد ی یر ا  ،ها دل ریسا پایاع  زا پکه ضمن یهرد   د ا ائه شد دیدد پ دل   وا 

 4یا  سالالالهی قا ویآن اع طر پ  وا  پای دل و  زا نی. اقوبا  ااسالالالت پو ق  هالا پیرا پاچرخهچرخه و 

 قرا   ر ت.  دیی وفاوت  ه ا تأ اتییا خصهص رنگاهینمهنه آع ا

سیاع آنجا که کالا  ااا ه کژوهش،  رها و کا ا و نیا نیو ا ائه ا تباط ی ا وهی دل تهسعه  پکا ا ورها هنیبرا

ت قملکرا ی قدو  نبها، حسالالاسالال رکا  رنالالگاهیآع ا جی قدان نوا لی خولف یه ال پهانمهنه پهارژ یو

ک ع ی  ظه ، کس ا نیا پقرا   ر ت. یرا رایی ه ا ا ع ا وهی دل تهسالالعه  پیه کا ا ورها سالالومیسالال پالرعد

شدد یرا رطراح پها وش رو  دا ع یر  رم ن کیتهسعه  ،رالملل نیتهسط  رادع  عوبر ی سومیس پا ائه 

یراپ ااا ه تحلیل  ه ا تهده قرا   ر ت. دزئیات  ه ا نیاع  پهاسالالالاخومان ردهت طراح کا یراپا زا  

   دان قرا  اااد شد.ها   عرض اید قالق« ب»تهسعه این نرم ا زا  ا  ضمیمه 

شدد، سپس ضاپ  چها   وشیراپ ا عیایر  ،نرم ا زا  تهسعه اااد  شا ل  وش  هاسوهن پالرعدتخمین تقا

 ”CLE“و  وش  بو ر یر ظر یت و ق  هسهم یه « یا ا زون»،  وش «تندید یا وه»،  وش «سااد شدد»

سوفااد قرا   ر ت. یراپ این   ظه ، ساخومان   ه ا ا صه ت  قد اتر طراحر  طبقه 17و  10، 3سه  یه 

 ر و د و نوایج  قرا  OpenSees( ا  نرم ا زا  NTHا   عرض تحلیل ای ا یکر غیرخطر )یا  و شالالالدند

 قرا   ر ت. ها وش صه ت  ر وه تهسط سایر پهانیتخم  عیا  ا عیایر هالیتحلاین 

یها که  یزان آن اع حدوا همراد یا  حا ظه کا پ  CLE،  وش هاسالالالوهنیا تهده یه نوایج نیروپ  حه پ 

صد یراپ  30 ساخومان  90طبقه تا حدوا  10و  3 پهاساخومانا  صد یراپ  . کرار تغییر  طبقه 17ا 

این تغییر ا   یزان  حا ظه کا پ یه تغییر ا  الگهپ تهعیع   وا  غیر خطر ا  سالالاعد که یا ا زایش تعداا 
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نیروپ  حه پ   قاایر، نسالالبت اااد شالالد.  ر تر اع تعداا طبقات  ا ا  یر  پترکهچک  حدوادطبقات، 

ین قدم  یزان ا ویهاند  ترکهچکتهسط  وش تندید یا وه اع  قاایر اقیو  هاسوهن یراپ کیش یی ر شدد

ساعد  70سه طبقه ا  حدوا  ساعداقت ا   صد و ا   صد  85طبقه یه حدوا  17ا  سر ا  . نوایج دی 

ساخومان  ا   کراندر ا ائه  CLEیا  وش  پاسهی قاطبقه،  حا ظه کا پ قایل  3 وش یا  ا زون که ا  

کمور اع  وش اقیو تخمین عاند. قدم اقت  وش  ا صد 80 ا تا حدوا  روهاینقه  یزان طب 17اخومان س

ناشالالر اع اثر  همور  ها هاپ یاالتر ا  تغییر شالالکل این  تهانر یل د  ا  پهاسالالاعد  حدوادیا  ا زون ا  

 اانست. و ا  نظر  ر وه نندن این  هاها ا   وش تحلیل یا ا زون اقمالر  هاساعد

حور ا زایش یینالالورپ نیز  CLE،  حا ظه کا پ  هدها ا   وش هاسالالوهنتقاضالالاپ خمنالالر  یا تهده یه

شدد یراپ  ضا ه  قاو ت کیش یی ر  طبقه یه کمک این  وش  17و  10، 3 پهاساخومانیا ت و  قدا  ا

خمنالالر   نالالواو ا ائه شالالدد یراپ  پهانیتخم سالالید. کران کایین  % 1888و  % 243، % 71یورتیب یه 

،  وش سالالااد شالالدد و NTHطبقه یه ترتیب  ریهط یه تحلیل  17و  10، 3 پهاسالالاخومانپ یرا هاسالالوهن

 . وش یا ا زون یها

کینالال هااپ اع یک سالاله، و  پها وشو سالالایر  CLE وش صالاله ت  ر وه تهسالالط  پهانیتخماخوالف یین 

 هالاپ ایاالت  وحدد )یه ق هان  ردع اصلر ا  طراحر سیسوم  پهاساعد پالرعدتاکید آیین نا ه طراحر 

سوفااد اع  وش  بو ر یر ظر یت  سهپ ایگر،   جر یه ا سوفااد اع این  وش اع  شر  هالاپ( یر ا ایها  یر

شد.  پهاساخومانو ق ا  طراحر  سوفااد ا  ااا ه تحقیو  صلر  ه ا ا ضمن یر سر نوایج ا همین طه ، 

ضر اع  پاهساعدطراحر  قد اتر  شد که یع سیر طراحر  پهاانوخابنمهنه  الحظه  صه ت  ر وه ا   

ساخومان ، نیاع یه یاعنگرپ اا ند. ا  نویجه چها هاآننمهنه، اع دمله تعداا طبقات  پهاساعد ، 9، 3 رقاب 

 ا   یان نوایج طراحر یدست آ دد،طراحر شدند.   جدااًیا کالن و یا  ذا پ اصالز شدد طبقه  20و  14

یها.  هاسالالاعدیه طرع قایل تهدهر شالالدیدتر اع سالالایر  طبقه 3تغییرات ضالالخا ت و ق ا  ا تفاع سالالاخومان 

حاکر اع آن یها که غلبه  ها یرشر یر تغییرشکل دانبر این قاب   جر یه  راایان شدید یرش  هاریر س

 .شدد استا  ا تفاع و تغییر عواه گام نیاع یرشر و ق طبقات ا  ا تفاع 
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سهی  ساعد  ریتأثر،  وش طراحر تیرهاپ طبقات اع  ضخا ت و ق ا  ا تفاع  و  ر تیکذر عیااپ اع تفاوت 

 طبقه یه ودها  ر 3یک اضا ه  قاو ت ییش اع  عمهل  ا یراپ ساعد  تأثرو  ریتأثنویجه این 

شدد،  پهاساعداع  کیهر ا  ااا ه،    د،یعوال  دل دد پکا ا ورها ری خولف اع  قاا بیترک 15یا طراحر 

ترکیب ا  یر یرندد ترکیب  15این شالالدند.  پ دل سالالاع OpenSeesا  نرم ا زا   ررخطییه صالاله ت غ

ا  یه این ترتیب،  دل ایجاا شدد  60هر یک اع  .شدندر و  یان چرخه  پاچرخهسطهز  خولفر اع عوال 

و  قرا   ر ت و   ح ر شالالالواب نگاشالالالت حهعد ا 44ا   عرض تحلیل ای ا یکر ا زای دد یا   رحله یعد

نهی  تیظر  احوماالتر وقهع  رو  یزش و یا  پالرعد)شالالالدت  زشی رو  ا ا صالالالد احومال  50 و اظر 

اسوخراج  راید. یر سر  قاایر یدست آ دد یراپ  هاهاپ عوال (  و اظر یا سطهز عوال  خولف زشی رو  

  خولف ننان اه دد نوایج عیر یها:

  و  یان  پاچرخهیه کا ا ورهاپ عوال  پالرعدظر یت  رو یزش  یزان حساسیت  ناهدد شد که

ا  این  یان، یاالترین سطح  . ااا هاآنچرخه، ا تباط  سوقیمر یا ا ده اضا ه  قاو ت  هدها ا  

طبقه یه سبب غلبه چنمگیر  ها یرشر یر   وا  آن یها و ا   3اضا ه  قاو ت  ریهط یه ساعد 

، ا زایش ا تفاع یا  شد اضا ه  قاو ت همراد یها. یه این ترتیب،  تبه ی دپ حساسیت هاساعدسایر 

طبقه  3و  20، 14، 9یه صه ت  هاآنیه کا ا ورهاپ عوال یر حسب ا تفاع  هاساعد پالرعدظر یت 

  ناهدد شد.

  و  د شد ناهد -15/0نسبت  ا یا ا  نظر  ر ون کا ا ور عوال شیب کساقله، یینورین تاثیر ذا پ

مر حساسیت ک ،کمور و یا یینور اع این  قدا  کساقله هاپیبشیه  هاساعدتما ر  پالرعدظر یت 

 .ااندننان ا

  لف  خو پهاساعد پالرعد، یینورین حساسیت ظر یت یرپکذشکلاع حیث کا ا ور عوال ظر یت

صفر  یباًرتق 60خفیف و ا   40ین حساسیت ا  قدا شد و ایدد شد که ا ناهدد  15 قداا  

 است.

  حضه  عوال  یان چرخه نقش یسزایر ا  حساسیت کاسخ پاچرخهاع   ظر ظر یت دذب انرژپ ،

و 15طه پ که کمورین حساسیت ا  حضه  ظر یت شکل کذیرپ  کرار ایفا  هایسومس پالرعد

. ا   قایل، ا  حضه   قاایر عوال  یان چرخه خفیف  و اظر یا ااار  خ یه  یزان ناچیزپ 

 . سیدر ، اثر ذا پ ظر یت دذب انرژپ یه حداکث  قدا  خها 60و  40شکل کذیرپ  هاپیتر ظ
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 یا ا  نظر  ر ون  لزو ات  دل ساعپ عوال   وا پ و  قاایر یه کا   ر وه ا  یک دمع ی دپ کلر ،

، 25y/δcδ~20=قضاوت  ه دسر،  جمهقه  قاایر نیز یا یهرد  یرپ اع و  شدد تهسط سایر  حققین

0.1)-0.07)~(-=(cα  12~050وγ=1  یه ق هان  قاایر قایل قبهل ا  نبها یک تحقیو دا ع

 . شدند بو ر یر نوایج آع اینگاهر   اسب کین هاا 

ضا ا  ااا ه  طالعه، ضا ا  دذب انرژ پریشکل کذ پتقا نا کت اق صد   شدت  کیسورتیه پو ا  ا  

. درای  اسوخراج خولف  پهانگاشت قاایر شواب یا  یانگین  یرپ اع  ها دل رتما  پیرا انهی  زشی رو 

سر  قاایر این کا ا ورها یراپ  سطهز  خولف عوال   وا پ   جر  پهاساعدیر  یا تعداا طبقات  خولف و 

 : رایدیه نوایج عیر 

  کمی ه و یینی ه حاکر اع ودهاسطح عوال  2یراپ  کا ا ورهاپ  هق قاایر  طلو یر سر ا رچه 

 سوقل   هاساعدا  سطح  ها، ولر نحهد تهعیع این کا ا ورهاستآن ع ر اا پ ا  یین  پهااخوالف

 .یها ها دلاع سطح عوال ا  نظر  ر وه شدد یراپ 

  یا ا  نظر  ر ون کا ا ور تقاضاپ شکل کذیرپ، تنکیل  فصل کالسویک ا  تیرها و ا  نقاط انوهایر

اع تراع  هاآنناحیه کالسویک یا کاهش  اصله  ا رچه شدت و وا تیرها یه قایل  ناهدد یها هاآن

 .یا تر کایه کاهش 

  حداکثرتقاضاپ شکل کذیرپ  هاآنا  اول و اوم که  طبقات پهاسوهن ه ا انوهاپ کایین  دز ا 

. دشدنرنمیه کلر وا ا ناحیه غیرخطر  هاسوهن، سایر نقاط کرار  ا تجریه  6 قدا پ نزایک یه 

اع تراع کایه  هاآنیا ا زایش  اصله  هاسوهنتقاضاپ شکل کذیرپ  کهشد  ناهدد ا  قین حال 

 .یایدر کاهش 

  ،ا  تما ر طبقات، تغییرشکل هاپ و ق  یانر وا ا حهعد غیرخطر شدد و ا   وندپ  نایه تیرها

 .یا تر یا  اصله  ر ون اع تراع کایه ا زایش  هاو قتقاضاپ شکل کذیرپ 

 یع ر  هایو تیرها، یک ا تباط  سوقیم  هاو قتجریه شدد تهسط  ا تباط یین تقاضاپ شکل کذیرپ

ه ی، این شدت یراپ تیرها نیز یهاا  نهاحر که شدت   وا  غیرخطر تجریه شدد تهسط و ق عیاا 

 و یالعکس.  سیدر ر تهدهاقداا قایل 
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  ؛ های، یک ا تباط  عکهس هاسوهنو  هاو قا تباط یین تقاضاپ شکل کذیرپ تجریه شدد تهسط

ه ی هاو ق،  یزان و وا اااندر اع خها   وا  غیرخطر یینورپ ننان  هاسوهنیع ر ا  نهاحر که 

 و یالعکس. یا تر حهعد غیرخطر کاهش 

  ن یها کهننانگر آ هاساعدیا تغییر ا تفاع  هاو قتقاضاپ شکل کذیرپ سر  وند تغییر یینی ه یر 

  قدا  این کا ا ورطبقه،  20تا  9اع  هاساعدا تفاع  ، یا ا زایشیر سر شددسطح عوال  صر  ظر اع

، طبقه 3ساخومان یراپ یا این ودها، طر یک  وند  خالف،  قاایر  ناهدد شدد . یا تر کاهش 

 .ااشت هاساعد   ا ا  یین تما ر ادکمورین  ق

 ،که یه شد ناهدد  اع حیث کا ا ور ا صد  نا کت اقضا ا  دذب انرژپ هیسورعیس کل ساعد 

انرژپ دذب ،  جمهع دذب انرژپا    فرا نها پ  پهاالمانناچیز هر یک اع  نسبواً  غم  نا کت 

نها هاپ هر طبقه قدا قایل تهدهر است. ا   قایل، انرژپ دذب شدد تهسط تیرهاپ تهسط  شدد

و نقش نهاحر  یانر تیرها ا  دذب انرژپ یسیا   شدر  ومرکز  هاآنهر طبقه ا  نهاحر انوهایر 

 .یهاناچیز 

  نا کت  جمهع ا صد و  قایسه  هاساعد الحظه نسبت دذب انرژپ تهسط اقضاپ طبقات 

که تهاعن یین این  قاایر ا  طبقات  ااار ننان نها پ و تیرهاپ هر یک اع طبقات  پهاالمان

 .ک در ع کایه این تهاعن یه نفع نها ها تغییر یاالیر یه سمت تیرهاست و یا حرکت یه سمت ترا

 ضمن که  شد،  الحظه  وهسط و عیاایا ا تفاع  پهاساعد تیرها ا ا صد دذب انرژپ  یا یرسر

یه کایین، تیرها  هاساخوماناواسط ا تفاع  اع، هاآناع ا تفاقر کاهش  نا کت تیرها یا کاهش تر

دذب  یانر  پهاو قتهسط قمدد انرژپ طبقات  نداشو د ودذب انرژپ   ؤثرپ ا  نا کت ایگر 

 هاوهنس نا کت  ، وهسط و یل د رتبه پهاساخومان. یا  سیدن یه یک یا او طبقه ایودایر شدر 

 . سیدر قایل تهدهر  نسبواًنیز ا  دذب انرژپ یه اقداا 

  طبقه اول( ا   پهاسوهن)یا  حه یت قمدد  هاسوهنا صد  نا کت  ،هاساخومانیا ا زایش ا تفاع

طبقه یه اندکر ییش  3ا صد ا  ساعد  8و اع اندکر ییش اع  یا تر ا زایش  پاساعدب انرژپ دذ

 . سیدر طبقه  20ا صد ا  ساعد  15اع 

  ا   قایل، یک  وند نزولر هاساخومان وند تغییر  نا کت تیرها ا  دذب انرژپ یا ا زایش ا تفاع ،

 20طبقه یا ا زایش تعداا طبقات ساعد یه  3تیرها ا  ساعد  ا صدپ 44و  نا کت نزایک یه  یها

ا   هاو ق. ا   قایل، ا صد کلر  نا کت یا تر ا صدپ کاهش  16یک  نا کت  طبقه یه
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ا  حالر که این قدا یراپ  ا صد یها 60ه هم نزایک و ا  حدوا طبقه یسیا  ی 20تا  9 پهاساعد

 .تا صد ااش 50طبقه  قدا پ ا  حدوا  3ساعد 

 پیشنهادات 6.2

یا تهده یه نوایج یدسالالت آ دد ا  این  طالعه، قدم یعدپ ا    ع  هانع یر سالالر  اد سالالیسالالوم ایها یرشالالر 

 هالاپ کالیبراسالالیهن  دل   وا پ تهسالالعه اااد شالالدد ا  این کژوهش اسالالت. کالیبراسالالیهن این  دل ایزا  

سب دهت انجام ا عیایر  سوم یا قایلیت اطمی ان کا ر  پالرعد  ا سی  ا  راهم خهاهد نمها. ا ا یا تهده اع 

یهان انجام  طالعات آع اینگاهر یر  یرع انیه  حدوایت نوایج آع اینگاهر ا   رحله  علر و هزی ه یر و 

  ع این اقدام ا   نیتر  اسبردزئیات و  یکرو شاید ادزاپ  حدوا ک پها وشاسوفااد اع  وپ سیسوم، 

 یاشد. کمبها

اهیت  یه الیل  ولر  ا عیایر ا کان انجام آن ا  قالب این کژوهش صه ت  ر ت یک  طالعه اولیه یه   ظه

صل اع این ا عیایر یه همراد  ع ان یر شد. نوایج حا شددآن  وهقف  ل قایاقت   ؤید ، طالعات قبلر انجام 

است. ا ا اع آنجا که    وا  ایها  یرشر  هالاپ ر ییشیککهسوه ا   پهاالمانقبهل  وش ادزاپ  حدوا و 

اسالالت، انجام آنالیزهاپ ادزاپ  آنعوال   وا پ و ق ناشالالر اع کا  ر  هضالالعر و ق و  شالالد ترک ا  طهل 

سوفااد یه  پها دلد یاید اع   حدواپ که عوال   وا پ و ق  ا یا اقت کا ر   عکس ک  سب ا خرایر   ا

 هن اا ند.ا نیاع یه کالیبراسیخه ها دلقمل آو ا. ا ا کا ا ورهاپ این 

ساعپ ادزاپ  حدوا  سایر  رضیات یه کا    وه ا   دل سیهن و نیز یراپ تأیید اقت  یراپ انجام این کالیبرا

،  وش ها وشکس اع کالیبراسالالیهن این کا ا ورها و  اع نوایج آع اینالالگاهر  هدها اسالالوفااد نمها. تهانر 

پکری دیکو ق  هالاپ یا ه دسه و  پهاهنمهن پاچرخهادزاپ  حدوا قایلیت آن  ا خهاهد ااشت تا   وا  

یه   ظه    ع یرهم  ذا پ   وا  و ق  هالاپ  ر ییشیکنماید. ا  این  ر ییشیک خولف و  وعدا  ا  پها

 رعپ یه صه ت صلب  دل شهند و و ق ا   عرض یک  یدان  پهاالمان رعپ، یهور است تا  پهاالمانو 

 قرا  اااد شها.یرشر خالص )یا  ذا پ ا   اسواپ قطرپ( 

 قاایر کا ا ورهاپ  سالالتییار هیسالالورعیس و ق  هالاپ ا  حاالت  خولف  پهار  ح کس اع اسالالوخراج 

تعیین شالالهند. یک آنالیز  هار  ح یا هر یک اع  وعوال  دل تهسالالعه اااد شالالدد ا  این کژوهش یراپ تطای
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شکل قایل اطمی انر یه  سیهن ا  نهایت  ه ا نیاع خهاهد یها تا  قاایر این کا ا ورها  ا یه   پهارژ یو  ر

شدد ایزا  کا ر دهت  سعه اااد  سیهنر ا  ک ا   دل ته سر و ق  هالاپ  رتبط ک د. این  وایط   ر ه د

 سیسوم ایها یرشر  هالاپ  ا  راهم خهاهد نمها. پالرعدا عیایر قملکرا 
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7  

 «الا»ضمیمه 

 طراحی سیستم دیوار برشی فوالدی افزارتوسعه نرم 

 مقدمه 7.1

شد شا د  صل اول یه آن ا شد،  رای د  چ انچه ا    نان اااد خهاهد  ضمیمه نیز ن و  یرع انو ا  ااا ه این 

کیچیدد طراحر سیسوم ایها  یرشر  هالاپ  سولزم انجام  حاسبات اسور تکرا پ و کرحجم است. این 

سر  اد  نکیل  پهارطراحکیچید ر  انعر ددپ یر  ساله ت سورش چ انکه  اااندر  ه ا نیاع ا  این    

یراپ  .هاده استنیز یه واسطه این کیچید ر یا  حدوایت ددپ  اسوفااد اع این سیسوم ا  ا اتر طراحر 

صل،  نکل، ا  این   شدت این   سون اع  شدد ا  یخش کا سوفااد اع دزئیات و الگه یوم طراحر ا ائه  یا ا

 ا زا نرمیک دزئیات کیااد سالالالاعپ  ،ETAB 2015 ا زا نرمتعا ل اوسالالالهیه یا  یه کا  یرپ یکیا  و 3.2

 .ا ائه خهاهد شدکا یراپ و شرء  را 

 ری برنامه توسعه یافتهامعم 7.2

یه   ظه  تمرکز یر طراحر سیسوم ایها  یرشر  هالاپ و ادو اب اع کرااخون یه دزئیات  ریهط یه تحلیل 

سالهآن، ا  این  سوفااد  ا زا نرماع تعا ل یا یک    که ا کان ا تباط یا آن یه کمک  شهار تحلیلر آ ااد ا

یا اتکا  ETABS 2015 ا زا نرم راهم شدد یاشد.  1APIاع طریو یک  ایط یرنا ه نهیسر یا  رسینهیرنا ه

شیاپ  ؤلفه»یه تک هلهژپ  صا  « 2 دل ا ست. COM)یا یه اخو شرایطر  ا  راهم نمهاد ا  دل »( چ ین 

                                              

1 Application Programming Interface 

2 Component Object Model 
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شیاپ  ست که اع طریو آن «  ؤلفها یل اکا پ  هدها ا  یک کوایخانه پها ؤلفهیک  عما پ کا پیهترپ ا

( شهار یاا  2یه  نورپ هاآن)که اع  ا زا هانرمتهسط سایر  تهان در  شهار یاا  1شدد که اع آن یه ِسروِ 

ون یدون آنکه نیاعپ یه یه اشوراک  ذاش ا زا نرماسوخدام شهند. یا اسوفااد اع این  کانیزم، تهلیدک  د ان 

. تک هلهژپ ک  در هسالالط سالالایرین  ا  مکن ت هاآنااشالالوه یاشالال د، ا کان  سالالورش  نالالانیهایرنا ه ون 

COM  و یر  اندشددکه یه کمک آن نهشوه  رسینهیرنا ه ا صر  ظر اع عیان  ا زا هانرمتعا ل اوسهیه یین

شدد  پها ؤلفه[. 81] ساعار قا ل  خولف  مکن  پهاسومیس وپ   ETABS 2015 ا زا نرمکا پایل 

شوراک  اندشدد][ تعبیه  Microsoft .NET 4ساع ا  یا کوایخانه  3dllا  ااخل یک  ایل  و ا کانات یه ا

 .ک  در ا ائه  ETABS2015 [82] ذاشوه شدد  ا تحت  ضاپ نام 

سعهنرمیا اتکا یه این  کانیزم،  عما پ  ریهط یه دریان اااد ا   سالهیا وه ا  این  ا زا ته یه   ا که اع آن  

SPSWDesigner  سه یخش:  تهانر  ا  شهار یاا «  کا یر»و نیز « طراحر»و « تحلیل» پها اژولیه 

سیم نمها.  سئهلتق صه ت  را یکر ا   هایخشهر یک اع این  پهارژ یوو  هاتی  نان  1-7شکل یه  ن

یه ترتیب « کا یر»و یا « طراحر»یا  اژول « تحلیل» ه ا نیاع دهت تعا ل  اژول  پها ایط. اندشالالدداااد 

ر  نیتأ ( 2-7شالالکل ) ETAB2015 ا زا نرم( و  ایط  را یکر API) رسالالینها هیرنتهسالالط یک  ایط 

، یک  ایط  را یکر  جزا «طراحر»و  اژول « کا یر». یراپ یرقرا پ یک ا تباط کا یر کسالالال د یین شالالالهند

ست که اع آن یه  سئهل هدایت « طراحر»(.  اژول 3-7شکل ) میک ر یاا «  ایط طراحر» ه ا نیاع ا  

کیروپ  3.2.7و تهضیح اااد شدد ا  یخش  3-3شکل دریان طراحر است تا اع  وند ننان اااد شدد ا  

 عیر یاید تهسط این  اژول یه انجام یرس د: پهاتی عالاساس این  سئهلیت، ک د. یر 

                                              

1 Server 

2 Client 

3 Dynamically Linked Library 
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 SPSWDesignerدهنده معماری برنامه  تشکیل. ارتباط بیی اجزای 1-7شکل 

انجام تعا یف اضا ه ا   اژول تحلیل که یصه ت خاص یراپ  رای د طراحر  ه ا نیاعند. این تعا یف  .1

. هدف اع انجام این تعا یف شهندر و ...  ها رودشا ل  صالح، ترکیبات یا ، ت ظیمات تحلیل، نام 

و  شهندر کا یر که خها   جر یه کاهش سطح خهاکا  یهان نرم ا زا   هاپپو واکاهش نیاع یه 

 ، است.اه در آن  ا ا   عرض خطا و یا کاهش اقت قرا  

تنکیل یک کایگاد اااد ااخلر اع نام و خصهصیات  قاطع  هدها ا   اژول تحلیل که ا داقات اع  .2

ع انبر یه آن  ا حذف ک د. این  کایگاد اااد ا  هر ع انر ا  طهل  رای د طراحر که  قاطع  1 اد او 

 یص اااد شهند تهسط کا یر یروع خهاهد شد.اضا ر  ه ا نیاع تنخ

                                              

1 remote 
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دیوار با  یهاورقاولیه که در آن محل  یاسازهو مدل  ETABS 2015افزار  نرم. رابط گرافیکی 2-7شکل 

 سطحی پر شده است. یهاالمان

هالاپ و   یها هاپاتنکیل یک کایگاد اااد اع ه دسه، ا تباط  یزیکر و  قاایر اخوصاص یا وه یه  .3

 سطحر نمای دد و ق تهسط کا یر. پهاالمانکر نمهان آن ا  ع ان انوخاب 

شدد تهسط  اژول تحلیل یصه ت تکرا پ دهت تعیین ضخا ت  ینتأ  پاساعدیکا  یرپ کاسخ  .4

 اااد  ه ا اشا د.  هاپیگادکاعپ یر اساس اطالقات دمع آو پ شدد ا   ر  هاالمانو ق و  قاطع 

 ا ائهتهسط کا یر و یا یا هدف  هاآننمایش نوایج طراحر ا  کایان هر تکرا  یه   ظه  ک ورل  .5

  سو دات طراحر ا   رحله کایانر.

ایط  ایج ، که یا تهده یه شرهاو قکا یر ا   ه ا  قاطع اقضا و ضخا ت  پهاانوخابا یا ت  .6

 .اندشددطراحر تعیین 

 یه کایان  ساندن تکرا هاپ طراحر یه کمک کا یر و یدست آو ان  قاایر طراحر همگرا شدد. .7
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. رابط گرافیکی ماژول طراحی که جزئیات دیوارهای برشی فوالدی را در معرض دید و انت اب کاربر 3-7شکل 

 .دهدیمو صدور دستورهای مناسب قرار 

 سازی نرم افزار پیاده 7.3

. یر اسالالاس ایدیر یه آن اشالالا د شالالد یر  وپ  اژول طراحر تمرکز  قبالًنرم ا زا  همچ ان که  پسالالاعاادیک

ژول، یک ساخوا  شرء  را یراپ آن طراحر شدد است. تقسیم ی دپ  رای د طراحر این  ا پهاتی سئهل

شیاپ طراحر  صل یه همراد ا سمت ایودایر این   شدد ا  ق ضیح اااد  سئهل انجام هر یخش اع  شددته  

 .شهار  رای د ا  ااا ه ا ائه 
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 اولیهعملیات  7.3.1

شروع  رآی د،  ایلر حاوپ  دل  شها ) ستییار  ETABSنرم ا زا   پاساعدیراپ  نهاد  (. 2-7شکل  

شد. قالود یر  صالح، ترکیبات یا  و ... یه آن ا زواد خهاه د  نهان  ایل، تعا یف کلر  ریهط یه   کس اع  

ر  پآو دمع ETABSاین، یعضالالر تعا یف  ریهط یه  قاطع اقضالالا، حاالت یا  و چیزهاپ ایگر اع  دل 

شدد و Net [81. کوایخانه Dictionaryاع کالس  1تا ا   صاایقر شهند سوفااد قرا   یعداً[ ذخیرد   ه ا ا

  یرند. 

 برشی یوارهایدتشکیل پایگاه داده داخلی از  7.3.2

شدد و ا   پهاو قسطحر نمای دد  پهاالمانیعد اع قملیات اولیه  وپ  دل،  سط کا یر انوخاب  دان ته

. این ا یا ت شالالا ل دمع آو پ اطالقات  ریهط یه ه دسالاله و ا تباطات  شالالهندر ا یا ت  ا زا نرمااخل 

یرشر  هالاپ است و ا  یک کالس ذخیرد ساعپ ضبط خهاه د شد. یک نمهنه اع این  پها هایا یزیکر 

 Dictionaryاع کالس  3ا  یک  صالالداق دهانر 2کالس یراپ هر و ق دان ایجاا و یه یک  شالالوه حر ر

ر  رعپ  پهاالمانو  قاطع  هاو قاولیه  ریهط یه ضالالخا ت  پهاانوخاب[. 81اهد  راید ]نگاشالالت خه

شهند. کایگاد اااد  ETABSاع قبل ا   دل  ستییا ش د تا ا  این  رحله دمع آو پ  صاص یا وه یا اخو

( ا   عرض اید Net.کوایخانه  DataGridViewایجاا شدد یا اسوفااد اع یک ددول ) صداقر اع کالس 

 شکلالعم  ا ا  شرایط  ه ا نیاع انجام اهد ) پهاانوخابکا یر قرا  اااد خهاه د شد تا یه کمک آن یوهاند 

7-3 .) 

 اصالح -کنترل -تحلیل یتکرارهاانجام  7.3.3

یا تهده یه  قاایر  علر  هاآننها پ که  قطع قرضر و عاویه تمایل  پهاالمانتهسط  هاو قا  قدم یعدپ، 

نها پ،  پهاالمان، دایگزین خهاه د شد. نیروپ  حه پ اندشدد رعپ تعیین  پهاالمانخصهصیات و ق و 

                                              

1 instance 

2 string 

3 global 
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  اسالالالب، ا   رحله یعد، ا  طهل هر و ق دان  یانگین  یرپ شالالالدد تا  پالرعدبات یا  ذا پ تحت ترکی

نکیل اهد. ا   شد ت ضخا ت و ق تعیین خهاهد  شر طراحر و ق  ا که یا تهده یه آن کفایت  نیروپ یر

سبر  سر و کفایت ا یفت ن شکل یا وه  ا یر  شت تا  دل تغییر  صت آن  ا خهاهد اا این  رحله، کا یر  ر

 ا اصالالالز ک د. کس اع یروع سالالانر تقریب ا ائه  هاو قطبقات  ا ک ورل نماید و ا  صالاله ت لزوم ضالالخا ت 

ساس  پهاالمان، هاو قشدد اع یرش  شد. یر ا صل ک ورل خهاه د   رعپ یا تهده یه  لزو ات ایوداپ این  

 رعپ ا قر و قمهاپ اصالالالالز و یطه  همز ان ا  کایگاد اااد ااخلر و  پهاالماننوایح این ک ورل،  قاطع 

تا حصهل همگرایر ا   هاقدمیروع سانر خهاه د شد تا یراپ تکرا  یعدپ آ ااد شهند. این  ETABS دل 

دزیر ا   ه ا ک ورل کفایت اقضا ا  اخویا  کا یر قرا  اااد  پها زا ش رای د طراحر تکرا  خهاه د شد. 

ش صاً( تا 4-7شکل د )خهاهد  سو دات  هاآناقدام یه ک ورل  رای د طراحر نمهاد و یا اع  شخ یه ق هان  

 طراحر اسوفااد ک د.

 
 SPSWDesigner افزار. فرم ارائه جزئیات طراحی المان مرزی در نرم 4-7شکل 
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 ساختار اشیا 7.4

که ا  کیااد ساعپ نرم ا زا   پااااد پهاگادیکاتعدااپ کالس یم ظه  یسوه ی دپ اطالقات ذخیرد شدد ا  

ه ک SpswDataیطه  قمدد شالا ل کالس  هاکالس، تعریف شالدد اسالت. این اند ر وه ه ا اسالوفااد قرا  

که  VbeHanndlerو  HbeHandler پهاکالسیراپ هر و ق  هالاپ  ه ا اسالالوفااد قرا   ر وه یهمراد 

 رعپ ا قر و  پهاالمانقرا  ااشالالالوه و اطالقات یورتیب  ریهط یه  SpswDataتحت  الکیت یک کالس 

 VbeHanndlerو  HbeHandler  پهاکالس. شهار ، ک  در قمهاپ  رتبط یا و ق  هالاپ  ا ذخیرد 

. این اشالیا حاوپ تهایعر ک  در  ا ا  خها ذخیرد  VbeControllerو  HbeControllerاشالیایر اع نهع 

و اطالقات ذخیرد  Handler پهاکالسیراپ ک ورل کفایت  قاطع یر اساس اطالقات کلر ذخیرد شدد ا  

( ا  ASD وایط طراحر یروش ت ش  جاع ) تر احتشالالدد یصالاله ت  حلر هسالالو د. یم ظه  کیااد سالالاعپ 

یاال  Controller پهاکالسا   ASDو  وش  LRFDآتر نرم ا زا   حاسبات  نورک یین  وش  تهسعه

. سایر  حاسبات که وایسوه یه  وش طراحر هسو د یع هان تهایعر که یصه ت تقدیرپ اندشددکیااد ساعپ 

ساعپ  اندشددتعریف  1صرف نر . تاندددی راکیااد  سو د که یه ق هان یخ صرف، تهایعر ه هایع تقدیرپ 

ساعپ آنها ا  کالس  علر ا ائه  شهندر ادبا پ اع تعریف کالس قلمداا  سهاپ  راارنمولر کیااد  . کال

عیرا شالا ل کیااد سالاعپ کا ر  شالهندر نا یدد  2حاوپ تهایع تقدیرپ صالرف، یه ق هان کالسالهاپ انوزاقر

یه  ع ر ایجاا اشالالیایر اع د س  3ا  قی یت ییای د  ا ندا ند. قی یت یخنالالریراپ ای که ا   ضالالاپ نرم ا ز

یان  تا ا  در ند. یم ظه  تکمیل تعریف  هاااادکالس اسالالالت  فاپ نقش یپرااع انوزاقر،  پهاکالسیه ای

ص پهاکالس ص نوو  هاآناع  پتررتخ صرف  شهندر   ساعپ  ریهط یه تهایع تقدیرپ  که حاوپ کیااد 

و  LrfdHbeController قی یت ییای د. ا   ه ا  سالالئله حاضالالر، او کالس تهان در ین هسالالو د و ی ایرا

LrfdVbeController  هیکاانوزاقر  پهاکالساع HbeController  وVbeController  شدد و نوو   

یا  ()SetStat()  ،SetShear()  ،SetFleAxi()  ،CheckSecAdequacyیه کیااد سالالالاعپ کالسالالالهاپ 

                                              

1 Pure virtual   

2 Abstract  

3 instantiation 
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 5-7شکل ا   SPSWDesigner. شمایر اع ساخوا  اشیاپ نرم ا زا  کرااعندر  LRFDتهده یه الزا ات 

 ننان اااد شدد است.

 
 SPSWDesigner افزار. شمایی از اشیای تشکیل دهنده نرم 5-7شکل 

 

 

 

 



8  

 «ب»ضمیمه 

 OpenSeesکد برنامه توسعه یافته در نرم افزار 
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شدد ا  نرم ا زا   SPSW02کد کالس  سعه اااد  سورعیس  OpenSeesته ساعپ   وا  هی دهت کیااد 

ر ( و کیااد ساعپ است ا  ااا ه ا ائه headerشا ل عوال و ق ناعک  هالاپ که شا ل او  ایل سرای د )

 .شها

 SPSW02.hفایل سرایند  8.1

#ifndef SPSW02_h 

#define SPSW02_h 

#include <UniaxialMaterial.h> 

class SPSW02:public UniaxialMaterial 

{ 

public: 

 SPSW02(int tag, double fpy, double E0, double b, double t, double hs, 

  double l, double R, double epsPCFac, double pstCapEFac, double 

gama, double c, double resFac); 

  

 SPSW02(void); 

 virtual ~SPSW02(); 

 const char* getClassType(void) const override {return "SPSW02";}; 

 double getInitialTangent() override; 

 UniaxialMaterial* getCopy(); 

 virtual int setTrialStrain(double strain, double strainRate = 0.0); 

 virtual double getStrain(); 

 virtual double getStress(); 

 virtual double getTangent(); 

 virtual int commitState(); 

 virtual int revertToLastCommit(); 
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 virtual int revertToStart(); 

 virtual int sendSelf(int commitTag, Channel& theChannel); 

 virtual int recvSelf(int commitTag, Channel& theChannel, 

FEM_ObjectBroker & theBroker); 

 virtual void Print(OPS_Stream & s, int flag = 0); 

 void updateDamage(); 

private: 

 void Calc_sigcr (/*double& Fts, double & Fcs*/); 

 void MenegottoPinto (double epsc, double bT, double R, double& sigc, 

double& ec); 

 //void MenegottoPinto (double epsc, double bT, double R, double& sigc, 

double& ec, double er, double sr, double e0, double s0); 

 //matpar : PLATE PROPERTIES 

 double t;   //plate thickness 

 double hs;   //plate height 

 double l;   //plate length 

 double fpy ;   //yield stress 

 double E0 ;   //initial stiffness 

 double b ;   //hardening ratio 

 double R; 

 double Fts ;   //trial yield stress of a tension strip 

(damage not commited) 

 double Fcs ;   //yield stress of a compression strip 

 double FTS, FCS;  //yield stresses before damage 

 double epsPCFac ;  //ratio between post cap strain and yield 

strain 

 double pstcpEFac;  //ratio between post cap stifness and initial 

stiffness 
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 double gama, FailEnerg, c;   //damage parameters 

 double resFac; 

 //Commit HISTORY VARIABLES 

 double epsmaxP ;  //max eps in tension 

 double sigmaxP ;  //max sig in tension 

 double epss0P ;  //eps at asymptotes intersection 

 double sigs0P ;  //sig at ... 

 double epssrP ;  //eps at last inversion point 

 double sigsrP ;  //sig at ... 

 double epsTFP ;  //eps at tension field redevelopment point 

 double plstrP ;  //plastic strain 

 int konP ;   //index for loading-unloading 

 double epsP ;   //eps at previous converged step 

 double sigP ;   //stress at ... 

 double eP ;   //stiffness modulus at ... 

 

 //trial history variables 

 double epsmax ;  // 

 double sigmax ;  // 

 double epss0 ;  // 

 double sigs0 ;  // 

 double epsr  ;  // 

 double sigr  ;  // 

 double epsTF ;  // 

 double plstr ;  // 

 int kon   ;  // 
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 double sig  ;  // 

 double e  ;  // 

 double eps  ;  // 

 //bool capStrFlg;  //flag to indicate whether capping strain has been 

passed or not 

 

 //Damage History Variables 

 //trial version: 

 double excurEnerg, totalEnerg, beta; 

 //commit version: 

 double excurEnergP, totalEnergP, betaP; 

}; 

#endif 

 

 SPSW02.cppفایل پیاده سازی  8.2

 

/* ******************************************************** ** 

**    OpenSees - Open System for Earthquake Engineering Simulation    **          

**                       Pacific Earthquake Engineering Research Center            ** 

**                                                                                                                 ** 

**                                                                                                                 ** 

**      (C) Copyright 1999, The Regents of the University of California    ** 

**                                 All Rights Reserved.                                               ** 

**                                                                                                                  ** 

**    Commercial use of this program without express permission of the   ** 
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**          University of California, Berkeley, is strictly prohibited.  See    ** 

** file 'COPYRIGHT'  in main directory for information on usage and   ** 

** redistribution,  and for a DISCLAIMER OF ALL WARRANTIES.    ** 

**                                                                                                                ** 

** Developed by:                                                                                        ** 

**   Frank McKenna (fmckenna@ce.berkeley.edu)                                   ** 

**   Gregory L. Fenves (fenves@ce.berkeley.edu)                                     ** 

**   Filip C. Filippou (filippou@ce.berkeley.edu)                                      ** 

**                                                                                                                 ** 

** ********************************************************** */ 

                                                                         

// $Source: /usr/local/cvs/OpenSees/SRC/material/uniaxial/SPSW02.cpp,v $ 

// Written: S. A. Jalalli 03/2015 

// Purpose: This file contains the implementation for the SPSW02 class. 

#include <elementAPI.h> 

#include "SPSW02.h" 

#include <Vector.h> 

#include <Channel.h> 

#include <math.h> 

#ifdef _USRDLL 

#define OPS_Export extern "C" _declspec(dllexport) 

#elif _MACOSX 

#define OPS_Export extern "C" __attribute__((visibility("default"))) 

#else 

#define OPS_Export extern "C" 

#endif 
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static int numSPSWcall = 0; 

int createMaterial (matObject* matObj) 

{ 

 void *& theMaterial = matObj->matObjectPtr; 

 if (numSPSWcall == 0) { 

  opserr << "------------------------ SPSW02 unaxial material --------------

---------\n\n"; 

  opserr << " Written by SAJalali @ Amirkabir University of 

Technology, Tehran, Iran\n\n"; 

  opserr<< "Syntax:\n\n"; 

  opserr<< "UniaxialMaterial SPSW02 tag "; 

  opserr<< "fpy E0  b t h l -R $R -Damage epsPCFac pstCapEFac gama 

c\n\n"; 

  opserr << "------------------------------Copyright 2015 ---------------------

-----\n\n\n"; 

   numSPSWcall = 1; 

 } 

 int tag; 

 double fpy, E0,  b, t, hs, R, l, gama, c, epsPCFac, pstCapEFac, resFac; 

 theMaterial = 0; 

 int argc = OPS_GetNumRemainingInputArgs(); 

 int numData = 1; 

 int curArg = 2; 

 if (OPS_GetIntInput(&numData, &tag) != 0) { 

  opserr << "WARNING invalid -tag"; 

  opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln; 
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  return 0; 

 } 

 curArg ++; 

 if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &fpy) != 0) { 

  opserr << "WARNING invalid -fpy"; 

  opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln; 

  return 0; 

 } 

 curArg ++; 

 if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &E0) != 0) { 

  opserr << "WARNING invalid -E0"; 

  opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln; 

  return 0; 

 } 

 curArg ++; 

 if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &b) != 0) { 

  opserr << "WARNING invalid -b"; 

  opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln; 

  return 0; 

 } 

 curArg ++; 

 

 if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &t) != 0) { 

  opserr << "WARNING invalid -t"; 

  opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln; 

  return 0; 
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 } 

 curArg ++; 

 if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &hs) != 0) { 

  opserr << "WARNING invalid -h"; 

  opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln; 

  return 0; 

 } 

 curArg ++; 

 if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &l) != 0) { 

  opserr << "WARNING invalid -l"; 

  opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln; 

  return 0; 

 } 

 curArg ++; 

 R = 50; 

 char * str = new char[10]; 

 if (argc >= curArg + 1) 

 { 

  OPS_GetString(str, 5); 

  curArg ++; 

  if (strcmp(str , "-R") == 0) 

  { 

   if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &R) != 0) { 

    opserr << "WARNING invalid -R"; 

    opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln; 

    return 0; 

   } 



 

  OpenSeesا  نرم ا زا   ا وهییرنا ه تهسعه  کد «ب» مهیضم

 

173 

 

   curArg ++; 

  } 

 } 

 epsPCFac = 1.e20; 

 pstCapEFac = b; 

 gama = 10000; 

 c = 1; 

 resFac = 0.001; 

 if (argc >= curArg + 1) 

 { 

  OPS_GetString(str, 124); 

  curArg++; 

  if (strcmp(str , "-Damage") == 0 || strcmp(str , "-damage") == 0) 

  { 

   if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &epsPCFac) != 0) { 

    opserr << "WARNING invalid -epsPCFac"; 

    opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln; 

    return 0; 

   } 

   curArg++; 

   if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &pstCapEFac) != 0) { 

    opserr << "WARNING invalid -pstCapEFac"; 

    opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln; 

    return 0; 

   } 

   curArg++; 

   if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &gama) != 0) { 
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    opserr << "WARNING invalid -gama"; 

    opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln; 

    return 0; 

   } 

   curArg++; 

   if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &c) != 0) { 

    opserr << "WARNING invalid -c"; 

    opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln; 

    return 0; 

   } 

   curArg++; 

  

   if (OPS_GetDoubleInput (&numData, &resFac) != 0) { 

    opserr << "WARNING invalid -resFac"; 

    opserr << "uniaxialMaterial SPSW02: " << tag << endln; 

    return 0; 

   } 

   curArg++; 

  } 

 } 

 if (str != 0) 

  delete[] str; 

 theMaterial = new SPSW02(tag, fpy, E0,  b, t, hs, l, R, epsPCFac, pstCapEFac, 

gama, c, resFac); 

 //opserr<<"ok\n"; 

 if (theMaterial == 0) 

  return 0; 
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 matObj->nParam = 12; 

 matObj->theParam = new double[12]; 

 matObj->theParam[0] = fpy; 

 matObj->theParam[1] = E0; 

 matObj->theParam[2] = b; 

 matObj->theParam[3] = t; 

 matObj->theParam[4] = hs; 

 matObj->theParam[5] = l; 

 matObj->theParam[6] = R; 

 matObj->theParam[7] = epsPCFac; 

 matObj->theParam[8] = pstCapEFac; 

 matObj->theParam[9] = gama; 

 matObj->theParam[10] = c; 

 matObj->theParam[11] = resFac; 

 

 return tag; 

} 

 

OPS_Export void 

SPSW02_(matObject* matObj, modelState* model, double* strain, double* tang, 

double* stress, int* isw, int* error) 

{ 

 SPSW02*pMat = 0; 

 switch (*isw) 

 { 

 case ISW_INIT: 
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  matObj->matObjectPtr = 0; 

  matObj->tag = createMaterial(matObj); 

  if (matObj->tag != 0) 

   *error = 1; 

  matObj->nState = 0; 

  matObj->matType = 1; 

  break; 

 case ISW_COMMIT: 

  pMat = static_cast<SPSW02*> (matObj->matObjectPtr); 

  *error = pMat->commitState() == 0 ? 1 : 0; 

  *strain = pMat->getStrain(); 

  *stress = pMat->getStress(); 

  *tang = pMat->getTangent(); 

  break; 

 case ISW_REVERT: 

  pMat = static_cast<SPSW02*> (matObj->matObjectPtr); 

  *error = pMat->revertToLastCommit() == 0 ? 1 : 0; 

  break; 

 case ISW_FORM_TANG_AND_RESID: 

  if (matObj->matType != 1)  //the wrapper has been coppied and 

the matObj has not been initialized (OpenSees bug) 

  { 

   matObj->matObjectPtr = new SPSW02(matObj->tag, matObj-

>theParam[0], matObj->theParam[1],matObj->theParam[2], 

    matObj->theParam[3],matObj->theParam[4],matObj-

>theParam[5],matObj->theParam[6],matObj->theParam[7], 

    matObj->theParam[8],matObj->theParam[9],matObj-

>theParam[10],matObj->theParam[11]); 
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   matObj->matType = 1; 

  } 

  pMat = static_cast<SPSW02*> (matObj->matObjectPtr); 

  *error = pMat->setTrialStrain(*strain); 

  *strain = pMat->getStrain(); 

  *stress = pMat->getStress(); 

  *tang = pMat->getTangent(); 

  break; 

 case ISW_REVERT_TO_START: 

  pMat = static_cast<SPSW02*> (matObj->matObjectPtr); 

  *error = pMat->revertToStart(); 

  *strain = pMat->getStrain(); 

  *stress = pMat->getStress(); 

  *tang = pMat->getTangent(); 

  break; 

 case ISW_DELETE: 

  pMat = static_cast<SPSW02*> (matObj->matObjectPtr); 

  if (pMat != 0) 

   delete pMat; 

  break; 

 case ISW_SET_RESPONSE: 

  //*error = pMat->setResponse(matObj.) == 0 ? 1 : 0; 

 

  break; 

 case ISW_GET_RESPONSE: 

  break; 
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 } 

} 

 

SPSW02::SPSW02(int tag, double _fpy, double _E0, double _b, double _t, double 

_hs, 

  double _l, double _R, double _epsPCFac, double _pstCapEFac, double 

_gama, double _c, double _resFac): 

 UniaxialMaterial(tag, 0), fpy(_fpy), E0(_E0), b(_b), t(_t), hs(_hs), l(_l), 

 R(_R), epsPCFac(_epsPCFac), pstcpEFac(_pstCapEFac), gama(_gama), 

c(_c), resFac(_resFac) 

{ 

 excurEnerg = totalEnerg = beta = 0; 

 excurEnergP = totalEnergP = betaP = 0; 

 

 this->Calc_sigcr(/*Fts, Fcs*/); 

 FTS = Fts; 

 FCS = Fcs; 

 FailEnerg = gama * Fts * Fts/E0; 

 epsmaxP = Fts / E0 ; 

 sigmaxP = Fts ; 

 epss0P = 0.0 ; 

 sigs0P = 0.0 ; 

 epssrP = 0.0 ; 

 sigsrP = 0.0 ; 

 epsTFP = 0.0 ; 

 plstrP = 0.0 ; 

 konP = 0.0 ; 
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 eP  = 0.0 ; 

 sigP = 0.0 ; 

 epsP = 0.0 ; 

 sig  = 0.0 ; 

 eps  = 0.0 ; 

 e  = 0.0 ; 

} 

 

SPSW02::SPSW02(): 

 UniaxialMaterial(0, 0) 

{ 

 konP = 0; 

} 

 

SPSW02::~SPSW02() 

{ 

 

} 

 

UniaxialMaterial* SPSW02::getCopy() 

{ 

 SPSW02* theCopy = new SPSW02(this->getTag(), fpy, E0, b, t, hs, l, R, 

epsPCFac, pstcpEFac, gama, c, resFac); 

 return theCopy; 

} 
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double SPSW02::getInitialTangent() 

{ 

 return E0; 

} 

 

int SPSW02::setTrialStrain(double trialStrain, double strainRate) 

{ 

 double resF = resFac * FTS; 

 double Esh = b * E0; 

 double epsyn = FCS / E0; 

 double epsyp = FTS / E0; 

 eps = trialStrain; 

 double deps = eps - epsP; 

 epsmax = epsmaxP; 

 sigmax = sigmaxP; 

 epss0 = epss0P; 

 sigs0 = sigs0P; 

 epsr = epssrP; 

 sigr = sigsrP; 

 epsTF = epsTFP; 

 plstr = plstrP; 

 kon = konP; 

 double sigTF = 0.2*sigmax;   //sig at tension field 

redevelopment point 

 double epsPC = epsPCFac * epsyp; 

 //elastic branch 

 if (kon == 0) 
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 { 

  if (fabs(eps) <= epsyn) 

  { 

   sig = eps * E0; 

   e = E0; 

  } 

  else if (eps < -epsyn) 

  { 

   if (deps > 0) 

    kon = 11; 

   else 

   { 

    sig = -Fcs; 

    e = 1.0e-10; 

   } 

  } 

  else if (eps > epsyn) 

  { 

   kon = 21; 

   epsr = 0.0; 

   sigr = 0.0; 

   epss0 = epsyp; 

   sigs0 = Fts; 

  } 

 } 
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 // plastic branch 

  

 // compression branch 

 if (kon == 11) 

 { 

  if (deps > 0) 

  { 

   if (epsP > plstr - 2.*Fcs/(0.2*E0)) 

    kon = 12; 

   else 

   { 

    kon = 13; 

    epsTF = plstr - 0.5*(plstr - (epsP + Fcs / (0.2*E0))) + 

sigTF / E0; 

    epsr = epsP; 

    sigr = sigP; 

    epss0 = epsr - (sigr - 0.5*Fcs) / (0.2*E0); 

    sigs0 = 0.5*Fcs; 

   } 

  } 

  else 

  { 

   sig = -Fcs; 

   e = 1.0e-10; 

  } 

 } 

 // compression reloading branch 
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 if (kon == 12) 

 { 

  sig = sigP + 0.2*E0*deps; 

  e = 0.2*E0; 

  double sigUnloading = E0 * (eps - plstr); 

  if (sig <= -Fcs) 

  { 

   kon = 11; 

   sig = -Fcs; 

   e = 1.0e-10; 

  } 

  else if (sig <= sigUnloading) 

  { 

   kon = 21; 

   sig = sigUnloading; 

   e= E0; 

  } 

 } 

 else if (kon == 13) 

 { 

  if (eps > epsTF) 

  { 

   kon = 21; 

   epsr = epsTF; 

   sigr = sigTF; 

   double ET = (sigmax - sigr) / (epsmax - epsr); 

   epss0 = (Fts - Esh * epsyp - sigr + ET * epsr) / (ET - Esh); 
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   //epss0 = (sigmax - Esh * epsyp - sigr + ET * epsr) / (ET - Esh); 

   sigs0 = Fts + Esh * (epss0 - epsyp); 

   //sigs0 = sigmax + Esh * (epss0 - epsyp); 

   this->MenegottoPinto(eps, Esh, R, sig, e); 

  } 

  else 

  { 

   double bT = (sigTF - sigs0) / (epsTF - epss0)/*/(0.2*E0)*/; 

   double sigEnvlp, eEnvlp; 

   this->MenegottoPinto(eps, bT, R, sigEnvlp, eEnvlp); 

   sig = sigP + 0.2*E0*deps; 

   e = 0.2*E0; 

   if (sig <= -Fcs) 

   { 

    kon = 11; sig = -Fcs; 

    e = 1.e-10; 

   } 

   //commented to handle non-convergence: 

   else /*if (sig >= sigEnvlp)*/ 

   { 

    sig = sigEnvlp; 

    e = eEnvlp; 

   } 

  } 

 } 

 // tension branch 

 else if (kon == 21) 
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 { 

  if (epsP > epsmax) 

  { 

   sigmax = sigP; 

   epsmax = epsP; 

  } 

  if (epsmax > epsPC) 

  { 

   if (deps > 0) 

   { 

     

    if (eps < epsmax) 

    { 

     e = (sigmax - sigr) / (epsmax - epsr); 

     sig = sigP + e * deps; 

    } 

    else 

    { 

     e = pstcpEFac * E0; 

     sig = sigP + e * deps; 

     if (sig < resF) 

     { 

      sig = resF; 

      e = 1.E-10; 

     } 

    } 
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   } 

   else 

   { 

    sig = sigP + E0 * deps; 

    epsr = eps; 

    sigr = sig; 

    e = E0; 

    if (sig <= -Fcs) 

    { 

     kon = 11; 

     sig = -Fcs; 

     e = 1.0e-10; 

     plstr = epsP - sigP/E0; 

    } 

   } 

  } 

  else 

  { 

   double sigEnvlp, eEnvlp; 

   this->MenegottoPinto(eps, Esh, R, sigEnvlp, eEnvlp); 

   sig = sigP + E0 * deps; 

   e = E0; 

   if (sig <= -Fcs) 

   { 

    kon = 11; 

    sig = -Fcs; 

    e = 1.0e-10; 
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    plstr = epsP - sigP/E0; 

   } 

   else if (sig >= sigEnvlp) 

   { 

    sig = sigEnvlp; 

    e = eEnvlp; 

   } 

  } 

 } 

 return 0; 

} 

 

void SPSW02::updateDamage() 

{ 

 if (gama > 9999) 

 { 

  return; 

 } 

 if ( (sig < 0.0 && sigP >= 0) || (sig == 0 && sigP > 0)) 

 { 

  //submit damage and reset for new excursion 

  double zeroSigEps = epsP - sigP/E0; 

  double dE = 0.5 * sigP * (zeroSigEps - epsP); 

  excurEnerg += dE; 

  totalEnerg += dE; 

  if (excurEnerg < 0) excurEnerg = 0.; 
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  if (totalEnerg < 0) totalEnerg = 0.; 

  beta = pow( excurEnerg / ( FailEnerg - totalEnerg) , c ); 

  if (beta > 0.999 || beta < 0) 

  { 

   opserr<< "\nSPSW02:"<< this->getTag()<< " WARNING! 

Maximum Energy Absorbance Capacity Reached\n"<< endln; 

   beta = 0.999; 

 

  } 

  sigmaxP = (1. - beta)*sigmaxP + beta * resFac*FTS; 

  Fts = (1. - beta)*Fts + beta * resFac*FTS; 

  if (Fcs > Fts) 

   Fcs = Fts; 

  excurEnerg = 0.0; 

 }  

 else if ( sig > 0.0 ) 

 { 

  double dE = 0.5 * (sig + sigP) * (eps - epsP); 

  excurEnerg += dE; 

  totalEnerg += dE; 

    } 

} 

 

double SPSW02::getStrain() 

{ 

 return eps; 



 

  OpenSeesا  نرم ا زا   ا وهییرنا ه تهسعه  کد «ب» مهیضم

 

189 

 

} 

 

double SPSW02::getStress() 

{ 

 return sig; 

} 

 

double SPSW02::getTangent() 

{ 

 return e; 

} 

 

int SPSW02::commitState() 

{ 

 epsmaxP = epsmax; 

 sigmaxP = sigmax; 

 epss0P = epss0; 

 sigs0P = sigs0; 

 epssrP = epsr; 

 sigsrP = sigr; 

 epsTFP = epsTF; 

 plstrP = plstr; 

 konP = kon; 

 

 this->updateDamage(); 

 eP = e; 
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 sigP = sig; 

 epsP = eps; 

  

 return 0; 

} 

 

int SPSW02::revertToLastCommit() 

{ 

 epsmax = epsmaxP ; 

 sigmax = sigmaxP ; 

 epss0 = epss0P ; 

 sigs0 = sigs0P ; 

 epsr = epssrP ; 

 sigr = sigsrP ; 

 epsTF = epsTFP ; 

 plstr = plstrP ; 

 kon  = konP ; 

 e  = eP  ; 

 sig  = sigP ; 

 eps  = epsP ; 

 excurEnerg = excurEnergP; 

 totalEnerg = totalEnergP; 

 beta = betaP; 

  

 return 0; 

} 
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int SPSW02::revertToStart() 

{ 

 excurEnerg = totalEnerg = beta = 0; 

 excurEnergP = totalEnergP = betaP = 0; 

 

 this->Calc_sigcr(/*Fts, Fcs*/); 

 FTS = Fts; 

 FCS = Fcs; 

 FailEnerg = gama * Fts * Fts/E0; 

 epsmaxP = Fts / E0 ; 

 sigmaxP = Fts ; 

 epss0P = 0.0 ; 

 sigs0P = 0.0 ; 

 epssrP = 0.0 ; 

 sigsrP = 0.0 ; 

 epsTFP = 0.0 ; 

 plstrP = 0.0 ; 

 konP = 0.0 ; 

 eP  = 0.0 ; 

 sigP = 0.0 ; 

 epsP = 0.0 ; 

 sig  = 0.0 ; 

 eps  = 0.0 ; 

 e  = 0.0 ; 

 return 0; 
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} 

 

int SPSW02::sendSelf(int commitTag, Channel & theChannel) 

{ 

 return -1; 

} 

 

int SPSW02::recvSelf(int commitTag, Channel & theChannel, FEM_ObjectBroker 

& theBroker) 

{ 

 return -1; 

} 

 

void SPSW02::Print(OPS_Stream & s, int flag) 

{ 

 s << "SPSW02:(strain, stress, tangent)" << eps << " " << sig << " " << e << 

endln; 

} 

 

void SPSW02::Calc_sigcr(/*double & _Fts, double &_Fcs*/) 

{ 

 // calculate plate buckling strengthh, sigcr 

 double hsToL = hs/l; 

 double ks = 5.6 + 8.98 / hsToL / hsToL; 

 if (hsToL > 1.0) 

  ks = 8.98 + 5.6 / hsToL / hsToL; 
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 double pi = 2 * asin (1.0); 

 double nu = 0.3; 

 double lToT = l/t; 

 //double sigcr = ks * pi * pi * E0 / (12 * (1.0 - nu * nu) * lToT * lToT);  

 Fcs = ks * pi * pi * E0 / (12 * (1.0 - nu * nu) * lToT * lToT);  

 // plate clamped on four edges 

 //_Fcs = sigcr * sin(2*alpha/180.0 * pi);      

   //buckling strength of compression strip 

 Fts = pow( fpy * fpy - 0.75 * Fcs * Fcs, 0.5) - 0.5 * Fcs;  //yield 

strength of tensional strip acording to Von-Mises rule 

 

 /*Fcs = t; 

 _Fts = fpy;*/ 

 return; 

} 

 

void SPSW02::MenegottoPinto(double epsc, double E2, double R, double & sigc, 

double& ec) 

{ 

 double E1 = (sigs0 - sigr) / (epss0 - epsr); 

 double bT = E2/E1; 

 // double bT = E2; 

 double epsrat = (epsc-epsr) / (epss0 - epsr); 

 double dum1 = 1.0 + pow (fabs(epsrat),R); 

 double dum2 = pow(dum1, 1.0/R); 

 sigc = bT * epsrat + (1.0 - bT) * epsrat / dum2; 
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 sigc = sigc * (sigs0 - sigr) + sigr; 

 ec = bT + (1.0 - bT) / (dum1 * dum2); 

 ec *= (sigs0 - sigr) / (epss0 - epsr); 

}



 

 

 

Abstract  

Recent researches on seismic performance of un-stiffened Steel Plate Shear Wall (SPSW) 

systems show the necessity of probabilistic seismic collapse evaluations in which behavior 

deterioration is accounted for through a precise method. Therefore, this study focuses 

initially on identifying the shortcomings of the available SPSW models and advancing them 

by introduction of a new model in which in-cycle and cyclic deteriorations are accurately 

accounted for. The validity of the developed model is, then, assessed through comparing 

against four experiments with varying SPSW characteristics. Since suitable experimental 

results that could be used for calibrating the new model were not currently available, the 

rest of study was devoted to assessing the sensitivity of SPSW’s seismic performance to the 

deterioration values of the newly developed model. For this purpose, four 3-, 9-, 14- and 

20-story SPSWs were designed after thorough investigation of the design methods proposed 

by accredited design standards and establishing a versatile design software. Each structure 

was then modeled in OpenSees software using 15 combinations of deterioration values 

assigned to the new model. Along with extracting the median collapse capacities (MCCs) 

of all 60 variant models through incremental dynamic analysis (IDA), the distribution of 

two response parameters “ductility demand” and “energy absorption contribution” 

throughout structures was assessed at the MCC level. The sensitivity of MCC values to the 

deterioration level was observed to depend on the extent of over-strength supplied to the 

structures. This over-strength was maximized in 3-story SPSW due to the domination of 

shear modes and elevated with increase of building heights for the other structures. For all 

models, the ductility demands experienced by the beams and plates were maximum at the 

toppest stories, where they exceeded the value of 20, and decreased by moving towards the 

bottom of structures. The maximum ductility demand of columns occurred at the base of 

20-story SPSW where a value of 5 was experienced. The maximum contribution of beams 

in dissipating seismic energy was observed in 3-story SPSW where they reached the value 

of 44%. The plates contribution reached around 60% almost equally for all story heights. 

 

Key Words: 

 

Steel plate shear wall, new deteriorating hysteresis model, incremental dynamic 

analysis, median collapse capacity, ductility demand, seismic energy dissipation, 

sensitivity analysis.
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