
  چكيده

بر اساس سـطح عملكـرد لـرزه اي از پـيش تعيـين شـده، حـد         ASCE-41و  FEMA-356دستورالعملهاي در 

در اين دستورالعمل ها توزيع خسارت در ارتفاع سازه . تغييرشكل هاي قابل قبول براي اعضاء مشخص مي شود

. مي شـود     و سطح عملكرد سازه بر اساس حداكثر تغيير مكان در تراز بام سازه مشخص  مشخص نمي باشد

به . شكل پذيري به تنهايي نمي تواند ميزان خسارت وارده به سازه را طي زلزله توصيف نمايدحداكثر  از طرفي

هـاي   شكل تغيير تجمعيمقادير  مقادير تغيير شكل نمي باشد و حداكثر تابع تنها اي عبارت ديگر خسارت سازه

در توسعه روشهاي نوين طراحي بر اساس عملكرد توجه محققـين  . تاثير گذار مي باشند آن در نيز غير ارتجاعي

هدف از اين رساله ارزيـابي  . به كنترل خسارت وارد بر اعضاء سازه به جاي كنترل تغيير شكلها جلب شده است

مي  بارهاي لرزه اي و تعيين ميزان خسارت در ارتفاع سازه وارد بر ديوارهاي برشي بتني تحت تجمعي خسارت

در ابتدا شاخصهاي خسارت كه معموال تابعي از دامنه و تعداد دوره هاي بارگذاري و همچنين انرژي تلف . باشد

سپس روشهاي مختلف مدلسازي ديوارهاي برشـي شـامل مـدلهاي بـا مقيـاس      . اند شده مي باشند معرفي شده

، شامل OpenSEESروش مدلسازي ديوارهاي برشي در نرم افزار  3زرگ معرفي شده اند و كوچك، متوسط و ب

Shear-Flexure Interaction Model    Model Fiber  وModel CSMM   در . مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت

اساس آيين و ديوارهاي برشي بتني ويژه بر  معمولي طبقه بتني با سيستم قاب ساختماني 7و  5ساختمان  2ادامه 

خسـارت وارد بـر   . ركورد زلزله قـرار گرفتـه انـد    3طراحي و تحت ) IBC 2006(نامه طراحي لرزه اي آمريكا 

كـه بـر اسـاس     ديوارهاي برشي در تراز طبقات و كل سازه با استفاده از شاخص خسارت تجمعي پارك و انگ

ارزيـابي خسـارت لـرزه اي    . است تركيب خطي ماكزيمم تغيير شكل و انرژي تلف شده مي باشد محاسبه شده

سازه هاي نمونه نشان مي دهد توزيع خسارت در سازه هاي طراحي شده بر اساس آيين نامه هاي طراحي لرزه 

بررسي نتايج نشان مي دهد مقادير تجمعـي تغييرشـكلهاي غيـر    . به طور يكنواخت نمي باشد ) IBC 2006(اي 

  .  تني تحت بارهاي لرزه اي موثر مي باشندارتجاعي نيز در روند خسارت ديوارهاي برشي ب
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