
براساس روش  ACIنامه های اخیر آیینای در ویرایشمقایسه میزان ایمنی لرزه
 FEMA P596ارزیابی 

 چکیده

مهندسان طراح را برآن داشت که روش طراحی خود را به  4991در سال Northridge  زلزله شدید اًهای اواخر قرن بیستم مخصوصوقوع زلزله   
سمت روش طراحی بر اساس عملکرد سوق دهند، چرا که این روش میزان خسارات وارد بر سازه را مدنظر قرار داده و بسته به نوع عملکرد 

ترین این سطوح عملکردی در باشند که یکی از مهمعملکردی میها دارای سطوح مختلف کند. سازهای سازه را تأمین میساختمان میزان ایمنی لرزه
ای سازه به صورت عددی، توان سطح ایمنی سازه را سنجید. برای بیان میزان ایمنی لرزهها سطح فروریزش سازه است و با استفاده از آن میسازه

ای سازه از این کمیت برای بیان میزان ایمنی لرزه FEMA P596نامه وجود دارد که در آیین (CMR)کمیتی تحت عنوان نسبت حاشیه فروریزش 
 استفاده شده است.

 FEMA P596براساس روش تحلیلی   ACIنامههای بتنی طراحی شده با سه ویرایش اخیر آیینی سطح ایمنی سازهنامه، مقایسهدر این پایان   
متر انتخاب شده است. طراحی  6های و با دهانه 01و  46، 41، 6، 3قاب بتنی ویژه سه دهانه با تعداد طبقات  6گیرد. برای این منظور تعداد انجام می
رکورد  41اب اند انجام گرفته و با انتخسال منتشر شده 5که با اختالف  ACI 343-44و  ACI 343-99 ،ACI 343-16های نامهها با آییناین قاب

 قرار گرفته است. (IDA)مناسب تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی 

ها پرداخته و با ای )تیر و ستون(، به تحلیل دینامیکی غیرخطی مدلهای خطی و بدست آوردن ابعاد و میلگردهای اجزای سازهپس از انجام تحلیل   
افزار شود. برای انجام آنالیزهای خطی از نرمهای شکنندگی پرداخته میبه کمک منحنیها به بررسی عملکرد سازه IDAهای بدست آوردن منحنی
ETABS V9.7.4 وETABS 0143 ( و برای انجام آنالیزهای دینامیکی غیرخطی افزایشیIDAاز نرم ) افزارSeismoStruct V5.6  استفاده

 شده است. 

ی نامه( با توجه به آیینMCEبدست آوردن طیف حداکثر زلزله در نظر گرفته شده )های شکنندگی و همچنین نتایج حاصل از ترسیم منحنی   
باشد، به نحوی نمایانگر میزان ایمنی سازه می MCEشود. در واقع اختالف بین سطوح فروریزش و مورد نظر، منجر به تعیین سطح ایمنی سازه می

 باالتری برخوردار است.        تر باشد سازه از درجه ایمنیکه هر چه این اختالف سطح بیش

های قبلی افزایش پیدا کرده های جدید نسبت به ویرایشهای طراحی شده با ویرایشتوان گفت میزان ایمنی سازهبا توجه به نتایج بدست آمده، می   
توان گفت های بلندمرتبه میمورد ساختمان باشد. همچنین درمی 0144تا  0116بیشتر از سال  0116تا  4999است. این میزان افزایش ایمنی از سال 
 باشد.این میزان افزایش ایمنی بسیار ناچیز می

، قاب خمشی بتنی ویژه، FEMA P596: طراحی براساس عملکرد، سطح فروریزش، نسبت حاشیه فروریزش، روش تحلیلی کلمات کلیدی
 تحلیل دینامیکی افزاینده.


