
 توسعه روش تحليل استاتيکي غيرخطي بر اساس برش طبقات
 جهت ارزيابي لرزه اي سازه ها

 چکيده

هاي تحليل غيرخطي امري هاي االستيک، استفاده از روشها در محدوده فراتر از تغيير شکلاي دقيق سازهجهت طراحي و ارزيابي لرزه     
اند. در اين تحقيق روش تحليل هاي تحليل استاتيکي غيرخطي مورد توجه قرار گرفتهروش ناپذير است. در اين راستا به داليل متعدداجتناب

غيرخطي استاتيکي بر مبناي برش طبقات توسعه داده شده است و در نهايت روش جديدي جهت تعيين الگوي بار جانبي از شش الگوي مورد 
گردد. دو ويژگي مهم در اين مطالعه که سبب تمايز آن شده است عبارتند لحاظ ميبررسي ارائه گرديده است که در اين الگو اثرات مودهاي باالتر 

تر پيشنهاد روش تقريبي است براي ترکيب مودي نيروها به قسمي که با از: استفاده از دريفت طبقات براي محاسبه نيروي برشي طبقات و مورد مهم
هاي فوالدي با قاب خمشي ويژه در ردد. جهت ارزيابي روش ارائه شده، ساختمانگاستفاده از اين روش عالمت نيروهاي جانبي مودال حفظ مي

طبقه )جهت ارزيابي 01،01هاي هاي ميان مرتبه( و قابطبقه )جهت ارزيابي سازه 01،01هاي خيزي خيلي زياد شامل قابمنطقه با خطر لرزه
هاي ييرمکان، برش و چرخش کل مفاصل پالستيک طبقات با استفاده از روشهاي تغاند. پاسخهاي بلند مرتبه( مورد استفاده قرار گرفتهسازه

آور مودال و تاريخچه زماني غيرخطي جهت مقايسه دقت روش پيشنهادي ارائه شده است. روش ديناميکي آور متداول، پوشپيشنهادي، پوش
اند انجام شده است. نتايج حاصل از الگوي اس گرديدهمقي ASCE10-01تاريخچه زماني غيرخطي با ده رکورد زلزله که به روش استاندارد 

باشد. در نهايت با به کار بردن ضرايبي، مقادير برش هاي تحليل غيرخطي استاتيکي ميبارگذاري منتخب بيانگر برتري اين روش نسبت به ساير روش
 گردد.تر روش ارائه شده ميدقت بسيار مطلوبگردند که همين امر منجر به و چرخش مفاصل پالستيک در نيمه بااليي سازه اصالح مي

آور، ارزيابي لرزه اي سازه، اثر تحليل استاتيکي غير خطي بر اساس برش طبقات، تحليل غيرخطي تاريخچه زماني، تحليل پوش واژگان کليدي:
 .مودهاي باالتر

 


