
روش تحلیل استاتیکی غیرخطی بر مبنای تغییرمکان نسبی طبقات جهت ارزیابی لرزه 
 ای سازه ها

 چکیده

خطی  با وقوع زلزله هاي مخرب، سازه ها از محدوده االستيک فراتر رفته و با استفاده از آیين نامه هاي سنتی که بر پایه تحليل هاي استاتيکی     
دقيقی از رفتار لرزه اي سازه در ناحيه غير ارتجاعی داشت  لذا در آیين نامه هاي جدید ساختمانی که بر پایه طراحی استوارند نمی توان ارزیابی 

. در براساس عملکرد می باشند روشهاي استاتيکی غيرخطی که توانایی قابل قبولی در تخمين رفتار غيرخطی سازه دارند مورد توجه قرار گرفته اند
براي تحليل پوش آور بر مبناي تغيير مکان نسبی طبقات پيشنهاد گردیده است. روش پيشنهادي در یک مرحله اجرا شده و  این تحقيق روش جدیدي

نجام آناليز اثر مدهاي باالتر در آن به آسانی لحاظ می گردد. به این منظور ابتدا مقادیر دریفت طبقات با استفاده از اصول دیناميک سازه ها و با ا
ده که این مقادیر با اعمال ضرائبی بزرگتر از واحد اصالح می گردند. با اعمال مقادیر دریفت اصالح شده در تراز هر طبقه، الگوي مدال بدست آم

بارگذاري جانبی تعریف می گردد. براي دستيابی به ضرائبی که منجر به دستيابی به دقيقترین پاسخ گردد شش رویکرد مطرح شده است. 
یابی در این تحقيق در منطقه با خطر لرزه خيزي خيلی زیاد در نظر گرفته شده اند و  از چهار قاب فوالدي خمشی ویژه شامل ساختمانهاي مورد ارز

طبقه )جهت ارزیابی سازه هاي بلند مرتبه( استفاده شده است و پاسخ هاي  01و 01طبقه )جهت ارزیابی سازه هاي ميان مرتبه(،  01،01قابهاي 
رخش کل مفاصل پالستيک طبقات با استفاده از رویکردهاي پيشنهادي، پوش آور متداول، مدال پوش آور و تاریخچه زمانی تغييرمکان، برش و چ

غير خطی جهت مقایسه دقت روش پيشنهادي ارائه شده است. روش دیناميکی تاریخچه زمانی غيرخطی با ده رکورد زلزله که به روش استاندارد 
ASCE7-01 نجام شده است. بررسی نتایج حاصل از این تحقيق نشان می دهد که نتایج نيمه باالیی سازه ها در پاسخ هاي برش مقياس گردیده اند ا

و چرخش مفاصل پالستيک طبقات دست پایين می باشد لذا با به کار بردن ضرائبی اصالح می گردند. بررسی ها نشان می دهد که رویکرد سوم 
 حدودیت هاي تحليل پوش آور متداول غلبه کند. پيشنهادي اصالح شده، می تواند بر م

 تحليل استاتيکی غير خطی، روش دریفت پوش آور، ارزیابی لرزه اي سازه، اثر مدهاي باالتر.  واژگان کلیدی:

 


