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 ازه؟رب رفتار لرزه ای سسختی افزایش یا کاهش ارثات 

 ؟شکل پذرییو مقاومت ، سختیچیدمان بهینه 



  وال:
ود  نده آیا و وار رپ ر د م از آ دا ی    ور ی  (ی   ب  ه   و ش و ..ون  ، پ م ه  جاد  )ی،  را ا

ند،   ه با  عن و  ا ت؟ یا با  ی سازه ا ا زه ای و  ری  ذا شبار ا ث ی  ا ود با ش رپ ش و کا ا ش ا
ر دا ی  ود،  ح   د؟!پا 

 
حات   وال   ن  خ ا نا ز  ٧٣٢و  ٧٣١پا ت: ٧دا ده ا   ارا 
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 سوال:

ر دوره تناوب  0022هب اقب متصل است مطابق ضوابط دیواراه وقتی   کاهش داده می شود. %02مقدا

 اثبات کردیم: (4دانشناهم دیوار ) 437سختی را افزایش داده است. رد صفحه  %65یعنی فرض شده هک دیواراه  

 

 این نکته با هچ فرض مهمی حاصل شده است؟ 

 پاسخ:

ری است هک ربای اقب خالی داده شده است. حال آنکه اگر دیو با فرض اینکه هنوز ردیفت مجا اراه هب اقب ز همان مقدا

ر مجاز ردیفت را هب علت رتدشکنی مصالح دیوار، کاهش دهیم  6/1 %    یا     % 1 سانیم هب رب %0ثال از م  متصل باشد باید مقدا
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  :ط والدو 
ش آیا ا واره  ی ا ت؟ ع ھ   رسازه ا

واره   ی ھ ش  ح، رر آیا کا رط  ت؟   هسازه ا ث.ب وط  ی  ا ل  ود.     ی 
 

وال اول ح    :ر
نا  ٧٣٧ ه  وار( ٧دا   )د
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 (با فرض جرم ثابتها )ای سازهاثر تغییر سختی بر پاسخ لرزه

 (خیر!فاً رامتعآیا ممکن است کاهش سختی به نفع سازه باشد؟ )

 

 هدف از این نوشتار پاسخ به سواالت زیر است:

 ای چیست؟ترین فرآیند در طرح لرزهاساسی .1

 ای مقایسه کرد؟ های متفاوت را از نظر پاسخ لرزهتوان چند سازه با جرم یکسان و سختیآیا می .2

 هایی است؟طاین مقایسه نیازمند چه پیش شر .3

 شود؟این مقایسه در حوزه رفتار خطی چگونه انجام می .4

 شود؟این مقایسه در حوزه رفتار غیرخطی چگونه انجام می .5

 پاسخ:

وجه به ادامه مطلب ت چیدمان بهینه سه پارامتر: سختی، مقاومت، شکل پذیری.عبارت است از ای ترین کار در طرح لرزهاساسی .1

 شود.

 آید این امکان وجود دارد.که در ادامه می رعایت نکات مفصلیبا  .2

 است.در ادامه توضیح داده شده .3

 است.در ادامه متن توضیح داده شده .4

 است.در ادامه متن توضیح داده شده .5

 

 :شوددر ادامه مباحث مرتبط ارائه می

های چیدمان تصادفی هارمونیکدر طیف خطی پاسخ مربوط به مطابق شکل زیر  پایین شدن های موضعی-شود که باالتوجه  -1

نامه های لرزه ای دنیا متعارف است برای موجود در تاریخچه زمانی رکورد زلزله است و اگر بر اساس منطق و نیز آنچه در آیین

 رکورد )که تازه بر اساس معیارهای قابل دفاعی به درستی انتخاب شده باشند( 7کارهای مبتنی بر پاسخ لرزه ای باید از مثالً 

 ها بحث کرد.استفاده شود و سپس بر مبنای میانگین

 

 

 

 

 

 0.5 0.9 1.1 1.3
T

DS
میانگین پاسخ بدست 

رکورد 7آمده از 

رکورد یکپاسخ بدست آمده از    
(1.3تا  0.9)البته نامناسب برای بازه 
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رکورد درست انتخاب شده باشند و دوماً میانگین آنها را در  7این  ثانیه اوالً 1تا  0.5 اگر برای بازه پریودی خاص مثالً سازه های با پریود

 وجود ندارد.  گی های موضعیپایین شد-ز صعودی است و این باالنظر بگیریم خواهیم دید که در این بازه حتی طیف پاسخ االستیک نی

« ابل مقایسهق»ها را با هم ای قرار گیرند ابتدا باید آناگر قرار است سه سازه هم وزن ولی با سه سختی متفاوت با یکدیگر مورد مقایسه لرزه

 .کنیم

 چگونه؟

ترین سازه الزامات نرم طراحی کرده باشیم. زیرا اگر مثالً 2022ها این است که مثال هر سه را با یک استاندارد مثالً یکی از راه

 استاندارد را برآورده نکند که اصال نقض غرض است.

مناسب باید به چند نکته توجه شود از جمله تبدیل فوریه تاریخچه زمانی. البته مهم است که این تاریخچه برای انتخاب رکورد  -2

ثانیه باید تبدیل فوریه  2یا  1 های با پریود بلند مثالًجابجایی زلزله. برای سازهاز یا  و سرعتاز یا  ،زمانی از شتاب گرفته شود

ثانیه باید از تبدیل فوریه تاریخچه سرعت  0.8و 0.7های با پریود متوسط حدود ای سازهره زمانی جابجایی استفاده شود و بتاریخچ

ن سه ها استفاده کرد. با توجه به اینکه ایهای با پریود کم باید تبدیل فوریه تاریخچه شتاب آنزلزله استفاده شود و برای سازه

حساس هستند حتی نکات مربوط به -حساس و جابجایی-حساس، سرعت-های شتابنظر هر کدام به ترتیب در ناحیهسازه مورد 

 انتخاب رکورد مناسب برای هر کدام نیز متفاوت است.

 .نباشدرکورد مناسبی  1.1تا 0.8حدود مثالً صورت خطی برای پریود رکورد طبس برای مباحث طیفی بهممکن است مثالً  -3

که به مالحظات غیر خطی در این خصوص پرداخته شود باید توجه شود که یک نکته بسیار مهم در خصوص توزیع قبل از آن -4

ر ارتفاع د نحوه توزیع آن در پالن و ارتفاع چگونه است. مثالً اگر یک سازه که دارای سختی منظمی سختی این است که ببینیم

ه شود که مطلوب نیست )مطالب مربوطرا افزایش دهیم منجر به پدیده طبقه نرم میاست را انتخاب کنیم و سختی طبقه دوم آن

ولی اگر همین سختی را به توازن بین همه طبقات توزیع کنیم آنگاه رفتار سازه  از دانشنامه دیوار ارائه شود با ذکر شماره صفحه(.

 بهتر خواهد شد.

 شده است. در ادامه آورده 7دانشنامه از  737صفحه  ،برای روشن شدن مطلب
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 دهیم اگر در شاخههمچنین باید توجه شود که ما در سازه دو بحث داریم: طراحی، پاسخ. وقتی سختی یک سازه را افزایش می -5

ه جدید برش پایه افزایش یافتکنیم ابتدا باید برویم و این سازه را برای نزولی طیف طرح باشیم، چون به سمت چپ حرکت می

 .و همسان نباشند منطقی نیست (هم معیار)مقایسه پاسخ طیفی سه سازه بدون آنکه در فرآیند طراحی  طراحی کنیم و اصوالً

نکات بسیار مهمی در خصوص اثر مثبت افزایش سختی بر بهبود پاسخ  2دانشنامه زلزله شماره  507تا  503حات با مراجعه به صف -6
شوند، براساس دو ایده های شدید وارد محدوده غیرخطی میها در زلزلهبا توجه به اینکه سازه ها بیان شده است.ای سازهلرزه

سختی  شود هرگونه افزایشبرابر بر اساس صفحات فوق الذکر اثبات می-برابر و انرژی-خالقانه نیومارک تحت عناوین جابجایی
 ای است. البته ابتدا باید با دقت به مفاهیم شکلدهد که این همان بهبود عملکرد لرزهمی منظم قطعاً، شکل پذیری نیاز را کاهش

   ای( توجه شود.پذیری موجود )ظرفیت شکل پذیری( و نیز شکل پذیری نیاز )مبتنی بر پاسخ لرزه

مدلسازی کرده و کل  ETABS طبقه با پالن و نمای مشخص را در نرم افزار 5ی برای روشن شدن موضوع فرض کنید شما یک سازه

 کنید؟ انید سختی هر قسمتی از سازه را کمتواید. آیا اکنون میفرآیند طراحی سازه را طی کرده

 پاسخ منفی است زیرا انتخاب مقاطع در فرآیند طراحی طوری است که مجموعه همه معیارها پاس شود.

 یکی از دو رویکرد زیر را انتخاب کند: مگر اینکه طراح بخواهد

کاهش سختی سازه ای که فرآیند طراحی آن به اتمام رسیده که به احتمال قریب به یقین این کاهش سختی منجر  -الف

شود و تاوان این کاهش سختی را باید با افزایش شکل پذیری بدهد. چگونه؟ با تنظیم به کاهش مقاومت جانبی نیز می

 سیستم معمولی به سیستم ویژه. رفتار و تبدیل

طبقه را به جای سیستم بادبندی به صورت قاب خمشی طراحی کند. اکنون کل توزیع مصالح به گونه  5این سازه  -ب

 دیگری دوباره به نحوی چیده می شود که این سازه بهینه باشد.

 مراجع:
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