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PBSDآشنایی با طراحی بر اساس عملکرد  -

.از اجزاي مهم مهندسی زلزله در آینده است -
  دهه اوایل در موجود هاي سازه سازي مقاوم براي روشی عنوان به ابتدا -

... میالدي 90
 هاي سازه طراحی براي مناسب، و معقول رویکرد عنوان به تدریج به -

.شد معرفی جدید
 با )... و کوسانفرانسیس آنجلس، لس( آمریکا در بلند هاي ساختمان از بسیاري -

.اند شده طراحی PBSD روش از استفاده

:سازمانهاي توسعه دهنده-
- FEMA356, ATC58, …
-PEER, …



... PBSDآشنایی با طراحی بر اساس عملکرد  -

 ارزیابی براي راهی باشند، طراحی روش یک اینکه از پیش :مشکل -
.هستند

 لرزه عملکرد ارزیابی براي است ابزاري موجود، PBSD اصول واقع در -
.اند شده طراحی قبال که ساختمانی اي
 یک به رسیدن جهت ساختمان، طراحی براي شفاف روش یک واقع در -

.کند نمی فراهم مطلوب عملکرد

 ،طراحی در گام به گام رویکرد یک با که بود خواهیم روشی دنبال به -
  .کند فراهم را اي لرزه تحریک یک براي مطلوب عملکرد



(FBD)روش طراحی لرزه اي رایج و معایب آن  -

 و هبود االستیک اي سازه رفتار اساس بر عموماً اي، لرزه طراحی رویکرد -
.شود یم گرفته نظر در مجازي و مستقیم غیر طور به االستیک غیر رفتار

.میابد کاهش R نیرو اصالح ضریب توسط طراحی پایه برش روش این در -
 یک در االستیک تحلیل از استفاده با شده محاسبه نسبی مکان تغییر -

.شود می ضرب dC افزایش ضریب
.باشد کمتر )ارتفاع %2 عموماً( مجاز حد یک از باید مکان تغییر این -
 یکاالست روش اساس بر شده طراحی ساختمان که است معنی بدان این -

 غیر صورت به اي اندازه تا را بزرگ االستیک غیر هاي شکل تغییر باید
.نماید تحمل کنترلی

 به اندتو می اي سازه اعضا کمانش و شدید تسلیم مانند االستیک غیر رفتار -
بینی شپی قابل غیر پاسخ      شود توزیع سازه در ناگهانی و گسترده طور



...روش طراحی لرزه اي رایج و معایب آن  -

 PBEE عملکرد اساس بر زلزله مهندسی توسعه براي جدي هاي تالش -
Northridge زلزله از پس آمریکا در .گرفت صورت 1994

:از عبارتند عملکردي هاي هدف -
 %15( سال 72 بازگشت دوره با زلزله براي وقفه بی استفاده قابلیت -

)سال 50 در رویداد احتمال
)سال 50 در %10( سال 475 بازگشت دوره با زلزله براي جانی ایمنی -
  )سال 50 در %2( سال 2500 بازگشت دوره در فروریزش آستانه -

 اي زهسا غیر و اي سازه آسیب عملکرد بایست می که است معنی بدان ...-
.گردد تعیین دقیق طور به



پواسونمدل  –وقوع زلزله  احتماالتیپیش بینی  -

پواسون توزیع -
آینده سال t در زلزله n رخداد احتمال -
) = دارداستان انحراف = میانگین که باشد می توزیعی( زلزله وقوع متوسط نرخ   -

سالیانه ایمنی -
سالیانه خطر -

آینده سال t در بیشتر یا زلزله یک وقوع احتمال -

    

     
      ,      

      =>   
 



روش متعارف طراحی بر اساس عملکرد -

 می انجام مستقیم غیر صورت به عملکرد اساس بر طراحی حاضر حال در -
.شود

 بر یسنت االستیک طراحی روش اساس بر اولیه طراحی یک با روش این -
 تا ردگی می انجام هایی تحلیل سپس و شروع طراحی هاي نامه آیین اساس

.شود ارزیابی پذیرش معیارهاي ارضاي چگونگی
.دشو می دنبال ارزیابی و طراحی بین تکراري پروسه یک بنابراین -
:از عبارتند روش این مهم گزینه دو -

FEMA) ضرایب روش :الف    356, 2000)  
ATC) ظرفیت طیف روش :ب    40, 1996)  
  یازن تخمین جهت )آور پوش( خطی غیر استاتیکی تحلیل روش از دو هر -
.کنند می استفاده اي لرزه ظرفیت و



عیب هاي طراحی بر اساس عملکرد به روش متعارف -

 اما .کند پیدا بهبود زیاد تکرارهاي با است ممکن اولیه ضعیف طراحی -
.نشود منتهی خوب و بهینه طراحی یک به هرگز شاید

.باشد می خطا و سعی صورت به تکراري پروسه یک روش این -
 انگرنمای مناسب ریاضی هاي مدل خطی، غیر تحلیل یک انجام دلیل به -

.باشد می نیاز هم سازه اعضاي خطی غیر تغییرشکل-بار مشخصه
 یم مجزا عضوهاي ظرفیت و نیازها روي بیشتر عملکرد ارزیابی تمرکز -

  تاثیر حتت شدت به سازه کلی عملکرد نتیجه در سازه؛ کلی رفتار تا باشد
.است حداقل پذیري شکل با ضعیف عضوهاي

 اصلی پارامترهاي بینی پیش در خطی غیر استاتیکی تحلیل هاي روش -
 هر در ممماکزی نسبی مکان تغییر :چون پارامترهایی( .نیست اعتماد قایل نیاز مورد
)واژگونی لنگرهاي و طبقه، برش تراز،

)دهد یم تري مطمئن نتایج موارد بسیاري در مستقیم خطی غیر دینامیکی تحلیل(   



آشنایی با سطوح عملکردي-



...آشنایی با سطوح عملکردي -



...آشنایی با سطوح عملکردي -



...عملکردي آشنایی با سطوح  -

 اي سازه غیر و اي سازه اجزاي عملکرد مبناي بر ساختمان عملکرد سطح -
.شود می تعریف

3,2,1,…                      اي سازه اجزاي عملکرد براي رقم یک -

,A,B,C…             اي سازه غیر اجزاي عملکرد براي حرف یک -



...عملکردي با سطوح آشنایی -
سازه اي اجزايسطوح عملکرد -

:میانی عملکرد سطح دو و اصلی عملکرد سطح چهار شامل -



...عملکردي با سطوح آشنایی -
غیر سازه اي اجزايسطوح عملکرد -

:عملکرد سطح پنج شامل -



...عملکردي با سطوح آشنایی -
کل ساختمانسطوح عملکرد -

 و اي سـازه اجزاي عملکرد سطح برحسب ساختمان کل عملکرد سطح -
.شود می تعریف اي سازه غیر



...عملکردي با سطوح آشنایی -
کل ساختمانسطوح عملکرد -

Operational      وقفه بی رسانی خدمت عملکرد سطح - Performance  
(OP)

Immediate   وقفه بی استفاده قابلیت عملکرد سطح - Occupancy Per 
(IO)

Life                     جانی ایمنی عملکرد سطح - Safety Performance  
(LS)

Collapse   فروریزش آستانه عملکرد سطح - Prevention Performance  
(CP)



ساختمان عملکردکلتفسیر سطح -



ساختمان عملکردکلپیشنهاد سطح -



ساختمان عملکردکلپیشنهاد سطح -



رفتار غیر خطی-

پوش منحنی و خطی غیر منحنی -



رفتار غیر خطی-

متفاوت هاي پذیري شکل -



آشنایی با مبانی تئوري غیر خطی براي سازه ها-

Material  مصالح خطی غیر :الف - Nonlinearity



...آشنایی با مبانی تئوري غیر خطی براي سازه ها -

NonlinearityGeometrical   هندسی خطی غیر :ب -

 
For big value of         
For small value of   



...آشنایی با مبانی تئوري غیر خطی براي سازه ها -

نمونه -



...آشنایی با مبانی تئوري غیر خطی براي سازه ها -

Delta-P اثر -
- P-Δ effect, or P-"big-delta", is associated with displacements
relative to member ends. It is critical to nonlinear modeling and
analysis.



...آشنایی با مبانی تئوري غیر خطی براي سازه ها -

Delta-P اثر -



...آشنایی با مبانی تئوري غیر خطی براي سازه ها -

فوالد رفتار -



...آشنایی با مبانی تئوري غیر خطی براي سازه ها -

بتن رفتار -



...آشنایی با مبانی تئوري غیر خطی براي سازه ها -

اي سازه کلی رفتار -



...آشنایی با مبانی تئوري غیر خطی براي سازه ها -

ها المان خطی غیر مدلسازي روشهاي انواع -



...آشنایی با مبانی تئوري غیر خطی براي سازه ها -

فایبر خطی غیر مدل -



...آشنایی با مبانی تئوري غیر خطی براي سازه ها -

فنر خطی غیر مدل -

Illustration of different rates of cyclic deterioration 
based on the modified Ibarra-Krawinkler model



)مفصل پالستیک( مدل سازي رفتار غیر خطی-

IR356/FEMA41(ASCE/360( فوالدي اعضا رفتار -



...مدل سازي رفتار غیر خطی -

فوالدي اعضا رفتار -



...مدل سازي رفتار غیر خطی -

فوالدي اعضا رفتار -



...مدل سازي رفتار غیر خطی -

بتنی اعضا رفتار -



...مدل سازي رفتار غیر خطی -

بتنی اعضا رفتار -



...مدل سازي رفتار غیر خطی -

برش؟ یا خمش -



...مدل سازي رفتار غیر خطی -

بتنی اعضا رفتار -



طراحی االستیک در برابر طراحی پالستیک-

   االستیک؛ طراحی :الف -
شود می محدود مقاومت به تمرکز -
  نندک می رفتار خطی االستیک صورت به ها سازه طراحی، بارهاي در که شود می فرض -
سختی اساس بر نیرو توزیع === االستیک رفتار -
 االستیک حد از بعد شده ذخیره مقاومت :پذیر شکل هاي سازه طراحی در بزرگ عیب -
   گیرد می قرار استفاده مورد صریح طور به نه و شود می تعیین نه
نیست معلوم نهایی مقاومت در سازه )مکانیزم( تسلیم حد همچنین -

  ؛پالستیک طراحی :ب -
باشد می سازه تسلیم با متناظر و نهایی مقاومت مبناي بر پالستیک طراحی -
شود می انتخاب ابتدا در مطلوب تسلیم مکانیزم یک -
شود می استفاده انرژي روش از عموما-



...طراحی االستیک در برابر طراحی پالستیک -

   کننده روشن مثال -

طبقه 4 دهانه، یک فوالدي خمشی قاب -
 حاسبهم کمانش و برش محوري، نیروي اثر از نظر صرف با پالستیک ممان سادگی براي(-
)شود می

است شده نظر صرف P-D اثر از -



...طراحی االستیک در برابر طراحی پالستیک -

   کننده روشن مثال -

االستیک تحلیل نتیجه -



...طراحی االستیک در برابر طراحی پالستیک -

   کننده روشن مثال -

شده استفاده ستون و تیر مقطع -



...طراحی االستیک در برابر طراحی پالستیک -

   کننده روشن مثال -

شده ساده پالستیک مفصل مدل -



...طراحی االستیک در برابر طراحی پالستیک -

   کننده روشن مثال -

االستیک قاب آور پوش پالستیک تحلیل -



...طراحی االستیک در برابر طراحی پالستیک -

   کننده روشن مثال -

پالستیک طراحی قاب -



...طراحی االستیک در برابر طراحی پالستیک -

   کننده روشن مثال -

پالستیک تحلیل نتیجه -

  +   +          



...طراحی االستیک در برابر طراحی پالستیک -

   کننده روشن مثال -

پالستیک تحلیل نتیجه -



...طراحی االستیک در برابر طراحی پالستیک -

   کننده روشن مثال -

آور پوش تحلیل نتیجه -



(DAMPING) میرایی-

     )Damping)Rayleigh رایلی میرایی -

ختیــس اتریسمــ و جــرم اتریسمــ از خطــی ترکیــب فرکانس؛ به وابسته میرایی -

باشد می رایلی خطی ترکیب هاي ضریب  -

Modal) مودال میرایی - Damping)

  .شود می مشخص جداگانه مود هر در  میرایی نسبت روش این در -
)مودالو تاریخچه زمانی  طیفی دینامیکیمورد استفاده در تحلیل (



(snap-back & snap-through)تغییر شکل هاي نامطلوب -

متعارف نا شکل تغییر -



)دینامیکیتحلیل ( ریتزبردار ویژه و بردار -

 می دست به آزاد ارتعاش تحلیل از سازه ارتعاشی مودهاي :ویژه بردار -
 ینا ریاضی حل .شود می استفاده منظور بدین مودال تحلیل روش از .آید

.باشد می  k.1-m  ماتریس ویژه بردارهاي و ویژه مقدارهاي یافتن به مساله

زلزله افقی هاي مولفه برابر در پاسخ یافتن براي براي مناسب -

 است، تاهمی داراي زلزله قائم مولفه که مسائلی براي مناسب :ریتز بردار -
 . ... FNA تحلیل و ماشینها ارتعاش در

.است کارآمد هم افقی هاي مولفه براي-

 سرعت >--دهد می دست به را بهتري مشارکت ضریب یکسان، مودهاي تعداد براي-
بود خواهد باالتر دقت حفظ با تحلیل



)دینامیکیتحلیل ( ریتزبردار ویژه و بردار -

 هب را بهتري مشارکت ضریب یکسان، مودهاي تعداد براي :ریتز بردار -
بود خواهد باالتر دقت حفظ با تحلیل سرعت         دهد می دست

 ظرن در عدم و بزرگ هاي سیستم در محاسباتی باالي هزینه :ویژه بردار -
.است آن بزرگ هاي عیب از بارگذاري عامل گرفتن

در  بارگذاريخارجی و محتواي فرکانسی غالب  بارگذاريمکانی توزیع 
می شود در نظر گرفته  ریتز بردارهاي



انواع روش هاي تحلیل سازه ها-
)لکردطراحی بر اساس عم )غیر مستقیم(براي استفاده در روش متعارف (

Linear          استاتیکی                    Static
   خطی :الف -

Linear            دینامیکی                    Dynamic  

Nonlinear         استاتیکی                       Static     
 خطی غیر :ب -

Nonlinear     دینامیکی                     Dynamic



)یدینامیکو  استاتیکی( خطیفرض هاي تحلیل هاي -

خطی استاتیکی :الف
است خطی مصالح رفتار-
شود می اعمال استاتیکی صورت به زلزله از ناشی بارهاي-
است ساختمان وزن از ضریبی با برابر سازه بر وارد جانبی نیروي کل-
است طبقات در نیرو توزیع بر حاکم شکل اول، مود شکل-

خطی دینامیکی :ب
است خطی مصالح رفتار-
شود می اعمال پایه تراز در زمین حرکات اثر-
شود می انجام زمانی تاریخچه و طیفی روش دو به-
 با بقهط هر توزیع و جرم شتاب، میزان برحسب پالن و ارتفاع در جانبی نیروي توزیع-

آید می دست به دینامیکی تحلیل از استفاده



)دینامیکیو  استاتیکی( غیر خطیتحلیل هاي -

)آور پوش( خطی غیر استاتیکی :الف
 سازه به دهفزاین بصورت تدریج به و استاتیکی زلزله، از ناشی جانبی بار روش، این در-

 اثر تتح )کنترل نقطه( خاص نقطه یک در مکـان تغییر کـه آنجـا تا شود می اعمال
  .دبریز فرو سازه یا و برسـد )هـدف مکـان تغییر( مشخصی مقدار به جانبی، بار

.شود می انتخاب سازه مکان تغییر کنترل نقطه عنوان به بام جرم مرکز-
 رخ لهزلز هنگام که آنچه به شبیه امکان حد تا باید سازه مدل بر جانبی بار توزیع-

.باشد داد، خواهد



) ...استاتیکی و دینامیکی( غیر خطیتحلیل هاي -

... )آور پوش( خطی غیر استاتیکی :الف
:دارد وجود هدف مکان تغییر محاسبه براي عمده روش دو-

Method)Coefficient(Displacement :مکان تغییر ضرایب روش -1

Method)Spectrum(Capacity :ظرفیت طیف روش -2

gTSCCCC E
at 2

2

3210 4π
δ =



) ...استاتیکی و دینامیکی( غیر خطیتحلیل هاي -

خطی غیر دینامیکی :ب
.دباش می مجاز ها سازه کلیه براي غیرخطی دینامیکی تحلیل روش از استفاده-
 زمینه ینا در تجربه با و متخصص گروه یک توسط باید تحلیل ایـن از حاصـل نتـایج-

.شود کنترل

 خطی رغی رفتار گرفتن نظر در با سازه پاسخ ،خطی غیر دینامیکی تحلیل روش در-
  .شود می محاسبه سازه هندسی غیر رفتار و مصالح

 هر طول در اما کند، تغییر تواند می بعد گام به گام یک از میرایی و سختی ماتریس-
.است ثابت زمانی گام

 می محاسبه زمانی گام هر براي و عددي هاي روش به زلزله شتاب تحت مدل پاسخ-
.شود

.شود انجام نگاشت شتاب سه براي حداقل امتداد هر براي باید سازه تحلیل-



)امیکیدینو  استاتیکی( غیر خطیتحلیل هاي  محدوده کاربرد-

خطی غیر استاتیکی :الف
: زمانی مجاز است که-

.نباشد بیشتر maxR از uR مقاومت نسبت-
.نباشد مالحظه قابل باالتر مودهاي تاثیر-

خطی غیر دینامیکی :ب
.دباش می مجاز ها سازه کلیه براي غیرخطی دینامیکی تحلیل روش از استفاده-
 زمینه ینا در تجربه با و متخصص گروه یک توسط باید تحلیل ایـن از حاصـل نتـایج-

.شود کنترل



غیر خطی استاتیکیروش انجام تحلیل -

.دگوین می نیز افزون بار تحلیل یا آور پوش تحلیل روش، این به-

:تحلیل گام به گام-
)ها محدودیت( آن از استفاده بودن مجاز غیر یا مجاز کنترل -1-
)مکان تغییر ضرایب روش از عموما( تحلیل اصلی شیوه دو از یکی انتخاب -2-
)کنترل نیرو یا کنترل شکل تغییر( از عضوها رفتار نمودن مشخص -3-
 عضوهاي به معتبر هاي نامه آیین مطابق خطی غیر هاي مفصل دادن اختصاص -4-

کنترل شکل تغییر
  :فرمول توسط )صلب دیافراگم( هدف مکان تغییر محاسبه -5-
:آن در که-
- eT موثر اصلی تناوب زمان

-iT خطی رفتار فرض با ساختمان تحلیلی اصلی تناوب زمان 



...غیر خطی  استاتیکیروش انجام تحلیل -

...: تحلیل گام به گام ادامه-
  :فرمول توسط )صلب دیافراگم( هدف مکان تغییر محاسبه -5 ادامه-
-0C: زاديآ درجه یک سیستم طیفی مکان تغییر ارتباط براي اصالح ضریب 

.آزادي درجه چند سیستم بام مکان تغییر به
اول مود مشارکت ضریب :الف   -

تقریبی مقدارهاي :ب   -



...غیر خطی  استاتیکیروش انجام تحلیل -

...: تحلیل گام به گام ادامه-
  :فرمول توسط )صلب دیافراگم( هدف مکان تغییر محاسبه -5 ادامه-
-1C: سیستم ارتجاعی غیر مکان تغییر اعمال براي تصحیح ضریب  

-uR است تسلیم مقاومت به ارتجاعی مقاومت نیاز نسبت



...غیر خطی  استاتیکیروش انجام تحلیل -

...: تحلیل گام به گام ادامه-
  :فرمول توسط )صلب دیافراگم( هدف مکان تغییر محاسبه -5 ادامه-
-2C: رب اي سازه اعضاي مقاومت و سختی کاهش اثرات براي تصحیح ضریب  

 اي چرخه زوال از ناشی هاي مکان تغییر

 داد، دخواه رخ زلزله هنگام که آنچه به شبیه امکان حد تا باید :جانبی بار توزیع -6-
.نماید ایجاد اعضا در را داخلی نیروهاي و شکل تغییر بحرانی هاي حالت و باشد

  نظر مورد جهت در ارتعاش اول مود شکل با متناسب توزیع :اول نوع توزیع-
  است طبقه هر وزن با متناسب جانبی بار آن در که یکنواخت توزیع :دوم نوع توزیع-

.پذیرش معیارهاي با تحلیل انجام از پس سازه ارزیابی -7-



...غیر خطی  استاتیکیروش انجام تحلیل -

عضوها رفتار-



تعریف یک نمونه مفصل-

)18 قوطی( مهاربندي عضو-



استاتیکیانجام یک مساله تحلیل غیر خطی -

  فوالدي طبقه 6 بعدي 2 خمشی قاب-
2000SAP افزار نرم در مدلسازي-

  ....شود ارائه افزار نرم توضیح             



دینامیکیمساله تحلیل غیر خطی -

  فوالدي طبقه 6 بعدي 2 خمشی قاب-
2000SAP افزار نرم در مدلسازي-

  ....شود ارائه افزار نرم توضیح             

ها شتابنگاشت تعداد-
کردن همپایه-
نتایج تفسیر-



بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:گام به گام-

 دف،ه نسبی مکان تغییر و مطلوب تسلیم مکانیزم یک سازه براي -1
        .شود انتخاب زلزله سطح در نظر مورد عملکردي اهداف با سازگار

 مکان غییرت نسبت و فرض آل ایده االستوپالستیک صورت به را مکان تغییر-نیرو رفتار(
)شود زده تخمین تسلیم نسبی

 ارتفاع در مناسب جانبی بار توزیع یک و محاسبه T سازه تناوب دوره -2
.شود فرض



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

 قرار معادل با aS طرح طیفی شتاب مقدار با همراه 2و1 گام اطالعات با -3
 :دادن
 نیاز وردم انرژي با هدف نسبی مکان تغییر حد تا سازه یکنواخت پوش براي نیاز مورد کار
مکان تغییر مقدار همان به رسیدن تا معادل EP-SDOF سیستم یک براي
.شود محاسبه V طراحی پایه برش

 باشد متفاوت شده فرض EP رفتار با سازه شکل تغییر-نیرو رفتار اگر  -4
 .گردد اصالح V مقدار ها، سیستم دیگر یا CBF قابی هاي سیستم مانند

 رتصو به رود می انتظار که اعضایی طراحی براي پالستیک، روش از -5
.شود استفاده (DYM) کنند مستهلک را زلزله انرژي االستیک غیر

 اساس بر ستونها، مانند (non-DYM) بمانند باقی االستیک بایست می که اعضایی
.شوند طراحی ... و ظرفیت



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:هدف تسلیم مکانیزم-
:جانبی نیروهاي برابر در اي سازه سیستم چندین تسلیم مکانیزم



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:...هدف تسلیم مکانیزم-
:جانبی نیروهاي برابر در اي سازه سیستم چندین تسلیم مکانیزم



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:...هدف تسلیم مکانیزم-
:جانبی نیروهاي برابر در اي سازه سیستم چندین تسلیم مکانیزم



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:طراحی جانبی نیروهاي-
 دهش ساده هاي مدل از رایج هاي نامه آیین در معادل استاتیکی جانبی بار
  ...آید می دست به اول مود در سازه االستیک رفتار فرض با

 و وبمطل اي سازه پاسخ یک به رسیدن براي عملکرد، اساس بر طراحی در
 پروسه رد مستقیما سازه االستیک غیر رفتار است زمال بینی، پیش قابل

  .شود گرفته نظر در طراحی

 اساس بر PBSD روش در شده استفاده طراحی جانبی نیروي توزیع
  .است طبقه برش حداکثر



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:...طراحی جانبی نیروهاي-
:دهد می نشان تحلیلی نتایج-
 مکانهاي تغییر جانبی، نیروي توزیع این با شده طراحی هاي قاب -1

 طراحی قابهاي به نسبت سازه ارتفاع در تري یکنواخت طبقه درون حداکثر
.است نموده تجربه رایج هاي نامه آیین توزیع با شده

 نیاز مورد لنگر ماکزیمم از خوبی بسیار تخمین همچنین نیرو توزیع این -2
 یکاالست غیر محدوده در شکل تغییر و زمین شدید حرکات تحت ستون
.دهد می ارائه



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:...طراحی جانبی نیروهاي-
 طراحی جانبی نیروي توزیع این در خوبی به باالتر مودهاي اثرات -3

 .شود می منعکس
  :نیرو توزیع فرم



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:...طراحی جانبی نیروهاي-
  ...:نیرو توزیع فرم

 iβ تراز در برشی ضریب i
iV و nV تراز در طبقه برش نیروهاي ترتیب به i تراز باالترین و
jW تراز در اي لرزه وزن j
nW بام تراز اي لرزه وزن
nh بام تراز ارتفاع

T اصلی تناوب دوره
iF تراز در جانبی نیروي i

V کل طراحی پایه برش
 



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:طراحی پایه برش-
 و سازه االستیک غیر وضعیت اساس بر PBPD روش در طراحی پایه برش
.آید می دست به نسبی مکان تغییر کنترل با

 از دبع هدف نسبی مکان تغییر تا سازه دادن پوش با طراحی پایه برش
 به نیاز( .رددگ می تعیین شده انتخاب پیش از تسلیم مکانیزم یک تشکیل
)باشد نمی آور پوش تحلیل

-SP سیستم یک براي ورودي االستیک انرژي برابر γ نیاز مورد کار مقدار
SDOF شود می فرض معادل.  

 



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:...طراحی پایه برش-

eE و pE براي یازن مورد )کار( انرژي پالستیک و االستیک مولفه ترتیب به 
.است هدف نسبی مکان تغییر حد تا سازه دادن پوش

vS طرح طیفی سرعت شبه  
M سیستم؛ کل جرم

 کاهش ضریب و )sμ( سازه پذیري شکل ضریب به γ انرژي اصالح ضریب
.است وابسته μ(R( پذیري شکل



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:...طراحی پایه برش-



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:...طراحی پایه برش-

 



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:...طراحی پایه برش-

 



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:...طراحی پایه برش-
.... proves that

 

yV و طراحی پایه برش α سازه، سختی به که است بعد بی پارامتر یک 
.اردد بستگی طراحی پالستیک مکان تغییر مقدار و مودي ویژگیهاي



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:...طراحی پایه برش-
ɵp= ɵu-ɵy

نوع قاب yɵ(%) تغییر مکان تسلیم 
MRF 1
EBF 0.5

STMF 0.75
CBF 0.3



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:...طراحی پایه برش-
 کمانش از متاثر االستوپالستیک هیسترزیس رفتار که و CBF قاب براي-

...: و است بادبند

 



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:(DYM) شونده تسلیم عضوهاي طراحی-

 



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

:(non-DYM) شونده تسلیم غیر عضوهاي طراحی-
 

درخت ستونی خارجیجسم آزاد یک  دیاگرام



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

 انبیج نیروي توزیع و طراحی پایه برش تعیین :عملکرد اساس بر طراحی فلوچارت-
 



...بر اساس عملکرد طراحی پالستیکروش -

المان طراحی :عملکرد اساس بر پالستیک طراحی فلوچارت-
 



بخش اولپایان 


