


2800طراحی لرزه اي سازه ها بر اساس استاندارد 

موسی محمودي صاحبی

دانشگاه شهید رجائی
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مشخصه هاي اصلی استقامت لرزه اي سازه ها 



44

:عوامل اصلی استقامت لرزه اي سازه ها

سختی-
اي غیرسازه اجزاي در تخریب یا آسیب کنترل عامل

مقاومت-
ها سازه در آسیب کنترل عامل

پذیري شکل-
ها سازه در انهدام کنترل عامل
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:منحني بار تغيير شكل سازه ها
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:مقاومت
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:شکل پذيري 
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ضریب شکل پذیري
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سطوح مختلف زلزله 



::2800طبقه بندي زلزله در آئین نامه 

::زلزله هاي ضعیف یا سطح بهره برداريزلزله هاي ضعیف یا سطح بهره برداري -1
%)%)99/599/5ریسک ریسک ((ساله  ساله    1010زلزله زلزله   

::زلزله هاي شدید یا طرحزلزله هاي شدید یا طرح    --22
%)%)1010ریسک ریسک ((ساله  ساله    475475زلزله زلزله   



 

اهداف طراحی لرزه اي سازه ها  



::اهداف طراحي لرزه اي ساختمانها

:در برابر زلزله هاي ضعیف یا سطح بهره برداري -1

خسارت ناچیز 
قابلیت بهره برداري بعد از وقوع زلزله

 

 

:زلزله هاي شدید یا طرح  -2
 

خسارت زیاد 
قابلیت تامین ایمنی جانی و حفظ پایداري و یکپارچگی

 



 

رفتار سازه ها در برابر سطوح مختلف زلزله 



):مسکوني(عملکرد لرزه اي ساختمانهاي با اهميت متوسط 

::برداريبرداري  بهرهبهره  سطحسطح  زلزلهزلزله  دردر  - - 11

..))11  ناحیهناحیه((  بودبود  خواهدخواهد  ارتجاعیارتجاعی  سازهسازه  عملکردعملکرد

::طرحطرح  زلزلهزلزله  دردر  - - 22

..))22  ناحیهناحیه((  بودبود  خواهدخواهد  ارتجاعیارتجاعی  غیرغیر  سازهسازه  عملکردعملکرد
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تغییر شكل  
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طراحی سازه براي  
مقاومت و شکل پذیري مورد نیاز



 

تعیین نیروي ناشی از زلزله



 

نیروي ناشی از زلزله طرح



::نيروي ناشي از زلزله طرح 
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:تحليل مورد نياز

  تحلیل شود وارد 2 ناحیه به ساختمان است قرار که حالتهائی براي
.است ضروري غیرارتجاعی

  آنها ارتجاعی غیر عملکرد ها، سازه ارتجاعی غیر تحلیل از پرهیز منظور به
 به فقط آن اساس بر و گردد می تعریف رفتار ضریب نام به ضریبی کمک به

.شود می اکتفا ارتجاعی تحلیل
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بار     
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تغییر شكل  



 

نیروي ناشی از زلزله بهره برداري



::نيروي ناشي از سطح بهره برداري 

BIWAV 

6
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:تحليل مورد نياز

 .است کاف ارتجاعي تحليل باشد 1 ناحيه در ساختمان است قرار که حالتهائي براي

بار     

2 

1

تغییر شكل  



 

ضریب رفتار 



  :پاسخ كلي سازه 

 Δw   Δs    Δy       Δe             Δmax

Drifts, Δ

Ce

Cy

Cs
Cw

Base Shear Ratio, C

Actual response
Idealized response

Displacement

V

ye CCR /

sys CCR /0 

ws CCY /



  :تعيين ضريب رفتار 

  ::ضريب رفتار ناشي از شكل پذيري ضريب رفتار ناشي از شكل پذيري 

  

  ::ضريب مقاومت افزونضريب مقاومت افزون

  

::ضريب اطمينانضريب اطمينان

YRRR s  

ye CCR /

sys CCR /0 

ws CCY /



:ضريب اطمينان

:ایران بتن نامه آئین LRFD روش

:ایران فوالد نامه آئین LRFD روش
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  :ضریب اطمینان در طراحی لرزه اي

 نظر در طراحی هنگام در اطمینان ضریب اقتصادي، دالیل به اي، لرزه طراحی در
.شود نمی گرفته



 

طراحی سازه براي  
سختی مورد نیاز



:كنترل تغييرمكان به جاي سختي

 جانبی تغییرمکان ،سختی کنترل جاي به اي لرزه طراحی در
.شود می کنترل



 

در برابر زلزله هاي شدید 



  :تغييرمكان واقعي سازه

 Δw   Δs    Δy       Δe             Δmax

Drifts, Δ

Ce

Cy

Cs
Cw

Base Shear Ratio, C

Actual response
Idealized response



 

ضریب بزرگنمائی تغییرمکان 



  ::ضريب بزرگنمائي تغييرمكان در طراحي سازه ها

 زلزله برابر در ها سازهواقعی جانبی مکان تغییر ماکزیمم
 ها سازه ارتجاعی جانبی مکان تغییر حاصلضرب از شدید،هاي

 :آید می دست به مکان تغییر بزرگنمائی ضریب نام به ضریبی در
 

 

تغییر مکان جانبی ماکزیمم= 
 

تغییر مکان جانبی نظیر طراحی= 

ضریب بزرگنمائی تغییر مکان= 

dw Cmax
max

w

dC



  :پاسخ كلي سازه 

 Δw   Δs    Δy       Δe             Δmax

Drifts, Δ

Ce

Cy

Cs
Cw

Base Shear Ratio, C

Actual response
Idealized response

y /max

sys CCR /0 

ws CCY /



  :تعيين ضريب بزرگنمائي تغييرمكان

 :ضريب شكل پذيري 

 

 :ضريب مقاومت افزون

 

:ضريب اطمينان

YRC sd  

y /max

sys CCR /

ws CCY /



ئين نامه 
ٓ
1: 2800موارد كاربرد ضريب بزرگنمائي تغييرمكان در ا

محدودیت تغییرمکان جانبی:  5-2بند 

  برابر 0/02 یا 0/025 از نباید زلزله اثر در بام یا و طبقه هر نسبی تغییرمکان
.نماید تجاوز طبقه آن ارتفاع

ΔM =0.7 R × Δw

ΔM ≤ 0.025×H     T<0.7 sec.
ΔM ≤ 0.02×H       T>0.7 sec.

R0/7= ضریب بزرگنمائی تغییر مکان



ئين نامه 
ٓ
2: 2800موارد كاربرد ضريب بزرگنمائي تغييرمكان در ا

P-Δآنالیز :  6-2بند 

 مکانهاي تغییر طبقات، واقعی جانبی مکانهاي تغییر تخمین منظور به
.می گردد تشدید R0/7 ضریب در االستیک آنالیز از حاصل

R0/7= ضریب بزرگنمائی تغییر مکان



ئين نامه 
ٓ
3: 2800موارد كاربرد ضريب بزرگنمائي تغييرمكان در ا

درز انقطاع:  3- 6-1بند 

 یا و زیاد اهمیت با ساختمانهاي براي طبقه هر در انقطاع درز حداقل
 بارهاي اثر در طبقه جانبی تغییرمکان ضرب با بیشتر و طبقه هشت
.می آید بدست  R ضریب در زلزله

                   )R0/5 مجاور ساختمان دو از یک هر براي( 



 

در برابر زلزله هاي ضعیف 



:  در برابر زلزله هاي ضعيف

  ضعیف،هاي زلزله برابر در ها سازه جانبی مکان تغییر ماکزیمم
:ارتجاعی تحلیل از حاصل ها، سازه جانبی مکان تغییر با است برابر

ΔM ≤ 0.005×H   
 


