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 مفذمٍ مًلف8

تا تَخِ تِ ایٌىِ ایي خضٍُ خالی اص اؿىال ًیؼت اص ولیِ اػاتیذ ٍ ّوىاساى 

ُ افالم ًوَدُ تا دس اػشؿ ٍلت خَاّـْوٌذم پیـٌْادات ٍ اًتمادات خَد سا تِ تٌذ

 سا اكالح ًواین.خضٍُ 

تا ًَیؼٌذُ:ًحَُ استثاط   

Email: eng_davary@yahoo.com 

0935-9425291 

 

اػت، ولیِ ضَاتظ اص  ًـذُاتالك  2800اص اػتاًذاسد  4تا تَخِ تِ ایٌىِ ٌَّص ٍیشایؾ 

خْت عشاحی ػاصُ لاتل اػتٌاد  اػت وِ پیؾ ًَیغ ًْایی آى اػتخشاج گشدیذُ

 ًوی تاؿذ.

ّذف اص ایي خضٍُ، آؿٌایی هٌْذػیي تغَس اخوالی تا تحث تحلیل غیش خغی ٍ 

هی  Etabs 2013ٍ ّوچٌیي لاتلیت ّای    ًشم افضاس عشاحی تش اػاع فولىشد 

 .تاؿذ
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:ناشر مقدمه  

تشای اٍلیي تاس الذام تِ اًتـاس وتاب ّای تخللی دس هاسوتیٌگ هداصی  808گشٍُ آهَصؿی 

ًوَدُ اػت تِ ًحَیىِ وتاب ّای تخللی وِ حتی دس دًیای چاج فیضیىی ّن تاتحال ًوًَِ 

ایثَن هٌتـش ّای آى تِ چاج ًشػیذُ ٍ دس فیي حال هخاعثاى صیادی ّن داسد سا دس غالة 

وتاب ّای  .ًوَدُ اػت وِ اػتمثال صیادی اص ایي خضٍات همذهاتی ٍ پیـشفتِ ؿذُ اػت

الىتشًٍیىی تواها دس غالة حشفِ ای ّوشاُ تا ٍیشاػتاسی ٍ كفحِ آسایی حشفِ ای هٌتـش هی 

ؿَد ٍ حك هَلف ٍ ًاؿش اص اًتـاس ایي وتاب اص تثلیغاتی وِ دسٍى ایي ایثَن ّا هٌتـش هی ؿَد 

سایگاى فشضِ هیـَد ٍ دػتِ ای دیگش وِ كَست  اص ایثَن ّا   تاهیي خَاّذ ؿذ دػتِ ای

پَلی دس فضای هداصی هٌتـش هی ؿًَذ ٍ ّوچٌیي دسٍى دی ٍی دی ّای هحلَالت آهَصؿی 

 .فشضِ هی ؿًَذ 808

 :تشخی اص هض ایای اًتـاسات هداصی

  وتاب ّاهضیت اًتـاس وتاب ّای الىتشًٍیىی ًؼثت تِ اًتـاس حمیمی 

  گؼتشؽ فشٌّگ وتاتخَاًی الىتشًٍیىی هیاى هٌْذػاى 

  ػَْلت دػتشػی تِ اًَاؿ وتاب ّا 

   تقذاد ًؼثتا صیادی اص وتاب  ٍ هدلِ ٍ سایگاى تَدى 

دس ایي ؿیَُ آهَصؽ هداصی ساُ تاهیي ّضیٌِ ّای ها ٍ هَلفاى ها دسج تثلیغات اػپاًؼش ّای عالیی ػایت اػت، پغ اگش تِ 

ایي ؿیَُ ًـش هداصی ّؼتیذ هی تَاًیذتا ها دس تواع تاؿیذ دًثال حوایت  

 

 

 

 

808گشٍُ آهَصؿی   

 اًتـاسات هداصی
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 مقذم8ٍ -3

 :1عشاحی تش اػاع فولىشد 1-1

تاسّای هَخَد دس ػاختواى تِ دٍ دػتِ تاسّای پایؼتاس ٍ غیش پایؼتاس تمؼین هی ؿًَذ. تاسّای پایؼتاس 

)هثل تاس هشدُ ٍ صًذُ( ٍ اخضای ػاصُ ای تایذ ؿاهل آى دػتِ اص تاسّا هی تاؿٌذ وِ تغَس دائن ٍخَد داسًذ 

. تاسّا غیش پایؼتاس ؿاهل آى دػتِ اص تذٍى ایٌىِ دچاس تغییش ؿىل ؿًَذ سا داؿتِ تاؿٌذ ّا تَاى تحول آى

ٍ تٌْا تایذ ػاصُ تتَاًذ دس كَست ٍلَؿ آًْا پایذاسی  )تاس تاد یا صلضلِ( تاسّا هی تاؿٌذ وِ ّوَاسُ ٍخَد ًذاسًذ

  وٌذ ٍ فشٍ ًشیضد. خَد سا حفؼ

 عشاحی تش اػاع فولىشد اص ایٌدا ًاؿی هی ؿَد وِ تایذ اخضای ػاصُ تشای تاسّای پایؼتاسسٍؽ ایذُ اكلی 

ٍلی تشای تاسّای غیش پایؼتاس هی تَاًٌذ  ٍ تغییش ؿىل ًذٌّذ، هماٍهت الصم سا داؿتِ تاؿٌذ )هشدُ ٍ صًذُ(

)تغییش هىاى، هْوتشیي ؿاخق سفتاس  ایي تغییش ؿىل ًثایذ اص حذ هـخلی تیـتش ؿَد ٍتغییش ؿىل تذٌّذ 

. ایي حذ تش (ٍ وٌتشل آى ػغح تخشیة ػاصُ سا تغَس هَثشتشی وٌتشل هی ًوایذ ػاصُ ؿٌاختِ ؿذُ اػت

ی اػاع ًَؿ ػاصُ تقییي هی گشدد، تقٌَاى هثال تشای تیواسػتاى وِ حتی تقذ اص صلضلِ ّن تایذ ػشٍیغ دّ

خَد سا حفؼ وٌذ، ایي حذ خیلی پاییي تَدُ ٍلی تشای ػاختواى ّای هؼىًَی ایي حذ تلَستی تقییي هی 

دس ًتیدِ تا تَخِ تِ ایٌىِ ػاصُ دس عَل صلضلِ اخضایؾ دچاس  فشًٍشیضد.عشح گشدد وِ ػاصُ تقذ اص فثَس صلضلِ 

ػاصُ تقذ اص تحول  خضایای ایٌىِ (، تشای تشسػهی ؿَد تغییش ؿىل هاًذگاس هی ؿًَذ )ٍاسد ًاحیِ غیشخغی

ایي تغییش ؿىل ّا تا گشدد ٍ ػپغ چمذس تغییش ؿىل دادُ اًذ، ًیاص اػت اص تحلیل غیش خغی اػتفادُ صلضلِ 

)دس ایشاى حذّای هَسد ًؾش اص ًـشیِ  حذّای هَسد ًؾش وِ تَػظ آییي ًاهِ تقییي هی ؿَد، وٌتشل گشدد

 .هی تاؿذ، گشفتِ ؿذُ اػت( FEMA 356 اسداػتاًذػاصهاى هذیشیت وِ تشخوِ ؿذُ  360

                                                            
1 Performance based design 
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تشای اًدام تحلیل ّای غیش خغی ، تَكیِ هی گشدد، ETABSًشم افضاس  2013تا تَخِ تِ لاتلیت ّای ٍسطى 

اص خولِ ٍیظگی ّای تاسص آى فالٍُ تش هحیظ گشافیىی تؼیاس تْتش ًؼثت تِ ٍسطى . اػتفادُ گشددایي ٍسطى  اص

هی تَاى تِ ػشفت تاالی اًدام تحلیل غیش خغی اؿاسُ ًوَد وِ تا ٍسطى ّای لثلی لاتل همایؼِ  ،ّای لثلی

 ًوی تاؿذ.

(، لضٍم آؿٌایی 2)پیَػت  2800 اػتاًذاسداص  4ایؾ ٍیش دس تا تَخِ تِ اسائِ دػتَسالقول تحلیل غیش خغی 

دػتَس القول، ّذف اكلی اسائِ  سٍؽ اًدام ایي تحلیل تَػظ ًشم افضاس تؼیاس هْن هی تاؿذ. لزا دس ایي

 هی تاؿذ. ETABS 2013تشای اًدام تحلیل غیش خغی تا ًشم افضاس  ٍ واستشدی ساّىاسی تؼیاس ػادُ

گشدیذُ اػت، لزا هی تَاى اص ایي  لحاػ 2800 اػتاًذاسددس اسائِ دػتَسالقول دس ایي خضٍُ، ولیِ ضَاتظ 

 ػتفادُ ًوَد.خضٍُ تِ فٌَاى هشخـ تشای اًدام تحلیل غیش خغی ا

َیغ اػت، ولیِ ضَاتظ اص پیؾ ً ًـذُاتالك  2800اص اػتاًذاسد  4ًىتِ( تا تَخِ تِ ایٌىِ ٌَّص ٍیشایؾ 

هی ؿَد،  2800 اػتاًذاسدوِ اؿاسُ تِ  ًْایی آى اػتخشاج گشدیذُ اػت دس ًتیدِ دس ایي دػتَسالقول  ّش خا

 آى هی تاؿذ. 4ٍیشایؾ  پیؾ ًَیغ ًْایی هٌؾَس

         آى 2013هی ؿَد، هٌؾَس ٍسطى  ETABSوِ اؿاسُ تِ ًشم افضاس  ّش خا ایي دػتَس القولًىتِ( دس 

 .هی تاؿذ

اؿذ، تقثاست ، هقوَال یه سٍؽ تشای وٌتشل عشاحی هی تٍ عشاحی تش اػاع فولىشد ًىتِ( تحلیل غیشخغی

تا یىی اص تحلیل ٍ عشاحی ػاصُ سٍؽ ّای غیش خغی دس تحلیل ػاصُ، پغ اص اًدام  دیگش تا تَخِ تِ دلت

 2800 اػتاًذاسددس  ػاصُ عشاحی ؿذُ اػتفادُ هی گشدد. فولىشدسٍؽ ّای خغی، اص ایي سٍؽ تشای وٌتشل 

ضَاتظ هشتَط تِ  ،اًدام تحلیل غیش خغی هداص هی تاؿذ وِ ًتایح آى یًیض اؿاسُ گشدیذُ اػت وِ دس كَست

تیدِ ًیاص اػت دس وٌاس تحلیل غیش خغی، تحلیل دیٌاهیىی تحلیل دیٌاهیىی عیفی سا ًیض اسضا وٌذ، دس ً

 عیفی ًیض اًدام ؿَد.
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 ، ًىتِ( دس ایي خضٍُ تٌْا ولیاتی اص اًدام تحلیل غیش خغی آهَصؽ دادُ هی ؿَد ٍ تشای اًدام ایي تحلیل

ضشٍسی ، یشیتػاصهاى هذ 360ّای هشتَعِ ًؾیش ًـشیِ  اػتاًذاسدتؼلظ واهل تش سٍی ایي سٍؽ ٍ ّوچٌیي 

 هی تاؿذ.

 8اوًاع ريش َبی تحلیل سبزٌ -2

       د وِ ّش وذام ؿاهل لؼوت ّاییگشٍُ تحلیل خغی ٍ غیش خغی هی ؿَ ؿاهل دٍّای تحلیل سٍؽ 

 هی تاؿٌذ وِ دس ؿىل پاییي آٍسدُ ؿذُ اػت:

 

 تحلیل خغی

  اػتاتیىی

 

 دیٌاهیىی

 عیفی )ؿثِ دیٌاهیىی(

 تاسیخچِ صهاًی 

 

 تحلیل غیش خغی

  اػتاتیىی 

 

 دیٌاهیىی 

 عیفی )ؿثِ دیٌاهیىی(

 تاسیخچِ صهاًی 

پَؽ آٍس یا ساًـی( هَضَؿ تحث ایي تاس افضٍى یا دس هیاى سٍؽ ّای تاال سٍؽ تحلیل غیش خغی اػتاتیىی )

تا صهاًی وِ ػاصُ تِ یه  ،دس ایي سٍؽ ػاصُ تحت الگَی تاس هـخلی ساًذُ هی ؿَد دػتَس القول هی تاؿذ.

ثثت هی گشدد ٍ تا ؽشفیت ػاصُ  دس ایي حالت تغییش ؿىل اخضای ػاصُ ٍ ػپغ خاتدایی هـخلی تشػذ

 .خْت اسصیاتی فولىشد لشصُ ای آى همایؼِ هی ؿَد

اص  2-3ًىتِ( اص سٍؽ تحلیل اػتاتیىی غیش خغی تٌْا صهاًی هی تَاى اػتفادُ ًوَد وِ ضَاتظ هشتَط تِ تٌذ 

اسضا گشدد. تقثاستی تٌْا صهاًی اص سٍؽ اػتاتیىی اػتفادُ هی ؿَد وِ پاػخ  2800ت دٍم آییي ًاهِ پیَػ

ػاصُ ًاؿی اص استقاؽ هذ اٍل آى تاؿذ ٍایي اتفاق صهاًی هی افتذ وِ ػاصُ وَتاُ ٍ هٌؾن تاؿذ. دس كَستی وِ 

ادُ گشدد. تشای وٌتشل ایي هَسد ػاصُ تلٌذ تاؿذ هی تایؼتی اص تحلیل دیٌاهیىی )عیفی/تاسخچِ صهاًی( اػتف



 

14 
 

تایذ یه تاس ػاصُ سا تا تٌْا تش اػاع هذ اٍل تحلیل ًوَد ٍ تاس دیگش ػاصُ سا تش اػاع تقذاد هذّایی وِ خشم 

% خشم ول ػاصُ اػت، تحلیل وشد ٍ ػپغ دس كَستی وِ تشؽ عثمِ ای دس تحلیل دس 90هَثش آًْا حذالل 

ػت آهذُ دس تحلیل حالت اٍل تضسگتش تاؿذ، یقٌی اثش هذّای % ًؼثت تِ تشؽ تذ30حالت دٍم تیـتش اص 

 تاالتش تاثیش گزاس تَدُ ٍ ًوی تَاى اص تحلیل اػتاتیىی غیش خغی اػتفادُ ًوَد.

 خالصٍ ای از مراحل اوجبم تحلیل ببر افسين در ورم افسار 2-3

 الف( تقشیف تشویة تاسّای ثملی هغاتك تا آییي ًاهِ

 ثی هغاتك تا آییي ًاهِب( تقشیف الگَّای تاسخاً

 ( اختلاف هفاكل پالػتیه تِ الواى ّای هشتَعِج

افوال تشویة تاسّای ثملی ٍ الگَّای تاسخاًثی دس اداهِ تشویة تاسّای ثملی تِ ػاصُ تِ ووه تحلیل تاس ( د

 افضٍى ٍ تشسػی هقیاسّای پزیشؽ هفاكل تـىیل ؿذُ دس الواى ّای ػاصُ

 

 خطی8اوجبم تحلیل غیر ريوذ  -1

 :تقشیف تشویة تاسّای ثملی 3-1

تِ ؿیَُ صیش  ،عیفی ٍ تذػت آهذى هماعـ خغی دیٌاهیىی تحلیل اص عشاحی ػاصُ تا اػتفادُ اص سٍؽتقذ 

تشویة   Load Casesٍ دس لؼوت  Defineاتتذا دس هٌَی  تحلیل اػتاتیىی غیش خغی اًدام هی پزیشد.

 :(2800 اػتاًذاسد 2-1، تٌذ 2)پیَػت  ّای صیش سا تقشیف هی وٌینتاس

ػاصُ دس هشحلِ ًخؼت تا تاسّای ثملی دسگیش هی ؿَد ٍ حتی پیؾ اص تْشُ تشداسی تا تَخِ تِ ایٌىِ ًىتِ( 

تغَس هذاٍم ٍصى اػىلت خَد سا تحول هی وٌذ، لزا اتتذا تشویة تاسّای ثملی تِ ػاصُ افوال هی ؿَد ٍ تقذ 

 ضلِ لشاس هی گیشد.اص آى ػاصُ تحت ساًؾ ًاؿی اص صل
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 تشویة تاس ثملی اٍل: (1

Gravity1: 1.2 Dead+1 Live 

 

Load Cases Data 

 وٌیذ. واهلپٌدشُ تاص ؿذُ سا هغاتك تا ؿىل تاال 

پاییي  ّای لؼوت ٍخَد داسد وِ ّش یه سا هغاتك تا ؿىل other parameters، 3دس لؼوت هشتَط تِ 

 وٌیذ: واهل
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Load application    

 

 

Result saved 
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Nonlinear parameters 
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 تشویة تاس ثملی دٍم (2

Gravity2: 0.9 Dead 

 

Load Cases Data  

 ّواًٌذ تشویة تاس اٍل واهل هی گشدد. (Other Parameters)لؼوت  لؼوت ّای ایي پٌدشُتمیِ 
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 تعریف الگًَبی ببر جبوبی8 1-2

1) Push1-EX 

 تش ػاصُ افوال هی ؿَد(. Gravity1)ایي الگَی تاس خاًثی تقذ اص تشویة تاس ثملی 

تاس  الگَیؿاهل  ،تاس الگَی  2، ػاصُ تایذ تشای حذالل 2800 اػتاًذاسداص پیَػت دٍم  6-3ًىتِ: تٌا تش تٌذ 

هتٌاػة تا ًیشٍی خاًثی حاكل اص تحلیل دیٌاهیىی خغی عیفی تا لحاػ آى تقذاد اص  الگَییىٌَاخت ٍ 

)الگَی تاس تذیي  ، تحلیل گشدداص خشم ػاصُ دس تحلیل هـاسوت وٌذ 90%هذّای استقاؿی وِ حذالل 

تفشم هثال دس الگَی تاس  .هقٌاػت وِ دس ٌّگام ساًؾ ػاصُ، تِ ّش عثمِ تِ چِ ًؼثت ًیشٍ ٍاسد هی ؿَد

 .(ٌَاخت ًیشٍیی وِ دس ٌّگام ساًؾ تِ تواهی عثمات ٍاسد هی ؿَد تا ّن یىؼاى هی تاؿذیى

 یکىًاخت8ببر  معرفی الگًی  1-2-3

ّواًٌذ ؿىل سا  Exتاس  ،Define > Load Patternتشای تَصیـ تاس تلَست یىٌَاخت اتتذا اص لؼوت 

 هی تایؼتی تشاتش تا كفش دس ًؾش گشفتِ ؿَد(. Kپاییي تقشیف هی وٌین )دلت ؿَد همذاس ضشیة 

 

سا تقشیف هی وٌین ٍ ّواًٌذ  Push1-EX ، حالت تاس Define > Load Casesدس هشحلِ تقذ تِ لؼوت 

 هی وٌین. واهلپٌدشُ تاص ؿذُ سا  ،صیش ّای ؿىل

 تاثیش گزاس ًوی تاؿذ Cهمذاس ضشیة 
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Load Cases  

پاییي  ّای لؼوت ٍخَد داسد وِ ّش یه سا هغاتك تا ؿىل other parameters، 3دس لؼوت هشتَط تِ 

 وٌیذ: واهل

ایي الگَی تاس خاًثی تقذ اص ایي تشویة 

 تاس ثملی تش ػاصُ افوال هی ؿَد
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Load application 

 محبسبٍ تغییر مکبن َذف8 1-2-3-3

همذاس تغییش هىاى ّذف سا  Control Displacementٍ دس لؼوت  Load Applicationدس هٌَی 

 ( هحاػثِ وشدُ ٍ ٍاسد هی وٌین.2800 اػتاًذاسداص  2هغاتك تا ساتغِ پاییي )اسائِ ؿذُ دس پیَػت 

         
  
 

   
  

 : تغییش هىاى ّذف   

ضشیة اكالح تشای استثاط تغییش هىاى عیفی ػیؼتن یه دسخِ آصادی تِ تغییش هىاى ّذف ػیؼتن :    

پغ اص یه تاس تحلیل تا دس ًؾش گشفتِ هی ؿَد ٍ  1.3دس هشحلِ اٍل تشاتش تا چٌذ دسخِ آصادی هی تاؿذ ٍ 

 تَخِ تِ ًتایح تذػت آهذُ اكالح هی گشدد.

دس 1دس هشحلِ اٍل تشاتش تا ضشیة تلحیح تشای افوال تغییش هىاى ّای غیش استدافی ػیؼتن اػت ٍ :    

 پغ اص یه تاس تحلیل تا تَخِ تِ ًتایح تذػت آهذُ اكالح هی گشدد.ٍ ًؾش گشفتِ هی ؿَد 

 تغییر مکبن َذف

 وقطٍ کىترل
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)ؿتاب هثٌای  A Bدس هشحلِ اٍل تشاتش تا ؿتاب عیفی دس صهاى تٌاٍب اكلی هَثش هی تاؿذ ٍ تشاتش تا :    

      )دلت ؿَد دس هشحلِ اٍل هی تاؿذ، 2800 اػتاًذاسداص  3-2ٍ  2-2تٌذ هَضَؿ  ضشیة تاصتاب(   عشح

اص پشیَد هَثش تذػت آهذُ  تقذ اص یه تاس تحلیل ػاصُ،هی تایؼتی اص پشیَد تدشتی ػاصُ اػتفادُ گشدد ٍلی 

 .(ٍ ًتایح تش اػاع آى اكالح هی گشدد ؿَداػتفادُ هی 

دس  2800 اػتاًذاسد: تشاتش تا پشیَد هَثش ػاصُ تَدُ وِ دس هشحلِ اٍل ّواى پشیَد تدشتی اسائِ ؿذُ دس    

 (.هی تاؿذ           ًؾش گشفتِ هی ؿَد )همذاس پشیَد تدشتی تشای ػاصُ ّای تتٌی تشاتش تا 

، تغییش هىاى تذػت آهذُ اص ساتغِ تاال هی تایؼتی دس 2800 اػتاًذاسد 2اص پیَػت  1-3-7 ًىتِ( هغاتك تٌذ

ُ تشای سػیذى تِ ایي تغییش هىاى تش اػاع الگَّای تاس روش ؿذُ دس تاال، ساًذُ ضشب ؿَد ٍ ػاص 1.5ضشیة 

 ؿَد.

       وِ تغییش هىاى ّذف تش اػاع آى وٌتشل وٌتشل ًمغِ  Monitored Displacementدس لؼوت 

 ایي ًمغِ تش سٍی تشاص تام ٍ ًضدیه تِ هشوض خشم اًتخاب هی گشدد. .گشدد، تقییي هی هی ؿَد

 

 

 



 

23 
 

 

 

Result saved 

 وقطٍ کىترل
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Nonlinear parameters 

2) Push2-EX 

 .(ؿَد تش ػاصُ افوال هی Gravity 2)ایي الگَی تاس خاًثی تقذ اص تشویة تاس ثملی 

ػاصُ  ساًؾ ّواًغَس وِ دس ؿىل پاییي ًـاى دادُ ؿذُ اػت، ٍلیایي حالت هـاتِ تا حالت لثل هی تاؿذ 

 اًدام خَاّذ گشدیذ. Gravity2تقذ اص تشویة تاس ثملی 
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Load Cases 

 معرفی الگًی ببر جبوبی بر اسبس تحلیل طیفی 1-2-2

دیٌاهیىی خغی عیفی تا لحاػ آى تقذاد اص  دس هقشفی ایي الگَی تاس تایذ ًیشٍی خاًثی حاكل اص تحلیل

اص خشم ػاصُ دس تحلیل هـاسوت وٌذ، دس ًؾش گشفتِ ؿَد. تشای ایي هٌؾَس  90هذّای استقاؿی وِ حذالل %

 تِ ؿشح صیش فول هی گشدد.
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 تحلیل دیىبمیکی سبزٌ  1-2-2-3

هذّای استقاؽ ػاصُ سا  ،اتتشاتش تقذاد عثم 3تتذا ػاصُ سا تحلیل دیٌاهیىی خغی عیفی وشدُ ٍ تِ تقذاد ا

 Display > Showدس هشحلِ تقذ تِ لؼوت  % خشم ػاصُ دس تحلیل هـاسوت وٌذ.90فقال هی وٌین تا 

Table  سفتِ ٍ ّواًٌذ ؿىل صیش ًیشٍی عثمات ًاؿی اص تشویة ًیشٍی هذّای استقاؿی هختلف سا          

 هی خَاًین.

 

 

كفحِ ولیه  تشای هـاّذُ ایي گضیٌِ اتتذا سٍی

ساػت وشدُ ٍ ػپغ ایي گضیٌِ سا اًتخاب وشدُ ٍ 

 پٌدشُ ػوت ساػت سا هغاتك تا ؿىل پش هی ًوایین
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 ج

 ولیه هی ًوایین. okٌدشُ ّای تاص ؿذُ سا ّواًٌذ ؿىل ّای تاال پش ًوَدُ ٍ ػپغ سٍی گضیٌِ پ

 

Show Table 

ًـاى دادُ ؿذُ اػت، لزا همادیش تشؽ ّا سا  SX  ٍSYدس پٌدشُ تاص ؿذُ همادیش تشؽ عثمات تحت تاسّای 

 Define > Loadسا دس لؼوت  ؿذُ اص ّن ون وشدُ تا ًیشٍی ّش عثمِ تذػت آیذ ٍ ػپغ ًیشٍی هحاػثِ

pattern .هغاتك تا ؿىل ّای صیش ٍاسد هی وٌین 

 

Show Table  
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        Load Pattern 

 

 

سا صدُ ٍ پٌدشُ تاص  Add New Casesسفتِ، گضیٌِ   Define > Load Casesػپغ هدذدا تِ لؼوت 

      دلت ؿَد ولیِ هشاحل ّواًٌذ حالت الگَی تاس یىٌَاخت  ؿذُ سا هغاتك تا ؿىل پاییي پش هی ًوایین.

 اًتخاب هی گشدد. SXتا  EXتدای تاس  Load Patternهی تاؿذ، تٌْا تا ایي تفاٍت وِ دس لؼوت 

 سا ّواًٌذ الگَی تاس خاًثی یىٌَاخت پش هی ًوایین. Other Parametersتٌؾیوات پٌدشُ ّای 

 

ولیه  Modify Lateral Loadسٍی گضیٌِ 

وشدُ ٍ ًیشٍی ّا سا هغاتك تا ؿىل پاییي ٍاسد 

 هی وٌین

 نیروها در این قسمت وارد می شوند
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Load Cases 
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 بٍ تیر َب ي ستًوُب8 اختصبص مفبصل  -2

                    دس ایي هشحلِ ولیِ تیشّا سا اًتخاب وشدُ ٍ ػپغ اص عشیك هٌَی 

      ّواًغَس وِ دس ؿىل ّای پاییي ًـاى دادُ ؿذُ اػت،  هفلل ّا سا تِ اتتذا ٍ اًتْای تیشّا اختلاف

 هی دّین.

تٌْا تاس ثملی تحول هی وٌٌذ ٍ ًمـی دس  ًىتِ( تیشّای هیاى عثمِ ٍ تیشّای تا اتلاالت دٍ ػش هفلل

 تحول تاس خاًثی ًذاسًذ، لزا تِ آًْا هفلل اختلاف دادُ ًوی ؿَد.

 

Frame Assignment Hinge 

هَاسد سا ّواًٌذ ؿىل صیش  Modify/Show Auto Hinge Assignment Dataدس هٌَی هشتَط تِ 

 هی وٌین: واهل
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Auto Hinge Assignment Data 

                    ػپغ ولیِ ػتَى ّا سا اًتخاب وشدُ ٍ ّواًٌذ تیش ّا اص عشیك هٌَی 

 هـخلات هشتَط تِ هفاكل ػتًَْا سا ٍاسد هی وٌین:
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Frame Assignment Hinge 

هَاسد سا ّواًٌذ ؿىل صیش   Modify/Show Auto Hinge Assignment Dataدس هٌَی هشتَط تِ 

 هی وٌین: واهل

 

Auto Hinge Assignment Data 

تایذ ػاصُ تحلیل  ٍ تِ ػاصُ افوال ؿذُ اػت تاس افضٍىدس ایي لؼوت ولیِ هـخلات تشای اًدام تحلیل 

 هـخلات ػاصُ اكالح گشدد. ،گشدد ٍ تش اػاع ًتایح حاكل اص تحلیل
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 بررسی خريجی َبی تحلیل8 -3

 دس ایي هشحلِ ػاصُ سا تحلیل هی وٌین.

 

سفتِ ٍ هغاتك ؿىل صیش آى سا پش  Display > Deformed shapeتقذ اص اًدام هشاحل تحلیل، دس لؼوت 

 هیىٌین.

 
Deformed Shape 
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ولیه وشدُ ٍ ػپغ دس  OKدس لؼوت  تشای تمیِ لؼوت ّا، حالت پیؾ فشم تشًاهِ هٌاػة هی تاؿذ.

ّای هختلف تحلیل غیش خغی سا چه هی وٌین ٍ تشسػی هی وٌین وذام یه اص  گامكفحِ اكلی ًشم افضاس، 

 هی تاؿذ، فثَس وشدُ اًذ.  Life Safetyهفلل ّا اص ػغح فولىشد هَسد ًؾش ها وِ 

 
 

 

 

 ّای دس ایي لؼوت ؿواسُ گام

 تحلیل ًوایؾ دادُ هی ؿَد

 ّای دس ایي لؼوت هی تَاى گام

اسی سا فَم ًوَدزتاسگ  

Life Safety فولىشد  ػغح  
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فثَس وشدُ اػت ولیه ساػت  Life Safetyاتتذا تش سٍی تیش هشتَعِ وِ اص ػغح فولىشد  دس هشحلِ تقذ

ٍ  ؿذُ Display > Hinge Resultsٍاسد لؼوت  وشدُ ٍ ؿواسُ آى سا یادداؿت هی وٌین ٍ ػپغ 

 هفلل هَسد ًؾش سا تشسػی هی وٌین.

تٌْا یه هفلل اص ػغح 

فثَس  Life Safetyفولىشد 

 وشدُ اػت
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ؿذُ، تش اػاع ًتایح حاكل اص  Display > Static Pushover Curveدس هشحلِ تقذ ٍاسد لؼوت 

 هی وٌین.تحلیل، تغییش هىاى ّذف سا اكالح 

 

فولىشد ػغح  ایي هفلل اص

Life Safety فثَس وشدُ اػت 
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ّواًغَس وِ دس ؿىل تاال لاتل هـاّذُ هی تاؿذ، تغییش هىاى ّذف هحاػثِ ؿذُ تَػظ ًشم افضاس تشاتش تا 

، 2800ػاًتی هتش هی تاؿذ وِ تؼیاس تِ همذاس هحاػثِ ؿذُ اص ساتغِ اسائِ ؿذُ تَػظ آییي ًاهِ  22.99

 ًضدیه هی تاؿذ.

SF=A * g =0.35*9.81=3.432 

Soil 3 : Ts = 0.7s 

 تغییر مکبن َذف محبسبٍ شذٌ تًسط ورم افسار
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ضشب گشدد،  1.5تغییش هىاى تذػت آهذُ تایذ دس ضشیة  2800 اسداػتاًذ 2اص پیَػت  1-3-7 هغاتك تا تٌذ

 لزا داسین:

                       

 
Load Application 
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 اصالح مشخصبت مفبصل8 -4

 اكالح هفاكل ػتًَْا: 6-1      

 هفاكل هی پشداصین: هـخلاتػاصُ، دس ایي هشحلِ تِ اكالح  هدذد اص تحلیل لثل

سا اص  Nonlinear Hingeگضیٌِ هشتَط تِ  View > Set Display Optionاص لؼوت هشتَعِ تِ اتتذا 

 فقال هی وٌین ٍ ػپغ تِ تشسػی هـخلات هفاكل هی پشداصین. Object Assignmentلؼوت 

 

ٍ  9هی تاؿذ، هفاكل دس عثمِ اٍل تشای ولیِ ػتَى ّا هاتیي ًماط  ّواًغَس وِ دس ؿىل تاال لاتل هـاّذُ

 Define > Section Properties > Frameایي ًىتِ سا یادداؿت وشدُ ٍ تِ لؼوت  هی تاؿذ، 10

Nonlinear Hinges .هی سٍین 

طبقٍ  برای کلیٍ ستًن َب

 36ي  7، مفبصل بیه وقبط ايل

ذمی ببش
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 Add Copy Ofهی تاؿذ، سا اًتخاب وشدُ ٍ ػپغ تِ گضیٌِ  10یا  9یىی اص هفلل ّایی وِ داسای ؿواسُ 

Property .سا اًتخاب هی وٌین 

 

 

قسمت  2دقت شًد ایه 

 ببیذ فعبل گردوذ.
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سا ٍاسد وشدُ ٍ ػپغ سٍی لؼوت  C1ًام  Hinge Property Nameدس پٌدشُ تاص ؿذُ، دس لؼوت 

Modify/Show Hinge Property ؿذُ گضیٌِ ولیه وشدُ ٍ دس پٌدشُ تاصModify/Show 

Moment Rotation Curve Data .سا ّواًغَس وِ دس ؿىل تاال ًـاى دادُ ؿذُ اػت، اًتخاب هی وٌین 

 

آٍسدُ ؿذُ اػت  360( اص ًـشیِ 8-6دس پٌدشُ تاص ؿذُ دس تاال ولیِ لؼوت ّا سا ّواًغَس وِ دس خذٍل )

ولیله  Copy Curve Dataتش سٍی  ػپغ  واهل هی وٌین )ایي خذٍل دس اداهِ ًـاى دادُ ؿذُ اػت(،

سا اًتخاب   Past Curve Data، صاٍیِ ّای دیگش سا اًتخاب وشدُ ٍ گضیٌِ Angleوشدُ ٍ ػپغ دس لؼوت 

  تاس اًدام دّین. 32هی وٌین. دلت ؿَد ایٌىاس سا تایذ 
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 Assign > Frameدس هشحلِ تقذی ولیِ ػتًَْای عثمِ اٍل سا اًتخاب وشدُ، ٍ هفلل هزوَس سا اص لؼوت 

> hinges  ، اختلاف هی دّین.ّواًٌذ ؿىل صیش  

در ایه پريشٌ از مًارد مًجًد در 

 سطر ايل استفبدٌ می گردد.
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 ّویي واس سا تشای ػتًَْا عثمات تاالتش ًیض اًدام هی دّین.

 اكالح هفاكل تیشّا: 6-2      

هدذا تش اػاع هـخلات هفاكل تیشّای هَخَد دس عثمِ اٍل، ّواًغَس وِ دس ؿىل پاییي ًـاى دادُ ؿذُ 

سفتِ، ٍ هفاكل سا  Define > Section Properties > Frame Nonlinear Hingesاػت تِ لؼوت 

 هغاتك تا سٍؽ صیش اكالح هی وٌین.
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 Addهی تاؿٌذ سا اًتخاب وشدُ ٍ گضیٌِ  10یا  9اتتذا اص پٌدشُ صیش یىی اص هفاكلی سا وِ داسای ًمغِ 

Copy Of  Property  سا هی صًین. ػپغ ًامB1&2  سا دس لؼوتHinge Property Name ًَِؿت  

)صیشا دس ایي پشٍطُ تیشّای اًتخاتی دس عثمات اٍل ٍ دٍم یىؼاى هی تاؿٌذ( ٍ سٍی لؼوت 

Modify/Show Hinge Property .ویلیه هی وٌین 

 

برای کلیٍ تیرَب طبقٍ ايل، مفبصل 

 می ببشذ 36ي  7مب بیه وقبط 
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، هغاتك تا ؿىل صیش پش وشدُ ٍ سٍی 360اص ًـشیِ  7-6دس ایي هشحلِ پٌدشُ تاص ؿذُ سا هغاتك تا خذٍل 

 ولیله هی ًوایین. OKدووِ 

 

ريشٌ از مًارد مًجًد در در ایه پ

 سطر ايل استفبدٌ می گردد.



 

46 
 

 

دس ایي هشحلِ تیشّای عثمِ اٍل سا اًتخاب وشدُ ٍ هفلل تقشیف ؿذُ سا ّواًٌذ ؿىل صیش تِ آًْا اختلاف 

 هی دّین.
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Frame Hinges 

 .ّویي واس سا تشای تیشّای ػایش عثمات ًیض اًدام هی دّین

 َب8تحلیل مجذد سبزٌ ي کىترل خريجی  -5

 دس ایي هشحلِ ػاصُ سا هدذدا تحلیل وشدُ خشٍخی ّا سا وٌتشل هی ًوایین.

 :2800اػتاًذاسد  2اص پیَػت  1-12-3وٌتشل تٌذ  7-1

تش اػاع ایي تٌذ عشاحی ػاصُ تایذ تِ ًحَی اًدام ؿذُ تاؿذ وِ هماٍهت ػاصُ دس ًمغِ سػیذى تِ تغییش 

 ًثاؿذ. (  ) تشؽ پایِ خاسی ؿذى هَثش ػاصُ دسكذ تغییش هىاى ّذف، ووتش اص 125هىاًی هقادل 

 ضشب هی ًوایین. 1.25سا دس ضشیة  5اتتذا تغییش هىاى ّذف هحاػثِ ؿذُ دس تخؾ 
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 سا تذػت هی آٍسین:   همذاس  Display > Static Pushover Curveػپغ اص لؼوت 

 

ػاًتی هتش تشؽ پایِ ػاصُ  26.76اص سٍی ؿىل تاال هی تَاى هـاّذُ وشد وِ تحت تغییش هىاى 

ضاتغِ ایي  دس ًتیدِهی تاؿذ                 خَاّذ ؿذ وِ ایي همذاس تیـتش اص          

 تٌذ آییي ًاهِ سفایت ًگشدیذُ اػت.

 :2800اػتاًذاسد  2اص پیَػت  2-12-3وٌتشل تٌذ  7-2

، حذاوثش تغییش هىاى ًؼثی ػاصُ دس تغییش هىاى 2800اػتاًذاسد  2اص پیَػت  2-12-3تش اػاع ایي تٌذ 

 تاؿذ. 2800اػتاًذاسد   3-5-2% همادیش هداص هقشفی ؿذُ دس تٌذ 120ّذف ًثایذ تیـتش اص 

 اًذاصُ همذاساتتذا تا تشسػی گام ّای تحلیل هـخق هی وٌین تحت وذام گام تغییش هىاى ًمغِ ّذف تِ 

ام 19ػاًتی هتش هی تاؿذ. دس ایي پشٍطُ ػاصُ دس گام  21.41تغییش هىاى هحاػثِ ؿذُ دس هشحلِ لثل تشاتش تا 

𝑉𝑦         𝑡𝑜𝑛𝑓 
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ػاًتی هتش سػیذُ اػت وِ ًضدیه تِ تغییش هىاى ّذف هی تاؿذ. ػپغ دسیفت عثمات  21.7تِ تغییش هىاى 

)تشای ػاصُ تتٌی تا ؿىل پزیشی هتَػظ ٍ صهاى  سا دس ایي گام تا همذاس هداص آییي ًاهِ وٌتشل هی ًوایین

 هی تاؿذ(. 0.0051ثاًیِ همذاس هداص آییي ًاهِ تشای دسیفت عثمات تشاتش تا  0.7تٌاٍب ووتش اص 

 

تَضیح آًْا دس ایي دػتَسالقول كشف ًؾش هَاسد صیش ًیض هی تایؼتی دس ًؾش گشفتِ ؿَد وِ تذلیل اختلاس، اص 

 گشدیذُ اػت.

 ًیض اًدام گشدد. y، تشای خْت x(ولیِ هشاحل تاال هی تایؼتی ّواًٌذ خْت 1

 (ولیِ وٌتشل ّای تاال هی تایؼتی تشای ولیِ الگَّای تاس خاًثی اًدام گیشد.2

 

 

D  f                
دس ًتیدِ ایي ضاتغِ سفایت ًگشدیذُ 

 اػت.
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 مىببع8 -6

 ٍیشایؾ چْاسم  ،2800 اػتاًذاسد -1

 ػاصهاى هذیشیت( 360ػاختواى ّای هَخَد، )ًـشیِ ؿواسُ دػتَسالقول تْؼاصی لشصُ ای  -2

 ّا، احؼاى پاوٌیت، ؿایاى پاوٌیت تحلیل ّای هَسد ًیاص دس تْؼاصی لشصُ ای ػاصُ -3

 هٌْذػی صلضلِ، پشٍفؼَس حؼي همذم -4

 هدتثی اكغشی ػشخی، )اػتاتیىی ٍ دیٌاهیىی( آؿٌایی تا هفاّین تحلیل ّای غیش خغی -5

 

اص صحوات هٌْذع هْؼا دهیشچی خْت یاسی دس تْیِ ایي هتي ًْایت  تش خَد الصم هی داًن دس ایٌدا

  داؿتِ تاؿن.تـىش سا 


