
 

 

 SAP2000افزار با نرمای بهسازی لرزهطراحی عملکردی و های دوره سرفصل

 ساعت 111 مدت زمان دوره:

 

 

 CIVIL808برگزار کننده: موسسه آموزشی 

 شریفصنعتی کارشناس ارشد زلزله از دانشگاه  –مدرس: جواد قدرتی 

نیازی برای فارغ التحصیالن رشته عمران ندارد(دوره پیش)این   

 

 

 

 



 

یک دوره طراحی عملکردی و تحلیل غیرخطی زمانی به صورت جامع و کامل خواهد بود که در آن 

ول مفاهیم و اصی، با داشتن تسلط به خطهای غیره مفاهیم مربوط به تحلیلمدرس دوره عالوه بر ارائ

 :باشد کوشا به دانش پژوهان نتقال آنهادر ا زیر

 ل اساسی مکانیک جامدات )استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه(اصو-1

 های بتنی و فوالدیمفاهیم اساسی در طراحی سازه-1

 اصول و مبانی مهندسی زلزله-3

 اصول و مبانی دینامیک سازه-4

از  3فصل  –از مبحث نهم مقررات ملی  13 ای )فصلاصول و مبانی طراحی لرزه-5

 دهم مقررات ملی ( مبحث

هدف (های بتنی و فوالدی طراحی اولیه سازه)مدرس به این مطالب  کتسلط کامل ی عدمبه قطع 

 با مشکل اساسی روبه رو خواهد کرد.طراحی عملکردی را آموزشی هایدوره

لمی خود از دانشگاه صنعتی شریف در های عاندوختهساله و  1تجربه تدریس با مدرس این دوره 

های های و طراحی عملکردی )پروفسور حسن مقدم (، طراحی پیشرفته سازطراحی لرزه یهاکالس

)پروفسور شروین  LRFDهای فوالدی به روش ای سازهحی لرزهاروفسور علیرضا خالو ( و طربتنی )پ

رار پژوهان قنی کامال مفهومی و کاربردی در اختیار دانشقصد دارد تا علم روز دنیا را با بیا ملکی (

های گامی بلند به سوی پیشرفت و ترقی کشورمان در زمینهجامع امید است این دوره  دهد.

 مهندسی و تحقیقاتی باشد.

 

 

 

 

 



 

 شود:هایی که در این دوره بررسی میانواع تحلیل

 های طراحیانواع روش -

 های اولیهمبانی و تئوری -

 سازههای تحلیلانواع روش -

 تحلیل استاتیکی معادل  -

 تحلیل دینامیکی طیفی -

 آور(تحلیل استاتیکی غیرخطی )پوش -

 تاریخچه زمانیتحلیل  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 های دورهسرفصل

 طراحی هایروش انواع -

 مجاز تنش روش به طراحي  -

 مقاومت( و بار ضرائب) حدي حاالت روش به طراحي -

 عملکرد براساس طراحي -

 عملکرد براساس طراحي -

 عملکرد براساس ايلرزه طراحي لزوم و فلسفه -

 عملکرد براساس طراحي روش به موجود ايلرزه هاينامهآئین نگرش بررسي -

 کشور از خارج و کشور داخل بهسازي و ايلرزه هاينامهآئین معرفي -

 اولیه هایتئوری و مبانی -

  رفتاري لحاظ به هاتالش انواع -

 غیراصلي و اصلي ايسازه اجزاي -

 سازه و المان سطح در عملکرد سطوح -

 ايلرزه خطر سطوح انواع -

 مصالح مقاومت انواع -

 هاسازه تحلیل هایروش انواع -

 خطي استاتیکي تحلیل -

 خطي رفتار -

 دینامیکي و استاتیکي بارگذاري-دینامیکي و استاتیکي آنالیز -دینامیکي و استاتیکي رفتار -

  0022 استاندارد چهارم ویرایش در معادل استاتیکي تحلیل -

 طیفي دینامیکي تحلیل -

 پي دار شتاب تحریک بر خاک اثرات -



 

 خاک پرید و خاک برشي موج سرعت بر موثر پارامترهاي -

 سازه بر خاک میرایي اثرات -خاک فیلتراسیون -

 مخرب و سازنده تداخل-رزونانس یا تشدید -

 آن بر خاک اثرات و 0022 استاندارد طیف شکل مفهومي تفسیر  -

 آن در پیک انواع و زلزله شتاب رکورد معرفي -

 PEER سایت از زلزله شتاب رکورد انواع دریافت نحوه -

 مربوطه کاربردهاي بررسي و Seismosignal افزارنرم معرفي -

 جابجایي و سرعت شتاب، زماني هايسري ترسیم -

 هاطیف شکل با رابطه در مربوطه تفاسیر همراه به جابجایي و سرعت شتاب، پاسخ هايطیف ترسیم -

 دور و نزدیک حوزه هايزلزله معرفي -

 دور حوزه با آنها تفاوت و نزدیک حوزه هايزلزله مشخصات -

 نزدیک حوزه در ForwardDirectivity , FlingStep اثرات -

 مربوطه رکوردهاي روي از نزدیک حوزه رکوردهاي تشخیص نحوه -

 نزدیک حوزه و سایت اثرات و جابجایي و سرعت شبه سرعت، شتاب، شبه شتاب، هايطیف آوردن دست هب -

 آنها بر دور و

 دور حوزه و نزدیک حوزه در موجود استانداردهاي براساس زلزله رکوردهاي مقیاس هايروش -

 0022 استاندارد طیف آوردن دست به نحوه -

 سازه مودهاي آودن دست به و دالمو آنالیز -

 مودي موثر جرم و جرمي مشارکت درصد -

 0022 استاندارد چهارم ویرایش در طیفي دینامیکي تحلیل روش معرفي -

 SAP2000 افزار نرم در طیفي دینامیکي تحلیل -

 آور()پوش غیرخطي استاتیکي تحلیل -



 

 ینا معایب و مزایا بررسي و عددي مثال با مفهومي صورت به (آور پوش) غیرخطي استاتیکي تحلیل معرفي -

 تحلیل

 (062 نشریه) ضرائب روش از هدف جابجایي محاسبه -

 یرایشو 062 نشریه در شده ارئه فرمول) ASCE41 , FEMA356-13 در ضرائیب روش مقایسه -

 (20 و 08سال

 ASCE41-13 فرمول در موجود ایرادات و نواقص بررسي -

 FEMA جمله من فني ادبیات در شده ارائه جدید روابط بررسي -

 کنترل نقطه -

 جانبي و ثقلي بار حاالت تعریف -

 کامل عددي مثال نمونه همراه به افزار نرم در تصادفي پیچش اعمال نحوه -

 مصالح کردن غیرخطي هايروش انواع -

 غیرخطي محدود المان روش -

 (MATLAB,XTRACT افزارهاينرم از استفاده با کامل و جامع صورت به)فایبري المان روش -

 تئوري و مباني -

 مصالح کرنش-تنش رفتار انواع -

 غیرمحصور و محصور بتن رفتار -

 کششي و فشاري فوالدهاي رفتار -

 کننده محصور فوالدهاي رفتار -

 MATLAB و XTRACT افزارنرم از استفاده با آن آوردن دست به نحوه و انحنا ممان نمودار معرفي -

 خمشي هايتغییرشکل -

 برشي هايتغییرشکل -

 طولي آرماتورهاي لغزش از ناشي هايتغییرشکل -



 

 مربوطه هايتغییرشکل سایر و انحنا-ممان نمودار طریق از جابجایي-بار نمودار محاسبه -

 (آرمهبتن هايسازه)المان سطح در و ايسازه سطح در شکست انواع معرفي -

 سازه کلي رفتار بر کدام هر اثرات نحوه و (Rubture&Fracture) نرم شکست و ترد شکست -

 آرمهبتن تیرهاي در شکست انواع -

 خمشي شکست -

 برشي شکست -

 خمشي-برشي شکست -

 آرمهبتن هايستون در شکست انواع -

 خمشي شکست -

 شکست در آن اثرات و پذیريشکل تعریف -

 مقطع سطح مرکز از آن عبور و خنثي تار گردعقب دلیل به شکست -

 کششي طولي آرماتورهاي گسیختگي دلیل به شکست -

 ايلرزه طراحي در مطلوب شکست -

 ( جانبي ناپایداري یا و) جانبي مقاومت دادن دست از -

 ( ثقلي ناپایداري یا و) محوري مقاومت دادن دست از -

 خمشي-برشي شکست -

 ( جانبي ناپایداري یا و)  جانبي مقاومت دادن دست از -

 ( جانبي ناپایداري یا و)  ثقلي مقاومت دادن دست از -

 Elwood توسط شده ارائه تئوري -

 برشي شکست -

 پالستیک مفصل روش -

 بتني هايسازه در پالستیک مفاصل -



 

 تیر مفصل -

 ستون مفصل -

 قبلي ویرایش به نسبت نشریه در گرفته صورت تغییرات بررسي -

 معادل ستون روش به برشي دیوار مفصل -

 فوالدي هايسازه در پالستیک مفاصل -

 خمشي قاب در تیر مفصل -

 خمشي قاب در ستون مفصل -

 (EBF و شورون ،يضربدر) مهاربندي انواع مفصل -

 هدف جابجایي آوردن دست به در خطا و سعي و آنالیز -

 همگرائي عدم به مربوط مشکالت رفع به مربوط هايروش انواع شرح -

 کدام هر تفسیر و نتایج کامل شرح -

 مربوطه ضوابط تفسیر و آورپوش در 022-02 اعمال شرح -

 بتني و فوالدي ژاکت با بهسازي هايروش انواع ارائه -

 برشي دیوار و فوالدي مهاربندهاي با بهسازي هايروش ارائه -

 غیرخطي زماني تاریخچه تحلیل -

 تحلیل این معایب و مزایا بررسي و زماني تاریخچه تحلیل شرح -

 زماني تاریخچه آنالیز به مربوط  )LoadCase(بار حاالت و الزم (Function)توابع تعریف -

 زماني تاریخچه تحلیل در تصادفي پیچش اعمال نحوه -

 اينامهآئین ظوابط با مطابق زماني تاریخچه تحلیل در 022-02 بند اعمال -

 زماني تاریخچه تحلیل به مربوط نتایج تفسیر و هاخروجي کامل شرح -

 



 

دید بهتر به کاربران محترم برخی از مباحث و سواالت مهمی که در این دوره به آنها برای ارائه 

شود:پرداخته خواهد شد خدمتتان ارائه می  

تفاوت ماهیتي نیروي زلزله و باد در چیست؟چرا بایستي سازه براي نیروي باد حتما به صورت  -0

 اجباري به این طراحي نیست؟مقاومتي طرح شود ولي براي طراحي سازه در برابر نیروي زلزله 

 

 گردد؟آیا این تفاوت ماهیتي صرفا به رفت و برگشتي بودن زلزله برمي -0

 مدهاي خرابي ناشي از بار جانبي باد و زلزله چه تفاوتي باهم دارند؟ -0

 

 

 



 

 هاي طراحي براي این دو نوع بار جانبي چگونه خواهد بود؟ها روشوجود این تفاوتبا  -4

 مقاومت و تغییرشکل چه تفاوتي با هم دارند؟وش طراحي براساس ر -8

 نیروي پایستار و ناپایستار چیست؟ -6

 و چه ارتباطي با زلزله و باد دارد؟ ؟پذیري چیستشکل -7

 هاي داخلي و خارجي چگونه است؟نامهشکل پذیري و نیروي ناپایستار از دید آئین -0

گاهي در روش طراحي ضریب اطمیناني که در روش طراحي براساس مقاومت وجود دارد چه جای -2

 براساس تغییرشکل دارد؟

 هایي هستند؟هاي موجود چه تحلیلانواع تحلیل -02

 گویند؟رفتار خطي در ریاضیات به چه نوع رفتاري مي -00

 گویند؟رفتار خطي در مهندسي زلزله به چه نوع رفتاري مي -00

 گویند؟رفتار خطي مي خطي باشد داراي معادله اي کهصرفا به هر معادله -00

 ي و دینامیکي در مهندسي زلزله چگونه است؟رفتار استاتیک -04

 بارگذاري استاتیکي و دینامیکي در مهندسي زلزله چگونه است؟ -08

 آنالیز استاتیکي و دینامیکي در مهندسي زلزله چگونه است؟ -06

را شرح  0022اصول اولیه و مفاهیم اساسي در تحلیل استاتیکي معادل در ویرایش چهارم استاندارد  -07

 دهید؟

 هاي مشخص شده است؟طرح مطابق شکل زیر شتاب کدام یک از بخششتاب مبناي  -00

 



 

 

 شود؟ضریب بازتاب چیست و چرا در شتاب مبناي طرح ضرب مي  -02

 پذیري و ضریب رفتار چه ارتباطي باهم دارند؟شکل -02

 پذیري و ضریب رفتار چگونه تغییر خواهند کرد؟با افزایش ارتفاع سازه شکل -00

 غیرخطي نیز وجود دارد؟هاي آیا ضریب رفتار در تحلیل -00

 جایگاه ضریب رفتار چیست؟و طراحي عملکردي اي در بهسازي لرزه -00

 هاي تحلیل دینامیکي طیفي با تحلیل استاتیکي معادل در چیست؟تفاوت -04

 چه زماني بایستي از تحلیل دینامیکي طیفي استفاده کرد؟ -08

 شود؟رکورد شتاب از محل وقوع زلزله تا به سطح خاک دچار چه تغییراتي مي -06

 

 شود؟اي فقط از شتاب حداکثر براي تحلیل و طراحي استفاده ميهاي لرزهنامهآئینچرا در  -07

 

 



 

به غیرا مقادیر شتاب، سرعت و جابجایي چه پارامترهاي دیگري شدت لرزش سازه را تحت تاثیر قرار  -00

 دهند؟مي

 د؟افتمي ها به چه صورتي اتفاقپدیده تشدید )تداخل سازنده و مخرب( و فیلتراسیون در انواع خاک -02

 

 را به صورت کامل تفسیر کنید: 0022نمودار طیف طراحي استاندارد  -02

 

 

 

 

 

 



 

 آوردن طیف پاسخ از طریق انتگرال دوهامل به وسیله کد نویس در متلب و اکسل :نحوه به دست -00

 

باشد؟چگونه مي Seismosignalافزایش دقت محاسباتي طیف پاسخ در مقایسه با محاسبات  -00

 

 



 

 هاي متفاوت :بررسي تحریک شتابدار سینوسي برروي چهار ساختماني بتني با ارتفاع -00

 

 معادالت حرکت حاالت گذرا و پایدار و ترسیم نمودارها و معادالت رفتاري -

 هاي مختلف و مقایسه رفتاري آنهافرکانسها در تشدید هر کدام از سازه -

 

 پخش کلیب مربوط به این چهار سازه براي درک بهتر پدیده تشدید -

 

 

 



 

 جابجایي، سرعت، شبه سرعت، شتاب و شبه شتاب و تفاسیر مربوطه:هاي پاسخ بررسي طیف -04

 طیف جابجایي

 

 شود؟چرا نمودار از نقطه صفر شروع مي -08

 کند؟این مقدار مشخص چیست؟به یک مقدار مشخص میل ميچرا نمودار در پریدهاي باال  -06

 باشند؟هاي موجود در نمودار نشان دهنده کدام پدیده ميپیک -07

 ها مشهود است؟چرا اثرات افزایش میرایي بیشتر در پیک -00

 دهد؟چرا افزایش میرایي در ابتدا و انتهاي نمودار تاثیري نشان نمي -02

 باشد؟گر چه ویژگي از سایت ميباریک در نمودار بیانهاي تیز و هاي پهن و یا قلهوجود قله -42

 توان نوع خاک سایت را تشخیص داد؟چگونه؟آیا از روي طیف مي -40

 طیف پاسخ سرعت و شبه سرعت

 



 

 شود؟چرا نمودار از نقطه صفر شروع مي -40

 کند؟این مقدار مشخص چیست؟چرا نمودار در پریدهاي باال به یک مقدار مشخص میل مي -40

 باشند؟ود در نمودار نشان دهنده کدام پدیده ميهاي موجپیک -44

شوند؟و نمودار شبه چرا در ابتدا نمودار سرعت و شبه سرعت برروي هم افتاده و در انتها از هم دور مي -48

 کند؟سرعت به صفر میل مي

 طیف پاسخ شتاب و شبه شتاب

 

 شود؟چرا نمودار از یک نقطه غیر صفر شروع مي -46

 باشند؟نشان دهنده کدام پدیده مي هاي موجود در نمودارپیک -47

اند و در انتهي نمودار این دو از چرا در ابتداي نمودار، دو منحني شتاب و شبه شتاب به روي هم افتاده -40

 اند؟همدیگر دور شده

 هاي پاسخ را صورت کامل و مفهومي شرح دهید؟اثرات برروي طیف -42

 Forward Directivity-Fling Stepبررسي جامع حوزه نزدیک گسل و پارامترهاي مربوطه:  -82



 

 

 

 

 اي و عملکردي تفاوت اعمال رکورد حوزه نزدیک و دوره چه تفاوتي با همدیگر دارد؟در محاسبات لرزه -80

 دلیل دوران رکوردهاي حوزه نزدیک چیست؟ -80

 باشد؟ویرایش سوم و چهارم به چه صورتي مي 0022مقیاس رکوردهاي زلزله با روش استاندارد  -80



 

 

 توان به عنوان ضریب مقیاس استفاده کرد؟مي 0022از شتاب مبناي طرح در استاندارد آیا  -84

چگونه  Seismosgnalافزار هاي یک رکورد زلزله به وسیله نرمهاي زماني و طیفنحوه ترسیم سري -88

 باشد؟مي
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اي یک سیستم چند درجه آزاد چگونه با رفتار یک سیستم تک درجه آزاد معادل سازي لرزهرفتار  -87
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 دهید:
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 هاي موجود چه تفاوتي دارد؟و براي سازه (0022استاندارد 

 مراحل تحلیل پوش آور را به صورت سیستماتیک شرح دهید: -64

تفاوتي چه  0020با ویرایش  0008ویرایش  براي محاسبه تغییرمکان هدف در 062فرضیات نشریه  -68

 دارد؟

 چگونه است؟ 20و  08آور در ویرایش محدوده مجاز براي اعمال تحلیل پوش -66

 باشد؟در نشریه چگونه مي تحلیل استاتیکي غیرخطيتغییرات اساسي در  -67
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