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 :ؿاهل هشاحل صیش اػت ETABSتِ عَس ولی ًىات عشاحی حالت حذی دس 

 هدضا Ryتؼشیف هلالح تش اػاع 1.

 فـشدُ ٍ فـشدُ لشصُ ایتِ كَست تؼشیف هماعغ 2.

ٍ  هثحث ؿـن همشسات هلی ػاختواى  تشویثات تاس ػادی ٍ تـذیذ یافتِ عثك تؼشیف اًَاع تاس ٍ  3.

 صلضلِتاس ّای فشضی خاًثی ّوشاُ تا تاس ّای ثملی ٍ ؿاهل  2800اػتاًذاسد  4ٍیشایؾ 

 

 :( هؼتمین یا عَل هَثش)ًَع آًالیض پایذاسی اًتخاب 4.

 1.5تؼییي هیگشدد ٍ تا  B2سٍی تؼییي دسیفت ػاصُ ؿاخق پایذاسی ٍ ػپغ ضشیة اص ) B2 حذع ضشیة 

وَچىتش  1.7اص   B2ٍ اگش . وَچىتش تاؿذ هیتَاًین اص عَل هَثش اػتفادُ وٌین 1.5همایؼِ هیگشدد چٌاًچِ اص 

 .تَد هی تَاى تاس ّای فشضی خاًثی سا فمظ تِ تاس ّای ثملی داد

 (تضسي ٍ وَچه P-Delta:  ) تؼشیف ًحَُ لحاػ اثشات هشتثِ دٍم.    5

 AISC 360-10ػاصُ تِ سٍؽ حالت حذی عثك تٌظیوات  عشح لشصُ ای ٍ عشاحی .      6

 

 کٌتشل طشح لشصُ ای ساصُ طثك الضاهات هثحث دّن+ 



 تعریف هصالح. 1

 

 Ry ًَع همطغ

 1.25 لَلِ ای ٍ لَعی ؿىل ًَسد ؿذُ هماعغ

 I-H 1.2 ًاٍداًی ، ًثـی ، ػپشی ٍ ػایش هماعغ ًَسد ؿذُ ؿاهل هماعغ

 1.15 ٍ تؼوِ هماعغ ػاختِ ؿذُ اص ٍسق



 تعریف هقاطع فطردُ لرزُ ای -2

سٍؽ اٍل : Import new property : ِؿذُ تا ایوپَست وشدى هماعغ اص لثل ػاختProper 

 فایل ّواى  ػپغ .وٌیذ ایوپَست  pro ّای فایل اص  سا ًیاص هَسد هماعغ ٍ وٌیذ تاص  ایتثض تش پاییي ّای ًؼخِ تا  سا فایل تایذ اتتذا

 اگش حال .تاؿذ هماعغ فشهت تغییش تِ ًیاصی آًىِ تذٍى ّؼتٌذ هذل دس خَدؿاى خای ػش هماعغ .وٌیذ تاص 2013 ًؼخِ تا سا

  export xml لاتلیت اص تایذ تاؿیذ داؿتِ xml خشٍخی اتاى آیٌذُ ّای فایل تشای دائوی عَس تِ خَد  pro هماعغ اص تخَاّیذ

  تثذیل xml تِ سا pro هماعغ هیتَاًیذ تشتیة ایي تِ ٍ تؼاصد xml پؼًَذ تا فایل یه ؿوا تشای تا وٌیذ اػتفادُ 2013 ًؼخِ

 .تاؿٌذ اػتفادُ لاتل ّن ّویـِ وِ وٌیذ

سٍؽ دٍم :Add New Property  : ػاختي همغغ خذیذ دس

 Sectionیا Generalایتثض اص عشیك  تِ كَست 

Designer  ٍ ... ػپغ اوؼپَست تِ فشهتxml : 

هیتَاى تواهی فایل ّای  xmlتشای هؼادل وشدى هماعغ تا فشهت 

تاص وشد ٍ دس آى تِ دلخَاُ    notepadسا تا  xmlتا فشهت 

 .هـخلات همغغ سا تِ هـخلات همغغ هؼادل تغییش داد

(  اػاع همغغ پالػتیه  Zاػاع همغغ االػتیه تِ  Sتغییش )

 یا تغییش هـخلات ظاّشی همغغ



 ETABS 2013ساًتیوتری تِ ًرم افسار  20تا فاصلِ   2IPE 240تعریف هقطع : هثال

چٌاًچِ تخَاّین همغغ سا تِ كَست فـشدُ تِ ًشم افضاس تؼشیف وٌین تِ ًحَیىِ لاتل تـخیق تاؿذ  الصم اػت :    هشحلِ اٍل

تِ ًشم افضاس   Generalٍ اص ًَع  Section Designerیا   Steel I/Wideآًشا تا یىی اص ؿىل ّای تؼشیف ؿذُ هثال 

 :تـٌاػًَین تا ًشم افضاس تتَاًذ هـخلات ٌّذػی دلیك همغغ هشتَعِ سا تذػت آٍسد  ٍ آًشا اػتخشاج هیىٌین

ِهماعؼی وِ دس : تَخSection Designer 

 xmlػاختِ هیـًَذ لاتل اوؼپَست ؿذى تِ فشهت 

 ًیؼتٌذ



 ETABS 2013تررسی جسء تِ جسء ّریک از گسیٌِ ّای هٌَی طراحی در 

ػاخت همغغ خذیذ تا هـخلات یه :    هشحلِ دٍم

 Add Newهمغغ فـشدُ اص عشیك  گضیٌِ 

Property   (ِاص ؿىل همغغ هـات) 

 

 هشحلِ ػَم :Export   همغغ ػاختِ ؿذُ تِ فشهت

xml  



 ETABS 2013تررسی جسء تِ جسء ّریک از گسیٌِ ّای هٌَی طراحی در 

 هشحلِ چْاسم تاص وشدى همغغ ػاختِ ؿذُ تا فشهتxml  اص عشیف فایل

اػوال تغییشات هـخلات ٌّذػی همغغ فشضی  notepadهتٌی 

 2IPE240-D200ػاختِ ؿذُ تا همغغ 

 هشحلِ پٌدن :Save  ُوشدى فایل ادیت ؿذُ ٍ اص دٍتاسimport  وشدى

 xmlّواى فایل 

هیـٌاػذ اها  IPEایي حالت ًشم افضاس همغغ ًْایی سا تِ ؿىل ته دس 

 .  هیخَاًذ 2IPE240-D200هـخلات ٌّذػی آًشا اص همغغ 



 2800ٍ ٍیرایص چْارم استاًذارد  92تعریف اًَاع تار طثق هثحث ضطن ٍیرایص سال  -3





 (ٍیشایص چْاسم 2800آییي ًاهِ  9-3-3تٌذ )ًیشٍی لائن ًاضی اص صلضلِ 

ضْش تْشاى یؼٌی دس هٌطمِ تا سطح خطش صلضلِ صیاد ٍالغ ضذُ است؛ پس دس ّش صَست اػوال تاس  دس ساصُ  -1

 .  لائن صلضلِ ضشٍسی است

 تِ دلیل ٍجَد کٌسَل دس ساصُ ، تذٍى تَجِ تِ هحل لشاسگیشی ساصُ اثش تاس لائن صلضلِ ضشٍسی است   -2

.  ایي تاس تِ توام لسوتْای ساصُ اػوال هیطَد. است Wpساصُ دسصذی اص تاس هشدُ  1تاس لائن ًاضی اص تٌذ  -3

تشگطتی ٍ تذٍى هٌظَس اثش کاٌّذُ تاس ّای ثملی است  ٍ تاس سٍ تِ تاالی آى ضشٍسی ًیست کِ تِ  ایي تاس سفت ٍ 

 .  پی ًیض اػوال ضَد

 

 .هؼادل کشد  Sdsتشای اػوال تاس لائن صلضلِ تشای کل ساصُ است سا هی تَاى تا ضشیة  Ez1تاس  -4

 .ٍ یکثاس تشای تالکي ّا ٍاسد کشد  0.6AIWدس تالکي ّا ٍ  کٌسَل ّا ، هی تَاى تشاتش همذاس  Ez2تاس   -5

 

تشای ایٌکِ دس ًشم افضاس  . ًذاسًذهطاسکت  30-100ٍ دس  لائن صلضلِ دس تشکیة تاسّای تطذیذ یافتِ تاسّای  -6

 seismicتشکیة تاسّای تطذیذ یافتِ تِ صَست خَدکاس تش اساس توام حاالت تاس تؼشیف ضذُ تِ صَست 

 otherساختِ هیطَد تشای ایٌکِ ایي تاسّا دس آى هطاسکت دادُ ًطًَذ، تشای ایي حاالت تاس اص حالت تاس 

 .  استفادُ خَاّین کشد



 (ضشیة اضافِ هماٍهت: )ًکاتی اص تاسگزاسی صلضلِ

دس هَاسدی وِ تش اػاع دیگش هثاحث همشسات هلی ػاختواى ٍ آییي ًاهِ ّای   11-11-6عثك تٌذ 

عشاحی اػتفادُ اص ًیشٍی تـذیذ یافتِ ًاؿی اص صلضلِ ضشٍسی اػت تایذ اثشات هَلفِ ّای افمی صلضلِ  

 .  دس ضشیة اضافِ هماٍهت ضشب ؿذُ ٍ ػپغ دس تشویة تاسّای ؿاهل اثش صلضلِ تِ واس سٍد

 

 .هَاسد اػتفادُ اص ضشیة اضافِ هماٍهت هی تَاى ضشیة ًاهؼیٌی ػاصُ سا تشاتش ٍاحذ دسًظش گشفتدس 

 

اضافِ هماٍهت کِ جْت تشکیة تاسّای تطذیذ یافتِ استفادُ هیطَد دس ایي هثال ضشیة 

ایي ضشیة تشای جْت لاب خوطی طثك هثحث دّن تشاتش  . ًیض تشای دٍ جْت هتفاٍت است

 .هیثاضذ 2تشای جْت لاب سادُ ٍ هْاستٌذ ّن هحَس تشاتش  3



 ًحَُ کاّص سشتاس تاس صًذُ 
واّؾ ػشتاس صًذُ . هثحث دّن تغییش دس ًحَُ اػوال واّؾ ػشتاص تاس صًذُ هیثاؿذ 92اص هْوتشیي تغییشات ٍیشایؾ 

 هیثاؿذ تِ ّویي خْت اص ایي پغ هیتَاًین اص ایي آییي ًاهِ دس ًشم افضاس ASCE7.10 ظاّشاً تش اػاع آییي ًاهِ

ETABS 2013 خْت واّؾ ػشتاس صًذُ اػتفادُ وشد. 



 تاسهؼشفی حاالت 
 
  DEADحالت تاس  -1

 .  ایي حالت تاس فمط ٍلتی تؼشیف هیطَد کِ سمف اص ًَع کاهپَصیت تاضذ ٍ طشاحی تیشّای کاهپَصیت دس ًشم افضاس اًجام ضَد . SUPER DEADاص ًَع  SDحالت تاس  -2
 

 .  کیلَگشم تش هتش هشتغ است 500لحاظ کشدى تاس صًذُ طثمات دس لسوتْایی کِ تاس صًذُ تشاتش تشای  live ًَع اص   LIVEحالت تاس  -3
 .  دس تام تیي تاسّای صًذُ ، تشف ٍ تاسایي همذاس هاکسیون سا دس ایي حالت تاس ٍاسد هیکٌین. تشای لحاظ کشدى تاس صًذُ تام ROOF LIVEًَع اص   RLIVEحالت تاس  -4
 کشدکیلَگشم تش هتش هشتغ تاضذ جض دس هَسد پاسکیٌگْا هیتَاى ایي حالت تاس سا اػوال  500تشای کاستشیْایی کِ تاس صًذُ آًْا کوتش اص  . REDUCED LIVEًَع اص   RLحالت تاس  -5
 

  تاس تشف  Snowًَع اص  Sحالت تاس  -6
 

 تشای تؼشیف تاس هؼادلساصی  OTHERاص ًَع  MASSحالت تاس  -7
 

 (. هیطَد ٍ ضشیة صلضلِ دس آى هؼشفی هیطَدتؼشیف   USER COEFFICIENTًَعحاالت تاس فَق اص توام ) : تِ ضشح صیش  SEISMICتاس صلضلِ اص ًَع حاالت -8
- EX  تشای صلضلِ جْتx   تذٍى تشٍى اص هشکضیت اتفالی 
-EY  تشای صلضلِ جْتy   تذٍى تشٍى اص هشکضیت اتفالی 
- EPX  تشای صلضلِ جْتX  دسصذ دس جْت هثثت   5تا تشٍى اص هشکضیت اتفالی تِ هیضاى 
-EPY  تشای صلضلِ جْتy  دسصذ دس جْت هثثت   5تا تشٍى اص هشکضیت اتفالی تِ هیضاى 
-ENX  تشای صلضلِ جْتx  دسصذ دس جْت هٌفی   5تا تشٍى اص هشکضیت اتفالی تِ هیضاى 
-ENY  تشای صلضلِ جْتy  هٌفیدسصذ دس جْت  5تا تشٍى اص هشکضیت اتفالی تِ هیضاى 
 تشای اػوال تاسّای لائن صلضلِ ًاضی اص طشُ ّا   EZ1حالت تاس  -
 ضذیذجْت اػوال تاسّای لائن صلضلِ ًاضی اص لشاسگیشی ساصُ دس هٌطثك تا خطش صلضلِ تسیاس  EZ2حالت تاس  -
 

 (حالت 12)   : تِ ضشح صیش  NOTIONALتشای لحاظ کشدى خطاّای ساخت تِ ضشح صیش اص ًَع  NOTIONALتاس حاالت -9
- NDEADX  جْت اػوال تاس هََّهی هتٌاظش تا تاس هشدُ یک دس جْتx  دسصذ  0.2تِ هیضاى 
-NDEADY  جْت اػوال تاس هََّهی هتٌاظش تا تاس هشدُ یک دس جْتy  دسصذ  0.2تِ هیضاى 
-NSDX  ٍُدس جْت  2جْت اػوال تاس هََّهی هتٌاظش تا تاس هشدُ گشx  دسصذ  0.2تِ هیضاى 
-NSDY  ٍُدس جْت  2جْت اػوال تاس هََّهی هتٌاظش تا تاس هشدُ گشy  دسصذ  0.2تِ هیضاى 
-NRLX  جْت اػوال تاس هََّهی هتٌاظش تا تاس صًذُ طثمات تا لاتلیت کاّص سشتاس دس جْتx  

-NRLY  جْت اػوال تاس هََّهی هتٌاظش تا تاس صًذُ طثمات تا لاتلیت کاّص سشتاس دس جْتy  

- NLIVEX  جْت اػوال تاس هََّهی هتٌاظش تا تاس حالتLIVE  دس جْتx  دسصذ  0.2تِ هیضاى 
- NLIVEY  جْت اػوال تاس هََّهی هتٌاظش تا تاس حالتLIVE  دس جْتy  دسصذ  0.2تِ هیضاى 
- NRLIVEX  جْت اػوال تاس هََّهی هتٌاظش تا تاس حالتRLIVE  دس جْتx  دسصذ  0.2تِ هیضاى 
- NRLIVEY  جْت اػوال تاس هََّهی هتٌاظش تا تاس حالتRLIVE  دس جْتy  دسصذ  0.2تِ هیضاى 
- NSX  جْت اػوال تاس هََّهی هتٌاظش تا تاس حالتS  جْت دسx  دسصذ  0.2تِ هیضاى 
- NSY  جْت اػوال تاس هََّهی هتٌاظش تا تاس حالتS  جْت دسy  دسصذ  0.2تِ هیضاى 



 تشکیثات تاسگزاسی جْت طشاحی ساصُ 
 
ایي تشکیثات تِ صَست کلی جْت طشاحی ساصُ است ٍ لضٍهاً ّویي تشکیثات تاسگزاسی تِ ًشم افضاس ٍاسد  -1

 .ًویطَد
 

تشکیثات تاسگزاسی تطذیذ یافتِ ّویي تشکیثات خَاٌّذ تَد کِ دس آى ضشیة تاس صلضلِ ّای افمی دس  -2
 .  ضشیة اضافِ هماٍهت ضشب هیطَد

 
دسصذ جْات دیگش   30دسصذ ًیشٍی صلضلِ یک جْت تا  100تشکیثات فَق تا فشض لضٍم اػوال تشکیة  -3

.  دسصذ است 100فشض تش ایي است کِ هطاسکت تاس لائن صلضلِ تا تاسّای افمی ّویطگی تا هطاسکت . است
ًثاضذ لضٍهی تِ لحاظ کشدى اثش ّوضهاى ّش دٍ تاس افمی صلضلِ  30-100الثتِ دس صَستی کِ ساصُ ضاهل اثش 

 .  ًیست ٍلی دس ایٌجا دس جْت اطویٌاى حالت تحشاًی اًتخاب ضذُ است
 

کیلَگشم تش هتش هشتغ است ، ضشیة تاس صًذُ   500طشاحی ایي ساصُ کوتش اص  RLتا تَجِ تِ ایٌکِ تاس صًذُ  -4
RL  1.2دس تشکیة سشیD+1.6Lr+L )  تغییش  0.5تِ ضشیة  1تِ جای (  هثحث ضطن  3-3-2-6تٌذ

 .  ّویي ٍضؼیت تشای تشکیة تاسّای هشدُ تا صًذُ ٍ صلضلِ ّن صذق هیکٌذ. هیکٌذ
 

 دسصذ است دس تاسّای جاًثی صلضلِ فالذ تشٍى  30، حالت تاسی کِ ضاهل  30-100دس تشکیة تاسّا تشای اثش  -5
 .  هشکضیت اتفالی اًتخاب ضذُ اًذاص 

 
کِ هشتَط تِ کٌسَلْاست دس حالتی کِ سٍ تِ تاال هیثاضذ تذٍى ٍجَد تاسّای   EZ1حالت تاس لائن صلضلِ  -6

 . هشدُ ٍ صًذُ هیثاضذ



 فلضیتشکیة تاسّای اصالح ضذُ تَسط هؼشفی تِ ًشم افضاس جْت طشاحی اسکلت 

دس اها  . تشکیة تاسّا تَسط ًشم افضاس تِ صَست خَدکاس تَلیذ هیطَد AISC360-10دس حالت طشاحی تا آییي ًاهِ 

 :  داسد ٍجَد  دٍ ًکتِ هْن ایي هَسد 

 

ایي هسالِ تِ صشاحت دس ) سا ًیض لحاظ ًوَد  30-100دس تشکیة تاسّای تطذیذ یافتِ دس صَست لضٍم تایذ اثش  -1

ایي دس صَستی است کِ دس تشکیة تاسّای ػادی ًیض هلضم تِ اػوال ایي تشکیة  (. هثحث دّن جذیذ رکش ضذُ است

اها دس  . تایذ اػوال ضَد 0.3الصم تاضذ، دس تشکیة تاس تطذیذ یافتِ ًیض ضشیة  30-100دس صَستی کِ اثش . هی تاضین

اػوال هیطَد کِ   1تشکیة تاسّای خَدکاس تطذیذ یافتِ ًشم افضاس ایي ضشیة اػوال ًویگشدد ٍ تِ جای آى ضشیة 

 .  تاػث دست تاال ضذى ایي تشکیة تاسّا هیطَد

 

سیستن ساصُ ای استفادُ ضذُ دس دٍ جْت تا ّن هتفاٍت است، ضشیة اضافِ هماٍهت کِ جْت تشکیة  چَى -2

ایي ضشیة تشای جْت لاب خوطی طثك  . تاسّای تطذیذ یافتِ استفادُ هیطَد ًیض تشای دٍ جْت هتفاٍت است

اها دس ًشم افضاس فمط یک ضشیة ٍاسد  . هیثاضذ 2تشای جْت لاب سادُ ٍ هْاستٌذ ّن هحَس تشاتش  3هثحث دّن تشاتش 

 حال تایذ چِ ضشیثی سا ٍاسد کٌین؟ . هیطَد



 

 :  تِ ضشح صیش است  اها ساُ حلی کِ پیطٌْادی

 

تشای ایٌکِ تٌْا یک ضشیة اضافِ هماٍهت سا تتَاًین تِ ًشم افضاس تذّین ، تا فشض ایٌکِ هثالً ضشیة اضافِ   -1

ضشیة صلضلِ سا دس ضشیة   ( Xدس ایٌجا جْت ) لحاظ کٌین، هیتَاًین تشای جْت لاب خوطی  2هماٍهت سا تشاتش 

تشای جثشاى ایي اضافِ ضشیة کِ تشکیة تاسّای ػادی سا دست تاال هیکٌذ، دس تشکیة تاسّای ػادی  . ضشب کٌین

 .  سا دس ضشیة          ضشب هیکٌینهْاستٌذی  ضشیة تاس صلضلِ جْت لاب سادُ

 

دس هَسد حاالت تاس لائن صلضلِ تا فشض ایٌکِ ایي حاالت تاس دس تشکیة تاسّای تطذیذ یافتِ ًیاصی تِ ٍاسد ضذى  -3

 .  هؼشفی هیطًَذ Otherًذاسًذ ٍ تشای ایٌکِ ًشم افضاس آًْا سا هطاسکت ًذّذ ایي حالتْای تاس دس ًشم افضاس تِ صَست 

2

3

3

2



 :جوغ تٌذی

 تؼشیف هیکٌین 2تشای ایٌکِ تٌْا یک ضشیة اضافِ هماٍهت  سا ػذد  -1

 

  0.3خوطی دس                 ضشب هیکٌین   ٍ تشای لاب سادُ هْاستٌذی  تٌْا دس  لاب ضشیة صلضلِ سا تشای سوت -2

 ضشب هیکٌین 

 

 :تاس صلضلِ دس تشکیثات تاس ػادی ضشایة  -3

 تؼشیف هیطَد   USER COEFFICIENTتاس صلضلِ اص ًَع                                                     تشای تاس ّای صلضلِ افمی ضاهل  

  1ٍ دس ساستای لاب سادُ هْاستٌذی ّوِ ضشایة تشاتش  دس ساستای خوطی ضشایة دس                   ضشب هیطًَذ

 .هیثاضٌذ

 

 EZدس هَسد حاالت تاس لائن صلضلِ 

تا فشض ایٌکِ ایي حاالت تاس دس تشکیة تاسّای تطذیذ یافتِ ًیاصی تِ ٍاسد ضذى ًذاسًذ ٍ تشای ایٌکِ ًشم افضاس آًْا سا 

 .  هؼشفی هیطًَذ Otherهطاسکت ًذّذ ایي حالتْای تاس دس ًشم افضاس تِ صَست 

3
0.3

2


2
0.67

3


, , , , ,x y xp xn yp ynE E E E E E



 پشسص ٍ پاسخ
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 آنالیس پایداری

 اثر غیر االستیک

 االستیکآنالیس 

 (تا لحاظ آثار غیر االستیک) 

 آنالیس غیر االستیک

 اثر مرتثه دوم
 مرتثه اول

 مرتثه دوم

 اثر عیوب هندسی و

 تنش های پسماند 

 

 عوامل موثر در آنالیس پایداری سازه های فوالدی
 



 
 فلسفه طرح لرزه ای سازه ها

 

بِ جْت سَْلت در عزح ٍ پزّیش اس پیچیذگی •

ّای هَجَد در آًالیش غیز االستیک اس آًالیش  

االستیک با لحاػ اثزات غیز االستیک بِ صَرت  

 .استفادُ هی ضَدکاّص سختی 

 کٌتزل پایذاری لزسُ ای غیز االستیک•

 با استفادُ اس ضاخص پایذاری 

 

, inelasticV CW C ABI 

1
elasticC ABI

R
 

( )i w

i i

i

M P

M VL


 
 

 -اثرات غیر االستیک



 هندسی عیوب اثرات

 

0

1n uh
F P


 

 ناضاقولی

 ناصافی

 یا

ii YN 002.0



 Residual Stresses پسماند های تنش اثر•

 

 

 
 
 
 
 
 

 ها گره و اتصاالت اثر•

 بعدی سه های قاب پایداری آنالیز در پیچش اثر•

 اعضا پیچشی-خمشی پاسخ•

22 
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 فرآیٌذ طرح لرزُ ای سازُ ّا

 عزح لزسُ ای

 اثز غیز االستیک

 استفادُ اس ضزیب اضافِ هقاٍهت

 ٍ عزح ضکل پذیز ساسُ 

 هبحث دّن 3-10فصل 

AISC 341 

لحاػ کاّص سختی ًاضی اس 
 اثزات غیز االستیک

 هبحث دّن 7-2-10ٍ  7-1-10فصل 

AISC 360-Chapter C 

 کٌتشل پایذاسی لشصُ ای تا ضاخص پایذاسی+ 
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0.5 b
y

P
P

 

0.39 a
y

P
P

 

 
 عوامل موثر در آنالیس پایداری سازه های فوالدی

 

 االستیکاثرات غیر 

با لحاظ اثرات تنش های 
 پسماند

 آًالیش االستیک

 عَل هَثز
 K>1لحاػ در ضزیب عَل هَثز 

Tue -a 

 هستقین
 K=1لحاػ هستقین بِ صَرت کاّص سختی

Tue -b 
آًالیش غیز االستیک تَسیع  

 پالستیک

 اثرات مرتبه دوم
 اثرات پی دلتا کوچک و تسرگ

 B2,B1استفاده از ضرایة تشدید لنگر

 اثرعیوب هندسی
 ناضاقولی

 ناصافی



 انواع روش های لحاظ آثار غیر االستیک( الف

InElasticity Effects 

25 

اثزات غیز 
 االستیک

 آًالیش االستیک

لحاػ در ضزیب عَل هَثز )هَثز عَل 

K>1) 
لحاػ هستقین بِ صَرت کاّص  ) هستقین 

 ( K=1سختی

 هزتبِ اٍل هحذٍد ضذُ

 آًالیش غیز االستیک
 االستَ پالستیک  

 تَسیع پالستیک
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 آنالیز االستیک

لحاػ در ضزیب عَل هَثز )عَل هَثز 
K>1) 

لحاػ هستقین بِ صَرت کاّص )هستقین  
 ( K=1سختی

 هزتبِ اٍل هحذٍد ضذُ
 (تَصیِ ًوی ضَد)



 Effective Length Methodرٍش طَل هَثر   ( 1-الف

27 

 ضذ هغزح هَثز عَل هفَْم بار اٍلیي بزای AISC-1961 در•

   پیچیذُ، اًتْایی ضزایظ با L ستَى حقیقی عَل جای بِ رٍش ایي در•

 .ضَد هی جایگشیي هفصلی اًتْای دٍ با KL عَل بِ هعادلی ستَى

   رٍش ایي چَى  کِ است ایي رٍش ایي بز اصلی اًتقاد•

   بزای تَاًذ ًوی است استَار  آل ایذُ حاالت کطساى تحلیل هبٌای بز

 .باضذ اعتواد هَرد ٍاقعی ّای سیستن پایذاری رفتار تخویي

1.6 4( ) 7.5
( ) 1

7.5

A B A B

A B

G G G G
K

G G

  
 

 

? Find K



 
 اثر غیر االستیک در روش آنالیس مستقیم
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 آًْا خوطی سختی کِ اعضایی ّوِ در بایذ                               یافتِ کاّص سختی رٍش ایي در•

 ّوِ بزای تَاًذ هی کاراًِ هحافظِ عَر بِ ).ضَد استفادُ دارًذ هطارکت ساسُ جاًبی پایذاری در

 :(ضَد لحاػ ساسُ اعضای

 

 

 

 

 بِ                           جاًبی فزضی بار کِ ضزط ایي با کزد استففادُ ثابت یافتِ کاّص سختی اس هیطَد

 ضَد اضافِ بار تزکیبات ّوِ

 در آًْا هحَری سختی کِ اعضایی بزای بایذ                           یافتِ کاّص هحَری سختی•

 .رٍد بکار دارًذ هطارکت ساسُ جاًبی پایذاری

 

0.8 bEI EI

* 0.8EA EA

   ASDLRFD

P
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P
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P
P

P
P
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6.1,1

5.014
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 :در اًتخاب ًَع رٍش آًالیس پایذاری B2اّویت  ضریة 
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 (DAM)آًالیش هستقین  (ELM)رٍش عَل هَثز  ٍیژگی

 در ّوِ حاالت هحذٍدیت

 بارّای خیالی جاًبی

Notional Load 
 تٌْا در تزکیب بارّای ضاهل بار ثقلی  

        اگز

 در ّوِ تزکیبات بار

            اگز 
  تٌْا در تزکیب بارّای حاٍی بار ثقلی

 سختی هَثز

 ٍاقعی
لحاػ کاّص در هٌحٌی هقاٍهت ) 

 (ستَى
  ٍ  

هقاٍهت فطاری  
 هَثز

 KLبز اساس  

 K=1                           اگز 
 L (K=1)بز اساس  

5.1≤2B

2 1.7B 

2 1.7B 

L002.0

* 0.8EA EA0.8 bEI EI

nP
1.1≤← 2B

nP

L002.0

آهذُ اػت وِ اگش   B2هثحث دّن هحذٍدیت دیگشی تشای   92دس ٍیشایؾ ػال 
 تاؿذ تاس فشضی خاًثی تایؼت دس ّوِ تشویثات تاس روش گشدیذ 1.7تضسگتش اص 
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 اثر مرتثه دوم

 اثرات پی دلتا کوچک و بسرگ

 استفاده از ضرایب تطدید لنگر

B2,B1 

 انواع روش های لحاظ اثر مرتبه دوم( ب

 Second Order Effects 

,P P  



31 

 
 روش عمومی مرتبه دوم( 1-ب

 

,P P  
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ًیاص تِ تؼشیف حذالل یه 
 یا چٌذ گشُ هیاًی

: P 

: P 



 رٍش هرتثِ اٍل تطذیذ یافتِ( 2-ب
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 لاب تذٍى حشوت خاًثی( الف : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

max 0 0 1 0( )
1 /

m

m m

e

C
M M P y y A M A

P P
     



1
bya bx

x y

a bx by

ff f

F F F
   

1 /

m

a e

C

f F
 

( ) ./ 0 15a af F 

 تشای هثال اگش

 :تِ كَست ضشیة تـذیذ دس سٍاتظ وٌتشل تشویة تٌؾ ّا ًاؿی اص خوؾ:  AISC-ASD89دس 

: P 

 B1: تـذیذ ًیشٍّا تا اػتفادُ اص ضشایة  AISC-360-05دس 

1

1

1 ,

1

m

e

C
B

P

P


 
 
 

 
1 2 2r nt lt r nt ltM B M B M P P B P   
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 : 

 لاب تا حشوت خاًثی( ب

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :تشای حالتی وِ لاب داسای اًتمال خاًثی اػت ضشیة تـذیذ وٌٌذُ تشاتش خَاّذ تَد
 

 :تِ كَست لحاػ اثش             AISC-ASD89دس 
 

 :B2 تـذیذ ًیشٍّا تا اػتفادُ اص ضشایة  AISC-360-05دس 
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   AISCهفَْم لاب هْاسؿذُ ٍ ًـذُ دس هثحث دّن ٍ

تِ ػالٍُ دس هثحث دّن هغشح ؿذُ چٌاًچِ 

تاؿذ  0.05ؿاخق پایذاسی عثمِ صیش 

 .هْاسؿذُ خاًثی تلمی هی ؿَد
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 B2:ًحَُ تعییي ضریة  

P

2 3

1

1 1
(1 ...)

1
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 در رٍش عوَهی تحلیل •

 ٍ در رٍش تطذیذ لٌگز با لحاػ تٌْا اثز•

max 20.25

1

0.

max

852

2

1.33

1.42

1

1 &1

m

m

R

R

m

Braced Frame B
B

Moment Dual Frame B
R










   

  
    



: 1LRFD  

1 0.15 mf

e

H

P HL
P

p

 
  

 
 :92در هبحث دّن ٍیزایص سال 

 :87در هبحث دّن ٍیزایص سال 
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  AISC 360-05واس تا آییي ًاهِ دس SAP,ETABSهؼضل حال حاضش ًشم افضاس ّای 

لضٍم اػتفادُ   B1,B2تا اختیاسی ؿذى سٍؽ  AISC 2010دس 
 .اص ایي سٍؽ دس ًشم افضاس اص تیي سفتِ اػت
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 هثحث دّن هقررات هلی ساختواىآًالیس پایذاری در 

 مثحث دهم
 1387ویرایش 

 AISC ASD 89 ; تنش مجاز

 AISC-360-05;حالت حدی

1 تا لحاػ  

 مثحث دهم
 1392ویرایش 

 AISC-360-10;حالت حدی



 92ٍ هثحث دّن ٍیشایص  AISC 360-10 هطاتك  SAP , ETABSآًالیض پایذاسی دس ًشم افضاس  

 LRFDحالت حذی( ب

سٍؽ اػوال اثش ثاًَیِ دس دٍ گضیٌِ 
Design Analysis Method  ٍSecond 

Order Method لاتل تؼییي اػت : 

ًحَُ اػوال اثش هشتثِ دٍم 
  ETABSحالت حذی دس 

Design Analysis 
Method  

Direct Analysis آًالیس هستقین 

Effective Length   طَل هَثر

Limited 1st Orderهرتثِ اٍل 

 

Second Order 
Method  

General 2nd Order 

 آًالیس عوَهی هرتثِ دٍم 

Amplified 1st Order 

 هرتثِ اٍل تطذیذ یافتِ

P



   رٍش آًالیس هستقینDirect Analysis   

اػت ٍ تحلیل اثشات ثاًَیِ تِ كَست هؼتمین تا تحلیل              یا غیش هؼتمین AISC سٍؽ خذیذ آییي ًاهِ 

اثش واّؾ ػختی هحَسی ٍ خوـی ًاؿی اص تٌؾ ّای پؼواًذ . تا ضشایة تـذیذ لٌگش سٍی اػضا اػوال هی ؿَد

 .  تِ كَست هؼتمین اػوال هی ؿَد

P

    رٍش طَل هَثرEffective Length   

ٍ سٍؽ اكلی هؼشفی ؿذُ دس هثحث دّن هیثاؿذ ٍ دس آى اص ضشیة عَل هَثش  AISCسٍؽ ػٌتی آییي ًاهِ 

K اػتفادُ هی ؿَد ٍ اثشات ثاًَیِ تا اػوال تحلیل یا هحاػثِ ضشیة تـذیذ لٌگش دس ًظش گشفتِ هی ؿًَذ  . 

   روش طراحی اعضا بدون لحاظ کردن آثار مرتبه دومLimited 1st Order 

داسای تمشیة لاتل تَخْی هثحث دّن ،  6-1-7-2-10تٌذ اػتفادُ اص ایي سٍؽ ػالٍُ تش تاهیي ؿشٍط هشتَعِ 

 .تِ خْت هحذٍدیت ّای هَخَد، اػتفادُ اص ایي سٍؽ تِ عَس ولی تَكیِ ًوی ؿَدوِ ّن خَاّذ تَد 

 

Design Analysis Method : 



ًحَُ اػوال اثش هشتثِ دٍم 
  ETABSحالت حذی دس 

Design Analysis 
Method  

Direct Analysis 

Second Order 
Method  

General 2nd Order 

 آًالیس عوَهی هرتثِ دٍم 

Amplified 1st Order 

 هرتثِ اٍل تطذیذ یافتِ

سٍؽ آًالیض هؼتمین تِ دٍ سٍؽ واّؾ ػختی هتغیش ٍ واّؾ  

همذاس ضشیة     سا دس ّوِ حاالت هی  . ػختی ثاتت اًدام هیگیشد

فشم وشد تِ ؿشعیىِ یه تاس خاًثی اضافی تشاتش  1تَاى 

Y0.001 تِ ولیِ عثمات اػوال ؿَد تا ایي تفاٍت وِ  تش خالف

حالت لثلی وِ اگش           تَد هیـذ كشفا تِ تاسّای ثملی ٍاسد 

 .وشد

   رٍش آًالیس هستقینDirect Analysis   

   ASDLRFD

P
P

P
P

P
P

P
P

y

r

y

r

y

r

y

r

b

6.1,1

5.014

5.00.1
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2 1.7B 



 :محدودیت استفاده از روش طول موثر

دس لاب ّای خوـی وِ دس آى تشخی اص لاب ّا فمظ داسای ػولىشد 

ثملی ّؼتٌذ تاثیش اًتمال آثاس ًاؿی              اص تاس ّای ٍاسدُ تش 

ػتَى ّای لاب ّای ثملی تِ لاب ّای خوـی لاتل تَخِ تَدُ ٍ 

تایذ دس عشاحی اػضاء فـاسی لاب ّای خوـی لحاػ ؿَد ٍ تشای  

ایي حالت الصهؼت ضشیة عَل هَثش اػضاء فـاسی لاب ّای خوـی 

 تِ ؿشح صیش تـذیذ ؿَد

P

ًحَُ اػوال اثش هشتثِ دٍم 
  ETABSحالت حذی دس 

Design Analysis 
Method  

Effective Length   طَل هَثر

Second Order 
Method  

General 2nd Order 

 آًالیس عوَهی هرتثِ دٍم 

Amplified 1st Order 

 هرتثِ اٍل تطذیذ یافتِ

    رٍش طَل هَثرEffective Length   

1
Leaning

k

Stability

P

P
  




2 1.5B 



 ETABSدر ( )                   غیرخطی هندسی لحاظ اثرات 

 : لحاػ وشدى اثشّای ثاًَیِ تحلیل غیش خغی ٌّذػی ًیاصهٌذ اًدام دٍ ًَع تحلیل ػاصُ اػت

            اثش ثاًَیِ تشای تاسّای خاًثی •

            اثش ثاًَیِ تشای تاس ّای ثملی •

 

P

P

ETABS P در تحلیل           

ETABS P در تحلیل           
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 لحاظ اثر ناشاقولی در ترکیبات بار در طراحی حالت حدی

 :حالت تاس هداصی تؼشیف  ؿَد 4هیثایؼت حذالل 

NDx , NDy , NLx , NLy 

وِ تا فشم           ایي تاس ّای فشضی خاًثی  تٌْا دس 

 تشویة تاسّای تاس ّای ثملی ؿشوت دادُ هی ؿًَذ

1.4D+1.4NDx   ,   1.4D-1.4NDx       

1.4D+1.4NDy   ,   1.4D-1.4NDy       

  

1.2D +1.6L+ 1.2NDx  +1.6NLx 

1.2D +1.6L - 1.2NDx  - 1.6NLx 

1.2D +1.6L+ 1.2NDy + 1.6NLy 

1.2D +1.6L - 1.2NDy  - 1.6NLy 

تِ  هداصی تشای اػوال تاس . تؼشیف هی گشدد هداصی تِ تؼذاد دٍ تشاتش حالت ّای تاس ثملی، حالت تاس اص ًَع

 Modify Lateral اًتخاب ؿذُ ٍ ػپغ تش سٍی دووِ  Auto Lateral Load دس ػتَى Auto ػاصُ گضیٌِ

Load  دس آى تٌظیوات الصم اًدام گشددؿَد ولیه وشدُ تا كفحِ خذیذی هغاتك ؿىل صیش ظاّش ٍ: 

2 1.7B 



 پشسص ٍ پاسخ



 هشاحل آًالیض
هشحلِ اٍل: 

وَچىتش  B2فشم )اًتخاب سٍؽ آًالیض پایذاسی  ٍ آًالیض ػاصُ  تؼییي هماعغ ٍ دس ًْایت عشح لشصُ ای  B2حذع 

 (آًالیض هؼتمین ٍ تؼشیف تاس ّای فشضی خاًثی تِ عَس خَدواس كشفا تِ تشویة تاس ّای كشفا ثملی;;; 1.7اص 

 

هشحلِ دٍم: 

خْت وٌتشل  ،تذٍى حضَس تاس ّای فشضی خاًثی ٍ   1لحاػ ضشایة واّؾ ػختی تشاتش  آًالیض هدذد ػاصُ تا 

تغییشهىاى خاًثی ًؼثی عثمِ ، وٌتشل خیض تیشّا ، وٌتشل استؼاؽ اػضا ٍ وف ّا ٍ هحاػثِ صهاى تٌاٍب اكلی 

 (2-1-5-1-2-10ٍ  1-1-5-1-2-10تثلشُ تٌذ )ػاختواى 

 

 ِػَم هشحل: 

اٍلیِ تِ واس ٍ وٌتشل تا حذع اص سٍی تغییش هىاى خاًثی حذاوثش عثمِ حاكلِ اص هشحلِ دٍم  B2 ضشیة تؼییي 

 (2-2-2-تٌذ ج)گشفتِ ؿذُ دس هشحلِ اٍل 



 اًتخاب سٍش آًالیض پایذاسی   -4
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اص سٍی تؼییي دسیفت ػاصُ ؿاخق پایذاسی ٍ ) B2 حذع ضشیة

 :همایؼِ هیگشدد  1.5تؼییي هیگشدد ٍ تا  B2ػپغ ضشیة 

وَچىتش تاؿذ هیتَاًین اص عَل هَثش اػتفادُ  1.5اص چٌاًچِ •

 .  وٌین

وَچىتش تَد هی تَاى تاس ّای فشضی خاًثی  1.7اص   B2اگش •

 .سا فمظ تِ تاس ّای ثملی داد

حذاوثش خاتدایی ًؼثی هیثایؼت تش پایِ تحلیل هشتثِ اٍل  ٍ تا 

 ػختی واّؾ یافتِ تؼییي گشدد



 ETABSدر ( )                   غیرخطی هندسی اثرات نحوه لحاظ  -5

 : لحاػ وشدى اثشّای ثاًَیِ تحلیل غیش خغی ٌّذػی ًیاصهٌذ اًدام دٍ ًَع تحلیل ػاصُ اػت

            اثش ثاًَیِ تشای تاسّای خاًثی •

            اثش ثاًَیِ تشای تاس ّای ثملی •
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 ETABS 2013طرح لرزُ ای در اعوال  -6

  ًاهِ آییي تٌظیوات لؼوت دس ایٌىِ تش ػالٍُ تغییشات ایي ایتثض لثلی ّای ًؼخِ دس ای لشصُ عشح اػوال تشای
 تا 2013 ایتثض دس وِ هیخَسد چـن تِ ًیض  Define هٌَی دس هدضایی لؼوت دس داؿت ٍخَد عشاحی تشای

 تَػظ تواها ای لشصُ عشح لحاػ ػذم یا لحاػ تِ هشتَط تغییشات تواهی  Define هٌَی اص گضیٌِ ایي حزف
 :هیگشدد اػوال Design دس ػاصُ عشاحی تِ هشتَط هٌَی

 92هٌغثك تا هثحث دّن ٍیشایؾ ػال  AISC 360-10 اًتخاب



 ETABS 2013تررسی جسء تِ جسء ّریک از گسیٌِ ّای هٌَی طراحی در 

Framing Type  ٍ تش اػاع ًَع لاب

عشح لشصُ ای هشتَعِ اًتخاب هیىٌین تا اص  

 :  چِ ًَع لاتی اػتفادُ وٌین

  SMFلاب خوـی ٍیظُ •

   IMFلاب خوـی هتَػظ •

   OMFلاب خوـی هؼوَلی •

 SCBFلاب هْاستٌذی ّوگشای ٍیظُ •

  OCBFلاب هْاستٌذی ّوگشای هؼوَلی •

لاب ّوگشای هْاستٌذی  تا اػتفادُ اص •

  OCBFIخذاػاص لشصُ ای  

 EBFلاب هْاستٌذی ٍاگشا •



 ETABS 2013تررسی جسء تِ جسء ّریک از گسیٌِ ّای هٌَی طراحی در 

Seismic Design Category 

 ًْایی سفتاس ضشیة وِ ػاختواى  ّایی تشای•

 C یا B یا A هی  تَاى اػت، ووتش یا 3 آًْا

 . وشد اًتخاب سا

 3 اص تیـتش سفتاس ضشیة وِ حاالتی تشای•

 تا تشگضیذ سا F یا E یا D هی  تَاى تاؿذ

 لشصُ خاف ضَاتظ خَدواس كَست تِ تشًاهِ

 .وٌذ اػوال ػاصُ تشای سا ای

System Rho   

هَاسد اػتفادُ اص ضشیة اضافِ هماٍهت هی تَاى ضشیة ًاهؼیٌی ػاصُ سا دس  11-11-6عثك تٌذ 

 .تشاتش ٍاحذ دسًظش گشفت



 ETABS 2013تررسی جسء تِ جسء ّریک از گسیٌِ ّای هٌَی طراحی در 

ضشیة   

 وَتاُ ّای پشیَد تشای عشاحی عیفی ؿتاب

 . ایؼت لشصُ عشح تِ هشتَط  وِ اػت

 

Design System Sds  ِلائن تاس اثش ًَػی ت 

 خغش هٌغمِ دس ػاصُ لشاسگیشی اص ًاؿی صلضلِ

 تـذیذ تاسّای تشویة دس سا صیاد خیلی صلضلِ

 ایداد افضاس ًشم دس واس خَد كَست تِ وِ یافتِ

  .هیذّذ پَؿؾ سا هیـَد

 

 ایي تا ٍ هحاػثِ لائن تاس همذاس وافیؼت تٌاتشایي

 .ؿَد لحاػ تشویثات دس ضشیة

DSS

0.6 0.2 dsAI S



 ETABS 2013تررسی جسء تِ جسء ّریک از گسیٌِ ّای هٌَی طراحی در 

 وِ اػت ؿىل تغییش افضایؾ  System Cd ضشیة 

 هی تثذیل ًْایی ؿىل تغییش تِ سا االػتیه تغییشؿىل

 عشاحی دس ضشیة ایي  2800ًاهِ آییي هغاتك ٍ وٌذ

  هداص تٌؾ سفتاس ضشیة 0.7  تشاتش هداص تٌؾ سٍؽ تِ

 ضشیة 0.7   تشاتش ًْایی حذی حالت دس عشاحی دس ٍ

 اػت   حذی حالت سفتاس

 تا آًدا دس ٍ هیگشفت كَست  Define هٌَی دس ای لشصُ عشح اػوال ایتثض پیـیي ّای ًؼخِ دس

 ایتثض خذیذ ًؼخِ دس don’t include Special Seismic Load  یا  include اػوال

 لشصُ عشح ضَاتظ لحاػ ػذم یا لحاػ تِ هشتَط تغییشات اػوال ایي ّوِ  ٍ ؿذ تشعشف هـىل ایي

 .اػت ؿذُ آٍسدُ Design هٌَی دس یىدا ای



 :پاراهتر ّای طراحی اعضا در حالت حذی 

 (تادتٌذ  –ستَى  –تیر ) 

 < Designپغ اص اًتخاب تیشّا خْت تغییش هـخلات اػضا اص هٌَی 

SFD > View/Revise Overwrites  چٌاًچِ هَسدی ًیاص تِ تغییش

 :همذاس پیؾ فشم داؿتِ تاؿذ تٌظویات هشتَعِ سا ٍاسد هی ًوایین

  اص آًدا وِ دس ػاصُ  تیشّا دسٍى ػمف لشاس گشفتِ ٍ تِ عَس واهل

ِ گاُ ّای خاًثی سا تشای تیشّا  ِ ی تىی هْاس خاًثی داسًذ هی تایؼت فاكل

تشای ایي هٌظَس دس خلَی ػثاست . تلحیح ًوَد ETABSدس 

Unbraced Length ratio (LTB) عَل آصاد تشای وواًؾ خاًثی-  

ِ گاُ ّای خاًثی تیشّا سا تشاتش همذاس  ِ ی تىی پیچـی یا ّواى فاكل

 .ٍاسد وٌین 0.01وَچه تشای هثال 

چٌاًچِ اص همغغ ته تِ خای دٍتل خْت هؼادلؼاصی اػتفادُ 

وٌین تشای كشفٌظش وشدى اص لحاػ وواًؾ خاًثی پیچـی 

کوچگ  Unbraced Length ratio (LTB)همذاس ضشیة 

 .لحاظ شود

 



 قطریالغری اعضای 

 تشای وِ ّؼتٌذ هَثش عَل ضشیة ّشدٍ  K2 و K1 ضشیة دٍ
 1 ّای اًذیغ ٍ اًذ اػتفادُ هَسد ػضَ فـاسی هماٍهت هحاػثِ

   .اػت ًـذُ هْاس ٍ ؿذُ هْاس حالت تیاًگش 2 ٍ
 سٍؽ عشاحی سٍؽ وِ اًذ اػتفادُ هَسد صهاًی تٌْا ضشایة ایي

 اػت ؿذُ اسائِ آى تشای هؼتمین تحلیل سٍؽ .تاؿذ هَثش عَل
 وٌذ ًظش كشف هَثش عَل ضشیة هحاػثِ ّای پیچیذگی اص وِ
 سٍؽ دس تٌاتشایي .ًیؼت K2 و K1 ضشایة هحاػثِ تِ لضٍهی لزا

   .ؿًَذ هی گشفتِ ًظش دس 1 تشاتش آًْا ّشدٍ هؼتمین تحلیل
: K1=K2=1.0  

 
 :تَخِ

 تا تاؿذ هؼتمین تحلیل ، عشاحی سٍؽ اگش ،ّن  ETABS دس
 تِ وٌذ ًوی ایداد ًتایح دس تغییشی  K2 و K1 ضشایة دػتىاسی

 ًظش دس 1 تشاتش سا هَثش عَل ضشایة ّوَاسُ ایتثض وِ دلیل ایي
   .گیشد هی

 unbraced لؼوت اص تایذ 0.7 ٍ 0.5 ضشیة دٍ اػوال تشای

lenght ratio  ُوشد اػتفاد.   



 پشسص ٍ پاسخ



 ETABSطراحی تر طثق هثحث دّن در 

92ٍیشایؾ ػال   

حاالت حذی 
LRFD 

AISC-360-10 

 طرح لرزُ ای

AISC 341-
2010 Seismic 

Provision 

AISC 358-10 

Pre Qualified 
Connections 

تَػظ ؿذُ تَكیِ آصهایـات عشیك اص هیثایؼت ػاصُ دس ؿذُ گشفتِ واس تِ خوـی ّای لاب اتلاالت 

 تائیذ پیؾ اص اتلاالت اص اػتفادُ فَق آصهایـات تِ دػتشػی ػذم كَست دس .ؿًَذ تائیذ هؼتثش هشاخغ

 هیثاؿذ تالهاًغ 13-3-10 تخؾ دس ؿذُ اسائِ ؿذُ



صلضلِ ًیشٍی تا هماتلِ تشای الصم ؿىل پزیشی تایذ ٍ ًثَدُ اخضا هماٍهت تأهیي كشفاً ای لشصُ عشح اص ّذف 

 صلضلِ، اص ًاؿی تاسّای تؼییي دس لغؼیت ػذم خاعش تِ .تاؿذ داؿتِ ٍخَد آى اتلاالت ٍ ػاصُ اػضای دس

 .داسد ٍیظُ ای اّویت ؿىل پزیشی تأهیي

وِ عَسی تِ اػت ػاختواى ّا تشای تاال ؿىل پزیشی تأهیي تش هثتٌی صلضلِ هٌْذػی ػلن فؼلی ًگشؽ 

 .اػت گشفتِ لشاس هماٍهت ٍ ػختی هؼیاس دٍ وٌاس دس ػاهل ایي

آییي ًاهِ لشصُ ای عشح ضَاتظ تا لثَلی لاتل اًغثاق دّن هثحث 3-10 تخؾ ضَاتظ AISC-360-10  

   .داسد
 

افضاس ًشم 2013 ًؼخِ ٍ 92 ٍیشایؾ دّن هثحث تیي اًغثاق دس ETABS وٌتشل اًغثاق اكلی هـىل 

 ػایش دّذ تـخیق ای لشصُ فـشدُ سا همغغ تتَاًذ ایتثض چٌاًچِ .هیثاؿذ هماعغ ای لشصُ فـشدگی

 وٌذ پیادُ افضاس ًشم دس AISC-360-10 ًاهِ آییي هغاتك تَاًذ هی سا ای لشصُ عشح الضاهات

 

 َُاعوال الساهات طرح لرزُ ای هثحث دّن در دفترچِ هحاسثات ٍ ًحETABS   



 :اًَاع سیستن ّای تاستش جاًثی لشصُ ای – 10-3-1-2

 ُ(هؼوَلی  -هتَػظ    -ٍیظُ  : )لاب ّای خوـی دس ػِ سد 

 ُ(ّوگشای هؼوَلی  -ّوگشای ٍیظُ :  )هْاستٌذ ّوگشا  دس دٍ سدُ +  لاب ّای ػاد 

   ُ(ٍاگشای هؼوَلی  -ٍاگشای ٍیظُ ):  دٍ سدُ ٍاگشا  دس هْاستٌذ +   لاب ّای ػاد 

 ّوگشای ٍیظُتا هْاستٌذ ّای  لاب ّای خوـی ٍیظُ یا هتَػظػیؼتن دٍگاًِ  یا تشویثی هتـىل اص 

 ٍاگشای ٍیظُتا هْاستٌذ ّای  لاب ّای خوـی ٍیظُ یا هتَػظتشویثی هتـىل اص ػیؼتن دٍگاًِ یا 

 :تغییشات

 الضاهات تىویلی هشتثظ تا عشاحی لشصُ ای لاب ّای هْاستٌذی ؿذُ ٍاگشا تشای ّش دٍ حالت ٍیظُ ٍ هؼوَلی تا ّن روش ؿذُ اػت

 ػیؼتن دٍگاًِ یا تشویثی هتـىل اص لاب ّای خوـی هؼوَلی  یا تا هْاستٌذ ّای ّوگشا ٍاگشای هؼوَلی روش ًـذُ اػت

 آیا السامات طرح لرزه ای سازه های فوالدی السامیست؟



 :تْتشیي هشجغ کِ دس ایي صهیٌِ هیتَاًذ ًظش لطؼی تذّذ دفتش تذٍیي ٍ تشٍیج همشسات هلی است



 نواحی حفاظت شده اعضا -10-3-2-2

Plastic Hing Zone

 ًاحیِ ای اص ػضَ وِ اًتظاس هی سٍد دس آى هفلل پالػتیه تـىیل ؿَد

 فاكلِ تیي تش ػتَى تا ًلف ػوك تیش اص هحل تـىیل هفلل پالػتیه تِ ػوت داخل دّاًِ:   دس دٍ اًتْای تیش 

 
 

 

 

  

 تشای هْاستٌذ ّای ٍیظُ دس توام عَل ػضَ -

 تشای تیش ّای پیًَذ توام عَل آى -

 تشای هْاستٌذ ّوگشای ٍیظُ ضشتذسی فاكلِ تیي -

 اًتْای اتلال دس هحل ضشتذسی ٍ اًتْای ػضَ هْاستٌذی 

 !ًاحیِ حفاظت ؿذُ هْاستٌذ ّای ّوگشای هؼوَلی روش ًـذُ اػت



ػثاست اػت اص ًؼثت تٌؾ تؼلین هَسد اًتظاس تِ حذالل تٌؾ تؼلین تؼییي ؿذُ وِ تِ هٌظَس دس ًظش 

گشفتي افضایؾ هماٍهت هَسد ًیاص تایذ دس هحاػثات هذًظش لشاس گیشد ٍ همذاس آى تشای اًَاع تَلیذات 

 :فَالد هتفاٍت تَدُ ٍ تِ ػَاهل هتؼذدی ًظیش ؿىل همغغ تؼتگی داسد

 تَلیذات فَالد Ryضریة  -10-3-2-3

 Ry ًَع همطغ

 1.25 لَلِ ای ٍ لَعی ؿىل ًَسد ؿذُ هماعغ

ًاٍداًی ، ًثـی ،  ػایش هماعغ ًَسد ؿذُ ؿاهل هماعغ
 I , H ػپشی ٍ

1.2 

 1.15 ٍ تؼوِ هماعغ ػاختِ ؿذُ اص ٍسق



 دس تشویثات هتؼاسف تاس ّا     Eتا صلضلِ تـذیذ یافتِ    Eخایگضیٌی ًیشٍّای صلضلِ عشح  

 (3-3-2-6)تشویة تاسّای تـذیذ یافتِ سٍؽ حالت حذی 

 
 

 :تشای ػیؼتن ّای هختلف  2-2-3-10خذٍل اص ضشیة اضافِ هماٍهت اػت وِ همذاس آى 

 

 ترکیة تارّای تطذیذ یافتِ



1.2D L E 

0.9D E

 ًَع سیستن تاستش جاًثی لشصُ ای

 3 فَالدی ولیِ لاب ّای خوـی

 2 ولیِ لاب ّای ػاختواًی ػادُ تَام تا هْاستٌذی ّن هحَس ٍ تشٍى هحش فَالدی

 2.5 ولیِ ػیؼتن ّای دٍگاًِ یا تشویثی



هثحث دّن استفادُ اص ًیشٍّای حاصل اص  92آیا ایي تذیي هؼٌاست کِ دس ٍیشایص 

 !تشکیثات تاس تطذیذ یافتِ حتی تشای طشاحی هْاستٌذ ّا ًیض الضاهیست؟



ٍیظُ ٍ هؼوَلی ّوگشای ّای هْاستٌذ: 
  دس ضشتشدی ٍ لغشی ّای هْاستٌذ هداصین گفتِ ب-1-10-3-10 تٌذ هؼوَلی ّوگشای ّای هْاستٌذ دس

 وٌین عشاحی ّن تٌْا وــی كَست تِ سا هؼوَلی ّوگشای ؿذُ هْاستٌذی ّای لاب
  ًیشٍی حذاوثش تشای ّا هْاستٌذی تایؼت ٍیظُ ّوگشای ّای هْاستٌذی عشاحی تشای 1-11-3-10 تٌذ دس ٍ

 .ؿًَذ عشاح هتؼاسف تاس تشویثات تحت آًْا دس ؿذُ ایداد
 
ٍاگشا ّای هْاستٌذ: 

  ، ّا ػتَى وف ّا هْاستٌذی عشاحی هماٍهت گفتِ 6-12-3-10 تٌذ عثك ٍاگشا هْاستٌذی ّای لاب تشای
  ثملی تاسّای ؿاهل وِ تحلیلی اص ًاؿی ًیشٍّای اص ًثایذ آًْا اتلاالت ٍ پیًَذ ًاحیِ اص خاسج تیشّای
 ًظش دس وَچىتش ... ای لشصُ اثشات ٍ (هیگشًذ لشاس اػتفادُ هَسد صلضلِ ًیشٍی حضَس دس وِ ضشایثی) ضشیثذاس

 .ؿَد گشفتِ
 تاس تشویثات اص حاكلِ ًیشٍّای اص ، ٍیظُ ٍ هؼوَلی ّوگشای ّای هْاستٌذ خالف تش  ٍاگشا ّای هْاستٌذ دس

 هیـَد اػتفادُ آى اخضای ٍ ّا هْاستٌذ عشح دس یافتِ تـذیذ
 



 هقاطع فطردُ لرزُ ای

  هثحث ضَاتظ اػاع تش ای لشصُ فـشدگی ٍ  فـشدگی وٌتشل اػت الصم ، همغغ ای لشصُ فـشدگی تؼییي هَسد دس

 ػپغ ٍ  ؿَد هؼادل همغغ لضٍم كَست دس ٍ هیـَد اًدام دػتی كَست تِ ( ًیاص حؼة تش ای لشصُ یا ػادی ) دّن

   .هیـَد هؼشفی افضاس ًشم تِ

 

 :هثال تشای

 صَست تِ یا سا ّن سٍتشٍی ًاٍداًی جفت هماطغ

 پطت تِ پطت ًاٍداى دٍتل صَست تِ یا ٍ تاکس  

 ( xmlفایلْای دس هطخصات تشخی اصالح الثتِ ٍ)

   .کشد هؼادلساصی هیتَاى

 

-AISC360 ًشم افضاس دس تحث ضَاتظ لشصُ ای دس هَسد فـشدگی لشصُ ای هماعغ تش اػاع آییي ًاهِ وٌتشلْای 

تا ایي لحظِ ٍخَد داسد ٍ احتواالً  2013ایشادی اػت وِ تِ ًظش هیشػذ وِ دس ٍسطى ایي . ًیؼتػوَهاً دسػت  10

 .دس ٍیشایـْای تؼذی آى اكالح هیـَد

 



 الضاهات لشصُ ای ستَى ّا ، ٍصلِ ستَى ّا ، کف ستَى ّا ٍ ٍصلِ تیش ّا 10-3-5•

 الضاهات لشصُ ای هْاس جاًثی تیشّا دس لاب ّای خوطی هتَسط ٍ ٍیژُ 10-3-6•

 الضاهات تکویلی طشاحی لشصُ ای لاب ّای خوطی هؼوَلی 10-3-7•

 الضاهات تکویلی طشاحی لشصُ ای لاب ّای خوطی هتَسط 10-3-8•

 الضاهات تکویلی طشاحی لشصُ ای لاب ّای خوطی ٍیژُ 10-3-9•

 الضاهات تکویلی طشاحی لشصُ ای لاب ّای هْاستٌذی ضذُ ّوگشای هؼوَلی 10-3-10•

 الضاهات تکویلی طشاحی لشصُ ای لاب ّای هْاستٌذی ضذُ ّوگشای ٍیژُ 10-3-11•

 الضاهات تکویلی طشاحی لشصُ ای لاب ّای هْاستٌذی ضذُ ٍاگشا 10-3-12•

 اتصاالت گیشداس اص پیص تائیذ ضذُ 10-3-13•

 فهرست السامات طرح لرزه ای



 :هراجع  

 1392مقررات ملی ساختمان ویرایص سال  10مبحث -

 1387مقررات ملی ساختمان ویرایص سال  10مبحث -

- AISC-360-2005 , AISC-360-2010   

- AISC-341 Seismic Provision 2005   

- ETABS AISC360-05/IBC2006 Manuals 
 
 



 :جهت دریافت اطالعات تیشتر
 

 : 808وتسایت آموزشی سازه 

.com808www.Civil 

 
 

 :ًَیؼٌذُ تالیفات هدوَػِ

  سٍؽ تِ فَالدی ػاصُ ّای عشاحی ساٌّوای وتاب•

  ًظش دس تا ، ASD هداص تٌؾ ٍ LRFD حذی حالت

  آییي ًاهِ ٍ ػاختواى هلی همشسات دّن هثحث :الضاهات گشفتي

AISC 2005 ، - ػوشاى ػلن اًتـاسات 

 2013 ایتثض دس حذی حالت عشاحی ایثَن•

 پایذاسی آًالیض ّای سٍؽ اًَاع ایثَن•

http://www.saze808.com/
http://www.saze808.com/
http://www.saze808.com/

