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عملکرد لرزهای سازۀ قاب صلب لولهای دسته شده
تحت رکوردهای حوزۀ نزدیک مقیاس شده با
ویرایشهای سوم و چهارم آییننامه 0022
آیدا جاهد شیران ،مسعود اژدری فر ،افشین مشکوهالدینی*؛
دانشگاه خوارزمی ،دانشکده فنی و مهندسی
تاریخ :دریافت 95/1/42

پذیرش 95/3/8

چكيده
در این پژوهش نگرش تحلیلی بر روش مقیاسگذاری رکوردهای حوزه نزدیک در
توصیف عملکرد لرزهای ساختمانهای بلند صورت گرفته است .برای دستیابی به این هدف،
مدلهای تحلیلی بررسی شده ،شامل قابهای صلب لولهای دسته شده فوالدی میان مرتبه تا
بلند مرتبه هستند .سازههای بررسی شده در این تحقیق طبق آییننامه  4822ایران -ویرایش
چهارم طراحی شدهاند .مجموعهای از رکوردهای حوزۀ نزدیک گسل با در نظر گرفتن خصوصیات

شدند .مهمترین ویژگی رکوردهای حوزۀ نزدیک گسل انتخابی ،حضور پالسهای بلند مدت و
پرانرژی سرعت است که آنها را از رکوردهای حوزۀ دور از گسل متفاوت میسازد .بخشی از
مجموعه مذکور شامل رکوردهای دو زلزله حادث شده در ایران ،بهترتیب طبس  1998و بم
 4223میالدی و دو رکورد از زلزله نورتریج  1992و بخش دوم نیز شامل رکورد حوزۀ دور از
نورتریج  1992است .در این پژوهش رکوردهای مقیاس شده بر اساس ویرایش های سوم و
چهارم استاندارد  4822ایران ،استفاده شدهاند .خصوصیات عملکرد لرزهای هر یک از مدلهای
بررسی شده شامل حداکثر جابهجایی نسبی هر طبقه ،برش پایه لرزهای ،شتاب مطلق و سرعت
نسبی طبقات و نحوۀ شکل گیری مفاصل پالستیک در سازه با دقت ارزیابی شدهاند .بررسی این
نتایج نشان میدهد که در صورت استفاده از ویـرایش چهارم آییننامه  ،4822ضرایب مقیاس
* نویسنده مسئول
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و به دنبال آن پاسخهای لرزهای سازههای بررسی شده و همچنین نیاز غیرخطی اعضای باربر
اصلی تحت رکوردهای مقیاس شده با این ضرایب ،نسبت به موارد متناظر تحلیلی ،بر پایۀ
کاربرد ویرایش سوم آییننامه  4822کاهش به نسبت محسوسی مییابند.
واژههای كليدی :طراحی لرزهای ،رکورد حوزۀ نزدیک ،پالس سرعت ،ضریب مقیاس رکورد ،قاب صلب لولـهای
دسته شده

مقدمه
ویژگیهای رفتار دینامیکی سازهها از عوامل متعددی تبعیت میکند .فرضیات تحلیلی
سازه ،سیستمهای سازهای ساختمان ،شتابنگاشتهای انتخابشده ،الزامات طراحی ،طیف
طرح ،ساختار زمینشناسی منطقه پروژه از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار در مشخصات
رفتاری و نیز طرح نهایی سازه هستند .موارد و موقعیتهای مختلفی وجود دارند که در آنها
باید جنبشهای نیرومند ثبت شده زمین برای انجام تحلیلهای تاریخچه زمانی سازه استفاده
شوند .هرگاه مجموعهای از شتاب نگاشتهای طبیعی بر اساس معیارهایی مانند بزرگا و فاصله
انتخاب شوند ،در نتیجه تنوع چشمگیری در پاسخ محاسبه شده سازهها بهدست میآید.
همچنین این موضوع را میتوان به نادیده گرفتن دیگر پارامترهای مهم توصیف حرکت نیرومند
است که شامل ارتعاشات حوزۀ دور با باند فرکانسهای باال ،نوسانات با مدت دوام زیاد،
ارتعاشات با باند فرکانس پایین ،ارتعاشات موجگونه هستند .بدیهی است که با توجه بهوجود
ویژگیها و ساختارهای فیزیکی گوناگون در رکوردهای مختلف یک زلزله ،انتخاب یک یا چند
شتابنگاشت برای تحلیل تاریخچه زمانی بسیار دشوار خواهد بود.
توجه به موضوعهای مذکور نیز در تبیین روش مقیاسگذاری شتاب نگاشتهای انتخابی
برای انجام تحلیلهای تاریخچۀ زمانی تأثیرگذار خواهد بود .عالوه بر این ،از آنجا که
بهطورکلی انتخاب دقیق مجموعههای متفاوت از رکوردها برای هر حالت حدی (سطوح
عملکردی سازه) غیرعملی است ،بدین لحاظ فرایند مقیاسگذاری بهعنوان رویهای تحلیلی
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زمین نیز نسبت داد .چهارگونه ساختار طیفی مشخصتر در رکورد زلزلههای بزرگ دیده شده

مؤثر ،ضروری است .همچنین از دیدگاه برآورد مقدار پاسخ بحرانی و نیز ارزیابی چگونگی
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تغییرات پارامترهای رفتاری سازه ،روش و معیارسازی فرایند مقیاسگذاری شتاب نگاشتها
به شدتهای مختلف ،روند پژوهشی جامعی است .این امر در حوزههای نزدیک گسلهای
لرزهزا پیچیدگی بیشتری نیز دارد .تاریخچۀ زمانی برخی از رکوردهای ثبت شده در حوزۀ
مرکز سطحی یک زلزله ،دارای پالسهای بلند مدت شتاب و در بعضی رکوردهای دیگر نیز
اسپایکهای فرکانس باال و کوتاهمدت شتاب ) (Acceleration Spikesدیده میشود.
بدینترتیب روند تغییرات پارامترهای محاسباتی بیانگر رفتار لرزهای سازهها ،بهشدت تابع
مشخصات فیزیکی رکوردهای کاربردی خواهد بود .این موضوع نیز تأثیر مستقیم در روش
معیارسازی و تدوین ضوابط قابل قبول طراحی لرزهای دارد .همچنین یکی از مهمترین مسایل
در طراحی سازهها این است که بتوان میان ظرفیت سازه و تقاضای لرزهای تعادل ایجاد کرد
[.]2[ ،]3[ ،]4[ ،]1
به طورکلی ظرفیت سازه عبارت است از توانایی اسکلت باربر برای مقاومت در برابر
حرکات نیرومند زمین بدون اینکه فروپاشی صورت گیرد .تاکنون تحقیقات بسیاری برای
تعیین ظرفیت سازه انجام گرفته است .بررسیها نشان میدهند که شناخت و توصیف این
موضوع بدون اطالع از ویژگیها و مشخصات فیزیکی رکوردهای مختلف ثبت شده در هنگام
لحاظ و با توجه به موارد اشاره شده ،تعیین و تفهیم این مهم برای اسکلتهای سازهای متوجه
تفاوت عظیمی از دیدگاه طراحی لرزهای میشود .از عمدهترین موضوعات لرزهشناسی
مهندسی ،ارزیابی ویژگیهای فیزیکی حرکات نیرومند زمین ثبت شده در حوزۀ نزدیک
گسلهای فعال و اثرات آنها بر عملکرد سازههای خاص بهویژه ساختمانهای میان مرتبه تا
بلند است .انجام پژوهشهای ساختاری در مورد درک بهتر حرکات پالس مانند و موج گونه
زمین که از اصلیترین مشخصههای حرکات حوزۀ نزدیک گسل است ،از دیدگاه بررسی رفتار
لرزهای سهبعدی سازهها دارای اهمیت بهسزایی است .پارامتر دورۀ پالس در ساختارشناسی
اینگونه رکوردهای نیرومند زلزله نقش مهمی در چگونگی ایجاد و گسترش تغییر شکل
غیراالستیک اعضاء را ایفا میکند .افزون بر این مطلب ،در صورت نزدیک بودن دورۀ پالس
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بزرگ موجود در تاریخچۀ زمانی رکوردهای حوزۀ نزدیک به دوره طبیعی سازه ،پارامترهای
پاسخ لرزهای تا میزان چشمگیری تشدید میشوند [.]9[ ،]8[ ،]9[ ،]6[ ،]5[ ،]2
سازۀ بررسی شده این پژوهش از نوع قاب خمشی محیطی لولهای دسته شده 1است.
همچنین تاکنون چندین مدل ترکیبی از اسکلتهای مقاوم با سازۀ پایه قاب محیطی همراه با
پیکربندیهای مختلف در ساخت ساختمانهای میان مرتبه تا بلند بهکار برده شده است.
ساختار سازهای قاب خمشی محیطی منفرد ،4قاب خمشی محیطی با سازه پایه دوگانه ،3قاب
خمشی محیطی با اسکلت ستونهای لینک شده ،2قاب خمشی محیطی با اسکلت ترکیبی
کمربند سخت کننده 5از جمله سیستمهای مقاوم یاد شده هستند .نتایج بررسیهای طراحی
ساختمانهای بلند نشان میدهد که سازۀ قاب خمشی لولهای منفرد که متشکل از چهار قاب
خمشی صفحهای در محیط سازه است ،دارای مشکل لنگی برش 5است .پدیدۀ لنگی برش در
اثر تغییرشکل ناشی از ایجاد نیروی بزرگ برشی در شاهتیرهای دو سر گیردار شده به
ستونهای محیطی پالن ساختمان پدیدار میشود .طراحی و کاربرد قابهای خمشی دستهکننده
اسکلت سازه به چند سیستم صلب لولهای کوچکتر ،سبب کاهش چشمگیر اثرات لنگی برش
میشود .سازه قاب خمشی لولهای دسته شده حاوی تعدادی سازه قاب با اتصاالت صلب است
که در دو جهت عمود بر هم قرار میگیرند و یک گروه از قابهای محیطی با هندسه و
صلب دارای مقاومت جانبی بسیار زیادی هستد ،میتوان آنها را به هر شکل دلخواه
دستهبندی کرد و یا در هر تراز ارتفاعی مشخص قطع کرد [.]11[ ،]12
مجموعه رکوردهای انتخابی شامل جنبشهای نیرومند زمین ثبت شده در هنگام زلزلههای
بزرگ و معروف طبس  ،1998بم  4223ایران و نیز نورتریج کالیفرنیا  1992است .معیار اصلی
در انتخاب رکوردها برای انجام آنالیزهای غیرخطی تاریخچۀ زمانی ،وجود پالسهای پرانرژی
و بلند مدت در تاریخچۀ زمانی سرعت هر رکورد بوده است [ .]15[-]9دو روش همپایه
مقیاسگذاری این رکوردها بر اساس ویرایشهای  3و  2آییننامه  4822است و ضرایب
مقیاس مربوط بهترتیب براساس بندهای  4-2-1-2-4و  3-3-5-4این آیین نامهها بهدست
آمده است [.]18[ ،]19[ ،]16
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اسکلت سازهای کوچکتر را تشکیل میدهند .با توجه به اینکه هر یک از این لولههای قابی

1. Bundled Framed Tube
2. Flexural Framed Tube
3. Dual Resistant Framed Tube System
4. Linked Column Supported Framed Tube
5. Outrigger Mega Braced Tube
6. Shear Lag
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شایان ذکر است که در کاربرد و ارزیابی محاسباتی هر دو روش مقیاسگذاری ،نسبت
طیفی مقادیر پارامترهای  PGV ، PGAو  PGDدو مؤلفۀ موازی ( )LNو عمود ( )TRبر
صفحه شکست گسل ،تغییر داده نشده تا حالت فیزیکی واقعی رکورد حفظ شود .همچنین
همگی زوج شتابنگاشتهای متشکل از دو مؤلفۀ  LNو  TRبهمقدار حداکثر شتاب مؤلفه
نیرومندتر عمود بر صفحه شکست گسل ،نرمالیزه شده و سپس روش تحلیلی مقیاسگذاری
آییننامه  4822بهکار برده شده است .بدینترتیب با استفاده از رکوردهای مقیاسگذاری شده و
انجام فرایند تحلیلهای غیرخطی تاریخچۀ زمانی ،پارامترهای پاسخ لرزهای سازههای تحت
بررسی ،محاسبه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

سازههای تحت بررسی و مالحظات طراحی
مدلهای سازهای بررسی شده در این پژوهش ،قابهای خمشی محیطی دستهشده فوالدی
در دو ارتفاع  12و  42طبقه است .چنانچه در شکل  1مشاهده میشود مدلهای پژوهشی
دارای پالن منظم و شامل  6دهانه با فاصله مرکز به مرکز  6متر در هر دو جهت  xو  yبوده
است که براساس ضوابط لرزهای آییننامه 4822ویرایش چهارم ( )2-4822و مبحث دهم
طبقات برای تمامی سازه ها  3/5متر در نظر گرفته شده است .جزییات پالن و نما در شکل 1
نمایش داده شده است .خطوط کمرنگ در پالن سازههای پژوهشی ،متشکل از صفحات
قابهای ساده دارای اتصاالت مفصلی است و همچنین خطوط ضخیم پررنگ نیز نمایشگر
صفحات قابهای خمشی دارای اتصاالت صلب تیر به ستون هستند.
نتایج آنالیز مودال سازههای پژوهشی بهصورت  T=1799ثانیه برای دورۀ مود اول سازه 12
طبقه و همچنین  T=4799ثانیه برای دوره مود اول سازه  42طبقه است .همچنین با توجه به
تقارن هندسی و بارگذاری اسکلتهای سازهای ،دورۀ مودهای اول ارتعاشی سازههای مطالعاتی
نسبت به هر دو محور  Xو  Yبهشکل یکسان و برابر اعداد مذکور بهدست میآیند .آرایش
طیفی دورۀ سه مود اول ارتعاشی رفتار سهبعدی سازههای یاد شده بهصورت انتقالی (محور)X
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 انتقالی (محور - )Yپیچشی بهدست آمده است .دورۀ نخستین مود پیچشی (مود سومارتعاش) دو سازه  12و  42طبقه شکل  ،1بهترتیب برابر است با  2/69و  1/28ثانیه است.
بدینترتیب ،بیشتر بودن دورۀ مود اول انتقالی در راستاهای  Xو  Yنسبت به اولین مود
پیچشی ،نشاندهندۀ رفتار سهبعدی سازههای پژوهشی بهصورت پیچشی است .این نیز یک
ویژگی مطلوب در روند طراحی لرزهای سازهها است.
خاک ساختگاه از نوع تیپ  4و منطقه پروژه در پهنهبندی با خطر نسبی زیاد فرض شده
است .دیافراگم سقف با سختی بی نهایت نسبت به عناصر قائم باربر جانبی در نظر گرفته شده
است .بارگذاری سازهها نیز بر پایه مبحث ششم مقررات ملی ساختمان صورت گرفته است
[ .]19همچنین مشخصات و مالحظات طراحی نیز شامل کنترل دریفت مجاز ،رعایت اصل تیر
ضعیف-ستون قوی و بررسی مقاومت چشمههای اتصال است که در روند طراحی در نظر
گرفته شد .همچنین چنانکه در شکل  4و جدول  1مالحظه میشود ،در روند مدلسازی
تمامی سازههای بررسی شده برای تعریف رفتار غیرخطی المانهای تیر و ستون ،بهترتیب از
مفصل ( Mخمشی) و نیز مفصل غیرخطی ( PMMاندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی)
طبق توصیههای  FEMA356در تیرها و ستونها استفاده شده است [.]46[ ،]19

شكل  .2سازههای پژوهشی قاب خمشی محيطی دسته شده ،الف) پالن سازه شامل صفحات
قابهای خمشی (خطوط تيره پررنگ) و صفحات قابهای ساده مفصلی (خطوط تيره نازک)،
ب) مدل  21طبقه،
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ج

شكل  .2سازههای پژوهشی قاب خمشی محيطی دسته شده ،ج) مدل  11طبقه )  CMو CS
بهترتيب مراكز جرم و برش طبقه هستند)
جدول  .2معيارهای پذیرش عملكرد لرزهای المانهای تير و ستون
زاویۀ چرخش خميری

معيارهای پذیرش

1θy

 – IOعملکرد بی وقفه

9θy

 - LSعملکرد ایمنی جانی

11θy

 - CPعملکرد جلوگیری از فروریزش

 Mو [11] PMM
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ركوردهای انتخابی از زلزلههای بزرگ
یکی از مشخصترین ویژگیهای که در رکوردهای نیرومند حوزه نزدیک دیده میشود،
قابلیت ایجاد پالسهای پر انرژی کوتاه و بلندمدت در تاریخچۀ زمانی سرعت زمین 1است.
باید دانست که این ساختارهای موج گونه سرعت نیز بر حسب دوری یا نزدیکی گسل و
حوزه مرکز سطحی زلزله 4بهصورتهای متفاوتی پدیدار میشود .بهرحال وجود پالسهای
پرانرژی و بلندمدت در تاریخچۀ زمانی هر کدام از مؤلفههای یک رکورد نیرومند حوزه
نزدیک ،میتواند پارامترهای پاسخ و مشخصات رفتار سازهها بهخصوص سازههای میان مرتبه
و بلند را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد .اهمیت این موضوع با افزایش یافتن مدت دوام حرکات
نیرومند در رکورد زلزله دو چندان خواهد شد .مجموعه رکوردهای سه مؤلفهای انتخابی این
پژوهش حاوی پنج جنبش با طبقهبندی به نسبت نیرومند تا پرقدرت از حرکات ثبت شده
زمین در حوزههای دور و نزدیک نسبت به صفحه شکست گسل هستند .مشخصات اصلی
طیفی رکوردهای انتخابی در جدول  4آورده شدهاند.
مشخصات لرزهشناسی و طیفی رکوردهای انتخاب شده در این پژوهش ،نمود روشنی از
اثرات جهتداری 3در فرایند گسلش ،2ساختارهای پرانرژی اسپایکهای پردامنه شتاب ،پالسهای
سرعت ،شناخت باند فرکانسهای پایین پرانرژی در بازۀ کمتر از  12هرتز را نشان میدهند.
مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشگاه برکلی کالیفرنیا تهیه شده است [ .]41معیار اصلی در
انتخاب رکوردهای زلزله در این پژوهش ،وجود پالسهای پرانرژی و بلندمدت در تاریخچۀ
زمانی سرعت زمین بوده است .مجموعه زمین لرزههای سه مؤلفهای انتخابی ،شامل رکوردهای
اصلی دو زلزله بزرگ حادث شده در ایران به نامهای بم  4223و طبس  ،1998همراه با دو رکورد
نیرومند  (RRS)6و  (SCE)9از زلزلۀ نورتریج  1992کالیفرنیا است .همچنین رکورد نه چندان
نیرومند و حوزۀ دور مورپارک  (MRP)8از زلزله نوتریج  1992نیز بهعنوان معیاری مقایسهای
در رابطه با جنبشهای پالسگونه زمین در محدودۀ نزدیک به صفحه شکست گسل انتخاب
شده است.

4. Fault Rupturing

3. Directivity

8.Moorpark

7. Sylmar

2. Epicenter Zone
6. Rinaldi

1. Velocity Pulses
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تاریخچۀ زمانی شتاب و سرعت و طیف انرژی مربوط به رکورد اصلی سه مؤلفهای و
حوزۀ نزدیک طبس ثبت شده در سال  1998میالدی و نیز رکورد حوزۀ دور مورپارک
) (MRPاز زلزله نورتریج  1992در شکلهای  3و  2نمایش داده شده است .ماهیت ساختاری
رکوردهای نیرومند حوزۀ نزدیک ،حضور اسپایکهای پرانرژی شتاب و پالسهای بلندمدت و
پردامنه سرعت است .همچنین اندازه و بازۀ زمانی روند آزاد شدن انرژی جنبشی برای دو
رکورد حوزۀ نزدیک و دور ،بسیار متفاوت است .مالحظه میشود که همگام با فراز و
نشیبهای موضعی دامنۀ زمانی پالسهای سرعت ،روندی جهشی در آزاد شدن انرژی جنبشی
رکورد زلزله بهوجود میآید .این ساختار فیزیکی در شکل  3بروشنی دیده میشود .این
ویژگیها بهطور مشخص در تاریخچۀ زمانی رکوردهای حوزۀ دور مالحظه نمیشود .مطابق
شکل  2تاریخچۀ زمانی رکورد حوزۀ دور ) (MRPاز زلزله نورتریج  ،1992نمایشگر روندی
پیوسته و با دامنۀ بسیار کوچک آزاد شدن انرژی جنبشی است [.]12
در این پژوهش هر سه مؤلفه رکوردهای انتخابی زلزله بهطور همزمان در جهات  Y ، Xو
 Zمدل سازههای بررسی شده شکل  1اعمال شدهاند .مؤلفۀ موازی با صفحه شکست گسل
( )LNدر راستای  Xپالن سازه و همچنین مؤلفۀ نیرومندتر عمود بر صفحه شکست گسل
غیرخطی تاریخچۀ زمانی برای سازههای مدل شده با نرمافزارهای  PERFORM 3Dو
 SAP2000انجام شده است [ .]44[ ،]41نمودار تاریخچۀ زمانی سرعت و شتاب رکوردهای
انتخابی زلزلهها و پارامترهای فیزیکی آنها نظیر بیشینۀ شتاب ) ،(PGAبیشینۀ سرعت
) (PGVو بزرگا بهترتیب در جدول  4و شکلهای  3تا  6نمایش داده شده است.
مطابق با شکل  5مالحظه میشود که تاریخچۀ زمانی سرعت زمین متناظر بـا دو مؤلفـۀ  LNو
 TRرکوردهای حوزه نزدیک و نیرومند  SCE ، Bamو  RRSحاوی پـالسهـای پیوسـته و
بلندمدت سرعت هستند .همچنین نکته دیگر نیز وجود آرایش غیر همزمان پدیـدار شـدن ایـن
ساختارهای موجی شکل است .بدین لحاظ روند تشکیل و گسترش مکانیزم مفاصل غیرخطـی
در اسکلت مقـاوم سـازه ،بـهصـورت غیریـکنواخـت و بـا آهنـگ سـریع و تـأثیر پذیرفتـه از
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جنبشهای پرانرژی و متناوب زمین در بازۀ زمانی پالسهای سرعت ،ایجـاد مـیشـود .پدیـدار
شدن این ساختارهای موجی شکل در تاریخچۀ زمانی رکورد نیز بهوجود آورنـده جنـبشهـای
ضربهای بسیار نیرومند زمین در منطقه نزدیک به صفحه شکست گسل خواهد بود (شکل .)6
نتایج پژوهشهای لرزهشناسی نشان میدهد که ارتباطی فیزیکی دو جانبه میان فرایند انتشار
سه بعدی امواج زلزله و نیز مکانیزم گسیختگی گسل برقرار است .پدیدار شدن اثرات نیرومند
شکست پیشرونده گسل و فرایند جهتداری پیشرو 1بهویژه در تاریخچۀ زمانی رکوردهای
زلزله ثبت شده در فواصل کمتر از 42کیلومتر نسبت به صفحه گسیختگی گسل بوقوع
میپیوندد [ .]46تفاوت آشکار تاریخچۀ زمانی دو مؤلفهای سرعت زمین برای رکورد حوزۀ
دور  MRPنسبت به سه رکورد نیرومند  SCE ، Bamو  RRSبیانگر موضوع فوق است.
جدول  .1مشخصات فيزیكی و لرزهشناسی ركوردهای انتخابی
نام زلزلهها

بزرگا
)(Mw

)PGD (cm

)PGV (cm/s

)PGA (g

مؤلفهها

مؤلفهها

مؤلفهها

Bam 2003

676

12715

35712

43798

39723

14379

59786

27999

27993

27635

Tabas 1978

972

16728

121793

9671

2272

144766

122768

27688

27854

27836

679

11794

4978

19788

51725

166788

9479

27854

27838

27294

679

9721

32716

49729

42733

119769

95748

27396

27848

27293

679

2788

2768

2759

9798

42729

42729

27159

27494

27193

Northridge
1994
Rinaldi
)(RRS
Northridge
1994
Sylmar
)(SCE
Northridge
1994
Moorpark
)(MRP

 :LNمؤلفه موازی با صفحه شكست گسل :TR ،مؤلفه عمود بر صفحه شكست گسل :UP ،مؤلفه قائم
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UP

TR
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1. Forward Directivity
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شكل  .2تاریخچۀ زمانی شتاب ،سرعت زمين و طيف انرژی ركورد نه چندان نيرومند و حوزۀ دور
 MRPاز زلزله نورتریج  2222كاليفرنيا دارای اسپایکهای كوچک و كمدامنه شتاب ،الف) مؤلفه
عمود بر جهت فرایند گسلش (مؤلفه  ،)TRب) مؤلفه موازی با جهت فرایند گسلش (مؤلفه )LN

پ

ت

شكل  .2تاریخچۀ زمانی سرعت زمين متناظر با مؤلفههای شتاب ( LNموازی صفحه شكست
گسل) و شتاب ( TRعمود بر صفحه شكست گسل) ركوردهای انتخابی از زلزله بم  1112ایران و
زلزله نورتریج  2222كاليفرنيا :الف) ركورد اصلی زلزله بم ،ب) ركورد حوزۀ دور  ، MRPپ)
ركورد حوزه نزدیک و نيرومند  ، SCEت) ركورد حوزۀ نزدیک و پر انرژی  ، RRSپالسهای
پردامنه و بلند مدت در تاریخچه زمانی سرعت متناظر با هر دو مؤلفۀ شتاب  LNو  TRبرای
ركوردهای  SCE ، Bamو  RRSدیده میشود.
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الف

ب

پ

شكل  .2تاریخچۀ زمانی شتاب ،سرعت و تغيير مكان زمين متناظر با مؤلفۀ ( TRعمود بر صفحه
شكست گسل) ركوردهای انتخابی از زلزله بم  1112ایران و زلزله نورتریج  2222كاليفرنيا :الف)
ركورد حوزه نزدیک و پرانرژی  ، RRSب) ركورد حوزه نزدیک و نيرومند  ،SCEپ) ) ركورد
اصلی زلزله بم ،یک پالس مشخص همراه با گروه اسپایکهای پردامنه شتاب در تاریخچۀ زمانی
شتاب ثبت شده زمين در هر سه ركورد مالحظه میشود .تاریخچۀ زمانی هر سه ركورد حاوی
پالسهای پيوسته سرعت و موجهای شبه سينوس رفت و برگشتی تغيير مكان است.

چنانچه در شکل  6نشان داده شده است وجود اثرات نیرومند جهتداری پیشرونده در
فرایند انتشار امواج زلزله در حوزۀ نزدیک گسل ،سبب ایجاد ترکیبی از یک یا دو پالس
مشخص همراه با یک مجموعه پیوسته از اسپایکهای پر دامنه در تاریخچۀ زمانی شتاب
سرعت و تغییرمکان زمین آشکار میگردد .ماهیت ضربهای پالسهای بزرگ تغییر مکان زمین
سبب افزایش شدید پارامترهای برش پایه ،نیروی محوری ستون ها ،نیاز شکلپذیری و دریفت
طبقات در رفتار لرزهای ساختمانهای با اسکلت قاب خمشی میان مرتبه تا بلند خواهد شد.

روند انجام پژوهش
شایان ذکر است که ابتدا ضرایب مقیاس برای هر یک از رکوردهای طبیعی زلزلهها
بهترتیب طبق بندهای  4-2-1-2-4ویرایش سوم ( )3-4822و  3-3-5-4ویرایش چهارم
آییننامه  )2-4822( 4822محاسبه شده است .فرایند تحلیلی یاد شده به گونهای است که
عالوه بر استفاده از بازۀ زمانی ) (0.2T , 1.5Tبرای مقیاس کردن زوج مؤلفه  LNو  TRهر
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محل محور طیفی ( Tبرابر با دورۀ مود اول ارتعاشی سازههای بررسی شده) نیز بهطور
جداگانه حساب شد .بدینترتیب برای هر زوج مؤلفه  LNو  TRمربوط به هر شتابنگاشت
اعمالی بر مدلهای بررسی شده  12و  42طبقه ،چهار ضریب مقیاس بهترتیب  4مورد برحسب
ویرایش سوم و نیز  4مورد برحسب ویرایش چهارم آییننامه  4822حاصل شد.
شکل  9نشاندهندۀ طیفهای طرح استاندارد  4822ویرایش سوم و چهارم و طیف ترکیبی
واحد ( )SRSS Spectraبرای زوج مؤلفۀ متناظر با شتابنگاشتهای مربوط به رکوردهای
بم و مورپارک است .چنانکه مالحظه میشود در بازۀ ( ، )2/4T-1/5Tفاصلۀ طیفی بین دو
منحنی  SRSSو  1/2x4822بر اساس ویرایش سوم آییننامه  ،4822بیشتر از فاصله طیفی
آن با منحنی  1/3x4822بر پایه ویرایش چهارم آییننامه  4822است .موضوع فوق نشاندهندۀ
این مفهوم است که ضرایب مقیاس بهدست آمده از آییننامه  4822-2بهطور نسبی کمتر از
ضرایب مقیاس حاصل از آییننامه  4822-3است .مقادیر مربوط به این ضرایب در جدول 3
آمده است .پارهای از ضرایب مقیاس ،کوچکتر از  1حاصل شدهاند .این مسئله را تنها میتوان
به ساختار تحلیلی روش طیفی محاسبه ضریب مقیاس ربط داد .همچنین لحاظ کردن
دیدگاههای تحلیلی دیگر مانند فاکتور مشارکت مودهای باالتر ،محاسبات طیف ترکیبی SRSS
مقیاس برابر با یک نشانگر تعریف رکورد سه مؤلفهای زلزله در حالت میدان آزاد است.
روند تحلیلهای غیرخطی تاریخچۀ زمانی با استفاده از مدلسازی عددی بارگذاری
دینامیکی متناظر با شتابنگاشت رکوردهای انتخابی و کاربرد نرمافزارهای  SAP2000و
 PERFORMانجام گرفت .بر این اساس روش نیومارک با معیار شتاب متوسط ثابت و
پارامترهای  Ɣ =1/2و  β =1/4برای تحلیل سازههای مطالعاتی تحت رکورد حوزۀ دور
 MRPبهکار برده شد .همچنین از روش هیلبر  αبر اساس معیار کنترل میرایی عددی
 α=-0.333برای تحلیل پاسخ لرزهای و مدلسازی بارگذاردی دینامیکی متناظر با رکوردهای
نیرومند حوزه نزدیک حاوی پالسهای مشخص و اسپایکهای پردامنه شتاب و نیز پالسهای
پیوسته سرعت استفاده شد .افزون بر آن ،بر پایۀ بررسیهای قبلی روش ویلسون  با تعریف
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فاکتور افزایش دامنه طیفی   =1.42جهت مدلسازی عددی رکورد طبس حاوی دو پالس
سرعت بلند مدت در هر دو مؤلفه  LNو  TRلحاظ شد [.]46[ ،]45[ ،]42

شكل .2طيف طرح استاندارد  1211همراه با اعمال اثر ضرایب آماری  2/2و  ،2/2الف) طيف
 SRSSركورد بم ،ب) طيف  SRSSركورد  Moorparkاز زلزله Northridge 1994

شایان ذکر است که یک مجموعه نمودارسازی عددی پارامترهای پاسخ لرزهای سازههای
مطالعاتی نیز برای بررسی و مقایسه دامنه تفاوتهای ویژگیهای رفتاری تحت رکوردهای
مقیاس شده بر پایه ویرایشهای سوم و چهارم آییننامه  ، 4822تنظیم و تکمیل شده است.
مقادیر مربوط به این ضرایب برای تمام زلزلههای بررسی شده در این پژوهش و نیز تاریخچۀ
 3و شکل  8آمده است .چنانکه در شکل  8مشاهده میشود ،فاصلۀ منحنی تاریخچۀ زمانی
سرعت رکوردهای مقیاس شده با استاندارد  4822-3نسبت به منحنی تاریخچۀ زمانی سرعت
رکوردهای مقیاس شده با استاندارد  4822-2در مورد رکورد حوزه نزدیک بم بیشتر از رکورد
حوزۀ دور مورپارک است .موضوع مذکور بیانگر این مسئله است که تفاوت نگرش طیفی دو
ویرایش استاندارد  4822درباره رکوردهای حوزۀ نزدیک نسبت به رکوردهای حوزۀ دور
مشخصتر است.
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شکل .8تاریخچۀ زمانی سرعت مؤلفۀ  TRركورد طبيعی و مقياس شده با استانداردهای 1211-2
و  ،1211-2الف) ركورد حوزۀ ،نزدیک بم  ،1112ب) ركورد حوزۀ ،دور مورپارک  2222از زلزلۀ
نورتریج 2222
جدول .2ضرایب مقياس ركوردها مطابق با ویرایش  2و  2آیيننامه  1211بر اساس دو معيار طيفی
ركوردهای زلزله
مدل

استاندارد
1211

MRP
ضریب مقياس

SCE
ضریب مقياس

RRS
ضریب مقياس

Tabas
ضریب مقياس

Bam
ضریب مقياس

T

T

T

T

T

1.1T2.2T
21

ویرایش

طبقه

2
3794

2.2T
472
1789

4734
1722

2.2T
1762
1746

1722
1729

2.2T
1729
2783

4726
1765

2.2T
4729
1753

4749
1793

1742
1.22

2
11

ویرایش

طبقه

2
ویرایش

9799
6726

5765
2733

2794
3759

1799
1751

3798
4789

1782
1738

4732
1799

4743
1792

5766
4799

4792
4746

2
21

ویرایش

طبقه

2
ویرایش
2

1179
8749

6796
5729

2794
2766

1799
1751

5762
3791

4792
4731

4732
1799

1783
1722

8792
6742

2739
3725
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ویرایش

2789

1.1T-

1.1T-

1.1T-

1.1T-
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ارزیابی نتایج تحليلی
بهطورکلی چنانکه در جدول  3مشاهده میشود ،ضرایب مقیاس بهدست آمده از ویرایش
چهارم آیین نامه 4822تفاوت چشمگیری با ضرایب مقیاس حاصل از ویرایش سوم دارد.
همچنین بهعنوان مثال ضرایب بهدست آمده برای رکورد حوزۀ نزدیک بم و نیز رکورد حوزۀ
دور مورپارک متناظر با محور طیفی متناظر با دورۀ مود پایه مدل  12طبقه بر حسب ویرایش
سوم آییننامه  4822بهترتیب برابر با  1/42و  4/2و نیز برحسب ویرایش چهارم برابر با 2/95
و  1/89هستند .بدینترتیب بر پایه مبانی ویرایش چهارم آییننامه  ،4822عدد مربوط به
ضرایب مقیاس بهمیزان چشمگیری در حدود  %43و  %41برای دو رکورد یاد شده کاهش یافته
است .همانند این روند برای ضرایب مقیاس محاسباتی متناظر با سایر رکوردها نیز دیده
میشود.
نکته مفهومی استنباط شده آن است که این کاهش ،پارامترهای پاسخ سازهها نسبت به
رکوردهای مقیاس شده را نیز بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد .بر این اساس در روند
مطالعاتی این پژوهش پس از انجام تحلیلهای غیرخطی تاریخچۀ زمانی با استفاده از اعمال
رکوردهای مقیاس شده بر مدلهای  12و  42طبقه ،نمودارهای پوش بیشینه پارامترهای پاسخ
لرزهای متناظر با برش پایه لرزهای ،شتاب مطلق ،سرعت نسبی ،تغییرمکان و دریفت ماکزیمم،
نمایش مقایسهای مقادیر پارامتر بیشینه برش پایه دینامیکی بهترتیب برای دو مدل مطالعاتی
 12و  42طبقه قاب خمشی لولهای دسته شده (شکل  ،)1در شکلهای  9تا  12آورده شده
است .چنانکه از هر دو شکل  9و  12پیداست ،بر پایۀ کاربرد استاندارد ( 4822-2ویرایش
چهارم) برای مقیاسگذاری رکوردهای وارد بر سازه ،میزان حداکثر برش پایه نسبت به حالتی
که از استاندارد ( 4822-3ویرایش سوم) برای این منظور استفاده میشود ،کاهش چشمگیری
داشته است .همچنین با توجه به اعمال رکوردهای سه مؤلفهای بم ،رینالدی و مورپارک ،بیشینۀ
برش پایه لرزهای بهدست آمده در جهت  yپالن سازه قاب محیطی خمشی 12طبقه تحت این
جنبشهای نیرومند ،در حالت مقیاس شده با روش طیفی استاندارد  4822-3بهترتیب برابر با و
 2282/94 ، 3494/99و  4293/82تن است و نیز در حالت مقیاس شده با معیارهای تحلیلی
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مکانیزیم مفاصل پالستیک و تاریخچۀ زمانی دریفت ،تنظیم و ارزیابی شده است.

استاندارد  4822-2بهترتیب برابر با  3123/49 ،4982/16و  1681/63تن بهدست آمده است.
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مقایسۀ مقادیر متناظر فوق ،یک کاهش  43/9و 19درصد را نشان میدهد .این کاهش در مورد
مدل مطالعاتی 42طبقه نیز برقرار است .مقادیر متناظر پارامتر برش پایۀ دینامیکی برای مدل 42
طبقه در حالت مقیاسگذاری با استاندارد  4822-3بهترتیب برابر با  9326/33 ،2493/23و
 3548/48تن است .همچنین با کاربرد روش مقیاسگذاری با استاندارد  4822-2نیز مقادیر یاد
شده بهترتیب برابر با  6339/48 ،3549/13و  4922/56تن بهدست آمدهاند .بررسی تفاوتهای
نسبی متناظر برای رفتار لرزهای مدل قاب خمشی محیطی 42طبقه نیز کاهش بهترتیب13 ،19/5
و  43درصدی پاسخها را نشان میدهد.
دریفت طبقه یا همان تغییرمکان نسبی بین دو تراز کف متوالی که نسبت به ارتفاع طبقه
نرمال شده است ،بهعنوان یک پارامتر اصلی ارزیابی تقاضای لرزهای سازه تعریف میشود .بر
اساس نتایج پژوهشهای پیشین ،ارتباطی ساختاری میان پارامتر نیاز دریفت و تقاضای
شکلپذیری هر طبقه وجود دارد .نمودارهای پوش بیشینه تغییر مکان جانبی تمام طبقات و
پارامتر دریفت طبقه در نقطه  Dبرای جهت  yپالن مدلهای مطالعاتی ،در شکلهای  11تا
 12نشان داده شده است .همچنین شکلهای  11و 14پوش بیشینه تغییرمکانهای حاصل شده
از تحلیل تاریخچۀ زمانی غیرخطی تحت رکوردهای مقیاس شده به دو روش ویرایش سوم و
چهارم آییننامه  4822را نمایش میدهند .چنانکه از منحنیها مشخص است ،برای هر دو مدل
تغییرمکان جانبی بهاندازۀ به نسبت زیادی کاهش مییابند .همچنین به لحاظ عددی مشاهده
میشود که بیشینه تغییرمکان جانبی بهدست آمده تحت رکورد حوزه نزدیک بم و نیز حوزۀ
دور مورپارک در جهت  yپالن مدل  12طبقه ،بر حسب ویرایش سوم آییننامه  4822بهترتیب
برابر با  95/99و 19/491سانتیمتر و برحسب ویرایش چهارم برابر با 59/1و 19/929
سانتیمتر است.
در بارۀ مدل  42طبقه نیز موضوع روند کاهش پارامترهای پاسخ بهروش مشابه جریان دارد،
بهطوریکه بیشینۀ تغییر مکانهای بهدست آمده تحت دو رکورد بم و مورپارک در جهت y
پالن مدل 42طبقه نیز بر حسب ویرایش سوم آییننامه  4822بهترتیب برابر با  429/48و
 56/85سانتیمتر و برحسب ویرایش چهارم برابر با  189/99و 23/59سانتیمتر هستند .بههمین
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 12و  42طبقه هنگامی که رکوردهای زلزله بر حسب ویرایش چهارم مقیاس میشوند ،بیشینه

ترتیب در شکلهای  13و  12نیز بیشینه جا بهجایی نسبی طبقات (دریفت طبقات) بهدست
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آمده از تحلیل تاریخچۀ زمانی غیرخطی تحت رکوردهای مقیاس شده بهروش ویرایشهای
سوم و چهارم آییننامه برای مدلهای  12و  42طبقه نشان داده شده است .باید دانست که با
اعمال ضرایب مقیاسگذاری بر رکوردهای زلزله ،شدت رکوردهای وارد بر سازه تغییر میکند.
بدینلحاظ هر اندازه که مقدار عددی این ضرایب بیشتر باشد ،آنگاه رکوردهای نیرومندتری
به سازه وارد شده و در نتیجه امکان تشکیل مکانیزمهای پالستیک با دامنۀ غیرخطی بزرگتر در
اسکلت مقاوم افزایش خواهد یافت.

الف

ب

الف

ب

شكل  .21حداكثر برش پایه مدل  11طبقه ،الف) تحت ركوردهای مقياس شده بر اساس ویرایش
چهارم آیيننامه  ،1211ب) تحت ركوردهای مقياس شده بر اساس ویرایش سوم آیيننامه 1211
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شكل  .2حداكثر برش پایه مدل  21طبقه ،الف) تحت ركوردهای مقياس شده بر اساس ویرایش
چهارم آیيننامه  ،1211ب) تحت ركوردهای مقياس شده بر اساس ویرایش سوم آیيننامه 1211
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الف

ب

شكل  .22پوش بيشينه تغييرمكان جانبی طبقات مدل  21طبقه در نقطه  Dپالن ،الف) نمایشگر
پاسخ سازه تحت ركوردهای مقياس شده بر اساس ویرایش سوم است ،ب) نيز نمایشگر پاسخ
سازه تحت ركوردهای مقياس شده بر اساس ویرایش چهارم آیيننامه  1211است.

مالحظه میشود که طبق جدول  ،3ضرایب مقیاس بهدست آمده از استاندارد  4822-3به
مراتب بزرگتر از ضرایب حاصل از ویرایش چهارم آییننامه  4822است .بنابراین انتظار
میرود که آرایش و دامنۀ عملکرد غیرخطی مکانیزم تشکیل مفاصل پالستیک در سازههای
تحت رکوردهای مقیاس شده با ضرایب حاصل از روش طیفی توصیه شده در ویرایش سوم
آییننامه  ،4822بیشتر از نتایج مشابه بر اساس اعمال ضرایب مقیاس حاصل از استاندارد -2
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الف

ب

شكل  .21پوش بيشينه تغييرمكان جانبی طبقات مدل  11طبقه در نقطه  Dپالن ،الف) نمایشگر
پاسخ سازه تحت ركوردهای مقياس شده بر اساس ویرایش سوم است ،ب) نيز نمایشگر پاسخ
سازه تحت ركوردهای مقياس شده بر اساس ویرایش چهارم آیيننامه  1211است.

 4822باشد .ساختار نهایی و آرایش تشکیل مفاصل پالستیک حاصل از ارزیابی رفتار لرزهای
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غیرخطی مدلهای  12و  42طبقه مطالعاتی تحت اثر رکوردهای حوزه نزدیک طبس و رینالدی
مقیاس شده با هر دو ویرایش آییننامه  4822در شکلهای  15و  16به نمایش درآمده است.
چنانکه در این شکلها دیده میشود ،کاربرد روش مقیاسگذاری رکوردها بر پایۀ استاندارد -2
 4822در ارزیابی عملکرد لرزهای هر دو مدل 42، 12طبقه منتهی به تعداد به نسبت کمتر
مفاصل پالستیک و نیز دامنه کوچکتر رفتار عمومی غیرخطی نسبت بهروش توصیه شده در
استاندارد  4822-2میگردد.
همچنین نتیجهای آشکار حاصل از تباین فوق نیز در قالب ایجاد آسیبهای سازهای کوچکتر
و حصول شاخص خسارت پایینتر است .افزون بر آن ،نزدیکی و گذر از سطح عملکرد
آستانه فروریزش دیرتر اتفاق میافتد .همچنین برای بررسی دقیقتر اثرات ضرایب مقیاس
حاصل از دو ویرایش آییننامه مذکور ،تاریخچۀ زمانی دریفت طبقه بام در سازه  12و  42طبقه
تحت اثر دو رکورد بم و  SCEبهترتیب در شکلهای  19و  18به نمایش در آمده است .این
پارامتر لرزهای میتواند از نظر برآورد خسارت ایجاد شده نیز استفاده شود .چنانکه در شکل
 19مشاهده میشود تاریخچۀ زمانی دریفت طبقه بام مدل  12طبقه بهدست آمده براساس
آییننامه ویرایش سوم ،مقادیر بزرگتری را نسبت به همین پارامتر برای آییننامه 4822
ویرایش چهام به نمایش میگذارد .این پارامتر در شکل  18که بیانگر تاریخچۀ زمانی دریفت

ب
الف
شكل .22پوش بيشينه جا بهجایی نسبی طبقات مدل  21طبقه در نقطه  Dپالن ،الف) نمایشگر
پاسخ سازه تحت ركوردهای مقياس شده بر اساس ویرایش سوم است ،ب) نيز نمایشگر پاسخ
سازه تحت ركوردهای مقياس شده بر اساس ویرایش چهارم آیيننامه  1211است.
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در طبقه بام مدل  42طبقه است شدت کمتری دارد.
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ب

الف

شكل .22پوش بيشينه جا بهجایی نسبی طبقات مدل  11طبقه در نقطه  Dپالن ،الف) نمایشگر
پاسخ سازه تحت ركوردهای مقياس شده بر اساس ویرایش سوم است ،ب) نيز نمایشگر پاسخ
سازه تحت ركوردهای مقياس شده بر اساس ویرایش چهارم آیيننامه  1211است

شكل  .22محل و آرایش تشكيل مفاصل پالستيک در مدل  21طبقه با توجه به حدود تعریف شده
در  Fema 356؛ الف) و ب) مدل تحت ركورد مقياس شده طبس  2222بر اساس استاندارد -2
 1211و ( ، 1211-2پ) و (ت) مدل تحت ركورد مقياس شده نورتریج-رینالدی  2222بر اساس
استاندارد  1211-2و 1211-2
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الف

ب

پ

ت
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ب

الف

ت

پ

شكل  .22محل و آرایش تشكيل مفاصل پالستيک در مدل  11طبقه با توجه به حدود تعریف شده
در  Fema 356؛ الف) و ب) مدل تحت ركورد مقياس شده طبس  2222بر اساس استاندارد -2
 1211و  ، 1211-2پ) و ت) مدل تحت ركورد مقياس شده نورتریج-رینالدی  2222بر اساس
استاندارد  1211-2و 1211-2

شكل .22تاریخچه زمانی دریفت طبقه بام مدل  21طبقه تحت اثر دو ركورد ،الف) ركورد بم ،ب)
ركوردSCE

الف

ب
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الف

ب

شكل .22تاریخچۀ زمانی دریفت طبقه بام مدل  11طبقه تحت اثر دو ركورد ،الف) ركورد بم،
ب) ركورد SCE
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1395.10.5.8.6
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نتيجهگيری
هدف از این پژوهش ،بررسی ضرایب مقیاس بهدست آمده از آییننامه  4822ویرایشهای
سوم و چهارم است .همچنین برای بررسی تحلیلی روش مقیاسگذاری و ضرایب حاصل از
آن ،دو سازه  12و  42طبقه با اسکلت قاب صلب لولهای دسته شده با پالن مشابه ،انتخاب و
طراحی شد .با استفاده از تحلیلهای تاریخچۀ زمانی غیرخطی ،پارامترهای متناظر و مشابه
پاسخ لرزهای سازههای مذکور ،ارزیابی و مقایسه شدند .بررسی نتایج حاصل از این پژوهش
با تمرکز بر دو پارامتر پاسخ تغییرمکان و دریفت طبقات انجام شد .نتایج بهدست آمده با در
نظر گرفتن ضوابط دو ویرایش آییننامه  ،4822گویای آن است که ضرایب مقیاس بر اساس
ویرایش چهارم بهمیزان چشمگیری کوچکتر از ضرایب مقیاس بهدست آمده از ویرایش سوم
هستند .این موضوع تأثیر بهسزایی بر ارزیابی دامنۀ تغییرات پارامترهای پاسخ لرزهای و نیز
قضاوت درباره ویژگیهای عملکرد لرزهای غیرخطی اسکلتهای مقاوم ساختمانهای فوالدی
میگذارد.
بررسی عمومی نتایج این پژوهش نشان میدهد که مقادیر عددی پارامتر دریفت طبقات
سازههایی که بر اساس آییننامه  4822-2ارزیابی شدهاند در مقایسه با تعریف مقیاسگذاری بر
اساس آییننامه  4822-3دچار یک کاهش نسبی تا حدود  32درصد میشوند .همچنین روند
پراکندگی و تفاوت بیشتر میان پارامترهای متناظر پاسخ لرزهای ،در خصوص رکوردهای
نیرومند حوزه نزدیک نسبت به رکوردهای حوزه دور مشخصتر است.
شایسته است که در روش مقیاسگذاری رکوردهای حوزۀ نزدیک حاوی پالسهای پردامنه
و بلندمدت سرعت و نیز اسپایکهای پرانرژی شتاب ،به معیارهای مشخصه دیگری نظیر
 PGVو نسبت انرژی آزاد شده در واحد زمان نیز توجه شود .روش مقیاسگذاری آییننامه
 4822بر اساس آنالیز آماری طیف ترکیبی پاسخ شتاب دو مؤلفه  LNو  TRمربوط به
رکوردهای زلزله استوار است .بر اساس نتایج حاصل از عملکرد سازههای مطالعاتی در حوزۀ
رفتار غیرخطی مالحظه میشود که روند تشکیل مکانیزم مفاصل پالستیک در حوزههای میانی
و فوقانی سازههای تحلیل شده تحت اثر ویرایش سوم آییننامه  ،4822دارای شدت بیشتری
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پدیدار شدن و افزایش تغییرات در مقادیر محاسبه شده ضرایب مقیاس و پیرو آن حصول

است و از حدود عملکردی ایمنی جانی و آستانه فروریزش فراتر رفته است.
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بنابراین سازههای مطالعاتی که تحت اثر رکوردهای مقیاس شده با ویرایش چهارم آییننامه
 در نتیجه اسکلت مقاوم سازه دیرتر به، آسیب کمتری را متحمل شدهاند،ارزیابی شدهاند
 بدین لحاظ توجه به پارامترهای روش مقیاسگذاری.ناپایداری دینامیکی محتمل میرسد
 همچنین تغییرات در مقادیر ضرایب مقیاس.(ویرایشهای سوم و چهارم) اهمیت بهسزایی دارد
و پیرو آن در پاسخهای نتیجه شده برای بیشینه تغییر مکان و دریفت طبقات مدلهای
. تحت اثر رکوردهای حوزه نزدیک نسبت به رکوردهای حوزۀ دور مشخصتر است،مطالعاتی
 طبقه42 ،12 این در حالی است که روند یاد شده برای اعداد برش پایه لرزهای در هر دو مدل
 توضیح آن که میزان تغییرات مقادیر برش پایه لرزهای تحت رکورد حوزه.مالحظه نمیشود
. درصد بزرگتر است13  تا6 دور نسبت به رکوردهای حوزه نزدیک حدود
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