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  يبعد آور در حالت سه پوش یکیاستات یرخطیغ تحلیلروش 

از  ییالگـو  سـازه بـر طبـق    ياست که در آن مقدار بارگذار یکیاستات یرخطیک روش غیآور  روش پوش

ف و یاتصاالت ضـع ، يش مقدار بارگذاریابد. با افزای یش می) افزايا (پله یجیبه طور تدر ن شدهییش تعیپ

معکوس بـا   يک بوده و بارگذاریودیکنواخت و به طور پری يبارگذارشوند.  یدا میشکست سازه پ يمودها

 ياسـتانداردها  شـود.  ین زده مـ یخمت ،ییرایب میاصالح شده و با تقررشکل ییتغ-رویضوابط ناستفاده از 

ATC-40  وFEMA-273 را آور  پـوش  تحلیـل رش و روش یپـذ  يارهـا ی، معيسـاز  مدل يدستورالعملها

اسـتفاده   يبرا آور پوش مفاصلرشکل ییتغ-رویضوابط ن ين دارایهمچنن استانداردها ید. انده یح میتوض

ر شکل یین تغییتع يبرا A,B,C,D,Eه پنج نقط ،دینیب یم 1-همانطور که در شکلن روش هستند. یدر ا

ر یمقـاد  انـد.  آورده شـده رش یپـذ  يارهـا یف معیـ تعر يبـرا  IO , LS , CPسه نقطه مفاصل، تحت بار و 

  کنند. یر مییتغ يا ن نقاط بر حسب نوع عضو سازهیص داده شده به ایتخص

  

  

  
  آور پوشمفاصل  يرشکل براییرو تغی: نمودار ن1-شکل

  

  

ارائـه   SAP2000 با برنامه يبعد ک ساختمان ساده سهی يآور را برا پوش تحلیل ين جزوه مراحل اجرایا

و  يدوبعـد  يهـا  سـاختمان  تحلیـل  يکـامالً بـرا   SAP2000آور در برنامه  پوش تحلیلامکانات دهد.  یم

  د است.یمف FEMA-273و  ATC-40 ياستانداردهابر طبق  يبعد سه

 10تـا   6و مراحل  است تحلیل ياجرا 5دهند، مرحله  یم را شرح يوتریمدل کردن کامپ 4تا  1مراحل 

  باشد.  یآور م پوش تحلیلج یمشاهده نتا يبرا

  

  

  

  

 IO :Immediate Occupancy    قابلیت استفاده بی وقفه  

 LS :Life Safety                     انیج یمنیا  

 CP :Collapse Prevention       آستانه فروریزش 
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  آور پوش تحلیلمراحل 

  

  )2-شکلد. (یل دهیتشکآور  را بدون اطالعات مربوط به پوش سازه یهندسه یاولمدل  -1
 

 
  سازه یجاد مدل هندسی: ا2-شکل

  

 
  

رش را ماننـد  یذپـ  يارهـا یات و معیخصوص -2

ات یخصوصـ  يد. برنامه دارایف کنیتعر 3-شکل

بـتن از   ياسـت کـه بـرا    يفـرض متعـدد   شیپ

ــاد ــتاندارد یمق ــرا ATC-40ر متوســط اس  يو ب

 FEMA-273ر متوسط استاندارد یفوالد از مقاد

فـرض   شیات پین خصوصیاستفاده کرده است. ا

 يد، امـا بـرا  نباشـ  ید مـ یـ ه مفیاول تحلیل يبرا

ات یشود که از خصوصـ  یه میتوص یینها تحلیل

ن یـ شده توسط کاربر استفاده شـود. در ا  فیتعر

ــال از خصوصــ  ــیمث ــتفاده   شیات پ ــرض اس ف

  است. شده

  

  

  
 ات مفاصل قابی: خصوص3-شکل
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ک یص یو تخصا چند عضو یک یبا انتخاب  -3

آور  ، مفاصل پـوش تیوقعت و میا چند خصوصی

  .4-مطابق شکل د.یمدل قرار ده يرا رو

  
  

  

4- Load Case د. در یف کنیآور را تعر پوش يهاSAP2000 ک یـ شـتر از  یتوان ب یمLoad Case  را در

از گـر کـه   ید Load Caseک یـ  يتواند از انتهـا  یآور م پوش Load Caseک ین یهمچنکار برد.  به تحلیل

ـ  . شروع شود، شده است اجرا شیپ نظـر گرفتـه    بـار وزن در  يبـرا آور  پـوش  Load Caseن یمعمـوالً اول

آور  پـوش  يها Load Case  شوند. یبار وزن اعمال م ياز انتها يبعد یجانب يها Load Caseو  شود یم

نکه به طـور  یا ای، افزوده شود ینیتا حد مع يبارگذارمقدار  یعنیکنترل شوند،  ییرویتوانند به طور ن یم

نـام نقطـه   بـه   ینقطـه مشخصـ  رمکان ییتغاد شود که یآنقدر ز يبارگذار یعنیکنترل شوند،  یرمکانییتغ

 يآور بارهـا  د و پـوش شـو  یکنترل مـ  ییرویآور بار وزن به طور ن معموالً پوشد. برس ینیهدف به حد مع

بـر   یع بـار جـانب  یـ توزدهد که  یاجازه مSAP2000  افزار نرم شوند. یکنترل م یرمکانییبه طور تغ یجانب

 Load Caseک یـ در ا یـ  و ک مودشکل مشـخص یا در ی، ک جهت مشخصی، در کنواختیشتاب  يمبنا

 يچگونه بارگذارن مثال یدر ادهد که  ینشان م  5-شکل. پنجره باشدشده توسط کاربر  فیتعر یکیاستات

 یکیاسـتات  یبـار جـانب   يالگـو  يبرمبنـا  ين بارگـذار یـ شود، که ا یف میتعر رمکانییبا کنترل تغ یجانب

  باشد.  یم Pushشده توسط کاربر با نام  فیتعر
 

 
 

 آور ص مفاصل پوشی: تخص4-شکل

 ات مفاصل قابی: خصوص5-شکل
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 تحلیـل د. سپس یکن اجراز یک را نینامید تحلیلد یو اگر خواستد، یکن اجرا ه رایک اولیاستات تحلیل -5

  د.یکن اجراآور را  پوش یکیاستات یرخطیغ
  

دهـد   یبه شما اجـازه مـ  ن پنجره یدر ا File يد. منویش دهیآور را نما پوش یمنحن 6-شکلهمانند  -6

ک در یاز تعداد مفاصل پالسـت  يا ز خالصهیو نر آو پوش یهر مرحله منحن يها یک جدول از خروجیکه 

چاپ ل آنرا یا در صورت تماید و ینی) را ببEو  Dن یا بی،  LSو  IOن یمثالً ب ،1-شکلهر حالت (حاالت 

  نشان داده شده است. 7-شکلن جدول در ید. ایره کنیذخ متنیل یک فایا در ید و یکن

  

  
  آور  پوش ی: منحن 6- شکل

  

  
  آور  پوش ی: جدول اطالعات منحن 7- شکل
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د شـما  یـ توجـه کن د. یـ ش دهینمـا  8-شـکل را ماننـد  ) Spectrum Curve(ت یـ ف ظرفیط یمنحن -7

ت یـ ف ظرفیط یر داده و بالفاصله منحنییرا متقابالً تغ ییراین فرم شدت زلزله و مقدار میدر اد یتوان یم

داده مشـخص، از محـل    يک سـر یـ  يبـرا ) Performance Pointقطه هـدف ( ند. ید را مشاهده کنیجد

 ،)Single Demand Spectrum Curveتقاضـا ( ف ساده یط یت (سبز رنگ) و منحنیظرف یتقاطع منحن

 یدهد که جدول خروجـ  ین پنجره به شما اجازه میدر ا File ين منویشود. همچن ین میی(زرد رنگ) تع

ف یـ فـرم ط آور بـه   پـوش  یل منحنیتبد يبراگر یداز یمورد نز اطالعات یت و تقاضا و نیظرف يها یمنحن

  د.ی) را چاپ کنATC-40استاندارد  12تا  8صفحه  - ADRSا فرم یرمکان (ییتغ-پاسخ شتاب

  

  

  
  تیف ظرفیط ی: منحن 8- شکل
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د. یـ کن یگـام بررسـ   بـه  ک روند گـام یدر  ل مفاصل رایتشکآور و مراحل  افته پوشیرشکل ییشکل تغ -8

دهـد تـا در مراحـل     یراست پنجره به شـما اجـازه مـ   -نییگوشه پا يفلشها .)9-شکلمانند سمت چپ (

 شـوند.  یمـ  یرنگـ  ،طیشراشوند و بر حسب  یآشکار مشوند  يکه جار یزمانمفاصل د. یر کنیآور س پوش

  د.)ینیرا بب پنجرهن ییپا ي(راهنما

  
  آور پوش تحلیل يگام برا به گام يروهایرشکلها و نیی: تغ 9- شکل

  

د است که مدل را یمعموالً مف ).9-شکلگام (مانند سمت چپ  به ک روند گامیاعضا در  يورین یبررس -9

 خواهـد  گام به اعضا در روند گام يروین يبرا یکیرشکلها و ییتغ يبرا یکیکه م، یش دهینمادر دو پنجره 

ج یاتـا درك نتـ   نشـان دهنـد   همزمـان ک گـام  یدر نتایج را توانند  یها م ن پنجرهی. ا)9-شکل(مانند  بود

  آور بهتر شود. پوش تحلیل

  

از مـدل   یمنتخب ياعضا يا برایکل مدل  يبرا یتوان به شکل جدول یرا مآور  پوش تحلیل یخروج -10

رشـکل و  ییتغ و رویقاب، ن ياعضا يروینها،  رمکانیین فرم شامل تغیممکن در ا یانواع خروج چاپ کرد.

آسان شوند،  يکه قرار است بهساز ییها ساختمان يبراباشد.  یمآور،  در هر گام پوش ت هر مفصلیوضع

در فـرم   تـوان بالفاصـله   یاضافه را مـ  ییرایم تأثیرم. یکن یت را بررسیمختلف تقو يها  اثر روشاست که 

 ءات اعضـا یر خصوصـ یید ساختمان را با تغیتوان یشما م). 8-شکل، 7(مرحله  ت مشاهده کردیف ظرفیط

شـده   ات فرضید جزئیتوان یشما متاً ینها د.یکن تحلیلو دوباره  دیهش دیت آنرا افزایا صلبی دیت کنیتقو

  )3و1-شکل، 2د. (مرحله یکن تحلیلدوباره  ر داده وییتغرش مفاصل یپذ يارهایاصالح معساختمان را با 

  


