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 هدف:

 NEHRPآنالیز سازه به روش استاتیکی معادل بر اساس آیین نامه 

 روند انجام کار:

، مشخص می کنیم. از روی نقشه 𝑇𝑙و  𝑆1و  𝑆𝑠ابتدا از روی نقشه میزان لرزه خیزی منطقه را با پارامتر های  در

در آمریکا را انتخاب می کنیم که مشخصات لرزه خیزی آن به درجه  01و  021با مختصات  California شهر 

 صورت زیر است:

𝑆𝑠=1.5g درصد 5ثانیه برای سازه با میرایی 1.2پریود  میزان طیف پاسخ شتاب در  

𝑆1=0.5g  درصد 5ثانیه برای سازه با میرایی 0میزان طیف پاسخ شتاب در پریود  

𝑇𝑙=16s 

 

 درجه اهمیت سازه را با توجه به عملکرد سازه مشخص میکنیم:

 نفر را دارا می باشد 011فرض سازه مدرسه می باشد که ظرفیت بیش از 

Group II    1.25 

 می باشد. cیادآوری می شود که خاک منطقه از نوع 

 (𝐹𝑎،𝐹𝑣سپس پارامتر های مربوط به نوع خاک را مشخص میکنیم)
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𝐹𝑎=1 

𝐹𝑣=1.3 

 بیشتر می شود. 𝐹𝑎هرچه لرزه خیزی کمتر وخاک نرم تر باشد 

شده را طبق فرمول های زیر حساب (MCE )ر گرفته سپس پارامتر های شتاب مربوط به بزرگترین زلزله در نظ

 میکنیم:

𝑆𝑀𝑠=𝐹𝑎*𝑆𝑠                    𝑆𝑀𝑠=1.5g 

𝑆𝑀1=𝐹𝑣*𝑆1                    𝑆𝑀1=1.3*0.5g=0.65g 

 

2شده را در  سپس برای مشخص کردن طیف طراحی پارامترهای مربوط به بزرگترین زلزله در نظر گرفته
3⁄ 

 ضرب میکنیم:

𝑆𝐷𝑠=2 3⁄ *𝑆𝑀𝑠         𝑆𝐷𝑠=g 

𝑆𝐷1=2 3⁄ *𝑆𝑀1         𝑆𝐷1=0.433g 

 

 را مشخص میکنیم: design categoryحال 
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 حال نوبت به محاسبه ی پریود طبیعی سازه می رسد:

 

 از جدول بدست می آید: xو  𝐶𝑟مقادیر 
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 بدست می آید. 1.055500در نهایت مقدار پریود طبیعی سازه برابر 

 :را محاسبه می کنیم 𝑇𝑠 و  𝑇0حال مقادیر 

 

𝑇0=0.0866 

𝑇𝑠=0.433 

 

 از رابطه زیر بدست می آید:  𝑆𝑎است مقدار  𝑇𝑙و کمتر از 𝑇𝑠چون پریود ما بیشتر از

 

𝑆𝑎=0.505535 

 از رابطه ی زیر بدست می آید: 𝐶𝑠هایت مقدار ضریب و در ن

 

 

http://etabs-education.blog.ir/
http://earthquake.blog.ir/


 انجام پروژه های مهندسی عمران 09357450169 مهندس آرمان عابدینی

Etabs-Education.ir  Earthquake.blog.ir 

𝐶𝑠=0.1263 

 

 حال وارد برنامه ایتبس می شویم و مقدار ضریب را طبق شکل اعمال می کنیم:

 

 

 

 حال سازه را آنالیز کرده و مقدار برش پایه و دریفت طبقات را مشاهده می کنیم:

 

 

و نوع تغییر مکان الاستیک و پلاستیک داریم که به توسط ضریبی به همانطور که در جدول مشاهده می شود د

 :هم مربوط میشوند

𝛿𝑥 =
𝐶𝑑
𝐼
𝛿𝑒 
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𝐶𝑑 = 3 

𝐼 = 1.25 

 

و تغییر مکان 110000.1ماکزیمم تغییر مکان در طبقه چهارم رخ می دهد که تغییر مکان الاستیک برابر

بدست می آید. 1.25005پلاستیک برابر  

گیری:نتیجه   

بدست آمده بود  2011همانطور که ملاحظه می شود مقدار برش پایه اندکی بیشتر از مقداری که طبق آیین نامه 

 شده است و این نشانگر این است که این منطقه لرزه خیزی بیشتری دارد.
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