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 خالصه

تعیین الگوي هاي متفاوتی جهت روش. تحلیل استاتیکی خطی است ،ها در برابر زلزلهاز پرکاربردترین روشهاي موجود براي تحلیل اغلب سازه
در این مقاله . ها مطلوب نیستهاي موجود دقت این روشرغم سادگی روشعلی. بارگذاري استاتیکی بر مبناي خصوصیات سازه ارائه شده است

این با توجه به استخراج . اصالح الگوي بارگذاري در تحلیل استاتیکی خطی به منظور افزایش دقت این تحلیل ارائه شده استروش جدیدي جهت 
عالوه بر این داراي سادگی و کارآئی . شود که این روش دقت مناسبی داردسازه، نشان داده میي حرکت دینامیکی معادلهروش بر اساس پاسخ 

- می نتایج حاصل از این بررسی نشان. گیردروش توسعه یافته در این تحقیق براي تعدادي سازه مورد ارزیابی قرار می. باشدهاي سنتی نیز میروش

از دقت  FEMA 356 ستورالعمل و 2800استاندارد  الگوهاي بارگذاري پیشنهاديدهد که روش پیشنهادي در محاسبه پاسخ سازه در مقایسه با 
  .پیشنهاد گردد هانامهتواند به عنوان یک الگوي بارگذاري مناسب در آئینباالتري برخوردار است و می

 
 .جایی نسبی طبقاتتحلیل استاتیکی خطی، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی، جابه الگوي بارگذاري جانبی،: کلمات کلیدي

 
 

  مقدمه  .1
 

روش داراي این ]. 6- 1[ ها در برابر زلزله استهاي موجود براي تحلیل اغلب ساختماننامهپیشنهادي آئینمتداول و هاي تحلیل استاتیکی معادل از روش
یکی از مهمترین فرضیات در . باشندگردیده و اغلب ناشی از فرضیات بکار گرفته شده در آن می آنهائی است که باعث کاهش دقت و کارآئی ضعف

آن  باشد، اصالحها میبا توجه به اینکه این روش پرکاربردترین روش در طراحی سازه. باشدمی) اصلی(این تحلیل توزیع عمده نیرو در مد ارتعاشی اول 
  .تر ضروري استهاي دقیقبه منظور رسیدن به جواب

به توزیع ارتفاعی نیروي . دهد استتوزیع نیروي زلزله در ارتفاع سازه از موضوعات مهمی که نتایج تحلیل استاتیکی را تحت تاثیر قرار می
اي در واقع تعیین کننده نحوه توزیع نیروهاي ارگذاري لرزهالگوي ب. شوداي گفته میزلزله در طبقات سازه اصطالحا الگوي بارگذاري جانبی یا لرزه

در این زمینه نشان داده است که استفاده ] 8[و نیز چوپرا ] 7[تحقیقات صورت گرفته توسط مقدم . اینرسی و در نتیجه سختی و مقاومت در ساختمان است
که نحوه توزیع مقاومت در ارتفاع سازه در  مشاهده گردیدهمچنین . ثر استپایه مختلف بر میزان خرابی و رفتار کلی سازه مواز الگوهاي توزیع برش

  . مرحله طراحی، بر پاسخ سازه در حوزه خمیري تاثیرگذار خواهد بود
هارت در . توان به موارد زیر اشاره نموداز جمله مطالعات صورت گرفته براي ارزیابی و اصالح الگوي بارگذاري در تحلیل استاتیکی خطی می

هاي بارگذاري جانبی از جمله توزیع ، تحقیقی در مورد اغلب جنبه4از طرف کمیته مشترك بارگذاري جانبی) 2000چاپ شده در سال ( 1949ال س

                                                
 استادیار ١
 دانشیار ٢
 کارشناسی ارشددانشجوي  ٣
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) مثلثی( ارتفاعی- پایه به صورت وزنیهایی با تغییرشکل خطی توزیع برشدر این مطالعه او به این نتیجه دست یافت که براي سازه]. 9[پایه انجام داد برش
  .مناسب است

، ]13-11[، کرمی وهمکاران ]10[، اسماعیل زاده ]7[رسد که تحقیقات انجام شده توسط مقدم اما در زمینه الگوي بارگذاري بهینه به نظر می
اسماعیل زاده در سال . استاي بوده هاي برشی در برابر تحریکات لرزهها به سوي طراحی بهینه سازهاولین گام] 17[و حبیبی ] 16-14[رسولیها حاجی
الگوهاي بارگذاري مختلف را مورد بررسی قرار داد و  8وي ]. 10[ها را با تغییر در الگوي بارگذاري بدست آورد توزیع بهینه مقاومت جانبی سازه 1375

را تحت ) براي خمش(یري کامل خم- هاي برشی با رفتار ارتجاعیپذیري و تغییرشکل سازهتوانست نیاز به شکلبه الگویی دست یافت که می
  .اي کاهش دهدرا به نحو قابل مالحظه) UBC-91مطابق تعریف ( S1هاي روي خاك شتابنگاشت

] 13- 11[در تحقیقات انجام شده توسط کرمی . نتایج مطالعاتی خود را در مورد اثر نحوه توزیع مقاومت برشی ارائه داد 1380کرمی نیز در سال 
الگوي بارگذاري مختلف که مبناي توزیع سختی برشی  9نتایج مقایسه . بارگذاري در پاسخ دینامیکی سازه مورد بررسی قرار گرفتاثر انتخاب الگوي 

هاي در هنگام زلزله پاسخ) الگوي ارائه شده در این مراجع(هاي برشی طراحی شده توسط الگوي مستطیلی اصالح شده قرار گرفته بود نشان داد که سازه
  .دهندناسبی از خود نشان مینسبتا م

هاي خمشی بتن مسلح براساس عملکرد با در نظر گرفتن دو نوع الگوي بارگذاري شامل ، روشی را براي طراحی بهینه قاب2007حبیبی در سال 
الگوي بارگذاري دلخواه بهبود  ها را تحت هرتوان عملکرد سازهدر این تحقیق نشان داده شد که می]. 17[الگوي توانی و الگوي مستطیلی ارائه نمود 

  .بخشید و توزیع سختی و مقاومت را بهینه نمود
آنها اعتقاد داشتند که دیوار برشی ]. 18[هاي خمشی بتنی داراي دیوار برشی را تحت بررسی قرار دادند قاب 2008حسینی و همکارش در سال 

به عنوان تحلیل مرجع آنها تحلیل دینامیکی غیرخطی را انتخاب . دهدننده را کاهش میاي دیوارهاي پرکبه عنوان سیستم باربر جانبی تاثیر رفتار لرزه
دوم اینکه الگوي بارگذاري . نامه مناسب نیستدو نتیجه از کار ایشان حاصل شد، اوال زمان تناوب و مقدار نیروي برشی محاسبه شده توسط آئین. نمودند

هاي تاریخچه زمانی غیرخطی الگوي بارگذاري جدیدي را براي این آنها بر همین اساس و بر پایه تحلیل. ستجانبی کامال با پیشنهاد آئین نامه متفاوت ا
  .ها، به صورتی که تاثیرات دوره تناوب مدهاي باالتر در نظر گرفته شود، ارائه و ارزیابی نمودندسازه

روي الگوي بارگذاري استاتیکی انجام شده است؛ تا به حال  رغم تحقیقات ارزشمندي که بردهد که علیبررسی ادبیات موضوعی نشان می
هدف اصلی از تحقیق حاضر توسعه یک الگوي بارگذاري . اي بر مبناي دینامیکی بودن ماهیت نیروهاي زلزله ارائه نشده استهیچ الگوي اصالح شده

به این منظور با در نظر گرفتن معادالت . باشدتاتیکی معادل میاستاتیکی اصالح شده بر اساس دینامیک نیروهاي زلزله جهت بهبود نتایج تحلیل اس
- سازي تعداد زیادي از قابسپس با مدل. شوداي جهت تعیین بهترین الگوي استاتیکی یک سازه ارائه میدینامیکی و استاتیکی حرکت سازه، ابتدا رابطه

هاي ي مناسب، یک الگوي مناسب کلی بر اساس برازش نتایج حاصل از سازهنگاشت زلزله و ایجاد یک جامعه آمارهاي فوالدي تحت اثر چنین شتاب
  .شودمختلف، توسعه داده می

-هایی بودههاي ارائه شده به منظور محاسبه الگوي بارگذاري جانبی در تحلیل استاتیکی خطی همواره داراي ضعفهمانطور که بیان شد روش

) نیروي کششی و فشاري به صورت همزمان(ش مناسب تاثیر مدهاي باالتر و توزیع نیرو با عالمت مخالف توان به عدم پوشها میاز جمله این ضعف. اند
هاي هاي توزیع نیروي تراز طبقات مختلف با جهتتواند پروفیلدر حالیکه روش پیشنهادي برخالف روابط متداول می. در ارتفاع سازه اشاره نمود

  .سازي کندشود به خوبی شبیهده میمتفاوت را که در تحلیل دینامیکی مشاه
  
 

   روش پیشنهادي تحقیق  .2
 

هاي شود که اثرات کلیه مدهاي ارتعاشی سازه منظور شده و نارسائیدر روش پیشنهادي این تحقیق، الگوي بارگذاري استاتیکی به نحوي اصالح می
همچنین با توجه به اینکه این روش مستقیما . نیروها در ارتفاع سازه برطرف گرددجهت بودن کلیه اي از جمله همهاي لرزهنامهالگوهاي ارائه شده در آئین

  .شودآید، بنابراین بالقوه اثرات تمامی مدهاي موثر در تعیین الگوي بارگذاري لحاظ میاز توزیع نیروي زلزله از طریق تحلیل دینامیکی بدست می
  :ه شده استدر توسعه روش ارائه شده از مفاهیم کلیدي زیر استفاد

 .ها در برابر زلزلهترین روش جهت محاسبه پاسخ سازهاستفاده از تحلیل دینامیکی به عنوان دقیق -1

 .هااستفاده از تحلیل دینامیکی در توزیع واقعی اینرسی و نیروي زلزله در ارتفاع سازه -2

  .وابستگی مستقیم الگوي بارگذاري به ارتفاع نسبی طبقات و دوره تناوب اصلی سازه -3
  ]:8[شودبه این منظور معادله حرکت یک سازه چند درجه آزادي در حالت دینامیکی تحت اثر هر زلزله دلخواه مطابق رابطه زیر در نظر گرفته می
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  :شودام از سازه از رابطه زیر تعیین میjجایی طبقه ، جابهwiبا معلوم بودن مقادیر 
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1jU    )6(  

جایی سازه، جابه جایی طبقاتبا معلوم بودن جابه. آیندباشد که از حل مسئله مقادیر ویژه بدست میام میiام بردار مد ارتعاشی jمولفه  jiØکه در آن 
  :توان از رابطه زیر تعیین نمودطبقات را می ٣نسبی

1-jjj U- U=     )7(  

  .باشدام میjجایی نسبی طبقه جابه j△در این رابطه 
تغییرمکان مشخص جایی طبقات در لحظات مختلف زمانی قابل حصول است، مقادیر آنها در نقطه هدف که یک با توجه به اینکه مقادیر جابه

-شود و مبناي محاسبه الگوي بار در این تحقیق قرار میباشد،  تعیین میجایی نسبی متوسط طبقات سازه میشود و بیانگر نسبت جابهدر تراز بام تعیین می

  .انتخاب گردد) 5/0%مثال (با توجه به فرض االستیک بودن رفتار سازه، این شاخص باید یک مقدار کوچک . گیرد
ها و نیروهاي حاصل از آنها و عدم قطعیت در مورد وقوع هاي مختلف و در نتیجه متفاوت بودن شتابتوجه به متفاوت بودن ماهیت زلزله با

 هاي دینامیکی باید در نظر گرفته شوند و میانگین نتایج حاصل ازبینی نبودن آنها، چندین زلزله مختلف در برآورد پاسخیک زلزله مشخص و قابل پیش
  :گیردآنها مطابق معادله زیر مورد استفاده قرار می

N E

E

k ik   1
i   )8(  

هاي انتخاب شده و تعداد زلزله NEدر این روابط  i  جایی نسبی متوسط پس از محاسبه جابه .باشددینامیکی می) جایی نسبیجابه(میانگین پاسخ
به این منظور کافی . توان این مقادیر را به عنوان یک شاخص مناسب جهت تعیین الگوي بارگذاري استاتیکی مشخص نموددینامیکی طبقات سازه، می

  :است رابطه زیر در هر طبقه اعمال گردد
 i.KF j   )9(  

  .باشدنیروي جانبی معادل طبقه می Fjسختی طبقه و  Kکه در آن 
شود که مجموع به صورتی نرمال می) 10(بر اساس مقدار برش پایه با استفاده از رابطه ) 9(رحله بعد توزیع نیروي تعیین شده با استفاده از رابطه در م

  .هاي آن برابر با واحد گرددمولفه

                                                
1 Displacement 
2 Damping ratio 
3 Drift 
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  .است) 2(و بقیه نمادها مطابق با رابطه  Fنرمال شده  ´Fدر این رابطه 
) 10(اي از الگوي معادله هاي لرزهنامهدهد که چنانچه در تحلیلی استاتیکی به جاي الگوي بارگذاري ارائه شده در آئیننشان می) 9(رابطه 

�△هاي جاییاستفاده شود، جابه بنابراین . باشدستخراج شده از تحلیل دینایکی میحاصل خواهد شد که همان پاسخ ا) هاجایی میانگین زلزلهجابه( �
اما از آنجا که . خواهد شد) دینامیکی(توان اثبات نمود که براي یک سازه خاص الگوي بارگذاري ارائه شده در تحقیق منتج به پاسخ دقیق براحتی می

هاي مختلف، الزم است که ابتدا این ي نمودن آن براي سازبراي یک سازه خاص قابل کاربرد است جهت کاربرد) 10(الگوي پیشنهادي مطابق معادله 
رداخته الگو براي چندین سازه با خصوصیات و تعداد طبقات متفاوت تعیین شده و یک الگوي کلی ارائه گردد که در بخش بعدي به استخراج این الگو پ

 .شودمی

  
 

   الگوي بارگذاري جانبی اصالح شده  .3
  سازيفرضیات و مدل   .1.3

 
به جهت آنکه این مجموعه طیف . شوندهاي چند درجه آزادي انتخاب میجهت ارائه الگوي بارگذاري پیشنهادي تحقیق، یک جامعه آماري شامل سازه

متر،  3ها شود که ارتفاع طبقات کلیه سازهفرض می. گیرندطبقه مورد ارزیابی قرار می 14تا  2هاي دو بعدي ها را شامل شود، قاباي از سازهگسترده
  .کیلوگرم بر مترمربع باشد 400مترمربع و بار وارده  24سطح بارگیر 

هاي انتخاب شده بر مبناي شرایط ذکر شده در مرجع همچنین مشخصات زلزله. ذکر شده است 1نتایج طراحی برخی از این سازها در جدول 
  .آورده شده است 2در جدول ] 14[

  
  اي فرضهخالصه خصوصیات برخی سازه - 1جدول 

  )Kgf/Cm(سختی طبقات در سازه   شماره طبقه
 طبقه2 طبقه4 طبقه6 طبقه8 طبقه10 طبقه12 طبقه14

١  43176  30371 21971  15598  10808  7265  3627  
٢  43176  21971 21971 15598  10808  5174  1622  
٣  30371 21971 15598  10808  7265  3627    
۴  30371 15598  15598  10808  5174  1622    
۵  30371  15598  10808  7265  3627      
۶  21971 10808  10808  5174  1622      
٧  21971 10808  7265  3627        
٨  15598  7265  5174  1622       
٩  10808  5174  3627         

١٠  10808  3627  1622         
١١  7265  2458          
١٢  5174  1622           
١٣ 3627             
١۴ 1622             

  
  هاي فرضخصوصیات زلزلهخالصه  - 2جدول 

 PGA (g) بزرگا ایستگاه ثبت تاریخ وقوع نام زلزله
نوع خاك بر 

 USGS اساس
 )Sec(مدت زمان 

LANDERS 6/28/1992 YER270 7.3 0.25 C 44 
DUZCE 11/12/1999 DZC270 7.1 0.54 C 25.885 

IMPERIAL VALLEY 10/15/1979 H-E04140 6.5 0.49 C 39 
NORTHRIDGE1 1/17/1994 SCE052 6.7 0.61 C 40 
NORTHRIDGE 1/17/1994 SCE288 6.7 0.49 C 40 
PARKFIELD 6/28/1966 C02065 6.1 0.48 C 43.69 

TABAS 9/16/1978 TAB-TR 7.4 0.85 C 32.84 
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  استخراج الگوي بارگذاري و برازش تابع آن   .2.3
 

نگاشت زلزله که خصوصیات هاي مختلف تحت چندین شتابحاصل از تحلیل دینامیکی سازهاستخراج الگوي بارگذاري اصالح شده بر اساس نتایج 
اي تهیه شده با یک برنامه رایانه... مراحل مختلف استخراج الگو شامل تحلیل دینامیکی، استاتیکی و . پذیردآنها در بخش قبل تشریح گردید، انجام می

در صورتی که این مراحل انجام پذیرد و تمامی توابع بر روي یک دستگاه مختصات  .شودجام میبه صورت خودکار ان MATLABافزار در محیط نرم
  .در این شکل، هر منحنی براي یک دوره تناوب مشخص رسم شده است. آیدبدست می 1رسم شود شکل 

  

  
  1دوره تناوب 5هاي توزیع نیروي جانبی در ارتفاع نسبی براي منحنی -1شکل 

  
هاي پیشنهاد شده، نیروي زلزله در حالت استاتیکی کامال فشاري یا شود این است که بر خالف اغلب رابطهکه در این نمودارها مشاهده مییکی از نکاتی 

-این مطلب می. ها نیروها در طبقات باال به صورت فشاري و همزمان در طبقات پائین کششی استیعنی در برخی دوره تناوب. باشدکامال کششی نمی

  .بینی نشده استاي پیشنامهها موثر باشد اما در روابط آئینند در طراحی سازهتوا
باشد، لذا در مرحله بعد به پس از طی مراحل فوق، اکنون نموداري موجود است که به صورتی که بیان شد حاوي اطالعات و مفاهیم مفیدي می

  .فرم کاربردي و بهتري تغییر داده شود
  
 

  کاربردي محاسبه الگوي بارگذاريارائه گراف    .3.3
 

با کمی تغییر . آید که رفتاري شبیه به یک نمودار سه بعدي داردپس از محاسبه توابع توزیع نیرو در ارتفاع سازه براي هر دوره تناوب، گرافی بدست می
  . وزیع نسبی نیرو استشود، محور افقی نمودار دوره تناوب سازه و محور قائم تمالحظه می 2در آن همانطور که در شکل 

  :براي استفاده از این گراف به منظور تحلیل، مراحل زیر باید به ترتیب انجام شود
 .هایی که نیروي جانبی باید به آنها وارد شود نسبت به ارتفاع کل سازه محاسبه شودارتفاع نسبی هریک از گره -1

 .ها مورد توجه قرار گیردنامهدر این زمینه الزم است ضوابط مورد نظر در آئینهاي مورد تائید محاسبه گردد، دوره تناوب سازه از یکی از روش -2

 . دوره تناوب پایه را روي محور افقی یافته و از آن نقطه در راستاي قائم، خطی ترسیم شود -3

نیروي نسبی را در ارتفاع مورد  هاي گراف و امتداد این نقاط تقاطع براي قطع محورقائم منحنی، مقدارمحل تقاطع این خط با هر یک از منحنی -4
 .نظر نشان خواهد داد

  .شودیابی محاسبه میها که منحنی مربوط به آنها موجود نیست از طریق درونمقدار نیرو در دیگر ارتفاع
  

                                                
  .دهدرا نشان می) دوره تناوب 5براي (این نمودار جهت نمونه تنها پنج تابع  -1
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  گراف نهائی به منظور محاسبه توزیع نیروي جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان -2شکل 

  
شود براي برخی دوره مشاهده می 2همانطور که در شکل . رسم گردیده است 3/1تا  5/0و محدوده دوره تناوب  نسبیبازه ارتفاع  5ین گراف براي ا

  .ها نیروي کششی در طبقات پائین قابل مشاهده استتناوب
در این بخش ازچند  به این دلیل. باشد ، الزم است جهت کاربرد عملی، ساده2 هاي مورد نیاز جهت استفاده در گراف نهائی، شکلمنحنی

  .به منظور برازش استفاده شده است 2هاي درجه ايجمله
 
 

   سنجی نتایج حاصل از الگوي بارگذاري پیشنهاديصحت  .4
 

ها در نامه طراحی ساختمانبه منظور بررسی دقت و کارآیی روش پیشنهادي، دو سازه توسط الگوي بارگذاري جانبی ارائه شده در این مطالعه و دو آئین
هاي مورد نمونه. اندها مقایسه شدههاي حاصل با پاسخ میانگین زلزلهسپس پاسخ. ، تحلیل شده است]2[ FEMA-356و ] 6[ 2800برابر زلزله، استاندارد 

  .است 3طبقه با مشخصات مندرج در جدول  10و  5بررسی دو سازه 
  

  سنجیهاي مورد نظر جهت صحتخصوصیات سازه- 3جدول 
)Kgf/Cm(  سختی طبقات در سازه  

 طبقه5 طبقه10  شماره طبقه

١  21971  10808  
٢  21971 7265  
٣  15598  5174  
۴  15598  3627  
۵  10808  1622  
۶  10808    
٧  7265    
٨  5174   
٩  3627    

١٠  1622    
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پاسخ بدست آمده از تحلیل دینامیکی و استاتیکی ها در این مطالعه االستیک فرض شده است، به جهت قابل مقایسه نمودن با توجه به اینکه رفتار سازه
جایی نسبی طبقات در نقطه هدف مقاسیه نسبت جابه. در نظر گرفته شده است) میانگین طبقات( 1جایی نسبی کلیدرصد به عنوان نسبت جابه 5/0مقدار 

  .نشان داده شده است 3هاي در شکل
  

  
  )الف(

  
  )ب(

  و OD = 0.5%جایی نسبی طبقات به ازاي توزیع نسبت جابه-3شکل 
  طبقه 10)طبقه ب 5)هاي الفدرصد خطاي الگوهاي مختلف در تخمین آن براي سازه

  
شود که الگوي پیشنهادي داراي خطاي کم و عملکرد مناسبی نسبت به الگوهاي بارگذاري ، مشاهده می3با استناد به مقایسه خطاهاي هر روش در شکل 

درصد براي  25درصد، در مقابل مقدار متناظر تقریبا  5طبقه تقریبا  5به طوري که حداکثر خطاي این روش در سازه . است] 2،6[مراجع ارائه شده در 
اي پس از تصحیح و نامهشود که الگوهاي متعارف آئینهمچنین مشاهده می. درصد است 14در مقابل  7طبقه  10این مقایسه در سازه . دیگر الگوها است

 .باشندها دچار ضعف میال بردن دقت تخمین پاسخ در طبقات فوقانی در این مورد در طبقات پائینی سازهبا
 

                                                
1 Overal Drift (OD) 
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   گیرينتیجه  .5
 

-به این منظور میانگین پاسخ سازه در زلزله. در این مقاله یک الگوي بارگذاري اصالح شده جدید جهت باال بردن دقت تحلیل استاتیکی خطی ارائه شد

روش پیشنهادي با به کار . از تحلیل دینامیکی بدست آمده و الگوي بارگذاري متناظر با آن توسط توابعی بر حسب ارتفاع طبقات بسط یافتهاي انتخابی 
در این الگو دقت تخمین پاسخ طبقات افزایش یافته و نیز . تر شدن این روش نیز جلوگیري نموده استگرفتن گراف جهت محاسبه نیروها، از پیچیده

-نامهدر روش توسعه یافته نارسائی موجود در آئین. ات مدهاي باالتر بر مبناي توزیع اینرسی در ارتفاع سازه تحت تحلیل دینامیکی خطی لحاظ گردیداثر

اي ها در مورد هم جهت بودن کلیه نیروهاي طبقات در روش استاتیکی معادل برطرف گشته و امکان وجود نیروهاي مختلف العالمت در طبقات، بر
در مقایسه با دو الگوي  10و  5هاي متفاوت و با تعداد طبقات دقت روش پیشنهادي بر روي دو سازه با دوره تناوب. ها وجود داردبرخی دوره تناوب

بقات بیشتر از جایی نسبی طدهد که دقت الگوي پیشنهاد شده در برآورد نسبت جابهنتایج نشان می. اي مورد ارزیابی قرار گرفتنامهپیشنهادي آئین
  .نماید بینیپیش ، به طور موثريرفتار سازه را تحت بار دینامیکی تواندو می است FEMA 356و  2800اي مانند استاندارد هاي لرزهنامهالگوهاي آئین
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