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 چکیده

 یتار شارفته یبا وجود توسعه استفاده از مصاالح   . رفته استیبه کار م ساختمان هام در ساخت و ساز یقدار یبس یاز زمان ها ییمصالح بنا

-یرا در جهان شامل ما  یو عموم یمسکون یهااز ساختمان یاریهنوز هم شمار بس ییبا مصالح بنا یهاچون بتن مسلح و فوالد، ساختمان

، محادوده  یسازمختلف، در دوران مختلف ساختمان یمتفاوت در کشورها یفنون علمو  ی، مصالح مختلف، تکنولوژییمقررات اجرا. شوند

-کاه در سااختمان   یل مصاالح یاز قب یل متفاوتین اختالفات به دالیا. را در جهان به وجود آورده است ییبنا یهاازانواع ساختمان یعیوس

 ی، کااربر یسااز ، زماان سااختمان  (ییو روستا یشهر) یساز، محل ساختمان(یسفال یهاسنگ، خشت، آجر، بلوك)رود یبه کار م یساز

ن اغلا   یهمچنا  یمنااق  مساکون   یاز ساختمانها یادیبا توجه به آنکه تعداد زباشدیم یاستم سازهیو س( ی، عمومیمسکون)ها ساختمان

 ن نوع سازهیا یری   ذیآس یساخته شده است، بررس ییدر کشور ما با استفاده از مصالح بنا یو فرهنگ یخیت تاریاهم یدارا یساختمانها

 .باشد یم یت خاصیاهم یتحت اثر زلزله دارا ها

ع باار  یا مختلاف توز  یر حالتهاا یتااث  یك قرن به بررسا یبالغ بر  یز با عمریتبر یرستان فردوسیدب یمیبرساختمان قد ین مقاله با نگرشیا

ل باار  یا باا اساتفاده از روت تحل   بهساازی شاده باا روکان بتنای مسالح       ییباا مصاالح بناا    یسااختمانها  نقطاه عملکارد   یبر رو یجانب

 . ردازد یم( Pushover)افزون

تغییر مکان  یبر رو یع بار جانبیتوزر ی  بار ثقلی  تاثیده و با استفاده از سه ترکیسازه اعمال گرد یبر رو یع بار جانبیتوزن مقاله سه یدر ا

تغییر مکان نقطه عملکرد و همچنین بارت  ایاه   ن یو تفاوت ب قرارگرفته شد یسازه مورد بحث و بررس نقطه عملکرد و همچنین برت  ایه

 .دیگرداد مشاهده یباً زیتقر یع بار جانبیمختلف توز یتحت حالتها

 

 ، شاتکریت یل بارافزون ، مقاومسازیتحل نقطه عملکرد، ، ییمصالح بنا: دواژه هایکل
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 مقدمه .1

در مقیاا    5مناق  لرزه خیز جهان به شمار می رود که هر چند وقت یك بار شاهد وقوع زمین لرزه های به بزرگی بین از ایران یکی از 

در تمامی این رخدادها اکثر  ساختمان های آسی  دیده، ساختمان های با مصالح بنایی و به ویژه در مناق  روستایی بوده  ریشتر می باشد

دیوارهای آجری در صفحه خود بسیار سخت می باشند و لذا نیرویای کاه از زلزلاه باه آنهاا       .رخوردار بوده اندکه از کیفیت اجرای  ایینی ب

خرابی دیوارها معموالً با ایجاد ترك آغاز شده و با گسترت و عریض تر شدن ترك ها ، ناابودی کامال   . انتقال می یابد بسیار زیاد می باشد

از عوامل بسیار مهم در فروریزت ساختمانهای بناایی عاد    . ه خود می باشد، صورت خواهد  ذیرفتدیوار که ناشی از خرابی دیوار در صفح

 .شکل  ذیری دیوارهای آجری می باشد که با وقوع اولین ترك در دیوار و عریضتر شدن آن خرابی دیوار اتفاق می افتد

ن نکتاه  یا با توجه به ا. ده اندید یخسارت قابل مالحظه ا ییمصالح بنا یافت که اغل  سازه هایتوان در یگذشته م یها یبا دقت در خراب

کاه   یین اغلا  ساازه هاا   یساخته شده و همچنا  ییدر کشور ما با استفاده از مصالح بنا یمناق  مسکون یاز ساختمان ها یادیکه تعداد ز

ن نوع سازه ها تحت اثر زلزله یا یری   ذیآس ید بررسساخته شده ان ییباشند با استفاده از مصالح بنا یم یو فرهنگ یخیت تاریاهم یدارا

 .باشند یم یت خاصیاهم یدارا

 

 شکست آنها یومودها ییبا مصالح بنا یساختمانها یلرزه ا یری   ذیآس.2
ا  یا مقدر  5ن از یب یبه بزرگ ین لرزه هایك بار شاهد وقوع زمیرود که هر چند وقت  یز جهان به شمار میاز مناق  لرزه خ یکیران یا

مراجعه به اسناد و مدارك موجاود،   یست ولیدر دست ن یکامل یگذشته گزارت ها ین لرزه هاینکه از وقوع زمیبا وجود ا. باشد یشتر میر

 32333شتر بود، یر 3/7 یبزرگ یکه دارا 1332ن لرزه شمال بجنورد در سال یدر زم. دهند یارائه م یو مال یاز تلفات جان یآمار وحشتناک

نفر کشاته بار    12233شتر یر 2/7 ین زهرا با بزرگیبوئ 1332ن لرزه ین زمیهمچن. ر آوار جان خود را از دست دادندیهموقنان در زنفر از 

 .دیاض گردیقسمت اعظم دشت ب یشتر موج  نابودیر 3/7اض با یدشت ب 1337ن لرزه یگذاشته و زم یجا

 -لیا منج 1331ن لرزه سال ین آنها زمی  ترید، اما مهیرا به کا  مرگ کشنفر  10333شتر، یر 3/7 یقبس با بزرگ 1357ن لرزه سال یزم

ن یا ا یدر تمام(. 1. )کره کشور شدیبر   یریجبران نا ذ یو مال یکشته موج  بوجود آمدن خسارات جان  35333ن از یرودبار بود که با ب

 ینیی اا  یت اجارا یفیبوده که از ک ییژه در مناق  روستایو به و ییبا مصالح بنا یده، ساختمان های  دیآس یرخدادها اکثر  ساختمان ها

ن نکتاه کاه   یا باا توجاه باه ا   . باشاد  یدر مقابل زلزله م ییبنا یساختمان ها یت مقاو  سازین آمار نشان دهنده اهمیا. برخوردار بوده اند

 یرانا یز باعاث و یا شتر نیر 5حدود  یبا بزرگ ین لرزه هایده اند و وقوع زمیز نرهیف تر نیخف یاز کمند زلزله ها یحت ییبنا یساختمان ها

 .ده استیگرد یین ساختمان ها در مناق  روستایاز ا یاریبس

وارهاا  ید یخراب. باشد یاد میار زیابد بسی یکه از زلزله به آنها انتقال م ییرویباشند و لذا ن یار سخت میدر صفحه خود بس یآجر یوارهاید

 یوار در صافحه خاود ما   یا د یاز خراب یوار که ناشیکامل د یض تر شدن ترك ها ، نابودیگسترت و عرجاد ترك آغاز شده و با یمعموالً با ا

 یآجار  یواریا اگار د . رندیگ یشه میبازشوها متمرکز بوده و اغل  از محل مالت ها ر یکیترکها عموماً در نزد. رفتیباشد، صورت خواهد  ذ

 یادیا وار به مقادار ز یجاد شده و مقاومت دیوار ترك اید یوار و رفتار آن ، در  اید ر مکانییرد به علت تغیقرار بگ یجانب یروهایتحت اثر ن

اعمال شده  یجانب یرویحال اگر ن. گردد یباً صفر میوار تقریر مکان، مقاومت دییمشخص از تغ یت در مقداریکند و در نها یدا میکاهن  

 رخ خواهد داد یوار بطور ناگهانید یختگیباشد گسگر را نداشته ید یسازه ا ین لحظه امکان انتقال به اعضایدر ا

 یداً به چگونگیدهد که ارتعاشات ساختمان شد ین لرزه قرار دارند، نشان میر زمیکه تحت تأث یهنگام ییبنا یمشاهده رفتار ساختمان ها

 .دارد ین مهار آنها در تراز کف و سقف بستگیگر و همچنیکدیوارها به یاتصال د

 

 فرضیات تعیین ظرفیت  . 3
باشد که از  یر شکل مییت تغیو قابل یاز مقاومت، سخت یده ایچیاست و تابع   یلرزه ا یازهایسازه در برابر ن ییت نشان دهنده توانایظرف

و  ر شاکل ییت تغیبه ظرف یك سازه بستگی یت کلیظرف. ن استیو مشخصات مصالح بکار رفته قابل تخم یستم سازه ایس یکربندی  یرو

 یباا  ما   ییه بر حس  جاباه جاا  یبرت  ا یت سازه رسم منحنینشان دادن ظرف یاز روشها یکی. آن سازه دارد یك از اعضایمقاومت هر 

 یاز ما یا مورد ن( Pushover)آور وة  وتیر شینظ یر خطیغ یزهایآنال یم، انجا  برخیت سازه بعد از حد تسلین ظرفییبه منظور تع. باشد
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 یاصالح م یسازه به گونه ا یاضیدر هر مرحله، مدل ر. شود یك  شت سر هم استفاده میاالست یزهایآنال یك سریوه از ین شیدر ا. باشد

 یگار ید ینکه اجازا یشود تا ا ی، دوباره اعمال میع بار جانبیتوز. م شده، وارد محاسبات گرددیتسل یاز اجزا یشود که کاهن مقاومت ناش

ن یای ن تعیاز  ا  ییتهاینکه به محدودیا ایخود را ا زدست بدهد  یداریا سازه  ایکند که  یدا میادامه   یین روت تا جایا. م شوندیز تسلین

 .ك، برسدیت دوران مفصل  الستیا محدودیقبقات  یت رانن نسبیر محدودیشده نظ

باشد، بار اساا     یسازه م ی اسخ لرزه اارتعات سازه، مود غال  بر  ین فرض که مود اصلی، با ایر خطیغ یکیاستات یزهایمعموالٌ آنال      

ساازه   یبارا  یباشد، معتبر اسات ولا   یارتعات آنها کوتاه م یود اصلیکه  ر ییسازه ها ین فرض برایا. ردیگ یشکل مود اول سازه انجا  م

باه  . سازه، اثر گذار باشاند  یاز المانها یبرخ یز ممکن است رویباالتر ن یباشند، اثرات مودها یم یتر یقوالن یود اصلی ر یکه دارا ییها

با توجه به کوتااه   ییبا مصالح بنا یساختمانها یبرا.ردیز انجا  گیباالتر ن یمود ها یبرا یر خطیغ یکیز استاتیل ممکن است آنالین دلیهم

 یبارا . دهد یارائه م یقابل قبول ین روت جوابهاین ارتفاع کم سازه ایاد سازه و همچنیز یجهء سختیآنها در نت یارتعاش یود اصلیبودن  ر

 .دهد یر شکل مییا سو  خود تغیرد که سازه در مود دو  یگ یانجا  م یسازه به صورت یرو یجانب یها ییا جابه جایروها یع نین کار توزیا

 یبرا یمختلف یروشها. شود یم یه سازیمعادل شب یك درجه آزادیستم ی وت آور،  اسخ سازه با  اسخ س یکیاستات یر خطیل غیدر تحل

و  یر شاکل یین روشها بر اسا  مود تغیشتر ایشنهاد شده است که بیمعادل   یك درجه آزادیستم یبه س یستم چند درجه آزادیل سیتبد

 :شوند یان میر بیز یکینامیمعادلة تعادل د
 

 

      (1                                                                                    ) 

 

 ( :1)که در رابطة 

خچة شتابنگاشات  یتار قبقه و  یرویبردار ن ، ییرایس میماتر ، یر مکان نسبییبردار تغ س جر  سازه، یماتر 

 .باشد یم( نیشتاب زم)محل

. باشاد  یما  یشکل مود ارتعاشا  یمتمرکز خود دارا یجرمها یتعداد درجات آزاد یدر هر جهت به ازا 1یآزاد ستم چند درجهیهر س      

 یولا . باشاد  یم یمود یاز تما  شکلها یبیر مکان حاصل به صورت ترکیی، تغیستمین سیه گاه چنیبه تک یك حرکت نوسانیر یهنگا  تاث

 .گردند ید میر مود ها تشدیشتر از سایود مود غال  باشند بیك  ریا نزدی یود آنها مساویکه  ر یارتعاش یمودها

نرمال  یبا داشتن جر  و سخت 2معادل یستم تك درجه آزادیك سیتواند به صورت  یم یستم چند درجه آزادیك سی یهر مود ارتعاش     

تواباع شاکل     یبه ترت وقابل محاسبه است که  ود از رابطه ین حالت  ریدر ا. ان شودیب(و)شده 

چند درجه  یل سازه هایدر تحل یتك درجه آزاد یستمهایف  اسخ سیامکان استفاده از ق یندین فرآیچن. باشند یم یجر  و سخت یمود

 . گذارد یار میرا در اخت یآزاد

ارد بار قبقاات و   و یرویا ر مکاان، شاتاب قبقاات، ن   ییا توان شاکل تغ  یف  اسخ میع جر  و قی، توزیود، شکل مودیبا استفاده از  ر      

ساتم  یجابجا شود، قبقه باا  س  به اندازه  گر در هنگا  زلزله اگر جر  یبه عبارت د. را محاسبه نمود یواژگون ین لنگرهایهمچن

) 3ی، مشارکت مود به  ف، نسبت یقب  تعر. جابجا خواهد شد به اندازه  یچند درجه آزاد  یماود اصال   یبرا  (

 ی  مشاارکت ماود  یضار .قابل محاسبه است( 2)از رابطه  و  یبه ازا شود و به صورت  یده میدر تراز با  نام

 .باشد یبدون واحد م( )قبقه 
 

      (2                                                                                                                   ) 

                                                 
1. Multi Degree Of Freedom (MDOF) 

2. Equivalent Single Degree Of Freedom 

3. Story Modal Participation Factor 
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 .دیآ یبدست م و  ر یبا استفاده از مقاد( 3)از رابطه  3ن یهمچن.باشد یم ینشان دهنده مود ارتعاش در رابطه فوق 

      (3                                                                                                    ) 

 .باشند ین تراز میباالتر ،  ترازا  در شکل مود ا ، جر  قبقه  : ر یدر رابطه اخ

 

 ت سازهین نمودن ظرفییتع یبرا Pushover معرفی روش. 4
 . باشد یم Pushoverل یت سازه استفاده از روت تحلین نمودن ظرفییتع ین روشها براین و مناس  تریاز معتبرتر یکی

ر ییتغ–هیت سازه را به شکل برت  ایظرف یگا  به گا ، منحننده به صورت یفزا یکیاستات یرخطیل غیبا استفاده از تحل  Pushover روت

ن یای تع یبارا  یله ایبه عناوان وسا    Pushover لیروت تحل. دهد یباشد، نشان م یبا  مقبقه مکان نقطه کنترل که معموالَ مرکز جر  

 .رود یبه کار م  N2ت و روتیظرف-فیر مکان، قیی  تغیضرا یت سازه در روشهایظرف

ف یا باا اساتفاده از ق   ازیت، نیظرف–فیدر روت ق. باشد یبر اسا  عملکرد انتخاب شده، متفاوت م یز بسته به روت قراحیناز ی ارامتر ن

 .شود ین میی، تعییرای  کاهن وابسته به میزلزله مورد نظر و ضرا یاك بری اسخ االست

 یما  ATC-40قت برگرفته از دساتورالعمل  یکه در حقران یا یلرزه ا ین نامه بهسازییشده در آ یت معرفیظرف-فین مقاله روت قیدر ا

 کار انتخاب شده است یباشد به عنوان مبنا

دن به یرس یبرا. گردد یم یابیت حداکثر  اسخ سازه تحت زلزله قرح، ارزی، عملکرد سازه فقط در وضعیر خطیغ یکیز استاتیوه آنالیدر ش

 یك منحنا یا ن رابطه باه صاورت   یا. گردد ین مییباشد، تع ینقطه در تراز با  م كیة ساختمان که اکثراً یت، ابتدا رابطة برت  این وضعیا

ا یا ناده  یز باار افزا یمربوقه را آناال  یکیز استاتیشود و آنال یگفته م 3 وت آور یا منحنی 5تیظرف یگردد که بدان اصطالحاً منحن یظاهر م

گردد کاه ساازگار باا جاباه      ین مییت تعیظرف یمنحن یبر رو یت، نقطه ایظرف یبعد از بدست آمدن منحن. ندیگو یم Pushoverزیآنال

نقطة . نامند یم 1ازین ییا جابه جای 0هدف ییبا  متناظر آنرا جابه جا ییو جابه جا 7نقطة مزبور را نقطة عملکرد. از زلزله قرح استین ییجا

ن لارزة مشاخص   یك زمیل شده به سازه، از قرف یتحم یاز لرزه ایسازه برابر با ن یت لرزه ایاست که در آن، ظرف یطیانگر شرایعملکرد، ب

از، حداکثر ین ییا جابه جایهدف  ییجابجا. باشد یت سازه میظرف یبه عبارت بهتر نقطة عملکرد، نقطة توقف سازه در قول منحن. باشد یم

 یر خطا یا ز غیهادف از انجاا  آناال   . دهاد  ی، نشان میر خطیغ یکیز استاتیا هر زلزلة بکار رفته در آنالیبا  را تحت زلزلة قرح  ییجابه جا

 .(5)باشد یهدف م یین  اسخ سازه در نقطة عملکرد و جابجایی، تعیکیاستات

 

 ساختمان مورد مطالعه  یمعرف .5
 یمیاز ساختمان قد یجاد مدل سازه ایاقدا  به ا یبا مصالح بنائ یعملکرد ساختمانها یابی  جهت ارزین بخن با توجه به اهداف تحقیدر ا

 رد یگ یت صورت میف  ظرفیبر اسا  عملکرد و به روت ق یم قراحیبا استفاده از مفاه یابیز شد ارزیتبر یرستان فردوسیدب

ن سااختمان در  یا شود ا یك قرن بالغ میباشدکه قدمت آن به  یز میتبر یرستان فردوسیدب یمیساختمان سه قبقه قد یمدل مورد بررس

وارهاا از  یباشاد د  یمتر ما  3/23به قول ( یغرب – یشرق) یباشد و در جهت عرض یمتر م 35/31به قول ( یجنوب – یشمال) یجهت قول

 . باشد یبا آجر م یجنس مصالح بنائ

ساتم  یز از سیا  وشان قبقاات ن   یهستند و بارا  یمصالح بنائ یوارهاید یستم باربر ثقلیو هم س یستم باربر جانبین ساختمان هم سیدر ا

انتخااب   IIاز ناوع  ( ن ساو  یرایا و) 2033ران یا ن نامه زلزلاه ا یآئ ینوع خاك محل با توجه به قبقه بند. استفاده شده است یسقف چوب

 . ده استیگرد

                                                 
4. Modal Participation Factor 

5. Capacity Curve  

6. Pushover 

7. Performance Point 
8. Target Displacement  

9. Demand Displacement 
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  الن قبقه دو  ساختمان 1شکل 

 
 از ساختمان مورد مطالعه یینما 2شکل 

 

 

 

 ش انجام گرفته در ساختمان یآزما. 6
ت موجاود مصاالح و   یاز وضاع  ید اقالعات درسات یابتدا با یسازه ها قبل از شروع به انجا  هر نوع کار یات بهسازیو عمل یابیبه منظور ارز

 . اعضا به کار رفته در سازه ساختمان داشت

کار انجا  گرفت باا توجاه باه     یکه در ابتدا ینیع یهایو بررس یدانیبا مطالعات م –ز یتبر یرستان فردوسیدب –در ساختمان مورد مطالعه 

د کاه مالتهاا   یا م و مشااهده گرد یدیاز نوع مصالح به کار رفته در ساختمان رسا  ید کلیك دیوارها و کف ها به یدر د یشتن نازك کاربردا

مشخصات و با توجه به آزمایشات انجا  گرفته  داد یت و متوسط قرار میوضع یمالتها یمقاومت کمتر بودند که انها را در دسته بند یدارا

  .در نظر گرفته شد 1جدول مکانیکی مصالح قب  

 
 ستم سقف بکار برده شده در ساختمان مورد مطالعهیاز س ینمونه ا 3شکل 
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 بکار برده شده در ساختمان مورد مطالعه یوارهایستم دیاز س ینمونه ا 3شکل 

 لیمصالح بکار رفته در تحل یکیمشخصات مکان 1جدول 

2/5.0 مالت یمقاومت کشش cmkgm 
 

2/5.0 مالت یمقاومت برش cmkgm 
 

2/90 آجر یمقاومت فشار cmkgb 
 

2/40 مقاومت برت آجر cmkgb 
 

557.0   اصطکاكیضر
 

2/35 یمصالح بنائ یمقاومت فشار cmkgLm  
3/1850 ینیآجرچ یچگال mkg 

 

 

 

 

 تحلیلهای انجام گرفته.7
 یحالتهاا  یت بارا یا ظرف یهاا  ین منحنییمدلها انجا  گرفته و ضمن تع یبر رو (Pushover) یر خطیغ یکیل استاتین بخن تحلیدر ا

 .رندیگ یسه قرار میو مقا یابیارز مذکور مورد یها ی، منحنیو جانب یثقل یمختلف بارگذار

 یجانب یبارگذار یالگوها .7-1

ع ناوع دو   یا کند که به عنوان روت اول توز یآن گره اعمال شده بر آن گره اثر م یکه رو ینسبت به جرم یبار جانب:  کنواختیع یتوز -1

متناسا  باا وزن هار قبقاه      یکنواخت که در آن بار جاانب یع یده است و به صورت توزیگرد یران معرفیا یلرزه ا یدر دستورالعمل بهساز

 . ستده ایگرد یشود معرف یمحاسبه م

ر مکان آن گره در مود اول ییاعمال شده به هر گره متاس  با تغ یبار جانب: ع متناس  با شکل مود ارتعات اول در جهت مورد نظریتوز -2

 شود یارتعات در سهم آن گره ا زجر  سازه م

به هر گره نسبت به ارتفاع گره در سهم آن گاره از جار  اعماال     یبار جانب: یخط یکیدر روت استات یع بار جانبیع متناس  با توزیتوز -3

 .دهد یجه میرا نت یع مثلثیك توزیع بار ین توزیشوند ا یك جر  ثابت می یکه همه گره ها دارا یهنگام. شود یم

  یثقل یبارگذار یالگوها .7-2

 یجاانب  ید همزمان با بارهایبا یتقل یاثرات بارها ATC-40, FEMA-356ن یران و همچنیا یلرزه ا یه دستورالعمل بهسازیقب  توص

 استفاده شده است  یجانب یر همزمان با بارهایز یثقل یبارگذار ی  حاضر از سه الگویلذا در تحق. ل  وت آور لحاظ شوندیدر تحل

 QG=1.1 (QD+QL)                            حد باال

       QG =0.9QD                         ن ییحد  ا

 QG = QD+0.2QL                                     حالت محتمل 
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 هاتعیین نقطه عملکرد مدل.  8
 

 تبدیل منحنی ظرفیت به طیف ظرفیت . 8-1

به صاورت نماودار بارت    ( آنالیز  وت آور)همانطور که مالحظه گردید منحنی ظرفیت سازه با استفاده از یك آنالیز غیرخطی استاتیکی    

به صورت شتاب قیفی در برابر  ریود ارتعاشای  ( منحنی شتاب  اسخ سازه)آید، ولی از آنجایی که منحنی نیاز جابجایی با  بدست می - ایه

راه . ای مستقیماً در یك دستگاه مختصات قطع دادتوان جهت به دست آوردن نقطة عملکرد سازهشود، این دو منحنی را نمیسازه بیان می

باشد می(  Sd-Sa)جابجایی قیفی  -نماید، تبدیل هر دو منحنی ظرفیت و نیاز به فرمت شتاب قیفیحلی که روت قیف ظرفیت ارائه می

 (3شکل .)باشدمی( Sd-Sa فرمت )ابط زیر قابل تبدیل به قیف ظرفیت منحنی ظرفیت با استفاده از رو. 

[3                                                                                                                            ]               

[5                                                                                                                            ]                  

 :در روابط فوق

PFR1 : ضری  مشارکت مودی قبقه با  در مود اصلی 

V :برت  ایه 

Sa :شتاب قیفی 

Sd : تغییرمکان قیفی(Sa  وSd سازندای از قیف ظرفیت را میمتناظر آن، نقطه) 

Roofδ :  تغییرمکان با(V  و Roofδ  سازندای از منحنی ظرفیت را میمتناظر آن، نقطه) 

1α : ضری  جر  موثر برای مود اصلی 

W :باشندوزن کل ساختمان ، می. 

خصوصیات عملکرد ساختمان داشته باشد، اما قضاوت در منحنی ظرفیت برای یك ساختمان به مهند  کمك می کند تا دید روشنی از 

 .باشدمورد قابل قبول بودن این مشخصات مستلز  تخمین ماکزیمم جابجایی برای یك زلزله داده شده می

 
 منحنی ظرفیت نمونه و قیف ظرفیت متناظر آن(  3شکل 

 

 ADRSتبدیل طیف نیاز به فرمت . 8-2

شوند، آشنا هستند، در رسم می( T)در برابر  ریود ( Sa) اسخ استاندارد که به صورت شتاب قیفی  های قیفاکثر مهندسین با منحنی 

یك قیف یکسان که در  7در شکل . شوند، کمتر استرسم می Sdدر برابر  Saکه به صورت  ADRSهای ها با منحنیحالی که آشنایی آن

( Sd)روی قیف استاندارد، جابجایی قیفی ( Tو  Sa)هر نقطه با مختصات برای . دو فرمت مختلف رسم شده است، نشان داده شده است

 :، بصورت زیر می باشد ADRSنقطة متناظر روی قیف 

1R

Roof

d
PF

S




W

V
Sa

1
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[3                                                                                                                            ]         

می تواند بصورت  T،  ریود  ADRSبرای روی قیف . باشندکنند، دارای  ریود ثابتی می، خطوقی که از مبدأ عبور می ADRSدر فرمت 

 :زیر بدست آید

[7                                                                                                                            ]               

                                       .اندهای مختلفی مرت  شدهکه بصورت. باشدشود، این دو رابطه در اصل یك فرمول میهمانطور که دیده می

 
 ADRSقیف  اسخ در دو فرمت معمول و (  7شکل

 

 MATLABو منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد به نر  افزار  IIبرای زمین نوع  2033با معرفی مقادیر قیف  اسخ قراحی استاندارد 

از تالقی قیف ظرفیت و قیف نیاز   ]7[و  ]3[بر اسا  روابط  ADRSنر  افزار بعد از تبدیل قیف مذکور به فرمت . گرددمعرفی می

درمورد مدل بهسازی شده  این کار . کندمحاسبه می ATC-40نقطه عملکرد را قب  روت حل دقی  دستورالعمل ( منحنی موزی شکل)

های توزیع بار جانبی و برای هر یك از حالت. برای سه حالت مختلف توزیع بار جانبی و سه ترکی  بارگذاری ثقلی انجا  گرفته است

مقادیر نقاط عملکرد بدست آمده به دو صورت برت  .نشان داده شده است 0عملیات فوق در شکل  QG = QD+0.2QLبارگذاری ثقلی 

قابل   2تغییر مکان قیفی برای حالتهای مختلف بار جانبی و ترکی  بارگذاری ثقلی مطاب  جداول جدول  -تغیر مکان و شتاب قیفی - ایه

 . ارائه است

عملکرد برای حالت توزیع بار جانبی متناس  با در نقطه ( بعنوان نقطه کنترل)شود که تغییر مکان مرکز جر  با  مالحظه می 2از جدول 

همچنین . کمترین مقدار را دارد( متناس  با وزن قبقات)تحلیل استاتیکی خطی بیشترین مقدار و برای حالت توزیع بار جانبی یکنواخت 

ی متناس  با وزن بیشترین مقدار و مدل مورد مطالعه در هر سه نوع ترکی  بار ثقلی برت  ایه نظیر نقطه عملکرد، در حالت توزیع بار جانب

 .در حالت توزیع بار جانبی متناس  با تحلیل استاتیکی خطی کمترین مقدار را دارند
 

  

تقاقع قیف ظرفیت و منحنی موزی شکل و تعیین نقطه عملکرد برای ( بتقاقع قیف ظرفیت و منحنی موزی شکل و تعیین نقطه عملکرد برای ( الف

ad S
T

S 
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توزیع بار جانبی متناس  با تحلیل استاتیکی خطی تحت بار ثقلی    DL+0.2LLتوزیع بار جانبی یکنواخت تحت بار ثقلی

DL+0.2LL 

 

   DL+0.2LLتقاقع قیف ظرفیت و منحنی موزی شکل و تعیین نقطه عملکرد برای توزیع بار جانبی متناس  با شکل مود اول تحت بار ثقلی( ج
   DL+0.2LLنقاط عملکرد برای انواع بارگذاری جانبی تحت بارگذاری ثقلی( 0شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر مکان قیفی متناظر نقطه عملکرد برای حاالت مختلف بارگذاری جانبی  -تغییر مکان و شتاب قیفی -برت  ایه( 2جدول 

 برای ترکیبهای مختلف بارگذاری ثقلی

 
استاتیکی متناس  با تحلیل 

 خطی
 متناس  با شکل مود اول

متناس  با وزن 

 (یکنواخت)قبقات

0.9DL 

 

V(ton) 888.996 912.377 1269.837 

D(cm) 10.168 9.911 7.184 

Sa(g) 0.28 0.286 0.395 

Sd(cm) 7.372 7.167 5.195 

DL+0.2LL 

 

V(ton) 887.322 916.479 1274.219 

D(cm) 9.96 9.925 7.16 

Sa(g) 0.279 0.287 0.396 

Sd(cm) 7.077 7.178 5.178 

1.1(DL+LL) 

V(ton) 895.173 918.657 1277.344 

D(cm) 10.103 9.843 7.142 

Sa(g) 0.281 0.288 0.397 

Sd(cm) 7.324 7.118 5.165 
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 نتایج .9
 

ن یا ا. باشاد  یاد ما یا نسابتاً ز  یمختلف بار جانب یعهایتوز یت برایظرف یها ین منحنیاختالف ب گردد که یمالحظه م 0با دقت در شکل 

حااالت   یك اعضاا بارا  یل مفاصال  السات  یمتفاوت تشاک  یجه الگویو در نت یاصل یجانب بربار یاز متفاوت بودن سهم اعضا یاختالف ناش

 .باشد یم یع بار جانبیمختلف توز

 یع باار جاانب  یا مرباوط باه توز   ییر مکان حد نهاا یین مقدار تغیشود که کمتر یمالحظه مهمچنین با توجه به شکل منحنی ظرفیت سازه 

سازه هاا   یه نهائین مقدار برت  ایشتریافت که بیتوان در یم 7تا  5ن با دقت در اشکال یاست و همچن یخط یکیل استاتیمتناس  با تحل

 کنواخت متناس  با وزنیع یدر توز

 یکیل اساتات یا متناسا  باا تحل   یع بار جانبیتغییر مکان حد نهایی مربوط به توز 0.9DLبه گونه ای که در بارگذاری ثقلی  افتد یاتفاق م

متناسا  باا   همچناین   و کنواخت متناسا  باا وزن  یع یمیباشد در حالی که در تغییر مکان حد نهایی مربوط به توز cm 6.5برابر با یخط

و همچناین در ترکیا  باار     است و این نتایج در سایر بارگذاریهای ثقلی نیز به همان قری  تکرار می شود 8.5cmشکل مود اول ارتعاشی

میباشد در حالی که در همان ترکی  بار  2100tonدر حدودXبرت  ایه نهایی مربوط به توزیع بارجانبی  در جهت  (DL+LL)1.1ثقلی

 .میباشد   1150tonدر حدود یخط یکیل استاتیزیع متناس  با تحلثقلی و در همان جهت برت چایه حد نهایی مربوط به تو

م نقطاه  ین امر با توجه به ارتباط مستقیا. دیاد مشاهده گردیباً زیتقر یع بار جانبیمختلف توز یت تحت حالتهایظرف یهاین منحنیتفاوت ب

 کند یان میرفتار سازه ها را ب یابیارزن ییدر تع یع بار جانبیت دقت در انتخاب مناس  توزیت، اهمیظرف یعملکرد با منحن
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