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 پیشگفتار
 

در سطح وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. با  مهاربندهاي واگرادر حال حاضر در ایران 

وجود این استفاده گسترده، فقدان مرجعی مناسب در خصوص ایـن سیسـتم مهاربنـدي    

و رویکرد آن بـه   -مبحث دهم-مشهود است. با چاپ نسخه جدید مقررات ملی ساختمان

تر گردید. از طرفی علیرغم مزایـا و رفتـار مناسـب     ن نمایاناین فقدا LRFDروش طراحی 

این سیستم، به دلیل عدم دانش کافی طراحان و مجریان در خصوص این سیستم منجـر  

تبـدیل   اي لـرزه به اشتباهاتی شده که رفتار مناسب سیستم را بـه یـک رفتـار نـامطلوب     

گان را بـر آن داشـت کـه    خواهد نمود. بنابراین سالها تدریس و فعالیت اجرایـی نویسـند  

نوشته حاضر را براي استفاده مهندسان محاسـب و طـراح، محققـان و دانشـجویان ارائـه      

هاي طراحـی، نگـاهی مختصـر بـه تاریخچـه آن و نتـایج        نمایند. در مطالب کتاب فلسفه

هاي طراحی در خصوص این سیسـتم گنجانـده شـده     آخرین تحققیات و همچنین مثال

تاب الزم است خوانندگان عزیز با دروس طراحی دوره کارشناسـی  است. قبل از مطالعه ک

آشنایی و تسلط الزم داشته باشند. همچنین مطالب کتاب به نحـوي اسـت کـه بایـد بـه      

هاي ارزنـده دکتـر    ترتیب فصول مطالعه گردد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد. از راهنمایی

اربنـدهاي واگـرا سپاسـگذاري    وتر به عنوان یکی از اولین پیشگامان تحقیـق بـر روي مه  

. همچنین از سرکار خانم نوروزي و آقاي کریمی دانش آموختـه شایسـته مقطـع    شود می

. امید اسـت  شود میلیسانس بابت بازخوانی متن کتاب از جنبه اشتباهات تایپی قدردانی 

 .این کتاب گامی هر چند کوچک در راه رشد و اعتالي دانش این مملکت باشد
 

 علی قمري

 عباس اکبرپور
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 فصل اول

 ها سازهرفتار 

 مقدمه 1-1
هر سازه در عمر مفید خود بارهاي ثقلی و جانبی را تجربه خواهد کرد. ماهیت بارهاي جـانبی و  

در برابر آنها و همچنین انتظار طراح از سازه در مقابل این نوع بارها، بـا هـم    ها سازهثقلی، پاسخ 

با دقت بـاالیی محاسـبه و در طراحـی منظـور نمـود کـه        توان می متفاوت است. بارهاي ثقلی را

تا طراح بـا   دهند می بارگذاري، راهکارهایی با دقت قابل قبولی در اختیار طراح قراري ها نامه آئین

دقت باالیی بارگذاري ثقلی را انجام دهد. هر چند محاسبه بارهاي زلزله (کـه نـوعی بـار جـانبی     

، اما دقت محاسبه آن بسیار باالست. بـه طـور   شود می تماالت انجامعلم آمار و اح براساس است)

چنین بیان نمود که محاسبه بارهاي ثقلی ساده بوده و به راحتی با دقت بسیار باال  توان می کلی

و یا قضاوت مهندسی کسب نمود. اما  ها نامه آئینبا تکیه بر  توان می قابل انجام است. این دقت را

نبی مخصوصا زلزله چنین نیسـت (بارهـاي جـانبی نیـز بـا هـم متفـاوت        در خصوص بارهاي جا

اساسی در بـرآورد مقـدار و محاسـبه دارنـد کـه در ایـن       هاي  هستند. مثال بار باد و زلزله تفاوت

است). بـرآورد بارهـاي زلزلـه بسـیار مشـکل و پـر        اي لرزهمبحث هدف ارزیابی و برآورد بارهاي 

با تکیه بر علم ارتعاشات تصـادفی، قابلیـت اعتمـاد و عـدم      ها مهنا آئینهزینه است. بر این اساس 

را براي محاسبه (با آگاهی به محدودیت اسـتفاده  اي  هقطعیت بارها، علم آمار و... روابط ساده شد

کنند. البته هر چند این روابط، ساده شده معادالت پیچیـده هسـتند،    می از این روابط) پیشنهاد

 ی به کار برده شوند. به هر حال با مشخص شدن بارهاي ثقلـی و جـانبی  اما باید با دانش و آگاه

احتمال تغییر بارها، با اسـتفاده ترکیبـات بـار، بـار طراحـی را در نظـر گرفـت.         براساس توان می

 مقررات ملی ساختمان به قرار زیر است. براساس فوالديي ها سازهترکیبات بار طراحی 
1.4� 
1.2� + 1.6� +  (�یا S یا ��)0.5

1.2� + 1.6 ��یا S یا ��� +  [�0.7یا�]

1.2� ∓ 1.4� + � +  (�یا S یا ��)0.5

1.2� ∓ � + � + 0.2� 
0.9� ∓ 1.4 � 
0.9� ∓ � 

 و آثار حرارتی، نشست و جمع شدگی برداري بهرهترکیب بار مرده، 
1.2� + 0.5� + 0.5 � S یا ��� + 1.2� 

1.2� + 1.6� + 1.6 � S یا ��� + � 

. در باشـد  مـی  بار زنده بام ��باران و  Rبرف،  S باد، Wزلزله،  Eبار زنده،  Lبار مرده،  Dکه در آن 
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است. دلیل اصلی این پیچیـدگی، تـاثیر   تر  میان تمام بارها جهت طراحی، بار زلزله اغلب پیچیده

 .  شود می یک شتاب واقعی بر پی سازه است که بارهاي زلزله را ناشی
 

 طیف پاسخپاسخ االستیک و  1-2
، در ابتدا بحث را با یک سازه یک درجـه آزاد شـروع   ها سازهبر  اي لرزهبراي مطالعه تاثیر بارهاي 

یک سازه یـک   شود می چند درجه آزاد خواهیم پرداخت. بنابراین فرضي ها سازهکرده سپس به 

نظـر  در  )a-1-1هماننـد شـکل (   (SDOF)به عنوان یک سیستم یک درجه آزاد  توان می طبقه را

جـرم متمرکـز بـام اسـت. در سیسـتم یـک درجـه آزاد،         Mسختی جانبی و  Kگرفت که در آن 

,اي  هفرکانس زاوی  برابر است با: Tو زمان تناوب طبیعی  ,�

� الف)-1-1( = �
�

�
  

� ب)-1-1( =
��

�
= 2��

�

�
  

% میرایی معادل ویسکوز است. با اعمال تحریک یک 5که سیستم داراي  شود می همچنین فرض

بـه عنـوان    تـوان  مـی  ) به پی قاب، تغییر شکل جانبی سازه راb-1-1زلزله خاص همانند شکل (

پاسخ سازه، از علم دینامیک سازه محاسبه نمود. به بیان ساده، پاسخ سازه یعنـی تغییـر مکـان،    

د تغییـر مکـان،   توان می به یک تحریک مشخص. این تحریکسرعت و یا شتاب یک سازه نسبت 

. در تحریک زلزله، یک شتاب شود می سرعت، شتاب و یا نیروي مشخص باشد که به سازه اعمال

 کنـد. در شـکل    مـی  که این تحریک شتاب از پایه، در سـازه نیـرو ایجـاد    شود می به سازه اعمال

ب سازه برابر یک ثانیه باشـد، ترسـیم شـده    براي یک پاسخ وقتی که زمان تناو C) قسمت 1-1(

است. از نقطه نظر طراحی عملی، بیشترین پاسـخ سـازه در حـداکثر تغییـر مکـان نسـبی جـرم        

 (�)��. این مقدار حداکثر پاسخ تغییر مکان به نام پاسـخ طیفـی   شود می نسبت به زمین حاصل

زمان تناوب طبیعـی سیسـتم نیـز    ، Kیا  M. با مقادیر مختلف شود می شناخته Tدر زمان تناوب 

تغییر خواهد کرد. اگر روند ذکر شده براي دیگر مقادیر زمان تنـاوب تکـرار شـود، طیـف پاسـخ      

هـاي   . وقتی طیف پاسخ ایجاد شود دیگر نیازي به تحلیلگردد می ) حاصلa-2-1همانند شکل (

 زمـان تنـاوب مشـخص،   زمانبر دینامیکی تاریخچه زمانی نخواهد بود و به راحتی بـا اسـتفاده از   

 پاسخ را تعیین نمود. توان می

دارد و الزم اسـت کـه مقـدار آن    اي  ه، مقدار حداکثر نیرو در عضو اهمیت ویژها سازهدر طراحی 

، بـراي یـک سیسـتم    ��قانون هوك، حداکثر مقدار نیـرو یـا بـرش پایـه،     براساس مشخص شود.

 االستیک برابر است با:

)1-2( ��(�) = �∆���= ���(�)  

 به صورت زیر نوشت: توان می )، رابطه فوق را1-1با ترکیب معادله (

)1-3( ��(�) = �����(�)  

 :شود می به صورت زیر تعریف (�)��بنابراین شبه شتاب 

)1-4( ��(�) = ����(�)  
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 )1-1شکل (

 
به طیف پاسخ شبه شـتاب هماننـد    توان می ) راa-2-1سپس طیف پاسخ تغییر مکان در شکل (

 ) تبدیل نمود.4-1) و معادله (b-2-1شکل (

)1-5( ��(�) = ���(�) = �(
��(�)

�
)  

وزن واکنش دهنده سیستم است. به طور کلی، برش پایه به صـورت ضـریبی از    wدر رابطه فوق 

 افـزایش پیـدا  . بنابراین با افزایش وزن، نیروي اعمـال شـده بـه سـازه     شود می وزن سازه معرفی

طراحی ساختمان در برابر زلزله نیز، نیروي برش پایه ناشی از زلزلـه را بـه   ي ها نامه آئینکند.  می

 معرفـی  V=C.Wکنند. یعنـی بـرش پایـه بـه صـورت       می صورت ضریبی از وزن ساختمان لحاظ

 .شود می به نام ضریب زلزله یا ضریب نرمال شده برش به وزن سازه اطالق Cکه  شود می
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 )2-1شکل (


