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محاسبه و کنترل تغییر مکان نسبی یک سازه تحت اثر زلزله یکی از بخشهای طراحی آییننامههای
مختلف است .از آنجاییکه در تحلیل دینامیکی طیفی این مسأله توسط نرمافزارهای تجاری موجود
در بازار با درصدی اختالف پیادهسازی میشود ؛ بنابراین در این مقاله سعی شده است ابتدا اصول
و مبانی این موضوع توضیح داده شود و در نهایت با ارائهی راهکاری کنترل دقیق آن نیز انجام گیرد.
برای کنترل تغییر مکان نسبی سازه تحت اثر تحلیل طیفی با توجه به مبانی نظری این نوع تحلیل،
دریفت سازه  ،بایستی در هر مود به صورت جداگانه محاسبه و سپس با یکی از روشهای آماری
مقدار ماکزیمم آن برآورد شود .براساس ضوابط آییننامهها  ،مقدار تغییر مکان نسبی مرکز جرم طبقه
است که بایستی در محدودهی مجاز قرار گیرد .در برنامهی  Etabsمقادیر تغییر مکان نسبی مرکز
جرم ارائه نمیشود و برای به دست آوردن مقدار صحیح تغییر مکان نسبی استفاده از تغییر مکان
( )displacementدو نقطهی مورد نظر با روشهای آماری و سپس اقدام به محاسبهی این متغیر
از نظر تئوری با خواستهی آییننامه مغایرت دارد .برای حل این مشکل دو راه حل ارائه میشود .در
روش اول که سادهتر است ؛ ولی دارای تقریب بیشتری است  ،میتوان نقطهای در حوالی مرکز جرم
انتخاب کرد و از مقادیر دریفت نقطهای برنامهی ( )joint driftتحت تحلیل طیفی استفاده کرد .در
روش دوم بایستی از مقادیر عددی نتایج تحلیل استفاده کرد که در ادامه برای درک بهتر این موضوع
مثال عددی زیر ارائه میشود.
در این مثال قابی از یک ساختمان سه طبقه در نظر گرفته شده است .هدف به دست آورن تغییر
مکان نسبی طبقه دوم است .مقادیر تغییر مکان در سه مود مختلف نشان داده شده است .نقاط A,B
دو نقطه در روی قاب مورد نظر هستند که در طبقهی اول نقطهی  Bو در طبقهی دوم نقطهی  Aاست.
در ستونهای اول تا سوم جدول شمارهی  1تغییر مکان مطلق نقاط  ،تحت مودهای مختلف ارائه
شده است .در ستونهای چهارم تا ششم تغییر مکان نسبی نقاط است .ستون هفتم و هشتم مقدار
تغییر مکان مطلق و نسبی ناشی از  3مود مورد نظر بر اساس نتایج تحلیل آماری ارائه شده است .در
ستون نهم مقدار تغییر مکان نسبی ناشی از سه مود با استفاده از روشهای آماری  SRSSتقسیم بر
ارتفاع نمایش داده شده است .اختالف ستون نهم با ستون هفتم نشان دهندهی اختالف استفاده از
روشهای آماری با محاسبات برنامهی  Etabsاست.
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با توجه به نتایج باال  ،دیده میشود هر اندازه مقادیر مشارکت
مودهای دوم و سوم و  ...بیشتر شود  ،این اختالف بیشتر قابل
مشاهده است .در منابع مختلف نیز استفاده از این روش محاسبهی
تغییر مکان توصیه شده است که برای نمونه در کتاب راهنمای
آییننامهی  ]1[ ASCE07 -16استفاده از ترکیب آماری مقادیر دریفت
توصیه شده است.

شکل شمارهی 2

روش گام به گام نرمافزاری محاسبهی تغییر مکان نسبی توسط برنامهی
ETABS-16.2.1

برای به دست آوردن مقادیر تغییر مکان مرکز جرم در برنامهی
 ETABSمراحل زیر بایستی انجام شود.
 -1ابتدا مقادیر مطلق هر مو ِد محاسبه شده در برنامه را باید برداشت
کرد ؛

 -2برای هر مود یک ترکیب بارگذاری با مقدار مطلق گام اول
تعریف شد ؛
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 -3دریفت برای هر مود تحت اثر بارهای ساخته شده در مرحلهی
 2محاسبه شود ؛
 -4ماکزیمم دریفت مودهای مختلف با یکی از روشهای آماری
محاسبه شود.

در بعضی آییننامهها برای کنترلهایی مانند تغییر مکان نسبی یا
کنترل نامنظمی پیچشی با استفاده از تحلیل طیفی  ،به دلیل نوع
رفتار آماری این تحلیل با نتایج  ،استفاده از تحلیل استاتیکی را
مناسب و کافی میداند و به مهندسان این اطمینان داده میشود که
استفاده از تحلیل استاتیکی برای کنترل این ضوابط از دقت کافی
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برخوردار است ؛ بهطوریکه در نشریهی  ] 2 [ FEMA1051برای
کنترل نامنظمی پیچشی استفاده از روش تحلیل استاتیکی توصیه
کرده است.
توضیحات آییننامهی  ، ] 3 [ 16-ASCE07به اهمیت و دقت آنالیز
استاتیکی میپردازد ؛ بهطوریکه در قسمت هم ارز کردن مقادیر
تحلیل استاتیکی و طیفی  ،عملکرد سازههایی که با نتایج تحلیل
استاتیکی طراحی شدهاند را مناسب اعالم میکند و کاهش 15
درصدی مقادیر برش پایه در آییننامهی  2800و ویرایشهای قبلی
خود را مجاز نمیداند .البته گفتنی
است منابع دیگری مانند نشریهی
 ] 4 [ IBC2012استفاده از نتایج
آنالیز طیفی را توصیه میکند.

آنالیزهای دینامیکی و ترکیب آماری مودها استفاده از آنالیز استاتیکی
را با توجه به دقت آن توصیه کرده است.
روش پیشنهادی شرکت

CSI

در این روش پس از محاسبهی دریفتها مانند مراحل گفته شده
در قسمت محاسبهی تغییر مکان نسبی  ،برای ترکیب آثار مدهای
مختلف از روش  srssاستفاده میشود و در نهایت بر جذر تعداد مدها
تقسیم میشود.

بررسی و کنترل نامنظمی
پیچشی در پالن تحت اثر
تحلیل طیفی

در ابتدا به تعاریف این نوع
نامنظمی در آییننامهی ASCE07
و استاندارد  2800ایران در شکل
شمارهی  4اشاره میشود.
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کنترل این نامنظمی نیز به همان
روش که در محاسبهی تغییر
مکان نسبی توضیح داده شده
بایستی انجام شود .با این تفاوت
که در مرحلهی شمارهی  4به
دلیل وجود نسبت تغییر مکان
ماکزیمم به میانگین استفاده از
روشهای آماری دچار اشکال میشود و منابع مختلف روشهای
گوناگونی ارائه دادهاند .بنابراین  ،با توجه به دقت آنالیز استاتیکی و
توصیهی بعضی از منابع  ،استفاده از روش استاتیکی توصیه میشود.
آییننامه و نشریات گوناگون  ،روشهای مختلفی برای کنترل این
بند از آییننامه ارائه دادهاند که در ادامه به چندین مورد این روشها
اشاره خواهد شد.
طبق نشریهی  ، IBC2012برای کنترل این نامنظمی ابتدا باید
تغییر مکان ماکزیمم و میانگین برای هر مود به دست آورده شود و
سپس با استفاده از یکی از روشهای آماری  SRSSیا  CQCنتایج
ترکیب شوند و در انتها با برش پایه کد زلزلهی مورد نظر  ،مقیاس
شود.
در نشریهی  FEMA 1050توصیه شده است با آنکه آییننامههای
زلزله  ،استفاده از روش تحلیل استاتیکی برای کنترل بعضی
نامنظمیها در ساختمانهایی که بایستی از روشهای تحلیل
دینامیکی استفاده شود را مجاز نمیداند ؛ ولی برای کنترل نامنظمی
پیچشی با توجه به دقت آنالیز استاتیکی استفاده از این روش
پذیرفتی است.
نشریهی راهنمای  ASCE07-10نیز با توجه به مشکالت عددی
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نتیجه گیری

برای دستیابی به مقادیر صحیح نتایج تحلیل سازه در روشهای
آنالیز دینامیکی  ،به دلیل استفاده از نتایج آماری  ،روشهای مختلفی
با دقتهای متفاوت و راههای متنوعی وجود دارد که یک طراح
بر اساس نیاز طراحی خود از این نتایج مختلف استفاده میکند.
همچنین  ،با بررسی آییننامهها و نشریات مختلف میتوان به کفایت
دقت استفاده از نتایج تحلیل استاتیکی در این موارد پی برد.
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