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 انجام تحلیل دینامیکی طیفی  -1

سازه استفاده  ، در صورتی که نتوان از تحلیل استاتیکی معادل برای تحلیل0022اساس ضوابط آیین نامه بر 

های دینامیکی استفاده نمود. تحلیل دینامیکی طیفی، یک تحلیل بسیار سریع و کارآمد و کرد باید از تحلیل

ها برای بسیاری از سازه توانمی 0022باشد که طبق آیین نامه  یتقریبا دقیق دینامیکی در محدوده خطی م

 بکار گرفت.

 ( روش های مجاز برای تحلیل خطی ساختمان ها1-3جدول )

 دینامیکی طیفی استاتیکی معادل نوع ساختمان ردیف
دینامیکی تاریخچه 

 زمانی

    کلیه ساختمان ها تا سه طبقه 1

0 
کمتر از ساختمان های منظم با ارتفاع 

 متر از تراز پایه 02
   

3 

ساختمان های نامنظم با ارتفااع کمتار   

که نامنظمی آنها  متر از تراز پایه 02از 

پیچشی "یا   "پیچشی"در پالن از نوع 

و نا منظمای آنهاا در ارتفااع از     "شدید

،  "طبقه نرم"،  "نامنظمی جرمی"نوع 

نااامنظمی "و  "طبقااه خیلاای ناارم  "

 نباشد. "هندسی در ارتفاع

   

    سایر ساختمان ها 4
 

 تحلیل دینامیکی  روشهای 1-1

ناشی از  «حرکت زمین  »اثرات زلزله بر ساختمان با استفاده از بازتاب دینامیکی سازه در اثر  هادر این روش

 »   و روش «تحلیل طیفی  »ها شامل روش این روش زلزله و با فرض رفتار خطی سازه تحلیل می شود، 

توضیح داده شده است . کاربرد  0-4-3و  1-4-3است که جزئیات آنها در بندهای  «تحلیل تاریخچه زمانی

است . مشخصات حرکت  0-0-3هر یک از این دو روش در ساختمان های مشمول این آیین نامه تابع بند 

 تعیین می گردد. 0-0زمین که در این مورد استفاده قرار می گیرد طبق ضوابط بند 

کار برده می شوند نظیر جرم ، نسبت شتاب مبنا و غیره ، مترهایی که در تحلیل دینامیکی ببصره : کلیه پارات

 همان مقادیری هستند که در تحلیل استاتیکی معادل تعریف شده اند.
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 روش تحلیل طیفی 1-2

ی تهیه شده است، در این روش ، ابتدا تحلیل مقادیر ویژه بر روی مدل سازه که بر اساس رفتار خط 1-2-1

انجام شده و مشخصات مدهای طبیعی نوسان آن تعیین می گردد . سپس حداکثر بازتاب در هر مد با توجه 

-ی آنها بازتاب کلی سازه تعیین میبه زمان تناوب آن مد از طیف طرح بدست آورده شده و با ترکیب آمار

 باید رعایت شود. 0022نامه آئین  0-0-4-3تا   0-0-4-3الزامات بندهای ، در این روش تحلیل  گردد .

 Modal Casesتنظیمات تعداد مودها 

تعداد  0022در انجام تحلیل دینامیکی طیفی ابتدا باید تعداد مدهای الزم وارد گردد. بر اساس آیین نامه 

درصد  02ای باشد که، مجموع جرم مشارکتی در آنها به مودها برای انجام تحلیل دینامیکی باید به اندازه

جرم کل سازه برسد. لذا در ابتدا تعداد مودها در سازه های سه بعدی سه برابر تعداد طبقات و در سازه های 

( ضابطه آیین نامه Modalبرشی برابر با تعداد طبقات در نظر گرفته می شود. سپس با انجام تحلیل مودال)

 تحلیل مودال بصورت زیر اقدام می کنیم:بررسی و تعداد مودهای الزم تعیین می گردد. برای انجام  0022

 Define > Modal Casesمسر: 
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م به توضیح است در تحلیل مودال سازه که ز( شود. الRunباید سازه تحلیل) Okگزینه بعد از انتخاب 

و جرم  سآن در باال آورده شده است، نیازی به تحلیل بارهای زلزله نیست. این تحلیل فقط بر اسا تتنظیما

 سازه انجام می شود و خروجی آن به صورت زیر است. سختی

 Display> Show Tables مسیر نمایش خروجی تحلیل مودال:

 نیز استفاده نمود. Ritzروش  زدر این قسمت می توان ا

 مود است 3و حداقل آن  11طبقه حداکثر تعداد مود  6برای سازه 
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 شکل زیر ظاهر می گردد Okبعد از انتخاب مسیر باال و انتخاب گزینه 

 

 لباید حداقدرصد جرم مشارکت کنند  02بیش از  xهمچنان که مشاهده می گردد برای اینکه در راستای 

) جرم 0برابر  Yو برای راستای است(   % 20/00برابر  xبرای راستای  7)جرم مشارکتی در مود  7مودها برابر 

ه برای انجام تحلیل زتوان در این سامیمی باشد. لذا  % است( Y 04/00برای راستای  0مشارکتی در مود 

مود تعریف نموده  0 نتواد طبقات انتخاب کنیم میبرابر تعدا 3دینامیکی طیفی بجای اینکه تعداد مودها را 

 داد.و تحلیل دینامیکی طیفی را انجام 
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 وارد کردن طیف طراحی  1-2-2

خیزی منطقه از آئین نامه انتخاب می شود. بعد از انتخاب ئین نامه بر اساس نوع خاک و لرزهطیف طراحی آ

 طیف طرح باید این طیف در نرم افزار فراخوانی شود.

 

 برای منطقه با خطر نسبی متوسط و کم 0022طیفهای طراحی آئین نامه : 00کلش

 

 برای منطقه با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد 0022طیفهای طراحی آئین نامه : 03شکل
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توان برای میبرای طیف طراحی ساخته شود. که  Textقبل از فراخوانی طیف طراحی در نرم افزار باید فایل 

واقع در منطقه با خطر نسبی زیاد  3استفاده نمود. در زیر طیف پاسخ برای خاک  Excelفزار این کار ا نرم ا

 ساخته شده است.    Ecxelافزارو خیلی زیاد در نرم

 بصورت زیر است: T=0.15تا  T=0فرمول برنامه در بازه 

 

 ر است.زمان تناوب هر سط  Tiبرای هر خانه باید بصورت زیر نوشته شود. در رابطه زیر 

 

 (S+1)برابر  B1مقدار  T=0.7تا  T=0.15برای بازه 

 ا فرمول زیر استفاده می گردد. T=4.5تا  T=0.7و برای بازه 

 

 نمودار طیف پاسخ بصورت زیر می باشد.  Nو  B1در نهایت بعد از تعیین 
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کرده و آن فایل را بصورتی که درادامه کپی  Textبرای طیف پاسخ آن را در فایل  Excelبعد از تهیه فایل 

 کنیمآورده شده است در نرم افزار کپی می

  Define > Functions > Response Spectrum:فراخوانی طیفمسیر
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 فراخوانی طیف طراحی: 04شکل

 

 2122امه نبر اساس آیین

-مقدار میرایی برای سازه

% در  5های ساختمانی برابر 

 نظر گرفته می شود.
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 الگوی بارگذاری طیفی تعریف 1-2-3

 الگوی بارگذاری تعریف گردد. Yو  Xدو راستای  باید برای هرافزار در نرمپاسخ بعد از وارد کردن طیف 

 Define > Load Casesمسیر: 

 تعریف الگوی بار برای تحلیل طیفی: 00شکل 

 

 xتعریف الگوی بار در راستای : 00شکل

Scale factor: 
     

 
 

 برای قاب خمشی فوالدی متوسط واقع در شهر تبریز Xراستای 
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تعریف می گردد. در هنگام تعریف الگوی بار  Spyالگوی باری با نام  Xهم همانند راستای  Yبرای راستای 

 .را انتخاب گردد 2Uباید  Load Nameدر قسمت  Yجهت 

تعریف می گردد که مقدار  Spxpالگویی با نام   xبرای تعریف الگوی بار با پیچش تصادفی برای راستای 

 خروج از مرکیت بصورت زیر اعماال می گردد.
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 .تعریف می گردد SPYPهم الگوی بار پیچش تصادفی با نام  Yبرای راستای 

 

 بارگذاری طیفی  در  αبار با زاویه ورودی  ف الگویتعری 1-2-4

وقتی که سازه نامنظم در پالن و همچنین ستون در محل تالقی دو سیستم مقاوم  0022طبق آیین نامه 

جانبی باشد، باید نیروی جانبی زلزله با زاویه بحرانی به سازه اعمال گردد. اگر بخواهیم زاویه بحرانی زلزله را 

-عمال کرده و در نهایت زاویهتوانیم، الگوهای بارگذاری طیفی را در زوایای مختلف به سازه ا پیدا نمائیم می

تحت الگوی همان زاویه باشند تعیین نموده و سازه را ه، پاسخهای سازه بیشینه مقدار میای را که در آن زاوی

 تحلیل نمائیم.

 

 درجه 12تعریف الگوی بار  با زاویه : 00شکل

درجه  172درجه تا زاویه  12و با اختالف  xویه ها از محور زا

 شود.اعمال می
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 ها مقادیر بازتاب حاصال  6-2-6

، باشددر مواردی که برش پایه بدست آمده از روش تحلیل طیفی کمتر از برش پایه تحلیل استاتیکی معادل، 

سازه متناسب با آن ها بازتاب های  و مقدار برش پایه تحلیل طیفی باید به مقادیر زیر افزایش داده شده

-3رابطه )ر ردیف های زیر، مقدار برش پایه بر اساس برش پایه استاتیکی معادل عنوان شده داصالح گردد. 

 است. رد( و با استفاده از مشخصات طیف استاندا1

 برای سازه های منظم 0022الف( بر اساس آیین نامه 

MF =        
       

        
 

یا  "طبقه خیلی نرم"یا  "یفطبقه خیلی ضع"های نامنظم، که نامنظمی در آنها از نوع ب( برای سازه

 .نباشد "پیچشی شدید"

MF =       
       

        
 

یا  "طبقه خیلی نرم"یا  "طبقه خیلی ضعیف"پ( برای سازه های نامنظمی که نامنظمی آنها از نوع 

 باشد. "پیچشی شدید"

MF = 
       

        
 

ینکه سازه را تحلیل نمودیم از مسیر زیر مقادیر برش پایه برای تحلیل استاتیکی و دینامیکی استخراج بعد از ا

 می گردد:

 Display > Show Tabelsمسیر: 
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        = 77 t 

         = √              = 38.82 

کند ق میو بند ب در مورد این سازه صد باشدزه نامنظم میتوجه به اینکه سازه فوق در این مثال یک سابا 

 ضریب اصالح بصورت زیر خواهد بود:

MF =       
  

     
      

 70/1د و مقدار ضریب اصالح بدست آمده بو 0007/2توجه به اینکه مقدار ضریب مقیاس در این پروژه با 

 خواهد بود. زیرآمده است، پس ضریب مقیاس نهایی بصورت بدست 

Scale Factor =0.6867   1.78 = 1.222 

 در نهایت باید در الگوهای بارگذاری بصورت زیر اصالح گردد:و 
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آرزوی موفقیت برای همه اعضای خانواده مهندسی عمرانبا   

 محمدپور

00/1/1300  


