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چکیده :
امروزه نیازهای موجود در طراحی سازهها از جمله وزن کم و استحکام باال در علم مهندسی سازه ،امکان ایجاد ارتعاشات ناخواسته و مخرب
را در این سیستمها افزایش داده است .همچنین استفاده از نرمافزارهای کامپیوتری برای مدلسازی نمیتواند به تنهایی به طور دقیق رفتار
دینامیکی سازه ساختمانی را پیشبینی نماید .به همین دلیل رویکردی اساسی به تکنیکهای تجربی ایجاد شد و سبب ایجاد پیشرفت در
زمینه آنالیز مودال گردید .در سالهای اخیر آنالیز مودال به عنوان ابزاری جهت تعیین و ارتقا مشخصات دینامیکی سازهها استفاده شده است:
مدهای ارتعاشی بدست آمده از تحلیل مودال برای فهم صحیح رفتار سازه مفید میباشد .همچنین از مدهای بدست آمده از آنالیز مودال در
تحلیلهای تاریخچه زمانی مودال و تحلیل شبه دینامیکی طیف پاسخ نیز استفاده میگردد .نکته قابل توجه در تحلیل مودال این مطلب
میباشد که در هنگام استفاده از تحلیل مودال دو نوع حالت تحلیلی با نامهای حالت بردار ویژه و حالت بردار ریتز وجود دارد .یافتن بهترین
روش بین دو حالت در تحلیل مودال بر روی پاسخهای سازهها بسیار مهم میباشد ،تا به امروز مطالعاتی گسترده و جامع در این زمینه
صورت نگرفته است .با توجه به اهمیت این موضوع ،در این پژوهش به بررسی ارزیابی دقت بین دو حالت بردار (ریتز) و (ایگن) در تحلیل
مودال پرداخته خواهد شد .در انتها مشاهده شد که تحلیل مودال ناشی از بردار ایگن دقت بیشتری نسبت به بردار ریتز دارد و نتایج حاصل
از تحلیل مودال ایگن به واقعیت نزدیکتر است.
کلید واژگان :تحلیل مودال ،تحلیل تاریخچه مانی غیرخطی ،بردار ریتز ،بردار اینن
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 -1مقدمه
در دو دهه گذشته ،نا یز مودال به دانشی فراگیر با هدف تعیین ،بهبود و
بهینهسا ی مشخالات دینامیکی سا های مهندسی تبدیل شد است .نا یز
مودال ،فر یند تعیین خواص ذاتی دینامیکی یک سیستم در قا ب فرکانسهای
طبیعی ،ضرایب میرایی و شکل مودها و به کارگیری نها به منظور ایجاد مد ی
ریاضی ا رفتار دینامیکی سیستم میباشد .این مدل ریاضی به مدل مودال
سیستم و اطالعات مربوط به مشخالات ن ،داد های مودال نامید میشوند.
نا یز مودال ،هر دو مبحث تئوری و تجربی را در بر میگیرد .نا یز مودال تئوری،
بر اسان یک مدل فیزیکی ا سیستمی دینامیکی شامل خواص جرمی ،سختی
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مانی مودال و تحلیل شبه دینامیکی طیف پاسخ استفاد میگردد .هننام
تنظیم پارامترهای تحلیل مودال در نرمافزار دو نوع حا ت تحلیل مودال جهت
انتخا وجود دارد:
تحلیل بردارهای ویژه (ایگن) :مدهای ارتعاشی و فرکانسهای
سا را در حا ت ارتعاش اد و بدون میرایی بدست می ورد .این
مدهای طبیعی دیدی سریع ا رفتار سا در اختیار طراح قرار میدهند.
][4
تحلیل بردارهای ریتز :مدهای ارتعاشی تحریک شد با یک
بارگذاری خاص را می یابد .بردارهای ریتز برای استفاد در روش مودال
تحلیل تاریخچه مانی و تحلیل طیف پاسخ پایه ای بهتر ا بردارهای
ویژ ایجاد می کنند[4].

و میرایی میباشد [1].این خواص ممکن است به صورت معادالت دیفرانسیل
موجود باشند .به کمک تحلیل اجزای محدود میتوان تقریباً هر سا دینامیکی

 -3مبانی دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی ()NTHL

خطی را گسسته سا ی کرد و در نتیجه به طور قابل مالحظه ای قابلیت و میدان

در این روش سا تحت بارگذاری تاریخچه مانی شتا ز ه قرار
میگیرد و سا به طور کامل تحلیل و پاسخ به صورت تاریخچه مانی
تعیین میگردد .در نا یز تاریخچه مانی ،ثار مودهای باالتر و تغییرات
در ا نوی بار اینرسی به علت نرم شدگی سا در خالل ز ه به طور
خودکار در نظر گرفته میشود [5].در این روش به طور مستقیم تغییر
مکان کلی حداکثر که توسط یک شتا نناشت مشخص به سا اعمال
میشود ،تعیین شد و احتیاجی به تخمین دن این پارامتر بر پایه روابط
تجربی–تئوریک نمیباشد [6،7،8].این نا یز به تغییراتی نظیر تغییر
خالوصیات شتا نناشت و رفتار سختشدگی غیرخطی ا مانهای مورد
استفاد بسیار حسان میباشد .ا همین روی بحث مقیان کردن شتا
نناشتها و روش انجام این کار تاثیر مستقیمی در نتایج تحلیل میگذارد.
به همین علت برای کاهش پراکندگی نتایج و بر ورد صحیح نیا های
ر ای ال م است نا یز تاریخچه مانی متعددی انجام شود .معموال ئین
نامههای ساختمان مقرر میدارند که در صورت استفاد ا سه رکورد
بیشینه پاسخها و در صورت استفاد ا هفت رکورد ،مقدار میاننین نتایج
مالک عمل قرار گیرند .انجام این تحلیل برای سا های خاص مانند
سا های نامنظم و ساختمانهای بلند و سا های با اهمیت اجباری
میباشد .ضمن اینکه این تحلیل در کارهای تحقیقاتی ،تحلیل دینامیکی
افزایشی ،رسم منحنیهای شکنندگی و … بکار میرود[9،10،11].

کاری نا یز مودال تئوریک افزایش یافته است [2].تمامی سا های حقیقی
هننامی که تحت تأثیر نیرویی قرار میگیرند رفتار دینامیکی ا خود نشان
میدهند اگر بارهای وارد بر یک سا به صورت رام به یک سا وارد شوند
نیروی اینرسی در یک سا قابل صرفنظر کردن است و سا ا حا ت دینامیکی
به استاتیکی نزدیکتر میشود .عالو بر ن تمامی سا های حقیقی تغییر مکان-
های غیرمحدودی دارند ،بنابراین بحرانیترین حا ت یک سا برای مدل کردن
در کامپیوتر و نا یز ن این است که مد ی ساخته شود که ا یک سری اعضای
بدون جرم و با تغییر مکان محدود به همرا یک سری گر هایی با جابجایی
تشکیل شوند ،که جرم ن میتواند در گر ها اعمال شود .به هر حال به دست
وردن بارهای دینامیکی یک سا  ،میزان میرایی انرژی وارد بر ن و شرایط
مر ی مانند فونداسیون برای سا ها بسیار سخت است .برای کاهش خطاهای
مدل که حاصل ا تقریب دن در سه عامل ذکر شد اند ال م است که نا یز
دینامیکی روی مدلهای مختلف یک سا انجام بنیرد که در هر کدام هر یک
ا شرایط عوض شد اند .روشهای مختلفی برای نا یز دینامیکی یک سا
وجود دارند که هر کدام ا نها محاسن و معایب خود را دارند[3].
 -2مبانی تحلیل مودال

 -4معرفی روش تحقیق
تحلیل مودال برای بدست وردن مدهای ارتعاشی سا بکار میرود .مدهای
ارتعاشی بدست مد ا تحلیل مودال برای فهم صحیح رفتار سا مفید می-
باشند .همچنین ا مدهای بدست مد ا نا یز مودال در تحلیلهای تاریخچه

 4-1معرفی نمونههای مورد مطالعه
در این مقا ه به منظور مقایسه روش بردار ریتز ( )Ritzeو اینن
( )Eigenتحلیل مودال با تحلیل تاریخچه مانی غیر خطی ( )Nthlا
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سه ساختمان قا خمشی بتنی استفاد شد است ،که مشخالات نها به
شرح ذیل می باشد :ال م به ذکر میباشد که جهت مد سا ی ا نرمافزار
 Sap2000استفاد گردید است ،مشخالات ساختمانهای مورد
مطا عه عبارتند ا :
 تعداد طبقات5،7،9: طول همه ی دهانه ها  5متر میباشد. این  3ساختمان در نرمافزار  Sap2000مدلسا یمیشوند.
 ییننامه بارگذاری مبحث ششم مقررات ملی ساختمانویرایش 1392
 یین نامه  2800ویرایش چهارم جهت بارگذاری ر اییاستفاد شد است.
در شکلهای یر میتوان سا های مد سا ی شد در این
پژوهش را مشاهد کرد.
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شکل  -3نمای سا  9طبقه

جدول  -1مشخالات اعضای سا ای ساختمان  5طبقه
طبقه
طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم
طبقه چهارم
طبقه پنجم

شکل  -1نمای سا  5طبقه

ستون (سانتیمتر)
مربع 45×45
 16میلنرد 20
مربع 45×45
 16میلنرد 20
مربع 40×40
 12میلنرد 20
مربع 40×40
 8میلنرد 20
مربع 35×35
 8میلنرد 20

تیر (سانتیمتر)
مستطیل ،ارتفاع  40و
عرض 45
مستطیل ،ارتفاع  40و
عرض 45
مربع 40×40
مربع 40×40
مربع 35×35

جدول  -2مشخالات اعضای سا ای ساختمان  7طبقه
طبقه
طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم
طبقه چهارم
طبقه پنجم

شکل  -2نمای سا  7طبقه
طبقه ششم
طبقه هفتم

ستون (سانتیمتر)
مربع 60×60
 16میلنرد 25
مربع 60×60
 16میلنرد 22
مربع 55×55
 16میلنرد 20
مربع 50×50
 16میلنرد 20
مربع 45×45
 12میلنرد 20
مربع 40×40
 8میلنرد 20
مربع 35×35
 8میلنرد 20

تیر (سانتیمتر)
مستطیل ،ارتفاع
 50و عرض 60
مستطیل ،ارتفاع
 50و عرض 60
مستطیل ،ارتفاع
 50و عرض 55
مستطیل ،ارتفاع
 40و عرض 50
مربع 45×45
مربع 45×45
مربع 35×35

24

فصلنامه آنالیز سازه -زلزله

جدول  -3مشخالات اعضای سا ای ساختمان  9طبقه
تیر (سانتیمتر)
ستون (سانتیمتر)
طبقه
مستطیل ،ارتفاع  65و
مربع 70×70
طبقه اول
عرض 70
 18میلنرد 25
مستطیل ،ارتفاع  60و
مربع 65×65
طبقه دوم
عرض 65
 18میلنرد 22
مستطیل ،ارتفاع  50و
مربع 60×60
طبقه سوم
عرض 60
 16میلنرد 25
مستطیل ،ارتفاع  50و
مربع 60×60
طبقه چهارم
عرض 60
 16میلنرد 22
مستطیل ،ارتفاع  50و
مربع 55×55
طبقه پنجم
عرض 55
 16میلنرد 20
مستطیل ،ارتفاع  40و
مربع 50×50
طبقه ششم
عرض 50
 16میلنرد 20
مربع 45×45
مربع 45×45
طبقه هفتم
 12میلنرد 20
مربع 45×45
مربع 40×40
طبقه هشتم
 8میلنرد 20
مربع 35×35
مربع 35×35
طبقه نهم
 8میلنرد 20

 -4-2معرفی روش تحقیق
بعد ا انجام مدلسا ی در نرمافزار  Sap2000به منظور مقایسه و ار یابی
دقت و قابلیت اعتماد تحلیل مودال در حا ت بردار ریتز و بردار اینن
نسبت به یکدینر ،ا یک تحلیل تاریخچه مانی غیرخطی هم استفاد
شد ،تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی غیرخطی به عنوان مبنا و معیار
اندا گیری مقایسه ایی و ار یابی دقت بین حا ت تحلیلی مودال ریتز و
اینن به کار گرفته شد است ،نحو کار به این صورت است که نتایج
حاصل ا تحلیل مودال را در دو حا ت بردار اینن و بردار ریتز نسبت به
نتایج حاصل شد ا تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی غیرخطی که به
عنوان دقیق ترین نوع تحلیل سا ایی در حال حاضر شناخته شد است
مورد مقایسه قرار خواهد گرفت.
 -2 -4نتایج تحلیل سازه  5طبقه
بعد ا انجام تحلیل سا  5طبقه بتن مسلح توسط نرمافزار اجزای محدود
 Sap2000خروجی ناشی ا تحلیل مودال در دو حا ت بردار ریتز و
اینن و همچنین نتایج ناتشی ا تحلیل تاریخچه مانی غیرخطی را
مشاهد میگردد .در شکل ( )4تغییرمکان تو یع شد طبقات در سا 5
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طبقه توسط تحلیل مودال تحت بردار ریتز مشاهد میگردد .در این
نمودار مشاهد گردید حداکثر جابجایی نهایی ایجاد شد در طبقه پنجم
بود که مقدار ن برابر  0/83سانتیمتر است.

شکل  -4نمودار تغییرمکان طبقات تو یع شد در ارتفاع سا  5طبقه تحت
تحلیل مودال بردار ریتز

در شکل ( )5میتوان نتایج دریفت تو یع شد در طبقات ناشی ا تحلیل
مودال تحت بردار ریتز را مشاهد کرد ،با بررسی این نمودار میتوان گفت
که حداکثر دریفت در طبقه سوم اتفاق افتاد است که مقدار ن برابر
 0.0087است.

شکل -5نمودار تو یع دریفت سا  5طبقه تحت تحلیل مودال بردار ریتز

بعد ا انجام تحلیل سا  5طبقه توسط نرم افزار اجزاء محدود سپ 2000
در شکل ( )6میتوان نتایج تغییرمکان تو یع شد در طبقات ناشی ا
تحلیل مودال تحت بردار ویژ اینن را مشاهد کرد .حداکثر جابجایی
نهایی ایجاد شد در این مدل در طبقه پنجم اتفاق افتاد است ،که مقدار
ن برابر با  9.4سانتی متر است.
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بعد ا انجام تحلیل سا  5طبقه توسط نرم افزار اجزاء محدود سپ2000
در شکل ( )9میتوان نتایج تو یع دریفت طبقات ناشی ا تحلیل دینامیکی
غیر خطی تاریخچه مانی را مشاهد کرد ،حداکثر دریفت در این مدل در
طبقه چهارم اتفاق افتاد است که مقدار ن برابر  0.0012است.

شکل -6نمودار تغییرمکان–ارتفاع سا  5طبقه تحت تحلیل مودال بردار اینن

در شکل ( )7میتوان نتایج تو یع دریفت طبقات ناشی ا تحلیل مودال
تحت بردار اینن را مشاهد کرد ،با بررسی این نمودار تو یع دریفت
میتوان گفت که حداکثر دریفت در طبقه سوم رخ داد است که مقدار
ن برابر  0.0097است.

شکل  -7نمودار تو یع دریفت سا  5طبقه تحت تحلیل مودال بردار اینن

همچنین بعد ا انجام تحلیل سا  5طبقه توسط نرمافزار اجزاء محدود
سپ 2000در شکل ( )8میتوان نتایج تغییرمکان تو یع شد در طبقات
ناشی ا تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی غیرخطی را مشاهد کرد .در
این نمودار مشاهد گردید حداکثر جابجایی نهایی ایجاد شد در طبقه
پنجم برابر مقدار 1/23سانتیمتر است.

شکل  -9نمودار تو یع دریفت سا  5طبقه تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی
تاریخچه مانی

 -2 -4نتایج تحلیل سازه  7طبقه
بعد ا انجام مد سا ی سا  7طبقه در نرمافزار سپ 2000به منظور
تعیین برتری نتایج تحلیل مودال در دو حا ت بردار ریتز و اینن مقایسه
نتایج حاصل ا این دو حا ت تحلیل نسبت تحلیل دینامیکی تاریخچه
مانی غیر خطی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت ،در شکل ()10
میتوان مقدار تغییرمکان ایجاد شد طبقات سا  7طبقه ناشی ا تحلیل
مودال تحت بردار ریتز را مشاهد کرد .با مشاهد این نمودار ،مشخص
شد که حداکثر جابجایی نهایی ایجاد شد در طبقه هفتم سا اتفاق افتاد
است ،که این مقدار برابر با  1/52سانتیمتر است.

شکل  -10نمودار تغییرمکان–ارتفاع سا  7طبقه تحت تحلیل مودال بردار
ریتز

شکل -8نمودار تغییرمکان–ارتفاع سا  5طبقه تحت تحلیل دینامیکی غیر-
خطی تاریخچه مانی

بعد ا انجام تحلیل سا  7طبقه در شکل ( )11نتایج تو یع دریفت در
طبقات ناشی ا تحلیل مودال تحت بردار ریتز را مشاهد کرد ،با بررسی
نمودار تو یع دریفت مشخص گردید ،که حداکثر دریفت تو یع شد در
طبقه چهارم اتفاق افتاد است که مقدار ن برابر  0.0086است.
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در شکل ( )14نتایج تغییرمکان تو یع شد طبقات ،ناشی ا تحلیل
دینامیکی تاریخچه مانی غیرخطی را مشاهد کرد .با بررسی این نمودار
مشاهد شد که حداکثر جابجایی نهایی ایجاد شد در طبقه هفتم سا
اتفاق افتاد است ،که این مقدار برابر با  1/73سانتیمتر است.

شکل  -11نمودار تو یع دریفت سا  7طبقه تحت تحلیل مودال بردار ریتز

در شکل ( )12میتوان نتایج تغییرمکان تو یع شد در طبقات ،ناشی ا
تحلیل مودال تحت بردار اینن را مشاهد کنیم .با بررسی این نمودار
مشاهد شد که حداکثر جابجایی نهایی ایجاد شد در طبقه هفتم سا
اتفاق افتاد است ،که این مقدار برابر با  1/67سانتیمتر است.

شکل -14نمودار تغییرمکان–ارتفاع سا  7طبقه تحت تحلیل دینامیکی غیر-
خطی تاریخچه مانی

در شکل ( )15نتایج تو یع دریفت طبقات ناشی ا تحلیل دینامیکی
غیرخطی تاریخچه مانی مشاهد میگردد .با بررسی این نمودار مشاهد
گردید ،که حداکثر دریفت تو یع شد در طبقه چهارم اتفاق افتاد است
که مقدار ن برابر  0.0012است.

شکل  -12نمودار تغییر مکان – ارتفاع سا  7طبقه تحت تحلیل مودال بردار
اینن

در شکل ( )13نمودار تو یع دریفت طبقات ناشی ا تحلیل مودال تحت
بردار اینن را مشاهد میگردد .با بررسی نمودار تو یع دریفت مشخص
گردید ،که حداکثر دریفت تو یع شد در طبقه سوم اتفاق افتاد است که
مقدار ن برابر  0.0097است.

شکل-15نمودار تو یع دریفت سا  7طبقه تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی
تاریخچه مانی

 -4-3نتایج تحلیل سازه  9طبقه
بعد ا انجام مدلسا ی در نرمافزار سپ 2000به منظور اینکه تعیین
برتری تحلیل غیرخطی نسبت به تحلیل خطی در تحلیل تاریخچه مانی
مودال و همچنین به رسیدن به بررسی دقت بیشتر روش بردار اینن
نسبت به بردار ریتس در تحلیل تاریخچه مانی مودال تحلیلها را را با
نرمافزار سپ  2000انجام گردید است ،به همین منظور بعد ا انجام
شکل  -13نمودار تو یع دریفت سا  7طبقه تحت تحلیل مودال بردار اینن
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تحلیل خروجی ها نمودار تغییر مکان -ارتفاع سا های مطا عاتی را مورد
بررسی و تحلیل قرار که داد ایم.
بعد ا انجام تحلیل سا  9طبقه توسط نرمافزار اجزاء محدود سپ 2000
در شکل ( )16میتوان نتایج تغییر مکان تو یع شد در طبقات ناشی ا
تحلیل مودال تحت بردار ریتز را مشاهد کرد .با بررسی این نمودار
مشخص شد که حداکثر جابجایی نهایی ایجاد شد در طبقه هفتم سا
اتفاق افتاد است ،که این مقدار برابر با  1/45سانتیمتر است.
شکل  -18نمودار تغییرمکان–ارتفاع سا  9طبقه تحت تحلیل مودال بردار اینن

در شکل ( )18نتایج تو یع دریفت طبقات ،ناشی ا تحلیل مودال تحت
بردار اینن را مشاهد میگردد .با بررسی این نمودار مشخص گردید که
حداکثر دریفت تو یع شد در طبقه هشتم اتفاق افتاد است که مقدار ن
برابر  0.00122است.

شکل  -16نمودار تغییرمکان–ارتفاع سا  9طبقه تحت تحلیل مودال بردار ریتز

در شکل ( )17نتایج تو یع دریفت طبقات ،ناشی ا تحلیل مودال تحت
بردار ریتز مشاهد میگردد ،با بررسی این نمودار مشاهد گردید که
حداکثر دریفت تو یع شد در طبقه ششم اتفاق افتاد است که مقدار ن
برابر  0.00142است.
شکل  -19نمودار تو یع دریفت سا  9طبقه تحت تحلیل مودال بردار اینن

همچنین در شکل ( )20نتایج تغییرمکان تو یع شد  ،طبقات ناشی ا
تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی غیرخطی مودال مشاهد میگردد .با
بررسی این نمودار مشاهد گردید ،که حداکثر دریفت تو یع شد در طبقه
ششم اتفاق افتاد است که مقدار ن برابر  0.00142است.

شکل  -17نمودار تو یع دریفت سا  9طبقه تحت تحلیل مودال بردار ریتز

در شکل ( )18میتوان نتایج تغییرمکان تو یع شد طبقات ،ناشی ا
تحلیل مودال تحت بردار اینن مشاهد کرد .با بررسی این نمودار
مشخص شد که حداکثر جابجایی نهایی ایجاد شد در طبقه هشتم سا
اتفاق افتاد است ،که این مقدار برابر با  1/73سانتیمتر است.
شکل  -20نمودار تغییرمکان–ارتفاع سا  9طبقه تحت تحلیل دینامیکی غیر-
خطی تاریخچه مانی
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بعد ا انجام تحلیل سا  9طبقه در شکل ( )21میتوان ،نتایج دریفت
تو یع شد در طبقات ،ناشی ا تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه مانی
را مشاهد کرد .با بررسی این نمودار مشاهد شد که حداکثر دریفت تو یع
شد در طبقه هشتم اتفاق افتاد است که مقدار ن برابر  0.00129است.

شکل -22مقایسه نمودار تو یع تغییرمکان طبقات سا  5طبقه تحت تحلیل
مودال ناشی ا بردار ریتز و اینن و تحلیل تاریخچه مانی غیرخطی

شکل  -21نمودار تو یع دریفت سا  9طبقه تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی
تاریخچه مانی

 -5مقایسه نتایج تحلیل نمونهها
-5-1پاسخ سازه در ساختمان  5طبقه تحت تحلیل مودال
بردار ریتز ( ،)Ritzeایگن( )Eigenو تحلیل دینامیکی
تاریخچه زمانی غیرخطی()Nthl
بعد ا انجام تحلیل نمونههای مورد مطا عه  5طبقه در شکل ( )22میتوان
نتایج نمودار تو یع دریفت طبقات سا  5طبقه تحت تحلیل مودال ناشی
ا بردار ریتز و اینن و تحلیل تاریخچه مانی غیر خطی را مشاهد کرد،
با توجه به بررسی و مطا عه نمودار تو یع تغییرمکان طبقات در سا 5
طبقه ،و همچنین با توجه به این نکته که دقیقترین تحلیل حال حاضر
برای سا های ساختمانی ،تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی غیرخطی
است ا این تحلیل بمنظور مقیان و سنجش بررسی دقت دو تحلیل
مودال بردار ریتز و اینن استفاد گردید ،مقدار اختالف ناشی ا تحلیل
بردار ریتز در حدود  %23.41درصد نسبت به تحلیل دینامکی تاریخچه
رمانی غیرخطی بود ،همچنین با توجه به بررسی تحلیل مودال ناشی ا
برادر اینن مشاهد شد که این اختالف خیلی کمتر ا تحلیل مودال ناشی
ا بردار ریتز بود  ،این اختالف چیزی در حدود  9.57درصد بود.

بعد ا انجام تحلیل نمونه مورد مطا عه سا  5طبقه در شکل ()23
میتوان نتایج تو یع دریفت طبقات سا  5طبقه تحت تحلیل مودال
ناشی ا بردار ریتز و اینن و تحلیل تاریخچه مانی غیرخطی را مشاهد
کرد .با توجه به بررسی و مطا عه نمودار تو یع دریفت طبقات در سا 5
طبقه ،و همچنین با توجه به این نکته که دقیقترین تحلیل حال حاضر
برای سا های ساختمانی ،تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی غیرخطی
است ا این تحلیل بمنظور مقیان و سنجش بررسی دقت دو تحلیل
مودال بردار ریتز و اینن استفاد گردید ،با مقایسه عددی مشاهد گردید،
مقدار اختالف تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز در حدود  25/61درصد
نسبت به تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی بود ،همچنین با توجه به
بررسی تحلیل مودال ناشی ا برادر اینن مشاهد گردید که این اختالف
خیلی کمتر ا تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز بود که این اختالف چیزی
در حدود  11/73درصد نسبت به تحلیل دینامیکی تاریخجه مانی بود ،با
توجه به مقایسه این دو تحلیل میتوان نتیجهگیری کرد که مقدار تحلیل
مودال ناشی ا بردار اینن دارای اختالف کمتری ا تحلیل دینامیکی
تاریخچه مانی غیرخطی است.

شکل  -22مقایسه نمودار تو یع دریفت طبقات سا  5طبقه تحت تحلیل
مودال ناشی ا بردار ریتز و اینن و تحلیل تاریخچه مانی غیر خطی
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 -5-2مقایسه پاسخ سازه 7طبقه تحت تحلیل مودال بردار
ریتز()Ritzeو ایگن()Eigenتحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی
غیرخطی ()Nthl
بعد ا انجام تحلیل سا  7طبقه در شکل ( )22میتوان نمودار تو یع
تغییرمکان طبقات سا  7طبقه تحت تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز و
اینن و تحلیل تاریخچه مانی غیرخطی را مشاهد کرد ،با توجه به
بررسی و مطا عه نمودار تو یع تغییرمکان طبقات در سا  7طبقه ،و این
نکته که دقیقترین تحلیل حال حاضر برای سا های ساختمانی ،تحلیل
دینامیکی تاریخچه مانی غیرخطی است ا این تحلیل بمنظور مقیان و
سنجش بررسی دقت دو تحلیل مودال بردار ریتز و اینن استفاد گردید،
با مقایسه عددی مشاهد گردید ،مقدار اختالف تحلیل مودال ناشی ا
بردار ریتز در حدود  32/74درصد نسبت به تحلیل دینامیکی غیر خطی
است ،همچنین با توجه به بررسی تحلیل مودال ناشی ا برادر اینن
مشاهد گردید که این اختالف نسبت به به تحلیل دینامیکی تاریخچه
مانی خیلی کمتر ا تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز بود که این مقدار
چیزی در حدود  14/23درصد بود است ،با توجه به مقایسه این دو تحلیل
میتوان نتیجه گیری کرد ،که مقدار تحلیل مودال ناشی ا بردار اینن
دارای اختالفی کمتری نسبت به تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی
غیرخطی است.

شکل  -23مقایسه نمودار تو یع تغییر مکان طبقات سا  7طبقه تحت تحلیل
مودال ناشی ا بردار ریتز و اینن و تحلیل تاریخچه مانی غیرخطی

بعد ا انجام تحلیل سا  7طبقه در شکل ( )23میتوان نمودار تو یع
دریفت طبقات سا  7طبقه تحت تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز و
اینن و تحلیل تاریخچه مانی غیر خطی را مشاهد کرد .با توجه به
بررسی و مطا عه نمودار تو یع دریفت طبقات در سا  7طبقه ،و این نکته
که دقیقترین تحلیل حال حاضر برای سا های ساختمانی ،تحلیل
دینامیکی تاریخچه مانی غیرخطی است ا این تحلیل بمنظور مقیان و
سنجش بررسی دقت دو تحلیل مودال بردار ریتز و اینن استفاد گردید،
با مقایسه عددی مشاهد گردید ،مقدار اختالف ناشی ا تحلیل مودال

29

ناشی بردار ریتز در حدود  %26/7درصد نسبت به تحلیل دینامیکی
تاریخچه مانی بود است ،همچنین با توجه به بررسی تحلیل مودال
ناشی ا برادر اینن مشاهد گردید که این اختالف خیلی کمتر ا تحلیل
مودال ناشی ا بردار ریتز بود که این اختالف چیزی در حدود 12/64
درصد نسبت به تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی بود.
25

شکل -24مقایسه نمودار تو یع دریفت طبقات سا  7طبقه تحت تحلیل
مودال ناشی ا بردار ریتز و اینن و تحلیل تاریخچه مانی غیرخطی

-5-3مقایسه پاسخ سازه  9طبقه تحت تحلیل مودال بردار
ریتز ( )Ritzeو ایگن ( )Eigenو تحلیل دینامیکی
تاریخچه زمانی غیرخطی ()Nthl
بعد ا انجام تحلیل سا  9طبقه شکل ( )25میتوان تو یع تغییرمکان
سا  9طبقه تحت تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز و اینن و تحلیل
تاریخچه مانی غیرخطی را مشاهد کرد .با توجه به بررسی و مطا عه
نمودار تو یع تغییرمکان طبقات در سا  9طبقه ،و همچنین با توجه به
این نکته که دقیقترین تحلیل در حال حاضر ،تحلیل دینامیکی
تاریخچه مانی غیرخطی است .ا این تحلیل به منظور مقیان و
سنجش تحلیل مودال برای دو حا ت بردار ریتز و اینن استفاد گردید،
مقدار اختالفی که در تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز نسبت به تحلیل
دینامیکی تاریخچه مانی وجود داشت اختالفی در حدود  28/4درصد
بود  ،همچنین با توجه به بررسی تحلیل مودال ناشی ا برادر اینن
مشاهد گردید که این اختالف خیلی کمتر ا تحلیل مودال ناشی ا
بردار ریتز بود که این اختالف چیزی در حدود  12/4درصد نسبت به
تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی بود  ،با توجه به مقایسه این دو تحلیل
میتوان نتیجهگیری کرد ،که مقدار تحلیل مودال ناشی ا بردار اینن
دارای اختالفی کمتری ا تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی غیر خطی
دارا است ،و میتوان عنوان کرد که تحلیل مودال ناشی ا بردار اینن
دارای دقت بیشتر نسبت به تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز است.
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تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز بود که این اختالف چیزی در حدود
 9/57درصد نسبت به تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی غیر خطی بود ،
با توجه به مقایسه این دو تحلیل میتوان نتیجه گیری کرد مقدار تحلیل
مودال ناشی ا بردار اینن دارای اختالف کمتری نسبت تحلیل دینامیکی
تاریخچه مانی غیرخطی است ،میتوان عنوان کرد که تحلیل مودال
ناشی ا بردار اینن دارای دقت بیشتری نسبت به تحلیل مودال ناشی ا
بردار ریتز دارا است.
شکل  -25مقایسه تو یع تغییر مکان سا  9طبقه تحت تحلیل مودال ناشی ا
بردار ریتز و اینن و تحلیل تاریخچه مانی غیرخطی

بعد ا انجام تحلیل سا  9طبقه در شکل ( )26میتوان نمودار تو یع
دریفت طبقات ناشی ا بردار ریتز و اینن و تحلیل تاریخچه مانی
غیرخطی را مشاهد کرد .با توجه به بررسی و مطا عه نمودار تو یع دریفت
طبقات در سا  9طبقه ،مقدار اختالف که در تحلیل مودال ناشی ا بردار
ریتز نسبت به تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی حاصل شد برابر 31/2
درصد بود ،همچنین با توجه به بررسی تحلیل مودال ناشی ا برادر اینن
مشاهد شد ،که این اختالف خیلی کمتر ا تحلیل مودال ناشی ا بردار
ریتز بود که این اختالف چیزی در حدود  7/69درصد نسبت به تحلیل
دینامیکی غیرخطی است.

شکل  -26مقایسه نمودار تو یع دریفت طبقات سا  9طبقه تحت تحلیل
مودال ناشی ا بردار ریتز و اینن و تحلیل تاریخچه مانی غیرخطی
 -6نتیجه گیری

بعد ا انجام تحلیل نمونههای مورد مطا عه توسط نرمافزار اجزاء محدود
 Sap2000و انجام تحلیل مودال و تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه
مانی نتایج ذیل حاصل گردید:
با توجه به بررسی و مطا عه نمودار تو یع تغییرمکان طبقات در سا 5
طبقه ،با مقایسه این پارامتر تحلیلی مقدار اختالفی که در تحلیل مودال
ناشی ا بردار ریتز نسبت به تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی وجود دارد،
اختالفی در حدود  23/41درصد بود  ،همچنین با توجه به بررسی تحلیل
مودال ناشی ا بردار اینن مشاهد گردید که این اختالف خیلی کمتر ا

با توجه به بررسی و مطا عه نمودار تو یع دریفت در سا  5طبقه ،با
مقایسه این پارامتر تحلیلی مقدار اختالفی که در تحلیل مودال ناشی ا
بردار ریتز نسبت به تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی وجود دارد ،اختالفی
در حدود  25/61درصد بود  ،همچنین با توجه به بررسی تحلیل مودال
ناشی ا بردار اینن مشاهد گردید که این اختالف خیلی کمتر ا تحلیل
مودال ناشی ا بردار ریتز بود  ،که این اختالف چیزی در حدود 11/73
درصد نسبت به تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی غیرخطی بود  ،با توجه
به مقایسه این دو تحلیل میتوان نتیجه گیری کرد ،که مقدار تحلیل
مودال ناشی ا بردار اینن دارای اختالف کمتری ا تحلیل دینامیکی
تاریخچه مانی غیرخطی است ،و میتوان گفت که تحلیل مودال ناشی
ا بردار اینن دارای دقت بیشتری نسبت به تحلیل مودال ناشی ا بردار
ریتز دارا می باشد .
با توجه به بررسی و مطا عه نمودار تو یع تغییرمکان طبقات در سا 7
طبقه ،با مقایسه این پارامتر که در تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز نسبت
به تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی وجود دارد ،اختالفی در حدود .32/72
درصد بود  ،همچنین با توجه به بررسی تحلیل مودال ناشی ا بردار اینن
مشاهد گردید ،این اختالف خیلی کمتر ا تحلیل مودال ناشی ا بردار
ریتز بود  ،که این اختالف چیزی در حدود  14/23درصد بود  ،با توجه به
مقایسه این دو تحلیل میتوان نتیجهگیری کرد که مقدار تحلیل مودال
ناشی ا بردار اینن دارای اختالفی کمتری ا تحلیل دینامیکی تاریخچه
مانی غیرخطی دارا میباشد ،و میتوان گفت که تحلیل مودال ناشی
ا بردار اینن دارای دقت بیشتر نسبت به تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز
دارا است.
با توجه به بررسی و مطا عه نمودار تو یع دریفت در سا  7طبقه ،با
مقایسه این پارامتر که در تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز نسبت به
تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی وجود دارد ،اختالفی در حدود 26/7
درصد بود  ،همچنین با توجه به بررسی تحلیل مودال ناشی ا برادر اینن
مشاهد گردید ،این اختالف خیلی کمتر ا تحلیل مودال ناشی ا بردار
ریتز بود  ،که این اختالف چیزی در حدود  12/64درصد بود  ،با توجه به
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مقایسه این دو تحلیل می توانیم نتیجهگیری کنیم که مقدار تحلیل مودال
ناشی ا بردار اینن دارای اختالفی کمتری ا تحلیل دینامیکی تاریخچه
 و میتوانیم عنوان کنیم که تحلیل مودال،مانی غیر خطی دارا میباشد
ناشی ا بردار اینن دارای دقت بیشتر نسبت به تحلیل مودال ناشی ا
.بردار ریتز دارا میباشد
9 با توجه به بررسی و مطا عه نمودار تو یع تغییر مکان طبقات در سا
 با مقایسه این پارامتر که در تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز نسبت،طبقه
28/4  اختالفی در حدود،به تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی وجود دارد
 همچنین با توجه به بررسی تحلیل مودال ناشی ا برادر اینن، درصد بود
 این اختالف خیلی کمتر ا تحلیل مودال ناشی ا بردار،مشاهد گردید
 با توجه به،  درصد بود12/4 ریتز بود که این اختالف چیزی در حدود
مقایسه این دو تحلیل میتوان نتیجه گیری کرد که مقدار تحلیل مودال
ناشی ا بردار اینن دارای اختالف کمتری ا تحلیل دینامیکی تاریخچه
 و می توان گفت که تحلیل مودال ناشی ا بردار،مانی غیر خطی است
.اینن دارای دقت بیشتر نسبت به تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز است
 با، طبقه9 با توجه به بررسی و مطا عه نمودار تو یع دریفت در سا
مقایسه این پارامتر که در تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز وجود دارد
 همچنین با توجه به بررسی تحلیل،  درصد بود31/2 اختالفی در حدود
مودال ناشی ا برادر اینن مشاهد گردید که این اختالفی خیلی کمتر ا
تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز بود که این اختالف چیزی در حدود
 با توجه به مقایسه این دو تحلیل میتوان نتیجهگیری،  درصد بود7/69
کرد که مقدار تحلیل مودال ناشی ا بردار اینن دارای اختالفی کمتری
 و میتوان،ا تحلیل دینامیکی تاریخچه مانی غیر خطی دارا میباشد
عنوان کرد که تحلیل مودال ناشی ا بردار اینن دارای دقت بیشتری
.نسبت به تحلیل مودال ناشی ا بردار ریتز دارا است
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Abstract:
Nowadays, the requirements of designing structures based on low weight and high
strength in structural engineering science, have increased the possibility of
unwanted and destructive vibrations in these systems. Also, using of computer
softwares for modeling alone cannot accurately predict the dynamic behavior of
structures. For this reason, a fundamental approach to experimental techniques
was developed and made progress in the field of modal analysis. In recent years,
modal analysis has been applied as a tool to determine and enhance the dynamic
properties of structures. The vibrational modes obtained from the modal analysis,
are useful for understanding the behavior of the structure correctly. Modal
analysis is also used in modal time history analyzes and quasi-dynamic analysis
of response spectrum. An important point in modal analysis is that when using
modal analysis there are two types of analytical models named special vector state
and Ritz vector state. Finding the best method for modal analysis of structural
responses is very important in modal analysis, so far no comprehensive studies
have been conducted to date. Considering the importance of this issue, in this
study the evaluation of the accuracy between the two modes of vectors (Ritz) and
(Eigen) in modal analysis is done. It is concluded that the modal analysis of Eigen
vector is more accurate than Ritz vector and the results of Eigen modal
analysis are closer to reality.

Keywords: Modal analysis, Nonlinear time history analysis, Ritz vector, Eigen
vector

