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 جود دارد که به صورت خالصه در شکل زیر نمایش داده شده است:دو روش رایج برای محاسبه سختی طبقات و

 

از آنجا به بحث محاسبه سختی ها در بررسی نامنظمی ها اهمیت دارد این روش ها در این یادداشت فنی به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار 

 گرفته است. 

 را در نظر بگیرید. این سازه، یک قاب خمشی یک دهانه چند طبقه است. سختی ستونزیر برای بررسی مسئله محاسبه سختی طبقات سازه شکل 

به شرح زیر  یهر تراز با یکدیگر برابر است. سه پیکربندی تحلیل شده است که هر کدام دارای نسبت سختی تیر به ستون متفاوتدر و تیرها ها 

 است:

 : در نتیجه سازه مثل یک طره عمودی عمل می کند..010 نسبت سختی تیر به ستون برابر 

 : در نتیجه سازه به صورت قاب خمشی عمل می کند.100.تیر به ستون برابر نسبت سختی 

 : در نتیجه سازه مثل یک قاب برشی رفتار می کند.00.نسبت سختی تیر به ستون برابر 



 

 یه گاه گیردار هستند. دو روش برای محاسبه سختی جانبی هر طبقه مورد استفاده قرار گرفت:همه سیستم ها دارای تک

: سازه با بار جانبی واحد در هر تراز بارگذاری شد )همه ترازها همزمان(، دریفت درون طبقه ای در هر تراز محاسبه شد و سختی هر طبقه .روش 

 د. یک مرحله بارگذاری در این روش مورد نیاز است.با تقسیم برش طبقه بر دریفت طبقات محاسبه گردی

بارگذاری می شود. دریفت طبقه مورد نظر محاسبه می شود و با معکوس  i-1و بار واحد منفی در تراز  i: سازه با بار واحد مثبت در تراز 2روش 

 برای محاسبه دریفت به این روش مورد نیاز است. محاسبه می شود. ده بارگذاری جداگانه i,i-1کردن آن، سختی طبقه قرار گرفته بین تراز 

می باشد.  .010این شکل برای سیستمی با نسبت سختی تیر به ستون  aنشان داده شده است. قسمت  2نتیجه تحلیل سازه های ذکر شده در شکل 

 ترین طبقه پایینبدست داده اند و در هر روش سختی به میزان قابل توجهی در  ت برای سختی طبقاتدو روش مورد اشاره نتایجی کامال متفاو

 افزایش یافته است.



 

این نکته به خصوص در روش دوم بیشتر مشهود است. افزایش سختی ناشی از تکیه گاه گیردار تراز پایه است. تغییر سختی در ارتفاع بر اثر 

 سم صلب طبقات باالیی است و انطباقی بر تغییرات واقعی سختی در سازه ندارد. شرایط تکیه گاهی و دوران ج

 2 دو روش اختالف قابل توجهی دارند؛ و البته روش نمایش داده شده است. مجددا نتایج bدر قسمت   .نتیجه برای نسبت سختی تیر به ستون 

به جز در اولین  2تغییرات قابل توجهی در ارتفاع ساختمان را نشان می دهد ولی روش  . مقادیر بزرگتری برای سختی به دست داده است. روش 

 سختی یکنواختی را نشان می دهد. مجددا افزایش سختی در طبقه اول ناشی از شرایط گیرداری تکیه گاه است.طبقه 



مقادیر  2روش  با روش نتایج مشابهی را نشان می دهند و البته نشان داده شده است. در این حالت دو cتایج برای تیرهای قوی در قسمت ن

گرچه تاثیر تکیه گاه گیردار روی نتایج در این جا هم تا حدودی دیده می شود ولی به . محاسبه شده است .بزرگتری از سختی نسبت به روش 

 الت قبل کمتر است.نسبت حا

سختی های گزارش شده یکنواخت تر هستند ) که برای  2بدست می دهد؛ زیرا در روش  .نتایج بهتری به نسبت روش  2به نظر می رسد روش 

ین تر طبقه مورد بسیار تحت تاثیر دوران های انباشته شده در طبقات پای .مورد انتظار است(. نتایج حاصل از روش  کامال سازه مورد بررسی

 . تبررسی است. برای نمونه، برای سازه با نسبت سختی تیر به ستون کمتر، تقریبا تمام دریفت طبقات باالتر ناشی از دوران حالت صلب بوده اس

 نتایج حاصل از تحلیل های فوق به قرار زیر است:

 فاده قرار گیرد.نباید برای محاسبه سختی طبقات مورد است .روش  ..

ترجیح داده می شود. ولی سختی محاسبه شده در طبقات پایین سازه مجازا باالست که این به دلیل حالت تکیه گاهی صلب  2روش  .2

سختی طبقات باالتر به دلیل دوران صلب ممکن به صورت غیر واقعی کمتر محاسبه شود. هرچند به نظر می رسد است. عالوه بر این 

 )سازه های بلند، سازه اب های خمشی قابل اعتماد باشد ولی نتایج آن می تواند برای سازه های مشابه حالت الفاین روش برای ق

 غیرواقعی باشد.  های با دیوار برشی الغر و قاب های مهاربندی شده(

 

i  در تدوین این یادداشت فنی از کتابSeismic loads  تالیفF.A. Charney .استفاده شده است 

                                                           


