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مراحل گام به گام کنترل تغییرمکان نسبی طبقات 

در   0022مطابق ویرایش چهارم آئین نامه 

 بتنیساختمانهای 

 

 

 :ارائه دهنده

 اکبر مخدومی
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  periodاز فایل مورد نظر می گیریم و نام آنرا   save asیک  تحلیل و طراحی ز) پس ا :کپی از فایل سازه -1

 )گذاریم. می 

 

 اصلی سازه ی از فایل: کپ1 شکل

 

اصالح می کنیم، بر طبق  period) ضرایب ترک خوردگی را در فایل  :ترک خوردگیح ضرایب اصال -0

و دیوارهای و برای ستون ها  0.5آئین نامه ضرایب ترک خوردگی برای محاسبه زمان تناوب را باید برای تیرها برابر 

 در نظر بگیریم. ( 1.0برابر برشی 

 

  ضرایب ترک خوردگی خاب اعضا جهت اصالحانت: 0 شکل
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 اصالح ضرایب ترک خوردگی :3 شکل

 

 

 ستونها اصالح ضرایب ترک خوردگی :4 شکل

 

 

 تیرها اصالح ضرایب ترک خوردگی :5 شکل
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،  period) پس از اصالح ضرایب ترک خوردگی در فایل :تناوبهای استخراج زمان و  زهتحلیل سا -3

را با توجه به  Yو  Xزمان تناوب های راستای می کنیم،  زمان تناوب را استخراجدیر یم و مقاسازه را تحلیل می کن

نرم افزار استخراج می کنیم. الزم بذکر است که در از  حداکثر درصد مشارکت جرمی در راستاهای موردنظر

حداکثر زمان تناوب ست یعنی ان تناوب الزامی امربوط به زم با اهمیت خیلی زیاد رعایت محدودیت های ساختمانهای

برابر زمان تناوب تجربی در نظر گرفته می شود حتی اگر مقدار تحلیلی بیشتر از آن باشد اما در صورتی که  1.25همان 

مقادیر تحلیلی مالک طراحی و کنترل  که عموما اینطور نیست()مقدار تحلیلی و استخراج شده در نرم افزار کمتر باشد 

 خواهد بود.(

 

 : مراحل استخراج زمان تناوب تحلیلی6 شکل

 

 مراحل استخراج زمان تناوب تحلیلی :7 شکل
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 با توجه به درصدهای مشارکت جرمی در هر راستا مراحل استخراج زمان تناوب تحلیلی :0 شکل

 

 

 Yو  Xز بدست آوردن زمان تناوب، ضرایب زلزله متناظر با آن را در راستای پس ا) :زلزله ح ضرایباصال -4

 روش ذیل استفاده می شود. 2یکی از برای اصالح ضرایب زلزله معموال  محاسبه می کنیم، سپس

و تعریف می کنیم  Load Caseدر  EYdriftو  EXdrift دو نیرودر فایل اصلی ودر سازه های منظم در روش اول 

و دریفت را با آنها کنترل نماییم و در  وارد می نماییمآنها  در  را ضرایب زلزله بدست آمده از زمان تناوب های تحلیلی 

با لحاظ کردن  EPYdrift  ،ENYdrift وEPXdrift  ، ENXdriftصورتی که سازه نامنظم باشد باید چهار نیروی 

مقادیر خروج از مرکزیت آنها تعریف کنیم و ضرایب زلزله بدست آمده را با توجه به راستای مورد نظر در آنها وارد 

 نماییم و دریفت را با این چهار نیرو کنترل نماییم.

با توجه به در آنجا را گذاشته و ضرایت زلزله  Drift( و نام آنرا save asک کپی )ی می توانیم از فایل در روش دوم

در روش  اییم.و دریفت را کنترل نم اصالح کرده EPX ،ENX ،EPY ،ENYیا  EX  ،EYمنظم یا منظم بودن سازه در 

ل ویرایش شده دوم در صورتی که دریفت جوابگو نباشد و مجبور به تغییراتی در فایل اصلی باشیم باید همواره از فای

 ( کپی بگیریم اما در روش اول اینگونه نیست
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 بر اساس روش اولضرایب زلزله مقادیر  حو اصال : وارد نمودن9 شکل

 

قبل از  حتی در صورتی که سازه منظم است دمی شوپیشنهاد )  :استخراج مقادیر تغییرمکان نسبی طبقات -5

ل ، دریفت لبه های سازه را که نرم افزار به ما میدهد کنترکه زمانبرتر است کنترل تغییرمکانهای نسبی در مرکز جرم

کنیم، در صورتی که این مقادیر از مقادیر مجاز کمتر باشد نیازی به کنترل دریفت در مرکز جرم وجود ندارد چون 

 صورتدر سپس را کنترل می کنیم و  story driftه مقادیر آن از مقادیر لبه سازه کمتر است. بنابراین ما ابتدا هموار

 نیاز مقادیر مرکز جرم را بررسی می نماییم.(

 

 

 : مراحل کنترل تغییرمکان نسبی طبقات12 شکل
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 مراحل کنترل تغییرمکان نسبی طبقات :11 شکل

 

 

 :مقایسه مقادیر بدست آمده با مقادیر آئین نامه ای -6

udM              واقعی سازه نسبی تغییر مکان c  . 

                   طبقه 5در ساختمانهای تا  سازه مجاز نسبی تغییر مکان

ha               ساختمانهاسایردر  سازه مجاز نسبی تغییر مکان 020.0 
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                  طبقه 5در ساختمانهای تا  مقدار مجاز دریفت
dc
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 4-3براساس جدول باشد، خمشی بتن آرمه متوسط قاب  طبقه با سیستم سازه ای 4 مورد نظر ماساختمان  ی کهدر صورتبطور مثال 

0055.0 برابر  بر اساس مرحله قبلمجاز و دریفت  می باشد 5.4dcمقدار  4ویرایش  2022آیین نامه 
5.4

025.0
Drift 

 می باشد که باید با استفاده خروجی های نرم افزار کنترل شود.

 

 

 EXCELاستخراج مقادیر دریفت و انتقال آن به :10 شکل

 

 

 بدست آوردن حداکثر مقادیر دریفت:13 شکل



@Eng_makhdoumi                                                                                            کانال های ارتباطی تلگرام                                                                    

@Etabs_makhdoumi  

 

 Yو  Xدر راستای  بدست آوردن حداکثر مقادیر دریفت :41 شکل

 

 با توجه به اینکه   است مقایسه می کنیم، 0.0055و با دریفت مجاز که در اینجا  حداکثر مقادیر دریفت را بدست می آوریم

از مقدار دریفت مجاز کمتر است نیازی به کنترل در مرکز جرم نیست چون یقینا مقادیر آن کمتر از مقادیر مقادیر بدست آمده 

 storyمانطور که پیش تر نیز ذکر شد برای سازه های نامنظم  باید مقادیر دریفت در لبه ها یعنی همین بدست آمده نیز می شود، ه

drift کنترل شود. لحاظ شده اند، خروج از مرکزیت ها که در آنها مقادیر ی و با زلزله ها ی 

 

را کنترل  بیش از مقادیر مجاز باشد و بخواهیم مقادیر دریفت در مرکز جرم story driftدر صورتی که مقادیر بدست آمده از 

 .بصورت ذیل عمل می کنیم ) برای سازه های منظم (کنیم 

 

 : مراحل کنترل دریفت در مرکز جرم15 شکل
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 EXCEL:استخراج مقادیر تغییرمکان مطلق در مرکز جرم و انتقال آن به 16 شکل

 

 دیر مطلق تغییرمکان و ارتفاع طبقاتابا استفاده مقدر مرکز جرم بدست آوردن دریفت :17 شکل

 

 در مرکز جرمبدست آوردن دریفت  :10 شکل

 نیز انجام میدهیم و با مقدار دریفت مجاز کنترل می نماییم. Yجهت را برای روال فوق  
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 موفق باشید.

 

 

 

 

فایل جداگانه ایی  کنترل تغییرمکان نسبی برای سازه های فوالدی نیز درمراحل گام به گام 

 تشریح شده است که بر روی کانال ارائه خواهد شد.

 

 

 


