




.باشد می ها بالکن بار آن و دهیم می انجام را بارگذاري مرحله آخرین ابتدا
  کردیم تعریف قبال کهEV صورت به و کرده حساب را زنده + مرده سربار بینید، می که همانطور

.کنیم می وارد شکل مانند ها بالکن کف به باشد، داشتهother نوع



.حال سازه را تحلیل می کنیم

جه به  اگر سازه با کف صلب مدل شده باشد، براي هر کف سه درجه آزادي تعریف می شود، در نتی
.اندازه تعداد طبقات ضرب در سه درجه آزادي داریم

درجه آزادي کال داشته باشیم، ولی به دلیل مدل سازي  24طبقه داریم، قاعدتا باید  8در اینجا چون 
.خرپشته و بالکن ها، مد هاي بیشتري وجود دارد

.می باشدritzروش دیگري نیز براي پیدا کردن مد ها وجود دارد و آن 





تا ها پس باید سه شتاب در همین راس) همان پیچشی(چون دو مود انتقالی و یک مود دورانی داریم 
.تعریف کنیم که در شکل می بینید



.شود نمی دیده نتایج بین خاصی فرق نتیجه در .است یکسان ام 15 مد تا آنالیز نتایج
.باشد می بیشتر سرعت معموالritz با که باشد می آنالیز سرعت در اصلی فرق
.ندارد فرقی دوباره معمول هاي ساختمان در البته



با محاسبه مد ها، میتوان برش پایه را کاهش داد که به صورت زیر می باشد



.حال به محاسبه پیچش سازه می پردازیم



سپس بیشترین و  (yو  xدر جهت (طبق این بند، باید تغییر مکان نسبی نقاط را به دست بیاوریم، 
.کمترین آنها را پیدا کرده و میانگین آنها را حساب کنیم

.حال ببینیم سازه نامنظمی پیچشی دارد یا خیر





سپس بیشترین و  (yو  xدر جهت (طبق این بند، باید تغییر مکان نسبی نقاط را به دست بیاوریم، 
.کمترین آنها را پیدا کرده و میانگین آنها را حساب کنیم

.حال ببینیم سازه نامنظمی پیچشی دارد یا خیر
غییر دو نقطه اي که فکر میکردم بیشترین و کمترین ت. را حساب کرده ام xبراي نمونه ، در جهت 

.به دست آورده ام EX-positiveمکان را دارند انتخاب کرده، جابه جایی نسبی آنها را تحت زلزله 

 generalizedهمانطور که می دانید، راه معمول استفاده از اکسل می باشد، ولی به کمک 
displacement این کار بسیار راحت شده است.

 1-برابر  U1و تغییر مکان نقطه پایین آن را در جهت  1+را  U1وقتی تغییر مکان نقطه باال در جهت 
.را حساب می کنید xبه عبارتی دارید تغییر مکان جانبی نسبی در جهت . قرار می دهید

.به راحتی می توانید پیدا کنید و نامنظمی را به دست اورید tablesدر 
.همانطور که می بینید سازه باال نامنظمی پیچشی زیاد دارد



ه تغییر مکان ها  براي بیشتر کردن برون مرکزي اتفاقی ، از رابطه زیر  استفاده می کنیم، در این رابط
.مطلق هستند



ا داشتن نیروي ب. براي محاسبه دستی پیچش، باید براي هر طبقه جدول سمت راست باال را تهیه کنید
هر طبقه، مرکز جرم و مرکز سختی، همچنین مقدار پیچش تصادفی، لن

.لنگر پیچشی به دست می آید
.آمده است 118توضیحات کارهایی که در اکسل انجام شده در اسالید 



بقه را در براي محاسبه لنگر واژگونی همانطور که مهندس قربانپور نیز توضیح دادند، نیروي هر ط
.ارتفاع نیرو تا تراز پایه حساب می کنیم، و ممان ها را با هم جمع می کنیم



 centers of massمقدار لنگر مقاوم به این صورت محاسبه شده که وزن لرزه اي سازه از قسمت 
and rigidity به دست آمده، ضرب در مرکز برش می شود.

ول ساختمان  البته مرکز برش را یک بار باید همانی که نرم افزار می دهد در نظر بگیرید، بار دیگر، ط
.منهاي آن

.تا اگر جهت دیگر بحرانی می باشد معلوم شود که در سازه ما مشکلی ندارد



زان برش از سپس به سراغ نامعینی سازه می رویم، اگر سازه نامنظم باشد، باید براي طبقاتی که می
.محاسبه شود rhoبرش پایه تجاوز می کند، مقدار % 35

.برش پایه تجاوز می کند% 35همانطور که می بینید، به غیر از بام، در باقی طبقات برش طبقه از 



دارد یا خیر، باید کنترل هاي داخل جدول را انجام  rho = 1.2حال براي اینکه ببینیم سازه نیاز به 
.دهیم

به آن مشکل در اینجا محاسبه مقاومت جانبی طبقه می باشد، که هر کسی نظري دارد، و چون محاس
.می باشد rho=1.2راحت نمی باشد، فرض می کنیم 



ی توان براي سازه ما، نیاز به تحلیل طیفی وجود دارد و با استاتیکی معادل نم 2800طبق آیین نامه 
.ادامه داد





جرم مدي مشارکت کند، که در سازه ما با تعریف % 90براي تحلیل طیفی می گوید باید حداقل 
جرم مدي  % 90می توان این عدد را کمتر کرد تا جایی که . مد، این اتفاق افتاده است 20وجود 

.باشد



.را به نرم افزار معرفی کنیم 2خاك نوع  2800سپس باید طیف 

حال در . ریخته ام txtبراي هر پریود حساب کرده ام و آن را در فایل  Bمن قبال با اکسل مقدار 
.آن را تعریف می کنیم load caseایتبس فراخوانی کرده و سپس در قسمت 

می   Bبدون  cهمان ضریب  scale factorمی باشد و مقدار  response spectrumتحلیل طیفی 
.باشد

.را خودش از طیف می خواند Bچون 

آن را در  Cواحدش شتاب ثقل می باشد که ما در هنگام به دست آوردن ضریب  Aنکته دیگر اینکه 
.نظر نمی گیریم ولی در اینجا باید در نظر گرفته شود

AI/R*gپس در کل 

که یکی بدون برون  yو دوتا در جهت  xترکیب بار از اینها بسازیم، دو تا در جهت  4حال باید 
.می باشد 0.054+محوري می باشد، دیگري با برون محوري 

نیز تعریف شود هم مطرح است که من فکر  0.054-این موضوع که نیاز است براي برون محوري 
.میکنم فقط یک طرف کافی باشد




