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مراحل گام به گام کنترل تغییرمکان نسبی طبقات 

در   0022مطابق ویرایش چهارم آئین نامه 

 فوالدیساختمانهای 

 

 

 :ارائه دهنده

 اکبر مخدومی
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 مقادیر زمان تناوب را استخراج ،و طراحی کردیم سازه را تحلیلاینکه ) پس از  :استخراج زمان های تناوب -1

از نرم  را با توجه به حداکثر درصد مشارکت جرمی در راستاهای موردنظر Yو  Xزمان تناوب های راستای می کنیم، 

رعایت ( و... یت خیلی زیاد ) بیمارستانها، نیروگاههار ساختمانهای با اهمکنیم. الزم بذکر است که دافزار استخراج می 

برابر زمان تناوب تجربی در  1.25ست یعنی حداکثر زمان تناوب همان مربوط به زمان تناوب الزامی ا محدودیت های

ج شده در نرم نظر گرفته می شود حتی اگر مقدار تحلیلی بیشتر از آن باشد اما در صورتی که مقدار تحلیلی و استخرا

زمان تناوب تحلیلی که از  مالک طراحی و کنترل خواهد بود. عموما اینطور نیست( مقادیر کمترافزار کمتر باشد )که 

لزله در نظر گرفته ب زنرم افزار استخراج می شود معموال بیشتر از زمان تناوب تجربی است که در ابتدا برای محاسبه ضری

 (مت نزولی نمودار باشیمکه در قسدر صورتی) کاهش یافته( B) ضریب بازتاببا افزایش زمان تناوب،  و چون شده است.

ی مقادیر دریفت را برای نیروهای زلزله کوچکتری کنترل م ز کاهش می یابد ، بنابراینآن ضریب زلزله نیمتناسب با  لذا

 (کنیم

 

 : مراحل استخراج زمان تناوب تحلیلی1 شکل

 

 : مراحل استخراج زمان تناوب تحلیلی0 شکل
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 احل استخراج زمان تناوب تحلیلی با توجه به درصدهای مشارکت جرمی در هر راستا: مر3 شکل

 

 

 Yو  Xپس از بدست آوردن زمان تناوب، ضرایب زلزله متناظر با آن را در راستای ) :اصالح ضرایب زلزله -0

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

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

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 در آنجا را گذاشته و ضرایت زلزله  Drift( و نام آنرا save asیک کپی )اصلی  می توانیم از فایل در روش دوم

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

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

 بگیریم اما در روش اول اینگونه نیست ( شده کپی
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 بر اساس روش اولضرایب زلزله مقادیر  و اصالح : وارد نمودن4 شکل

 

 

 ضرایب زلزله مقادیر  و اصالح : وارد نمودن5 شکل

 

 

قبل از  حتی در صورتی که سازه منظم است ) پیشنهاد می شود :استخراج مقادیر تغییرمکان نسبی طبقات -3

که زمانبرتر است، دریفت لبه های سازه را که نرم افزار به ما میدهد کنترل  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 

ل می کنیم و سپس در صورت را کنتر story driftهمواره مقادیر آن از مقادیر لبه سازه کمتر است. بنابراین ما ابتدا 

 نیاز مقادیر مرکز جرم را بررسی می نماییم.(
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 : مراحل کنترل تغییرمکان نسبی طبقات6 شکل

 

 

 مراحل کنترل تغییرمکان نسبی طبقات :7 شکل
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 :مقایسه مقادیر بدست آمده با مقادیر آئین نامه ای -4

udM              ان نسبی واقعی سازهتغییر مک c  . 

                   طبقه 5تغییر مکان نسبی مجاز سازه در ساختمانهای تا 

ha               تغییر مکان نسبی مجاز سازه در سایرساختمانها 020.0 

 

dd

u
udaM

c
Drift

ch
hc

025.0025.0
025.0. 


 

                  طبقه 5مانهای تا مقدار مجاز دریفت در ساخت
dc

Drift
025.0

 

                  مقدار مجاز دریفت در سایر ساختمانها
dc

Drift
020.0

 

 

 آیین نامه 4-3متوسط باشد، براساس جدول  ای قاب خمشی سیستم سازه طبقه با 4ی که ساختمان مورد نظر ما در صورتبطور مثال 

0062.0می باشد و دریفت مجاز بر اساس مرحله قبل برابر   4dcمقدار  4ویرایش  2022
4

025.0
Drift 

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

 

 

 EXCELاستخراج مقادیر دریفت و انتقال آن به :0 شکل

ha 025.0
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 بدست آوردن حداکثر مقادیر دریفت:9 شکل

 

 

 Yو  Xدر راستای  بدست آوردن حداکثر مقادیر دریفت :01 شکل

 

 با توجه به اینکه   است مقایسه می کنیم، 0.0062و با دریفت مجاز که در اینجا  حداکثر مقادیر دریفت را بدست می آوریم

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

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

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

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

 کنیم ) برای سازه های منظم ( بصورت ذیل عمل می کنیم.
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 دریفت در مرکز جرم: مراحل کنترل 11 شکل

 

 

 EXCEL:استخراج مقادیر تغییرمکان مطلق در مرکز جرم و انتقال آن به 10 شکل



@Eng_makhdoumi                                                                                                                       کانال های ارتباطی تلگرام                                                           

@Etabs_makhdoumi  

 

 بدست آوردن دریفت در مرکز جرم با استفاده مقادیر مطلق تغییرمکان و ارتفاع طبقات:13 شکل

 

 

 ت آوردن دریفت در مرکز جرمبدس :14 شکل

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

 

 

بر نیز در فایل جداگانه ایی  برای سازه های بتنییرمکان نسبی مراحل گام به گام کنترل تغی

  ه گردیده است.ارائ تلگرام روی کانال

 

 

 

 

 گروه آموزشی مخدومی

 برگزار کننده دوره های تخصصی و کاربردی

 مهندسی عمران 
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 آموزشی مخدومیگروه 
 

 لیست دوره های گروه عمران
 آموزشی مخدومیگروه 

 

 کد دوره عنوان دوره
 مدت دوره

 )ساعت(
 توضیحات هریه )ریال(ش روزها و ساعت تشکیل

 CS01 011  111/111/82 محاسب حرفه ای

آموزش کامل تحلیل و طراحی دستی )

 آموزش ترسیم بهمراه ،و نرم افزاری

نقشه های اجرايی، تهیه دفترچه 

محاسبات با ذکر کلیه جزئیات و نکات 

 اجرايی (

کاملترين دوره تخصصی  اين دوره

می باشد که پس از  طراحی سازه

میتوان خود را محاسب گذراندن آن 

 نامید.

 به ETABS افزار نرم گام به گام و ای پايه آموزش دوره

 نتايج دستی کنترل همراه
CS02 01  111/011/0 کارشناسی دانشجويان ويژه 
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 آموزشی مخدومیگروه 
 

 لیست دوره های گروه عمران
 آموزشی مخدومیگروه 

 

 کد دوره عنوان دوره
 مدت دوره

 )ساعت(
 توضیحات هریه )ریال(ش روزها و ساعت تشکیل

براساس ويرايش  ETABSدوره آموزش کاربردی نرم افزار 

 و مقررات ملی ساختمان 0022جديد آيین نامه 
CS03 01  111/011/5 

ويژه فارغ التحصیالن مهندسی عمران 

جهت ورود به بازار کار و انجام 

 کارهای حرفه ای

 ETABS CS04 80  111/011/0دوره آموزش تحلیل دينامیکی با نرم افزار 
ويژه دانشجويان و فارغ التحصیالن 

جهت انجام طراحی سازه های بلند و 

 نامنظم

 دوره آموزش تحلیل های استاتیکی غیرخطی

(Push Over) 
CS05 00  111/011/2 ويژه دانشجويان تحصیالت تکمیلی 
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 آموزشی مخدومیگروه 

 

 لیست دوره های گروه عمران
 آموزشی مخدومیگروه 

 

 کد دوره عنوان دوره
 مدت دوره

 )ساعت(
 توضیحات هریه )ریال(ش روزها و ساعت تشکیل

 دوره آموزش تحلیل های دينامیکی غیرخطی

(Non Linear Time History ) 
CS06 00  111/511/00 ويژه دانشجويان تحصیالت تکمیلی 

 SAFEدوره آموزش پايه ای طراحی فونداسیون با نرم افزار 

 و کنترل دستی نتايج
CS07 02  111/511/8 ويژه دانشجويان کارشناسی 

دوره آموزش کاربردی طراحی فونداسیون با نرم افزار 

SAFE 
CS08 08  111/211/0 

ويژه فارغ التحصیالن جهت ورود به 

 کار و انجام کار حرفه ای بازار

  CS09 80  111/011/05 دوره طراحی دال های بتنی مجوف ) يوبوت و کوبیاکس(

  CS10 80  111/011/05 دوره طراحی دال های بتنی معمولی و پیش تنیده



@Eng_makhdoumi                                                                                                                       کانال های ارتباطی تلگرام                                                           

@Etabs_makhdoumi  

 

 آموزشی مخدومیگروه 

 

 لیست دوره های گروه عمران
 آموزشی مخدومیگروه 

 

 کد دوره عنوان دوره
 مدت دوره

 )ساعت(
 توضیحات هریه )ریال(ش روزها و ساعت تشکیل

  CT01 051  111/511/08 ادگی آزمون محاسباتدوره آم

 

 

 


