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  Drift.edbایجاد فایل جدیدي از فایل اصلی تحت عنوان    -1

ایجاد کنید درصورتی که سازه فوالدي باشد و از روش  از فایل اصلی  Drift.edbیک فایل جدید تحت عنوان 
آنالیز مستقیم استفاده شده باشد سختی اعضا در سازه اصلی کاهش یافته است که این کاهش سختی موجب 

را انتخاب نمایید  No modificationافزایش دریفت سازه شود بنابراین در فایل دریفت مطابق شکل زیر  
ل و طراحی نمایید و مطابق شکل دوم هنگامی که پرسشی مبنی بر تغییر سختی سپس یک بار سازه را تحلی

  . شود  resetرا انتخاب نکایید تا سختی اعضا  yesاعضا اعالم میشود 

  تغییر داد و دریفت را کنترل کرد   ASD89بعنوان روش جایگزین میتوان مستقیما آیین نامه را به 

  

  
  



  محاسبه دوره تناوب تحلیلی   - 2

  . و ازطریق زیر زمان تناوب را بخوانید  Driftاز خروجی فایل 

  
  T(etabs)x=0.819برابر     xدوره تناوب تحلیلی در راستاي 

  T(etabs)y=0.861برابر     yدوره تناوب تحلیلی در راستاي 

  

  

  براساس دوره تناوب تحلیلی  حاصل از    EXDRIFT   , EYDRIFT براي)  C,K(  حاسبه ضرایب زلزله م -3

     ETABS    در راستاي  X, Y با استفاده از  نرم افزارهاي محاسباتی  موجود در این خصوص 

  

  

 

  

  



  به سازه   EYDRIFT   , EXDRIFTاعمال   -4

  

  
  



 . پس از تحلیل سازه جابجایی مرکز طبقات از قسمت زیر استخراج میشود   -5

  

  
  تقریبا تغییر مکان مرکز جرم است 

  
  . طبقه میباشد باید رابطه زیر ارضا شود  5ش از چون سازه بی

   )دریفت در هر طبقه ( 



  میباشد بنابراین خواهیم داشت     4.5براي قاب خمشی متوسط برابر 2800استاندارد  4- 3براساس جدول  Cdمقدار 
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   در سازه مورد محاسبه بعضی از طبقات بطرگتر از مقدار دریفت مجاز بوده بنابراین سازه از
و باید با افزایش ابعاد اعضاي سازه و افزایش سختی مقدار دریفت سازه را کاهش داد . لحاظ دریفت مشکل دارد 

  . بطوري که از مقدار مجاز کمتر بشود 

  :  مهم  نکات
را )  Avg Drift( باشد میتوان دریفت مرکز جرم  1.2کمتر از   Ratioتوجه داشته باشید اگر  -

. مالك کنترل خواهد بود )  Max Drift(   مالك قرار داد درغیر اینصورت دریفت ماکزیمم 
  . که در واقع دریفت لبه هاي کناري سازه منظور خواهد شد 

 کنترل دریفت براي خرپشته نیازي نیست  -

 . نبایستی از مقدار حداقل نیروي زلزله کمتر باشند    Exdrift   , Eydriftمحاسبه دریفت ،  -

    Exdrift   , Eydriftدر بیمارستانها  و در سازه هاي با اهمیت خیلی زیاد اجازه نداریم از  -
 1.25T استفاده کنیم و باید براي کنترل دریفت از ضرایب زلزله اصلی که در آن محدودیت 

 . فاده شود تجربی رعایت شده است است

در کنترل دریفت بخصوص در مواردي که سازه نامنظم پیچشی میباشد باید دریفت را تحت  -
 . زلزله هاي با خروج از مرکزیت تصادفی بخوانیم 

دریفت را میتوان تحت زلزله دینامیکی کنترل کرد که نحوه کنترل در بخش آنالیز دینامیکی  -
 .توضیح داده خواهد شد 

مثال در طبقه زیرین به علت وجود ( در سازه هایی که طبقات محل دیاغراگم تغییر میکند  -
رامپ پارکینگ بخشی از سقف به دیافراگم وصل نیست ولی در طبقه فوقانی در همان نقاط 

و  Avg Driftدر محاسبه  ETABSنرم افزار ) کفهایی داریم که متصل به دیافراگم هستند 
Max Drift  میشود و بهتر است محاسبات در این طبقات بصورت دستی کنترل دچار خطا

 . شود 

انجام داد  Ex,Eyدر سازه هایی که نامنظم پیچشی نیستند کنترل دریفت را می توان تنها با  -
ولی در سازه هاي که نامنظم پیچشی دارند کنترل دریفت باید با منظور کردن پیچش تصادفی 

 . ودر لبه ها کنترل شود 


