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 :چکیده

با توجه به رشد جمعیت و همچنین افزایش تمایل افراد برای مهاجرت به کالن شهر ها مدیریت شهری را بر این امر ملزم می 

لذا نکته ی که در خصوص این گونه سازه ها بایستی مدنظر قرار  دارد که به سمت ساخت سازه های بلند مرتبه حرکت نموده

 . گیرد افزایش درجه حساسیت در طراحی و کنترل ضوابط مربوط به آیین نامه و استاندارد های معین شده می باشد

بنا به  P-delta اثر ۰ می باشد P-delta یکی از پارامترهای مهم در طرح چنین سازه هایی، اثر بار محوری یا به بیان دیگر اثر

این اثرات به دلیل ایجاد کاهش در سختی جانبی .  باشد بریکدیگر می تعریف، اثر متقابل بار محوری و تغییر مکان جانبی

-Pلذا در این مقاله سعی بر آن است که ابتدا روش های مختلف تعیین .  ها دارند سیستم، نقش مهمی در کنترل پایداری سازه

delta هایت از طریق یکی از روش های مشخص شده میزان تاثیر عامل بیان شده در تغییر شکل های جانبی سازه بیان و در ن

 .های بلند مرتبه فوالدی در حالت با شکل پذیری زیاد مورد بررسی قرار گیرد

 

 ، لنگر ثانویه، نیروی محوری ∆-Pتغییر شکل جانبی، اثر سازه، : واژگان کلیدی
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 :مقدمه

در اثر تغییر شکل های ناشی از بارهای جانبی باد و زلزله در سازه ، مرکز ثقل ساختمان از موقعیت اولیه خود حرکت نموده و 

لنگر ناشی از وزن سازه ، در بازویی معادل اختالف موقعیت ثانویه و اولیه آن مرکز ، موجب ایجاد تنش های اضافه در اعضای 

 . انبی آن میگردد ساختمان ، بویژه سیستم باربر ج

منتقل شده و دوباره لنگرهای ناشی از  دیگربه موقعیت  یبالفاصله بعد از اثر این لنگرهای ثانویه ، مجددا مرکز جرم  از موقعیت

و این روند آنقدر ادامه مییابد تا اینکه سازه در نیم ...... این اختالف موقعیت جدید ، اضافه تنش های مجددی را موجب میشود 

ل رفت نیروی جانبی ، به تعادل رسیده و تحت اثر تغییر جهت این نیرو در نیم سیکل دوم ، روند تغییر شکل سازه نیز به سیک

 . سمت معکوس جهت اولیه ، روی مینماید 

زیرا بر آن محسوس تر خواهد بود ،  ∆-Pهر اندازه اینرسی و به عبارتی مقاومت سازه در مقابل نیروی جانبی کمتر باشد ، آثار 

 .سازه تغییر شکلهای اولیه بزرگتری داشته و تغییر موقعیت مرکز جرم آن بزرگتر و بحرانی تر است 

در ساختمانهای کوتاه مرتبه ، به دلیل کوچکی زمان تناوب ، تغییر . مالک این امر ، فرکانس و یا زمان تناوب سازه است 

 .نیز ناچیز تر خواهد بود  ∆-Pشکلهای جانبی اولیه ، کوچکتر بوده و قاعدتا آثار 

نیز محسوس تر است و وجود هر  ∆-Pبر عکس ، در سازه های بلند مرتبه ، به دلیل تغییر شکلهای جانبی اولیه بزرگ ، آثار 

موثرتری  ∆-Pسیستم باربر جانبی با سختی کمتر در چنین سازه ای ، منتهی به تغییر شکلهای جانبی اولیه بزرگتر و لذا آثار 

، آثار مربوطه موثرتر  (سازه نمونه کار شده)لذا میتوان نتیجه گرفت که در یک اسکلت فلزی برای چنین سازه ای.  خواهد شد

 .از همین سازه با اسکلت بتنی خواهد بود 

 در حالت استاتیکی ∆-Pانواع روش های تعیین اثر 

 ∆-Pروش تکراری  -1

به برش اولیه اضافه شده و تغییر مکانهای ثانویه از تحلیل مجدد  ∆-Pدر این روش تقریبی نیروی برش اضافی ناشی از اثرات 

این تصحیح و تحلیل مجدد تا رسیدن به همگرایی . دارای ماهیت تجمعی هستند ∆-Pبا توجه به اینکه اثرات . بدست می آیند

 ..به صورت تکراری ادامه می یابد

 .ه راحتی قابل استفاده نمی باشدبا توجه به وقت گیر بودن این روش برای سازه های بلند ب

 روش تکرار بار ثقلی -2

ابتدا سازه . به منظور اجتناب از محاسبات زیاد در روش تکرار افزایش بار جانبی، روش ساده تر تکرار بار ثقلی ارائه شده است

سپس بارهای . ی شودتحت بارهای افقی تحلیل مرتبه اول شده سپس سازه تحت بارهای ثقلی بدون بارهای جانبی آنالیز م

. که در نتیجه باعث افزایش دیگری در تغییر مکان می گردد ثقلی بر سازه ی مشخص شده با تغییر مکان مذکور اثر می کند

 .که افزایش قابل مالحظه ای در تغییر مکان رخ ندهد. این روند تا زمانی ادامه می یابد

 .نظر زمانی طول می کشد در صد سریعتر از 0۰این روش نسبت به روش تکرار حدود 
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 ∆-Pروش مستقیم  -3

در این روش تغییر مکان های نهایی با در نظر گرفتن اثرات مرتبه دوم . این روش حالت ساده شده روش تکرار می باشد

این روش نتایج دقیق و سودمندی برای قاب های متوسط تا کوتاه بدست . مستقیما از نتایج تحلیل مرتبه اول بدست می آید

اگرجه فرض به کار رفته در این روش که رانش طبقه فقط با برش در آن طبقه متناسب است برای سازه های نرم با . می دهد

این روش برای تحلیل قاب های صلب یک طبقه و نیز چند طبقه که منظم هستند نتایج  .تغییر مکان زیاد معتبر نمی باشد

 .قابل قبولی می دهد

 روش عضو مهاری منفی -4

از طریق برنامه تحلیل مرتبه  ∆-Pین روش تقریبی نخستین بار توسط نیکسون ارائه شده است که برآورد مستقیمی را اثرات ا

 .اول استاندارد بدست می دهد

  تعیین ضریب مربوط به اثر بار تقلی

جهت تخمین اثرات  Pامریکا عنوان می شود در محاسبه ی  ASCE , IBC , NEHRPمطابق با ضوابط استاندارد های 

P.  در . به این حالت اصطالحا ترکیب بار با ضرایب واحد گفته می شود. در نظر گرفته شود 1الزم نیست ضرایب بار بیش از

این حالت می توان ضرایب بارها را برابر واحد در نظر گرفت و یا حتی حالت های باری که ضریب بیش از واحد دارند با ضریب 

 Pعنوان می کند محاسبه ی ( بتن امریکا) ACIو استاندارد ( فوالد آمریکا) AISCز سوی دیگر استاندارد ا. در نظر گرفت 1

 (به عبارتی ترکیب بار ضریب دار.)بایستی مبتنی بر ترکیب های مقرر شده در آیین نامه های مذکور باشد P.در ترکیب بار 

الیز سازه با هدف انجام طراحی فوالدی یا بتنی اعضاء انجام می شود تفسیر موارد و تفاوت ضوابط فوق آن است که زمانی که آن

لیکن در مرحله ی از .ضوابط آیین نامه های فوالد و بتن حاکم بوده و بایستی از ترکیب بارهای ضریب دار استفاده شود

که از ) را داریم 00۰۰کلی مباحث مرتبط با استاندارد  و به طور mox   ،aveمحاسبات که قصد بررسی دیرفت طبقات ، 

بدین ترتیب . الزم است از ترکیب بارهای بدون ضریب استفاده کنیم( است NEHRPو  ASCI ،IBC جنس استاندارد های

در فرایند کامل یک طراحی الزم است گاهی از ترکیب بارهای ضریب دار و گاهی از ترکیب بارهای بدون ضریب جهت فرایند 

P. استفاده شود. 

بایستی در حد مقاومت انجام شود  P.بدین گونه مطرح شده است که جهت محاسبه   00۰۰این موضوع در ویرایش چهارم 

. این موضوع بر خالف ضوابط استانداردهای بیان شده در فوق می باشد. که منظور همان ترکیب بارهای ضریب دار است

رت گیرد می بایست بخش ثقلی ترکیب دارای نیروی جانبی باد ترکیب بار ضریب داری که می بایست مبنای کار طراحی صو

یا زلزله باشد که در عمل به اشتباه از یکی از ترکیب بارهای ثقلی که ضرایب بار مرده و زنده بیشتری دارد استفاده می شود 

 .حال آنکه این ترکیب بار مربوط به رفتار سازه تحت بارهای عادی در طول عمر سازه است
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 در تغییر شکل های جانبی ساختمان  P.ی نتایج تاثیر بررس

 :مشخصات سازه در نظر گرفته شده 

ویرایش چهارم  00۰۰متر به صورت اسکلت فلزی در نظر گرفته شده که با توجه به آیین نامه  77سازه لحاظ شده با ارتفاع 

 .مشمول ظوابط تحلیل دینامیکی نیز می باشد

متری سازه از روی  77در سازه ، جنس اسکلت از نوع فلزی فرض میگردد و با توجه به ارتفاع  ∆-Pبرای مشخص تر بودن آثار 

قاب خمشی فوالدی ایران ، سیستم باربر جانبی قابل اجرا ،  00۰۰از ویرایش چهارم آئین نامه  4-3تراز پایه و بر اساس جدول 

 .ویژه ،در هر دو سمت سازه میباشد 

 .معرفی گردیده است Cd=5.5و  RU=7.5یستمی ، مقدار در این جدول ، برای چنین س

زلزله استاتیکی ) از این آئین نامه ، تغییر مکان جانبی خطی مجاز این ساختمان ، تحت اثر زلزله طرح  1-5-3بر اساس بند 

 :، در تراز بام ، معادل مقدار زیر است (  00۰۰معادل آئین نامه 

S-15)=
      

  
 =
       

   
=  0.28m)∆ 

لذا مقاطع تیر و ستونهای سازه ، به گونه ای انتخاب شده است که تغییر شکل جانبی ، تحت اثر زلزله استاتیکی معادل و در 

 . با این شیوه ، مقاطع انتخابی  تقریبا نزدیک به واقع خواهند بود . مرکز جرم بام ، نزدیک به عدد فوق باشد 

 

 

 

 

 

 

 اضافه فرضیات طراحی -4

لذا بر اساس جدول . بنا میگردد  IIIفرض شده است که ساختمان مربوطه در شهر تهران و بر روی بستری از زمین نوع -4-1

 S=1.75و  Ts=0.7و  T0=0.15، مقادیر   0-0و بر اساس جدول  A=0.35پیوست یک ،  نسبت شتاب مبنای طرح 

 .خواهد بود 

Story Diaphragm Load Case/Combo UX UY

m m

S15 D1 Dead 0.000 0.000

S15 D1 LIVE 0.000 0.000

S15 D1 MASS 0.000 0.000

S15 D1 EXALL 1 0.267 0.001

S15 D1 EXALL 2 0.267 0.000

S15 D1 EXALL 3 0.267 0.001

S15 D1 EYALL 1 0.001 0.288

S15 D1 EYALL 2 0.001 0.288

S15 D1 EYALL 3 0.000 0.287
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 .سقف سازه از نوع کامپوزیت بوده و جهت ساده سازی ، از مدلسازی تیرچه های سقف مربوطه ، صرف نظر شده است  -4-2

بوده و برای معرفی بارهای مرده   ETABS 2015-V15.0.0نرم افزار مورد استفاده جهت مدلسازی و تحلیل سازه ،  -4-3

 .برنامه کمک گرفته شده است Shell Uniform Load Setو زنده و پارتیشن بر روی سقف ها ، از امکان  

بار خطی ناشی از وزن دیوارهای پیرامونی ، با توجه به اختالف ارتفاع طبقات و میزان بازشو الزم بر اساس نوع کاربری ، -4-4

 .فرض شده است  900kg/mبطور تقریب و در تمامی طبقات ، معادل 

 100kg/m2مبحث ششم مقررات ملی ، از نوع زنده و معادل  0-0-5-0بق بند ، مطا( تیغه های میانی ) بار پارتیشن -4-5

 .منظور گردیده است  %100لحاظ شده و مشارکت این بار در محاسبات خودکار زلزله ، به صورت

 4-3-0-0از بخش  7در روش تنش مجاز ، مطابق بارگذاری شماره   ∆-Pاگر چه ضرایب بارهای مرده و زنده در تحلیل -4-6

، از  و همچنین توضیحات اولیه مقاله است ، لیکن مطابق توصیه راهنمای نرم افزار 0.75و  1.0مبحث ششم ، به ترتیب 

 . برای هر دو بار مرده و زنده استفاده شده است  1.0ضریب

 شیوه آنالیز سازه   -5

متری آن از روی تراز پایه ،  77وجه به پالن انتخابی ، در گروه سازه های منظم قرار دارد ، لیکن به دلیل ارتفاع ساختمان با ت

 .ایران ، نیازمند یک تحلیل خطی و از نوع دینامیکی طیفی خواهد بود  00۰۰آئین نامه  0-0-3بر اساس بند 

و با توجه به منظم  4-1-4-3استفاده شده و بر طبق بند  00۰۰امه در تحلیل طیفی ، از طیف استاندارد ویرایش چهارم آئین ن

 .برش پایه تحلیل استاتیکی معادل ، همپایه گردیده است %85بودن سازه ، برش پایه تحلیل طیفی ، بر اساس 

 

برش پایه تحلیل  %85همپایگی برش پایه تحلیل طیفی با 

 استاتیکی معادل

 

 

 

 

 

 

 

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

Dead 0.00 0.00

LIVE 0.00 0.00

MASS 0.00 0.00

EXALL 1 -522.81 0.00

EXALL 2 -522.81 0.00

EXALL 3 -522.81 0.00

EYALL 1 0.00 -522.81

EYALL 2 0.00 -522.81

EYALL 3 0.00 -522.81

PARTISION 0.00 0.00

SPX Max 440.42 59.74

SPXP Max 440.42 59.74

SPXN Max 440.42 59.74

SPY Max 59.87 440.37

SPYP Max 59.87 440.37

SPYN Max 59.87 440.37
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 درصد جرم سازه در هر دو سمت اصلی ساختمان را فعال نماید  0۰تعداد مدهای انتخابی به گونه ای بوده است که حداقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبه برش پایه تحلیل استاتیکی معادل -6

افزایش داده شده و در انتهای  %25در تحلیل استاتیکی معادل ، زمان تناوب بدست آمده ار فرمول آئین نامه ای ، به میزان 

 . محاسبات ، زمان تناوب واقعی بدست آمده از تحلیل مودال ، با مقدار مربوطه مقایسه شده است 

 خروجی های نرم افزار -7

در مرکز جرم  مقادیر تغییر مکانهای جانبی 

، مطابق   ∆ -Pتراز بام ، بدون اعمال اثر 

 :مقادیر جدول اخیر است 

 

 

 

Case Mode Period UX UY UZ Sum UX Sum UY

sec

Modal 1.000 3.756 0.008 0.628 0.000 0.008 0.628

Modal 2.000 3.618 0.515 0.020 0.000 0.522 0.648

Modal 3.000 3.510 0.132 0.009 0.000 0.654 0.656

Modal 4.000 1.128 0.003 0.079 0.000 0.657 0.735

Modal 5.000 1.090 0.041 0.013 0.000 0.698 0.749

Modal 6.000 1.051 0.051 0.001 0.000 0.749 0.750

Modal 7.000 0.677 0.007 0.053 0.000 0.756 0.802

Modal 8.000 0.645 0.037 0.022 0.000 0.793 0.825

Modal 9.000 0.611 0.035 0.002 0.000 0.828 0.826

Modal 10.000 0.493 0.003 0.036 0.000 0.831 0.862

Modal 11.000 0.469 0.030 0.020 0.000 0.861 0.883

Modal 12.000 0.442 0.029 0.003 0.000 0.890 0.885

Modal 13.000 0.388 0.001 0.026 0.000 0.890 0.911

Modal 14.000 0.372 0.022 0.015 0.000 0.912 0.926

  Diaphragm Center of Mass Displacements

Story Diaphragm Load Case/Combo UX UY

m m

S15 D1 Dead -0.0001 -0.0004

S15 D1 LIVE 0.0001 -0.0003

S15 D1 MASS 0.0000 0.0000

S15 D1 EXALL 1 0.2501 0.0007

S15 D1 EXALL 2 0.2497 0.0004

S15 D1 EXALL 3 0.2505 0.0011

S15 D1 EYALL 1 0.0008 0.2680

S15 D1 EYALL 2 0.0012 0.2684

S15 D1 EYALL 3 0.0004 0.2677

S15 D1 PARTISION 0.0001 -0.0001

S15 D1 SPX Max 0.1333 0.0061

S15 D1 SPXP Max 0.1336 0.0064

S15 D1 SPXN Max 0.1336 0.0064

S15 D1 SPY Max 0.0059 0.1392

S15 D1 SPYP Max 0.0062 0.1394

S15 D1 SPYN Max 0.0062 0.1394
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 :، در قالب جدول اخیر آورده شده است   ∆-Pهمچنین ، مقادیر تغییر مکانهای جانبی در مرکز جرم تراز بام ، با  اعمال اثر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، در قالب جدول زیر و فایل اکسل پیوست این گزارش   ∆-Pمیزان درصد رشد تغییر مکانهای جانبی تراز بام ، تحت اثر عامل 

 .، تقدیم گردیده است 

Story Diaphragm Load Case/Combo UX UY

m m

S15 D1 Dead -0.0001 -0.0004

S15 D1 LIVE 0.0001 -0.0003

S15 D1 MASS 0.0000 0.0000

S15 D1 EXALL 1 0.2670 0.0009

S15 D1 EXALL 2 0.2665 0.0005

S15 D1 EXALL 3 0.2675 0.0013

S15 D1 EYALL 1 0.0009 0.2876

S15 D1 EYALL 2 0.0014 0.2880

S15 D1 EYALL 3 0.0005 0.2872

S15 D1 PARTISION 0.0001 -0.0001

S15 D1 SPX Max 0.1375 0.0066

S15 D1 SPXP Max 0.1378 0.0069

S15 D1 SPXN Max 0.1378 0.0069

S15 D1 SPY Max 0.0063 0.1439

S15 D1 SPYP Max 0.0067 0.1443

S15 D1 SPYN Max 0.0067 0.1443
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 7.31تا  6.76، بین   ∆-Pمالحظه میگردد که تغییر شکلهای جانبی ناشی از تحلیل استاتیکی معادل سازه ، تحت اثر عامل 

 .درصد رشد داشته است 

 .درصد است  3.45تا  3.14این مقادیر در تحلیل طیفی سازه ، بین 

 :نتیجه گیری

حالت تحلیل استاتیکی حدودا نزدیک به نصف کاهش یافته است که در حالت تحلیل دینامیکی و  ∆-Pبررسی رفتار آثار  -1

این امر در صورت اینکه ساختمان مشمول ضوابط دینامیکی هم نباشد تاثیر زیادی در نمره اعضا داشته که باعث افزایش سطح 

( متوسط و یا ویژه)شی لذا توصیه می گردد در ساختمان های با سیستم قاب خم. تسلیم اعضا در برابر نیروی زلزله می گردد

 .صرفا آثار مذکور در حالت واقعی طرح مورد بررسی قرار گیرد

در نظر گرفتن ضرائب بار ثقلی مربوط به جمله ترکیب باری که زلزله در آن نقش دارد نیز می باشد و لحاظ نمودن جمله  -0

 .ترکیب بار بحرانی ثقلی باعث افزایش بی رویه نمره اعضا نیز می گردد

 در ساختمان فلزی و بتنی نیز الزامی می باشد ∆-Pعمال آثار مربوط به ا -3

  

UX UY UX UY UX UY

m m m m % %

S15 D1 EXALL 1 0.2501 0.0007 0.2670 0.0009 6.761

S15 D1 EXALL 2 0.2497 0.0004 0.2665 0.0005 6.756

S15 D1 EXALL 3 0.2505 0.0011 0.2675 0.0013 6.766

S15 D1 EYALL 1 0.0008 0.2680 0.0009 0.2876 7.309

S15 D1 EYALL 2 0.0012 0.2684 0.0014 0.2880 7.311

S15 D1 EYALL 3 0.0004 0.2677 0.0005 0.2872 7.306

S15 D1 SPX Max 0.1333 0.0061 0.1375 0.0066 3.140

S15 D1 SPXP Max 0.1336 0.0064 0.1378 0.0069 3.147

S15 D1 SPXN Max 0.1336 0.0064 0.1378 0.0069 3.147

S15 D1 SPY Max 0.0059 0.1392 0.0063 0.1439 3.443

S15 D1 SPYP Max 0.0062 0.1394 0.0067 0.1443 3.447

S15 D1 SPYN Max 0.0062 0.1394 0.0067 0.1443 3.447

تغییر مکانهای جانبی درمرکز جرم تراز بام

Story Diaphragm Load Case

تاثیر ∆-P در افزایش 

بدون اثر ∆-Pتغییرمکانهای جانبی P-∆ با اعمال اثر
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 فهرست منابع

 ویرایش چهارم 00۰۰آیین نامه استاندارد  -1

 AISCآیین نامه طراحی فوالد امریکا  -0

 طراحی سازه های فوالدی شاپور طاحونی -3

 اصول مهندسی زلزله خسرو برگی انتشارات جهاد دانشگاهی -4

 ACIآیین نامه طراحی بتن امریکا  -5
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