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خالصه :در پی تشدید پاسخهای لرزهای ساختمانها در اثر پیچش ،به منظور درنظرگيری عواملی که تاثير آنها در

طراحی ساختمان به صراحت در پاسخ پیچشی لحاظ نمیگردند ،آییننامهها ضابطهای را با نام خروج از مرکزیت

طراحی اتفاقی معرفی مینمایند .در اين مطالعه ،تاثیر ضابطه خروج از مرکزيت طراحی اتفاقی استاندارد زلزله 2800
در طراحی لرزهای ساختمانهای فوالدی متقارن و نامتقارن  5طبقه ،دارای سیستم باربر جانبی دوگانه ،در دو حالت

پیچشی سخت و نرم با خروج از مرکزيتهای جرمی اولیه  0.10bو  b( 0.20bبعد ساختمان عمود بر امتداد زلزله)

مورد بررسی قرار گرفته است .بدين منظور ،ساختمانها تحت تحليلهای تاريخچه زمانی غيرخطی با بکارگيری سه
دسته رکورد زلزله حوزه دور و نزدیک گسل پالسدار و بدون پالس قرار میگیرند .در مرحله اول ،تاثیر خروج از
مرکزیت طراحی اتفاقی روی ساختمانهای متقارن و نامتقارن بررسی گردید .در مرحله دوم ،ساختمانها یکبار با
منظور نمودن اثر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی و یکبار بدون این اثر با اعمال خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی و
جابجا نمودن مرکز جرم به مقدار  5درصد بعد ساختمان بطور همزمان در دو جهت  Xو  Yتحت تحلیلهای تاریخچه

زمانی غیرخطی قرار گرفت .نتایج برای ساختمانهای مورد بررسی در این مطالعه نشان میدهند که ضابطه خروج از
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جهتداری پیشرو

ساختمان پیچشی سخت

ساختمان پیچشی نرم

مرکزیت طراحی اتفاقی تاثیر اندکی (کمتر از 10درصد) در پاسخهای لرزهای بررسی شده دارد .از طرف ديگر ،خروج از

مرکزیت جرمی اتفاقی تاثیر بیشتری (تا  38درصد) در ساختمانهای پیچشی نرم دارد ،ولی ضابطه خروج از مرکزیت
طراحی اتفاقی تاثیر اندکی روی کاهش پاسخهای لرزهای دارد .بنابراین ،بنظر میرسد که ضابطه خروج از مرکزیت
طراحی اتفاقی برای ساختمانهای پیچشی نرم نیاز به اصالح دارد.

 -1مقدمه

مشکل است که پیچش ناشی از این عوامل تحت عنوان پیچش اتفاقی

ساختمانها تحت زمینلرزه ،متحمل حرکات جانبی و پیچشی

بررسی میشوند .پیچش اتفاقی جهت لحاظ نمودن اختالف بین توزیع

میشوند [ .]1منابع رفتار پیچشی به دو گروه تقسیمبندی میگردد:

جرم ،سختی و مقاومت در تحلیل و مقادیر واقعی در لحظه زلزله،

پیچش طبیعی (اصلی یا ذاتی) و پیچش اتفاقی .پیچش طبیعی میتواند

پیچش ناشی از مؤلفه پیچشی زلزله و دیگر منابع پیچش بکار میرود،

ناشی از منابع قابل پیش بینی و سنجش مانند هندسه نامتقارن

که در طراحی به صراحت در نظر گرفته نمیشوند .از جمله منابع

ساختمان و توزیع نامتقارن سختی ،مقاومت عضو و جرم ساختمان

دیگر پیچش ،میتوان به زمین لرزههای غیر متجانس که به تحریک

باشد [ .]2درحالیکه ،عوامل دیگری هستند که تعیین مقدار آنها

متفاوت نقاط تکیهگاهی منجر میگردد؛ وجود اجزای غیرسازهای و

سخت یا غیرممکن بوده و درنظرگیری آنها بطور مستقیم در طراحی

اعضای دارای سختی و مقاومت که در طراحی لحاظ نگردیدهاند و

* نویسنده عهدهدار مکاتباتm_vafidsarkari@sut.ac.ir :

توزیع نامتقارن بارهای زنده اشاره نمود .در آییننامههای ساختمانی

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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برای درنظرگیری پیچش اتفاقی ،یک خروج از مرکزیت اضافی بنام

از بکاربردن خروج از مرکزیت اتفاقی تعیین شده توسط آییننامه βb

"خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی" ( )ADE1معرفی میگردد .در

در تحلیلهای دینامیکی و استاتیکی ساختمانها پرداختند .نتایج این

تحلیل دینامیکی ساختمان ،زمانیکه مدلهای سازهای سه بعدی

تحقیق نشان داد که افزایش پاسخ ساختمان در اثر خروج از مرکزیت

استفاده شوند ،باید چهار حالت بارگذاری اضافی با تغییر محل مرکز
جرم همه کفها برابر با مقدار  ADE=eaدر امتداد محورهای  xو y

اتفاقی به مقدار نسبت فرکانسی  Ωسیستم بستگی دارد .افزایش
پاسخ ناشی از خروج از مرکزیت اتفاقی برای سیستمهای متقارن

ساختمان و در هر دو جهت مثبت و منفی لحاظ گردد [.]3

در مقایسه با سیستمهای نامتقارن بزرگتر میباشد؛ بدین معنی که

تحقیقات ِد ال لرا و چوپرا در سالهای  1992و  1994با بررسی

سیستمهای متقارن معموال نسبت به معرفی خروج از مرکزیت اتفاقی

رکوردهای ثبت شده در سه ساختمان ،نشان داد که ضوابط پیچش

خیلی حساس میباشند [ .]7در سال ِ 1994د ال لرا و چوپرا با بررسی

اتفاقی مبنی بر خروج از مرکزیت  5درصد بعد پالن ،در حرکات

تاثیر حرکت دورانی شالوده روی خروج از مرکزیت اتفاقی نشان دادند

پیچشی ساختمانهای مورد مطالعه طی زلزلههای ثبت شده کافی

که جابجاییهای سازهای حاصل از تحریک دورانی با بعد پالن b

میباشد .با اين حال ،اين حرکات سبب افزایش نیروهای اعضا در یکی

افزایش مییابد .میزان افزایش جابجاییها در ساختمانهای متقارن

از ساختمانها به اندازه  30درصد گردید .در نظرگیری پیچش اتفاقی

حاصل از پیچش اتفاقی به علت مولفه پیچشی زلزله برای سیستمهای

در طراحی دو مورد از این ساختمانها برای زمین لرزههای ثبت شده

با پریودهای ارتعاشی کوتاه (کمتر از حدود نیم ثانیه) و پیچشی نرم

نیاز نمیباشد .در این تحقیق پیچش اتفاقی ناشی از مولفه پیچشی
زلزله 25 ،الی  40درصد از پیچش اتفاقی کل در ساختمانهای

( ، ) Ω >1بیشتر میباشد .این افزایش جابجاییها برای سیستمهای
با پریود بلند (بلندتر از نیم ثانیه) یا سیستمهای پیچشی سخت (<1

مورد بررسی برآورد گردید .ضابطه پیچش اتفاقی در آییننامههای
ساختمانی بویژه زمانیکه تقریبهای زیادی از جمله تیپبندی در

 ،) Ωکمتر از  5درصد شد .افزایش در جابجاییهای یک ساختمان

به علت پیچش اتفاقی بجز ساختمان بسیار سخت ( ،) Ty>0.5 sبه

طراحی اعضا در نظر گرفته شده باشد تاثیر اندکی در سایزبندی،

تغییرات در نسبت فرکانسی  Ωغیرحساس میباشد .اثرات پیچش

جزئیات اعضا و اتصاالت این ساختمانها دارد .ساختمانها خیلی کم

اتفاقی ،برای ساختمانهای با پالن متقارن در مقایسه با سیستمهای

تحت تاثیر ضابطه خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی  ±0.05bقرار

با پالن نامتقارن محسوس میباشد .مقادیر محاسبه شدهی خروج از

میگیرند؛ درصورتیکه اعمال ضابطه آییننامهای خروج از مرکزیت

مرکزیت اتفاقی بجز برای سیستمهای با بعد پالن بلند ()b≥50 m

اتفاقی در طراحی ،کاری سخت و طاقت فرسا میباشد[ .]5 ,4در سال

خیلی کمتر از مقادیر  0.05bیا  0.10bمیباشد [ .]8شايان ذکر

ِ 1994د اللرا و چوپرا با بررسی افزایش پاسخ ناشی از خروج از مرکزیت
اتفاقی حاصل از عدم قطعیت در سختی ،نشان دادند که افزایش پاسخ

است که نسبت پریود  Ωبصورت نسبت پریود انتقالی غیردرگیر به

پریود پیچشی غیردرگیر تعریف میشود .سازهها با  Ω <1به عنوان

حاصل از عدم قطعیت در سختی ،نسبتا به پریود ارتعاشی انتقالی
غیردرگیر ،Ty ،حساس نمیباشد .ساختمانهایی که بعد پالن آنها

پیچشی سخت و با  Ω >1به عنوان پیچشی نرم نامیده میشوند [.]9

در ساختمانهای پیچشی سخت ،جابجاییهای جانبی حرکت غالب

در جهت عمود بر امتداد زلزله نسبت به بعد دیگر خیلی بزرگ باشد،

در مود اول میباشند ،درحالیکه حرکات پیچشی حرکات غالب در

 b/rبزرگتر تاثیر زیادی در افزایش پاسخ ناشی از پیچش اتفاقی دارد

مود دوم میباشند .در ساختمانهای پیچشی نرم ،دورانهای پیچشی

که  bبعد ساختمان عمود بر جهت زلزله و  rشعاع ژیراسیون پالن

حرکت غالب در مود اول میباشد ،درحالیکه جابجاییهای جانبی

حول مرکزجرم میباشد .همچنین خروج از مرکزیت اتفاقی ناشی از

حرکت غالب در مود دوم میباشد[ .]10در سال  1995چاندلر و

عدم قطعیت در سختی خیلی کمتر از خروج از مرکزیت تعریف شدهی

همکاران به ارزیابی و مقایسه تعدادی از تفاسیر جایگزین برای ضوابط

 0.05bیا  0.1bدر بسیاری از آییننامههای ساختمانی است [ .]6در

پیچش اتفاقی آییننامهها پرداختند .نتایج نشان داد که حداقل مقدار

سال ِ 1994د ال لرا و چوپرا به ارزیابی اختالف پاسخ ساختمان حاصل

خروج از مرکزیت اتفاقی برای سیستمهای متوازن پیچشی 0.05b

1

است [ .]11دیمووا و االشکی در سال  2003به برآورد تحلیلی اثرات

Accidental Design Eccentricity
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دینامیکی در سازههای متقارن ناشی از جابجایی مرکز جرم و نتیجه

کاهش مییابد و برای یک طبقه با افزایش تعداد طبقات فوقانی آن

بکارگیری آن در طراحی لرزهای پرداختند .نتایج این مطالعه نشان

کاهش مییابد .همچنین ،نسبت بار مرده به زنده تاثیر کوچکی روی

داد که حتی در اثر خروج از مرکزیتهای کوچک ،سازه های متقارن

خروج از مرکزیت اتفاقی دارد [ .]16در مطالعه دِباک و همکاران در

رفتاری نامنظم از خود نشان میدهند و استفاده از اعمال استاتیکی

سال  ،2014کیفیت تاثیر الزامات طراحی پیچش اتفاقی آییننامه

لنگرهای پیچشی برای لحاظ نمودن تاثیرات پیچش اتفاقی مناسب

 ]17[ASCE/SEI 7روی ظرفیت خرابی ساختمان بررسی گردید.

نمیباشد .برای سازههای درنظر گرفته شده ،روش Euro Code 8

نتایج نشان دادند که ضابطه خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی در

برای تحلیلهای چند مودی ،اثرات پیچش اتفاقی را برای خروج از

طراحی لرزهای ساختمانهایی که پیچشی نرم یا نامتقارن نیستند،

مرکزیت  5درصد ،بیشتر از  21درصد کمتر برآورد مینماید [.]12

قابل حذف میباشد .]2[ .آناگنوستوپولوس و همکاران در سال 2015

ِد ال کولینا و همکاران در سال  2004با مطالعه احتماالتی پیچش

به بررسی اهمیت خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی در ساختمانهای

اتفاقی در ساختمانهای با ارتفاع کوتاه نشان دادند که شکلپذیری

فوالدی مهاربندی شده پیچشی سخت و نرم بصورت متقارن و با خروج

نیاز برای سیستمهای طراحی شده با خروج از مرکزیت اتفاقی و بدون

از مرکزیتهای دو محوره  0.10bو  0.20bپرداختند .ساختمانها

خروج از مرکزیت اتفاقی مشابه میباشد [.]13

با خروج از مرکزیتهای طراحی اتفاقی  eacc=0.0و eacc=0.05b

رمضان در سال  2008با مطالعه احتماالتی  8ساختمان بتنی سه

طراحی شدند .همه این ساختمانها با معرفی خروج از مرکزیت

بعدی چند طبقه با پالن متقارن با تعداد طبقات مختلف تحت اثر یک

جرمی اتفاقی  ±0.05bتحت یک گروه زلزله تحلیل شدند .نتایج

مولفه افقی زلزله نشان داد که خروج از مرکزیت اتفاقی بشدت تحت

نشان دادند که طراحی ساختمانهای پیچشی سخت برای خروج از

تاثیر تعداد طبقات فوقانی طبقه مورد بررسی میباشد و خروج از

مرکزیت طراحی اتفاقی  ،0.05bتاثیر اندکی روی پاسخ غیراالستیک

مرکزیت اتفاقی نیاز برای کفهایی که تعداد طبقات فوقانی آنها بیشتر

سازهها دارد [ِ .]18د ال کولینا و همکاران در سال  2016با شبیه

از  5باشد ،اغلب کمتر از مقدار معمول  5درصد مشخص شده در

ی مونت کارلو برای مدلهای سازهای سه بعدی با تعداد طبقات
ساز 

آییننامههای ساختمانی است [ .]14استاثوپولوس و آناگنوستوپولوس

 6 ،4و  15تحت تحریک لرزهای دو محوره به مطالعه پاسخهای

در سال  2010به بررسی ساختمانهای بتن آرمه قاب خمشی متقارن

لرزهای ساختمانهای قاب خمشی بتن مسلح با درنظرگیری خروج

و با خروج از مرکزیتهای دو محوره پرداختند .همه ساختمانها برای

از مرکزیت اتفاقی پرداختند .نتایج نشان داد که اگرچه نسبت ابعاد

سه نوع خروج از مرکزیت اتفاقی مختلف طراحی شده بودند .نتایج

پالن برای انتخاب خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی مهم بنظر میرسد،

نشان دادند که با معرفی خروج از مرکزیت جرمی  ±%5شکلپذیری

این نسبت تاثیر محسوسی روی برش پایه قاب ندارد .همچنین نتایج

نیاز در ساختمانهای طراحی شده و طراحی نشده برای ADE

نشان دادند که خروج از مرکزیت اتفاقی حداکثر ،با افزایش ارتفاع

کامال مشابه بود .همچنین خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی زمانیکه

ساختمان کاهش مییابد و خروج از مرکزیتهای اتفاقی نرمالیزه شده

پاسخ ساختمان شدیدا غیراالستیک باشد ،مهم نیست .اختالف در

 ea/b=0.05و  ea/b=0.10بترتیب برای مدلهای بلند و کوتاه

شکلپذیری نیاز در طراحی ساختمانها برای  ADEهای مختلف ،در

قابل قبول بنظر میرسند .همچنین پراکندگی شکلپذیری نیاز به

ساختمانهای متقارن مهم میباشد ،در حالیکه برای ساختمانهای با

علت خروج از مرکزیت اتفاقی کوچک میباشد [ .]19لین و همکاران

خروج از مرکزیت قابل صرفنظر میباشد [ِ .]15د ال کولینا و همکاران

در سال  2016با بررسی جابجاییهای االستیک و اختالف پاسخهای

در سال  2011با در نظرگیری ساختمان های با پالن مستطیلی و

حاصل از تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی پیشنهاد دادند که ضریب

مربع با تعداد طبقات  5و  ،10تاثیرات موقعیت ارتفاعی طبقه در

تشدید پیچش اتفاقی ( )Axتعیین شده در بعضی آییننامهها برای

ساختمان ،نسبت بار مرده به زنده و تعداد ستونها در یک طبقه

تخمین جابجاییهای لبه سخت در ساختمانهای پیچشی نرم و شبه

روی مقدار خروج از مرکزیت اتفاقی را بررسی کردند .نتایج نشان

سخت با ارتفاع کوتاه و متوسط اصالح گردد [.]20
مطابق استاندارد زلزله  2800ایران ،برون مرکزیت اتفاقی در تراز

دادند که خروج از مرکزیت اتفاقی با افزایش تعداد اعضای باربر جانبی
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Fig. 1. Plan of the 10-story building considered for the verification of analyses: a) symmetric-plan building, b) asymmetricplan building with mass eccentricity.

هر طبقه ،eaj ،به منظور به حساب آوردن احتمال تغییرات اتفاقی

محدوده  15الی  30کیلومتری گسل فرض میگردد [ .]22در حوزه

توزیع جرم و سختی از یک سو و نیروی ناشی از مؤلفه پیچشی زلزله

نزدیک گسل ،زمین لرزهها در یک محل خاص ،بطور محسوس توسط

از سوی دیگر ،در نظر گرفته میشود .این برون مرکزی باید در هر

مکانیسم شکست و جهت لغزش نسبت به سایت و جابجایی ماندگار

دو جهت و حداقل برابر با  5درصد بعد ساختمان در آن طبقه ،در

زمین در سایت حاصل از حرکت تکتونیکی تحت تاثیر قرار میگیرد.

امتداد عمود بر نیروی جانبی اختیار شود .در مواردی که ساختمان

بسته به دو فاکتور اول ،زمینلرزهها در محدوده نزدیک گسل میتواند

مشمول نامنظمی موضوع بند (-1-7-1ب) آيين نامه باشد ،برون

بصورت جهتداری پیشرو ،جهتداری خنثی یا جهتداری پسرو باشد

مرکزی اتفاقی حداقل باید در ضریب بزرگنمایی  ،Ajضرب شود:

[ .]23انتشار شکست گسل به سمت یک سایت با سرعتی نزدیک به

)(1

1≤Aj≤3

Aj=(∆max/(1.2∆ave))2

در این رابطه  =∆maxحداکثر تغییرمکان طبقه  jکه با فرض
 Aj=1.0محاسبه شده است =∆ave .میانگین تغییرمکان دو انتهای
ساختمان در طبقه  jکه با فرض  Aj=1.0محاسبه شدهاست .مطابق
استاندارد  2800ایران در ساختمانهای تا  5طبقه و یا کوتاهتر از 18
متر در مواردی که برون مرکزی نیروی جانبی طبقه در طبقات باالتر
از هر طبقه کمتر از  5درصد بعد ساختمان درآن طبقه در امتداد
عمود بر نیروی جانبی باشد ،برای محاسبات لنگر پیچشی نیازی به
درنظر گرفتن برون مرکزی اتفاقی در طبقات نیست [.]21
زمین لرزههای نزدیک گسل بطور محسوسی با زلزلههای دور از
منبع لرزهای متفاوت میباشند .محدوده نزدیک گسل معموال داخل
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سرعت موج برشی موجب میشود که بیشتر انرژی لرزهای ناشی از
شکست در قالب یک پالس بزرگ حرکتی در شروع رکورد به محل
برسد .این پالس حرکتی نشان دهندهی اثر تجمعی تقریبا همهی
موجهای لرزهای گسل میباشد [ .]24از اثرات زمین لرزههایی که
چنین ماهیت پالسداری در ابتدای شتابنگاشت دارند ،منجر به
افزایش بخش پریودهای بلند در طیف پاسخ شتاب میگردد .این
نوع از زمین لرزهها میتوانند نیازهای باالیی را ایجاد نموده و سازه
را مجبور کنند تا انرژی ورودی را با تعدادی حرکت با جابجاییهای
بزرگ مستهلک نماید .در نتیجه ،خطر شکست ترد برای سیستمهای
که دارای جزئیات ضعیف هستند ،بطور قابل توجهی باال میرود [.]25
با توجه به اینکه در مطالعات انجام شده اثرات زلزلههای حوزه
نزدیک گسل روی تاثیر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی در طراحی
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Fig. 2. Comparison of the story drifts obtained in the present study with those from Reference [26] for the asymmetricplan building at left and right edges in Y-direction.
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Fig. 3. Comparison of the hinge plastic rotations obtained in the present study with those from Reference [26] for the
asymmetric-plan building at left and right edges in Y-direction.

لرزهای ساختمانها و همچنین تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی

و با خروج از مرکزیتهای طراحی اتفاقی مختلف مورد بررسی قرار

در زلزلههای یاد شده در لحظه وقوع زلزله بررسی نشده است،

میگیرد و نتایج حاصل با زلزله های حوزه دور ( )FF3مقایسه میشود.

بنابراین ،در این مقاله در بخش اول اثرات زلزلههای حوزه نزدیک
گسل دارای پالس ( )FD1و نزديک گسل بدون پالس ( )NP2روی

-2صحت سنجی

خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی و در بخش دوم اثرات این نوع

الزم بذکر است که جهت صحت سنجی تحلیلهای تاریخچه

زلزلهها روی خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی در لحظه وقوع زلزله

زمانی انجام شده در این تحقیق از مطالعه پورشاء و همکاران در سال

در ساختمانهای متقارن و نامتقارن با خروج از مرکزیتهای اولیه

 ]26[ 2011استفاده شده است .بدين منظور ،از دو ساختمان 10

Forward Directivity
Non-Pulse

1
2

طبقه فوالدی متقارن و نامتقارن پیچشی سخت با پالن مربعی مطابق
Far-Fault
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شکل  :4پالن تیپ طبقات؛ الف) ساختمانهای پیچشی سخت ،ب) ساختمانهای پیچشی نرم.

شکل  .4پالن تیپ طبقات؛ الف) ساختمانهای پیچشی سخت ،ب) ساختمانهای پیچشی نرم.
Fig. 4. Plan of the buildings under study: a) torsionally-stiff buildings, b) torsionally-flexible buildings.

شکل  1استفاده گردیده است .سیستمهای نامتقارن پیچشی سخت

طبقات مطابق شکل  4مورد بررسی قرار گرفتند که ساختمانها

( )TSبا خروج از مرکزیت جرمی ،با انتقال مرکز جرم به اندازه ی

دارای سیستم باربر جانبی دوگانه قاب خمشی متوسط با مهاربندهای

 % 15بعد ساختمان در امتداد محور  Xایجاد شده اند .به منظور

همگرای ویژه (محل مهاربندها به رنگ سیاه دیده میشوند) بودند.

انجام تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی از  7رکورد زلزله بکار

ارتفاع کلیه طبقات برابر  3/2متر است .بارهای مرده و زنده برای تمام

رفته در مرجع [ ]26استفاده شده است .رکوردهای مورد استفاده به

طبقات بترتیب برابر  650و  200کیلوگرم بر مترمربع درنظر گرفته

 1gمقیاس شده اند .در این تحلیلها از روش انتگرال گیری عددی

شدند .ساختمانها در دو گروه پیچشی نرم و سخت که با جابجایی

 Wilson-θبا  θ=1.4استفاده شده است .الزم به ذکر است که برای

مهاربندها به سمت قابهای درونی و بیرونی حاصل شدند ،بصورت

تشکیل ماتریس میرایی رایلی از نسبت میرایی  % 5برای مودهای 1

متقارن em=0.00و نامتقارن با خروج از مرکزیتهای جرمی دو طرفه

و  3در جهت  Yاستفاده شده است .همچنین جرم لرزهای بصورت

em=0.10bو  b) em=0.20bبعد پالن ساختمان و مرکز جرم روی

متمرکز در تراز طبقات مدل شده است.

قطر میباشد) ،با درنظرگیری خروج از مرکزیتهای طراحی اتفاقی

در شکل  2و شکل  3نتایج مربوط به سیستم نامتقارن پیچشی

 ADE=0.00، ADE=0.05bو

ADE=Aj*0.05bبراساس

سخت برای ساختمان  10طبقه با نتایج مرجع [ ]26مقایسه شده

استاندارد  2800ایران [ ]21طراحی شدند .ساختمانها دارای اهمیت

است .این نتایج شامل جابجایی نسبی طبقات و دوران مفاصل

متوسط بوده و زمین منطقه نوع  IIو میزان خطر لرزه خیزی منطقه

پالستیک در لبههای سخت و نرم در جهت  Yمیباشند .شايان ذکر

مطابق استاندارد زلزله  2800ایران ،بسیار زیاد میباشند .همچنین

است که در ساختمان های نامنظم در پالن ،قاب پيرامونی که به مرکز

برای طراحی سازههای فوالدی از آییننامه ]27[AISC 360-10

جرم ( )CMنزديک است ،لبه نرم و قابی که از مرکز جرم دور است،

استفاده گردید .طراحی و تحلیل مدلها بصورت سه بعدی و با

لبه سخت نامیده مي شود .نتايج نشان مي دهند که تحليل های انجام

درنظرگیری جرمهای لرزهای بصورت متمرکز در تراز طبقات انجام

شده در مطالعه حاضر ،دارای دقت خوبی مي باشند.

شد .جزئیات مقاطع مربوط به ساختمان متقارن پیچشی سخت و نرم
به عنوان نمونه در پیوست الف ارائه شده است.

 -3روش تحقیق

تحلیلهای تاریخچه زمانی توسط نرم افزار ]28[ SAP2000

در مطالعه حاضر ،ساختمانهای فوالدی  5طبقه با پالن تیپ
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برای سه گروه  15تایی زمینلرزههای حوزه دور ( )FFو نزدیک گسل
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بدون پالس ( )NPو شامل پالس ( )FDبا درنظرگیری دو مؤلفهی

[ ]30استفاده شده است که در آن مرجع روش تجزیه موجک []31

افقی رکوردها انجام شدند .همه رکوردها از پایگاه اطالعاتی PEER

بکار رفته است .رکوردهای حوزه نزدیک گسل از رکوردهای با فاصله

[ ]29مطابق با خاک نوع  2آییننامه  ]21[ 2800انتخاب شدهاند.

کمتر از  20کیلومتر انتخاب شدهاند .مشخصات شتابنگاشتها در

برای تشخیص رکوردهای حوزه نزدیک گسل شامل پالس از مرجع

جدولهای  1تا  3و طیفهای مربوطه در شکل  5ارائه شدهاند.

((.)FD
پیشرو
داریداری
جهت
اثر اثر
ویژگی
پالس با
مشخصاترکوردهای
جدول .1مشخصات
جدول :1
پیشرو
جهت
ویژگی
شاملپالس با
گسلشامل
نزدیکگسل
رکوردهای نزدیک

).

Table 1. Characteristics of the near-fault records with forward directivity pulse (FD).

پالس ((.).)NP
نزدیک گسل
رکوردهای نزدیک
مشخصاترکوردهای
جدول.2:2مشخصات
جدول
بدون پالس
گسل بدون
Table 2. Characteristics of the non-pulse-like near- fault records (NP).
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(.) .)FF
گسل (
دوراز از
جدول.3:مشخصات
جدول 3
گسل
حوزهدور
رکوردهایحوزه
مشخصات رکوردهای

Table 3. Characteristics of the far-fault records (NP).

شکل  :5طیف شبه شتاب و طیف میانگین رکوردها ،طیف استاندارد زلزله  1.3( 2800برابر) و طیف میانگین مقیاس شده برای :الف) دسته
شکل  .5طیف شبه شتاب و طیف میانگین رکوردها ،طیف استاندارد زلزله  1/3( 2800برابر) و طیف میانگین مقیاس شده برای :الف) دسته رکوردهای حوزه
حوزههایدور.حوزه دور.
رکورد
دسته
بدونج)پالس؛
گسل
نزدیک
های
رکورد
دسته
پالسدار؛
گسل
نزدیک
رکوردهای
های
دستهج)رکورد
پالس؛
بدون
حوزهگسل
نزدیک
حوزه
های
دستهب)رکورد
دار؛ ب)
پالس
حوزهگسل
نزدیک
Fig. 5. Pseudo-acceleration spectra and the mean spectrum of the records, Standard No. 2800 (1.3 times) spectrum and the
scaled mean spectrum for: a) pulse-like near-fault records; b) non-pulse-like near-fault records; c) far-fault records.
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هر گروه از زلزلهها مطابق استاندارد  2800ایران مقیاس شدند و
هر جفت زمینلرزه یکبار بصورت ( )X,Yو بار دیگر بصورت ()X,Y

ابتدای تسلیم میباشند .الزم بذکر است که خروج از مرکزیت جرمی
اتفاقی در نمودارها با نماد  Eمشخص شد ه است.

بر مدل سازهای اعمال شدند بطوریکه مؤلفهی شامل پالس برای

با توجه به سیستم سازهای انتخابی ،تسلیم ابتدا در مهاربندها

زلزلههای نزدیک گسل و مولفهی با  PGAحداکثر برای زلزلههای

رخ داده و سپس در تیرها و ستونها رخ میدهد .بنابراین خروج از

دور از گسل و نزدیک گسل بدون پالس در جهت  Xاعمال گردید.

مرکزیت طراحی و جرمی اتفاقی تاثیر بسیار ناچیزی در شکلپذیری

رفتار غیرخطی تیرها ،ستونها و مهاربندها با مفاصل پالستیک

نیاز تیرها دارد و از ارائه نتایج برای تیرها صرفنظر میشود .همچنین

مطابق با آییننامه  ]32[13-41 ASCE/SEIمدلسازی شدند.

نتايج مربوط به تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی در ساختمانهای

مفاصل پالستیک تیرها بر مبنای لنگر حول محور قوی ،در ستونها

طراحی شده برای خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی به علت مشابهت

بر مبنای اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی حول دو محور

میزان تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی با ساختمانهای بدون

و در مهاربندها بر مبنای نیروی محوری اختصاص داده شدند .در

خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی به خاطر اختصار نشان داده نميشوند.

تحلیلهای تاریخچه زمانی ماتریس میرایی با درنظرگیری میرایی
رایلی بدست آمده است که بدین منظور نسبت میرایی برای مودهای

 4-1ساختمانهای پیچشی سخت

اول و دوم انتقالی برابر  5درصد لحاظ گردیده است .اثر ∆ P-در کلیه

 4-1-1تأثیر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی  ADEروی

تحلیلها اعمال شده است .همچنین خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی

ساختمانهای پیچشی سخت

با جابجا نمودن مرکز جرم به اندازه  5درصد بعد پالن ساختمان عمود

خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی برای ساختمانهای پیچشی

بر امتداد زلزله در هر دو جهت و اصالح ممان اینرسی جرمی انجام

سخت ،تاثیری در طراحی ساختمان متقارن نداشت ،ولی برای

شده است.

ساختمان نامتقارن با خروج از مرکزیت  ،0.10b=emسبب قویتر
شدن سازه بعلت افزایش مقاطع اعضای ساختمان شد؛ همچنین

 -4نتايج و بحث
در این مقاله ،نتایج بصورت میانگین برای جابجایی نسبی طبقات
و شکلپذیری نیاز مهاربندها هر گروه  15تایی زلزله فقط برای
ساختمان متقارن و نامتقارن با خروج از مرکزیت  0.10b=emو در

برای ساختمان با خروج از مرکزیت  ،0.20b= emتاثیری در طراحی
ساختمان نداشت .علت عدم تغییر در ساختمان با خروج از مرکزیت
 0.20b=emاین است که مقدار خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی
 0.05b=ADEدر مقایسه با خروج از مرکزیت جرمی اولیه 0.2b

امتداد محور  Xارائه میشوند و از ارائه سایر نتایج بدلیل اختصار

کم بوده و حساسیت سازه نسبت به خروج از مرکزیت کمتر میباشد.

در فشار کمانش مییابند .شکلپذیری نیاز تمامی مهاربندها برای

 4-2جابجایی نسبی طبقات

اجتناب شده است .اعضای مهاربندی در کشش تسلیم میشوند و
هر چهار قاب و برای تغییر طول پالستیک متناظر با حداکثر نیروی
کششی به عنوان شکلپذیری نیاز حداکثر و برای نیروی فشاری
حداکثر به عنوان شکلپذیری نیاز حداقل محاسبه و بدلیل مشابه
بودن جوابها برای  4مهاربند ،فقط برای یک مهاربند در هر قاب ارائه
شده است و از ارائه نمودارها برای سایر مهاربندها خودداری گردیده
است .برای اعضای مهاربندی ،شکلپذیری نیاز بصورت زیر تعریف
میگردد [:]18
)(2

شکل  6تاثیر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی  ADEرا روی
جابجایی نسبی طبقات در لبههای سخت و نرم در دو جهت  Xتحت
اثر سه دسته رکورد زلزله حوزه نزدیک گسل بدون پالس ،حوزه دور
و حوزه نزدیک گسل دارای پالس برای ساختمان پیچشی سخت با
خروج از مرکزیت جرمی  em=0.10bنشان میدهد.
با توجه به نمودارها مالحظه میشود که خروج از مرکزیت
طراحی اتفاقی سبب کاهش جابجایی نسبی طبقات در طبقه میانی

)Braces: μu=1+(up/uy

در سه دسته زلزله بخصوص برای لبه سخت شده است .جابجایی

که  upحداکثر اضافه طول پالستیک عضو و  uyاضافه طول در

نسبی طبقات در طبقه سوم در امتداد محور  Xبرای دسته رکورد
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شکل  :6تاثیر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی  ADEروی جابجایی نسبی طبقات در لبههای سخت و نرم در جهت  Xتحت اثر سه دسته رکورد
شکل  :6تاثیر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی  ADEروی جابجایی نسبی طبقات در لبههای سخت و نرم در جهت  Xتحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای
.em=0.10b
مرکزیت جرمی
خروجبا ازخروج از
پیچشی باسخت
ساختمان
زلزله برای
.e =0.10b
مرکزیت جرمی
پیچشی سخت
ساختمان
m

Fig. 6. The effect of accidental design eccentricity (ADE) on the story drifts at the stiff and flexible sides subjected to the
three sets of the ground motions records for the asymmetric-plan TS building with a mass eccentricity of 10% (em=0.10b).

زلزلههای ( )FFدر لبه سخت از  0/4به  0/36کاهش یافته است که

شکلپذیری نیاز کششی طبقه میانی میگردد .همچنین ،تغییرات

میزان کاهش حدود  10درصد بوده و میزان کاهش برای دسته رکورد

برای شکلپذیری نیاز فشاری قابل صرفنظر است که بدلیل عدم

زلزلههای ( )NPو ( )FDحدود  9درصد میباشد .این کاهش در

تغییر در مقاطع مهاربند در لبه نرم در اثر اعمال خروج از مرکزیت

پی قویتر شدن سازه در اثر اعمال خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی

طراحی اتفاقی میباشد .در لبه سخت ADE ،باعث کاهش قابل توجه

میباشد.

در شکلپذیری نیاز فشاری در طبقه میانی میشود .در طبقه سوم
در قاب ( 4لبه سخت) برای دسته رکورد زلزلههای ( )FFکاهش

 4-3شکلپذیری نیاز مهاربندها

شکلپذیری نیاز فشاری در حدود  31درصد میباشد و این کاهش

شکل  7و شکل  8تاثیر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی

در دسته زلزله های ( )NPو ( )FDبترتیب  29و  28درصد است

 ADEرا بترتیب روی شکلپذیری نیاز مهاربندهای قابهای  1و

که کاهش بواسطه افزایش سایز مهاربند از مقطع  SB1به  SB2در

 4تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان پیچشی سخت

لبه سخت طبقه سوم است (مشخصات مقاطع در پيوست الف ارائه

با خروج از مرکزیت جرمی  em=0.10bنشان میدهند .با توجه به

شدهاند) .از طرف دیگر ADE ،سبب افزایش شکلپذیری نیاز کششی

نمودارها مالحظه میشود که  ADEتاثیر چندانی روی شکلپذیری

برای قاب  4در تمام طبقات شده است که حداکثر افزایش در طبقه

نیاز مهاربندهای لبه نرم (قاب  )1ندارد؛ اگرچه سبب کاهش جزئی

پنجم ،حدود  15درصد میباشد .با طراحی ساختمان برای خروج از
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زلزله برا
دستهرکورد
سهدسته
اثرسه
تحت اثر
نرم)) تحت
(لبهلبه نرم
قاب ( 1
مهاربندهای
نیازی نیاز
پذیریپذیر
شکرولی شکل
ADE
طراحی اتفاق
طراحییت
خروج از مرکز
خروج:7ازتاثیر
شکل  .7تاثیر شکل
زلزلهیبرای ساختمان
رکورد
قاب 1
مهاربندهای
ADEیروی
اتفاقی
مرکزیت
.em
مرکزیتیت جرم
خروج از مرکز
سخت با
پیچشییچشی
ساختمان پ
.e=0.10b
جرمیی=0.10b
خروج از
سخت با
m
)Fig. 7. The effect of accidental design eccentricity (ADE) on the ductility demands of the braces of frame 1 (flexible side
subjected to the three sets of the ground motions records for the asymmetric-plan TS building with a mass eccentricity of
10% (em=0.10b).

زلزله
دستهرکورد
سهدسته
اثر سه
تحت اثر
قاب 4
مهاربندهای
پذیری نیاز
روی شکل
ADE
:8ازتاثیر
شکل  .8تاثیرشکل
برایبرای ساختمان
زلزله
رکورد
سخت)تحت
(لبهسخت)
(لبه
قاب 4
مهاربندهای
پذیری نیاز
شکل
اتفاقیروی
طراحیADE
مرکزیتاتفاقی
خروج ازطراحی
مرکزیت
خروج
.em. =0.10b
مرکزیت جرمی
خروج از
سخت با
پیچشیپیچشی
ساختمان
مرکزیت
خروج از
سخت با
جرمیem=0.10b
Fig. 8. The effect of accidental design eccentricity (ADE) on the ductility demands of braces of frame 4 (flexible side) subjected to the three sets of the ground motions records for the asymmetric-plan TS building with a mass eccentricity of 10%
(em=0.10b).
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شکل  :9تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی جابجایی نسبی طبقات تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان پیچشی سخت
شکل  .9تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی جابجایی نسبی طبقات تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان پیچشی سخت متقارن.
متقارن.
Fig. 9. The effect of accidental mass eccentricity (AME) on the story drifts subjected to the three sets of the ground motions
records for the symmetric-plan TS building.

مرکزیت جرمی اولیه em=0.10bو با  ،ADE=0.00مهاربندهای لبه

را روی جابجایی نسبی طبقات در لبههای سخت و نرم در جهت X

نرم قویتر شده ،ولی در مهاربندهای لبه سخت تغییری حاصل نميشود.

تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان پیچشی سخت نشان

در مرحله دوم با طراحی ساختمان با  0.05b=ADEمهاربندهای لبه

میدهد .نتایج نشان میدهند که درنظرگیری AME=+0.05bسبب

نرم که در مرحله قبل قویتر شدهاند جوابگو هستند ،ولی مهاربندهای

افزایش جابجایی نسبی طبقات در لبه نرم و کاهش جابجایی نسبی

لبه سخت با افزایش خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی قویتر ميشوند

طبقات در لبه سخت میگردد که این افزایش برای ساختمان متقارن

که این امر سبب کاهش محسوس شکلپذیری در لبه سخت ميگردد.

و نامتقارن  em=0.10bدر طبقات پایین بیشتر و در طبقات باالیی

در ساختمانهای پیچشی سخت ،خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی

کمتر است (شکل  9و شکل  .)10حداکثر تغییرات برای ساختمان

تاثیر بیشتری در ساختمان نامتقارن نسبت به ساختمان متقارن دارد

متقارن با  AME=+0.05bدر دسته رکورد زلزله ( )NPدر طبقه

که با مطالعات گذشته [ ]18مطابقت دارد.

اول بوده و افزایش برای لبه نرم و کاهش برای لبه سخت بترتیب برابر
 9/1و  10/7درصد در امتداد  Xمیباشد .همچنین حداکثر تغییرات

 4-4تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی  AME=±0.05bروی

برای ساختمان متقارن تحت تاثیر  AME=-0.05bدر دسته رکورد

ساختمانهای پیچشی سخت

زلزله ( )NPدر طبقه اول بوده و کاهش برای لبه سخت و افزایش

 4-5جابجایی نسبی طبقات

برای لبه نرم بترتیب برابر  11و  8/5درصد در امتداد  Xاست (توجه

شکل  9و شکل  10تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ()AME
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پیچشی
ساختمان
برای برای
زلزلهزلزله
رکوردرکورد
دستهدسته
اثر سه
طبقات
نسبینسبی
جابجایی
روی روی
)AME
اتفاقی (
جرمی
مرکزیت
خروج از
تاثیرتاثیر
شکل :10
سخت با
پیچشی
ساختمان
تحتسه
تحت اثر
طبقات
جابجایی
()AME
اتفاقی
جرمی
مرکزیت
خروج از
شکل .10
.e
=0.10b
جرمی
مرکزیت
از
خروج
.em=0.10b
سخت با خروج از مرکزیت جرمی
m
Fig. 10. The effect of accidental mass eccentricity (AME) on the story drifts subjected to the three sets of the ground motions for the asymmetric-plan TS building with a mass eccentricity of 10% (em=0.10b).

AME=+0.05bعوض میشود ،ولی به خاطر سهولت کار اصطالح

امتداد مولفه پالسدار بیشتر از دو دسته زلزله دیگر ( NPو )FF

لبه سخت و نرم مشابه شکل حفظ شده است) .حداکثر تغییرات

است که حداکثر مقادیر افزایش در ساختمان  em=0.20bنسبت به

برای ساختمان نامتقارن  em=0.10bبصورت افزایش جابجایی نسبی

دسته رکورد زلزلههای ( )FFدر لبههای سخت و نرم بترتیب 23/8

طبقات برای لبه سخت تحت تاثیر AME=-0.05bدر دسته رکورد

و  35/5درصد و نسبت به دسته رکورد زلزلههای ( )NPدر لبههای

زلزله ( )NPبوده و برای امتداد  12/3 ،Xدرصد میباشد (شکل .)10

سخت و نرم  19/5درصد است .نتایج مربوط به ساختمانهای با خروج

مقایسه نتایج دسته زلزلههای مختلف نشان میدهد که جابجایی

از مرکزیت جرمی em=0.20bبه خاطر اختصار ارائه نشده است.

نسبی طبقات تحت  0=AMEو  AME=±0.05bدر امتداد Y

شایان ذکر است که جابجایی نسبی حداکثر در ساختمانهای مورد

برای هر دو لبه ،برای زلزلههای نزدیک گسل ( NPو  )FDبیشتر

مطالعه در طبقات پایین اتفاق میافتد .این بدان علت است که این

از زلزلههای ( )FFاست که در ساختمان ( em=0.10bبا و بدون

ساختمانها کوتاه بوده و مود ارتعاشی اول حاکم بر پاسخ میباشد.

 )ADE=0.05bدر طبقه اول ،این اختالف برای زلزلههای نزدیک و
دور از گسل برای لبه سخت حدود  30درصد و برای لبه نرم بترتیب

 5-6شکلپذیری نیاز مهاربندها
شکل  11تا شکل  14تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی را

برابر 26و  31درصد است.
همچنین جابجاییهای نسبی طبقات تحت  AME=0و

روی شکلپذیری نیاز مهاربند قابهای  1و  4تحت اثر سه دسته

AME=±0.05bدر دسته زلزله حوزه نزدیک پالسدار ( )FDدر

رکورد زلزله حوزه نزدیک گسل بدون پالس ( ،)NPحوزه دور ()FF
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شکل  :11تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی شکلپذیری نیاز مهاربندهای قاب  1تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان

شکل  .11تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی شکلپذیری نیاز مهاربندهای قاب  1تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان پیچشی
متقارن.
سخت
پیچشی
متقارن.
سخت
Fig. 11. The effect of accidental mass eccentricity (AME) on the ductility demands of the braces of frame 1 subjected to the
three sets of the ground motions records for the symmetric-plan TS building.

شکل  :12تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی شکلپذیری نیاز مهاربندهای قاب  4تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان
ساختمان پیچشی
شکل  .12تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی شکلپذیری نیاز مهاربندهای قاب  4تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای
متقارن.
سخت
پیچشی
متقارن.
سخت
Fig. 12. The effect of accidental mass eccentricity (AME) on the ductility demands of braces of frame 4 subjected to the
three sets of the ground motions records for the symmetric-plan TS building.
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شکل  .13تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی شکلپذیری نیاز مهاربندهای قاب ( 1لبه نرم) تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان
پیچشی سخت با خروج از مرکزیت جرمی  10درصد.
Fig. 13. The effect of accidental mass eccentricity (AME) on the ductility demands of braces of frame 1 (flexible side) subjected to the three sets of the ground motions records for the asymmetric-plan TS building with a mass eccentricity of 10%
(em=0.10b).

شکل  :14تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی شکلپذیری نیاز مهاربندهای قاب ( 4لبه سخت) تحت اثر سه دسته رکورد زلزله

شکل  .14تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی شکلپذیری نیاز مهاربندهای قاب ( 4لبه سخت) تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای
جرمی 1010درصد.
مرکزیت جرمی
سخت با
پیچشی
ساختمان
برای
درصد.
خروجاز ازمرکزیت
خروج
سخت با
پیچشی
ساختمان
Fig. 14. The effect of accidental mass eccentricity (AME) on the ductility demands of the braces of frame 4 (stiff side) subjected to the three sets of the ground motions records for the asymmetric-plan TS building with a mass eccentricity of 10%
(em=0.10b).
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شکل  :15تاثیر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی ( )ADEروی جابجایی نسبی طبقات در مرکز جرم تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان
شکل  .15تاثیر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی ( )ADEروی جابجایی نسبی طبقات در مرکز جرم تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان پیچشی
متقارن.
پیچشی نرم
متقارن.
نرم
Fig. 15. The effect of accidental design eccentricity (ADE) on the story drifts at the center of mass subjected to the three
sets of ground motions records for the symmetric-plan TF building.

و حوزه نزدیک گسل پالسدار ( )FDبرای ساختمان پیچشی سخت

 4-8تاثیر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی ( )ADEروی

نشان میدهد .نتایج حاکی از آن است که  AMEسبب افزایش

ساختمانهای پیچشی نرم

و کاهش شکلپذیری نیاز مهاربندها به ترتیب در لبههای نرم و

 4-8-1جابجایی نسبی طبقات

سخت در ساختمان متقارن میگردد .تغییرات در شکلپذیری نیاز

شکل  15تاثیر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی  ADEرا روی

فشاری مهاربند در ساختمانهای متقارن و نامتقارن em=0.10b

جابجایی نسبی طبقات در مرکز جرم در امتداد  Xتحت اثر سه دسته

با  ADE=0.00و  ADE=0.05bبسیار ناچیز و قابل صرفنظر
میباشد .با توجه به نتایج ارائه شده در باال ،در ساختمانهای

رکورد زلزله برای ساختمان پیچشی نرم متقارن نشان میدهد.
نتایج حاکی از آن است که خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی سبب

پیچشی سخت  AMEتاثیر چندانی روی پاسخهای غیراالستیک

کاهش نیاز جابجایی نسبی در طبقات  4 ،1و  5بخصوص در امتداد

ساختمانهای طراحی شده برای  ADE=0.00و ADE=0.05b

اثر مولفه پالسدار در دسته رکورد ( )FDمیشود .حداکثر کاهش

ندارد که این نتیجه با نتایج مطالعات گذشته [ ]18 ,15مطابقت دارد.

بواسطه  ADEدر طبقات اول و چهارم در امتداد محور  Xبرای دسته

همچنین نتایج باال حاکی از تاثیر بیشتر  AMEدر ساختمانهای

رکورد زلزله ( )FDبترتیب حدود  10و  11/5درصد میباشد .علت

متقارن پیچشی سخت نسبت به ساختمانهای نامتقارن دارد که با

کاهش جابجایی نسبی طبقات افزایش سایز مقطع مهاربند از مقطع

نتایج مطالعات گذشته [ ]33 ,18 ,15 ,8 ,6مطابقت دارد.

 SB1به  SB2و در نتیجه افزایش سختی طبقه در طبقه  4میباشد.

 4-7ساختمانهای پیچشی نرم

 4-9شکلپذیری نیاز مهاربندها

در ساختمانهای پیچشی نرم ،مالحظه گردید که درنظرگیری

شکل  16تاثیر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی  ADEرا روی

خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی در طراحی ساختمان متقارن ،موجب

شکلپذیری نیاز مهاربند قاب  2تحت اثر سه دسته رکورد زلزله

قویتر شدن ساختمان شد ،ولی در ساختمانهای نامتقارن تغییری

برای ساختمان پیچشی نرم متقارن نشان میدهد .نتایج حاکی از

در اعضای ساختمان بوجود نیامد.

آن است که  ADEسبب کاهش شکلپذیری نیاز فشاری و کششی
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شکل  :16تاثیر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی  ADEروی شکلپذیری نیاز مهاربند قاب های  2تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان
شکل  .16تاثیر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی  ADEروی شکلپذیری نیاز مهاربند قاب های  2تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان پیچشی
متقارن.
پیچشی نرم
متقارن.
نرم
Fig. 16. The effect of accidental design eccentricity (ADE) on the ductility demands of braces of frame 2 subjected to the
three sets of the ground motions records for symmetric-plan TF building.

مهاربندها در طبقه  4شده است که علت آن افزایش سایز مقطع

( )AME=±0.05bسبب افزایش جابجایی نسبی طبقات در

مهاربند از مقطع  SB1به  SB2و در نتیجه افزایش سختی طبقه

ساختمان متقارن با ( ADE=0.00شکل  )17و  ADE=0.05bدر

در طبقه  4میباشد .در قاب  2برای طبقه چهارم در هر سه دسته

لبههای نرم و سخت میگردد و این افرایش برای لبه سخت بیشتر

رکورد زلزله کاهش شکلپذیری نیاز فشاری حدود  25درصد و برای

است که حداکثر میزان افزایش جابجایی نسبی طبقات در اثر اعمال

شکلپذیری نیاز کششی حدود  9درصد است .با توجه به تاثیر ADE

 AME=+0.05bبرای ساختمان متقارن با  ADE=0.05bدر

در ساختمان پیچشی نرم متقارن و افزایش مقطع مهاربندی ،بیشترین

جهت  Xبرای دسته رکورد  NPدر لبه سخت  30درصد میباشد.

کاهش شکلپذیری در این نوع ساختمان در مقایسه با ساختمانهای

در ساختمان نامتقارن ( em=0.10bشکل AME=+0.05b ،)18

نامتقارن مشاهده میشود .بنابراین تاثیر  ADEدر ساختمان پیچشی

و  AME=-0.05bبترتیب سبب افزایش و کاهش جابجایی نسبی

نرم متقارن بیشتر از ساختمان نامتقارن است.

طبقات برای لبههای نرم و سخت میشود؛ اگرچه افزایش نامتقارنی
به سبب  AME=+0.05bتاثیر کمتری در افزایش جابجایی نسبی

 4-10تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی  AME=±0.05bروی

طبقات نسبت به کاهش جابجایی نسبی طبقات در کاهش خروج از

ساختمانهای پیچشی نرم

مرکزیت جرمی با اعمال  AME=-0.05bدارد .در ساختمان نامتقارن

شکل  17و شکل  18تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی را روی

با  ،em=0.10bحداکثر میزان افزایش تحت تاثیر AME=+0.05b

جابجایی نسبی طبقات در لبههای سخت و نرم در دو جهت  Xتحت

در دسته رکورد زلزلههای ( )FDبرای طبقه سوم در امتداد X

اثر سه دسته زلزله برای ساختمان پیچشی نرم نشان میدهد.

برای لبههای نرم و سخت بترتیب برابر  14/7و  8/6درصد است.

نتایج نشان میدهند که اعمال خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی

در ساختمان یاد شده حداکثر میزان کاهش تحت تاثیر AME=-
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شکل  :17تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی جابجایی نسبی طبقات تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان پیچشی نرم

شکل  .17تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی جابجایی نسبی طبقات تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان پیچشی نرم متقارن.
متقارن.
Fig. 17. The effect of accidental mass eccentricity (AME) on the story drifts subjected to the three sets of the ground motions records for the symmetric-plan TF building.

شکل  :18تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی جابجایی نسبی طبقات تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان پیچشی نرم

شکل  .18تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی جابجایی نسبی طبقات تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان پیچشی نرم با خروج
با خروج از مرکزیت جرمی  10درصد (.)em=0.10b
از مرکزیت جرمی  10درصد (.)em=0.10b
Fig. 18. The effect of accidental mass eccentricity (AME) on the story drifts subjected to the three sets of the ground motions records for the asymmetric-plan TF building with a mass eccentricity of 10% (em=0.10b).
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 0.05bدر دسته رکورد زلزلههای ( )FDدر طبقه سوم ساختمان

سخت و نرم بیشتر از دو دسته رکورد زلزله دیگر ( NPو  )FFاست

نامتقارن با  em=0.10bدر امتداد  Xبرای لبههای نرم و سخت

که با افزایش خروج از مرکزیت جرمی اولیه ( )emافزایش مییابد و

بترتیب برابر  21/3و  15/6درصد است .همچنین ساختمان نامتقارن

حداکثر میزان اختالف در ساختمان نامتقارن  em=0.20bبرای لبه

با افزایش نامتقارنی و خروج از مرکزیت جرمی اولیه حساسیت کمتری

سخت بترتیب برابر  8/7و  16درصد و برای لبه نرم برابر  73/7و 78/5

نسبت به خروج از مرکزیت اتفاقی ( )AMEدارد.

درصد است .بنابراین ،نیازهای لرزهای (جابجایی نسبی بین طبقات)

مقایسه نتایج برای سه دسته رکورد زلزله بیان میکند که جابجایی

در لبه نرم در سازههای پیچشی نرم با خروج از مرکزیت باال ،تحت اثر

نسبی طبقات برای زلزلههای حوزه نزدیک ( NPو  )FDدر امتداد Y

زلزلههای حوزه نزدیک گسل در مقایسه با زلزلههای حوزه دور بسیار

در هر دو لبه بیشتر از دسته زلزله ( )FFمیباشد که برای ساختمان

قابل توجه بوده و مستلزم توجه بیشتر در طراحی اعضای لبه نرم در

متقارن با  ADE=0.05bاختالف جابجایی نسبی طبقات در طبقه

این ساختمانها تحت اثر زلزلههای حوزه نزدیک گسل میباشد.

اول بین دسته زلزلههای ( NPو  )FDبا ( )FFبرای لبههای نرم و
سخت مشابه هم و حدود  27درصد است (نتایج برای جهت  Yبه

 4-11شکلپذیری نیاز مهاربندها

خاطر اختصار نشان داده نشده است) .بنابراین ،جابجایی نسبی طبقات

شکل  19تا شکل  21تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی را روی

در ساختمان یاد شده تحت اثر زلزلههای حوزه نزدیک  FDبطور

شکلپذیری نیاز مهاربند قابهای  2و  3تحت اثر سه دسته زلزله برای

قابل توجهی بیشتر از دسته رکورد زلزلههای  FFمیباشد .همچنین

ساختمان پیچشی نرم نشان میدهد .نمودارها نشان میدهند که در

جابجایی نسبی طبقات در امتداد  Xبرای زلزلههای ( )FDدر لبههای

ساختمانهای متقارن و نامتقارن AME=±0.05b ،تاثیر چندانی

شکل  :19تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی شکلپذیری نیاز مهاربندهای قاب  2تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان
شکل  .19تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی شکلپذیری نیاز مهاربندهای قاب  2تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان پیچشی
متقارن.
پیچشی نرم
متقارن.
نرم
Fig. 19. The effect of accidental mass eccentricity (AME) on the ductility demands of the braces of frame 2 subjected to the
three sets of the ground motions records for the symmetric-plan TF building.
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شکل  :20تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی شکلپذیری نیاز مهاربندهای قاب ( 2لبه نرم) تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای

شکل  .20تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی شکلپذیری نیاز مهاربندهای قاب ( 2لبه نرم) تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای ساختمان
.)e.)e
ساختمان پیچشی نرم با خروج از مرکزیت جرمی  10درصد (m=0.10b
پیچشی نرم با خروج از مرکزیت جرمی  10درصد (=0.10b
m
)Fig. 20. The effect of accidental mass eccentricity (AME) on the ductility demands of the braces of frame 2 (flexible side
subjected to the three sets of the ground motions records for the asymmetric-plan TF building with a mass eccentricity of
10% (em=0.10b).

شکل  :21تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی شکلپذیری نیاز مهاربندهای قاب ( 3لبه سخت) تحت اثر سه دسته رکورد زلزله

شکل  .21تاثیر خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AMEروی شکلپذیری نیاز مهاربندهای قاب ( 3لبه سخت) تحت اثر سه دسته رکورد زلزله برای
درصد=0.10b
10درصد (
جرمی 10
مرکزیت جرمی
نرم با
پیچشی
ساختمان
برای
خروجاز ازمرکزیت
خروج
نرم با
پیچشی
ساختمان
(.)e.)mem=0.10b
Fig. 21. The effect of accidental mass eccentricity (AME) on the ductility demands of the braces of frame 3 (stiff side) subjected to the three sets of the ground motions records for the asymmetric-plan TF building with a mass eccentricity of 10%
(em=0.10b).
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روی شکلپذیری نیاز مهاربندها ندارد.

ساختمانهای پیچشی سخت معتبر میباشد.

با توجه به نتایج ارائه شده در باال AME ،تاثیر بیشتری روی

در ساختمانهای پیچشی نرم خروج از مرکزیت جرمی

ساختمان متقارن پیچشی نرم دارد که با مطالعات []33 ,18 ,8 ,6

اتفاقی ( )AMEدر ساختمانهای متقارن (با  ADE=0.00و

مطابقت دارد.

 )ADE=0.05bسبب افزایش جابجایی نسبی طبقات در هر دو

 -5نتیجهگیری

لبه نرم و سخت میشود .در ساختمان نامتقارن  em=0.10bخروج
از مرکزیت جرمی اتفاقی  AME=+0.05bو AME=-0.05b

در این مقاله ،تاثیر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی و خروج از

بترتیب سبب افزایش و کاهش جابجایی نسبی طبقات در لبههای نرم

مرکزیت جرمی اتفاقی تحت اثر سه دسته رکورد زلزله حوزه دور،

و سخت میشود .در ساختمان نامتقارن  ،em=0.20bاعمال AME

حوزه نزدیک بدون پالس و شامل پالس برای ساختمانهای پیچشی

تاثیر اندکی در جابجایی نسبی طبقات در لبههای نرم و سخت دارد.

سخت و نرم ،متقارن و نامتقارن مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج زیر

بنابراین ،نتایج باال حاکی از حساسیت کمتر ساختمانهای پیچشی نرم

برای ساختمانهای مورد مطالعه قابل بیان هستند:

نامتقارن به خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی در مقایسه با ساختمان

ضریب بزرگنمایی مربوط به برون مرکزی اتفاقی ( )Ajدر فرآیند

پیچشی نرم متقارن میباشد.

طراحی موجب قویتر شدن اعضای ساختمانی نشده است .همچنین

ساختمان نامتقارن پیچشی نرم با افزایش نامتقارنی و خروج از

تاثیر خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی برای ساختمان پیچشی نرم

مرکزیت جرمی اولیه حساسیت کمتری را نسبت به خروج از مرکزیت

متقارن بیشتر از ساختمانهای نامتقارن میباشد و در ساختمانهای

جرمی اتفاقی  AME=+0.05bنشان میدهد .خروج از مرکزیت

نامتقارن تاثیری ندارد .همچنین خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی در
طراحی ساختمانهای پیچشی سخت متقارن تاثیری ندارد ،ولی برای
ساختمان نامتقارن  em=0.10bخروج از مرکزیت طراحی اتفاقی
موجب قویتر شدن ساختمان شد.
در ساختمانهای پیچشی سخت ،خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی
( )AMEو افزایش خروج از مرکزیت جرمی اولیه ( )emسبب افزایش
و کاهش جابجایی نسبی طبقات به ترتیب در لبههای نرم و سخت
میگردد .ساختمان متقارن ،حساسیت بیشتری به خروج از مرکزیت
جرمی اتفاقی ( )AMEدارد؛ چراکه اعمال خروج از مرکزیت اتفاقی
آن را نامتقارن میسازد .در ساختمانهای پیچشی سخت متقارن و
نامتقارن ،خروج از مرکزیت جرمی اتفاقی ( )AME=+0.05سبب
افزایش و کاهش اندک شکلپذیری نیاز کششی مهاربندها بترتیب در
لبههای نرم و سخت میشود.
مطابق استاندارد  2800ایران در ساختمانهای تا  5طبقه و یا
کوتاهتر از  18متر در مواردی که برون مرکزی نیروی جانبی طبقه

جرمی اتفاقی تاثیر بیشتری روی ساختمانهای پیچشی نرم دارد،
ولی ضابطه خروج از مرکزیت طراحی اتفاقی تاثیر اندکی روی کاهش
پاسخهای لرزهای دارد .بنابراین ،بنظر میرسد که ضابطه خروج از
مرکزیت طراحی اتفاقی در استاندارد  2800برای ساختمانهای
پیچشی نرم نیاز به اصالح دارد.
جابجایی نسبی طبقات برای دسته زلزلههای حوزه نزدیک
گسل شامل پالس ( )FDدر امتداد مولفه شامل پالس (،)X
در ساختمانهای پیچشی سخت برای لبههای نرم و سخت و
در ساختمانهای پیچشی نرم برای لبه نرم بیشتر از دو دسته
زلزله دیگر ( NPو  )FFاست که برای لبه نرم اختالف آنها با
افزایش خروج از مرکزیت جرمی اولیه افزایش مییابد؛ بطوریکه
در ساختمان پیچشی نرم نامتقارن  ،em=0.20bحداکثر میزان
اختالف جابجایی نسبی طبقات بین دسته رکورد زلزلههای  FDو
 FFبرای لبه نرم برابر  78/5درصد است .بنابراین ،جابجایی نسبی
بین طبقات در لبه نرم برای سازههای پیچشی نرم با خروج از

در طبقات باالتر از هر طبقه کمتر از  5درصد بعد ساختمان درآن

مرکزیت باال ،تحت اثر زلزلههای حوزه نزدیک گسل در مقایسه با

طبقه در امتداد عمود بر نیروی جانبی باشد ،برای محاسبات لنگر

زلزلههای حوزه دور بسیار قابل توجه بوده و مستلزم توجه بیشتر

پیچشی نیازی به درنظر گرفتن برون مرکزی اتفاقی در طبقات نیست

در طراحی اعضای لبه نرم در این ساختمانها تحت اثر زلزلههای

که این ضابطه با توجه به نتایج حاصل در این پژوهش صرفا برای

حوزه نزدیک گسل میباشد.
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Fig. 1. Sections of: (a) the beams; (b) the columns and braces

 مشخصات مقاطع ستونها و مهاربندها و تیرها.1جدول پیوست الف
ستونها و مهاربندها
مشخصات مقاطع
:1-پيوست الف
جدول
Table 1. Characteristics
of sections
of the columns,
braces
and beams.

مشخصات مقاطع تیرها

مشخصات مقاطع مهاربندها

مشخصات مقاطع ستونها

Section

ht(cm)

tw(cm)

bf(cm)

tf(cm)

Section

d(cm)

t(cm)

Section

d(cm)

t(cm)

SG1

25

0.8

20

1.0

SB1

8

0.6

SC1

25

1.0

SG2

25

0.8

20

1.5

SB2

10

0.6

SC2

25

1.5

SG3

30

0.8

20

1.5
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نرم
در ساختما
مقاطع ستو
سختوونرم
پیچشیسخت
متقارنپيچشی
هایمتقارن
ساختماننهای
هادر
ستوننها
الف.2-مقاطع
پیوستالف:2-
جدولپيوست
جدول
Table 2. Sections of the columns in the torsionally- stiff and -flexible buildings.

مقاطع ستونها در ساختمان متقارن پیچشی نرم

مقاطع ستونها در ساختمان متقارن پیچشی سخت

جدول پیوست الف .3مقاطع مهاربندها در ساختمانهای متقارن پیچشی سخت و نرم
جدول پيوست الف :3-مقاطع مهاربندها در ساختمانهای متقارن پيچشی سخت و نرم
Table 3. Sections of the braces in the torsionally- stiff and -flexible buildings.

مقاطع مهاربندها در ساختمان متقارن پیچشی نرم

مقاطع مهاربندها در ساختمان متقارن پیچشی سخت

جدول پیوست الف .4مقاطع تیرها در ساختمانهای متقارن پیچشی سخت و نرم
جدول پيوست الف :4-مقاطع تيرها در ساختمانهای متقارن پيچشی سخت و نرم
Table 4. Sections of the beams in the torsionally- stiff and -flexible buildings.

مقاطع تیرها در ساختمان متقارن پیچشی نرم

مقاطع تیرها در ساختمان متقارن پیچشی سخت
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