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عملکرد لرزهای سازههای نامتقارن جرمی جداسازی شده فوالدی با سیستمهای مهاربندی
شورون ،ضربدری و زیپر
سیدمحمدرضا حسینی ،غالم رضا نوری

*

دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
خالصه :از روشهای موثر مقابله با اثرات زمینلرزه بر سازه استفاده از سیستم جداساز لرزهای است .در این مقاله عملکرد سازههای

نامتقارن جداسازی شده فوالدی با سیستمهایمهاربندی مختلف تحت اثر مولفههای افقی و قائم بررسی شده است .بدین منظور 3
نوع سیستم مهاربندی شورون ،ضربدری و زیپر در سازههای  5و  10طبقه با ایجادنامتقارنی  %10و  %20درصدی ناشی از خروج

از مرکزیت جرمی تحت اثر مولفههای قائم و افقیزلزله مطالعه گردید .تحلیل تاریخچه زمانیغیرخطی با  7شتابنگاشت منتخب
حوزه نزدیک انجام شدهاست .ابتدا سازه متقارن در دو حالت پایه ثابت و جداسازی شده تحلیل شد و سپس اثر نامتقارنی در دو حالت

خروج ازمرکزیت جرمی  %10و  %20در سازههای مورد نظر مورد مقایسه قرار گرفت .متوسط مقدار نیروی برشی ،دریفت و دوران
طبقات و انرژی ورودی به سازه ،پارامترهای مورد بررسی در این مقاله هستند .با افزایش خروج از مرکزیت جرمی سازه میزان جذب

انرژی ورودی سازه توسط جداساز کاهش و برش پایه افزایش یافته است .در میان سیستمهای مهاربندی متخلف ،انرژی جذب شده

توسط سیستم جداساز در سازه با مهاربند زیپر  %53افزایش یافته و میزان برش پایه  %80کاهش داشته است .بر اساس نتایج تحلیل،

جداسازی از پایه در سازه با مهاربند ضربدری در حالت متقارن و نامتقارن جرمی ،سبب کاهش بیش از  %70دوران طبقات نسبت به

سایر سیستمهای مهاربندی شده است..
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مهاربندی شورن

مهاربندی ضربدری

و فوالدگر ( )2003سازهای یک طبقه ایدهآل نامتقارن جرمی را مدلسازی

1-مقدمه

جداسازهای لرزهای به منظور بهبود عملکرد لرزهای سازهها درسالهای

اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفتهاند .در سازه جداسازی شده از پایه ،در

هنگام زلزله بخش عمده تغییر شکل جانبی ،در تراز جداساز اتفاق میافتد
و مقدار تغییر شکل روسازه بسیار کم خواهد شد ،لذا از رفتار غیرخطی و

در نتیجه خسارت در روسازه به میزان زیادی کاسته خواهد شد [ .]1از آن
جایی که شمار بسیاری از سازههای موجود و جدیدنامتقارنهستند ،مناسب

است عملکرد لرزهای سازههای نامتقارن جداسازی شده بررسی شود .در

سازههاینامتقارن وجود فاصله بین مرکزجرم ومرکز سختی موجب ایجاد
پیچش در سازه میشود کهاینموضوع سبب تحمیل نیرو و تغییر شکلهای
اضافی به عضوهای سازه میشود. سازهها عملکرد ضعیفی را در هنگام
قرار گرفتن در معرض نیروهای شدید زمین لرزه از خود بروز میدهند [.]2

جانگید و همکاران ( )2000برای بررسی اثر پیچش در سازههای

جداسازی شده ،رفتار جداگرها را به صورت خطی مدل نمودند و نشان دادند

رفتار سازه به مقدار فرکانس سیستم جداساز بستگی زیادی دارد [.]3شکیب
* نویسنده عهدهدار مکاتباتr.nouri@khu.ac.ir :

نمودند و تحت سه مولفه زلزله تحلیل کردند .نتایج نشان داد که در سازه
نامتقارن چشم پوشی از مولفه قائم زلزله سببکاهشتاثیرجداسازی نسبت

به حالت دو مولفهای بودن زلزله میگردد [ .]4رایان و چوپرا ( )2004با تمرکز

بر روی یک ساختمان ایدهآل  1طبقهبا خروج از مرکزیتهای متفاوت دردو

جهت و با اعمال زمینلرزه السنترو به این نتیجه رسیدند که افزایش خروج
از مرکزیت سببافزایش جابجاییجداسازها میشود [ .]5دی استفانو و پین

توچی ( )2008به بررسی اثر پیچش تصادفی خروج ازمرکزیت ( 5تا )%11
بر روی سازههای جداسازی شده پرداختند .بر اساس نتایج ،پیچش حاصل
از خروج از مرکزیت میتواند سبب منحرف شدن و کج شدگی سازه از

حالت طبیعی آن و به وجود آمدن دریفتهای بزرگ در رو سازه گردد [.]6

کورن و کیالر ( )2009رفتار سازههای نامتقارن جداسازی شده را با

چیدمانهای مختلف جداگرها بررسی کردند .نتایج همه حاالت چیدمانی
کاهش اساسی در اثرات پیچشی را نشان میداد .همچنین بر اساس نتایج،

چیدمان متقارن جداسازهادر سازههای معمولی عملکرد مناسبی داشته است

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.
5569

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،12سال  ،1400صفحه  5569تا 5588

[ .]7اعتدالی و سهرابی ( )2011به بررسی عملکرد  4نوع سازه با قرارگیری

به دلیل ارتعاش ناشی از زمین ایجاد میشود ،بسیار مؤثر خواهد شد [.]15

در سازهای که هر سه مراکز جرم ،سختی سازه و جداساز خروج از مرکزیت

LRB بر اساس تحلیل پوش آور و تحلیل تاریخچهزمانی غیر خطی پرداخت

مختلف مراکزجرم ،سختی سازه و سختی جداساز پرداخت .بر اساس نتایج،

دارند اما مرکز سختی سیستم جداساز بر مرکز سختی روسازه منطبق است

بنداری ( )2020به بررسی رفتار غیراالستیک سازه جداسازیشده با جداساز

و الگوی جدیدی را برای بار جانبی در تحلیل استاتیکی غیر خطی پیشنهاد داد.

و مرکز جرم سازه خروج از مرکزیت بیشتری دارد عملکرد بهتری دارد [.]8

الگوی بار جانبی پیشنهادی تخمین بهتری از پاسخهای لرزهای در مقایسه

شدهنشان داد در نظر گرفتن هر دو مولفهی افقی زلزله ،سبب تشدیداثرهای

[ .]16خالصه سایر مطالعات مرتبط با این پژوهش در جدول  1ارائه شده است.

مطالعه خوشنودیان و معتمدی ( )2013بر روی سازههای نامتقارن جداسازی
پیچشی سازه جداسازی شده در مقایسه با تک مولفه افقی میشود [.]9

با الگوی معمولی مورد استفاده در ساختمانهای جداسازی شده فراهم کرد
در این مقاله رفتار سازههای فوالدی نامتقارن جداسازی شده و بدون

اعتدالی و سهرابی ( )2015روشی جهت کاهش پیچش در سازههای

جداساز با سه نوع سیستم مهاربند ضربدری (X) شورون (V) و زپیر

نشان داد که جداگرهای پایه قادر هستند پیچش طبقات را کاهش دهند.

قائم زمینلرزه مورد بررسی قرار گرفته است .دو حالت نامتقارنی %10

جداسازی شده با جداساز  LRBنامتقارن پیشنهاد دادند .نتایج تحقیق
اگر چه این کاهش در خروج از مرکزیتهای بزرگ ناچیز است .همچنین

افزایش در سختی لبهی انعطاف پذیر سیستم جداسازی میتواند باعث

کاهش پاسخ پیچش شود [ .]10نریمانی و پوریان ( )1397تأثیر استفاده از
جداگرهای لرزهای هستهسربی در دو سیستم قاب خمشی فوالدیمتوسط

و دوگانه با مهاربندی همگرای ویژه فوالدی را مطالعه نمود .نتایج نشان

داد ،سیستمهایقابخمشی متوسط فوالدی با جداگر لرزهای از استهالک

انرژی بیشتری نسبت به سیستمهای قاب دوگانه قاب خمشی فوالدی

متوسط با مهاربندی همگرای ویژه فوالدی ضربدری برخوردار است [.]11

راس و بومچرا ( )2017به بررسی عملکرد لرزهای سه نوع سازه

12طبقهی دارای جداساز  LRBو تکیهگاه ثابت که با سیستمهای مهاربندی
ضربدری و قاب خمشی طراحی شده بودند ،پرداختند .بر اساس نتایج تعداد

مفاصل پالستیک در سازه جداسازی شده بسیار کمتر از سازه با تکیهگاه

ثابت است [ .]12سودار و نووال ( )2017به بررسی لرزهای سازه جداسازی
شده متقارن و نامتقارن پرداختند .بر اساس نتایج ،با جداسازی از پایه در
سازه نامتقارن نسبت به سازهمتقارن ،پارامترهای دریفت و شتاب طبقات با

کاهش بیشتری روبرو شدند [ .]13یروان و همکاران ( )2019به بررسی 3
نوع سازه  6طبقه جداسازی شده نامتقارن L شکل با استفاده از آییننامه

ASCE7-16 پرداختند .درسازه نامتقارن مذکور سیستم جداساز عملکرد

مطلوبی داشته و مقادیر برشپایه و دریفت طبقات بیش از  70%کاهش یافته

است [ .]14کانگدا و باکر ( )2018به بررسی تأثیر پارامترهای سیستمجداگر از

قبیل ضریب تعدیل ،مقاومت تسلیمی ،نسبت سختی پساز تسلیم و جابجایی
تسلیمی بر پاسخ ساختاری ساختمانپرداختند در این تحقیق مشاهده شد که

LRB در کاهش شتاب ساختاری و ریزشهای سطحی که در ساختمان،

5570

(Z) با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی تحت اثر سه مولفه افقی و
(A10%)( 20% ،A20%) با جابجایی مرکز جرم و حالت متقارن (A0%)
در تحلیلها لحاظ شده است و رفتار سازه در دو حالت با تکیهگاه ثابت

(FB) و جداسازی شده از پایه (IB) بررسی شده است .بررسی عملکرد
سازههاینامتقارن جداسازی شدهفوالدی با سیستمهای مهاربندی مختلف
تحت اثر همزمان مولفههای افقی و قائم شتابنگاشتهای حوزه نزدیک
گسل ،وجه متمایز کننده این پژوهش از سایر پژوهشهای پیشین است.
2-معرفی مدلهای سازهای و سیستم جداساز

سازههای مورد بررسی در این مقاله ،سازه فوالدی پنج و ده طبقه با سه

نوع سیستم مهاربندی شامل ضربدری ،شورون و زیپر است .سیستم دال سازه،

تیرچه بلوک و کاربری سازه ،اداری ،نوع خاک تیپ  IIو لرزهخیزی ساختگاه

در رده لرزهخیزی خیلی زیاد ( )A=0.35ضریب رفتار سازه معادل ( )R=6و
ضریب اهمیت سازه برابر I=1در نظر گرفته شده است .بار مرده کف طبقات
 500 kg/m2و بار زنده برابر با  1000 kg/m2لحاظ شده است .علت انتخاب
این مقدار بار زنده ،ایجاد مقدارهای مختلف برون محوری جرمی با تغییر

دهانههایی است که بار زنده در آنها اعمال میشود .پالن ستون گذاری و
موقعیت اولیه مهاربندهادر شکل 1و برش قاب انتهایی سازه که به سه شکل

مهاربندی ( )V( ،)Xو ( )Zدر نظر گرفته شده اند ،در شکل  2مشاهده میشود.

مهاربندهای هم مرکز از سیستمهای موثر برای کنترل تغییر مکان ایجاد

شده در برابر بارهای جانبی است .صلبیت جانبی این سیستمها به علت

پیکربندی خرپاگونه آنها بسیار زیاد است .به طوری که یک سیستم قاب
فوالدی با مهاربندی هم مرکز از نوع شورون در مقایسه با سیستم قاب

خمشی میتواند تا ده برابر سختتر باشد [ .]22رفتار این سیستمها توسط
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جدول  .1خالصه سایر مطالعات مرتبط
Table 1. Summary of other related studies
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سوگین و همکاران
]19[ 2013

[]21

توضیحات
تحلیل پوشآور عملکرد لرزهای
سازه نامتقارن با قاب خمشی و
مهاربندی شده
بررسی دریفت طبقات سازه و
همچنین پاسخ شتاب در سازه 5، 8
و  12طبقه
کنترل پیچش سازه و پاسخ شتاب
سازه در مدل  2طبقه

بررسی کاهش اثرات پیچشی سازه
جداسازی شده
بررسی مولفههای افقی و قائم زلزله
بر نیروی محوری و پاسخ شتاب
سازه

شکل  .1پالن ستون گذاری و مهاربندی سازه
Fig. 1. Figure 1. Building plan and location of structural bracing systems
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شکل  .2سازههای فوالدی با مهاربندهای ()X,Z,V
Fig. 2. . Distribution of bracing systems at the height of structural frames

کمانش مهاربند فشاری طبقه اول کنترل میشود ،که منجر به محدود کردن

گسیختگی به یک محل و اتالف مقاومت جانبی میشود .با کمانش اعضای
طبقات پایین ،ظرفیت برشی کل قاب کاهش مییابد و بر همین اساس این
سازهها ضریب رفتار مطلوبی نخواهد داشت .در طبقات پایین به علت کمانش

عضو فشاری نیروی عمودی نامتعادل به محل تقاطع مهاربندها در تیر فوقانی

وارد میشود ،که سبب تغییر مکانی بیش از اندازه در وسط تیر میگردد.
پیامد این امر تیرهای قوی و نامتناسب با اعضای دیگر است .برای جبران
این کاستیها مدل جدیدی تحت عنوان مهاربندی زیپر پیشنهاد شد [.]23

طراحی سازه بر پایه آییننامه لرزهای  2800و مبحث دهم

مقررات ملی ساختمان و با رعایت ضوابط مربوط به طراحی لرزهای

انجام شده است .طراحی جداساز بر اساس آیین نامه ASCE7-16
( )1

بر مبنای زلزله MCER است .ستونهای سازه عالوه بر ترکیبات

بار متعارف ثقلی و جانبی ،با ترکیبات بار تشدید یافته بر پایه مبحث

دهم مقرارت ملی ساختمان طراحی و کنترل شدهان د [.]24-26
( )2

نامتقارنی ایجاد شده در سازه در حالت برون محوری جرمی ایجادشده

است .به منظور ایجاد برون محوری جرمی دو حالت مختلف سطح اشغال
بار زنده ،در ()13
پالن ساختمان در نظر گرفته شده است .بار زنده در نامتقارنی

(A10%) در دهانه درشکل  3و(A20%) درشکل 4نمایان شده است .در
سایر دهانهها نیز این مقدار صفر در نظرگرفته شده است .این عمل مسبب
(())42

تغییر در مرکز جرم سازه درراستایY شده است .بر این اساس سه مقدار برون
محوری جرمی  %10 ، %0و  %20در راستای Yساختمان ایجاد شده است.
( )3

( )4
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2- 1-طراحی سیستم جداساز لرزهای

جداساز در نظر گرفته شده در این پژوهش از نوع الستیکی با هستهی سربی

( )LRBاست .مدل رفتاری این نوع جداسازها در شکل  5نشان داده شده است.

پاسخ تغییر مکان و نیروی جداسازها در سامانهی جداسازی وپاسخ کلی

سازه در تراز جداسازی با استفاده از یک مدل از سازهی جداسازی شده که
امکان وارد کردن رفتار غیر خطی نیرو-تغییر مکان تجهیزات جداسازی و
سامانه مقاوم در برابر نیروهای جانبیرا دارد بر اساس آیین نامهASCE7-

16محاسبه گردیده شدهاست .بر اساس این آیین نامه محاسبه تغییر مکان
جداساز و سختیجداسازها در سطح زلزلهMCER؛ زلزله با احتمال  %2در

 50سالهاست.سختی جانبی موثر جداساز نیز از رابطه ( )1قابل محاسبه است:
)(1


𝑊𝑊
𝜋𝜋𝑤𝑤 2
√ = 𝑀𝑀𝑇𝑇
→ 𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = . ( )2
𝑔𝑔 𝑀𝑀𝐾𝐾
𝑀𝑀𝑇𝑇 𝑔𝑔

𝑆𝑆𝑀𝑀1حسب𝑔𝑔( )sکه مقدار
ای بر
 TMپریود موثر سازه جداسازی شده 𝑀𝑀لرز𝑇𝑇ه .
.
4/𝜋𝜋 2

= 𝑀𝑀𝐷𝐷

آن در این مقاله معادل  2/5ثانیه است و 𝛽𝛽𝑀𝑀 g
شتاب ثقل است .بر اساس این

آیین نامه سیستم جداساز باید حداقل توان تحمل تغییر مکان حداکثرDM ،
𝑊𝑊 𝑀𝑀𝐷𝐷
𝑤𝑤 2𝜋𝜋 2
𝑇𝑇جهت
کران𝐾𝐾پایین
کران باال و
که با استفاده از
ترین𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡
→ و در بحران√ی==
مشخصات ( .
)
= 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝛾𝛾
𝑔𝑔 𝑀𝑀𝐾𝐾
𝑀𝑀𝑇𝑇 𝑔𝑔

پاسخ افقی ،مطابق رابطه ( )2محاسبه شده را داشته باشد:
)(2


𝑀𝑀𝑇𝑇 𝑔𝑔 𝐾𝐾2 𝑆𝑆×𝑀𝑀1𝐷𝐷𝑦𝑦.
𝐹𝐹𝑦𝑦 = 𝑄𝑄 +
= 𝑀𝑀𝐷𝐷
.
4/𝜋𝜋 2
𝑀𝑀𝛽𝛽
𝑀𝑀𝐷𝐷
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝛾𝛾

= 𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑦𝑦𝐷𝐷 × 𝐹𝐹𝑦𝑦 = 𝑄𝑄 + 𝐾𝐾2
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شکل  .3سطوح اشغال بار زنده در برون محوری جرمی )%A10( %10
Fig. 3. Live load distribution area for mass asymmetry 10%

شکل  .4سطوح اشغال بار زنده در برون محوری جرمی )%A20( %20
Fig. 4. Live load distribution area for mass asymmetry 20%
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شکل  .5الگوی دو خطی سیستم جداساز
Fig. 5. Seismic isolator hysteresis model
جدول  .2مشخصات جداساز سازههای  5و  10طبقه
Table 2. Seismic isolator specifications in 5 and 10 floor structures
تعداد
طبقات
سازه

نوع
جداساز

قطر جداساز
()mm

ضخامت جداساز
()mm

سختی موثر
()kN/m

سختی
اولیه
()kN/m

تغییرمکان
طرح
()mm

5

LRB

400

160

941

1280

258

10

LRB

600

160

1206

7433

355

پارامتر شتاب طیفی طرح در زمان یک ثانیه با میرایی  5درصد MCE

بر حسب  g-sبرای خاک نوع  Cبنا بر آیین نامه  ASCE7-16برابرست
جداساز در تغییر مکان
عددی
با  BM ،0/78ضریب
𝜋𝜋2برای𝑤𝑤میرایی موثر سیستم 𝑊𝑊
2
)

(.

= 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐾𝐾 →

√ = 𝑀𝑀𝑇𝑇

𝑀𝑀𝑇𝑇موثر𝑔𝑔 20درصد برابر با 𝑔𝑔
𝑀𝑀1/5در𝐾𝐾 نظر گرفته شده
 DMاست که برای میرایی

است .ضخامت کل جداساز الستیکی صرف نظر از نظر ورقهای فوالدی
2

𝜋𝜋𝑤𝑤 2

𝑊𝑊

𝑀𝑀𝑇𝑇
 𝑆𝑆)Dو 𝑔𝑔 √
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑇𝑇𝐾𝐾→ .
باال و پایین آن ،بر پایه) ( .
𝑀𝑀1
= 𝑀𝑀
𝐷𝐷شکل
=تغییر
𝑔𝑔 𝑀𝑀𝐾𝐾
تغییر 𝑔𝑔
𝑀𝑀𝑇𝑇
حداکثر=
مکان حداکثر (. M
𝑀𝑀𝛽𝛽

4/𝜋𝜋 2

𝑀𝑀

نسبی قابل تحمل توسط الستیک ( )γmaxبه شرح زیر محاسبه میگردد:
)(3


𝑀𝑀𝑇𝑇 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑔𝑔 𝑆𝑆𝑀𝑀1 .
𝑀𝑀𝛽𝛽 𝑡𝑡𝐷𝐷𝑡𝑡𝑀𝑀== 4/𝜋𝜋 2 .
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝛾𝛾

417 /72

K1/K2
0/1
0/1

مشخصات جداسازهای سازه  5و  10طبقه در جدول  2ارائه شده است.
2- 2مشخصات زلزلههای ورودیتحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی سه مولفهای ،با هفت شتابنگاشت
مختلف ثبت شده در حوزه نزدیک که در جدول  3ارائه شده است ،انجام
میگیرد .دادههای زلزلههای ورودی از پایگاه  PEERاستخراج شده است
[ ]27بر پایه استاندارد  2800در صورت استفاده از هفت زوج شتابنگاشت
در تحلیل دینامیکی میتوان مقدار متوسط بیشینه بازتابهای به دست
آمده را به عنوان بازتاب سیستم تلقی کرد .شتابنگاشتهای انتخاب

𝑀𝑀𝐷𝐷
محاسبه
قابل 𝑡𝑡
تنش تسیلم جداساز برحسب کیلونیوتون بر اساس رابطهی ( )4نیز =
𝑦𝑦𝐷𝐷 × 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝑄𝑄 + 𝐾𝐾2
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

است.که در آن  Qمقاومت مشخصه جداساز و Dyتغییر مکان در حد تسلیم میباشد.
)(4


تنش
تسلیم
()kN

𝑦𝑦𝐷𝐷 × 𝐹𝐹𝑦𝑦 = 𝑄𝑄 + 𝐾𝐾2

شده بر پایه استاندارد  2800و سطح خطر  MCERمقیاس شدهاند .زمان

تناوب اصلی سازه  5طبقه 0/61ثانیه و سازه  10طبقه  0/99ثانیه است.
2- 3-تحلیل سازه

مدلسازی و تحلیل سازهها با استفاده از نرم افزار SAP2000 و
به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی انجام شده است .با توجه به سیستم
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جدول  .3مشخصات زلزلههای ورودی
Table 3. Specification of strong ground motions

نام زلزله

ایستگاه

سال

طبس

طبس

بم

ایمپریال
ولی

ایمپریال
ولی

ایمپریال
ولی

نورس ریچ
چی چی

بزرگای

عمق

زلزله

()km

ضریب مقیاس

شتابنگاشتها برای سازه
 5طبقه

برای سازه  10طبقه

1978

7/4

30

1/75

2 /07

بم

2003

6/6

8

2/60

2/60

دلتا

1979

6/5

9/3

1/84

2/06

الستنرو 06

1979

6/5

9/3

1/51

1 /43

السنترو 05

1979

6/5

9/3

1/51

1 /51

سیلمار

1994

6/7

11/4

1/14

1 /40

TCU047

1999

6/6

33

2/03

1 /89

سازهای مورد پژوهش مولفه شکلپذیری سازه ،نیروی محوری مهاربندها

3-نتایج تحلیل سازه  5طبقه

است ،لذا مفاصل خمیری محوری ،درمهاربندها بر اساس پارامترهای نشریه

ASCE 41 تعریف شده است .مدلسازی جداساز نیز با استفاده از المان
لینک غیرخطی از نوع Rubber Isolator انجام شده و رفتار جداساز
به صورت ایدهآل دو خطی در نظر گرفته شده است که دارای خصوصیات

غیرخطی در راستای برشی و خصوصیات خطی در سایردرجات آزادی است.

در هر یک از شرایط در نظر گرفته شده برای سازه با مهاربندهای

ضربدری (X) ،شورون (V) و زیپر (ستون دوخت) (Z) در دو حالت
پایه ثابت (FB) و جداسازی شده (BI) و میزان نامتقارنی (A0%)،

(A10%) و (A20%) در نظر گرفته شده است تا امکان مقایسه بین
عملکرد مهاربندها ،بررسی اثرات جداسازی و نامتقارنی وجود داشته باشد.
ل و تحلیل
2- 4-صحت سنجی مد 

در این مقاله جهت کنترل صحت مدل ساخته شده و تحلیلها درنرم افزار،

نتایج ،با مقاله منصوری و حصاری ( )1396مقایسه شده است .میزان جابهجایی

طبقات در سازه  5طبقه با مهاربند ضربدری تحت اثر زلزله طبس توسط مدل

این مقاله و مدل منصوری و حصاری ( )1396در شکل  6نمایش داده شده است.
بیشترین اختالف در پاسخ دو مدل برابر با  %4/5است که نشان از

تطابق خوب نتایج دارد.

ضریب مقیاس شتابنگاشتها

نتایج تحلیل در حالتهای مختلف ارائه شده برای سازههای  5و 10طبقه
مورد بررسی قرار گرفته است .ابتدا رفتار دو سازه متقارن جداسازی شده و
تکیهگاه ثابت مورد بررسی قرار گرفته است و نتایجی همچون جابهجایی طبقات
و انرژی ورودی در این سازهها به دست آمده است.سپس رفتار سازه نامتقارن
جداسازی شده که هدف اصلی اینپژوهش است در دو حالت برون محوری
 %10و  %20سازه با سه نوع مهاربندی مختلف مورد بحث قرار گرفته است.
در خصوص سازههای نامتقارن چالش اصلی ،ایجاد پیچش در
سازه و وارد شدن نیروهای مازاد به عضوها به دلیل اثرات پیچشی
است .ایجاد پیچش در سازهها معموال در دیافراگم کف طبقات نمایان
میشود ،به طوری که در سازه متقارن این مقدار پیچش نزدیک به صفر
است .با افزایش خروج از مرکزیت ،مقدار دوران طبقات نیز افزایش پیدا
میکند .لذا در این پژوهش میزان دوران در هر طبقه نیز مورد بررسی
قرار گرفته شده است .همانطور که در جدول  4مشاهده میشود.
با افزایش خروج از مرکزیت جرمی سازه میزان دوره تناوب سازه و نسبت
دوره تناوب سازه جداسازی شده به سازه با تکیهگاه ثابت نیز افزایش یافته است.
این نسبت در سازهی با مهاربند شورون به بیشترین مقدار ( 3/01برابر) و در
کمترین مقدار ( 2/8برابر) در مهاربند ضربدری با خروج از مرکزیت  %20است.
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شکل  .6مقایسه جابهجایی طبقات در سازه مدلسازی شده در مطالعه حاضر و مقاله منصوری و حصاری]28[ )1396(
Fig. 6. Decomposition of the avarege input energy of the structure with a symmetrical fixed base

جدول  .4دوره تناوب سازه های  5طبقه دارای مهاربندهای ( ،)X,V,Zپایه ( )FBو ( )BIو نامتقارنی (()A0%, A10%, A20%
Table 4. Natural period of a 5-story isolated & fixed base structure with different bracing systems (X, V, Z) and
)different asymmetric percentages (A0%, A10%, A20%

A20%

A10%

A0%

0.60

0.55

0.53

3.05

2.52

2.49

1.83
0.62

1.87
3.01
0.61
1.8

2.95

1.32

1.39

0.57

0.60

1.39

1.49

2.43

2.48

0.570

0.60

1.35

1.44

2.36

2.39

نوع سازه
X- FB
X-BI
TX-BI/TX-FB
V-FB
V-BI
TV-BI/TV-FB
Z-FB
Z-BI
TZ-BI/TZ-FB

سازه در دو حالت جداسازی شده و تکیهگاهثابتاز نظر انرژی ورودی به

دارای جداساز %59 ،توسط جداسازها مستهلک شده است .با ایجاد نامتقارنی

متوسط انرژی ماکزیمم جنبشی ،پتانسیل و جذب شده توسط اجزای

جداساز سازه به طور میانگین تحت اثر  7رکورد زلزله در شکل  9نمایش داده

 .)7بر اساس نتایج نشان داده شده در شکل  8از انرژیهای ورودی به سازه

در سازه با مهاربند  ،59% ،Zمهاربند  57% Vو مهاربند  58% Xدر مقایسه

سازه ،جابهجایی طبقات ،نیروی برش پایه مورد بررسی قرار گرفته شده است.

سازه متقارن با مهاربندهای مختلف به ترتیب  %23 ، %4و  %73است (شکل
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در سازه و مقایسه عملکرد انواع مهاربندها ،شاخص انرژی جذب شده توسط
شده است .در اثر جداسازی سازه متقارن ،انرژی جذب شده توسط جداساز
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شکل  .7متوسط تجزیه انرژی ورودی سازه با تکیهگاه ثابت متقارن

شکل  .8متوسط تجزیه انرژی ورودی سازه با جداساز  LRBمتقارن

Fig. 7. Decomposition of the avarege input energy of
the structure with a symmetrical fixed base

Fig. 8. Decomposition of the avarege input energy of
the structure with a symmetrical isolated base

شکل  .9درصد انرژی جذب شده توسط جداساز سازه  5طبقه دارای مهاربندهای ( )X,V,Zو نامتقارنی()A0%, A10%, A20%
)Fig. 9. Energy absorbed by the base-isolator of a 5-story structure with braces (X, V, Z) and (A0%, A10%, A20%
asymmetries

با سازه تکیهگاه ثابت به خود اختصاص داده است .در میان سازه نامتقارن

مهاربندی و با نامتقارنیهای مختلف نمایش داده شده است .سازه با مهاربند

( )A10%و ( ،)A20%سازه با سیستم مهاربندی  Zبیشترین مقدار در جذب

رسیده و به دلیل جذب انرژی جداساز برش پایه به طور میانگین %80

با مهاربندهای مختلف ،جداسازی از پایه در سازه با خروج از مرکزیتهای
انرژی توسط جداساز نسبت به سایر سیستمهای مهاربندی را داشته است.

در شکل  10درصد کاهش میانگین برش پایه در سازه  5طبقه با

 Zکمترین میزان برش پایه و سازه با مهاربند  Vبه بیشترین این مقدار
کاهش پیدا کرده که این موضوع سبب بهبود عملکرد لرزهای سازه شده
است .در سازه با نامتقارنی ( ،)A10%میزان برش پایه  %35افزایش یافته
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شکل  .10درصد کاهش مقادیر متوسط نیروی برش پایه سازه  5طبقه دارای مهاربندهای ( )X,V,Zو نامتقارنی ( )%20 A,%10 A,%0 Aدر
اثر جداسازی
& )Fig. 10. Average base shear reduction by isolation system in 5-story structure with different braces (X, V, Z
)asymmetric values (A0%, A10%, A20%

شکل  .11منحنی دیسپرژن سرعت فاز لوله فوالدی با قطر  220میلیمتر و ضخامت  4/8میلیمتر
Fig. 11. Average maximum sotry drift of 5-story structure (base-isolated and fixed base) with different
)braces(X, V, Z) & asymmetric values (A0%, A10%, A20%

و با ایجاد ( ،)A20%این مقدار  %83افزایش پیدا کرده است .با افزایش

داده است .در میان سازهها با مهاربندهای مختلف ،سازه با مهاربند X

ثابت کمتر شده است و جداساز تاثیر مناسبتری در سازه متقارن نسبت به

میزان؛ در بیشترین مقدار خود  %1/6در سازه با تکیهگاه ثابت و در سازه

نامتقارنی میزان کاهش برش پایه در سازه جداسازی شده نسبت به پایه

سازههای نامتقارن داراست .همچنین در اثر جداسازی سازههای نامتقارن
( )A10%و ( ،)A20%سازه با سیستم مهاربند  Zبیشترین مقدار و سیستم
مهاربندی  Vکمترین میزان کاهش را نسبت به سایر مهاربندها داراست.

عملکرد مناسبتری نسبت سایر سیستمهای مهاربند داشت که این
جداسازی شده  %0/3است .همین پارامتر در سازه با مهاربند  Vو پایه

ثابت  %2/1و با جداسازی پایه این مقدار به  %0/35کاهش یافته است.
در این بخش به منظور بررسی رفتار سازههای نامتقارن جرمی و

در شکل  11مقادیر دریفت طبقه با مهاربندهای X  ، Vو Z در

سیستمهای مهاربندی مختلف ،تغییرات مقدار دوران طبقات که متناسب

در پایه میزان دریفت هر طبقه در سازه را در حدود  80درصد کاهش

دوران هر طبقه ،اختالف تغییر مکان جانبی دو انتهای سازه ،بر بعد سازه

دو حالت جداسازی شد ه و تکیهگاه ثابت نمایش داده است .جداسازی
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با مقدار لنگر پیچشی در سازه است ،مطالعه شده است .به منظور محاسبه
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شکل  .12مقدار میانگین دوران طبقات سازه با مهاربندX با پایه IB)( و FB)( با نامتقارنی ()A10%, A20%
& Fig. 12. Average sotry rotation of 5-story structure (base-isolated and fixed base) with X brace
)different asymmetric values (A10%, A20%

شکل  .13مقدار میانگین دوران طبقات سازه با مهاربند V با پایه IB)( و FB)( با نامتقارنی()A10%, A20%
& Fig. 13. Average sotry rotation of 5-story structure (base-isolated and fixed base) with V brace
)different asymmetric values (A10%, A20%

در راستای عمود تقسیم شده است .میانگین دوران طبقات در سازههای با

است و در جداسازی سازه نرخ افزایش دوران در طبقات متوالی کوچکتر

همانطور که مشاهده میشود بیشترین میزان دوران در بام سازه اتفاق

X  ، 80% ،مهاربند V  70%و مهاربند Z  75%کاهش یافته است.

مهاربندی  V ،Xو  Zبه ترتیب در شکل  12-14نشان داده شده است.

است .مقادیر دوران طبقات در اثر جداسازی به طور متوسط در مهاربند

5579
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.جدول  .5دوره تناوب سازههای  10طبقه دارای مهاربندهای (X,V,Z) ،پایه (FB) و (BI) و نامتقارنی()A0%, A10%, A20%
Natural period of a 10-story isolated & fixed base structure with different bracing systems (X, V, Z) and dif)ferent asymmetric percentages (A0%, A10%, A20%

نوع سازه

A20%

A10%

A0%

1.51

1.46

1.35

X- FB

3.06

2.58

X-BI

2.1

1.91

TX-BI/TX-FB

1.47

1.36

V-FB

3.11

2.61

V-BI

2.12

1.92

TV-BI/TV-FB

1.45

1.34

Z-FB

3.03

2.55

Z-BI

2.09

1.9

TZ-BI/TZ-FB

3.53
2.34
1.53

3.64

2.38
1.5

3.43
2.29

شکل  .15درصد انرژی جذب شده توسط جداساز سازه  10طبقه دارای مهاربندهای (X,V,Z) و نامتقارنیA0%, A10%, A20%))
& )Fig. 15. Energy absorbed by the base-isolator in 10-story structure with different braces (X, V, Z
)asymmetric values (A0%, A10%, A20%

4-نتایج تحلیل سازه  10طبقه

در این بخش به بررسی دینامیکی سازه ده طبقه با  3نوع مهاربند مختلف

و با نامتقارنیهای جرمی  %10و 20%پرداخته شده است و نتایج حاصل از
تحلیل دینامیکی غیر خطی شامل :انرژی ورودی سازه ،برش پایه،جابه جایی

طبقات ،پیچش طبقات تحت  7رکورد مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،نتایج حاصل از تحلیلها نشان
میدهد که زمان تناوب سازه جداسازی شده  10طبقه متقارن ( ،)A0%با

خروج از مرکزیت ( )A10%و ( )A20%در مد اول ارتعاش به طور میانگین 1/9
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برابر مقدار مشابه در سازه با تکیهگاه ثابت افزایش یافته است که با افزایش

خروج از مرکزیت این نسبت به حداکثر خود در سازه با مهاربند  Vبه حداکثر

خود یعنی  2/38برابر رسیده است .در میان مهاربندهای مختلف ،مهاربند
 Zدوره تناوب کمتری در سازه جداسازی شده و تکیهگاه ثابت را داراست.

شکل  15میانگین انرژی جذب شده توسط جداساز سازه ده طبقه

فوالدی تحت  7رکورد زلزله را نشان میدهد .با افزایش نامتقارنی
جرمی سازه میزان جذب انرژی توسط جداساز کاهش یافته است.
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شکل  .16مقدار متوسط کاهش برش پایه در سازه  10طبقه با مهاربندهایX,V,Z ،پایه،(IB)(FB)و نامتقارنی ()A0%, A10%, A20%
& )Fig. 16. Average base shear reduction by isolation system in 10-story structure with different braces (X, V, Z
)asymmetric values (A0%, A10%, A20%

شکل  .17مقدار متوسط دریفت طبقات در سازه  10طبقه با مهاربندهایX,V,Z ،پایه(FB), (IB)و نامتقارنی(A0%, A10%, A20%))
Fig. 17. Average maximum sotry drift of 10-story structure (base-isolated and fixed base) with different
)braces(X, V, Z) & asymmetric values (A0%, A10%, A20%

نتایج نشان میدهد که متوسط جذب انرژی در سازه متقارن و نامتقارن

سیستم مهاربندی  Zدر سازه متقارن ( )A0%بیش از  %66کاهش در نیروی

داراست .جداسازی از پایه باعث جذب  55درصدی انرژی ورودی سازه شده

 %48به  %42رسیده است و عملکرد مناسبی مشاهده میشود (شکل .)16

مهاربند  Zبیشترین و سازه با مهاربند  Vکمترین مقدار نسبت به سایر مهاربندها

است که با افزایش خروج از مرکزیت ( ، )A20%این میزان به  %42رسیده است.
بررسیها حاکی از آن است که در صورت افزایش نامتقارنی سازه

میزان کاهش برش در صورت جداسازی از پایه سازه کمتر شده و در میان
سیستمهای مهاربندی ،مهاربند  Vدر سازه متقارن ( )A0%و در سازه
نامتقارن ( )A10%و ( )A20%نسبت به سایر سازههای جداسازی شده از

پایه با مهاربندهای مختلف عملکرد ضعیفتری را از خود نشان داده است.

برش داشته و با افزایش نامتقارنی ( )A10%و ( )A20%این میزان کاهش از
در شکل  17میانگین دریفت طبقات سازه ده طبقه با انواع

سیستمهای مهاربندی ( )X,V,Zتحت هفت رکورد زلزله در
سازه متقارن قابل مشاهده است .بیشینه دریفت در قابی اتفاق می

افتد که فاصله دور از مرکز جرم سازه واقع شده است به همین منظور

جابهجاییهای طبقات در دورترین قاب نمایش داده شده است.

5581
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شکل  .18مقدار متوسط دوران طبقات در سازه  10طبقه با مهاربندX ،پایه،(IB)(FB)و نامتقارنی(A0%, A10%, A20%)
Fig. 18. Average sotry rotation of 10-story structure (base-isolated and fixed base) with X brace & differ)ent asymmetric values (A10%, A20%

شکل  .19مقدار متوسط دوران طبقات در سازه  10طبقه با مهاربند Vپایه،(IB)(FB)و نامتقارنی(A10%, A20%)
Fig. 19. Average sotry rotation of 10-story structure (base-isolated and fixed base) with V brace & dif)ferent asymmetric values (A10%, A20%

دریفت طبقات در سازه جداسازی شده نسبت به سازه پایه ثابت

عملکرد ضعیفتری نسبت به سایرین داشته است برابر با  %0/51است.

با پایه ثابت با سیستمهای مهاربندی مختلف ،مهاربند  Vبرابر با ،%2/3

مختلف در شکل  18تا شکل  20نشان داده شده است .با افزایش نامتقارنی

کاهش چشمگیری داشته است .بیشترین مقدار دریفت در طبقات سازه
مهاربند  %2/2 Zو مهاربند  Xبه  %2/1رسیده ولی در سازه جداسازی
شده این میزان در حدود  %75کاهش یافته است و مهاربندهای  Vکه
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دوران طبقات در سه نوع سیستم مهاربندی سازه ده طبقه با مهاربندهای

جرمی از  %10به %20میزان پیچش نیز افزایش مییابد اما در سازه جداسازی
شده کاهش قابل توجهی در دوران سازه مشاهده میشود .در سازه با نامتقارنی
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شکل  .20مقدار متوسط دوران طبقات در سازه  10طبقه با مهاربندZ ،پایه،IB)(FB) و نامتقارنی)A10%, A20%)
Fig. 15. Average sotry rotation of 10-story structure (base-isolated and fixed base) with Z brace & different
)asymmetric values (A10%, A20%

جدول  .6متوسط نسبت دوره تناوب سازه جداسازی شده به تکیهگاه ثابت در ارتفاعهای  5و  10طبقه با مهاربندهای ()X,V,Z
Table 6. Average ratio of natural period of isolated structure to structure with fixed base in 5 and 10
storey buildings with different bracing systems

نوع سازه
 5طبقه

 10طبقه

سازه ()A0%

سازه ()A20%

سازه ()A10%

X

V

Z

X

V

Z

X

V

Z

2.49

2.43

2.36

2.52

2.48

2.43

3.05

3.01

2.95

1.91

1.92

1.9

2.1

2.12

2.09

2.34

2.38

2.29

 A20%بین مهاربندهای مختلف مهاربند  Vدوران طبقه بام  %4/5که

5-مقایسه عملکرد لرزهای سازه  5طبقه و  10طبقه

بیشترین دوران و مهاربند Xهمین میزان برابر با  %2/3که کمترین میزان

با افزایش ارتفاع سازه ،عملکرد سیستم جداساز لرزهای کم رنگتر

کاهش دوران نیز تغییر میکند مثال در طبقه بام (بیشترین میزان دوران) در

ثابت  5طبقه و  10طبقه که در جدول  6مشاهده میشود ،نشان میدهد

 40 ، %20درصد کاهش مشاهده میشود که با افزایش خروج از مرکزیت

از مرکزیت ( )A0%به ( )A20%این نسبت نیز افزایش یافته است.

سازه با کاهش خروج از مرکزیت عملکرد مناسبتری را داشته است.

مهاربندی  Xبیشترین نسبت و مهاربند  Zکمترین نسبت را داشته است.

دوران را بین سیستمهای مختلف داراست .با افزایش خروج از مرکزیت درصد

شده است .متوسط نسبت دوره تناوب سازه جداسازی شده و تکیهگاه

حالت خروج از مرکزیت  49 ،%10درصد کاهش و برای خروج از مرکزیت

که با افزایش ارتفاع سازه ،این نسبت کمتر شده و نیز با افزایش خروج

این میزان کاهش یافته است .این موضوع بیانگر آن است که جداسازی

در میان سیستمهای مهاربندی در هر دو سازه  5و  10طبقه ،سیستم
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شکل  .21متوسط تغییرات جذب انرژی سامانه جداساز درسازه با ارتفاعهای  5و  10طبقه با مهاربندهای(X,V,Z) ونامتقارنی
(A0%, A10%, A20 %)
Fig. 21. Average energy absorption by the isolation system in 5 and 10 story structures with different
(A0%, A10%, A20 %( ) & asymmetric valuesX, V, Z( braces

شکل  .22متوسط تغییرات کاهش برش پایه سازه جداسازی شده و تکیهگاه ثابت در ارتفاعهای  5و  10طبقه با مهاربندهای
(X,V,Z) ونامتقارنی(A0%, A10%, A20%))
Fig. 22. Average base shear reduction by the isolation system in 5 and 10 story structures with different
)A0%, A10%, A20%( ) & asymmetric valuesX, V, Z( braces

نتایج بررسیهای انجام شده نشان داد که با افزایش تعداد

شکل  22نشان دهنده متوسط تغییرات کاهش برش پایه در سازه جداسازی

در شکل  21متوسط تغییرات جذب انرژی سامانه جداساز در سازه  5و 10

میزان کاهش برش پایه به طور میانگین  %27کمتر شده که بیانگر آن است که

طبقات از  5به  ،10جذب انرژی توسط جداساز کمتر شده است.

شده و پایه ثابت در اثر تغییرات ارتفاع است .در اثر افزایش تعداد طبقات سازه،

طبقه نشان داده شده است .با افزایش ارتفاع سازه این مقدار به طور متوسط

جداساز در سازه  5طبقه موثرتر بوده است .بیشترین تغییر کاهش برش پایه با در

طبقات سیستم مهاربندی  Zو سیستم مهاربندی  Vکمترین مقدار را داشته است.

 Zبا  %25کاهش کمترین تغییر را نسبت به سایر مهاربندها را داشته است.

 %7کاهش یافته و بیشترین جذب انرژی توسط این سامانه در اثر افزایش تعداد
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نظر گرفتن افزایش ارتفاع سازه سیستم مهاربند  28% Vو سیستم مهاربندی
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شکل  .23متوسط تغییرات ماکزیمم دریفت سازه جداسازی شده و تکیهگاه ثابت در ارتفاعهای  5و  10طبقه با مهاربندهای ()X,V,Z
Fig. 23. Average maximum story drift by the isolation system in 5 and 10 story structures with different
)A0% A10%,A20%( ) & asymmetric valuesX, V, Z( braces

شکل  .24مقدار ماکزیمم دوران طبقات سازه  5و  10طبقه جداسازی شده و پایه ثابت با نامتقارنی (A10%, A20 %)و مهاربند ()X.V.Z
Fig. 24. Average maximum story rotation by the isolation system in 5 and 10 story structures with different
(A0%, A10%, A20 %( ) & asymmetric valuesX, V, Z( braces

همانطور که در شکل  23مشاهده میشود با افزایش تعداد طبقات

و مهاربند  Vعملکرد ضعیفتری در ماکزیمم دریفت طبقات داراست.

سازه متقارن با انواع مهاربندها در سازه  5طبقه عملکرد مناسبتری نسبت

حداکثر دوران سازه به طور متوسط  %70افزایش پیدا میکند (شکل  )24در

سازه ماکزیمم دریفت نیز افزایش یافته است .عملکرد جداسازی از پایه در
به سازه  10طبقه داشته به طوری که در سازه  5طبقه در اثر جداسازی
این شاخص  %85کاهش و در سازه  10طبقه  %73کاهش مشاهده

شده و از میان مهاربندها  Zعملکرد مناسبتری نسبت به سایرین داشته

نتایج نشان داد طور کلی با افزایش تعداد طبقات سازه از  5به  10میزان

اثر جداسازی سازه میزان تغییرات دوران طبقات در سازه  5طبقه  %75کاهش

و در سازه 10طبقه  %45کاهش یافته و جداسازی از پایه در سازه  5طبقه
در مولفه پیچشی سازه عملکرد موثرتری نسبت سازه  10طبقه داشته است.
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مهاربندهای مختلف در سازه  5طبقه مهاربند زیپی در سازه  10طبقه ،سازه

6-نتایج

با مهاربند ضربدری کمترین میزان دریفت را از خود نشان داد .همچنین

در این مقاله رفتار لرزهای سازههای فوالدی با مهاربندهای  V ،Xو

افزایش نامتقارنی در سازه ،بر دریفت طبقات سازههای با پایه ثابت و

 Zبا تعداد طبقات  5و  10با میزان خروج از مرکزیت جرمی A10%،A0%

جداسازی شده تاثیری ندارد.

و  A20%در دو حالت جداسازی شده از پی توسط جداساز  LRBو

-5نامتقارنی در سازه با تکیهگاه ثابت باعث به وجود آمدن پیچش در

تکیهگاه ثابت ،تحت  7شتابنگاشت زلزله با مشخصات لرزهای متفاوت

سازهها میشود ،اما همین نامتقارنی در سازه جداسازی شده پیچش کمتری

مورد بررسی قرار گرفته است .با استفاده از تحلیل غیر خطی تاریخچه

را به وجود میآورد .از میان سازهها با مهاربندهای مختلف ،سازه با مهاربند

زمانی ،دوره تناوب ،انرژی جذب شده توسط جداساز ،برش پایه ،دریفت

 Xکمترین میزان پیچش و سازه با مهاربند  Vبیشترین میزان پیچش را

طبقات و دوران سازهها بررسی شد .از نتایج مهم به دست آمده میتوان به

در طبقات داراست .با افزایش تعداد طبقات سازه از  5به  10طبقه میزان

موارد زیر اشاره نمود:

دوران طبقات سازه نیز افزایش پیدا کرده است و جداسازی از پایه در سازه

-1با افزایش خروج از مرکزیت جرمی ( )A0%به ( )A20%میزان

 5طبقه ( )%75موثر از سازه  10طبقه ( )%45واقع شده است.

دوره تناوب سازه از  %25افزایش یافته است .در بین سازه با مهاربندهای
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