
رانـدسي عمـگره ملي مهنـكنپنجمين   
، ايران مشهد ،فردوسي مشهد، دانشگاه 1389 ارديبهشت 16 تا 14  

 هاي فوالدي در برابر بارهاي انفجاري ارزيابي رفتار قاب
 
 

  3 احمد شوشتري،2يسيناي، سينا 1احسان محتشمي
  دانشجوي دكتري سازه، دانشگاه فردوسي مشهد -1

  كارشناس ارشد سازه، دانشگاه فردوسي مشهد -2
  استاديار، گروه عمران دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد -3

 
ehsan_mohtashami@yahoo.com 

sina_sinaie@yahoo.com 
ashoosht@um.ac.ir  

 
 خالصه

 9بدين منظور، يك قاب خمشي فوالدي سه طبقه با . شودها بررسي ميهاي فوالدي در اثر وقوع انفجار در نزديكي آندر اين مقاله، رفتار سازه
 عملكرد  سپس.شود تحليل ميABAQUSافزار   نرم به كمك بعدي بارگذاري انفجاري و به صورت سه از ابعاد تير و ستون، تحت اثر دوتركيب

 با افزايش باشند وها مهمترين عامل در تعيين رفتار قاب مي، ستوندهدنتايج تحليل عددي نشان مي .دشوارزيابي مي بارگذارياين سازه تحت اثر 
كند؛ در حالي كه تغييرمكان مكان مطلق طبقات كاهش چشمگيري پيدا مي تغييريابد واي بهبود ميه به نحو قابل مالحظمعيار آسايش ،هاآنابعاد 

 جانبي هاي داخلي بر كاهش تغييرمكانهاي پيراموني بيشتر از افزايش ابعاد ستونهمچنين، افزايش ابعاد ستون. يابدنسبي طبقات تغيير چنداني نمي
  .گذاردتاثير مي

 
 .عملكرد در انفجار، تحليل ديناميكي غيرخطي، ارزيابي خمشي  فوالديبارگذاري انفجاري، قاب: كلمات كليدي

 
 

  مقدمه  .1
 

 TNTواحد  . بمب باشد مختلفاي يا در اثر انواع  انفجار هستهتواند به صورت احتراق گازها، ميانفجار حاصل آزاد شدن ناگهاني انرژي است كه 
توان با استفاده از ضرايب   نباشد، معادل آن را ميTNTزماني كه مادة منفجره از نوع . شود  استفاده ميانفجارمعموالً به عنوان مرجعي براي تعيين قدرت 

اتفاقي بودن موقعيت  به توان شود، مي هاي اساسي يك انفجار كه باعث وارد شدن نيرو بر سازه مي از مشخصه .]1[ول به دست آورداقيد شده در جد
گيرد، انرژي به  هنگامي كه يك انفجار صورت مي .اشاره كرد )ثانيه تا چند ثانيه بين چند ميلي(ر كم زمان اث و ديناميكي و گذرا بودن نيروها، انفجار

 كه در اين  و انتشار امواج در زمين و هوا تقسيم كردتشعشعات حرارتي  بخشتوان به دو ا مياثر اين آزاد شدن انرژي ر. شود صورت ناگهاني آزاد مي
اين امواج با سرعتي بيش . شوند، عامل اصلي تخريب سازه هستند كه در هوا منتشر مياز انفجار امواجي  .گيردرار ميمقاله فقط بخش دوم مورد توجه ق

همچنين . يابد ها افزايش مي در اثر بازتاب اين امواج بر روي سطح سازه، فشار حاصل از آن.كنند كرده و به سازه برخورد مياز سرعت صوت حركت 
در حين اين جريان، . دهند  از طريق درها، پنجره و بازشوها به داخل سازه نفوذ كرده و اعضاي داخلي سازه را تحت تأثير قرار ميامواج هواييبخشي از 

 كند كه اين فرآيند تا زماني ادامه پيدا مي.  كاهش يا افزايش فشار حاصل از موج گرددسببتواند  دهد كه مي هاي سازه رخ مي انكسار امواج نيز در گوشه
هاي  كنند، در مسير حركت خود، مولكول از طرف ديگر، امواجي كه با زمين برخورد مي. همة محيط قابل دسترسي سازه تحت اثر فشار موج قرار گيرد

  .نمايند ايجاد مي) فشار اتفاقي(هوا را فشرده كرده و يك فشار كليِ محيطي 
  
 
   صورت مساله  .2
  

تحت اثر بار انفجاري  1شكل مطابق  سه طبقه،  قاب فوالدييكها، نزديكي آن انفجار بيروني و در نگام وقوعهاي فوالدي به هبراي بررسي رفتار سازه
ها به صورت صلب و اتصال تيرها به ستون.  شده استانتخاب به صورت قاب خمشي y و x  جانبي سازه در هر دو جهتيسيستم باربر. شودقرار داده مي

همة اجزاي سازه از فوالد نرمه با تنش نهايي   و از نوع دال با تيرهاي مختلط فرض شده است نيزكف سازه. باشدميدار ها به پي گير اتصال پاي ستون
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MPa 363=uf و تنش تسليم MPa 235=yfهاي طبقاتي،  افزار رايج طراحي ساختمان نرم به كمك هطراحي متعارف ساز .اند  انتخاب شده

ETABS ]2[ ،مطابق مبحث دهم مقررات ملي ساختمان]4[بر اساس مبحث ششم مقررات ملي ساختمان  كه بارهاي مرده، زنده و زلزلهتحت اثرو  ]3[ 
اند كه سازه در شهر مشهد قرار دارد و بر روي   با اين فرض به دست آمدهي ناشي از زلزله بارهاالزم به ذكر است، .انجام شده استاند، محاسبه گشته

ها از نظر مقدار تنش( است تا از يك سو، انتخاب مقاطع نزديك به حالت بهينه صورت گرفته طراحي در چند مرحله . بنا شده استIIزميني با خاك نوع 
ي انفجاري بر  آتي كه اثر بارهاهاي توان در بخش بدين ترتيب مي.  ساده و يكنواخت باشدديگر، طراحي اجزاباشد و از سوي ) و تغييرمكان جانبي سازه

يج طراحي سازه ا نت.اي مناسب و قابل درك، تجزيه و تحليل نمودشود، ميزان تاثير هر يك از انواع اعضا را بر رفتار كلي سازه، به گونهسازه بررسي مي
 و از بحث اند احي شده اتصاالت براي ظرفيت نهايي عضو متصل به خود طرها فرض خواهد شد  در همة تحليلتوجه شود كه.  آمده است1در جدول 

  .دربارة اتصاالت صرفنظر خواهد شد
  
 
  ي انفجاربارگذاري  .3
  

به عنوان نمونه در نظر ) تقريبا در تراز ارتفاعي صفر( متر از برِ سازه و در ارتفاع بسيار كمي از سطح زمين 15 در فاصلة kg-TNT 800انفجاري برابر با 
 به 2اي وجوه مختلف سازه مطابق شكل هاي سازه زمان ناشي از انفجار را براي گره-توان نمودار فشار مي6 تا 1 هايبا استفاده از رابطه. گرفته شده است

ها با در محاسبة سطح بارگير گره. شودها حساب ميها در سطح بارگير متناظر گرهضرب فشار گرهحاصل از سپس، بارهاي گرهي. ]5و1[دست آورد
  .پوشي شده استها در كاهش نيروي وارد به قاب چشم از اثر آندهند،سازه در برابر موج انفجار از خود مقاومت نشان ميفرض اين كه بازشوهاي نماي 

  

  
  پالن                                           نماي جانبي                                           

   مشخصات هندسي سازه-1 شكل
  
  

   طراحي اوليهنتايج - 1 جدول
  )مترابعاد به سانتي(مقطع طراحي شده   نوع جزء

 Box 30×30×3  هاي پيراموني ستون
 Box 30×30×3  هاي داخلي ستون

  y(  IPE30 راستاي(تيرهاي طولي 
  x(  IPE30 راستاي(تيرهاي عرضي 
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  ازهس) رو به انفجار(تغييرات فشار بر روي وجه جلويي 

    

  
  تغييرات فشار بر روي وجوه كناري و بام سازه  تغييرات فشار بر روي وجه پشتي سازه

  نمودار تغييرات فشار بر حسب زمان ناشي از انفجار روي وجوه مختلف سازه -2 شكل
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 0q.باشد-مي kgf/cm2 بر حسب  فشار افزودهPSO  وkgf/cm2  بر حسبهوافشار  kgf ،P0 بر حسب TNT وزن معادل Wها، در اين رابطه
 .آيد شود و در واقع، بادي است كه در اثر انفجار به وجود مي  ايجاد ميهواجايي ذرات  به در اثر جا است كه kgf/cm2  بر حسبفشار حداكثر ديناميكي

PR بر حسبفشار حداكثر موج بازتابي  kgf/cm2شود  سطح سازه ايجاد مي حاصل از برخورد و بازتاب موج ازاردر اثر جمع شدن فش باشد كه مي. V 
 كه فشار حاصل  ثانيه، فاصلة زماني است  بر حسب ميليمدت زمان اثر فشار ديناميكي tD .دنباش ميm/sبر حسب سرعت صوت  us  وسرعت موج انفجار

مدت زمان اثر  tC .باشدثانيه مي  بر حسب ميلي وجوه كناري و پشتي سازهموج ضربه براياثر مدت زمان  tB .كند از انفجار بر وجه جلويي سازه اثر مي
اي است كه موج انفجار به وجه جلويي سازه رسيده و همزمان با موج بازتاب شده، حداكثر فشار ممكن را به  بازهباشد و  ميبر حسب ثانيه موج بازتابي
  .]5و1[باشدميبر حسب متر   سازه)رو به انفجار( جلوييفاع سازه و نصف طول وجه برابر با مقدار كوچكتر بين ارت نيز S .كند سازه وارد مي

در گام نخست، همة نيروهاي انفجاري در مدت زمان متناظرشان بر .  سازه به طور كلي در دو گام زماني انجام شده استبارگذاري انفجاري
 حالت براي موقعيت انفجار در نظر ، دو3  همانند شكلالزم به ذكر است. شودداده مي شوند و در گام بعدي، به سازه اجازة ارتعاش آزادسازه اعمال مي
  :گرفته شده است

  . از آنm 15در فاصلة و انفجار روي محور تقارن طولي سازه  -1
  . از آنm 15 در فاصلة  وانفجار روي محورتقارن عرضي سازه -2
  
  
   تحليل سازه تحت اثر انفجار  .4
 

ديناميكي اجزاي محدود  براي تحليل ABAQUSافزار  بدين منظور، از نرم. دشو ميبارگذاري انفجاري بررسياثر  تحت هدر اين بخش، رفتار ساز
 از ي محدود تشكيل دهندة سازههمة جزءها.  درج شده است2مشخصات مورد نياز براي تعريف مصالح در جدول  .]6[شودميغيرخطي سازه استفاده 

مناسب بوده و ) implicit(افزار، اين نوع اجزا براي تحليل ديناميكي غير صريح  هاي نرم بر طبق توصيه. اندانتخاب شده 3رجة  با تابع درونياب دينوع قاب
صلب بودن اي ندارد، هاي كف طبقات گزينة ويژه  براي ايجاد ديافراگرمABAQUSافزار  همچنين، از آنجا كه نرم. از دقتي مطلوب برخوردار هستند

به طور  بار مردة سازه گسترده هستند و به بيان ديگر،ها داراي جرم همة جزء. تامين شده است اعضاي بادبندي با سختي محوري بسيار باال  توسطهاكف
...)  و نموهاي زماني، معيارهاي همگرايي (پارامترهاي تحليل. اند  داده شده نيز بر روي اعضا به صورت مجزا اثرهبارهاي زند. ه استدمستقيم مدلسازي ش

  .اند كه پاسخ از دقت مناسبي برخوردار باشد اي انتخاب شده نيز به گونه
  

 
  اي موقعيت انفجار در تحليل رايانه-3 شكل

  
  

  ايرايانههاي مصالح در الگوسازي ويژگي - 2 جدول
  GPa 196  )استاتيكي(ضريب كشساني 
  3/0  ضريب پواسون

  kg/m3 7800  چگالي جرمي عضوهاي سازه
  03/0 و β  03/0 و α ميراييضرايب 
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  :اين معيارها عبارتند از. انداي به عنوان معيارهاي رفتاري سازه انتخاب شده هاي ويژه  انفجار، پاسخدر اثر عملكرد سازه چگونگيبراي بررسي 

است كه به افراد و تجهيزات درون سازه اي  شتاب طبقاتي سازه در حالت كلي نشان دهندة ضربه. )واكنش رواني انسان به ارتعاش سازه(معيار آسايش -1
زماني كه شتاب به  .يابد كاهش مي) در مدت زمان چند دهم ثانيه(اين شتاب در لحظات اولية انفجار بسيار زياد است ولي به سرعت . شود وارد مي
.  وجود ندارد شتاب حد ازاينبراي در حال حاضر استاندارد مشخصي  .كنند مقدار مشخصي برسد، ساكنان احساس امنيت و آرامش ميكمتر از
 و مقاله 5[، استفاده خواهد شددرو مي به كارهاي بلندبراي بررسي اثرات ديناميكي باد بر ساكنان سازهدر اين مقاله از معيار آسايشي كه ، بنابراين

رسد، شود و زماني كه شتاب سازه به كمتر از آن مي آسايش در نظر گرفته مي به عنوان معيارm/s2 1/0 مقدار شتاب ].كنفرانسي برج ميالد ميرقادري
  .  برداري بيشتر خواهد بود بديهي است هر چه سازه زودتر به معيار آسايش برسد، مطلوبيت آن از ديدگاه حد بهره. گيردمورد توجه قرار مي

 .است ترين معيارهاي عملكرد سازه  يكي از اصلياين كميت .تغييرمكان نسبي طبقات -2

  .اين تغييرمكان، به ويژه در تراز بام سازه، معيار مهمي است كه بايد بررسي شود. غييرمكان مطلق طبقاتت -3
گيـرد،   ده قـرار مـي  هـا مـورد اسـتفا    يكي از معيارهاي مهمي كه براي درجة خرابي سازه        . سازه) خميري(انرژي جذب شده توسط تغييرشكل پالستيك        -4

 ايويـژه  اين انرژي گزينة قدار براي تعيين مABAQUSافزار  نرم. شود هاي خميري توسط مصالح سازه جذب ميي است كه در اثر ايجاد مفصل    انرژي
  ظرفيت آن در حالـت حـدي مقاومـت نهـايي    بر ) در اثر انفجار اتفاق افتاده  (حاصل تقسيم اين انرژي     . شوددارد كه در تحليل كنوني به كار گرفته مي        

 بـه دليـل     ظرفيت انـرژي پالسـتيك در حالـت حـدي          از آنجا كه تعيين      لبتها.  مورد توجه قرار گرفته است     مقالهميت بسيار با ارزشي است كه در اين         ك
رژي شده است كه در آن انـ      گيري   بهرهبا كنترل تغييرمكان بام سازه      ) pushover(بار افزون   تحليل  يك   از بسيار دشوار است،     پيچيدگي پديدة انفجار  

 .ه استبه عنوان ظرفيت جذب انرژي پالستيك در حالت حدي انتخاب شد cm 50جايي بام سازه به ميزان پالستيك جذب شده در اثر جابه

اثر هر مجموعه از اعضاي سازه  ايجاد شده است تا هاي مختلفي از تركيب مقاطع نمونه يك طراحي مقاوم در برابر انفجار، نيازهايبراي بررسي 
، بيشترين تأثير را بر پاسخ كلي قابهاي  ها اين نتيجه حاصل شده است كه مقاومت ستون پس از انجام تحليل.  مشخص گرددار كلي انفجاري آنبر رفت

ين طراحي ، چندهاي مجاز است  تنش)DIF(كه اساساً تغيير دادن ضريب افزايش ديناميكي اد تغييرات جزئي در ضوابط طراحي با ايج. سازه دارند
ها بر ضريب افزايش ديناميكي اين نمونه. اند  انتخاب شده3  جدولهمانندهاي تحليلي در قالب نه نمونة كلي   نمونهت گرفته است و در نهايت،صور

  براي هر يك از دونه سازة نمونه .]7[ درج گشته است3 اساس ميانگين سرعت كرنش اعضاي سازه در رسيدن به تنش تسليم محاسبه شده و در جدول
  .ها با يكديگر مقايسه گشته استاند و نتايج آن تحليل ديناميكي غيرخطي شده3  انفجاري شكلبارگذاري

  
  
  هاي نمونه به بارگذاري انفجاريپاسخ سازه  .5
 

، 4در شكل . ه است آمد4 و جدول 7 تا 4هاي  با توجه به معيارهاي عملكردي انتخابي، در شكل3هاي نمونه به دو بارگذاري انفجاري شكل پاسخ سازه
 و 2، 1هاي نمونه، xشود، در انفجار راستاي مشاهده مي .يابند رسم شده استها ديرتر كاهش ميزمان رسيدن به معيار آسايش براي طبقه سوم كه شتاب

اين در حالي است كه شتاب . دانكاهش داده) آسايشمعيار  (m/s2 1/0در مدت زمان كمتر از يك ثانيه، شتاب طبقات مختلف سازه را به كمتر از  8
   9نمونة 

 ABAQUS افزاراي تحليل شده با نرم هاي سازه نمونهمشخصات  –3 جدول

سازة 
 نمونه

 تيرهاي پيراموني
 y وxامتدادهاي 

  تيرهاي داخلي
y وxامتدادهاي 

 هاي پيراموني ستون
)cmاعداد بر حسب (

  هاي داخلي ستون
)cmاعداد بر حسب (

 ميانگين سرعت كرنش
(cm/cm/sec)  

ضريب افزايش ديناميكي
  (DIF)تنش تسليم 

1  IPE40 IPE30  Box 60×60×6 Box 60×60×6 077/0 27/1  
2  IPE40 IPE30 Box 60×60×6 Box 50×50×5 091/0 28/1 

3  IPE36 IPE30 Box 50×50×5 Box 50×50×5 100/0 29/1 

4  IPE36 IPE30 Box 50×50×5 Box 40×40×4 108/0 30/1 

5  IPE33 IPE30 Box 40×40×4 Box 40×40×4 110/0 30/1 

6  IPE30 IPE30 Box 40×40×4 Box 30×30×3 115/0 30/1 

7  IPE33 IPE30 Box 50×50×5 Box 30×30×3 116/0 30/1 

8  IPE36 IPE30 Box 60×60×6 Box 30×30×3 105/0 29/1 

9  IPE30 IPE30 Box 30×30×3 Box 30×30×3 116/0 30/1 
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 برابر معيار آسايش 7ر بر مجذور ثانيه است كه  مت72/0 با گذشت دو ثانيه از ارتعاش آزاد سازه، ) بر اساس نيروي زلزله اوليهطراحي (9نمونة 
توان  نميهموارهبنابراين . باشدزيادي دارد، قابل قبول نميها كه آرامش بيماران اهميت هايي مانند بيمارستاناين مقدار شتاب در سازه. باشدمي

  .وارد ساختهاي حساس برخي سازهز در فرآيند طراحي اي بسنده كرد و بايد ضوابط طراحي مقاوم دربرابر انفجار را نيبه ضوابط طرح لرزه
  

  
  هاي نمونه تحت اثر بارگذاري انفجاري زمان رسيدن به معيار آسايش در سازه-4شكل 

  
  

 
  هاي نمونه تحت اثر بارگذاري انفجاري در سازهبامو تغييرمكان جانبي ماندگار حداكثر تغييرمكان جانبي  -5شكل 

  
  

  yانفجار در راستاي                                       xانفجار در راستاي                               

  هاي نمونه تحت اثر بارگذاري انفجاري در سازهنسبي طبقاتتغييرمكان حداكثر  -6شكل 
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  yانفجار در راستاي                                    xانفجار در راستاي                             

 هاي نمونه تحت اثر انفجارانرژي پالستيك جذب شده و ظرفيت پالستيك سازه -7 شكل
  
  

  )بر اساس زلزلهطراحي  (9سازة نمونة  نسبت به 8 تا 1هاي نمونة سازه تغييرات معيارهاي عملكرديچگونگي  - 4 جدول
سازه  yانفجار در راستاي  xانفجار در راستاي 

  3درصد خرابيmaxu2درصد كاهش HRt1درصد كاهش  3درصد خرابيmaxu2درصد كاهش HRt1د كاهشدرص نمونه

1  88 92  5/14 84 88 1/0 
2  86 90 8/20 82 86 8/0 
3  80 84 7/40 80 79 5/3 
4  74 80 6/55  73 74 5/5 
5  59 64 <100 65 58 6/15 
6  48 53 <100 62 48 1/24 
7  72 77 8/67 45 71 4/7 
8  83 88 6/28 44 83 2/2 
9  - - <100 - - <100 

1
 100)1(

9,

, ×−
HR

iHR

t
t= معيار آسايشزمان رسيدن به  درصد كاهش) HRt(سازة نمونة i 9 نسبت سازة نمونة  

2
 100)1(

9max,

max, ×−
u
u i=مطلق جانبي درصد كاهش حداكثر تغييرمكان ) maxu(سازة نمونة i 9نمونة سازة  نسبت  

 ) جذب شده به ظرفيت پالستيك پالستيكنسبت انرژي( ×100  3
  
  

 نشان y و x مقدار حداكثر تغييرمكان جانبي سازه را به همراه مقدار حداكثر تغييرمكان ماندگار آن براي انفجار در دو راستاي 5 شكل
براي . مطلق سازه را به نحو چشمگيري كاهش دهدهاي سازه توانسته است حداكثر تغييرمكان شود، افزايش مقطع ستونمالحظه مي. دهدمي
اين بهبود قابل توجه، در . رسد مي8 و3، 2، 1هاي نمونة  درصد در سازه80 به بيش از y و x، اين كاهش براي انفجار در هر دو راستاي مثال

  .باشدنيز آشكار ميسازه هاي ماندگار تغييرمكان
 با شودمشاهده مي.  آمده است6  در شكلy و xت سازه براي انفجار در دو راستاي تغييرمكان جانبي نسبي طبقانمودار حداكثر 

هاي  در همة سازههمچنين. چندان قابل مالحظه نيست y به ويژه براي انفجار در راستاي تغييرمكان نسبي طبقاتكاهش ها، افزايش ابعاد ستون
اي كه تغييرمكان نسبي ؛ به گونه است نسبت به طبقة دومز تغييرمكان نسبي طبقة سومتغييرمكان نسبي طبقة دوم نسبت به طبقة اول بيشتر ا، نمونه

است در ] 4[بيش از مقدار مجاز براي زلزله ) y براي انفجار در راستاي (9و سازة ) x براي انفجار در راستاي (9 و 7،  6،  5هاي طبقة دوم در سازه
  .باشد از اين حد مجاز ميحالي كه تغييرمكان نسبي طبقة سوم همواره كمتر
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.  پرداخته است سازه تحت اثر بار انفجاريخرابيمعياري از درجة  انرژي پالستيك در سازه به عنوانظرفيت جذب   به بررسي7 شكل

زايش  اف عضوهاي سازهكند؛ زيرا از يك سو ظرفيت خميريخرابي سازه به سرعت كاهش پيدا ميها، شود با افزايش ابعاد ستونمشاهده مي
 مشاهده y در انفجار راستاي براي نمونه .ماندها بخش بيشتري از سازه در حالت كشسان باقي مييابد و از سوي ديگر، به دليل كاهش تنشمي
. كنندمي را تجربه 5%هاي كمتر از   خرابي8 و 3، 2، 1هاي  تحت اثر آسيب شديد قرار دارد، در حالي كه نمونه) اوليهطراحي  (9 نمونة ،شود مي

بيش از دو برابر انفجار در در اين راستا ، ضربة وارد به سازه x در راستايبراي انفجار  انفجار رو به بزرگتر بودن وجه علتبه الزم به ذكر است 
ر كامل تخريب  به طو9 و 6،  5هاي ، نمونه x انفجار راستاي در  براي مثال،. حاصل از آن شديدتر استخرابي در نتيجه، باشد و ميyراستاي 

  . كامال تخريب گشته است9 فقط نمونة y اند در حالي كه در انفجار راستايشده
  
 
  گيرينتيجه  .6
 

 .باشند مي بيروني بارگذاري انفجاريتحت اثرترين عامل در تعيين رفتار جانبي قاب خمشي ها مهمستون -1

 نسبت به 1ها در سازة نمونة با دو برابر شدن ابعاد ستونبراي مثال، . كنديها، معيار آسايش بهبود قابل توجهي پيدا مبا افزايش ابعاد ستون -2
 به حدود يك هشتم و براي انفجار x، زمان رسيدن به معيار آسايش براي انفجار در راستاي )هاچهار برابر شدن وزن ستون (9سازة نمونة 
 . به حدود يك ششم كاهش يافته استyدر راستاي 

شود،  مشاهده مي9 و 1 نمونة هايسازه با مقايسةمثال. كندها به طور چشمگيري كاهش پيدا ميزه با افزايش ابعاد ستونتغييرمكان جانبي سا -3
 به حدود يك دوازدهم و xتغييرمكان جانبي بام سازه براي انفجار در راستاي حداكثر ها،  ستوندربه ازاي چهار برابر شدن مصالح مصرفي 

 . استپيدا كرده به حدود يك هشتم كاهش yبراي انفجار در راستاي 

تغييرمكان نسبي طبقة حداكثر براي مثال، . شودكند و الزاما كمتر نميها، تغييرمكان نسبي طبقات تغيير كمي پيدا ميبا افزايش ابعاد ستون -4
هاي نمونة ، اين تغييرمكان در سازهyستاي باشد و حتي در انفجار را تقريبا برابر ميy و xسوم نسبت به طبقة دوم در هر دو انفجار راستاي 

 . است9بيشتر از سازة نمونة تر، هاي قوي، به رغم داشتن ستون 7و  6،  5

مجموع  براي نمونه، .گذاردهاي داخلي بر كاهش تغييرمكان جانبي تاثير ميهاي پيراموني بيشتر از افزايش ابعاد ستونافزايش ابعاد ستون -5
هاي هاي پيراموني بزرگتر و ابعاد ستونابعاد ستون (8و ) هاي داخلي و پيرامونيابعاد مساوي براي ستون (3 نمونة هايهاي سازهوزن ستون

 كمتر، حداكثر 16%، زمان رسيدن به معيار آسايش  x و براي انفجار در راستاي 8اما در سازة نمونة . تقريبا برابر است)داخلي كوچكتر
  . نيز وضعيتي مشابه وجود داردyبراي انفجار در راستاي .  است3 از سازة نمونة  كمتر12%درصد خرابي نيز  كمتر و 23%تغييرمكان جانبي 
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