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چىیسُ
زض ایي همالًِ ،مف ٍ اّویت هیطاگط ّای ٍیؿىَاالؾتیه زض واّف پاؾد لطظُ ای ؾاظُ ّای فَالزی هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ
اؾت .تسیي هٌظَض ،قف هسل  31 ٍ 25 ،21 ،95 ،91 ،5عثمِ فلعی ؾِ تؼسی زض زٍ حالت تسٍى هیطاگط ٍ هجْع تِ هیطاگط،
تا اؾتفازُ اظ ّفت ضوَضز ظلعلِ تَؾظ ًطم افعاض ) SAP2000 (Ver.14.1تِ ضٍـ تاضیرچِ ظهاًی غیط ذغی تحلیل قسُ
اًس .پاضاهتط لطظُ ای هَضز تطضؾی تغییط هىاى هغلك تام هی تاقسً .تایج حانل اظ تحلیل ّا ًكاى زاز وِ هیطاگط ٍیؿىَاالؾتیه
زض توام هَاضز هَجة ون قسى تغییط هىاى هغلك تام زض ًتیجِ انالح ضفتاض ؾاظُ هی قَز .اها هكاّسُ قس وِ هیعاى تأثیط
هیطاگط تط ایي پاضاهتط تا تاال ضفتي اضتفاع هسل ّا ووتط هی قَز.
ٍاغُّای ولیسی :وٌتطل غیط فؼال ،هیطاگط ٍیؿىَاالؾتیه ،هسل ؾِ تؼسی ،هیطایی الحالی ،تحلیل تاضیرچِ ظهاًی.


 .1همسهِ
پسیسُ ّای عثیؼی هاًٌس ظلعلِ ٍ تاز زض عَل تاضید ػاهل ترطیة ؾاظُ ّای ؾاذتواًی ٍ زض ًتیجِ تلفات جاًی ٍ
هالی تؿیاض تَزُ اًس.ایي ػَاهل هَجة گطزیسُ وِ تكط تطای تِ حسالل ضؾاًسى ایي ترطیة ّا ٍتلفات تِ هغالؼِ ٍ
تحمیك زض ایي ظهیٌِ تپطزاظز .اظ جولِ ضاُ واضّایی وِ اذیطا هَضز تَجِ تؿیاضی لطاض گطفتِ اؾت ،ؾیؿتن ّای
وٌتطل ؾاظُ ای اؾت وِ زض ؾِ گطٍُ فؼالً ،یوِ فؼال ٍ غیط فؼال تمؿین تٌسی هی قًَس .ایي ؾیؿتن ّا تا جصب ٍ
اؾتْالن اًطغی ًاقی اظ اضتؼاـ هَجة واّف پاؾد ّا ٍ انالح ضفتاض ؾاظُ هی قًَس.
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ؾیؿتن ّای ؾاظُ ای وِ تاوٌَى تطای هماتلِ تا اضتؼاقات ٍ تحطیىات ًاقی اظ ظلعلِ ٍ تاز هَضز اؾتفازُ
لطاض گطفتِ اًس ،ؾیؿتن ّای لاب ذوكی ،تازتٌسی ،زٍگاًِ ٍ اًَاع آى ّا تَزُ اًس .ایي ؾیؿتن ّا اگطچِ واضاهسی
ذَز ضا زض هماتلِ تا ًیطٍّای جاًثی ًكاى زازُ  ،اها هكىالتی ّوچَى اؾتفازُ اظ هماعغ تعضي ٍ ؾٌگیي ،جعئیات
اجطایی ظیاز ،هحسٍزیت ّای هؼواضی ،هحسٍزیت زض واّف پاؾد ؾاظُ ّا ٍ  ، . . .تاػث قسُ اؾت وِ اهطٍظُ
ػالٍُ تط ایي ؾیؿتن ّا ،هٌْسؾاى تِ ؾطاؽ ضاُ واضّای هفیس تطی تطًٍس وِ اؾتفازُ اظ هیطاگط ّا یىی اظ ایي ضاُ
واضّاؾت .اها تِ زلیل گطاى تَزى هیطاگط اؾتفازُ اظ آى ّویكِ التهازی ٍ همطٍى تِ نطفِ ًیؿت ،یا الظم اؾت تا
تَجِ تِ یه تَظیغ تْیٌِ زض اضتفاع اظ آى ّا اؾتفازُ وٌین .زض ایي تحمیك چٌسیي ؾاظُ تا اضتفاع ّای هرتلف اظ
وَتاُ تا تلٌس هسل هی قًَس ٍ هیطاگط ٍیؿىَ االؾتیه تِ نَضت یىٌَاذت زض اضتفاع زض ّوِ هسل ّا تَظیغ هی
قَز ٍ ًمف هیطاگط زض واّف پاؾد ته ته ؾاظُ ّا هَضز تطضؾی لطاض هی گیطزّ .سف ایي اؾت وِ تاثیطهیطاگط
ٍیؿىَاالؾتیه تط ضٍی ضفتاض ایي هسل ّا تطضؾی قَز ٍ هیعاى واضایی ایي هیطاگط زض ّط وسام اظ هسل ّا هَضز
اضظیاتی لطاض گیطز.

 .2هَاز ٍیؿىَاالؾتیه
هَاز ٍیؿىَاالؾتیه هَازی ّؿتٌس وِ تِ نَضت ّوعهاى زاضای ذانیت ّای ٍیؿىَظ ٍ االؾتیؿیتِ ّؿتٌس
ٍ هاًٌس تؿیاضی اظ هَاز تِ عَض واهل اظ لاًَى َّن پیطٍی ًوی وٌٌس .زض ایي هَاز ضاتغِ تیي تٌف ٍ وطًف تِ ظهاى
تؿتگی زاضز ٍ تا ثاتت ًگِ زاقتي تٌف ،تا گصقت ظهاى وطًف افعایف هی یاتس وِ تِ ایي پسیسُ ذعـ1هی گَیٌس،
ّوچٌیي هَاز ٍیؿىَاالؾتیه تؼس اظ تغییط قىل تا گصقت ظهاى زٍتاضُ هماٍهت اٍلیِ ذَز ضا تاظ هی یاتٌس وِ تِ
ایي ذانیت تاظیافت 2هی گَیٌس .قىل  9پسیسُ ذعـ ٍ تاظیافت ضا زض هَاز االؾتیهٍ ،یؿىَظ ٍ
ٍیؿىَاالؾتیه تحت تٌف یىٌَاذت ٍاتؿتِ تِ ظهاى ًكاى هی زّس].[9

قىل ( :) 1همایؿِ تیي هٌحٌی ّای ذعـ ٍ تاظیافت تط حؿة ظهاى زض هَاز هرتلف

تطای تَنیف ضفتاض هَاز ٍیؿىَاالؾتیه زض تحمیمات گصقتِ اظ زٍ هسل Kelvin-Voigt ٍ Maxwell
اؾتفازُ قسُ اؾت .زض هسل  Maxwellضفتاض هازُ تِ نَضت یه فٌط ٍ هیطاگط ذغی وِ تِ نَضت ؾطی لطاض
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گطفتِ اًس ،زض ًظط گطفتِ هی قَز زض نَضتی وِ زض هسل  Kelvin-Voigtضفتاض هازُ تِ نَضت یه فٌط ٍ
هیطاگط ذغی وِ تِ نَضت هَاظی لطاض گطفتِ اًس زض ًظط گطفتِ هی قَز .آظهایف ّای تِ ػول آهسُ ًكاى زازُ
اؾت وِ هسل  Maxwellتا هَازی وِ ذَال آى ّا ٍاتؿتگی قسیسی تِ فطواًؽ تحطیه ّای ٍضٍزی زاضز
تغاتك تیكتطی زاضز .لصا اظ ایي هسل تیكتط تطای هیطاگطّای ٍیؿىَظ هایغ اؾتفازُ هی قَز .زض ًتیجِ هسل Kelvin-
 Voigtتطای هیطاگطّای ٍیؿىَاالؾتیه جاهس هٌاؾة تط اؾت .زض ایي پػٍّف ًیع تطای هسل ؾاظی هَاز
ٍیؿىَاالؾتیه اظ هسل  Kelvin-Voigtاؾتفازُ قسُ اؾت .قىل ً 2وای ولی هسل Kelvin- ٍ Maxwell
 Voigtضا ًكاى هی زّس].[9

قىل (( : )2الف) :هسل ( ٍ Maxwellب) :هسل Kelvin-Voigt

 .3هیطاگط ٍیؿىَاالؾتیه
ایي هیطاگط ّا هؼوَال اظ الیِ ّای پلیوطی تا ذانیت ٍیؿىَالؾتیه هحهَض تیي ٍضق ّای فَالزی تكىیل
هی قًَس وِ تحت تاثیط حطوت ،اًطغی ٍضٍزی ضا تِ گطها تثسیل هی وٌٌس .ظهاًی وِ ایي هیطاگطّا زض ؾاظُ لطاض
هی گیطًس تحطیه ؾاظُ ای ؾثة حطوت ًؿثی تیي ٍضق ّای فَالزی ذاضجی ٍ هیاًی هی گطزز ٍ تغییط قىل
تطقی تاػث اتالف اًطغی تِ نَضت گطها هی قَز .قىل  3زٍ ًوًَِ هیطاگط ٍیؿىَاالؾتیه تِ ّوطاُ اجعای
تكىیل زٌّسُ آى ّا ضا ًكاى هی زّس].[2

قىل ( : ) 3زٍ ًوًَِ هیطاگط ٍیؿىَاالؾتیه
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واضتطز ایي هیطاگطّا زض ؾاظُ ّای هٌْسؾی ػوطاى زض ؾال  9969آغاظ قسٌّ .گاهی وِ زُ ّعاض هیطاگط
ٍؾیىَاالؾتیه زض ّط یه اظ تطج ّای زٍ للَی ؾاظهاى تجاضت جْاًی زض قْط ًیَیَضن جْت هماتلِ تا
اضتؼاقات حانل اظ تاز ًهة گطزیسًس].[3
تحت یه تاضگصاضی ؾیٌَؾی تا فطواًؽ
یه هازُ ٍیؿىَ االؾتیه ذغی زض ّواى فطواًؽ

ٍ تا زض ًظط گطفتي وطًف تطقی

ٍ تٌف تطقی

،

ًَؾاى هی وٌس .اها زض حالت ولی زاضای یه اذتالف فاظ

هی تاقس .ایي همازیط تا ضاتغِ ظیط تیاى هی قًَس]: [2
وِ زض آى ّواى عَضی وِ زض قىل ً 4كاى زازُ قسُ اؾت
تیكیٌِ تٌف تطقی ٍ

ظاٍیِ تاذیط فاظ اؾت .تطای یه

ٍ

تِ تطتیة تیكیٌِ وطًف تطقی ٍ

هكرم ّط یه اظ همازیط

ٍ

تَاتؼی اظ

ّؿتٌس].[2

قىل(  : ) 4تٌف ٍ وطًف تطقی تحت تاضگصاضی ؾیٌَؾی.

تٌف تطقی ضا ًیع تا تَجِ تِ هسل  Kelvin-Voigtهی تَاى چٌیي ًَقت]: [2

وِ ضاتغِ تاال یه تیضی هغاتك قىل  5ضا هكرم هی وٌس وِ ؾغح زاذلی آى اًطغی تلف قسُ تَؾظ
هازُ ٍیؿىَاالؾتیه زض ٍاحس حجن ٍ تطای ّط ؾیىل ًَؾاًی ضا ًكاى هی زّس].[2
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قىل( ً : ) 5وَزاض تٌف – وطًف یه هازُ ٍیؿىَاالؾتیه].[4

اظ هؼازلِ ( )4ایي عَض اؾتٌثاط هی قَز وِ ػثاضت اٍل ،تٌف تطقی ّن فاظ ترف

وِ تیاًگط هسٍل

االؾتیه اؾت ،هی تاقس ٍ ػثاضت زٍم یا ترف غیط ّن فاظ ،همساض اتالف اًطغی ضا ًكاى هی زّس .تا تاظًَیؿی
هؼازلِ ( )2تِ قىل ظیط ایي هَضَع ٍاضح تط هی قَز]: [2
تِ ػٌَاى هسٍل شذیطُ تطقی هازُ ٍیؿىَاالؾتیه تؼطیف هی قَز وِ اًساظُ ای اظ اًطغی شذیطُ

تٌاتطایي

قسُ ٍ تاظیافت قسُ تطای ّط ؾیىل اؾت ٍ

تِ ػٌَاى هسٍل تطقی اظ زؾت ضفتِ تؼطیف هی قَز وِ اًساظُ

ای اظ اًطغی تلف قسُ زض ّط ؾیىل ضا هكرم هی وٌس .ضطیة افت چٌیي تؼطیف هی قَز]: [2

پؽ زض ًتیجِ وویت

ضطیة هیطایی هازُ هیطاگط ٍ ًؿثت هیطایی هؼازل چٌیي اؾت]: [2

ایي عَض اؾتٌثاط هی قَز وِ زٍ هسٍل

ٍ

ٍ

ضفتاض زیٌاهیىی هازُ ٍیؿىَ االؾتیه

ذغی ضا زض تطـ تحت تحطیه ّاضهًَیه زضحَظُ ظهاى تؼییي هی وٌس .ایي هسٍل ّا ًِ تٌْا تاتؼی اظ فطواًؽ
ّؿتٌس ،تلىِ تاتؼی اظ زهای هحیظ ٍ زض تؼضی هَالغ وطًف تطقی ّؿتٌس .ػاهل زیگطی وِ هی تَاًس

تحطیه

زض اضظیاتی ػولىطز هیطاگطّای ٍیؿىَاالؾتیه هْن تاقس تغییطات زضجِ حطاضت زاذلی هَاز آى ّا زض ٌّگام
ػولىطز آى ّا اؾت .تِ ایي زلیل وِ اًطغی زض لالة حطاضت تلف ٍ تاػث افعایف زهای هازُ ٍیؿىَاالؾتیه هی
قَز].[2
زض یه حطاضت هحیغی هفطٍو ٍ تحت وطًف ّای هیاًی ،تٌف زض هازُ ٍیؿىَاالؾتیه ًؿثت تِ
وطًف ٍ ًطخ آى ،تحت حطوت ّاضهًَیىی ،تِ قىل ذغی هی تاقس .تطای یه هیطاگط ٍیؿىَاالؾتیه تا پیىط
تٌسی قىل  3تا ول ؾغح تطقی  ٍ Aول ضراهت  hضاتغِ ًیطٍ – جاتجایی هتٌاظط آى چٌیي اؾت]: [2
جایی وِ :

اگط اظ تغییط قىل ّای هسی تِ ػلت اضافِ وطزى هیطاگطّا تتَاى نطف ًظط ًوَز ،هیطایی ٍ ؾرتی هسی
ًاقی اظ اضافِ وطزى هیطاگطّای ٍیؿىَاالؾتیه ضا هی تَاى تِ ٍؾیلِ ضٍـ اًطغی وطًف هسی انالح ًوَز ٍ
ًؿثت هیطایی هس  iام تِ ػلت اضافِ ًوَزى هیطاگطّای ٍیؿىَاالؾتیه ضا هی تَاى تَؾظ ضاتغِ ظیط هحاؾثِ
وطز]: [4
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وِ

فطواًؽ هس  iام هتٌاظط تا ؾاظُ انلی اؾت ٍ

فطواًؽ هس  iام ؾاظُ هجْع قسُ تِ هیطاگط

ٍیؿىَاالؾتیه اؾت.

 .4هسل ؾاظی ٍ ضٍـ تحلیل
زض ایي همالِ اظ قف هسل  31 ٍ 25 ،21 ،95 ،91 ،5عثمِ فلعی ؾِ تؼسی اؾتفازُ قسُ اؾت وِ ّوگی
زاضای پالى یىؿاى ّؿتٌس .توام هسل ّا زض ّط یه اظ زٍ جْت زاضای چْاض زّاًِ ٍ تِ اًساظُ  5هتط هی تاقٌس .تطای
جلَگیطی اظ اثطات پیچكی ذطٍج اظ هطوعیت هطوع جطم ٍ هطوع ؾرتی ،زض هسل ّا ذطٍج اظ هطوعیت هٌظَض
ًكسُ اؾت تا اثط هیطاگطّای ٍیؿىَاالؾتیه تْتط هكرم قَز ٍ ػَاهل زیگطی زض آى زذیل ًثاقٌس .اضتفاع ؾاظُ
ای عثمات زض تواهی هسلْا  3/2هتط زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
همازیط تاضّای هطزُ ٍ ظًسُ تط هثٌای همازیط هؼوَل تطای وف ؾاظی ؾاذتواى ّا ٍ تط اؾاؼ هثحث قكن
همطضات هلی ؾاذتواى ایطاى هی تاقس وِ همازیط آى زض جسٍل  9زضج قسُ اؾت.
جسٍل ( : )1همازیط تاضّای ثملی
بار دیوار های جانبی

بار زنده طبقات

بار زنده پشت بام

بار مرده طبقات

بار مرده پشت بام

نوع بار

800

200

150

600

500

مقذار فرض شذه

تاضگصاضی ظلعلِ هسل ّا تا فطو هٌغمِ تا ذغط ًؿثی ذیلی ظیاز ٍ ذان ًَع زٍ ٍ ؾاذتواى تا اّویت هتَؾظ
ٍ هغاتك تا ٍیطایف ؾَم اؾتاًساضز  2811ایطاى اًجام پصیطفتِ اؾت] .[5جْت زؾتیاتی تِ هماعغ هٌغمی ،اتتسا توام
هسل ّا تسٍى زض ًظط گطفتي هیطاگطّا هَضز تحلیل اؾتاتیىی لطاض گطفتِ ٍ عطاحی قسُ اًس .آًالیع ؾاظُ زض حالت
اؾتاتیىی تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض ) SAP2000(Ver.14.1اًجام قسُ اؾت .عطاحی ؾاظُ ّا ًیع تط هثٌای آییي ًاهِ
 AISC-ASD 89نَضت گطفتِ اؾت .زض تواهی هسل ّا تطای ؾتًَْا اظ هماعغ تاوؽ اؾتفازُ قسُ اؾت تا زض
زٍ جْت هماٍهت یىؿاًی زض تطاتط ذوف زاقتِ تاقسّ ،وچٌیي تطای تیطّا اظ هماعغ اؾتاًساضز  IPEاؾتفازُ قسُ
اؾت.
زض توام هسل ّای ؾاظُ ای ،هیطاگطّا زض لاب ّای وٌاضی زض زٍ جْت ٍ زض زٍ زّاًِ ی ٍؾظ لطاض زازُ
قسُ اًس وِ زض قىل  6هحل آى ّا زض پالى هكرم قسُ اؾت .تَظیغ هیطاگطّا زض اضتفاع ًیع تِ عَض یىٌَاذت
اًجام قسُ اؾت ٍ هكرهات توام هیطاگطّا زض یه هسل یىؿاى اؾت .زض جایگصاضی هیطاگطّا زض ؾاظُ ّسف ایي
تَزُ اؾت وِ تماضى تطلطاض گطزز ٍ اظ ایجاز ًاهٌظوی ٍ پیچف زض ؾاظُ جلَگیطی قَز تا اثط هیطاگطّا تط پاؾد
ؾاظُ لاتل همایؿِ تا ؾاظُ تسٍى هیطاگط تَزُ ٍ تٌْا اثط هیطایی آًْا زیسُ قَز .هیطاگطّا زضهحل تازتٌس لغطی لطاض
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زازُ قسُ اًس ٍ زض ٌّگام ظلعلِ زض یه جْت یىی اظ آى ّا زض وكف ٍ زیگطی زض فكاض ػول هی وٌس ٍ اثط
وككی ٍ فكاضی هیطاگطّا ّوعهاى زیسُ هی قَز.

قىل(  : ) 6پالى تیپ هسل ّای ؾاظُ ای ٍ هحل هیطاگط ّا زض پالى

هكرهات هیطاگط ٍیؿىَاالؾتیه تا اؾتفازُ اظ ضٍاتظ تٌس  3تطای ّط هسل هحاؾثِ هی قَز .تا تَجِ تِ
هغالؼات گصقتِ ،اظ جولِ آظهایف ّای ّ ٍ Changوىاضاى ] [2تط ضٍی ؾِ ًَع هازُ ٍیؿىَاالؾتیه ،زض ایي
زض ًظط گطفتِ قسُ اؾتّ .سف ایي اؾت وِ زض تواهی هسل

همالِ هازُ ٍیؿىَاالؾتیه تا ضطیة افت

ّا تؼس اظ اضافِ وطزى هیطاگط ،هیعاى هیطایی الحالی ول ؾاظُ تِ  21زضنس تطؾس .ضٍـ واض ایي گًَِ اؾت وِ
اتتسا تطای هیطاگط هطتَط تِ ّط وسام اظ هسل ّا ،یه همساض ضطیة هیطایی  Cفطو هی قَز ،ؾپؽ تا اؾتفازُ اظ
ضاتغِ ( ٍ )9زاقتي فطواًؽ هَز اٍل ٍ زٍم ؾاظُ تسٍى هیطاگط ٍ زاقتي ضطیة افت  ،همساض ضطیة ؾرتی K
هیطاگط هَضز ًظط هحاؾثِ هی قَز.
جسٍل(  : ) 2هكرهات هیطاگطّا ٍ هسل ّای هجْع تِ هیطاگط
درصذ میرایی الحاقی

%

فرکانس ثانویه
)

(

پریود ثانویه

ضریب سختی

)(sec

)

ضریب میرایی
)

فرکانس اولیه
)

19/40

8/27

0/76

8/95

1/50

ضریب افت

تعذاد طبقات

شماره مذل

6/68

1/13

5

1

(

19/60

4/95

1/27

14/16

4/00

4/00

1/13

10

2

20/30

4/46

1/41

31/60

10/00

3/57

1/13

15

3

20/60

4/07

1/54

63/08

22/00

3/24

1/13

20

4

20/80

3/88

1/62

103/58

38/00

3/08

1/13

25

5

20/30

3/27

1/92

139/00

60/00

2/62

1/13

30
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ً .5طم افعاض ٍ الواى ّای هَضز اؾتفازُ
تطای تحلیل هسل ّای ؾاظُ ای تسٍى هیطاگط ٍ هجْع تِ هیطاگط جْت یطضؾی تأثیط هیطاگطّا اظ ًطم افعاض
) SAP 2000(Ver.14.1اؾتفازُ قسُ اؾت .تطای اًجام تحلیل ّا اظ آًالیع تاضیرچِ ظهاًی غیط ذغی
 ٍ NonLinear Time Historyتا ضٍـ حل اًتگطال گیطی هؿتمین Direct Integrationاؾتفازُ قسُ

پىجمیه کىفراوس ملی زلسلٍ ي سازٌ
 3ي  4اردیبُشت ماٌ ، 9393جُاد داوشگاَی استان کرمان

اؾت .ضٍـ اًتگطال گیطی اًتراب قسُ زض ایي آًالیع Hiber Hughes-Taylor ،هی تاقس .هیطایی ؾاظُ ًیع تِ
ضٍـ  Specify Damping by periodزض تحلیل ّا هس ًظط لطاض گطفتِ اؾت.
تطای هسل ؾاظی هیطاگط ٍیؿىَاالؾتیه زض هحیظ ًطم افعاض  SAP2000اظ الواى لیٌه زٍ گطّی Two-
 Joint Linkاؾتفازُ قسُ اؾت .الواى لیٌه اؾتفازُ قسُ اظ ًَع ذغی  Linearاؾت .ایي الواى هی تَاًس زض
جْات هرتلف زاضای ؾرتی ٍ هیطایی تاقس ٍ هیطاگط ٍیؿىَاالؾتیه ًیع تَؾظ ایي الواى لیٌه ٍ تَؾظ زٍ
پاضاهتط ضطیة ؾرتی ٍ ضطیة هیطایی هسل هی قَز .ػلت اؾتفازُ ًىطزى اظ الواى زهپط ً Damperطم افعاض
 ، SAP2000ؾطی تَزى فٌط ٍ هیطاگط زض آى اؾت .زض حالی وِ زض الواى ذغی  Linearایي زٍ ٍیػگی تِ
نَضت هَاظی تا یىسیگط لطاض زاقتِ وِ هغاتك تا ًحَُ لطاض گیطی فٌط ٍ هیطاگط زض هسل  Kelvin-Voigtهی
تاقس .زض تواهی آًالیعّا اظ هسل  ٍ Kelvin-Voigtقىل اؾتمطاض لغطی اؾتفازُ قسُ اؾت .زضجات آظازی زٍ
ؾط ایي الواى تِ گًَِ ای هحسٍز قسُ اؾت وِ حطوت فمظ زض جْت هحَض الواى اهىاى پصیط تاقس.
زض ایي همالِ اظ ّفت ظلعلِ ،Landers ،Loma Prieta ،Tabas ،San Fernando ،Northridge-01
 Hector Mine ٍ Kobeوِ ّط وسام قاهل زٍ ضوَضز ظلعلِ افمی هی تاقٌس ،جْت اًجام آًالیعّای ؾاظُ ای
اؾتفازُ قسُ اؾت .زض اًتراب قتاب ًگاقت ّا ؾؼی قسُ اؾت تا حس اهىاى ًوایاى گط حطوت ٍالؼی ظهیي تاقٌس.

 .6تطضؾی یافتِ ّا
پاضاهتطی وِ زض ایي همالِ هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ اؾت ،تغییط هىاى هغلك تام هی تاقس تِ نَضتی وِ ّط
قف هسل تطای زض ًظط گیطی اثط ّوعهاًی هَلفِ ّای افمی ظلعلِ زض زٍ جْت  Y ٍ Xیىثاض تسٍى حضَض هیطاگط ٍ
تاض زیگط زض حالت هجْع تِ هیطاگط هَضز تحلیل تاضیرچِ ظهاًی لطاض گطفتٌس ٍ ًتایج هَضز ًظط حانل قس .زض قىل
 7واّف تغییط هىاى هغلك تام تط اثط هیطاگط تِ نَضت زضنس ًوایف زازُ قسُ اؾتّ ،وچٌیي همازیط ایي تغییط
هىاى ّا ٍ زضنس واّف زض آى ّا زض جسٍل  3زض زٍ جْت  Y ٍ Xشوط قسُ اؾت.

قىل( ً : ) 7وَزاض زضنس واّف زض تغییط هىاى هغلك تام تطای قف هسل هَضز تطضؾی ،تا هیطاگط ٍ تسٍى هیطاگط زض زٍ جْت
Y ،X
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جسٍل(  : ) 3همازیط تغییط هىاى هغلك قف هسل هَضز تطضؾی تا هیطاگط ٍ تسٍى هیطاگط ٍ زضنس واّف آى ّا
زض زٍ جْت Y ،X
جهت Y
در صذ

با میراگر

کاهش()%

()cm

جهت X
بذون

تعذاد

شماره

میراگر

طبقات

مذل

()cm
17/2

5

1

10

2
3
4

بذون

در صذ

با میراگر

65/8

7/5

()cm
21/9

کاهش()%

()cm

65/8

5/9

55/5

14/5

32/6

59/0

11/5

28/1

47/5

24/7

46/9

51/7

19/5

40/3

15

39/5

35/9

59/4

36/5

29/1

45/8

20

41/1

39/5

67/1

35/1

33/8

52/0

25

5

42/3

48/9

84/7

34/6

40/1

61/3

30
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میراگر

تطای ًوایف تاثیط هیطاگط ٍیؿىَاالؾتیه زض عَل هست ظهاى ظلعلِ زض زٍ قىل  9 ٍ 8تاضیرچِ ظهاًی تغییط هىاى
هغلك تام زض زٍ هسل  21 ٍ 95عثمِ تحت ضوَضز ّای زٍ ظلعلِ  Kobe ٍ Hector Mineتِ ػٌَاى ًوًَِ ًكاى
زازُ قسُ اؾت.

قىل(  : )8تاضیرچِ ظهاًی تغییط هىاى هغلك تام هسل  15عثمِ تا هیطاگط ٍ تسٍى هیطاگط تحت ضوَضز ظلعلِ  Hector Mineزض
جْت X

قىل(  : )9تاضیرچِ ظهاًی تغییط هىاى هغلك تام هسل  20عثمِ تا هیطاگط ٍ تسٍى هیطاگط تحت ضوَضز ظلعلِ  Kobeزض جْت X
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 .7ذالنِ ٍ ًتیجِگیطی
 -9تا افعایف اضتفاع هسل ّای هَضز تطضؾی ،تغییط هىاى هغلك تام تا یه ضًٍس نؼَزی تمطیثاً ذغی ًؿثت تِ
اضتفاع ،افعایف پیسا وطز ٍ تا افعٍزى هیطاگط ٍیؿىَاالؾتیه تِ ایي هسل ّا ّویي ضًٍس ،الثتِ تا قیة ووتط
هكاّسُ قس .تِ ایي زلیل وِ فانلِ همساضی تغییط هىاى ّا ووتط قسُ تَز.
 -2تا افعایف اضتفاع ؾاظُ ،واّف زض تغییط هىاى هغلك تام اظ هسل  5عثمِ تا هسل  21عثمِ اظ  66زضنس تِ
حسٍز  38زضنس ضؾیسُ اؾت وِ ایي اهط ًكاى زٌّسُ واّف تاثیط گصاضی هیطاگط ٍیؿىَاالؾتیه تط تغییط
هىاى هغلك تام زض ایي هحسٍزُ اؾت ،لیىي اظ هسل  21عثمِ تا  31عثمِ تاثیط ایي هیطاگط تط تغییط هىاى هغلك
تام تمطیثاً ثاتت تَزُ اؾت.
 -3ضًٍس ًعٍلی تاثیط هیطاگط ٍیؿىَاالؾتیه تط تغییط هىاى هغلك تام تطای هسل ّای  5تا  21عثمِ ضا هی تَاى تا
تمطیة ذَتی ،ضًٍس ذغی فطو وطز .پؽ هی تَاى تطای هسل ّایی تا تؼساز عثمات زض ایي هحسٍزُ اظ ایي
ضًٍس اؾتفازُ وطز.
-4

تا تَجِ تِ ضًٍس تاثیط هیطاگط ٍیؿىَاالؾتیه تط تغییط هىاى هغلك تام هی تَاى ًتیجِ گطفت وِ تطای ؾاظُ
ّای تا اضتفاع ظیاز ( تاالی  21عثمِ) ٍ تا الگَی تَظیغ یىٌَاذت هیطاگط زض اضتفاع ،تاثیط هیطاگط
ٍیؿىَاالؾتیه ثاتت هی قَز ٍ ًؿثت تِ اضتفاع حؿاؼ ًوی تاقس.

 .8هطاجغ
[]9
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[]5

آییي ًاهِ عطاحی ؾاذتواى زض تطاتط ظلعلِ ،اؾتاًساضز  2811ایطاىٍ ، 9384 ،یطایف ؾَم.

