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چکیذُ:
سٍش تحلیل افضایٌذُ دیٌبهیکی یک سٍش تحلیل لشصُ ای سبصُ ّب ٍ ثش اسبس ػولکشد هی ثبضذ کِ سفتبس سبصُ سا دس عیف ٍسیؼی اص ضذت ّبی هختلف صلضلِ
ثیبى هی کٌذّ .وبًگًَِ کِ هی داًین ایي سٍش ثب تَرِ ثِ ایٌکِ سفتبس هػبلح سا غیش خغی دس ًظش هیگیشد ٍ ًیض هبّیت دیٌبهیکی داسد لزا دس همبیسِ ثب سٍضْبی
استبتیکی هبًٌذ تحلیل استبتیکی خغی ثبس افضٍى(پَش اٍس) ٍ سٍضْبی خغی هبًٌذ تحلیل دیٌبهیکی عیفی دلیمتشیي سٍش دس تخیي سفتبس سبصُ ّب هی ثبضذ.اهب
هٌحٌی  IDAثب یک سکَسد ًوی تَاًذ سفتبس سبصُ سا ثشای حَادث آیٌذُ ثِ عَس کبهل ثیبى کٌذ .اص آًزب کِ پبسخ تحلیل ّبی غیش خغی ٍ  IDAهی تَاًذ ثِ
ضذت ثِ تؼذاد ٍ هطخػبت دیٌبهیکی سکَسد ّبی اًتخبثی ٍاثستِ ثَدُ ٍ پبسخْب اص یک سکَسد ثِ سکَسد دیگش ثِ ضذت تغییش هی کٌذ ،لزا تؼذاد کبفی اص
سکَدّب ثشای پَضص توبم ًَاحی پبسخ ّب هَسد ًیبص است .دس ًتیزِ هزجَسین کِ هذل سبصُ ای سا ثشای هزوَػِ ای اص سکَسدّبی صهیي لشصُ تحلیل کٌین .دس
ایي همبلِ هشٍسی ثش هفبّین ٍ ًحَُ اًزبم تحلیل دیٌبهیکی فضایٌذُ  IDAثب چٌذ سکَسد دس لبلت عشاحی ثش اسبس ػولکشد ٍ گضیٌِ ّبی هٌبست ثشای اًتخبة
هؼیبس ضذت دس ایي ًَع تحلیل هی ضَد.

کلوبت کلیذی :سٍش تحلیل افضایٌذُ دیٌبهیکی ،هؼیبس ضذت ،پبساهتش تمبضبی هٌْذسی ،آسیت پزیشی لشصُ ای ،سغَح ػولکشد.

 .1همذهِ
سضذ سٍص افضٍى لذست پشداصش کبهیپَتشّب اهکبى ثبال ثشدى دلت ًتبیذ تحلیل سبصُ ّب سا ثِ کوک سٍش ّبی پیچیذُ تش سا فشاّن سبختِ
است .دس ًتیزِ تحلیل ّب اص حبلت استبتیکی خغی ثِ دیٌبهیکی خغی ،استبتیکی غیش خغی ٍ سشاًزبم دیٌبهیکی غیش خغی سَق پیذا کشد .ثشای
آخشیي هَسد ،سٍش ثش ایي هٌَال است کِ هؼوَال رْت کٌتشل سبصُ ّبی عشاحی ضذُ ،سبصُ ثشای یک یب چٌذ سکَسد تحلیل هی ضَد تب یک یب
چٌذ تک ًمغِ ثذست آیذ .اص سَی دیگش دس سٍش ّبیی ّوچَى سٍش ثبس افضٍى استبتیکی غیش خغی ) (ATC, 1996) (SPOیب سٍش عیف
ظشفیت ( ، )ATC. 1996ثب همیبس کشدى الگَی ثبس استبتیکی ،تػَیشی پیَستِ اص سفتبس سبصُ دس توبهی ًَاحی اص حبلت االستیک تب تسلین ٍ
سشاًزبم فشٍپبضی سبصُ ،ثذست هی آیذ ٍ دس ًتیزِ دیذ ثْتشی سا ثِ هب هی دٌّذ[1].

1) Incremental dynamic analysis
 )2کبسضٌبس اسضذ سبصُ -داًطگبُ ثیي الوللی اهبم خویٌی لضٍیي
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ّوبى گًَِ کِ ثب ػجَس اص تحلیل استبتیکی هٌفشد ثِ تحلیل ثبسافضٍى استبتیکی فضایٌذُ هی سسین ،ثِ عَس هطبثِ ثب گستشش تحلیل تبسیخچِ
صهبًی تٌْب ثِ چٌذ تحلیل تبسیخچِ صهبًی هی سسین کِ دس آى ثبس لشصُ ای همیبس هی ضَد .هفَْم ایي سٍش دس اثتذا تَسظ ثشتشٍ( 3 )7422ثیبى
ضذُ است ٍ ثؼذّب تَسظ هحممیي صیبدی استفبدُ ضذُ است 4.ایي سٍش تَسظ ساٌّوبّبی سبصهبى هذیشیت ثحشاى کل آهشیکب (ً )FEMAیض ثِ
ػٌَاى تحلیل دیٌبهیکی فضایٌذُ  IDAپزیشفتِ ضذُ است ٍ ثِ ػٌَاى سٍضی ثشای تؼییي ظشفیت فشٍپبضی کل سبصُ ثِ کبس ثشدُ هی ضَد.

.2

IDAثب چٌذ سکَسد ٍ خالغِ آًْب

هغبلؼِ چٌذ سکَسد ،هزوَػِ ای اص هغبلؼبت  IDAثب یک سکَسد ثشای یک هذل سبصُ ای تحت ضتبة ًگبضت ّبی هختلف هی ثبضذ.
ایي چٌیي هغبلؼِ ای هزوَػِ ای اص هٌحٌی ّبی  IDAسا تَلیذ هی کٌذ کِ ثب اًتخبة ّ IMب ٍ  EDPهطبثِ هی تَاًٌذ ثش سٍی یک ضکل سسن
ضًَذ.هزوَػِ هٌحٌی ّبی  ،IDAدستِ ای اص هٌحٌی ّبی  IDAثشای یک هذل سبصُ ای تحت ضتبة ًگبضت ّبی هتفبٍت هی ثبضذ کِ توبم
آًْب ثشای ّ IMب ٍ  EDPیکسبى پبساهتشی ضذُ اًذ[1].
ثب تَرِ ثِ ایٌکِ ّش هٌحٌی (کِ هطخػبت سکَسد صهیي لشصُ ٍ هذل سبصُ ای سا هی دّذ) ،کبهال ثِ ضکل رجشی تؼشیف ضذُ است ،اگش
هب ثخَاّین پذیذُ تػبدفی ثَدى سا ثب تَرِ ثِ سکَسدی کِ هوکي است سبصُ تزشثِ کٌذ ،دس آى ثِ حسبة آٍسین؛ هزجَس ّستین ٍیژگی ّبی
احتوبالتی سا ًیض دس ًظش ثگیشین .هٌحٌی  IDAهذل سبصُ ای هطخع ٍ روؼیت آهبسی اص سکَسدّب ،صیبد رجشی ًیست ،یک خظ یب یک تبثغ
تػبدفی ثِ ضکل ) EDP=f(IMاست (ثشای یک  IMیکٌَا ٍ هٌفشد) .دس ًتیزِ هی تَاًین ثب داضتي هیبًگیي ،هیبًِ ٍ  38 ٍ 71دسغذ عیف ّبی
پبسخ ثِ ػٌَاى ًوًَِ ،هزوَػِ ای اص سکَسدّب سا روغ ثٌذی کٌین ٍ دس ًتیزِ هی تَاًین هٌحٌی ّبی  IDAهیبًگیي ٍ هیبًِ ٍ  38 ٍ 71دسغذ سا
تؼشیف کٌین .ثب ایي تَرِ ثشای ثشآٍسد آهبسی خغْبی تػبدفی دٍ ثؼذی (ثب فشؼ یک  )IMثِ ػٌَاى ًوًَِ ًیبص ثِ سٍش ّبیی داسین 5کِ ثِ دٍ
دستِ هْن تمسین هی ضًَذ.
اٍلیي دستِ ،سٍش ّبی پبساهتشی هی ثبضٌذ .دس ایي هَسد یک هذل پبساهتشی اص  EDPهؼلَم دس ثشاثش  IMثشای فشاّن کشدى یک ًوًَِ اص
همبدیش پبساهتشی ،فشؼ هی ضَد (ّش خظ ثِ عَس هزضا تٌظین هی ضَد) ٍ سپس آهبس پبساهتشّب ثذست هی آیذ .ثِ ػٌَاى هخبل هذل دٍ پبساهتشی

لبًَى تَاى   max  a.S a T1 ,5%تَسظ ضن ٍ کشًل 6هؼشفی ضذُ است کِ ثش اسبس فشضیبت هستٌذ اص تَصیغ لگبسیتوی ضشعی اص
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  maxهؼلَم ثشای ) Sa(T1, 5%هی ثبضذ ،ایي هذل اغلت هٌحٌی ّبی تَضیحی لَی سا فشاّن هی سبصد کِ اربصُ هی دّذ ًتبیذ تحلیلی

هْوی ثذست آیذ (رلیش ٍ کشًل) .7ایي خػَغیت کلی سٍش ّبی پبساهتشی هی ثبضذ؛ دس حبلی کِ ایي سٍش ّب ثشای ثذست آٍسدى ّش هٌحٌی
اًؼغبف پزیشی ٍ دلت کوی داسًذ ،اربصُ هی دٌّذ تَضیحبت سبدُ ای ثذست آٍسدُ ضًَذ[2].
دس سَی دیگش سٍش ّبی غیش پبساهتشی ّستٌذ کِ اسبسب اص غبف کٌٌذُ ّبی ضکل ّبی پشاکٌذُ هخل هیبًگیي حشکتی ،هیبًِ حشکتی یب
هٌحٌی غبف ضًَذُ ّستی ٍ تیجطیشاًی 8استفبدُ هی کٌٌذ .ضبیذ سبدُ تشیي توبم آًْب ،هیبًِ حشکتی ثب پٌزشُ ثِ عَل غفش (یب هیبًِ همغؼی ػشضی)

)3)Bertero (1977
4)Luco and Cornell (1998, 2000) , Bazzurro and Cornell (1994a, b) , (1998, 2000) Dubina et al. (2000) Mehanny and Deirlein
)(2000) , Yun et al (2002) , Nassar and Krawinkler (1991, pg 62-155), De Matteis et al. (2000) Psycharis et al. (2000
)5( Ramsay and Silverman (1996
)6(Shome and Cornell (1999
)7(Jalayar and Cornell( 2002
(8( Hastie and Tibshirani (1990
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هی ثبضذ کِ ثِ سبدگی ضبهل هحبسجِ همبدیش  EDPدس ّش تشاص  ٍ IMسپس پیذا کشدى هیبًگیي ٍ اًحشاف هؼیبس استبًذاسد  EDPهؼلَم ثشای تشاص
 IMاست .ایي سٍش تب ربیی کِ اٍلیي هٌحٌی  IDAثِ ظشفیت خَد ثشسذ ٍ صهبًی کِ  EDPثِ سوت ثی ًْبیت هی سٍد خَة ػول هی کٌذ.
هتبسفبًِ اکخش ّوَاس کٌٌذُ ّب اص ایي هطکل سًذ هی ثشًذ اهب هیبًِ همغغ ػشضی یب دسغذ همغغ ػشضی ثِ عَس کلی لَیتش ػول هی کٌذ .ثِ ربی
هحبسجِ هیبًگیي ّب دس ّش تشاص  IMهب ثِ عَس ًوًَِ هیبًِ ّب ٍ دسغذّبی  38 ٍ 71دسغذ سا هحبسجِ هی کٌین کِ تٌْب صهبًی ثی ًْبیت هی ضًَذ
کِ دس  71 ٍ 38 ٍ 05دسغذ اص سکَسدّب ثِ تشتیت فشٍپبضی سٍی دّذ .هضیت دیگش آى ایي است کِ ثب فشضیبت هٌبست (هخل پیَستگی ٍ
یکٌَاختی هٌحٌی ّب) ،خظ ٍاغل ًسجت ّبی  xدسغذ اص  EDPهؼلَم ثشای  IMهطبثِ خظ ٍاغل ًسجت ّبی (×  )100-دسغذ اص  IMهؼلَم

ثشای  EDPهی ثبضذ .ثِ ػالٍُ ایي سٍش ثِ خَثی ثب فشؼ لَی تَصیغ لگبسیتوی   maxهؼلَم ثشای ) Sa(T1, 5%هغبثك هی ثبضذ کِ هیبًِ
همذاس هیبًی ٍ ًسجت ّبی  38 ٍ 71دسغذ هشثَط ثِ هیبًِ ضشثذس  e  dispersionهی ثبضٌذ (رلیش ٍ کشًل).
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دس ًْبیت یک هتغییش ثشای ًطبى دادى فشٍپبضی ّب تَسظ ضن ٍ کشًل  10پیطٌْبد ضذّبست کِ اص گطتبٍسّبی لشاسدادی ثشای هطخع
کشدى غیش خشاثی ّب استفبدُ ضذُ است ،ثٌبثشایي ثی ًْبیت ّب حزف هی ضًَذ دس حبلی کِ احتوبل فشٍپبضی ثشای  IMهؼلَم ثِ غَست رذاگبًِ
ثب یک سگشسیَى هٌغمی روغ ثٌذی هی ضَد.یک هطکل سبدُ ٍلی هْن روغ ثٌذی ظشفیت ّبی  Nهٌحٌی ًوًَِ هی ثبضذ کِ یب ثش اسبس ٍ EDP
یب ثش اسبس  IMثیبى هی ضًَذ .چَى ًِ خغَط تػبدفی ٍرَد داسد ٍ ًِ ثی ًْبیت ،هسئلِ ثِ یک هَضَع آهبسی لشاسدادی کبّص هی یبثذ ٍ هی
تَاًین هیبًگیي ّب ٍ اًحشاف هؼیبسّبی استبًذاسد ٍ ًسجت ّب سا هبًٌذ هؼوَل ثذست آٍسینٌَّ .ص لگبسیتوی ثَدى اعالػبت ظشفیت هطبّذُ ضذُ
استفبدُ اص هیبًِ( ،یب ثِ غَست ًسجت  05دسغذ ثشآٍسدی ٍ یب ثِ غَست هیبًگیي غیش لگبسیتین اص لگبسیتن ّب) ٍ اًحشاف هؼیبس استبًذاسد اص
لگبسیتن ّب ثشای پشاکٌذگی سا پیطٌْبد هی کٌذ .دس ًْبیت ٌّگبهی کِ هحبسجبت احتوبالتی حبلت ّبی حذی اًزبم هی ضَد ،احتیبد ثِ آدسس
دادى ٍاثستگی ثبلمَُ (یب ساثغِ) ثیي تمبضب ٍ ظشفیت است.

 IDA .3دس لبلت PBEE
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لذست  IDAثِ ػٌَاى یک سٍش تحلیلی دس استفبدُ هٌبست دس چبسچَة احتوبالت هی ثبضذ ،دس ربیی کِ هب ثش سٍی ثشآٍسد حَادث
هطبثِ سبلیبًِ ای کِ تمبضب حبلت حذی یب ظشفیت  Cسا سد کشدُ است ،هتوشکض ّستین .ایي فشایٌذ هطبثِ سد کشدى یک حبلت حذی هؼلَم یب سد
کشدى سغح کبسکشد (هبًٌذ سکًَت فَسی یب آستبًِ فشٍسیضش دس  )FEMAدس یک دٍسُ تٌبٍة هطخػی اص صهبى هی ثبضذ .ایي گًَِ هحبسجبت
هی تَاًذ دس چبسچَة هؼبدلِ ای پزیشفتِ ضذُ تَسظ هشکض هٌْذسی صلضلِ پبسیفیک ) Cornell and Krawinkler (2000خالغِ ضَد.

 DV    GDV EDP dGEDP IM  d IM 

)(1

کِ دس آى  DV ٍ EDP ٍ IMثِ تشتیت ثشداسّبی هؼیبسّبی ضذت ،هؼیبسّبی خشاثی ٍ هتغیشّبی تػوین هی ثبضٌذ .دس ایٌزب هب هؼوَال
اص ّ IMبی ػذدی ٍ  EDPثشای حبلت حذی هَسد ًظش استفبدُ هی کٌین .هتغیش تػوین دس ایٌزب ثِ سبدگی یک هتغیش هطخػِ ػذدی تؼشیف
هی ضَد:
اگش حبلت حذی سد ضذُ ثبضذ  ٍ( DV=1دس غیش ایي غَست هسبٍی غفش)  )IM( .هٌحٌی خغش هشسَم هی ثبضذ ،یؼٌی کخشت ٍلَع

سبلیبًِ هیبًگیٌی است کِ اص  IMهخال  xسد هی ضَد .کویت  d x   d x  / dx dxدیفشاًسیل آى هی ثبضذ (یؼٌی d x  / dx

)9( Jalayar and Cornell( 2002
)10( Shome and Cornell(2000
11) Peformance-based earthquake engineering
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چگبلی سشػت هیبًگیي است).

y xdy

IM

ٍیژگی ّبی





 dG EDP IMدیفشاًسیل تبثغ تَصیغ روغ ضًَذُ تکویلی (ضشعی)  EDPثشای  IMهؼلَم یب

 f D Mهی ثبضذ .دس ثخص ّبی لجلی ٍیژگی ّبی آهبسی هٌحٌی ّبی  IDAتػبدفی ثشسسی گشدیذ .ایي تَصیغ ّب دلیمب ّویي





 dG EDP IMهی ثبضٌذ .سشاًزبم دس حبلت حذیٌّ ،گبهی کِ دس سوت چپ هؼبدلِ  7-7هب ثِ دًجبل

  DV  1   0هی ثبضین ،هی ضَد؛ ثٌبثشایي اگش ) Fc(yتبثغ تَصیغ تزوؼی  ،Cیؼٌی ٍیژگی آهبسی ظشفیت کِ دس اًتْبی ثخص لجلی





ثحج ضذ ،ثبضذ  . G 0 EDP  Fc  y دس حبلت فشٍسیضش کلی ،ثشآٍسد ظشفیت اص تحلیل  IDAثذست هی آیذ .ثِ ضکل هختػش ،ثشای

رخیشُ ٍیضگی صلضلِ  ،  IM ثب اًتخبة َّضوٌذاًِ ای اص  ٍ DM ،IMهذل سبصُ ای IDA ،دس سٍضی ثسیبس کلی اعالػبت الصم سا ّن ثشای
ٍیژگی تمبضبی ّ ٍ PBEEن ثشای ٍیژگی ظشفیت فشٍسیضش کلی سا ثِ عَس دلیك هیذّذ.

 .4همیبس کشدى ٍ اًتخبة IM

ّوبى عَس کِ دس ثبال ثحج ضذ هب هؼمتذین کِ دیذ هٌْذسی هفیذی ثب هغبلؼِ هزوَػِ ای اص ّ IDAب یب یک  IDAثِ تٌْبیی ثذست هی
آیذ .گشچِ اغلت ًگشاًی دسثبسُ دسستی ًتبیچ  EDPثذست آهذُ اص سکَسدّبیی ثیبى هی ضَد کِ ثِ ثبال ٍ پبییي همیبس ضذُ اًذ (کبسی کِ دس
ػول ٍ دس تحمیك غیش هؼوَل است) ،دس حبلی کِ ّوَاسُ ثِ خَثی ثیبى ًطذُ کِ هؼوَال ًگشاًی ثشای تحلیل ثب سکَسدّبی ضؼیف تش است تب
ًوبیٌذُ ای اص سکَسد لَی تش .ایي هَضَع هی تَاًذ ثب دلت ثیطتشی دس هتي دٍ ثخص لجل ثذیي غَست گفتِ ضَد کِ هیبًِ (یب ّش ضبخع آهبسی)
اص  EDPثذست آهذُ اص سکَسدّبی همیبس ضذُ ثب سغَح هختلف  ،IMثِ دسستی هیبًِ  EDPروؼیت سکَسدّبی همیبس ًطذُ ثب  IMیکسبى
هی ثبضذ .ثِ دلیل هحذٍدیت ّبی اعالػبت سکَسد هَرَد (کِ تؼذاد کوی سکَسد ثب سغح  IMهؼلَم هی تَاى پیذا کشد) ٍ چَى هؼوَال هب ػاللِ
ثِ هحذٍدُ ای اص سغَح ّ IMب داسین ،ػولی تش ٍ کبهل تش است کِ ثپشسین :آیب تبثغ هیبًِ (ضجیِ سگشسیَى)  EDPدس ثشاثش  IMثذست آهذُ اص
سکَسدّبی همیبس ضذُ هی تَاًذ ثِ خَثی تبثغ هطبثِ ثذست آهذُ اص سکَسدّبی همیبس ًطذُ سا ثشآٍسد کٌذ؟ دس هتَى ثشای چٌیي سَاالتی
هغبلت صیبدی ثیبى ضذُ است .12ثِ ػٌَاى ًوًَِ همبیسِ ای اص ًتبیذ ثذست آهذُ دس تحمیمبت ثبصسٍ ٍ ّوکبساى( 13 )7443دس ضکل()7آٍسدُ ضذُ
است کِ دٍ سگشسیَى ثسیبس ثِ ّن ًضدیک هی ثبضٌذ ،الجتِ ایي تٌْب یکی اص ًتبیذ هی ثبضذ کِ دس ایٌزب آٍسدُ ضذُ است .ثشای کفبیت الصم است
کِ گفتِ ضَد ثِ عَس هؼوَل رَاة ایي سَال ثستگی ثِ سبصُ  ٍ IM ، EDP،روؼیت هَسد ًظش داسد] .[5ثشای هخبل ثشای هَسد ضکل( )2یؼٌی
ثشای سبصُ فَالدی ثب تٌبٍة هیبًِ (یک حبًیِ) کِ  EDPدس آى ربثزبیی ًسجی ثیطیٌِ عجمبت ٍ  IMضتبة عیفی هَد اٍل ٍ ثشای گشٍُ هؼوَلی اص
سکَسدّب (ثب ثضسگبی هتَسظ تب ثشگ ٍلی ثب هسبفت ّبی تحت تبحیش رْت) ،رَاة هخجت است .اص سَی دیگش رَاة ثشای ّویي هَسد کِ تٌْب
 IMآى ثب حبلت لجل هتفبٍت است ٍ  ٍ IMآى  PGAهی ثبضذ ،رَاة هٌفی است .چشا؟ چَى کِ سبصُ ای ثب هذاٍل غبلت ،ثِ ضذت ثِ هحتَای
فشکبًسی ًضدیک ثِ فشکبًس هَد اٍل حسبس است کِ ایي هغلت سا ) Sa(T1, 5%ثِ خَثی دس ًظش هی گیشد دس حبلی کِ ً PGAوی تَاًذٍ ،
ّوچٌیي ّویي عَس کِ ثضسگب تغییش هی کٌذ ضکل عیفی ًیض تغییش هی کٌذ کِ ًطبى هی دّذ کِ ًسجت هیبًگیي ) Sa(T1, 5%ثِ  PGAثب ثضسگب
تغییش هی کٌذ .ثٌبثشایي ربثزبیی ًسجی هیبًِ سکَسد همیبس ضذُ دس ثشاثش ٍ PGAاثستِ ثِ ًسجت ثضسگبی اًذاصُ ّبی هختلف دس ًوًَِ داسد ٍ هوکي
است چٌیي هٌحٌی سا ثشای روؼیتی اص ثضسگبّبی خبظ ًطبى دّذ یب ًذّذ .اص سَی دیگش ،ضتبة عیفی هَد اٍل ًوی تَاًذ ثشای سبصُ ّبی ثلٌذ ثب

دٍسُ تٌبٍة صیبد کِ ثِ صهبى تٌبٍة ّبی کَتبُ تش حسبس است ،کبس کٌذ چَى کِ دٍثبسُ ضکل عیفی ٍاثستِ ثِ ثضسگب است[6].

)12(Shome and Cornell (1998, 1999
)13( Bazzurro et al. (1998
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ضکل( )7پبسخ ضکل پزیشی ثبم ثشای لبة فَالدی سِ عجمِ ثشای  25سکَسد همیبس ضذُ ٍ ًطذُ][1

ضکل( )2هٌحٌی  IDAثشای سبختوبى 1عجمِ ثشای ّ IMبی هتفبٍت][1
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سَاالت هتٌَػی اص دلت ،کبسایی ٍ ػولی ثَدى دس هَسد اًتخبة  IMهٌبست ثشای کبسثشدّبی خبظ ٍرَد داسد ،اهب ثِ عَس کل هی
تَاى گفت کِ اگش  IMثِ گًَِ ای اًتخبة ضذُ ثبضذ کِ سگشسیَى  EDPسٍی  R ٍ M , IMثِ ضکل هَحشی هستمل اص  R ٍ Mثبضذ (دس
ًبحیِ هَسد ًظش) همیبس کشدى سکَسدّب ثشاٍسد خَثی اص تَصیغ  EDPثشای  IMهطخع هی دّذ .ثب ایي ٍرَد هی تَاى ًتیزِ گشفت کِ همیبس
کشدى اهشی الصم است ٍ دس ًْبیت ایٌکِ هٌحٌی ّبی  IDAثشآٍسدّبی آهبسی هٌبسجی اص  EDPدس ثشاثش  IMهی دّذ.14
هغبلؼبت ّ IDAوچٌیي هوکي است دیذ تبصُ ای ثشای سَاالت ثیطتش رْت اًتخبة  IMهَحش ثذّذ .ثشای ًوًَِ پشاکٌذگی کوتش EDP
دس ثشاثش ً IMطبى هی دّذ کِ هزوَػِ سکَسدّبی کَچکتش ٍ تحلیل ّبی غیش خغی کوتشی ثشای ثشآٍسد هیبًِ  EDPدس ثشاثش  ،IMاحتیبد
است .ثٌبثشایي ٍیژگی هَسد ػاللِ ثشای گضیٌِ  IMپشاکٌذگی کوتش است .ضکل( )2هٌحٌی ّبی  IDAثشای لبة فَالدی خوطی  1عجمِ کِ دس
آى  EDPربثزبیی ًسجی ثیطیٌِ عجمبت ٍ  IMدس حبلت  ٍ PGA, aدس حبلت Sa(T1, 5%) bهی ثبضذ سا ًطبى هیذّذ .حبلت دٍم ّوبى عَس
کِ ًتبیذ ثش پبیِ  IDAثِ ٍضَح ًطبى هی دّذ ،پشاکٌذگی کوتشی سا دس توبم ًَاحی  EDPهی دّذ .ثِ ػالٍُ  IDAهی تَاًذ ثشای هغبلؼِ ایٌکِ
ّ IMبی هخػَظ (ثب چِ پشاکٌٌذگی) چغَس هی تَاًٌذ ظشفیت فشٍپبضی سا حذس ثضًٌذ ،استفبدُ ضَد .دٍثبسُ )ً Sa(T1, 5%طبى هیذّذ کِ
ثشای ایي سبصُ ًسجت ثِ  PGAاسرح تش است چَى کِ همبدیش  IMهشثَط ثِ لسوت غبف کوتش اص لسوت اٍلیِ هی ثبضٌذ.

 .5وتیجٍ گیری



 IDAدس حبل حبضش سٍضی پش کبسثشد ٍ چٌذ هٌظَسُ هی ثبضذ .ایي سٍش ثب تَرِ ثِ ایٌکِ سفتبس هػبلح سا غیش خغی دس ًظش هیگیشد ٍ
ًیض هبّیت دیٌبهیکی داسد لزا دس همبیسِ ثب سٍضْبی استبتیکی هبًٌذ تحلیل استبتیکی خغی ثبس افضٍى(پَش اٍس) ٍ سٍضْبی خغی هبًٌذ
تحلیل دیٌبهیکی عیفی دلیمتشیي سٍش دس تخیي سفتبس سبصُ ّب هی ثبضذ.اهب هٌحٌی  IDAثب یک سکَسد ًوی تَاًذ سفتبس سبصُ سا ثشای
حَادث آیٌذُ ثِ عَس کبهل ثیبى کٌذ .اص آًزب کِ پبسخ تحلیل ّبی غیش خغی ٍ  IDAهی تَاًذ ثِ ضذت ثِ تؼذاد ٍ هطخػبت
دیٌبهیکی سکَسد ّبی اًتخبثی ٍاثستِ ثَدُ ٍ پبسخْب اص یک سکَسد ثِ سکَسد دیگش ثِ ضذت تغییش هی کٌذ ،لزا تؼذاد کبفی اص سکَدّب
ثشای پَضص توبم ًَاحی پبسخ ّب هَسد ًیبص است .دس ًتیزِ هزجَسین کِ هذل سبصُ ای سا ثشای هزوَػِ ای اص سکَسدّبی صهیي لشصُ
تحلیل کٌین .اص اّذاف آى ػجبستٌذ اص:



دسکی کبهل اص پبسخ یب تمبضبی سبصُ دس گستشُ ای اص سغَح هختلف لذست سکَسدّبی حشکت صهیي.



دسکی ثْتش اص احشات سبصُ ای دس سغَح هختلف حشکت صهیي ثب لذست کوتش یب ثیطتش.



فْن ثْتش تغییشات عجیؼت پبسخ سبصُ ثب افضایص ضذت حشکت صهیي (ثِ عَس هخبل تغییش دس الگَّبی ربثِ ربیی ثیطیٌِ دس استفبع ،ضشٍع
کبّص سختی ٍ همبٍهت ٍ الگَّبی آًْب).



تْیِ ثشآٍسدی اص ظشفیت دیٌبهیکی کل سیستن سبصُ ای.



دس ًْبیت ،ثشسسی هٌحٌی ّبی  IDAثب چٌذ سکَسد ٍ ثشسسی چگًَگی حبثت هبًذى یب تغییش توبم ایي هَاسد اص یک صهیي لشصُ تب ثمیِ.
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