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چكیسُ
ضطیة  Jاظ خولِ ضطایة کاّكی اؾت کِ ًیطٍّای ًاقی اظ ظلعلِی ضٍـّای تحلیل ذغی ،ایداز قسُ زض اػضای تا تالـ
ًیطٍ کٌتطل ضا تِ هقازیط ٍاقؼی عطاحی کاّف هیزٌّس .تطکیة هقازیط حاصلِ تا ًیطٍّای ثقلی ٍ هقایؿِ تا ظطفیت اػضای تا
تالـّای ًیطٍ کٌتطل ،تِ ػٌَاى هؼیاض پصیطـ ٍ هثٌایی تطای تْؿاظی ایي اػضا تِ حؿاب هیآیس .زض ایي هقالِ ،ضطیة  Jتطای
تالـ فكاضی(تِ ػٌَاى تالـ ػوسُ ًیطٍ کٌتطل) ؾتَىّای چْاض ؾاظُ تا ؾیؿتن قاب ذوكی ٍیػُ هَضز اضظیاتی قطاض گطفتِ
اؾتً .تایح اضظیاتیّای صَضت گطفتِ ،هقازیط هتٌَع ٍ زض هَاضزی کَچكتط اظ هقازیط پیكٌْاز قسُ آییيًاهِّای هغطح
تْؿاظی کِ هقساض ایي ضطیة ضا ػسز  2قطاض زازُاًسً ،كاى هیزّس.
ٍاغُّای کلیسی :تْؿاظی لطظُای ،ضطیة  ،Jتالـ ًیطٍ کٌتطل ،تحلیل ذغی اؾتاتیكی ،تحیل غیط ذغی زیٌاهیكی.

 -1هقسهِ
اًؿاى زض عَل تاضید ّوَاضُ تا تالیای عثیؼی هَاخِ تَزُ اؾت ٍ تالـ ًوَزُ تا تا هسیطیت ٍ ٍ
کٌتطل ایي ٍقایغ عثیؼی ٍ یا ایويؾاظی ؾاذتِّای زؾت ذَز ،ذؿاضات ٍ صسهات ایي ٍقایغ ضا کاّف
زّس .ظلعلِ اظ خولِ تالیای عثیؼی اؾت کِ زض قطى گسقتِ ٍ ّنچٌیي ؾالّای اذیط تِ زالیلی ًظیط
افعایف تؼساز تؼساز قْطّا ٍ ضٍؾتاّا ٍ گؿتطـ آًْا زض هٌاعق فؼال لطظُذیع ،افعایف تطاکن خوؼیت
قْطّا ٍ ضٍؾتاّا ٍ ت ِ تثغ آى افعایف کوی ٍ کیفی تأؾیؿات ٍ اهكاًات هرتلف هَضز تَخِ قطاض گطفتِ
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اؾت ظیطا کِ ػسم حفاظت ٍ ایويؾاظی زض هقاتل آى ،تلفات ٍ ذؿاضات هالی ظیازی ضا تِ ّوطاُ ذَاّس
زاقت .ایويؾاظی ٍ هقاٍمؾاظی ٍ ّنچٌیي تْؿاظی تا تَخِ تِ پیكطفت زاًف ظلعلِقٌاؾی ٍ هٌْسؾی
ظلعلِ اظ خولِ اقساهات خْت کاّف تلفات ٍ ذؿاضات ًاقی اظ ظلعلِّای آتی هیتاقس.
تْؿاظی ؾاظُّا ٍ ؾاذتواىّا تا تَخِ تِ ًَع ؾیؿتن ٍ کاضتطی کِ زاضًس ،خْت ضؾاًسىقاى تِ
ؾغح ػولكطزی هَضز ًظط ،اهطٍظُ اظ اّویت ظیازی تطذَضزاض قسُ اؾت .ضٍـّای تحلیل هَخَز خْت
تْؿاظی ٍ هقاٍمؾاظی هسلّای ؾاظُای تِ زٍ زؾتِ کلی ذغی(االؾتیک) ٍ غیط ذغی(غیط االؾتیک)
زؾتِ تٌسی هیقًَس .ضٍـّای ذغی تِ زلیل ؾازگی اظ اّویت ظیازی تطذَضزاضًس ،الثتِ هحسٍزیتّایی
ًیع زاضًس .ضٍـّای غیطذغی اظ زقت تاالتطی(ًعزیک تِ ٍاقؼیت) تطذَضزاضًس اها تِ زلیل پیچیسگیّای
هَخَز کوتط هَضز اؾتقثال هٌْسؾاى قطاض گطفتِ اًس .آییيًاهِّای هغطح تْؿاظی ،ضفتاض اػضا زض تالـ-
ّای ایداز قسُ ضا تِ زٍ زؾتِ کلی ًیطٍ کٌتطل ٍ تغییط قكل کٌتطل تقؿین تٌسی کطزُاًس .تطای ضفتاض
کٌتطل قًَسُ تَؾظ ًیطٍ ،تا اػوال ضطایة کاّكی(تِ صَضت ػسزی تعضگتط یا هؿاٍی یک زض هرطج)
تِ ًیطٍی ًاقی اظ ظلعلِ حاصلِ اظ ضٍـّای ذغی تؼطیف قسُ زض هطاخغ ٍ آییيًاهِّای هطخغ تْؿاظی
لطظُای( ً ٍ ASCE41-06 ، FEMA 356كطیِ  ٍ ) 363تطکیة آى تا ًیطٍّای ًاقی اظ تاضگصاضی ثقلی،
هغاتق تطکیة تاضّای هكرص قسُ زض آییيًاهِّای هصکَض ،هقساض ًیطٍی ٍاضز قسُ کِ ًوایٌسُ ٍاقؼیت
هیتاقس ،تسؾت هیآیس:
()3

زض ایي ضاتغِ،

تالـ کٌتطل قًَسُ تَؾظ ًیطٍ عطاحی تِ زلیل تطکیة تاضّای ثقلی تا تاضّای

ًاقی اظ ظلعلِ C1 ،ضطیة اصالحی تطای اضتثاط زازى حساکثط تغییطهكاىّای غیطاالؾتیک هَضز اًتظاض تِ
هقساض تغییطهكاى هحاؾثِ قسُ ًظیط پاؾد االؾتیک ذغی هیتاقس.

ضطیة اصالحی تطای ًكاى زازى

اثطات کاّف ؾرتی ٍ ظٍال هقاٍهت ٍ پیٌچیٌگ زض حساکثط تغییط هكاى پاؾد هیتاقس]. [3
= ضطیة کاّكی ًیطٍی ضؾیسُ ،تعضگتط یا هؿاٍی یک  ،ػثاضتؿت اظ کَچكتطیي  DCRاػضای
هَخَز زض هؿیط اًتقال ًیطٍ کِ ًیطٍ ضا تِ ػضَ هَضز ًظط هیضؾاًٌسّ .نچٌیي ،تطای هٌاعق تا ذغط لطظُای
تاال هقساض تطاتط  ،2تطای هٌاعق تا ذغط لطظُای هتَؾظ هقساض تطاتط  ،3/5تطای هٌاعق تا ذغط لطظُای کن
هقساض تطاتط  3هیتاقس .لطظُذیعی ٍقتی کِ تط اؾاؼ هقازیط  DCRهحاؾثِ قسُ ًثاقس ،هداظ اؾت .تطای
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ؾغح ػولكطز ؾاظُای اؾتفازُ تیٍقفِ تطاتط  3زض ًظط گطفتِ قَز ،زض ّط هَضزی کِ اػضای ضؾاًٌسُ
ًیطٍی

تِ ػضَ هَضز ًظط االؾتیک تواًٌس ،تایس تطاتط  3زض ًظط گطفتِ قَز]. [3،2
ضٍـ زیگط زض تؼییي هقساض ًیطٍی ایداز قسُ زض ػضَ تا تالـ کٌتطل قًَسُ تَؾظ ًیطٍ ،اًدام

تحلیل حالت حسی اؾت(هفَْم یک تحلیل حالت حسی ایي اؾت کِ قست حطکت ظهیي(لطظُذیعی)
حاکن تط تیكتطیي ًیطٍی ضؾیسُ تِ ػضَ ًویتاقس) .تا هقایؿِ هقساض حاصلِ اظ ضٍـّای هصکَض ،تا ظطفیت
ػضَ زض تالـ ًیطٍ کٌتطل هَضز ًظط  ،اعالع اظ ًیاظ یا ػسم ًیاظ ػضَ تِ تْؿاظی حاصل هیقَز] . [3اظ
خولِ ایي ضطایة کاّكی ،ضطیة  ، Jضطیة کاّكی ًیطٍی ضؾیسُ زض تالـ هَضز ًظط ًاقی اظ ضفتاض
غیطذغی اػضای ضؾاًٌسُ تالـ تِ ػضَ هَضز ًظط ،هیتاقس .زض تطضؾی ؾیؿتن قاب ذوكی ،تالـ ػوسُ
کٌتطل قًَسُ تَؾظ ًیطًٍ ،یطٍی فكاضی ؾتَىّا هیتاقس کِ زض ایي هقالِ هَضز تَخِ قطاض گطفتِ قسُ
اؾت.
تَخیِ فٌی ضطیة  Jزض ًكطیات ٍ تفؿیط آییيًاهِّای هطتثظ تا تْؿاظی لطظُای] [4قطح زازُ
ًكسُ اؾت ،زض ًتیدِ ایي ضطیة کاهالً قٌاذتِ قسُ ًیؿت .قصس اظ اػوال ضطیة  Jفطاّن آٍضزى ضٍقی
خایگعیي تطای هحاؾثِ تیكیٌِ هقساض ًیاظ تطاؾاؼ ًیطٍی خاًثی فطضی هیتاقس .ضطیة  ، Jضطیة کاّف
ًیطٍیی اؾت کِ ًیطٍّای اػضا ضا تِ زلیل تالـّای غیطذغی اػضای قكلپصیط زیگط هَخَز زض ؾیؿتن،
هحسٍز هیکٌسّ .سف تِ حؿاب آٍضزى قكلپصیطی شاتی زض ؾیؿتنّایی اؾت کِ اػضایی زاضًس کِ
غیطذغی ضفتاض هیکٌٌس ،حتی اگط ػضَ هَضز تطضؾی قكلپصیط ًثاقس] . [3هقازیط لحاػ قسُ تطای
ضطیة  ، Jهقازیطی هحافظِکاضاًِ اًتراب قسُاًس کِ تط هثٌای قضاٍت اػضای کویتِ اؾتاًساضز آهطیكا
لحاػ قسُاًس ٍ ّنچٌیي اًدام هغالؼات ٍ تطضؾیّای تیكتط زض هَضز ایي ضطیة تَصیِ گكتِ اؾت]. [3
تطای حصَل هقازیط ضطیة  ، Jچْاض ؾاظُ  36 ٍ 32 ،8 ،4عثقِ تا ؾیؿتن قاب ذوكی ٍیػُ هغاتق
هثحث زّن هقطضات هلی ؾاذتواى ایطاى عطاحی ٍ اضظیاتی قسُاًس .تحلیلّای اؾتفازُ قسُ خْت حصَل
هقازیط ضطیة  ، Jتحلیل اؾتاتیكی ذغی ٍ تحلیل زیٌاهیكی تاضیرچِ ظهاًی غیطذغی هغاتق تا اؾتاًساضز
 ASCE41-06هیتاقس .هقازیط ًیطٍّای فكاضی ؾتَىّا ًاقی اظ تحلیل غیطذغی ،هقازیط ٍاقؼی هیتاقٌس،
تٌاتطایي تا اًدام تحلیل ذغی تا ًیطٍّای خاًثی فطضی ٍ هقایؿِ ًیطٍّا تا یكسیگط ،هیتَاى هغاتق هؼازلِ
( )3هقازیط ًظیط ضطیة  Jضا هغاتق ضاتغِ ( )2تسؾت آٍضز:
)(2
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زض ایي ضاتغِ:

اظ کن کطزى هقازیط ًیطٍی فكاضی ًاقی اظ تاضگصاضی ثقلی اظ هقازیط

حاصلِ ضٍـ غیطذغی هیتاقس.
 -2هسلؿاظی
اتؼاز ؾاظُّا تطاتط تا  35هتط زض  35هتط هیتاقسّ .ط قاب قاهل  3زّاًِ تِ عَل  5هتط هیتاقسٍ ،
ؾاظُّا زض پالى هتقاضى هیتاقٌس .اضتفاع عثقات تطاتط تا  3/2هتط زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت(قكل (.))3
تاضگصاضی ثقلی عثق هثحث قكن هقطضات هلی ؾاذتواى ایطاى اًدام قسُ اؾت .ؾقفّا تِ صَضت
زیافطاگن صلة هسل قسُاًس .عطاحی ؾاظُّا تط هثٌای آییيًاهِ  UBC971صَضت گطفتِ اؾت .هقاعغ
اػضای ؾاظُ ،فكطزُ لطظُای هیتاقٌس] . [5هسلؿاظی ضفتاض غیط ذغی ؾاظُّا ،تا تؼطیف هفاصل پالؾتیک
زض ًقاط تحطاًی تیطّا ٍ ؾتَىّا ٍ ،هغاتق تا ضَاتظ اؾتاًساضز  ASCE41-06هیتاقس .هفاصل تیطّا اظ ًَع
ذوكی ٍ هفاصل ؾتَىّا ًیع اظ ًَع اًسضکٌكی ًیطٍی هحَضی ٍ لٌگطّای ذوكی زض زٍ خْت هیتاقس.
پاضاهتطّای هسلؿاظی ٍ ّنچٌیي ضٍیِ اًسضکٌكی ًیع هغاتق تا  ASCE41-06تؼطیف قسُ اؾت .هسلؿاظی
ٍ اًدام ًحلیلّای ذغی ٍ غیط ذغی زض ًطمافعاض  SAP2000 Advanced 14.2.2اًدام قسُ اؾت.

قكل(ً :)1وای  3تؼسی ؾاظُ 4عثقِ ،هَقؼیت ؾتَىّای گَقِ( 4ؾتَى) ،پیطاهًَی( 8ؾتَى) ٍ هطکعی( 4ؾتَى)

)Uniform Building Code(1997

1
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 -3تحلیلّا
ضٍـ تحلیل اؾتاتیكی ذغی تؼطیف قسُ زض اؾتاًساضزّای هصکَض ،تا فطض ضفتاض ذغی ؾیؿتن
یكسضخِ آظاز تا پطیَز عثیؼی هؼازل تا پطیَز اصلی ؾاظُ چٌس زضخِ آظازی هیتاقس کِ ضطایة اصالحی
تطای تقطیة ضفتاض هؼازل ؾیؿتن چٌس زضخِ آظازی ًیع زض هحاؾثِ هقساض تطـ پایِ اػوال هیقًَس .تطـ
پایِ ضٍـ اؾتاتیكی ذغی اظ ضاتغِ ( )3هحاؾثِ قسُ اؾت]: [3

زض ایي ضاتغِ Cm :ضطیة خطم هَثط هیتاقس کِ تطای اػوال اثط هكاضکت خطهی هَثط هَزّای
تاالتط اػوال هیقَز،

قتاب عیفی تِ اظای ظهاى

تطاتط تا ٍظى هَثط لطظُای هیتاقس ٍ ّنچٌیي ،

تٌاٍب اصلی  Tاؾت.
هحاؾثات هطتَط تِ تؼییي ضطایة تطـ پایِ زض خسٍل(ً )3كاى زازُ قسُ اؾت:
خسٍل( )1هقازیط ضطایة تؼطیف قسُ خْت تؼییي هقساض تطـ پایِ ؾاظُّا
)V(tonf

C=C1.C2.Cm.Sa

Sa

k

)T(sec

Cm

C2

C1

نوع سازه

620

0.745

0.83

1.19

0.88

0.9

1

1.02

 4طبقه

1114

0.642

0.64

1.39

1.29

1.0

1

1

 8طبقه

1403

0.528

0.53

1.61

1.72

1.0

1

1

 21طبقه

1687

0.464

0.47

1.80

2.09

1.0

1

1

 21طبقه

ًحَُ تَظیغ تطـ پایِ زض ؾغح عثقات ًیع اظ ضاتغِ ( )4حاصل قسُاؾت]: [3
()4

زض ایي ضاتغًِ Fi :یطٍی خاًثی ٍاضز تط عثقِ ی  iامٍ Wi ،ظى هَثط لطظُای عثقِ ی  iام hi ،اضتفاع
عثقِی  iام اظ تطاظ پایِ عثق تؼطیف اؾتاًساضز  2833ایطاى اؾت ٍ هقساض  kتطاتط اؾت تا:

()5

3≥ k = 0.5T + 0.75 ≥ 2
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هَاضزی کِ زض اًتراب قتاتٌگاقت تایس زض ًظط گطفت قاهل تعضگی چكوِی لطظُظاًَ ،ع چكوِی
لطظُظا(هكاًیعم گؿلف) ،قطایظ ؾاذتگاُ(ًَع ظهیي هٌغقِ) ،فاصلِی چكوِ تا ؾاذتگاُ ٍ هست ظهاى
حطکت قسیس ظهیي هیتاقٌس].[5
خسٍل( : )2هكرصات قتاتٌگاقتّای اًتراب قسُ
هكاًیعم
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ذاک زض ًظط گطفتِ قسُ ،ذاک ًَع ًَع  IIIهیتاقس کِ هحسٍزُ ؾطػت هَج تطقی آى
375

 375هتط تط ثاًیِ هیتاقس] . [5ضًٍس هقیاؼ کطزى قتاتٌگاقتّا تط اؾاؼ ضٍـ ASCE41-

 ٍ 06تا زض ًظط گطفتي عیف عطح ایطاى اًدام قسُ اؾت .تا تَخِ تِ تؼساز قتاتٌگاقتّای اًتراتی،
هیاًگیي ًتایح تحلیلّای تاضیرچِ ظهاًی ،هؼیاض ًیطٍّای ٍاقؼی قطاض گطفتِ اؾت.
ً -4تایح
 -1-4تِ تفكیک ؾتَى

پىجمیه کىفراوس ملی زلسلٍ ي سازٌ
 3ي  4اردیثُشت ماٌ ، 3393جُاد داوشگاَی استان کرمان

هقساض ضطیة  Jهتٌاؾة تا هقساض ضفتاض غیطذغی اػضای قكلپصیط ضؾاًٌسُ ًیطٍ تِ ػضَ تا تالـ
کٌتطل قًَسُ تَؾظ ًیطٍ هیتاقس .هَقؼیت ؾتَى ٍ زض ٍاقغ ًحَُ ٍ ضاؾتای اتصال تیطّا زض عثقات تِ
ؾتَى هَضز ًظط ،تا تَخِ تِ ًحَُ تغییط قكل ؾاظُ قاب ذوكی تحت تاض خاًثی ،ػاهل تؼییي کٌٌسُ زض
هقساض ضطیة  Jهیتاقس .ؾتَىّای هطکعی تا تَخِ تِ ایٌكِ هقغغ ٍ عَل تیطّای زٍ ضاؾتا زض ّط زٍ
خْت گطُ اتصال یكؿاى ّؿتٌس ،ؾْن اًسکی اظ ًیطٍی فكاضی ًاقی اظ ظلعلِ ضا زاضا هیتاقٌس ٍ تِ هقساض
ضطیة  Jحؿاؼ ًیؿتٌس .تَخیِ ایي اؾت کِ تا ایداز اًحٌای هضاػف زض تیطّا تحت اػوال ًیطٍی خاًثی
تِ زیافطاگن عثقات ،هقازیط تطـ تیطّای زٍ عطف گطُ اتصال ذالف خْت یكسیگط اػوال قسُ ٍ
اذتالفكاى تقطیثاً تطاتط تا هقساض ًیطٍی ثقلی هیتاقس .تِ ؾتَىّای پیطاهًَی غیط اظ گَقِ ،زض تطاظ عثقات،
زض یک ضاؾتا زٍ تیط تا هقغغ ٍ عَل یكؿاى ٍ زض ضاؾتای زیگط یک تیط هتصلاًس .تٌاتطایي هقساض ًیطٍی
فكاضی زض ؾتَى پیطاهًَی تطاتط تا هقساض ظطفیت تک تیطهتصل ذَاّس تَز .تِ ؾتَى گَقِ زض تطاظ عثقات،
زٍ تیط هتؼاهس هتصل قسُاؾت .تٌاتطایي هدوَع تطـّای قاتل اًتقال تَؾظ تیطّا زض تطاظ عثقات ػاهل
ًیطٍی فكاضی زض ؾتَى ذَاّس تَز.

قكل( : )2ضًٍس تغییطات هقازیط ضطیة  Jؾتَىّای پیطاهًَی زض ؾاظُّا

ًتایح ضطیة  Jتطای ؾتَىّای پیطاهًَی عثقات هرتلف ؾاظُّا ،کِ اظ هیاًگیيگیطی هقازیط
حاصل اظ اػوال قتاتٌگاقتّای هرتلف هصکَض تسؾت آهسُ اؾت ،زض قكل (ً )2كاى زازُ اؾت .ضًٍس
کلی تغییطات ضطیة  Jزض عثقات کاّكی اؾت .زض اکثط ؾاظُّا ،هقساض ضطیة ، Jزض تیف اظ ًیوی اظ

پىجمیه کىفراوس ملی زلسلٍ ي سازٌ
 3ي  4اردیثُشت ماٌ ، 3393جُاد داوشگاَی استان کرمان

عثقات ،اظ هقساض ػسز  ( 2هقساض هكرص قسُ زض آییي ًاهِ ّای ً ٍ ASCE41-06كطیِ  363تطای ؾاظُ-
ّای زض هٌاعق تا ذغط ًؿثی ظلعلِ ظیاز هیتاقس) تیكتط هیتاقس.

قكل( : )3ضًٍس تغییطات هقازیط ضطیة  Jؾتَىّای گَقِ زض ؾاظُّا

تغییطات هقساض ضطیة  Jتطای ؾتَىّای گَقِ ؾاظُّا ،زض هحسٍزُ اػساز  2 ٍ 3هیتاقٌس.
ّواًگًَِ کِ زض قكل ( )3هكرص اؾت ،هقساض حساکثط ایي ضطیة تطای ؾاظُ  4عثقِ تطاتط تا  3/5هی-
تاقس ٍ حساکثط هقساض ًظیط ایي ضطیة هطتَط ؾتَى عثقِ اٍل ؾاظُ  36عثقِ هیتاقس.
ً -2-4تایح هیاًگیي عثقِای

زض ّط عثقِ ،تؼساز ؾتَىّای پیطاهًَی  8ػسز ٍ تؼساز ؾتَىّای گَقِ  4ػسز ٍ ؾتَىّای هطکعی
ًیع  4ػسز هیتاقٌس .تا صطفًظط کطزى اظ ضطیة حاصلِ ؾتَىّای هطکعی زض هیاًگیيگیطی هقساض
ضطیة  Jؾتَىّای هَخَز زض عثقِ ،عثق ضاتغِ ( )6هقازیط هیاًگیي عثقِای ضطیة  Jتسؾت هیآیس:
()6

تا تَخِ تِ ضاتغِ ( ٍ )6تا اًدام هیاًگیيگیطی ،تا تَخِ تِ قكل ( )4ذَاّین زاقت:

پىجمیه کىفراوس ملی زلسلٍ ي سازٌ
 3ي  4اردیثُشت ماٌ ، 3393جُاد داوشگاَی استان کرمان

قكل( : )4ضًٍس تغییطات هقازیط ضطیة  Jهیاًگیي عثقات ؾاظُّا

تا تَخِ تِ هقازیط حاصل اظ قكل( ،)4هكاّسُ هیقَز کِ ػسز ً 2ویتَاًس ًوایٌسُای اظ هقازیط
هحافظِکاضاًِ ضطیة  Jتاقس .الثتِ ّطچِ کِ گؿتطزگی ضفتاض غیطذغی ؾاظُ تیكتط قسُ اؾت( افعایف
تؼساز عثقات) هقازیط تعضگتط ضطیة  Jهكاّسُ هیقَز.
ً -3-4تایح هیاًگیي کل

هیاًگیي کل ،یؼٌی ػسزی کِ ًوایٌسُ کل هقازیط ضطایة  Jؾاظُّا تاقسً ،یع تا هیاًگیيگیطی اظ
ضطایة هیاًگیي عثقات تسؾت هیآیسً .تایح هقازیط هیاًگیي کل ؾاظُّا زض قكل (ً )5كاى زازُ قسُ
اؾت:

پىجمیه کىفراوس ملی زلسلٍ ي سازٌ
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قكل( : )5ضًٍس تغییطات هقازیط هیاًگیي کل ضطیة  Jؾاظُّا

 -5ذالصِ ٍ ًتیدِ گیطی
تا تَخِ تِ هَقؼیت ؾتَىّا ٍ گؿتطزگی ضفتاض هحسٍزُ غیطذغی اػضای قكلپصیط ؾیؿتن ؾاظُ-
ای ،هقساض ًیطٍی ضؾیسُ تِ ػضَ ًیطٍ کٌتطل ًیع هتغیط هیتاقس .تیكتطیي ًیطٍی فكاضی زض ؾتَىّای گَقِ
ؾاظُّای قاب ذوكی ایداز هیقَز ٍ ًیطٍی فكاضی ؾتَىّای هطکعی تیكتط تحت تأثیط تاضّای ثقلی
هیتاقس ،تٌاتطایي ًویتَاى یک هقساض ًظیط ضطیة کاّكی ًیطٍی ضؾیسُ ضا تِ ّوِ ؾتَىّا اػوال کطز.
ّنچٌیي هقساض زض ًظط گطفتِ قسُ ضطیة  Jتطاتط تا ّ ، 2وَاضُ هحافظِکاضاًِ ًثَزُ ٍ تا حسٍزی تطای
ؾاظُّای تا تؼساز عثقات کوتط ،غیط هحتاعاًِ لحاػ قسُ اؾت .زض حالت کلی ،هؼطفی یک ػسز تطای
ضطیة  Jکِ ًوایٌسُ کل هقازیط ؾاظُ تاقسً ،ویتَاًس اعویٌاى کافی اظ ضًٍس تْؿاظی لطظُای اػضای تا
تالـ کٌتطل قًَسُ تَؾظ ًیطٍ ،تط اؾاؼ ضٍـّای تحلیل ذغی ،ضا ایداز ًوایس .اػوال ضطیة J

هتٌاؾة تا هَقؼیت ؾتَىّا زض ؾاظُ ٍ ٍضؼیت قطاضگیطی تیطّا ًؿثت تِ ؾتَى ،پیكٌْاز هیگطزز.
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