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 TMD هیراگرّای جایگاُ تغییر اثرارزیابی 

 ّای فَالدی غیرخطی سازُ دیٌاهیکی پاسخ در

 
2دباآًادر خلیقی جوال  1هْذی رحیوی اصل

* 
 ، دا٘طدٛی دوتشی دا٘طٍاٜ صٙؼتی ضشیفاٞش دا٘طىذٜ فٙی ٟٔٙذسی دا٘طٍاٜ آصاد اسالٔی ٚاحذ یػّٕ أتیٞ -1

  ،اٞشدا٘طٍاٜ آصاد اسضذ دا٘طدٛی واسضٙاسی  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

  چکیذُ
ٔیشاٌش خشٔی عشاحی ضذٜ تٛسظ آ٘اِیض دیٙأیىی غیشخغی ٔٛسد اسصیاتی لشاس ٌشفتٝ تٝ عٛسیىٝ پاسخ آٖ  ٔماِٝ ایٗ دس

ّٔضٚٔات آییٗ ٘أٝ ای سا تشآٚسدٜ ٕ٘ایذ. دس ایٗ ٔشحّٝ تا تغییش پاسأتش ٞای ٔختّف استؼاضی خشْ اضافٝ ضذٜ اص خّٕٝ 

تی، خشْ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیشایی آٖ، ٔی تٛاٖ پاسخ ساصٜ سا تٟیٙٝ ٕ٘ٛد. دس ٌضاسش پیص سٚ سؼی تش آٖ تٛدٜ است وٝ سخ

 RUAUMOKOتمشیة اِٚیٝ تذست آٔذٜ دس فٛق تٛسظ آ٘اِیض دیٙأیىی غیشخغی ساصٜ ٔماْٚ ساصی ضذٜ دس ٘شْ افضاس 

( ٔیشاٌش C( ٚ ضشیة ٔیشایی )kیش ٔمادیش سختی )ٌشدد. تذیٗ ٔٙظٛس آ٘اِیض ٞای دیٙأیىی غیش خغی ٔتؼذدی تا تغی

TMD  ا٘داْ ضذٜ وٝ دس ٞش وذاْ اص پاسأتشRPI .تٝ ٔٙظٛس وٙتشَ سفتاس ساصٜ استفادٜ ضذٜ است. 

 

 

 

 

 .٘شْ افضاس سٚٔٛوٛ ٞذف، تغییشٔىاٖ ،ٔیشاٌش خشٔی ّای کلیذی: ٍاشُ
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 هقذهِ  -1
ضٛ٘ذ. تا وٛچىی ٞستٙذ وٝ دس ضشایظ تطذیذ ساصٜ واِیثشٜ ٔیفٙش ٘سث-ضشتٝ ٌیش-ٞای خشْٞای استؼاش سیستٓخزب وٙٙذٜ

-ٌشدد ٚ ثاتت ضذٜ است وٝ دس واٞص استؼاضات ٘اضی اص ٘یشٚی تاد دس ساصٜٞا ٘صة ٔیٞا ٔؼٕٛال تش سٚی تاْ ساصٜایٗ سیستٓ

 ٞای تّٙذ ٔٛثش است. 

ٞای ٔیشاٌش ی استؼاش دیٙأیىی والسیه سیستٓٞای تّٙذ، یىی اص اتضاسٞای استٟالوٞای ا٘ؼغاف پزیش ٔا٘ٙذ ساصٜدس ساصٜ 

ٞای تشای ساصٜ TMDٞای ٌیشی وّی تٝ ٔٙظٛس تٛضیح ٔٙاسة تٛدٖ سیستٓتا ایٗ ٚخٛد ٘تیدٝ .ٞستٙذ 1خشٔی تٙظیٓ ضذٜ

داضت، یؼٙی ٕٔىٗ است  ذتؼییٗ ضذٜ اثش ٔٙفی خٛاٞٙ  TMDٞا سیستٓ تا سفتاس غیش االستیه، دضٛاس است. دس تشخی حاِت

دالِت داسد ٚ ٘اضی اص ایٗ ٔٛضٛع  TMDساصٜ سا تٝ ٔمذاس خضئی افضایص دٞذ. ایٗ ػّٕىشد ضؼیف تٝ غیش ٔٛثش تٛدٖ  پاسخ

ٞای ٞا دس خٌّٛیشی اص سسیذٖ تٝ ضشایظ تطذیذ دس ساصٜٞا تٟٙا ٔطخصات خغی داس٘ذ ٚ ٘اتٛا٘ی آٖاست وٝ ایٗ سیستٓ

وٝ ایٗ سیستٓ تٝ خشْ ٘سثتا تضسٌی ٘یاص داس٘ذ ٚ اص ایٙشٚ تٝ فضای  دٞذ. ٕٞچٙیٗ ٔطاٞذٜ ضذٜ استغیشاالستیه سا ٘طاٖ ٔی

ٞای تضسي ٘یاص است. تٝ ٔٙظٛس تشعشف ٕ٘ٛدٖ تضسٌی تشای ٘صة احتیاج داس٘ذ ٚ ٔتؼالة آٖ تٝ فضای آصاد تشای خاتٝ خایی

ص ساصٜ تٝ ػٙٛاٖ خشْ تٛاٖ تٝ استفادٜ اص لسٕتی اٞایی ٔغشح ضذٜ است وٝ اص آٖ خّٕٝ ٔیایذٜ TMDٞای ٔطىُ سیستٓ

ٞا تش ٔثٙای استفادٜ اص خشْ عثمٝ آخش تٝ ػٙٛاٖ خشْ ٔیشاٌش  لشاس داسد. ٔفْٟٛ استفادٜ ٔیشاٌش اضاسٜ وشد. تخصٛظ یىی اص ایذٜ

تٛاٖ تسظ ٚ ٕٞىاساٖ ٔؼشفی ضذ. ایٗ دیذٌاٜ سا ٔی 2اص خشْ عثمٝ آخش تٝ ػٙٛاٖ خشْ ٔیشاٌش تشای اِٚیٗ تاس تٛسظ خاٌادیص

ٞای تضسٌی سا ٔتحُٕ دا٘ست. تا تٛخٝ تٝ ایٗ ٚالؼیت وٝ تاالتشیٗ عثمٝ ٕٔىٗ است خاتٝ خایی TMDٞای ح سیستٓسٚش سای

ٞای تضسي سا داضتٝ تاضذ. تٙاتشایٗ ضٛد تٙاتشایٗ ایٗ عثمٝ تایستی ٔماٚٔت ٚ ضىُ پزیشی وافی دس صٛست ایداد تغییش ضىُ

 پزیشد.اساصی ضذٜ صٛست ٔیخزب ٚ استٟالن ا٘شطی ٚسٚدی صِضِٝ تٛسیّٝ عثمٝ خذ

تٛاٖ واٞص داد صیشا ایٗ سیستٓ تٝ صٛست تٝ سادٌی ٕ٘ی TMDاِٚیٗ ٘مغٝ حذاوثش دس پاسخ تاسیخچٝ سیستٓ سا تا سیستٓ 

 ضٛد. دٞذ ٚ سپس پاسخ ساصٜ تا استؼاش خاسج اص فاص تا ساصٜ اصّی واٞص دادٜ ٔیغیشفؼاَ تٝ خاتٝ خایی ساصٜ پاسخ ٔی

 

 ٍ تعییي هشخصات ارتعاشی هیراگر جرهی TMDم تعییي ًسبت جر -2
 تا استفادٜ اص عیف ٞای پاسخ خاتٝ خایی ٚ ضتاب ساصٜ دس ٔیشایی ٞای ٔختّف ٔی تٛاٖ ٔیشایی ٔؼادَ ساصٜ سا تؼییٗ ٕ٘ٛد.

 

 ٌاْ اَٚ: تؼییٗ ٘سثت خشْ

ٌشدد. سپس تا استفادٜ اص یضشیة ٔیشایی ٔؼادَ تشای ٔدٕٛػٝ ساصٜ وٙتشَ ٘طذٜ ٚ سیستٓ ٔیشاٌش خشٔی تٙظیٕی تؼییٗ ٔ

 عیف پاسخ عشاحی خاتٝ خایی ٚ ضتاب ٚ ا٘تخاب ٔمذاس ٔیشایی ٔٙاسة ٔؼادالت صیش تایستی تشآٚسدٜ ضٛ٘ذ:
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 ضٛد:تا استفادٜ اص ساتغٝ صیش تخٕیٗ صدٜ ٔی سپس ٔمذاس 
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116 0.8eq    

 ضشیة ٔیشایی ٔٛد اَٚ ساصٜ است. 1دس ٔؼادِٝ تاال 
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 ٌاْ دْٚ: ٔطخصات ٔیشاٌش خشٔی تٙظیٓ ضذٜ

 

 تٛاٖ ٘سثت فشوا٘س تٟیٙٝ ٚ ٔیشایی سیستٓ ٔیشاٌش خشٔی تٙظیٕی ساصٜ سا تذست آٚسد.ٞای صیش ٔیتا استفادٜ اص ضىُ

 
 فرکاًس بْیٌِ تٌظیوی 1شکل 

 
 هیرایی بْیٌِ تٌظیوی 2شکل 

تذیٗ تشتیة ٔی تٛاٖ ٘سثت خشٔی ٔٛسد ٘یاص سا ٔحاسثٝ ٕ٘ٛد. تشای ایٗ ٔٙظٛس اص ساتغٝ صیش ٚ تا استفادٜ اص ٔیشایی ٔؼادَ تذست 

 ( لاتُ ٔحاسثٝ ٔی تاضذ. μآٔذٜ اص فٛق ٘سثت خشٔی ٔٛسد ٘ظش )

  

لاتُ ٔحاسثٝ ٔی تاضذ. سٚش فٛق یه سٚش تمشیثی تشای ٔحاسثٝ ایٗ  اضافٝ ضذٜ دس تاْ mتا ٔحاسثٝ ٘سثت فٛق، ٚصٖ خشْ 

ٚصٖ ٔی تاضذ وٝ دس ٟ٘ایت ٔی تایست ٔمذاس آٖ تٟیٙٝ ٌشدد. آ٘چٝ وٝ دس ػُٕ ٚ دس عشاحی ٞای ا٘داْ ضذٜ لاتُ ٔطاٞذٜ ٔی 

طتش تاضذ، ػّٕىشد ساصٜ دس ٔمذاس واٞص پاسخ ساصٜ اصّی ٔی تاضذ. تٝ عٛسیىٝ ٞشچٝ ٔمذاس آٖ تی mتاضذ تاثیش تسضای خشْ 

اصّی ٔٙاسة تش خٛاٞذ تٛد. ِٚی اص عشفی ٔحذٚدیت خاتٝ خایی ٔیشاٌش دس تاالی تاْ ٚ ٕٞچٙیٗ ظشفیت ستٛٞایی وٝ ٔتحُٕ 

٘خٛاٞذ داد. اص تیٗ ایٗ دٚ پاسأتش ظشفیت ستٖٛ ٞا ػأُ اضافٝ تاس خشْ ٔی ٌشد٘ذ اخاصٜ افضایص تیص اص ا٘ذاصٜ ایٗ خشْ سا 

شی تش تاس اضافٝ ضذٜ ٔی تاضذ. دس عشاحی پیص سٚ اص ظشفیت ٔزوٛس دس عشاحی ٚصٖ ٔیشاٌش خشٔی استفادٜ ضذٜ وٙتشَ وٙٙذٜ ت

 است.
 

 

  خذَٚ صیش آٚسدٜ ضذٜ است. تذیٗ تشتیة حذس اِٚیٝ ٚ تٟیٙٝ تٛسظ ٔحاسثات ا٘داْ ضذٜ دس فٛق ا٘داْ ضذٜ وٝ خالصٝ آٖ دس

 س اِٚیٝ تٛدٜ وٝ دس ٔشاحُ تؼذی تٟیٙٝ ٔی ٌشد٘ذ.الصْ تٝ روش است وٝ ٔمادیش تذست آٔذٜ تٟٙا حذ
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حذس اٍلیِ 1جذٍل  

μ f 
wa 

(rad/sec) 

Ta 

(sec) 
C/Cc 

Copt 

(kN.sec/m

m) 

m 

(KN) 
k 

(kN/mm) 

0.20 0.833 4.02 1.565 0.21 0.24 1413 2.32 

 

 کٌترل طراحی تَسط آًالیس دیٌاهیکی -3
دیٙأیىی غیشخغی ٔٛسد اسصیاتی لشاس ٌشفتٝ تٝ عٛسیىٝ پاسخ آٖ  دس ایٗ ٔشحّٝ ٔیشاٌش خشٔی عشاحی ضذٜ تٛسظ آ٘اِیض

ّٔضٚٔات آییٗ ٘أٝ ای سا تشآٚسدٜ ٕ٘ایذ. دس ایٗ ٔشحّٝ تا تغییش پاسأتش ٞای ٔختّف استؼاضی خشْ اضافٝ ضذٜ اص خّٕٝ سختی، 

تٛدٜ است وٝ تمشیة اِٚیٝ  خشْ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیشایی آٖ، ٔی تٛاٖ پاسخ ساصٜ سا تٟیٙٝ ٕ٘ٛد. دس ٌضاسش پیص سٚ سؼی تش آٖ

ٌشدد. تذیٗ  RUAUMOKOتذست آٔذٜ دس فٛق تٛسظ آ٘اِیض دیٙأیىی غیشخغی ساصٜ ٔماْٚ ساصی ضذٜ دس ٘شْ افضاس 

ا٘داْ ضذٜ وٝ  TMD( ٔیشاٌش C( ٚ ضشیة ٔیشایی )kٔٙظٛس آ٘اِیض ٞای دیٙأیىی غیش خغی ٔتؼذدی تا تغییش ٔمادیش سختی )

( mتٝ ٔٙظٛس وٙتشَ سفتاس ساصٜ استفادٜ ضذٜ است. ٕٞا٘غٛس وٝ دس اتتذا تیاٖ ٌشدیذ، خشْ ٔیشاٌش ) RPIدس ٞش وذاْ اص پاسأتش 

 ٔمذاس ٔاوضیٕٓ آٖ دس٘ظش ٌشفتٝ ضذٜ است ٚ تذیٗ تشتیة تغییشات آٖ دس سؼی ٚ خغاٞای پیص سٚ أىاٖ پزیش ٘خٛاٞذ تٛد. 

ش آٚسدٜ ضذٜ است. ٕٞا٘غٛس وٝ ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد، ٔشاحُ سؼی ٚ خغای ا٘داْ ضذٜ تٝ ٔٙظٛس حصَٛ ضشایظ تٟیٙٝ دس خذَٚ صی

 ٔختّف سؼی ٚ خغا تٝ صٛست ٞذفٕٙذ ٚ تا تغییش دس ٞشیه اص پاسأتشٞای سختی ٚ ٔیشایی ٔیشاٌش ا٘داْ ضذٜ است. 
 

هراحل اًجام سعی ٍ خطا بِ هٌظَر رسیذى بِ جَاب بْیٌِ 2جذٍل  

Iteration  

No. 
μ f 

wa 

rad/sec 

Ta 

sec 
C/Cc 

Copt 

kN.sec/mm 

m 

kN 

k 

kN/mm 
RPI 

1 0220 02833 4201 12566 0205 0206 1413 2232 026030 

2 0.20 0.833 4.01 1.566 0.10 0.12 1413 2.32 0.6050 

3 0.20 0.833 4.01 1.566 0.15 0.17 1413 2.32 0.6159 

4 0.20 0.833 4.01 1.566 0.21 0.24 1413 2.32 0.6530 

5 0.20 0.833 4.01 1.566 0.25 0.29 1413 2.32 0.6770 

6 0.20 0.833 4.01 1.566 0.35 0.40 1413 2.32 0.7215 

7 0.20 0.833 4.01 1.566 0.45 0.52 1413 2.32 0.7585 

          8 0.20 0.547 2.63 2.385 0.05 0.04 1413 1.00 0.8350 

9 0.20 0.547 2.63 2.385 0.10 0.08 1413 1.00 0.7993 

10 0.20 0.547 2.63 2.385 0.20 0.15 1413 1.00 0.7695 

 

سؼی ٚ خغاٞای آٚسدٜ ضذٜ دس خذَٚ فٛق، دس ضىُ صیش آٚسدٜ ضذٜ است. ٕٞا٘غٛس وٝ ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد  تا افضایص ٘سثت 

C/Cc  ٔمذاس تٟیٙٝ حاصُ ضذٜ ٚ پس اص آٖ افضایص ضشیةRPI  ٚ سا ضاٞذ ٞستیٓ. تٝ ػثاست دیٍش، تٝ اصای یه سختی

شوا٘س ثاتت، ٘سثت ٔیشایی ٔمذاسی ٔیٙیٕٓ داسد وٝ پس اص آٖ تا افضایص ایٗ ضشیة پاسخ ٞا پاسخ تیطتشی سا اسائٝ ٔی دٞٙذ، ف

-C/Cc=0.1تٝ عٛسیىٝ خاتٝ خایی ٚ ا٘شطی تّف ضذٜ دس ساصٜ تیطتش ٔی ٌشدد. ٔمذاس ٔیٙیٕٓ پاسخ دس حذٚد ٘سثت 
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( ٘یض صادق ٔی تاضذ، تٝ k) TMDوٝ سٚ٘ذ روش ضذٜ تشای سختی حاصُ ٔی ٌشدد. ٕٞچٙیٗ دادٜ ٞا ٘طاٖ ٔی دٞذ 0.15

عٛسیىٝ تا افضایص سختی، اتتذا تٝ ٔمذاس تٟیٙٝ سسیذٜ ٚ سپس تا افضایص ٔدذد آٖ اص ٔمذاس تٟیٙٝ پاسخ فاصّٝ ٔی ٌیشیٓ. ایٗ 

 ٔی تاضذ.  kN/mm 2.32تشاتش    TMDٔمذاس تٟیٙٝ تشای سختی 

 
 TMDتی تعییي هقذار بْیٌِ برای سخ 3شکل

 

( دس RPIٕٞا٘غٛس وٝ ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد دس دادٜ ٞای فٛق ٔمذاس تٟیٙٝ دادٜ ٞا تشای ٔیٙیٕٓ وشدٖ پاسأتش پاسخ ساصٜ اصّی )

It-1  اتفاق ٔی افتذ. ٔمذاسRPI  دس ایٗ حاِت وٝ تش اساسk=2.32 kN/mm  ،C=0.06 kN.sec/mm  ٚm=1413 kN 

. تشای ٔیٙیٕٓ وشدٖ پاسخ تذست آٔذٜ تؼذادی سؼی ٚ خغا ٔغاتك تا خذَٚ ٔحاسثٝ ضذٜ است 0.603تذست آٔذٜ است، تشاتش 

، k=2.30 kN/mmتا دس٘ظش ٌیشی  It-29صیش صٛست ٌشفتٝ است. ٕٞا٘غٛس وٝ دادٜ ٞا ٘طاٖ ٔی دٞذ، تٟیٙٝ تشیٗ حاِت دس 

C=0.08 kN.sec/mm  ٚm=1413 kN  تذست آٔذٜ است.ٔمذاسRPI  تاضذ. ٔی 0.6013تٟیٙٝ دس ایٗ حاِت تشاتش 

 

 بْیٌِ RPIاًجام سعی ٍ خطا بِ جْت تعییي  3جذٍل

Iteration  

No. 
μ f 

wa 

rad/sec 

Ta 

sec 
C/Cc 

Copt 

kN/mm 

m 

kN 

k 

kN/mm 
RPI 

27 0.20 0.829 4.00 1.573 0.03 0.03 1413 2.30 0.6067 

28 0.20 0.773 3.73 1.686 0.05 0.05 1413 2.00 0.6054 

1 0.20 0.833 4.01 1.566 0.05 0.06 1413 2.32 0.6030 

29 0220 02829 4200 12573 0207 0208 1413 2230 026013 

30 0.20 0.773 3.73 1.686 0.07 0.08 1413 2.00 0.6047 

 

تٟیٙٝ دس صِضِٝ ضذیذ تش ا٘داْ ضذٜ است، پاسخ ساصٜ ٔی تایست تشای صِضِٝ ٞای دیٍش ٘یض ٔٛسد  RPIتا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ یافتٗ 

 Energy Balance ،Plastic Hinge Distribution ،Envelop ofٌیشد. ایٗ ٔساِٝ تا ٔمایسٝ پاسأتش ٞای  تشسسی لشاس

Drift and Residual Drift  ٚEnvelop of Acceleration  ِٝدس سٝ صِضElcentro، La18  ٚLA20  صٛست ٔی

ٝ ٔیشاٌش، آٚسدٜ ضذٜ است. ٕٞا٘غٛس وٝ دس صِضِٝ ٞای دیٍش تشای ٔطخصات تٟیٙ RPIٌیشد. ٕٞچٙیٗ دس خذَٚ صیش ٔمذاس 

وٕتشیٗ حاِت ٚ دس صِضِٝ ٞای دیٍش ٔمذاسی افضایص یافتٝ است وٝ دِیُ آٖ  LA18دس صِضِٝ  RPIٔطاٞذٜ ٔی ٌشدد ٔمذاس 

 ٔی تاضذ. LA18تٟیٙٝ عشاحی ضذٖ ٔیشاٌش تش اساس ٔطخصات فشوا٘سی صِضِٝ 
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 بْیٌِ در حاالت دیگر زلسلِ RPIهقذار  4جذٍل

Optimum Designed TMD 

RPI 

m C k 

kN kN.sec/mm kN/mm LA18 LA20 El Centro 

2900 0.16 4.6 0.6013 0.76 0.602 

 

ٕٞا٘غٛس وٝ دس ضىُ ٞای صیش ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد، ٔمذاس ا٘شطی دٔپ ضذٜ دس ساصٜ ٔماْٚ ساصی ضذٜ تیطتش ٌشدیذٜ ٚ سٟٓ لاتُ 

تیطتش   LA18 , LA20اِٝ دس سٝ صِضِٝ ٔطٟٛد تٛدٜ ٚ تاثیش آٖ دس صِضِٝ تٛخٟی اص ا٘شطی وش٘طی سا واٞص دادٜ است. ایٗ ٔس

 TMDٔی تاضذ. تا افضایص دٔپیًٙ ساصٜ، ٔمذاس ا٘شطی خٙثطی ٘یض تٝ عٛس ٔحسٛسی واٞص یافتٝ است. ٕٞچٙیٗ تا افضٚدٖ 

تاضذ ِٚی ٔمذاس دسیفت دس ساصٜ اص ضتاب ٔاوضیٕٓ دسعثمات واستٝ ضذٜ است وٝ ایٗ ٔغّة دس سٝ صِضِٝ لاتُ ٔطاٞذٜ ٔی 

ٔاوضیٕٓ ٚ دسیفت تالی ٔا٘ذٜ ساصٜ دس عثمات تٝ عٛس ٘أٙظٕی تغییش ٕ٘ٛدٜ است، تٝ عٛسیىٝ دس تؼضی عثمات واٞص ٚ دس 

تؼضی دیٍش افضایص یافتٝ است. تذیٗ تشتیة سٚ٘ذ یىتایی تشای خاتٝ خایی تذست ٘یأذٜ است. ٕٞچٙیٗ تا افضٚدٖ ٔیشاٌش 

TMD  تش ٔیضاٖ ٔفاصُ پالستیه ٚ ٕٞچٙیٗ ٘حٜٛ تٛصیغ آٟ٘ا ٘سثت تٝ ساصٜ ٔماْٚ ساصی ٘طذٜ، ٔطاٞذٜ تاثیش لاتُ تٛخٟی

 ٕ٘ی ٌشدد. 

 

 
 

 LA18ٍ هقاٍم سازی ًشذُ تحت زلسلِ  TMDدریفت هاکسیون ٍ باقی هاًذُ در سازُ هقاٍم سازی شذُ تَسط   4شکل
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 LA18م سازی ًشذُ تحت زلسلِ ٍ هقاٍ TMDشتاب هاکسیون در سازُ هقاٍم سازی شذُ تَسط  5شکل

 

 

 
 

 LA20ٍ هقاٍم سازی ًشذُ تحت زلسلِ  TMDدریفت هاکسیون ٍ باقی هاًذُ در سازُ هقاٍم سازی شذُ تَسط  6شکل
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 LA20ٍ هقاٍم سازی ًشذُ تحت زلسلِ  TMDشتاب هاکسیون در سازُ هقاٍم سازی شذُ تَسط  7شکل

 

 
 

ٍ هقاٍم سازی ًشذُ تحت زلسلِ  TMDهقاٍم سازی شذُ تَسط دریفت هاکسیون ٍ باقی هاًذُ در سازُ  8شکل
Elcentro 
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 Elcentroٍ هقاٍم سازی ًشذُ تحت زلسلِ  TMDشتاب هاکسیون در سازُ هقاٍم سازی شذُ تَسط  9شکل
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 جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیری  -4
ٚ ٔمایسٝ آٖ تا ساصٜ  LA18 ،LA20  ٚEl Centroضذٜ تحت سٝ صِضِٝ  خضییات ٘تایح آ٘اِیض ٞای ٔختّف ساصٜ ٔماْٚ ساصی

تش سٚی ا٘شطی خزب ضذٜ تٛسظ ساصٜ تاثیش لاتُ تٛخٟی ٔی ٌزاسد.  TMDٔماْٚ ساصٜ ٘طذٜ ٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ افضٚدٖ ٔیشاٌش 

ایٗ ٔساِٝ دس ٕ٘ٛداسٞای ا٘شطی سسٓ ضذٜ لاتُ ٔطاٞذٜ ٔی تاضذ. ٕٞچٙیٗ افضٚدٖ ایٗ ٔیشاٌش تاػث واٞص ٘سثی ضتاب ٔغّك 

ِٚی ٔیضاٖ دسیفت ٘سثی ٚ دسیفت تالی ٔا٘ذٜ ساصٜ سا چٙذاٖ تحت تاثیش لشاس ٘ذادٜ ٚ دس تؼضی حاالت ٔٙدش تٝ عثمات ٔی ٌشدد 

دس  TMDافضایص آٟ٘ا ٘یض ٔی ٌشدد. دِیُ ایٗ ٔغّة سا دس ثاتت ٘ثٛدٖ فشوا٘س صِضِٝ دا٘ست تٝ عٛسیىٝ ػٕال واستشد ٔیشاٌش 

تذست آٔذٜ وٝ دس حذٚد  RPIصشفٝ التصادی ٕ٘ی تاضذ. ایٗ ٔغّة اص ٛدٜ ٚ تٝ ثتحث ٔماْٚ ساصی ِشصٜ ای چٙذاٖ ٔٙاسة ٘

 .ٔحاسثٝ ٌشدیٝ است ٘یض لاتُ استٙثاط ٔی تاضذ 6/0
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