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اثر وًع میرایی در برآيرد پارامترَای مُىذسی در قاب َای خمطی ارزیابی 

 فًالدی

 
1حمیذ زوذ

 2جالل اکبری، *

 ،زاًكجَی کبضقٌبؾی اضقس ؾبظُ زاًكگبُ هالیط -1

 ،اؾتبزیبض گطٍُ هٌْسؾی ػوطاى زاًكگبُ هالیط -2

 

 

  چكیذٌ
ّب ثب ضٍـ تحلیل تبضیرچِ ظهبًی زض حبالت ذغی ٍ غیطذغی ترویي هیطایی ؾبظُ اظ هؿبئل  ای ؾبظُ زض ثطضؾی پبؾد لطظُ

ػٌَاى  ّب اؾتفبزُ اظ هیطایی ضایلی ثُِ افعاضّبی هَضز اؾتفبزُ ثطای تحلیل زیٌبهیکی ؾبظ ثبقس. زض اکثط ًطم ثباّویت هی

قَز. هیطایی ضایلی قبهل تطکیت ّوعهبى زٍ تطم تٌبؾت جطم ٍ ؾرتی  فطض تَؾظ اکثط کبضثطاى اؾتفبزُ هی پیف

. ؾرتی ؾبظُ ًیع قبهل چٌسیي حبلت ؾرتی االؾتیک، ؾرتی ؾبظُ زض حبلت غیطذغی زض ّطلحظِ ٍ ؾرتی ثبقس هی

قسُ  ّبی ذوكی پطزاذتِ ای قبة ثطضؾی اثط حبالت هرتلف هبتطیؽ هیطایی زض تحلیل لطظًُْبیی اؾت.زض ایي هقبلِ ثِ 

ای هرتلف اظجولِ تغییط هکبى ًؿجی، ثطـ  ّبی لطظُ زّس اؾتفبزُ اظ هیطایی ضایلی زض ثطآٍضز پبؾد اؾت. ًتبیج ًكبى هی

 ّبی زؾت پبییي ذَاّس قس.  پبیِ ٍ قتبة ؾقف زض ثطذی هَاقغ هٌجط ثِ پبؾد

 

 پبؾد زیٌبهیکی، هیطایی ضایلی، قبة ذوكی،  تٌبؾت جطم، تٌبؾت ؾرتی  َای کلیذی: اشٌي
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 مقذمٍ  -1
ثبقس. اظ عطفی ترویي زضجِ ذؿبضت  هجتٌی ثط ػولکطز تؼییي زضجِ ذؿبضت ؾبذتوبى هی ای لطظُیکی اظ اّساف عطاحی  

ّبی  ضٍـ تطیي زقیقثبقس. یکی اظ  قتبة عجقبت هیهٌْسؾی هثل جبثجبیی ٍ  هَضزًیبظًیبظهٌس ترویي زقیقی اظ پبضاهتطّبی 

ًیبظهٌس یک  غیطذغیثبقس. .تحلیل تبضیرچِ پبؾد  هٌْسؾی، تحلیل غیطذغی تبضیرچِ پبؾد هی هَضزًیبظترویي پبضاهتطّبی 

 تطیي هْنضا ًكبى زّس. اظ عطفی  غیطذغیثبقس کِ ضفتبض هَضز اًتظبض ؾبظُ زض ّط زٍ هحسٍزُ ذغی ٍ  ثطًبهِ کبهپیَتطی هی

صحیح  ؾبظی هسل زضًتیجِثبقس.  زض هسل هی کبضضفتِ ثِّب زض تحلیل تبضیرچِ ظهبًی هسل هیطایی  زض ثطآٍضز پبؾد ؾبظُػَاهل 

ػٌصط اؾتْالک اًطغی زض ؾبظُ زض  یک هٌجغ ٍ ػٌَاى ثِهیطایی ثبقس.  هیطایی ٍ اؾتفبزُ اظ هسل هیطایی هٌبؾت حبئع اّویت هی

ِ زض ثرف ثؼسی ثِ اؾت ک هیطایی ضایلیهیطایی اؾتفبزُ اظ هسل  ؾبظی هسلّبی ضایج زض  ضٍـیکی اظ قَز.  ًظط گطفتِ هی

ٍضز پبضاهتطّبی هْن هٌْسؾی هثل آضٍی ثط ای هالحظِ قبثلاثط  ؾبظی هسل کِ ایيثب تَجِ ثِ  .تكطیح آى پطزاذتِ ذَاّس قس

 هیطایی ضایلی ثِ ثْتطیي قیَُ هوکي اًجبم قَز. یؾبظ هسلزاضز پؽ ثبیس  غیطُ زضیفت عجقِ ٍ قتبة عجقبت، ًیطٍی هیطایی،

ٍ ثِ  اًس زاقتِّبیی  ػطصِ تالـ زض ایيظیبزی ى بآقکبض قسُ اؾت ٍ هحققط ایي هَضَع زض زٍ زِّ اذیط ثیكت اّویت جبتقطی

 طتأثیًكبى زازًس کِ اًتربة هسل هیطایی  ]1[لیجط ٍ زاؾبلت  .اًس یبفتِشیل اقبضُ قسُ اؾت زؾت ًتبیجی کِ زض 

ًكبى زاز کِ ًیطٍّبی  ]2[گصاضز. زض تحقیق زیگطی ثطًبل  هییک ًبقی اظ آؾیت ؾبظُ ضٍی هقساض اًطغی ّیؿتطت ای هالحظِ قبثل

قَز.زض ٍاقغ اٍ  ّب زض ؾیؿتن غیطذغی ًبقی هیDOFاظ ػسم جطم یب ایٌطؾی کَچک  احتوبالً) ًبزضؾت (  ٍاقؼی غیطهیطایی 

قَز کِ هٌجط ثِ  ّب هٌجط ثِ تغییط ًبگْبًی ؾطػت ثب ػَض قسى ؾرتی هی DOFاػتقبز زاقت کِ ػسم حضَض جطم زض 

حل ثطای جلَگیطی اظ هیطایی ًبزضؾت ًبقی اظ ػسم جطم زض  ضاُ یک ػٌَاى ثِ قَز. ًیطٍّبی هیطایی ٍیؿکَظ ثعضگ ًبهؼقَلی هی

DOF  ُثِ زًجبل آى  زاض جطمزضجبت آظازی  ُاًساظ ثِّب، اؾوجل کطزى هبتطیؽ هیطایی ثب اؾتفبزُ اظ هبتطیؽ ؾرتی هحسٍز قس ٍ

ضٍی  ]3[ّبل صفط، تَؾظ ثطًبل پیكٌْبز قسُ اؾت.  ّبی ٍ ؾتَىکبهل اظ هرتصبت ثب ؾغط  ای هجوَػِگؿتطـ ثِ 

زض هقبیؿِ ثب ًیطٍی  غیطٍاقؼیتَاًس هٌجط ثِ ًیطٍّبی هیطایی ثعضگ  ّبی ػولی کِ اؾتفبزُ اظ هیطایی ضایلی هی هَقؼیت

ثطای حل ثؼضی اظ (   Cappedٍ ؾپؽ یک فطهَالؾیَى هیطایی ٍیؿکَظ هحسٍز قسُ )زاقتِ اؾت ، توطکع ثبظگطزاًٌسُ قَز

هكکالت ثیبى کطزُ اؾت، کِ جولِ هتٌبؾت جطم هكبضکتی ًساضز ٍ هكبضکت جولِ هتٌبؾت ؾرتی هحسٍز قسُ اؾت کِ ایي 

اؾت  قسُ ثیبىکٌس. ّوچٌیي زض ایي هقبلِ  هحسٍز هی فیعیکی ٍاقؼی اؾت کِ ًیطٍّبی ثبظگطزاًٌسُ ضا هکبًیؿنهطظّب هغبثق ثب 

یک  ای لطظُاثتسا تغییطات ؾرتی کلی زض پبؾد  ]4[کِ ؾرتی هوبؾی ًجبیس ثطای ؾبذت هیطایی ضایلی اؾتفبزُ قَز. چبضًی 

ا ضٍی پبؾد ؾپؽ اثطات تغییطات ؾرتی هحلی ض قطاضزاز.عجقِ کِ اظ هیطایی ضایلی اؾتفبزُ کطزُ ثَز ضا هَضز ثطضؾی  5ؾبظُ 

ثِ ایي ًتیجِ ضؾیس کِ اؾتفبزُ اظ هیطایی ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی  ّب پیكٌْبزّوبى ؾبظُ ثطضؾی کطز ٍ ثطذالف ؾبیط  ای لطظُ

ثب یک تطکیت هؼبزل اظ یک الوبى االؾتیک ثب ّط الوبى  ،]5[زّس. زض تحقیق  هسیٌِ ٍ ظاضػیبى  هی اضائِهوبؾی ًتبیج ثْتطی 

ٍلیِ ٍ فٌطّبی تؿلین زض زٍ عطف الوبى ٍ ثسٍى هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هسل قسُ اؾت. ثب ایي هیطایی هتٌبؾت ؾرتی ا

 کِ                                                                               اًس ثَزُهؼتقس  ّب آى اؾتطاتػی

ثبقس چَى زض هسل  هی ًبپصیط  اجتٌبةّبی پبؾد ػسزی  زّس، ًبپبیساضی زض هقبزیط ؾرتی ضخ هی تَجْی قبثلٍقتی تغییطات  -1

 اؾت .                                                                                          قسُ اؾتفبزُهیطایی هبتطیؽ ؾرتی اٍلیِ 

قَز چَى قؿوت هتٌبؾت ؾرتی زض  ویهحلی ایجبز ً غیطٍاقؼیقًَس ًیطٍی هیطایی  ّبیی اظ ؾبظُ کِ تؿلین هی زض قؿوت -2 

  ّب ٍجَز ًساضز.                                                                                                                هسل هیطایی هطثَط ثِ ایي قؿوت

 لی زض ًظط گطفتٌس :                                            ًَع اجطا ثطای هسل هیطایی ضای 4 ،]6[زض پػٍّف زیگطی پیط جْل ٍ ّوکبضاًف 

                                                          تٌظین قس. ثبض یکزیٌبهیکی وچٌیي هبتطیؽ ؾرتی قجل اظ تحلیل ضطایت ضایلی، ّ -1

 Cزض ّطگبم ظهبًی ثطای ؾبذت  K(t)یؽ ؾرتی هوبؾی زض آغبظ تحلیل زیٌبهیکی تٌظین قس ٍلی هبتط ثبض یکضطایت ضایلی  -2

                                                                                                                                                             قس. هیضٍظ   ثِ
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( اؾت. )ایي هَضز زض ػول ظیبز اؾتفبزُ  تغییطیبفتِقسُ )  ضٍظ ثِط گبم ظهبًی ّن ضطایت ضایلی ٍ ّن هبتطیؽ ؾرتی زض ّ -3

  قَز ( ًوی

K یبفتِ کبّفتٌظین قس ٍ اظ هبتطیؽ ؾرتی  ثبض یکضطایت ضایلی  -4
r
                                                        .اؾت قسُ اؾتفبزُ  0

تبیج ایكبى گفت کِ چِ ؾرتی هوبؾی اؾتفبزُ قَز ٍ چِ ؾرتی اٍلیِ اؾتفبزُ قَز، هب ً هقبیؿِّب ٍ  ثب اًجبم تحلیل زضًْبیت

ٍ ثب زیگط ًیطٍّبی هقبٍهت هقبیؿِ قَز تب تضویي کٌس کِ زض ؾیؿتن  قسُ هحبؾجِثط ایي ثبٍض ّؿتین کِ ثبیس ًیطٍّبی هیطایی 

ثبقس ،  قسُ کٌتطل ای لطظُؾطاؾط تحلیل  ذَثی ثِیی ّبی هیطا ٍجَز ًساضز. زض ٍاقغ حتی اگط ًؿجت غیطٍاقؼی ّیچ ًیطٍی هیطایی

                                        هسل قسُ ثبقس. زضؾتی ثِهیطایی ضایلی ٌَّظ فبقس قَاّس فیعیکی اؾت ٍ ّیچ تضویٌی ٍجَز ًساضز کِ ًیطٍّبی هیطایی ٍاقؼی 

( ٍ ثب چِ  هَقؼیت ػولی ) زض کجب کِ ایيایلی ثؿتِ ثِ هسل هیطایی ضکِ قَز ایي اؾت  آًچِ اظ تحقیقبت قجلی ثطزاقت هی

 تبکٌَى قسُ اًجبمتحقیقبت  کِ ایي( اجطا قَز ًتبیج هرتلفی زاضز. ثب تَجِ ثِ  غیطُ ؾرتی هوبؾی یب اٍلیِ ٍ هثالً قطایغی )

ثیبى کٌٌس عَضی کِ یک  ٍ اثطات هیطایی ضایلی ؾبظی هسلزض هَضز  قسُ ثٌسی عجقِ صَضت ثِایسُ ٍ ًظط کلی  یک اًس ًتَاًؿتِ

ثب تَجِ ثِ  ّوچٌیي اؾتفبزُ کٌس، ذَز هؿئلٍِ عطاحی  ؾبظی هسلزض  هَضزًیبظاظ هسل  هترصص ثب تَجِ ثِ ًیبظّبیف ثتَاًس

ّبی قبة ذوكی فَالزی ثِ ًحَی  ؾبظُزض هَضز  ثٌسی عجقِیک ّسف اظ ایي تحقیق اضائِ  ،ضایلی هیطایی گؿتطزگی زاهٌِ کبضثطز

 اظًظط)  هتَؾظ ٍ یب ثلٌس ّبی کَتبُ، ؾبذتوبى زض هحسٍزُ  هَضزًظطـ قطاضگیطی ؾبذتوبى ثب تَجِرصص اؾت کِ یک هت

 6، 3ؾِ ؾبظُ  Openseesثطای ایي هٌظَض زض ایي هغبلؼِ زض ثطًبهِ  کٌس. ذَز اؾتفبزُهسلی هغوئي زض پطٍغُ  پطیَز ( ثتَاًس اظ

 اؾت. قسُ اًجبمتحلیل تبضیرچِ پبؾد غیطذغی   ّب آىقسُ ٍ ثطای  ؾبظی هسلعجقِ قبة ذوكی فَالزی  10ٍ 

 

 میرایی رایلی -2
ضٍز. ضاثغِ هیطایی ضایلی  ثِ کبض هیذغی اظ تٌبؾت جطم ٍ تٌبؾت ؾرتی تطکیت هیطایی ضایلی ًَػی هیطایی اؾت کِ زض آى 

 ثبقس : ظیط هی صَضت ثِ

(1                                                           )  D M K   

 زلِ ثب زیوبًؿیَى بثِ تطتیت ضطایت هؼ α  ٍβّبی هیطایی، جطم ٍ ؾرتی ّؿتٌس.  ثِ تطتیت هبتطیؽ D ،M  ٍK(، 1زض ضاثغِ )

S
-1    ٍS ثبقٌس. ًؿجت هیطایی ثطای هَز  هیn  قَز: ظیط هحبؾجِ هی صَضت ثِ ای ؾبظُام یک ؾیؿتن 

(2                       )                                      
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ام، ثِ تطتیت ثب  jام ٍ  iثطای هَزّبی  ξi   ٍξjتَاًس ثب تؼییي ًؿجت هیطایی  هی α  ٍβثبقس. ضطایت  ام هی nفطکبًؽ هَز   ωnکِ 

ظیط  صَضت ثِ α  ٍβ( یکؿبًی زاضًس.   ξیطایی )ام ًؿجت ه jام ٍ  iّبی  کٌین کِ هَز تؼییي قَز. فطض هی ωi  ٍωjّبی  فطکبًؽ

 هحبؾجِ قًَس:( 4( ٍ )3ثِ تطتیت اظ ضاثغِ )تَاًٌس  هی

(3                                                             )
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(، هبتطیؽ ؾرتی آذطیي   Kinitحبلت هرتلف هبتطیؽ ؾرتی اٍلیِ ) 3زض ایي هغبلؼِ هبتطیؽ ؾرتی زض ضاثغِ هیطایی ضا ثب 

هقبیؿِ  ّن ثب ّب آىاػوبل قسُ ٍ ًتبیج  ّب ؾبظی هسل( زض  Kcurrقسُ زض ّطگبم ظهبًی )  ضٍظ ثِ( ٍ ؾرتی  Kcommهطحلِ آًبلیع ) 

 قسُ اؾت.
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 َا قاب سازی مذل  -3
ثِ تطتیت ًوبیی اظ  3ٍ  2، 1ّبی  اؾت. قکل قسُ اؾتفبزُعجقِ زض ایي هغبلؼِ  10ٍ  6، 3قبة ذوكی فَالزی،  ؾِ

  ثب ثب تٌف تؿلین ثطاثط st-37اظ هصبلح فَالزی  ّب قبةزّس. ثطای عطاحی ایي  قسُ ضا ًكبى هی ؾبظی هسل ّبی قبة

kg/cm
  اؾت. قسُ اؾتفبزُ 22400

 

 
 طبقٍ 3: قاب خمطی  1ضكل 

 

 
 طبقٍ 6: قاب خمطی  2ضكل 

 
 طبقٍ 11: قاب خمطی  3ضكل 

 

 ای ضا ثب لطظُتب ثتَاًٌس اثطات پبضاهتطّبی هَضزًیبظ  اًس قسُ اًتربةعجقِ  10عجقِ ٍ  6عجقِ،  3صَضت  ّب ثِ ؾبذتوبى

ّب  ّبی زٍثؼسی ؾبذتوبى ثطضؾی کٌٌس. جعئیبت هسل (َزپطی اظًظطهتَؾظ ٍ ثلٌس  ،ّبی کَتبُ ؾبذتوبىهجعا ) کبهالًّبی  فطکبًؽ

ّبی ثب  ّبی تیطؾتَى هجتٌی ثط ًیطٍ ) الوبى ّبی ؾبظُ ثب اؾتفبزُ اظ الوبى اؾت. الوبى ایجبزقسُ Openseesزض هحیظ 
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ٍ اظ اًسضکٌف  قسُ گطفتِّب زض ًظط  زض ّوِ تحلیل ∆-pاثطات  ضوٌبً. اًس قسُ ؾبظی هسلگؿتطزُ ( ٍ هقبعغ فیجطی پالؾتیؿیتِ 

 6ثبًیِ، ثطای ؾبذتوبى  1/1عجقِ ثطاثط ثب  3قسُ اؾت. زٍضُ تٌبٍة اضتؼبـ هَز اٍل ثطای ؾبذتوبى  ًظط صطفذبک ٍ ؾبظُ 

ثبقس. ثطای اًجبم تحلیل غیطذغی تبضیرچِ پبؾد، ظلعلِ  ثبًیِ هی 2عجقِ ثطاثط ثب  10ثبًیِ ٍ ثطای ؾبذتوبى  6/1عجقِ ثطاثط ثب 

   ٍ  ωi = ω1زض ایي هغبلؼِ هیطایی ثب اؾتفبزُ اظ ّفت هسل هیطایی هرتلف ثب  قسُ اؾت. ؾبظی هسلػوبل ٍ ّب ا عجؽ ثِ ؾبظُ

ωj = ω3 قسُ اؾت ؾبظی هسل:  

  D = αM  یؼٌی % 5هیطایی هتٌبؾت جطم  -1

                                                                                    D = αM+ βKinitیؼٌی  % 5هیطایی ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی اٍلیِ  -2

                                                             D = αM+ βKcommیؼٌی  % 5هیطایی ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی آذطیي هطحلِ آًبلیع  -3

                                                      D = αM+ βKcurrیؼٌی  % 5ضٍظ قسُ زض ّطگبم ظهبًی  هیطایی ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی ثِ -4

 D = βKinitیؼٌی  % 5هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ثط ؾرتی اٍلیِ  -5

                                                          D = βKcommیؼٌی  % 5هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ثط ؾرتی آذطیي هطحلِ آًبلیع  -6

                                                                 D = βKcurrیؼٌی  % 5ضٍظ قسُ زض ّطگبم ظهبًی  هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ثط ؾرتی ثِ -7

قسُ اؾت کِ یک ًؿجت هیطایی ضایج ثَزُ ٍ زض          تحلیل تبضیرچِ پبؾد اؾتفبزُ زض % 5ثِ ایي زلیل اظ ًؿجت هیطایی 

 ّب هغلق ٍ ثسٍى قطط اؾت. ًبهِ آییي

 

 غیرخطی دیىامیكیوتایج تحلیل تاریخچٍ  -4
ضا ای  لطظُ هَضزًیبظّبی هیطایی هرتلف زض ثطآٍضز پبضاهتطّبی  اؾت تب اثطات هسل قسُ اًجبم غیطذغیتحلیل تبضیرچِ پبؾد 

ثطـ پبیِ، ًیطٍی هیطایی  قتبة عجقبت، حساکثطجبثجبیی عجقبت،  حساکثطاظ :  اًس ػجبضتپبضاهتطّبی هَضز ثطضؾی اضظیبثی کٌس. 

ّبی  تَاى ثِ ایي صَضت تؼطیف کطز کِ، جبثجبیی زلیل اًتربة ایي پبضاهتطّب ضا هی عجقبت ٍ ًؿجت ًیطٍی هیطایی ثِ ثطـ پبیِ.

حؿبؼ ثِ زضیفت هثل زیَاضّبی پبضتیكي ّوطاُ اؾت ثِ ایي زلیل  ای  ؾبظُ ؾبظُ ٍ اػضبی غیطآؾیت ثِ ؾیؿتن  ثعضگ ثب

) هثل آؾبًؿَضّب ٍ  ای ؾبظُقَز کِ زیگط اػضبی غیط  ثطضؾی هی جْت ثسیيثطضؾی ایي پبضاهتط اّویت زاضز. قتبة عجقبت ّن 

ّبی ثعضگ حؿبؼ ّؿتٌس. ًؿجت ًیطٍی  ثِ قتبةؾقف کبشة ( ٍ هحتَیبت ؾبذتوبى ) هثل هجلوبى، کبهپیَتطّب ٍ غیطُ ( 

قًَس،  هٌجط ثِ ًیطٍّبی هیطایی ثعضگ ًبهؼقَلی هی ثبلقَُ عَض ثِّبیی کِ  قٌبؾبیی هسل هٌظَض ثِهیطایی ثِ ثطـ پبیِ ّن 

 اؾت. قسُ ثطضؾی

 

 ویريی میرایی    4-1

ّبی هیطایی  سؾت آهسُ ثب اؾتفبزُ اظ هسلبیِ ثثِ تطتیت ًوَزاضّبی ًؿجت ًیطٍی هیطایی ثِ ثطـ پ 3ٍ  2، 1ًوَزاضّبی 

عجقِ ثِ عَض هكبثْی  10ٍ  6، 3ّبی  زٌّس کِ ًیطٍی هیطایی ثطای ؾبذتوبى ایي ًوَزاضّب ًكبى هیزّس.  هی هرتلف ضا ًكبى

آذطیي حبلت ؾرتی اٍلیِ، ؾرتی  3ّط تَاى ًتیجِ گطفت کِ  .ثب تَجِ ثِ ًوَزاضّبی ظیط هی تحت تبثیط هسل هیطایی قطاض زاضًس

عجقِ ) ؾبذتوبى کَتبُ (،  3ّوِ عجقبت ثطای ّط ؾِ ؾبذتوبى  زضهطحلِ آًبلیع ٍ ؾرتی ثِ ضٍظ قسُ زض ّطگبم ظهبًی 

تَاى  ثٌبثطایي هی ( ًتبیج تقطیجب یکؿبًی زاضًس.عجقِ ) ؾبذتوبى ثلٌس  10ؾبذتوبى  عجقِ ) ؾبذتوبى هتَؾظ ( ٍ 6ؾبذتوبى 

ثط ؾرتی اٍلیِ، هیطایی ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی آذطیي هطحلِ آًبلیع ٍ هیطایی ضایلی هیطایی ضایلی هجتٌی ّبی  گفت کِ هسل

هیطایی هتٌبؾت ؾرتی ّبی  هسلهجتٌی ثط ؾرتی ثِ ضٍظ قسُ زض ّطگبم ظهبًی ضفتبض ٍ ًیطٍی هیطایی یکؿبًی زاضًس. ّوچٌیي 

ع ٍ هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ثط هجتٌی ثط ؾرتی اٍلیِ، هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ثط ؾرتی آذطیي هطحلِ آًبلی

ّبی ًیطٍی هیطایی ثِ ثطـ پبیِ ثب  ؾرتی ثِ ضٍظ قسُ زض ّطگبم ظهبًی ًیع ضفتبض ٍ ًتبیجی قجیِ ثِ ّن زاضًس. تغییطات ًؿجت

عجقِ  10ٍ  6ّبی  عجقِ قجیِ ثِ ّن ّؿتٌس کِ الجتِ ایي قجبّت زض ؾبذتوبى 10ٍ  6، 3ّبی  ّبی هیطایی ثطای ؾبذتوبى هسل

كَْزتط اؾت. ّوبى عَض کِ اظ ًوَزاضّب پیساؾت ثطای ّط ؾِ ؾبظُ زض ّوِ عجقبت هیطایی ضایلی هٌجط ثِ ثیكتطیي ًؿجت ه
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تَاى زیس کِ ثطای  قَز. هی قَز، زض حبلی کِ هیطایی هتٌبؾت جطم هٌجط ثِ کوتطیي ًؿجت هی ًیطٍی هیطایی ثِ ثطـ پبیِ هی

یطایی هسل هیطایی هتٌبؾت ؾرتی ٍ هسل هیطایی ضایلی ًتبیج ًعزیک ثِ ّن زاضًس ّبی ثلٌس ٍ هتَؾظ، اظ ًغط ًیطٍی ه ؾبذتوبى

چِ ثِ عجقبت فَقبًی ًعزیکتط قَز. ثطػکؽ ایي هَضَع، ّط ضٍین اظ ایي قجبّت کبؾتِ هی کِ ّطچِ ثِ ؾوت عجقِ فَقبًی هی

ثیكتطیي ًؿجت ( ٍ هسل هیطایی هتٌبؾت  قَین، اذتالف ثیي ًؿجت ًیطٍی هیطایی ثِ ثطـ پبیِ ًبقی اظ هسل هیطایی ضایلی ) هی

بض هسل هیطایی هتٌبؾت قَز. ثِ ػجبضت زیگط زض عجقبت پبئیٌی ضفتبض هسل هیطایی ضایلی ثِ ضفت جطم ) کوتطیي ًؿجت ( کوتط هی

ِ زض ّو تط ثَزُ ٍ زض عجقبت فَقبًی ضفتبض ایي هسل هیطایی ثِ هسل هیطایی هتٌبؾت جطم قجبّت ثیكتطی زاضز. ؾرتی ًعزیک

ّبی هیطایی ضایلی ٍ هیطایی هتٌبؾت ؾرتی، اظ ًؿجت ًیطٍی  ّب هكَْز اؾت کِ ثب حطکت ثِ ؾوت عجقبت فَقبًی، زض هسل ؾبظُ

تَاى گفت کِ اٍلیي عجقِ ثیكتطیي ًؿجت ًیطٍی هیطایی ثِ ثطـ پبیِ ضا زاضز ٍ ثطای  قَز ٍ هی هیطایی ثِ ثطـ پبیِ کبؾتِ هی

 ثبقس. هسل هیطایی هتٌبؾت جطم ثطػکؽ هی

 

 
 َای میرایی مختلف طبقٍ برای مذل 3میرایی بٍ برش پایٍ طبقات قاب خمطی فًالدی  :  وسبت ویريی 1ومًدار 

 
 َای میرایی مختلف طبقٍ برای مذل 6میرایی بٍ برش پایٍ طبقات قاب خمطی فًالدی  :  وسبت ویريی 2ومًدار 
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 َای میرایی مختلف طبقٍ برای مذل 11قاب خمطی فًالدی میرایی بٍ برش پایٍ طبقات  :  وسبت ویريی 3ومًدار 

 

 جابجایی طبقات  4-2

ّبی هیطایی هرتلف  ثِ تطتیت، جبثجبیی عجقبت ثسؾت آهسُ اظ تحلیل تبضیرچِ پبؾد غیطذغی هسل 6ٍ  5، 4ّبی ًوَزاض

، 3ّبی  یی عجقبت ثطای ؾبذتوبىزٌّس کِ جبثجب زٌّس. ایي ًوَزاضّب ًكبى هی عجقِ ضا ًكبى هی 10ٍ  6، 3ّبی  ؾبذتوبى ثطای

 3قَز کِ زض ّط  عجقِ ثِ عَض هكبثْی تحت تبثیط هسل هیطایی قطاض زاضًس. ثب تَجِ ثِ ایي ًوَزاضّب هكرص هی 10ٍ  6

ضٍین ًوَزاض  ّبی هیطایی ًتبیج تقطیجب یکؿبًی زاضًس ٍ ّطچِ ثِ ؾوت عجقبت فَقبًی هی ؾبذتوبى، زض عجقبت پبییٌی، ّوِ هسل

گیطز، ثِ عَضی کِ زض آذطیي عجقِ ّط ؾبذتوبى ثیكتطیي  ثیكتط تحت تبثیط ًَع هسل هیطایی اؾتفبزُ قسُ قطاض هیجبثجبیی 

ؾبذتوبى ٍ زض ّوِ عجقبت ضفتبض  3تَاى گفت کِ زض ّط  هی ّبی هیطایی هرتلف هكَْز اؾت. اذتالف زض جبثجبیی عجقبت هسل

کِ قجال ّن گفتِ قس زض عجقبت  ّوبى عَض ثبقس. یی هتٌبؾت جطم هیٍ ًتبیج هسل هیطایی ضایلی ثؿیبض قجیِ ثِ هسل هیطا

تَاى ًتیجِ گطفت کِ اگط زض   زٌّس ٍ هی ّبی هیطایی ثطآٍضز تقطیجب یکؿبًی اظ جبثجبیی عجقبت اضائِ هی پبییٌی ؾبظُ ّوِ هسل

س ٍ هَضز ًظط هب ثبقس جبثجبیی عطاحی جبثجبیی عجقبت ثطای هب اّویت ثیكتطی ًؿجت ثِ ؾبیط پبضاهتطّبی هٌْسؾی زاقتِ ثبق

زض ایٌجب ّن ّوبًٌس ًتبیج ثطضؾی پبضاهتط ًیطٍی  ثبقٌس. عجقبت فَقبًی کٌتطل کٌٌسُ اًتربة ًَع هسل هیطایی هَضز اؾتفبزُ هی

ضٍظ قسُ زض ّطگبم ظهبًی زض ّوِ عجقبت ثطای ّط ؾِ  آذطیي هطحلِ آًبلیع ٍ ؾرتی ثِحبلت ؾرتی اٍلیِ، ؾرتی  3هیطایی، ّط 

هیطایی ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی هسل  3تَاى گفت کِ ّط  ثٌبثطایي هی بذتوبى کَتبُ، هتَؾظ ٍ ثلٌس  ًتبیج تقطیجب یکؿبًی زاضًس.ؾ

اٍلیِ، هیطایی ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی آذطیي هطحلِ آًبلیع ٍ هیطایی ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی ثِ ضٍظ قسُ زض ّطگبم ظهبًی ضفتبض ٍ 

هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ثط ؾرتی اٍلیِ، هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ّبی  هسل. ّوچٌیي جبثجبیی عجقِ یکؿبًی زاضًس

ثط ؾرتی آذطیي هطحلِ آًبلیع ٍ هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ثط ؾرتی ثِ ضٍظ قسُ زض ّطگبم ظهبًی ًیع ضفتبض ٍ ًتبیج هكبثْی 

 زاضًس.
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َای میرایی مختلف ای مذلطبقٍ بر 3طبقات قاب خمطی فًالدی  جابجایی:   4ومًدار   

 

 
َای میرایی مختلف طبقٍ برای مذل 6طبقات قاب خمطی فًالدی  جابجایی:   5ومًدار   

 

 
َای میرایی مختلف طبقٍ برای مذل 11طبقات قاب خمطی فًالدی  جابجایی:   6ومًدار   

 

 ضتاب طبقات  4-3

ّبی هیطایی هرتلف  تبضیرچِ پبؾد غیطذغی هسلثِ تطتیت، قتبة عجقبت ثسؾت آهسُ اظ تحلیل  9ٍ  8، 7ّبی ًوَزاض

ؾبذتوبى ثِ عَض تقطیجب  3زٌّس. ّوبى عَض کِ ٍاضح اؾت قتبة عجقبت ّط  عجقِ ضا ًكبى هی 10ٍ  6، 3ّبی  ثطای ؾبذتوبى

ثلٌس، ؾبذتوبى کَتبُ، هتَؾظ ٍ  3ّبی هیطایی قطاض زاضًس. ثب تَجِ ثِ ًوَزاضّب هكرص اؾت کِ زض ّط  هكبثْی تحت تبثیط هسل
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ؾبذتوبى،  3هسل هیطای ضایلی ٍ هسل هیطایی هتٌبؾت ؾرتی ضفتبض ٍ ًتبیج یکؿبًی زاضًس.ّوچٌیي هكرص اؾت کِ زض ّط 

عجقِ )ؾبذتوبى کَتبُ ( ٍ  3تَاى گفت کِ زض ؾبظُ  قَز. ضوٌب هی هسل هیطایی هتٌبؾت جطم هٌجط ثِ ثیكتطیي قتبة عجقِ هی

قَین ضفتبض ّط ؾِ هسل هیطای ضایلی، هتٌبؾت جطم ٍ  ِ عجقبت فَقبًی ًعزیکتط هیعجقِ ) ؾبذتوبى هتَؾظ ( ّطچِ ث 6ؾبظُ 

تَاى گفت قتبة زض عجقبت پبییٌی ًؿجت ثِ عجقبت فَقبًی  قَز. ثٌبثطایي هی تط هی هتٌبؾت ؾرتی تبحسٍزی ثِ ّن ًعزیک

حبلت  3ًتبیج ثطضؾی زٍ پبضاهتط قجل، ّط زض ایٌجب ّن ّوبًٌس ثیكتط تحت تبثیط هسل هیطایی اؾتفبزُ قسُ زض ؾبظُ قطاض زاضز. 

آذطیي هطحلِ آًبلیع ٍ ؾرتی ثِ ضٍظ قسُ زض ّطگبم ظهبًی زض ّوِ عجقبت ثطای ّط ؾِ ؾبذتوبى کَتبُ، ؾرتی اٍلیِ، ؾرتی 

طایی هیطایی ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی اٍلیِ، هیهسل  3تَاى گفت کِ ّط  ثٌبثطایي هی هتَؾظ ٍ ثلٌس  ًتبیج تقطیجب یکؿبًی زاضًس.

ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی آذطیي هطحلِ آًبلیع ٍ هیطایی ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی ثِ ضٍظ قسُ زض ّطگبم ظهبًی ضفتبض ٍ قتبة عجقِ 

هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ثط ؾرتی اٍلیِ، هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ثط ؾرتی ّبی  هسلّوچٌیي  یکؿبًی زاضًس.

 تی هجتٌی ثط ؾرتی ثِ ضٍظ قسُ زض ّطگبم ظهبًی ًیع زاضای ضفتبض ٍ ًتبیجی قجیِآذطیي هطحلِ آًبلیع ٍ هیطایی هتٌبؾت ؾر

 ّن ّؿتٌس. ثِ

 

 
َای میرایی مختلف طبقٍ برای مذل 3طبقات قاب خمطی فًالدی  ضتاب:   7ومًدار   

 

 
َای میرایی مختلف طبقٍ برای مذل 6طبقات قاب خمطی فًالدی  ضتاب:   8ومًدار   
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َای میرایی مختلف طبقٍ برای مذل 11طبقات قاب خمطی فًالدی  ضتاب:   9ومًدار   

 

 برش پایٍ   4-4

ّبی  ثسؾت آهسُ اظ تحلیل تبضیرچِ پبؾد غیطذغی هسلثِ تطتیت، ًكبى زٌّسُ ثطـ پبیِ  12ٍ  11، 10ّبی ًوَزاض

ّبی  قَز کِ ثطای ّوِ ؾبظُ هیثب تَجِ ثِ ایي ًوَزاضّب ًتیجِ  ثبقٌس. عجقِ هی 10ٍ  6، 3ّبی  هیطایی هرتلف ثطای ؾبذتوبى

قًَس.  کوتطیي ثطآٍضز اظ ثطـ پبیِ هیثِ ثیكتطیي ٍ هسل ضایلی هٌجط ثِ کَتبُ، هتَؾظ ٍ ثلٌس، هسل هیطایی هتٌبؾت جطم هٌجط 

عجقِ هسل هیطایی هتٌبؾت جطم ٍ هتٌبؾت ؾرتی تقطیجب ثطآٍضز یکؿبًی اظ ثطـ پبیِ زاضًس ٍلی  3تَاى گفت کِ زض ؾبظُ  هی

عجقِ ضفتِ ضفتِ هسل هیطایی هتٌبؾت ؾرتی اظ هسل هیطایی هتٌبؾت جطم فبصلِ گطفتِ ٍ ثطآٍضز کوتطی اظ  10ٍ  6ؾبظُ ثطای 

ضٍین ضفتبض هسل هیطایی هتٌبؾت ؾرتی زض  ّبی ثلٌستط پیف هی زّس. ثِ ػجبضت زیگط ّطچِ ثِ ؾوت ؾبظُ ثطـ پبیِ اضائِ هی

قَز. ّوبى عَض کِ اظ   بصلِ گطفتِ ٍ ثِ هسل هیطایی ضایلی ًعزیک تط هیثطآٍضز ثطـ پبیِ اظ هسل هیطایی هتٌبؾت جطم ف

ّب ؾبظگبضی  عجقِ، ًؿجت ثِ ؾبیط ؾبذتوبى 10ًوَزاضّب هكرص اؾت ضفتبض هسل هیطایی هتٌبؾت ؾرتی زض ؾبذتوبى 

ضٍین  پیف هیّبی ثلٌستط  ثیكتطی ثب هسل هیطایی ضایلی زاضز. ثطػکؽ هسل هیطایی هتٌبؾت ؾرتی، ّطچِ ثِ ؾوت ؾبظُ

اذتالف ثیي ثطآٍضز ًبقی اظ هسل هیطایی ضایلی ) کوتطیي ثطآٍضز ( ٍ ثطآٍضز ًبقی اظ هسل هیطایی هتٌبؾت جطم ) ثیكتطیي 

آذطیي حبلت ؾرتی اٍلیِ، ؾرتی  3ّن ّوبًٌس ًتبیج ثطضؾی پبضاهتطّبی قجل، ّط زض ثطضؾی ثطـ پبیِ  قَز. ثطآٍضز ( ثیكتط هی

ًتبیج تقطیجب لٌس ضٍظ قسُ زض ّطگبم ظهبًی زض ّوِ عجقبت ثطای ّط ؾِ ؾبذتوبى کَتبُ، هتَؾظ ٍ ث هطحلِ آًبلیع ٍ ؾرتی ثِ

هیطایی ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی اٍلیِ، هیطایی ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی آذطیي هسل  3تَاى گفت کِ ّط  ثٌبثطایي هی یکؿبًی زاضًس.

ّوچٌیي  زض ّطگبم ظهبًی ضفتبض ٍ قتبة عجقِ یکؿبًی زاضًس.هطحلِ آًبلیع ٍ هیطایی ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی ثِ ضٍظ قسُ 

هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ثط ؾرتی اٍلیِ، هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ثط ؾرتی آذطیي هطحلِ آًبلیع ٍ هیطایی ّبی  هسل

 ٌس.هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ثط ؾرتی ثِ ضٍظ قسُ زض ّطگبم ظهبًی ًیع زاضای ضفتبض ٍ ًتبیج تقطیجب یکؿبًی ّؿت
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َای میرایی مختلف طبقٍ برای مذل 3قاب خمطی فًالدی برش پایٍ :   11ومًدار   

 

 
َای میرایی مختلف طبقٍ برای مذل 6قاب خمطی فًالدی برش پایٍ :   11ومًدار   

 

 
َای میرایی مختلف طبقٍ برای مذل 11قاب خمطی فًالدی برش پایٍ :   12ومًدار   
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 وتیجٍ گیری –5
 عجقِ قبة ذوكی فَالزی زض ایي تحقیق ًتبیج ظیط ثسؾت آهسُ اؾت: 10ٍ  6، 3ّبی  کی قبةتحلیل زیٌبهی ثب

ضٍظ قسُ زض  آذطیي هطحلِ آًبلیع ٍ ؾرتی ثِحبلت ؾرتی اٍلیِ، ؾرتی  3ّط ّبی کَتبُ، هتَؾظ ٍ ثلٌس  زض ّوِ ؾبذتوبى -1

ایی ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی اٍلیِ، هیطایی ضایلی هجتٌی هیطّبی  تَاى گفت کِ هسل ثٌبثطایي هی ّطگبم ظهبًی ًتبیج یکؿبًی زاضًس.

ضٍظ قسُ زض ّطگبم ظهبًی ضفتبض یکؿبًی زاضًس. ّوچٌیي  ثط ؾرتی آذطیي هطحلِ آًبلیع ٍ هیطایی ضایلی هجتٌی ثط ؾرتی ثِ

یع ٍ هیطایی هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ثط ؾرتی اٍلیِ، هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ثط ؾرتی آذطیي هطحلِ آًبلّبی  هسل

 ضٍظ قسُ زض ّطگبم ظهبًی ًیع ضفتبض ٍ ًتبیجی قجیِ ثِ ّن زاضًس. هتٌبؾت ؾرتی هجتٌی ثط ؾرتی ثِ

 قَز. ّب هیطایی ضایلی هٌجط ثِ ثیكتطیي ٍ هیطایی هتٌبؾت جطم هٌجط ثِ کوتطیي ًیطٍی هیطایی هی زض ّوِ ؾبذتوبى -2

تَاى گفت کِ زض ثطآٍضز ایي پبضاهتط زض عجقبت پبئیٌی ضفتبض هسل  س، هیاگط ًیطٍی هیطایی اّویت ذبصی ثطای هب  زاقتِ ثبق -3

ثبقس ٍلی زض عجقبت فَقبًی ضفتبض ایي هسل ثِ هسل هیطایی  هیطایی ضایلی ثِ ضفتبض هسل هیطایی هتٌبؾت ؾرتی ًعزیک هی

  هتٌبؾت جطم قجبّت زاضز. 

ّبی هیطایی ًتبیج تقطیجب یکؿبًی زاضًس ٍ ّطچِ ثِ  ، ّوِ هسلّب ّوِ ؾبذتوبىزض عجقبت پبییٌی زض ثطآٍضز جبثجبیی عجقبت،  -4

اگط زض عطاحی  گیطز. ضٍین ًوَزاض جبثجبیی ثیكتط تحت تبثیط ًَع هسل هیطایی اؾتفبزُ قسُ قطاض هی ؾوت عجقبت فَقبًی هی

ب ثبقس ثبیس تَجِ زاقت جبثجبیی عجقبت ثطای هب اّویت ثیكتطی ًؿجت ثِ ؾبیط پبضاهتطّبی هٌْسؾی زاقتِ ثبقس ٍ هَضز ًظط ه

قَز ٍ زض ثطآٍضز ایي پبضاهتط هسل هیطایی ضایلی  کِ هسل هیطایی هتٌبؾت ؾرتی هٌجط ثِ ثیكتطیي ثطآٍضز اظ جبثجبیی عجقبت هی

 ٍ هتٌبؾت جطم ضفتبض ٍ ًتبیج یکؿبًی زاضًس. 

یج یکؿبًی زاضًس ٍلی هسل هیطایی ّب هسل هیطایی ضایلی ٍ هتٌبؾت ؾرتی ضفتبض ٍ ًتب زض ثطآٍضز قتبة زض ّوِ ؾبذتوبى -5

 قَز. هتٌبؾت جطم ثب ایي زٍ هتفبٍت ثَزُ ٍ هٌجط ثِ ثیكتطیي قتبة عجقِ هی

 ثبقس. قسُ هی قتبة عجقبت پبئیٌی ًؿجت ثِ عجقبت فَقبًی ثیكتط تحت تبثیط هسل هیطایی اؾتفبزُ -6

ثِ ثیكتطیي ٍ هسل هیطایی ضایلی هٌجط ثِ جط کَتبُ، هتَؾظ ٍ ثلٌس، هسل هیطایی هتٌبؾت جطم هٌّبی  ثطای ّوِ ؾبظُ -7

ّبی کَتبُ ضفتبضی قجیِ ثِ هسل هیطایی  هسل هیطایی هتٌبؾت ؾرتی ّن، زض ؾبذتوبى قًَس. کوتطیي ثطآٍضز اظ ثطـ پبیِ هی

تط  کضٍین ضفتبض ایي هسل هیطایی ثِ ضفتبض هسل هیطایی ضایلی ًعزی ّبی ثلٌستط هی ؾت جطم زاقتِ ٍ ّطچِ ثِ ؾوت ؾبظُهتٌب

 قَز. هی

 



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 ی معماری،عمران ي ضُرسازی در َسارٌ سًمَمایص بیه الملل

 94ماٌ  تیر -تُران 

 13 

 مراجع -6
[1] Léger P, Dussault S. Seismic-energy dissipation in MDOF structures. ASCE Journal of Structural 

Engineering May 1332; 111(6):1251–1261. 

[2] Bernal D. Viscous damping in inelastic structural response. ASCE Journal of Structural Engineering April 

1334; 121(4):1240–1254. 

[3] Hall JF. Problems encountered from the use (or misuse) of Rayleigh damping. Earthquake Engineering and 

Structural Dynamics 2006; 35:525–545. 

[4] Charney FA. Unintended consequences of modeling damping in structures. Journal of Structural 

Engineering April2002; 134(4):521–532. 

[5] Zareian F, Medina RA. A practical method for proper modeling of structural damping in inelastic plane 

structural systems. Computers and Structures 2010; 11:45–53. 

[6] Jehel P,Leger P, Ibrahimbegovic A. Initial versus tangent stiffness-based Rayleigh damping in inelastic time 

history seismic analyses. Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2014; 43:461–424. 

 


