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ّای بتٌی دٍبلکسی با سیستن قاب خوطی بِ ای ساسُلزسُ عولکزدبزرسی 

 رٍش تحلیل استاتیکی غیزخطی

 
  2حسیي کاظوی، *1اصغز رحیوی درآباد

 ، ظلعلِ-واضضٌاس اضضس هٌْسسی ػوطاى -1

 ، تثطیع، زاًطگاُ ظلعلِ-هٌْسسی ػوطاىزاًطزَی واضضٌاسی اضضس  -2
 

 

  چکیذُ
-وٌس ٍ ذَز یىی اظ زالیل اغلی ذطاتی ساظُّا ًمص هْوی ضا ایفا هییىی اظ هسائل هْوی وِ اهطٍظُ زض آًالیع ضفتاض ساظُ 

ّای زیگط تاضس. یىی اظ اًَاع ًاهٌظوی زض اضتفاع وِ زض آییي ًاهِّا هیًظوی زض ساظُضٍز تیّا زض ظلعلِ تِ ضواض هی

ایطاى زض هَضز آى هسىَت است ًاهٌظوی تِ ػلت  2800ی ی سیان تِ آى اضاضُ ضسُ است ٍ آییي ًاهِآییي ًاهِّوچَى 

عثمِ تا  9ٍ  7،5زض ایي تحمیك سِ ساذتواى اسىلت تتٌی  تاضس.ّای زٍتلىسی( هیاذتالف تطاظ عثمات)ساذتواى

حالت  ّا زض سِلاتل شوط است ّط یه اظ هسلسیستن لاب ذوطی هتَسظ زض حالت زٍتلىسی زض ًظط گطفتِ ضسُ است.

ٍ هثحج ًْن همطضات هلی ساذتواى ٍ تا  2800هتطی تا تَرِ تِ ضَاتظ استاًساضز  6/1ٍ  8/0،2/1هتفاٍت تا اذتالف تطاظ 

ّای عطح ضسُ هَضز اًس. سپس هسلّای زٍتلىسی( تحلیل ٍ عطاحی ضسُساظی )ٍیژُ ساظُضٍش تاضگصاضی اظ ًَع فططزُ

ّا تا تَرِ تِ هثاًی عطاحی تط اساس ػولىطز ( لطاض گطفتِ ٍ سغح ػولىطز ساظpushoverُاستاتیىی غیطذغی ) تحلیل

ّای زٍتلىسی هَضز تطضسی زض غَضتی وِ عثك ضَاتظ استاًساضز زّس، ساظًُتایذ حاغلِ ًطاى هی گطزیسُ است.تطضسی

وِ  2800، زستطسی تِ سغح ػولىطز هَضز اًتظاض ّای تتٌی تحلیل ٍ عطاحی ضًَسٍ آییي ًاهِ عطاحی ساظُ 2800

ّا ضا ضَز وِ ایي گًَِ ساظُایوٌی راًی زض سغح ذغط ظلعلِ عطح است، تِ عَض واهل همسٍض ًرَاّس تَز. فلصا تَغیِ هی

ّای ّا ًسثت تِ ساظُتطی ضا تطای ایي ًَع ساظُگیطاًِتٌسی وطزُ ٍ ضَاتظ سرت ّای ًاهٌظن زض اضتفاع عثمِرعٍ ساظُ

 .هیسط گطزز. 2800هؼوَلی زض ًظط تگیطًس، تا زستطسی تِ سغح ػولىطز هَضز اًتظاض 

 

 ای، تحلیل استاتیىی غیطذغیساظُ زٍتلىسی، اضظیاتی ػولىطز لطظُ، ّای تتٌیساظُ کلیذی: ّای ٍاصُ
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  هقذهِ -1
راًی ٍ هالی ًاضی اظ آى زض هٌاعك هرتلف وطُ ظهیي تاػج افعایص ّای ذساضت هیعاىس سالیاى اذیط ٍ ّای ضسیظلعلِ   

ّای عطاحی ساذتواىهغالؼِ ٍ تحمیمات زض ظهیٌِ هٌْسسی ظلعلِ ضسُ است ٍ ایي اهط تسٍى ضه سثة تغییطات زض آییي ًاهِ

 ّا ذَاّس ضس وِ الثتِ تِ تسضیذ ضاّس آى ّستین.ساظُافعایص ایوٌی ٍ ػولىطز هٌاسة  ّا زض تطاتط ظلعلِ، زض ضاستای

ّای ذغی زض ّوچٌیي ػسم واضایی هفَْهی ٍ شاتی ضٍشّا ٌّگام ظهیي لطظُ، اظ عطف زیگط ضفتاض هسلن  غیطذغی ساظُ   

ساظُ ّای ًَیي عطاحی تط اساس ػولىطز تِ آگاّی اظ چگًَگی ضفتاض غیطذغی ّای هَرَز ٍ ًیاظهٌسی ضٍشاضظیاتی ساظُ

تَاًس تطای تطیي ضٍضی است وِ هیضٍش تحلیل زیٌاهیىی غیطذغی راهغ .]1[استّای غیطذغی هستلعم استفازُ اظ ضٍش

زّس، تا ایي حال تِ ػلت حساس ّای هَرَز تِ زست هیتطی ًسثت تِ سایط ضٍشّای زلیكتحلیل ساظُ تِ واض ضٍز ٍ رَاب

ق ضطایظ ساذتگاّی هحل حثت ضوَضز تا هحل ساظُ هَضز تطضسی، ٍرَز پاضاهتطّای ّا تِ ضوَضز )ٍضٍزی(، ػسم اًغثاتَزى پاسد

هتٌَع تط پاسد ساظُ )ًظیط هحتَای فطواًسی، ظهاى تٌاٍب ذان، هست ظهاى ظلعلِ، ضفتاضّای واٌّسُ ٍ...( وِ هٌزط تِ لعٍم 

یي ضٍش ًسثتا تطای هسلساظی پیچیسُ ٍ تَاى گفت وِ اّا ضسُ است، هیگیطی اظ ًتایذ آهاضی آىّای هتؼسز ٍ تْطُتحلیل

تاضس، ضٍش زض هماتل تحلیل استاتیىی غیطذغی زاضای هطىالت هطتَط تِ تحلیل زیٌاهیىی غیطذغی ًوی ،]2[تط استّعیٌِ

   ،]Saiidi  ٍSozen ]3[ ،Fajfar   ٍcaspersic ]4تحلیل استاتیىی غیطذغی زض ػطؼ سی سال گصضتِ تَسظ افطازی چَى 

Bracci  ٍ اضایِ ٍ گستطش زازُ ضسُ است. ایي ضٍش تا پصیطش زض رَاهغ ػلوی اظ رولِ راهؼِ هٌْسسیي ساظُ  ]5[ّوىاضاى

ای تِ ػٌَاى ضٍضی زض رْت اضظیاتی ًیاظ ٍ ظطفیت لطظُ ]FEMA 273 ]6 ّایی ّوچَىزض زستَضالؼول، SEACO والیفطًیا

احی تطاساس ػولىطز ٍ ًیع لاتلیت استفازُ زض سغَح هرتلف ساظُ تططیح ضسُ است ٍ تِ ذاعط لاتلیت استفازُ زض ضٍش عط

 عطاحی رْت اضضای ّسف ػولىطزی هطرع، هَضز استمثال لطاض گطفتِ است.

ی ّوىف ٍ یا رلَگیطی اظ گاّی هالحظات هؼواضی تِ زالیل هرتلف ًظیط لطاضگیطی پیلَت ٍ یا ٍاحسّای تزاضی زض عثمِ   

ّا ی وَُّای ضیثساض ًظیط زاهٌِّای ٍیالیی زض ظهیيی آپاضتواًی ٍ یا احساث ساذتواىّاّای هرتلف زض هزتوغتزوغ ٍضٍزی

ٍ زض ضىل  ]7[هی تاضس dhآٍضز وِ زض ایي حالت سغح وف عثمات اظ ّن زاضای اذتالف تطاظ  ّای زٍتلىسی ضا پسیس هیساظُ

 ّای زٍتلىسی ضٍش فططزُساظی ساذتواىهسل تطیي ضٍضْاییىی اظ زلیك ( ًیع ایي اذتالف تطاظ ًطاى زازُ ضسُ است.1)

تسیي  زٍتلىسی اها فططزُ ضسُ، تػَض هیطَز. ساظی است. زض ایي ضٍش ساذتواى زٍتلىسی تِ غَضت یه ساذتواى غیط

غَضت وِ اغَالً ساذتواى تِ غَضت غیط زٍتلىسی فطؼ گطتِ تا ایي تفاٍت وِ اضتفاع عثمات زض ساذتواى یىساى ًیست ٍ 

ضَز ٍ زض تاضگصاضی ظلعلِ آى تِ ضٍش استاتیىی هؼازل تِ ط عثمِ، تا تَرِ تِ هطرػات پالى آى عثمِ هطرع هیّ رطمهطوع 

تاضس ٍ هی dh  ٍh-dhضَز تا تَرِ تِ فطضیات شوط ضسُ، اضتفاع عثمات ایي ساذتواى تِ تطتیة اضتفاع ّط عثمِ تَرِ هی

پصیطز. زض ایي ضٍش تطاظ عثمِ زض آى تا ظهیي تِ غَضت یىپاضچِ غَضت هیتاضگصاضی ظلعلِ تا تَرِ تِ اضتفاع ّط عثمِ ٍ فاغلِ 

ضَز وِ هطوع رطم آى تِ غَضت سطتاسط پالى ساذتواى اهتساز یافتِ ٍ سپس زیافطاگن ّط عثمِ عَضی تِ ًطم افعاض هؼطفی هی

 .زذَزواض هحاسثِ ضسُ ٍ ًیطٍی ظلعلِ تسست آهسُ آى عثمِ زض هطوع رطم ّواى عثمِ اػوال ضَ
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 ساسُ با اختالف تزاس طبقات -1 ضکل

 

 رٍش اًجام پضٍّص -2
عثمِ تا سیستن لاب ذوطی هتَسظ زض حالت زٍتلىسی زض ًظط گطفتِ  9ٍ  7 ،5زض ایي تحمیك سِ ساذتواى اسىلت تتٌی    

تِ ضَاتظ تا تَرِ هتطی  6/1ٍ  2/1،  8/0ّا زض سِ حالت هتفاٍت تا اذتالف تطاظ ضسُ است. لاتل شوط است ّط یه اظ هسل

افعاض ساظی زض ًطمٍ تا ضٍش تاضگصاضی اظ ًَع فططزُ ]9[ٍ هثحج ًْن همطضات هلی ساذتواى  ]8[ٍیطایص سَم  2800استاًساضز

SAP 2000 ُّای ًاهٌظن زض اضتفاع هحسَب هیطًَس ّای زٍتلىسی رعٍُ ساظُتا تَرِ تِ ایي وِ ساظُ اًس.تحلیل ٍ عطاحی ضس

 ّای عطح ضسُ تا تَرِ تِ ضَاتظ زستَضالؼول تْساظی لطظُهسل ّا اػوال ضَزپیچص تػَضت ٍالؼی زض هسل ٍ تطای ایٌىِ احط

لطاض گطفتِ ٍ سغح (3D Pushover)  سِ تؼسی ذغیهَضز تحلیل استاتیىی غیط ]10[( 360ّای هَرَز )ًططیِای ساذتواى

 9ٍ  7، 5. تِ هٌظَض همایسِ تْتط ًتایذ سِ هسل ضًَسهیّا تا تَرِ تِ هثاًی عطاحی تطاساس ػولىطز تطضسی ػولىطز ساظُ

 عثمِ هؼوَلی ًیع تحلیل ٍ عطاحی گطزیسُ است.
 

 تحلیل استاتیکی غیزخطی -3
زض ضٍش تحلیل استاتیىی غیطذغی، تاض راًثی ًاضی اظ ظلعلِ، استاتیىی، تتسضیذ ٍ تِ غَضت فعایٌسُ تِ ساظُ اػوال هیگطزز تا    

( 1زض یه ًمغِ ذاظ )ًمغِ وٌتطل( تحت احط تاض راًثی تِ همساض هطرع)تغییط هىاى ّسف( هغاتك ضاتغِ )هىاى آًزا وِ تغییط

تطسس ٍ یا ساظُ فطٍ تطیعز. تط اساس زستَضالؼول تْساظی تِ هٌظَض هطاّسُ ضفتاض ساظُ زض هحسٍزُ فطاتط اظ تغییط هىاى ّسف، 

 طزز.گتطاتط همساض هحاسثِ ضسُ، زض ًطم افعاض ٍاضز هی 5/1

 

(1)                           δ=C0.C1.C2.C3 Sa  

 ( هی تاضس.2اغلی هَحط ساذتواى هغاتك ضاتغِ ) ظهاى تٌاٍب  Teضاتغِ هحاسثِ تغییط هىاى ّسف،  زض 

                                           Te = Ti   (2)  

 C1تغییط هىاى عیفی سیستن یه زضرِ آظازی تِ تغییط هىاى تام سیستن چٌس زضرِ آظازی، تطای اغالح اضتثاط  C0ضطیة    

ضطیة اغالح تطای اضتثاط زازى حساوخط راتزایی غیطاالستیه تِ تغییط هىاى هحاسثِ ضسُ سیستن تطای پاسد ذغی االستیه، 

C2 تطای تغییط هىاى تیطیٌِ ساذتواى،  زٌّسُ احطات هٌحٌی ّیستطظیس، واّص سرتی ٍ هماٍهتضطیة اغالحی وِ ًطاى

C3  ضطیة اغالحی تطای لحاػ وطزى افعایص تغییط هىاى تِ ػلت احطات زیٌاهیىیP-    زض ًْایت ٍSa  ضتاب عیفی پطیَز

 تاضس.اغلی هَحط ساظُ هی
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 ًحَُ تَسیع ًیزٍّای جاًبی -4
ضتؼاضات ظلعلِ تسیاض پیچیسُ است. تؼضی اظ حالتْای هرتلف تَظیغ ًحَُ تَظیغ ًیطٍی راًثی زض اضتفاع ساذتواى زض عَل ا   

 ( ًطاى زازُ ضسُ است.2ًیطٍّای راًثی زض ضىل )

 

 
ّایی اس الگَّای بار جاًبی پیطٌْادی در دستَرالعول بْساسیًوًَِ -2ضکل   

 

 

ّای تحطاًی ضخ ذَاّس زاز تاضس ٍ حالت ساظی تایس تا حس اهىاى ضثیِ تِ آًچِ وِ زض ٌّگام ظلعلِتَظیغ تاض راًثی زض هسل   

تغییط ضىل  ٍ ًثطٍّای زاذلی ضا زض اػضا ایزاز ًوایس، تِ ّویي هٌظَض تایس حسالل زٍ ًَع تَظیغ تاض راًثی زض ًظط گطفتِ ضَز. 

ّا، الگَی سل% زض هَز اٍل زض اوخطیت ه75زض ایي هغالؼِ تِ زلیل تاحیط هَزّای تاالتط زض پاسد ٍ ًیع هطاضوت رطهی ووتط اظ 

هتٌاسة تا ًیطٍّای حاغل اظ تحلیل زیٌاهیىی عیفی تِ ػٌَاى الگَی تاض راًثی ًَع اٍل اًتراب ضسُ ٍ تطای الگَی تاض راًثی 

 ّا تَظیغ یىٌَاذت هتٌاسة تا ٍظى ّط عثمِ تىاض گطفتِ ضسُ است.ًَع زٍم زض تواهی هسل
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  ّای هَرد بزرسیهذل -5

ّا شوط گطزیسُ ( ًیع هطرػات هسل1ّا ضاهل پالى ٍ ًوا ًطاى زازُ ضسُ است. زض رسٍل )ساظُ ( ضطایظ ٌّسسی3زض ضىل )   

 است.

 

     
 ّاًوا ٍ پالى کلی هذل -3ضکل 

 

 ّاهطخصات ٍ ًام اختصاری هذل: 1جذٍل 

 5story 5story-0.8 5story-1.2 5story-1.6 ًام اذتػاضی

عثمِ  5ساظُ  هطرػات

هؼوَلی)تسٍى اذتالف 

طاظ(ت  

عثمِ تا  5زٍتلىسی 

هتط 8/0اذتالف تطاظ   

عثمِ تا  5زٍتلىسی 

هتط 2/1اذتالف تطاظ   

عثمِ تا  5زٍتلىسی 

هتط 6/1اذتالف تطاظ   

 7story 7story-0.8 7story-1.2 7story-1.6 ًام اذتػاضی

عثمِ  7ساظُ  هطرػات

هؼوَلی)تسٍى اذتالف 

 تطاظ(

عثمِ تا  7زٍتلىسی 

هتط 8/0اذتالف تطاظ   

عثمِ تا  7ٍتلىسی ز

هتط 2/1اذتالف تطاظ   

عثمِ تا  7زٍتلىسی 

هتط 6/1اذتالف تطاظ   

 9story 9story-0.8 9story-1.2 9story-1.6 ًام اذتػاضی
عثمِ  9ساظُ  هطرػات

هؼوَلی)تسٍى اذتالف 

 تطاظ(

عثمِ تا  9زٍتلىسی 

هتط 8/0اذتالف تطاظ   

عثمِ تا  9زٍتلىسی 

هتط 2/1اذتالف تطاظ   

عثمِ تا  9 زٍتلىسی

هتط 6/1اذتالف تطاظ   

 

 هطخصات هقاطع ٍ هصالح هصزفی -6

               فَالز وِ هطرػات تتي ٍ تاضسّا، هماعغ تتٌی هستغیلی ضىل هیهماعغ استفازُ ضسُ زض عطاحی تیطّا ٍ ستَى   

   تاضس.( هی3( ٍ )2ّا هغاتك رساٍل ))هیلگطز( هػطفی زض آى
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kg/cm)  ي هصزفیهطخصات بت -2جذٍل 
2) 

E fc  

 220015 210 
 

 

kg/cm)هطخصات هیلگزد هصزفی   -3جذٍل 
2) 

 

 
 

 

 

َضز تٌص تسلین ه  fyeهماٍهت هطرػِ ًْایی،  fuهماٍهت هطرػِ تسلین هیلگطز،  fyفطاضی تتي،  هماٍهت fcزض ضٍاتظ فَق وِ 

 تاضس.هسٍل االستیسیتِ هی  Eتٌص ًْایی هَضز اًتظاض ٍ fueاًتظاض، 

 

 بارگذاری ٍ طزاحی بز اساط عولکزد -7

هؼیي ضسُ است تِ ًحَی وِ تاض هطزُ  ]11[زض ایي پژٍّص تاضّای حملی تط اساس هثحج ضطن اظ همطضات هلی ساذتواى    

زض ًظط گطفتِ ضسُ است. تاض ًاضی اظ زیَاضّای  200 ّا  ، تاض ظًسُ وف500 ، تاض هطزُ سمف  600 وف عثمات 

گطم تط هتط لحاػ ضسُ است. تاضگصاضی ٍ ویلَ 700ٍ  560ضَ ٍ تِ تطتیة تطاتط تا غَضت زیَاض تا تاظضَ ٍ تسٍى تاظ پیطاهًَی تِ زٍ

، ًَع ذان اظ g3/0تطاتط  (A)اًزام ضسُ است. ًسثت ضتاب هثٌای عطح  2800ای ًیع تط اساس ضَاتظ استاًساضز تحلیل لطظُ

ای تِ واضتطزُ ضسُ زض ایي تحمیك وِ اظ ًَع فطؼ ضسُ است. تا تَرِ تِ سیستن ساظُ 1تطاتط  (I)تیپ سِ ٍ ضطیة اّویت 

ضطایة تطن ذَضزگی زض ستًَْا  زض ًظط گطفتِ ضسُ است. 7تطاتط  (R)تاضس، ضطیة ضفتاض سیستن تتٌی لاب ذوطی هتَسظ هی

 اػوال ضسُ است. 35/0ٍ زض تیطّا زض ضاستای هحَض لَی  7/0تطاتط  X   ٍYزض ّط زٍ رْت 

 

 ّاارسیابی عولکزد ساسُ -8

ای وِ زض احط یه سغح ػولىطز هاًٌس ایوٌی راًی، تِ تٌْایی هؼٌا ٍ هفَْم هطرػی ًرَاّس زاضت، هگط آًىِ یه تطاظ لطظُ   

تاضس زٌّسُ حساوخط ذطاتی هَضز اًتظاض ساظُ هیِ ایي سغح اظ ػولىطز تطسس، هطرع ضسُ تاضس. سغح ػولىطز ًطاىآى ساظُ ت

تغَضیىِ اگط ذطاتی اظ ایي حس افعایص پیسا وٌس، سغح ػولىطز ساظُ تغییط پیسا ذَاّس ًوَز ٍ ّوچٌیي تایس زض ًظط زاضت وِ 

اساس سغح ػولىطز، زض  ّا تطتاضٌس. تطای اضظیاتی ساظُیي سغح زذیل هیای زض تؼطیف اای ٍ غیط ساظُولیِ ارعای ساظُ

ضَز ٍ تا ضًَسُ تَسظ تغییطضىل، ّط ساظُ تحت الگَی تاض راًثی تؼییي ضسُ تا تغییط هىاى ّسف، ّل زازُ هیاػضای وٌتطل

ظ ًماط ساظُ، ًیطٍّای هَرَز اظ همساض افعایص راتزایی ًسثی، ًیطٍّای هَرَز زض اػضا ًیع افعایص یافتِ تا حسی وِ زض تؼضی ا

گطزًس، زض هطحلِ تؼس تِ تطضسی توام اػضای ساظُ پطزاذتِ ٍ ًیطٍّای تسلین فطاتط ضفتِ ٍ سثة تطىیل هفاغل پالستیه هی

چٌاًچِ زض ّط ػضَی تغییط هىاى یا زٍضاى، تیص اظ حس هزاظ تاضس سغح ػولىطز هسًظط ضا پَضص ًسازُ ٍ ًیاظ تِ تْساظی 

ٌس زاضت ٍ ّوچٌیي زض اػضای وٌتطل ضًَسُ تَسظ ًیطٍ، اگط ًیطٍی ایزاز ضسُ زض اػضا تیص اظ حس ًْایی ًیطٍ تاضس، ایي ذَاّ

E fue fye fu fy 
ًَع 

 هیلگطز

2030301 5063 3307 5030 3467 340  
s  
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، الظم تِ شوط است وِ تواهی همازیط هزاظ تغییط ضىل، زٍضاى ٍ همساض ًیطٍ ]12[اهط ًیاظ ػضَ تِ تْساظی ضا پسیس ذَاّس آٍضز 

 ( تیاى ضسُ است.360ًططیِ رْت وٌتطل زض زستَضالؼول تْساظی ) 

 

 ّاتحلیل ساسُ -9

تا تَرِ تِ رسٍل هطتَعِ  ٍ تحلیل هَزال ًطاى زازُ ضسُ است. 2800ّای تٌاٍب اغلی استاًساضز ( همازیط ظهاى4زض رسٍل )   

ضگتط هیگطزز، تا افعایص تؼساز عثمات ٍ اذتالف تطاظ تع 2800ضَز وِ ظهاى تٌاٍب هحاسثِ ضسُ تط اساس استاًساضز هطاّسُ هی

ّای تٌاٍب تاضس. تطضسی ظهاىلاتل تَرِ هی 2800ػالٍُ تط ایي فاغلِ تیي همازیط تطضسی ظهاى تٌاٍب اغلی هَزال ٍ استاًساضز 

گطزز وِ ایي اهط زض تطاظ ّوَاضُ تاػج افعایص پیَستِ ظهاى تٌاٍب هَزال ًویزّس وِ فعًٍی اذتالفتحلیل هَزال ًطاى هی

ظهاى تٌاٍب حاغل اظ تحلیل هَزال زض  تمطیثا وِ ضَزّوچٌیي زیسُ هی ٍ گطزز.عثمِ هطاّسُ هی 9ٍ  7ّای زٍتلىسی هسل

( ًیع همازیط 5ّای زٍتلىسی تا ّواى تؼساز عثمات است. زض رسٍل )ّای غیط زٍتلىسی تیطتط اظ همساض هطتَعِ زض هسلساظُ

زضغس تط اساس ایي رسٍل هطاّسُ هی گطزز وِ است.  زضغس هطاضوت رطم هَزی زض هَز اٍل زض زٍ رْت ًطاى زازُ ضسُ

اهط ًیع تِ زلیل تاحیط هَزّای تاالتط زض پاسد  ایي، یاتسّا، واّص هیهطاضوت رطم هَزی زض هَز اٍل تا افعایص اضتفاع ساظُ

فالس )رْت Yّای زٍتلىسی، زضغس هطاضوت رطم هَزی زض هَز اٍل زض رْتتاضس، ّوچٌیي زض ساظُّای تلٌس هیساظُ

 ّای هؼوَلی هطاتِ است.اذتالف تطاظ( تمطیثا ووتط اظ ایي همساض زض ساظُ
 

 ّاّای تٌاٍب بذست آهذُ هذلهقادیز سهاى -4جذٍل 

  ظهاى تٌاٍب حاغل اظ تحلیل هَزال ًام هسل
T (sec) 

 ظهاى تٌاٍب اغلی تط اساس ضٍاتظ 

T (sec)    2800استاًساضز 

5story 10003 0056 

5story-0.8 0.067 0050 

5story-1.2 000015 0053 

5story-1.6 003357 006 

7story 102535 0072 

7story-0.8 101203 0074 

7story-1.2 101333 0075 

7story-1.6 100274 0076 

9story 102364 0007 

9story-0.8 102502 0000 

9story-1.2 102463 0003 

9story-1.6 102565 003 
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 هطارکت جزم هَدی در هَد اٍل درصذ -5جذٍل 

 زضغس هطاضوت رطم هَزی زض هَز ًام هسل

X )رْت زاضای اذتالف تطاظ( اٍل زض رْت    

 زضغس هطاضوت رطم هَزی زض هَز

Y )رْت زاضای اذتالف تطاظ( اٍل زض رْت    

5story 7701 7701 

5story-0.8 73 72 

5story-1.2 00 67 

5story-1.6 00 63 

7story 73 73 

7story-0.8 7002 60 

7story-1.2 7104 66 

7story-1.6 7306 64 

9story 7204 7204 

9story-0.8 7401 7205 

9story-1.2 7306 70 

9story-1.6 7405 67 

 

عثمِ زٍتلىسی تا اذتالف  9ٍ  7، 5ّای هٌحٌی تاضافعٍى ٍ ّوچٌیي الگَی تطىیل هفاغل تطای ساظُ( 6( ٍ )5(، )4)اضىال    

هتط )تطای ًوًَِ(  زض تغییط هىاى ّسف تِ ّوطاُ تغییط هىاى هطتَعِ ضا تطای یىی اظ الگَّای تاض راًثی وِ ضطایظ  6/1 تطاظ

ساظُ همساض تغییطهىاى ّسف   ضَز تا افعایص اضتفاعّواًغَض وِ هالحظِ هیهی زٌّس، تطی ًسثت تِ سایطیي زاضز ًطاى تحطاًی

ای زضآهسُ ٍ سغح ػولىطز ضَز وِ تؼسازی اظ هفاغل پالستیه تطىیل یافتِ تِ ضًگ فیطٍظُتایس ٍ ًیع زیسُ هیًیع افعایص هی

  هی تاضس(. m ٍ kgf)ٍاحسّای هطتَط تِ هحَضّای  راتزایی ٍ تطش پایِ تِ تطتیة  اًسضا ضز وطزُ (LS)ایوٌی راًی 

 

   
 ساًتیوتز 22کاى ّذف طبقِ با تغییز ه 5هٌحٌی بار افشٍى ٍ الگَی تطکیل هفاصل ساسُ  -4ضکل 
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 ساًتیوتز 8/24طبقِ با تغییز هکاى ّذف  7هٌحٌی بار افشٍى ٍ الگَی تطکیل هفاصل ساسُ  -5ضکل 

 

 
 

 ساًتیوتز 3/32طبقِ با تغییز هکاى ّذف  9هٌحٌی بار افشٍى ٍ الگَی تطکیل هفاصل ساسُ  -6ضکل 
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 گیزیًتیجِ -12

 ٍ ظهاى تٌاٍب هَزال )استرطاد ضسُ اظ ًطم  2800استاًساضز ضسُ اظ ضاتغِ  همساض اذتالف تیي ظهاى تٌاٍب هحاسثِ -1

ّای هَضز تطضسی زض اظ ّط زٍ ضٍش زض ساظُ حاغلِافعاض( تا حسٍزی لاتل تَرِ است. ٍلی تا ایي حال ظهاى تٌاٍب 

ض یه ٍ سثة ترویي ضطیة تاظتاب ٍ زض ًتیزِ تطش پایِ ز گطفتِی سطػت حاتت عیف عطاحی لطاض هحسٍزُ

 ّا هیگطزز.زض آىیىساى ی هحسٍزُ

ّای تا اذتالف تطاظ عثمات )اهتساز ّای زٍتلىسی زضغس هطاضوت رطم هَزی زض هَز اٍل زض اهتساز لابزض ساذتواى -2

X) اهتسازتیطتط اظ لاب( ّای تسٍى اذتالف تطاظY )ّا زضغس هطاضوت رطهی تاضس. ّوچٌیي تا افعایص اضتفاع هسلهی

عثمِ  9ٍ  7 ،5تا تَرِ تِ ًتایذ زض هسلْای زٍتلىسی  ّص یافتِ ٍ هَزّای تاالتط تأحیط تیطتطی زاضًس.زض هَز اٍل وا

ّای تا اذتالف تطاظ عثمات ًیع زض اهتساز لاب تا افعایص اذتالف تطاظ عثمات هیعاى هطاضوت رطم هَزی زض هَز اٍل

اذتالف تطاظ تاػج واّص هیعاى  افعایص طاظ عثماتاذتالف ت ّای تسٍىزض اهتساز لاب ٍلی یاتستمطیثاً افعایص هی

 هطاضوت رطم هَزی زض هَز اٍل هی ضَز.

الگَی تاض  تحت الگَی تاض عیفی تیطتط اظ هحاسثِ ضسُ تغییط هىاى ّسف همساض ّای زٍتلىسی ٍ هؼوَلیزض هسل -3

اتْای زاضای اذتالف تطاظ تغییط هىاى ّسف زض اهتساز ل همساض ّای زٍتلىسیتاضس، اظ عطفی زض هسلیىٌَاذت هی

تاضس. ّوچٌیي همساض تغییط هىاى ّسف هسلْای زض اهتساز لاتْای تسٍى اذتالف تطاظ هی ّویي همساضعثمات تیطتط اظ 

 عثمِ تحت الگَّای تاض هَضز تطضسی است. 7ٍ  5ّای زٍتلىسی عثمِ تیطتط اظ تغییط هىاى ّسف هسل 7ٍ  5هؼوَلی 

ّای عثمات اتتسایی اظ حس ایوٌی مِ هفاغل پالستیه تطىیل یافتِ اوخطا زض ستَىعث 9ٍ  5ّای زٍتلىسی زض هسل -4

ّای عثمِ هفاغل پالستیه تطىیل یافتِ زض ستَى 7ّای زٍتلىسی وٌٌس، زض حالی وِ زض هسلػثَض هی (LS)راًی 

تحلیل استاتیىی ذغی  وِ زضضغن آىّا ػلیتط ایي ستَىوٌٌس. تِ تیاى سازُعثمات اًتْایی ایي هحسٍزُ ضا ضز هی

ّا زض ٍالغ رَاتگَ گطزز وِ ایي ستَىتاضٌس زض تحلیل استاتیىی غیطذغی هطرع هیای هیرَاتگَی ًیاظّای لطظُ

ّای ًاهٌظن زض اضتفاع ّا ضا رعٍ ساظُضَز وِ ایي گًَِ ساظُفلصا تَغیِ هی تطی زاضًس.ًثَزُ ٍ ًیاظ تِ همغغ لَی

 ّا ًسثت تِ ساظُ ّای هؼوَلی زض ًظط تگیطًس.تطی ضا تطای ایي ًَع ساظُیطاًِگتٌسی وطزُ ٍ ضَاتظ سرتعثمِ
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