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چکیذُ:
عطاحی ؾاظُ ّا زض گصقتِ بط اؾاؼ ضفتاض اضتداػی نَضت هی گطفتِ اؾت .ایي اهرط هَخرا افرعایف ابؼراز همراعغ گطزیرسُ
ٍهكىالت التهازی ٍ اخطایی ظیازی ضا بِ ٍخَز هی آٍضز .بِ ّویي ػلت آییي ًاهِ ّرا برسًةاا اضا رِ ضاُ حرا هٌاؾرةی خْرت
واّف ایي اقىاالت بط آهسًس .تحمیمات ًكاى زاز وِ زض نَضت اؾتفازُ اظ قىا پصیطی ؾاظُ ّا ٍ اؾتْالن اًرطغی برِ زلیرا
بطٍظ هفهلْای پالؾتیه ٍ ٍضٍز ؾاظُ بِ هحسٍزُ غیط ذغی ،هی تَاى ًیطٍّای ظلعلِ ضا بِ هیعاى لابا هالحظِ ای وراّف زاز.
بط ایي اؾاؼ هؼیاض عطاحی لطظُ ای هَخَز زض آییي ًاهِ ّا بط اؾاؼ قىا پصیطی هی باقس .زض ایي همالِ ضفتاض غیط ذغی ؾاظُ
ّای فَالزی با هْاضبٌس ّن هحَض تَؾظ تحلیا پَـ آٍض ( )Pushoverزض زٍ هسا  8ٍ4عةمِ تَؾظ ًطم افعاض  SAP2000هَضز
اضظیابی لطاض گطفتِ اؾتً .تایح ًكاى هی زّس با اؾتفازُ اظ تسابیط ذانی هاًٌس تغییط همراعغ بىراض برطزُ قرسُ ٍ انرالد ضًٍرس
تكىیا هفانا پالؾتیه زض ؾاظُ هی تَاًس بِ عَض لابا هالحظِ ای ضفتاض غیط ذغی ایي ؾاظُ ّا ضا بْةَز بركس.
ولوات ولیسی:هْاضبٌس ّن هحَض ،هفها پالؾتیه ،تحلیا غیط ذغی ،پَـ آٍض
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-1هقذهِ
چگًَگی پاؾد ؾیؿتن ّای ؾاظُ ای هرتلف زض ٌّگام ٍلَع ظلعلِ ّای لَی یىی اظ هْوترطیي ػرَاهلی اؾرت ورِ هٌْسؾریي
عطاد هی بایس آقٌایی واها ًؿةت بِ آى زاقتِ باقٌس تا ؾاظُ ّای عطاحی قسُ اظ زضخِ ایوٌی هٌاؾةی زض بطابط ایري ظلعلرِ ّرا
بطذَضزاض باقٌس .عطاحی ؾاظُ ّا هؼوَال بط اؾاؼ هماٍهت االؾتیه آًْا اًدام هری قرَز .آًالیعّرا ًكراى زازُ اًرس ورِ فرطو
االؾتیه ػوا ًوَزى ههالح باػث ایداز ًیطٍّای فعایٌسُ ای بطالواًْای باضبط هی گطزز.ایي اهط باػث افعایف ابؼاز هماعغ هی
قَز .تحمیمات بیاى هی وٌس وِ اػضای ؾاظُ ای با ضفتاض غیط اضتدراػی ورِ اظ ذرَز ًكراى هری زٌّرس باػرث خرصو ٍ ؾر ؽ
اؾتْالن اًطغی هی قًَس .ایي اهط ؾةا واّف ابؼاز هماعغ زض عطاحی هی گطزز.
 -2اّذاف طزاحی لزسُ ای ساسُ ّا
اّسافی وِ اظ عطاحی ؾاظُ ّا تحت اثط باضّای ظلعلِ زًةاا هی قَز بِ قطد ظیط اؾت :


تحت اضتؼاقات ذفیف ظهیي ًاقی اظ ظلعلِ وِ هوىي اؾت زض عَا ػوط هفیس ؾاظُ باضّا بِ ٍلَع ب یًَسز بایرس برِ
گًَِ ای باقٌس وِ اظ بَخَز آهسى ذؿاضتْای ؾاظُ ای ٍ غیط ؾاظُ ای خلَگیطی بِ ػوا آیرس ( قرطایظ حرسی بْرطُ
بطزاضی زض حس ؾطٍیؽ زّی ) ظلعلِ ّایی وِ احتواا ٍلَع آى زض یه زٍضُء  50ؾالِ بیف اظ  50%هی باقس .



تحت اضتؼاقات هتَؾظ ظهیي ًاقی اظ ظلعلِ وِ هوىي اؾت گاّی زض عَا ػوط هفیس ؾاظُ بِ ٍلَع ب یًَرسز بایسبرِ
گًَِ ای باقس وِ اظ بَخَز آهسى ذؿاضتْای ؾاظُ ای خلَگیطی وطزُ ٍ ذؿاضتْای غیط ؾاظُ ای ضا بِ حسالا بطؾاًس
( قطایظ حسی بْطُ بطزاضی زض حس آؾیا پصیطی ) ظلعلِ ّایی وِ احتواا ٍلَع آى زض یره زٍضُ  50ؾرالِ بریف اظ
 10%اؾت.



تحت اضتؼاقات قسیس ظهیي ًاقی اظ ظلعلِ وِ هوىي زض عَا ػوط هفیس ؾاظُ بِ ًسضت بِ ٍلرَع ب یًَرسزٍ بایرس برِ
گًَِ ای باقس وِ اظ ٍلَع ذؿاضتْای خسی بِ ؾاظُ ( ذطابی ٍ فطٍضیعـ آى ) خلرَگیطی ًوایرس  .ظلعلرِ ّرایی ورِ
احتواا ٍلَع آى زض یه زٍضُ  100ؾالِ بیف اظ  10%اؾت .
زض هَاضزی وِ اثطات ثاًَیِ ظلعلِ هاًٌس آتف ؾَظی  ،ؾیا ّ ٍ ... ،وچٌیي اثطاتی اظ لةیا گؿریرتگی ظهریي زض هحرا

گؿلْا  ،اهَاج زضیایی ًاقی اظ ظلعلِ ضٍاًگطایی ٍ لغعقْای ظهیي هغطد باقٌس .ضَابظ هسًٍی ٍخَز ًساضز ٍ با زاًف وٌرًَی
واضقٌاؾاى في زض آییي ًاهِ ّا بطای عطاحی ؾاظُ ّا زض بطابط اضتؼاقات قسیس ظهیي اضا ِ عطیك ًوَزُ اًس .بٌابط ایري زض هرَاضز
فَق اًتماا هحا بٌا بِ هىاًْای اهي تط پیكٌْاز هی گطززّ .سف اظ عطاحی لطظُ ا ی ؾاظُ ّا زؾتیابی بِ حرسالا زٍ ّرسف اظ
ؾِ ّسف فَق هی باقس بِ بیاى زیگط ػالٍُ بط خلَگیطی اظ ذؿاضتْای خاًی اظ ذؿاضتْای هالی ًیع زض حس اهىراى خلرَگیطی
قَز  .آییي ًاهِ ّای وكَضّای هرتلف ًیع زض خْت ضؾیسى بِ اّساف فَق تسٍیي قسُ اًس.اذتالفْای چكوگیطی وِ زض ایري
آییي ًاهِ ّا هكاّسُ هی قَز ًكاى زٌّسُ لعٍم هغالؼِ زلیمتط ضفتاض لطظُ ای ؾاظُ ّای هرتلف هی باقس.
تَضیح ایٌىِ بطای عطاحی ؾاذتواًْا زض هٌاعك ظلعلِ ذیع بایؿتی هَاضز ظیط ضا هَضز تَخِ لطاض زاز :


با ایداز ؾرتی ٍ هماٍهت وافی زض ؾاظُ هی تَاى تغیط هىاًْای خاًةی بَخَز آهسُ ضا وٌتطا ًوَز .
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با ایداز قىا پصیطی وافی زض ًتیدِ افعایف لسضت خصو ٍ زفغ اًطغی زض ؾاظُ  ،هی تَاى اظ فطٍضیرتگی ؾراظُ زض
اثط ظلعلِ ّای قسیس خلَگیطی بِ ػوا آٍضز
با تَخِ بِ هغالا فَق ضٍقي اؾت وِ عطاد اظ ّط ؾاظُ چِ اًتظاضی زض بطابط ظلعلِ ّای هرتلف زاضز .برسیي عطیرك

هی تَاى بِ اضا ِ یه عطد هٌاؾا زض هىاى هَضز ًظط پطزاذت .
 -3رفتار باستاب غیز خطی ساسُ ّا
اگط ضفتاض ٍالؼی ؾاظُ ّا زض بطابط ظلعلِ ّای قسیس هَضز بطضؾی لطاضگیطز،هالحظِ هی قَز وِ اوثط ؾراظُ ّرا ،ضفتراض
غیط ذغی اظ ذَز ًكاى هی زٌّس.ضفتاض غیط ذغی ًیعهاًٌسضفتاض ذغی لابا وٌتطا اؾت.بِ ػةاضت زیگط هری ترَاى برا ضٍقرْایی
ًاحیِ افمی هٌحٌی بطـ پایِ تغییط هىاى ضا تا حس لابا هالحظِ ای افعایف زاز.زض یه ؾاظُ بِ عَض هؼوَا هٌحٌری برطـ پایرِ
تغییط هىاى بِ نَضتی اؾت وِ زض قىا ً 1كاى زاز قسُ اؾت.

شکل( )1قاب با سِ درجِ ًاهعیٌی تحت اثزبارگذاری افشایشی

ایي هٌحٌی بِ عَض تمطیةی زض هَضز تواهی ؾاظُ ّا،چِ بتي آضهِ ٍ چِ فَالزی نسق هی وٌرس .زض ؾراظُ ّرای برتي
آضهِ غیط ذغی بَزى هٌحٌی بطـ پایِ-تغییط هىاى ظٍز تط آقىاض هی گطزز ٍلی زضؾاظُ ّای فَالزیً،احیرِ غیرط ذغری ووری
زیطتط آغاظ هی قَز،چطا وِ فَالز ذَز هازُ ای اؾت وِ بركی اظ تغییط قىا آى ذغی اؾت،بِ ّویي زلیا ؾاظُ زض ابتسا ضفتاض
ذغی ذَاّس زاقت.
لابی وِ زض قىا (ً)1كاى زازُ قسُ اؾت،زاضای ؾِ زضخِ گیطزاضی(ًاهؼیٌی)اؾرت .بغَضیىرِ زض وتابْرای والؾریه
آهسُ اؾت بطای ایٌىِ ایي لاو ٍاػگَى گطزز ،بایؿتی حسالا چْاض هفها پالؾتیه زض آى تكىیا قَز تا تةرسیا برِ هىراًیعم
قسُ ٍ ایي بِ قطعی اؾت وِ زضخطیاى تكىیا هفهلْا ،اتفالی ًظیط وواًف هَضؼی بطای لغؼات ؾاظُ ضخ ًسّس.بِ ػٌرَاى
هثاا هفهلْا ضا هی تَاى زض ًماط  4ٍ 3ٍ 2ٍ 1زض قىا ( )1زض ًظط گطفت.
زضایي ؾاظُ اگط باض ٍاضزُ ( )Pبِ نَضت افعایكی ٍاضز گطزز،یا بِ ػةاضت زیگطاظ همازیط ون قطٍع قسُ ٍ برِ ترسضیح
افعایف یابس (باض گصاضی افعایكی)ٍ،اضح اؾت وِ تغییط هىاًْا بِ تسضیح افعایف پیسا وطزُ ٍ بِ تةغ آى لٌگرط ّرا ٍ بطقرْا ًیرع
ظیاز هی قًَس ٍ ؾطاًدام بِ خایی ذَاّس ضؾیس وِ ًرؿتیي هفها پالؾتیه زض ؾاظُ تكىیا هری قرَز (برِ ػٌرَاى هثراا زض
ًمغِ(ٍ ))1لی زض ایي ٍضؼیت ،ؾاظُ ٌَّظ هماٍم اؾت ٍ باض گصاضی ضا هی تَاى افعایف زاز،با افرعایف براض گرصاضی تٌكرْا زض
ؾاظُ بِ حسی هی ضؾس وِ زٍهیي هفها(بِ ػٌَاى هثاا زض ًمغِ( ))2تكىیا هی قَز.
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باظ با ٍخَز زٍ هفها،ؾاظُ لابلیت باضگصاضی زض بطابط باضّای خاًةی ضا زاضز ٍ بٌابطایي باض ضا هری ترَاى افرعایف زاز
تاؾَهیي هفها(بِ ػٌَاى هثاا زض ًمغِ ( ٍ ))3زض ًْایت ًمغِ ( )4تكىیا قَز ٍ بِ انغالد هىاًیعم بَخَز آیسّ .واًگًَِ وِ
اقاضُ قس ،هی تَاى ؾاظُ ّا ضا عَضی عطد وطز وِ هفهلْای پالؾتیه تكىیا قسُ زض آًْا بتَاًٌس زٍضاى لابرا هالحظرِ ای ضا
تحوا ًوایٌس اگطهٌْسؼ عطاد بتَاًس اظ ػْسُ ایي واض بطآیس یا بِ بیاى زیگط ؾاظُ بتَاًس بسٍى فطٍضیعی تغییط قىا ّای ظیازی
ضا تحوا ًوایس،هی تَاى اًتظاض زاقت وِ زض یره

ؾرررراظًُ،احیِ افمرررری

هٌحٌی بطـ پایِ-تغییرط هىراى ضا ورِ برا تكرىیا

هفها آغاظ قسُ ٍ ترا

ضؾیسى بِ هىاًیعم ازاهِ پیسا هی وٌس ،افرعایف زاز.

بِ ػةراضت زیگرط هری

تَاى با اتراش تسابیط ذانی ورِ زض هحرا تكرىیا

هفهلْا یرِ وراض برطزُ

هی قَز،هٌحٌی بطـ پایِ-تغییطهىاى خراًةی ضا اظ

هٌحٌرری( )bزض قررىا

()2بِ هٌحٌی ( )aؾَق زاز.

شکل( )2هٌحٌی ّای شواتیک بزش پایِ -تغییزهکاى بزاساس ساسُ شکل پذیزٍساسُ غیزشکل پذیز

زض هَضز تفاٍت زٍ هٌحٌی( )b(ٍ(aزض قىا ()2هی تَاى گفت ،زض ؾاظُ ای وِ هٌحٌی بطـ پایرِ تغیرط هىراى آى برِ
نَضت()aاؾت ،توْیساتی نَضت گطفتِ وِ هفهلْای اٍلیِ عی تكىیا هفهلْای بؼسی زضؾراظُ هاًرسُ اًرس(ذطز ًكرسُ اًرس)
ٍایي ًىتِ زض ٍالغ فلؿفِ انلی عطاحی لطظُ ای ؾاظُ ّا اؾت.

 -4رٍش تحلیل استاتیکی غیز خطی
ضٍـ تحلیا اؾتاتیىی غیط ذغی باض افعایكی بِ تاظگی زض آ ریي ًاهرِ ّرای خسیرس هاًٌرس  ATC ٍ FEMAهغرطد
گطزیسُ اؾت .ایي ضٍـ ،ضٍقی بؿیاض خالا ٍ هفیس بطای هغالؼِ تمطیةا ٍالؼی ضفتاض ؾاظُ ّا زض ٌّگام بطٍظ ظلعلِ هی باقس .زض
حمیمت با ایي تحلیا ٍ ضٍقْای ابتىاضی پیكٌْاز قسُ زض آ یي ًاهِ ّای فَق ًمغِ ػولىطز ؾاظُ ضا وِ بیراًگط ٍضرؼیت ؾراظُ
تحت اثط یه عیف ظلعلِ هی باقس هی تَاى بطآٍضز وطز ،بطّویي اؾاؼ ایسُ عطاحی ؾاظُ بط اؾاؼ ػولىطز بِ تراظگی هغرطد
گطزیسُ ٍ تَخِ بؿیاضی اظ هحممیي ػلن هٌْسؾی ؾاظُ ٍ هٌْسؾی ظلعلِ ضا بِ ذَز هؼغَف زاقرتِ ٍ پریف بیٌری هری قرَز زض
آیٌسُ ایي ضٍـ عطاحی خایگعیي ضٍقْای عطاحی والؾیه گطزز .تَخِ بِ پیكطفت بطًاهِ ّای واه یَتطی هٌْسؾری ٍ اهىراى
پیازُ ؾاظی الگَضیتن ّای ایي ضٍـ،زض بطًاهِ ّای  ETABS2000ٍ SAP2000لابلیرت اًدرام تحلیرا اؾرتاتیىی غیرط ذغری
گٌداًسُ قسُ اؾت.
با اؾتفازُ اظ تحلیا غیط ذغی اؾتاتیىی هی تَاى ًمغِ ػولىطز ؾراظُ تحرت اثرط یره عیرف ظلعلرِ ذرال ٍ ّورِ
پاضاهتطّای ًْایی آى،هاًٌس ضطیا افعایف تغییط هىاى ّای غیط ذغی ٍ ضطیا ضفتاض ( )Rهحاؾةِ وطز.اؾرتفازُ اظ تحلیرا غیرط
ذغی ،غیط اظ تَنیِ ّای آ یي ًاهِ ای ٍ هؼیاضّای آى هی تَاًس زض قٌاؾایی ًماط ضرؼف ؾراظُ بؿریاض ؾرَزهٌس باقرس .یؼٌری
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عطاد پؽ اظ عطاحی ًْایی با اًدام تحلیا غیط ذغی اؾتاتیىی وِ با اؾتفازُ اظ بطًاهرِ ّرای  SAP2000یرا  ETABS2000برِ
ؾازگی نَضت هی گیطز هی تَاًس هحا تكىیا هفانا پالؾتیه ضا تكریم زازُ ٍ بطای خلَگیطی اظ اًْسام ظٍز ٌّگرام ایري
هفانا زض ٌّگام ظلعلِ تهوین گیطی وٌس .الظهِ اًدام ّط گًَِ تحلیا غیط ذغی هؼطفی هكرهرات هفانرا غیرط ذغری هری
باقٌس.ایي هفانا زض ًماعی اظ اػضاء وِ احتواا تداٍظ ًیطٍّای زاذلی ػضَ اظ ًیطٍ ّای حس تؿلین ٍخَز زاضز ،تؼطیف هری
قًَس.زض تحلیا غیط ذغی بطًاهِ  SAP2000الگَی باض گصاضی هؼطفی قسُ (هثال ًیطٍی ظلعلِ ) بِ نرَضت هطحلرِ ای اػوراا
هی قَز ٍ ّط باض هاتطیؽ ؾرتی بطاؾاؼ ٌّسؾِ تغیط قىا یافتِ انالد هی قَز.ػالٍُ برطایي زض ّرط هطحلرِ همرساض ًیرطٍی
زاذلی اػضاء زض ه حا هفانا تؼطیف قسُ با همساض ًیطٍی حس تؿلین هفانا هؼطفی قسُ همایؿِ هی قَز .اگط ًیطٍی زاذلری
بِ حس تؿلین ًطؾیسُ باقس با حفؼ ؾرتی هطحلِ لةا همساضی بِ باض ؾاظُ اضافِ هی قَز ٍلی اگط ًیطٍی زاذلی اظ حس تؿرلین
هفها گصقتِ باقس ؾرتی هفها ٍ بِ تةغ آى ؾرتی ؾاظُ با تَخِ بِ هٌحٌی ًیطٍ -تغییط قىا انالد هی قَز ٍ براض هطحلرِ
خسیس اػواا هی قَز.ایي باض گصاضی تا ضؾیسى بِ حس هىاًیعم ٍ یا ضؾیسى بِ هؼیاض تغییط هىاى وِ تَؾظ واضبط هكررم قرسُ
ازاهِ هی یابس.

 -4-1هشایای رٍش تحلیل غیز خطی استاتیکی
هَاضز ظیط اظ خولِ هَاضزی اؾت وِ عی آًالیع اؾتاتیىی ٍ زیٌاهیىی ذغی حانا ًوی قًَس ٍلری اؾرتفازُ اظ آًرالیع
غیط ذغی اؾتاتیىی هی تَاًس آًْا ضا ترویي بعًس:


همازیط ًیطٍ زض اػضای قىٌٌسُ هثا ًیطٍی هحَضی زض ؾتًَْا ،هْاضبٌسی ّا ٍ اتهاالت ٍ ًیطٍی بطقی زض اتهاالت
تیط ٍ ؾتَى ٍ تیطّای هؿلح ػویك بتٌی.



ترویي همازیط تغییط قىا زض الواًْای غیط ذغی.



ًتایح ظٍاا ضٍی ضفتاض ٍ بطضؾی اثط آى ضٍی وا ؾاظُ.



تؼییي هٌاعك بحطاًی زض ؾاظُ وِ همازیط تغییط قىا آًْا بحطاًی هی باقس.



تؼییي ًماط غیط پیَؾتگی هماٍهت زض پالى یا اضتفاع ؾاظُ وِ باػث ذَال زیٌاهیىی زض ضًح غیط ذغی هی قًَس.



ترویي تغییط قىا ّای بیي عةمِ ای با زض ًظط گطفتي اثطات غیط پیَؾتگی هماٍهت خْت وٌتطا ذؿاضت.



باظ بیٌی هؿیط ًیطٍ با زض ًظط گطفتي توام الواًْرای ؾیؿرتن ؾراظُ ای ،اتهراالت ،اػضرای ؾررت غیرط ؾراظُ ای ٍ
فًَساؾیَى ٍوٌتطا وفایت همساض هماٍهت.
الظم بِ شوط اؾت وِ هَضز اذیط هْوتطیي ًتیدِ ایي ضٍـ تحلیلی اؾت .زض ایي ضٍـ هسلی اظ ؾاظُ ؾاذتِ هی قرَز

وِ توام اػضای ؾاظُ ای ٍ اػضای غیط ؾاظُ ای هَثط بط تَظیغ ًیطٍ زض آى بطضؾی هی گطزًس.

 -5هذلساسی ٍ تحلیل
 -5-1هعزفی قابْای هذلساسی شذُ
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زض ایي همالِ اظ ؾاظُ ّای چْاضٍّكت عةمِ وِ بِ عَضضایح ٍ هؼوَا هری باقرٌس اؾرتفازُ قرسُ اؾرتّ .واًغَضورِ
پیكتط اقاضُ قس ؾاظُ ّا زاضای لابْای فَالزی هْاضبٌسی قسُ با بازبٌسّای ّن هحَضّؿرتٌس .ؾرؼی قرسُ اؾرت همراعغ هرَضز
اؾتفازُ زض عطاحی ایي ؾاظُ ّا اظاًَاع ضایح ٍهَضز اؾتفازُ باقٌستا ًتایح بسؾت آهسُ تغةیك بیكتطی باٍالؼیرت زاقرتِ باقرٌس.
هغلا زیگطایي اؾت وِ هماعغ ٍچیٌف آًْا بِ گًَِ ای انالد قسُ اؾت وِ ؾاظُ ّا قىا پصیطی ذَبی زاقتِ باقس .هوىري
اؾت زض ضٍـ هؼوَا عطاحی ؾاظُ ّا بِ ػلت ؾرتی ظیازٍلَی بَزى بریف اظ حرس همراعغ ٍیرا ضرؼیف برَزى ٍیرا چیرٌف
ًانحیح ؾاظُ ًتَاًساظذَز قىا پصیطی ذَبی ًكاى زّسٍحتی بِ تغییط هىاى هَضز اًتظاض ًطؾس ٍظٍزتط گؿیرتِ قَز.

 -5-2هشخصات عوَهی ساسُ ّا
ؾاظُ ّای هَضز هغالؼِ چْاضٍّكت عةمِ فَالزی با لاو بازبٌسی ّن هحَض هی باقٌس.
 -5-2-1هشخصات هصالح
Kg

Kg
3

خطم ٍاحس حدنm :

Kg

2

هسٍا االؾتیؿیتِm :

8000

2/039 E10

2

هسٍا بطقیm :

7/ 842 E9

ضطیا پَاؾَى:

Kg
2

0/3

هماٍهت تؿلین فَالزcm :

2530

 -5-2-2ابعاد ٍ بار ّای ٍاردُ بِ کلیِ ساسُ ّا
ؾاظُ چْاض عةمِ با اضتفاع عةمِ  3/2هتط وِ زاضای ؾِ زّاًِ پٌح هتطی زض ضاؾتای هحَض  ٍ xچْاض زّاًِ  4/5هتطی زض ضاؾرتای هحرَض
 yهی باقس بٌابطایي اضتفاع ولی ؾاظُ  12/8هتط ٍ هؿاحت آى  270متر مربع می باقس.زض عةمات حَا هحَضی وِ زض ضاؾتای اضتفراع
ؾاظُ اؾت زیافطاگن نلا زض ًظط گطفتِ این.
 -5-2-3بار ّای ٍاردُ بِ ساسُ جْت طزاحی
باض هطزُ با زض ًظط گطفتي ٍظى تیغِ هؼازا  700ویلَ گطم بطهتط هطبغ ٍ باض ظًسُ  200ویلَ گطم بط هتط هطبغ ٍ باض زیرَاض هحیغری برا زض
ًظط گطفتي  % 30باظ قَ  600ویلَگطم بط هتط هی باقس.ػالٍُ بط ایي باض هطزُ ًاقی اظ ٍظى تیطّا ٍ ؾتَى ّا ًیع زض هحاؾةات هلحرَػ
قسُ اؾت .
هحاؾةات باض ظلعلِ خْت تحلیا ٍ عطاحی عةك اؾتاًساضز ٍ 2800یطایف ؾَم نَضت هیگیطز.
V=CW
C=ABI/R=0.145
فطو هٌغمِ با ذغط ًؿةی بؿیاض ظیاز
A=0.35
I=1.0

, S=1.5

فطو ذان ًَع زٍم T =0.5
s

,

T =0.1
0

R=6
B= (1+S) =2.5
T=0.05 H 3 / 4 =0.338s
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ؾاظُ ّكت عةمِ بااضتفاع عةمِ  3/2هتطوِ زاضای ؾِ زّاًِ پٌح هتطی زضضاؾتای هحَض ٍ xچْاض زّاًِ  4/5هتطی زض ضاؾرتای هحرَض y
هی باقس.بٌابطایي اضتفاع ولی ؾاظُ  25/6هتط ٍ هؿاحت آى  270هتط هطبغ هی باقس.زض عةمات حَا هحَضی وِ زضضاؾتای اضتفاع ؾراظُ
اؾت زیافطاگن نلا زض ًظط گطفتِ این.
هحاؾةات باض ظلعلِ خْت تحلیا ٍ عطاحی عةك اؾتاًساضز ٍ 2800یطایف ؾَم نَضت هیگیطز.
V=CW
C=ABI/R=0.134
فطو هٌغمِ با ذغط ًؿةی بؿیاض ظیاز A=0.35
I=1.0

S=1.5

فطو ذان ًَع زٍم

=2.29

2/3

T =0.1 , T =0.5
S

) B= (1+S) ( T S / T

0

R=6

T=0.05 H 3 / 4 =0.569 s

 -6تحلیل
زض ابتسا ّط زٍ هسا  8ٍ 4عةمِ بِ نَضت ذغی هَضز تحلیا ٍ عطاحی لطاض گطفرت ٍ توراهی همراعغ برِ نرَضت بْیٌرِ
اًتراو گطزیس .پؽ اظ اًدام ایي هطحلِ ؾاظُ ّا هَضز تحلیا غیط ذغی لطاض گطفتٌس.زض تواهی هطاحا آًالیع تغییط هىاًْای بسؾرت آهرسُ
بطای ؾاظُ ّا با تغییط هىاى ّسف همایؿِ قسُ ٍ هیعاى ون یا ظیاز بَزى تغییط قىا با ایري هؼیراض هرَضز اضظیرابی لرطاض گطفترِ اؾرت .زض
هطحلِ اٍا ؾاظُ  4عةمِ ضفتاضی واهال" غیط قىا پصیط اظ ذَز ًكاى زاز .با هكاّسُ اقىاا  3تا  7هی تَاى بیاى ًوَز وِ ػلت هىراًیعم
ظ ٍز ٌّگام ؾاظُ ضًٍس ًاهٌاؾا تكىیا هفانا پالؾتیه زض بازبٌسّا ٍ ؾتًَْای هداٍض آًْا هی باقس .ایي اقرىاا ًكراى هری زٌّرس ورِ
تؿلین اػضا با یه ضٍاا هٌغمی نَضت ًگطفتِ ٍ بازبٌسّای عةمات پاییٌی ظٍزتط اظ عةمات فَلاًی بِ تؿلین ضؾیسُ ٍ لةا اظ ایٌىِ ؾاظُ
تغییط قىا لابا هالحظِ ای زاقتِ باقس هىاًیعم هی گطزز.
زض قىا  3هكاّسُ هی قَز وِ تؿلین اظ هْاضبٌس عةمِ ؾَم قطٍع قسُ وِ لَی بَزى بازبٌسّای عةمرِ چْراضم هری
تَاًس یىی اظ زالیا ػسم تكىیا ضًٍس هفها اظ ایي عةمِ باقس.
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شکل( ) 3تسلین بادبٌذ طبقِ سَم

قىا ً 4كاى هی زّس وِ تؿلین زض هطحلِ بؼس زض هْاضبٌسّای عةمِ ّوىف نَضت گطفتِ اؾت.

شکل( )4تسلین بادبٌذ طبقِ ّوکف

شکل( ) 5تسلین بادبٌذ طبقِ دٍم
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شکل( ) 6تسلین بادبٌذ طبقِ چْارم

شکل( ) 7تسلین ستًَْای هجاٍر بادبٌذ ٍ هکاًیشم

زض اًتْای فطایٌس هىاًیعم ،ؾتًَْای عةمِ ّوىف هٌتْی بِ بازبٌس ًیعتؿلین هی قًَس وِ ایي هَضَع ػاهرا ًاپایرساضی
ولی ؾاظُ هی گطزز.
ّواًغَض وِ زض قىا  8هكاّسُ هی گطزز زض ابتسا ؾاظُ ضفتاض غیط ذغی ذَبی اظ ذَز ًكاى ًرسازُ ٍ پرؽ اظ تحورا
تغییط هىاى ووی هٌْسم هی گطزز .زض گام ّای هتَالی انالد ؾاظُ نَضت پصیطفت .ایي فطآیٌس با تَخِ بِ ضًٍرس تكرىیا
هفانا ٍ اؾتفازُ اظ ًتایح گام لةلی اًدام گطفت .بِ عَض هثاا زض گام اٍا ؾتًَْای هداٍض بازبٌس زض عةمِ ّوىف تمَیرت
قسُ اؾت.
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شکل( ) 8هٌحٌی ًیزٍ-تغییز هکاى هذل  4طبقِ

ًوَزاض ً 9كاى هی زّس با تمَیت ؾتًَْای هداٍض بازبٌس زض عةمِ ّوىف ضفتاض غیط اضتداػی ؾاظُ تا حسٍزی بْةرَز
یافتِ اؾت .زض ازاهِ بِ تسضیح با انالد ؾاظُ ٍ تغییط هماعغ ًوَزاضّای ًیطٍ -تغییطهىاى قىا هٌغمی تطی یافتِ اؾت.
250

200

100

50

4f
0
4

3.5

3

2

2.5

1.5

1

0.5

0

)displacement(cm

شکل( ) 9هٌحٌی ًیزٍ-تغییز هکاى هذل  4طبقِ پس اس اٍلیي اصالح
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شکل( ) 11هٌحٌی ًیزٍ-تغییز هکاى هذل  4طبقِ پس اس دٍهیي اصالح
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شکل( )11هٌحٌی ًْایی ًیزٍ-تغییز هکاى هذل  4طبقِ

بطای انالد فطآیٌس قىا پصیطی با ًگاّی زلیك بط هٌحٌیْای ًیطٍ -تغییط هىراى ٍ ًحرَُ هىراًیعم ٍ ّوچٌریي تغییرط
قىا ًْایی ؾاظُ بِ ایي ًىتِ هی تَاى اقاضُ وطز وِ ؾتًَْای هداٍض بازبٌس ًمف بؿعایی ضا زض قىا پصیطی ؾاظُ ایفا هی
وٌٌس .ضًٍس بْةَزی هٌحٌیْا با انالد ایي ؾتًَْا نَضت هی گیطز .زض تواهی ایي هطاحا هٌحٌی ًیطٍ -تغییط هىراى زض ّرط
گام ،ضاٌّوای انالد هماعغ زض هطحلِ بؼس بَزُ اؾت.
ؾاظُ  8عةمِ ًیع با زض ًظط گطفتي تواهی پیف فطضْای ؾاظُ  4عةمِ تحلیا قس .هدسزا" زیسُ هی قَز زض ابترسا
ؾاظُ ضفتاض غیط ذغی هٌاؾةی ًساقتِ ٍ تغییط قىا ظیازی اظ ذَز ًكاى ًوی زّس .بِ تسضیح با انرالد ؾراظُ هٌحٌری
ًیطٍ -تغییط هىاى قىا هٌاؾا تطی بِ ذَز گطفتِ اؾت.
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شکل( )11تسلین ستًَْای هجاٍر بادبٌذ ٍ هکاًیشم
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زض پایاى هی تَاى بِ ایي ًىات اقاضُ ًوَز وِ هی تَاى ضًٍس انالد ضا ازاهِ زاز ٍلی اًتظاض ایي اؾت وِ ؾاظُ بتَاًرس
حسالا تا ضؾیسى بِ تغییط هىاى ّسف پایساضی ذَز ضا حفؼ ًوایسّ .وچٌیي زض بؼضی اظ هطاحا انالد هكراّسُ گطزیرس
وِ با تملیا هماعغ ٍ ضؼیف تط ًوَزى آًْا ضفتاض بْةَز هی یابس .بٌا بطایي چیسهاى نحیح اػضراً ،مرف بؿرعایی زض قرىا
پصیطی ؾاظُ ّا زاضز.

ً -7تیجِ گیزی
پؽ اظ اًدام آًالیعّا ٍ تحلیا ًتایح بسؾت آهسُ زض هَضز ؾاظُ ّای هَضز بطضؾی هیترَاى هرَاضز ش یرا ضا هكراّسُ ٍ
اؾتٌةاط ًوَز:


تحلیا پَـ آٍض ( )Pushoverاؾتاتیىی فعایٌسُ غیط ذغی هی تَاًس با ًكاى زازى ضًٍس هىراًیعم ؾراظُ ،ووره لابرا
هالحظِ ای بِ عطاحی هٌاؾا یه ؾاظُ قىا پصیط ًوایس .وِ ایي اهط زض هماٍم ؾاظی ؾاظُ ّا ًیع بؿیاض هفیس اؾت.



تَظیغ ًا هٌاؾا ؾرتی زض ؾاظُ بِ ػلت چیٌف اقتةاُ ٍ تغییطات ًاگْاًی هماعغ(ضؼیف یا ذیلی لَی بَزى هماعغ)،
قىا پصیطی ؾاظُ ضا بؿیاض واّف هی زّس.



هی تَاى با اتراش توْیساتی هاًٌس اؾتفازُ اظ تحلیا غیط ذغی ،تغییط همراعغ ٍ انرالد ؾررتی ؾراظُ ٍ برالغةغ ضًٍرس
تكىیا هفانا پالؾتیه ضفتاض ؾاظُ ضا بِ عَض لابا هالحظِ ای بْةَز بركیس.



زض ؾاظُ ّای فَالزی با هْاضبٌس ّن هحَض ًِ تٌْا هْاضبٌسّا بلىِ ؾتًَْا ًیع تأثیط لابا هالحظِ ای زض قرىا پرصیطی
ؾاظُ زاضًس.
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ؾاظُ ّای فَالزی با هْاضبٌس ّن هحَض بِ زلیا ؾرتی ظیاز ؾیؿتن،ذهَنا زضًماط پای ؾرتَى زچراض ضرؼف هری
باقٌس ٍ وال قىا پصیطی لابا هالحظِ ای ًساضًس وِ ایي هَضز هی بایؿت زض عطاحی لحاػ قَز.
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