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 ًحَُ استثاط تا ًَیؼٌذُ:

Email: eng_davary@yahoo.com 

هٌْذػیي هحتشم ّوچٌیي هی تَاًٌذ ًػشات ٍ پیـٌْادات خَد سا 

اسائِ دٌّذاص طشیك ؿواسُ تواع صیش   

0935-9425291 

 ًـذُاتالـ  2800اص اػتاًذاسد  4تا تَخِ تِ ایٌکِ ٌَّص ٍیشایؾ 

اػت  اػت، کلیِ ضَاتط اص پیؾ ًَیغ ًْایی آى اػتخشاج گشدیذُ

خْت طشاحی ػاصُ لاتل اػتٌاد ًوی تاؿذ. کِ  

ّذف اص ایي خضٍُ، آؿٌایی هٌْذػیي تطَس اخوالی تا تحث تحلیل 

.خطی ٍ طشاحی تش اػاع ؾولکشد هی تاؿذغیش   
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 مقذمٍ: -1

 :1طشاحی تش اػاع ؾولکشد 1-1

تاسّای هَخَد دس ػاختواى تِ دٍ دػتِ تاسّای پایؼتاس ٍ غیش پایؼتاس تمؼین هی ؿًَذ. تاسّای پایؼتاس 

داسًذ )هثل تاس هشدُ ٍ صًذُ( ٍ اخضای ػاصُ ای تایذ ؿاهل آى دػتِ اص تاسّا هی تاؿٌذ کِ تطَس دائن ٍخَد 

. تاسّا غیش پایؼتاس ؿاهل آى دػتِ اص تذٍى ایٌکِ دچاس تغییش ؿکل ؿًَذ سا داؿتِ تاؿٌذ ّا تَاى تحول آى

ٍ تٌْا تایذ ػاصُ تتَاًذ دس كَست ٍلَؼ آًْا پایذاسی  )تاس تاد یا صلضلِ( تاسّا هی تاؿٌذ کِ ّوَاسُ ٍخَد ًذاسًذ

  سا حفع کٌذ ٍ فشٍ ًشیضد.خَد 

 طشاحی تش اػاع ؾولکشد اص ایٌدا ًاؿی هی ؿَد کِ تایذ اخضای ػاصُ تشای تاسّای پایؼتاسسٍؽ ایذُ اكلی 

ٍلی تشای تاسّای غیش پایؼتاس هی تَاًٌذ  ٍ تغییش ؿکل ًذٌّذ، هماٍهت الصم سا داؿتِ تاؿٌذ )هشدُ ٍ صًذُ(

)تغییش هکاى، هْوتشیي ؿاخق سفتاس  اص حذ هـخلی تیـتش ؿَدایي تغییش ؿکل ًثایذ  ٍتغییش ؿکل تذٌّذ 

. ایي حذ تش (ٍ کٌتشل آى ػطح تخشیة ػاصُ سا تطَس هَثشتشی کٌتشل هی ًوایذ ػاصُ ؿٌاختِ ؿذُ اػت

اػاع ًَؼ ػاصُ تؿییي هی گشدد، تؿٌَاى هثال تشای تیواسػتاى کِ حتی تؿذ اص صلضلِ ّن تایذ ػشٍیغ دّی 

حذ خیلی پاییي تَدُ ٍلی تشای ػاختواى ّای هؼکًَی ایي حذ تلَستی تؿییي هی  خَد سا حفع کٌذ، ایي

دس ًتیدِ تا تَخِ تِ ایٌکِ ػاصُ دس طَل صلضلِ اخضایؾ دچاس  فشًٍشیضد.طشح گشدد کِ ػاصُ تؿذ اص ؾثَس صلضلِ 

ػاصُ تؿذ اص تحول  خضایا(، تشای تشسػی ایٌکِ هی ؿَد تغییش ؿکل هاًذگاس هی ؿًَذ )ٍاسد ًاحیِ غیشخطی

ایي تغییش ؿکل ّا تا گشدد ٍ ػپغ چمذس تغییش ؿکل دادُ اًذ، ًیاص اػت اص تحلیل غیش خطی اػتفادُ صلضلِ 

)دس ایشاى حذّای هَسد ًػش اص ًـشیِ  حذّای هَسد ًػش کِ تَػط آییي ًاهِ تؿییي هی ؿَد، کٌتشل گشدد

 .هی تاؿذ، گشفتِ ؿذُ اػت( FEMA 356 اػتاًذاسدػاصهاى هذیشیت کِ تشخوِ ؿذُ  360

                                                            
1 Performance based design 
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       ETABS 2013ساٌّوای اًدام تحلیل غیش خطی تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 

 

 
 Civil808.comwww. تیاسبي یضزًمآ یلیلحت تالاقم ي رابخا صخب 5

 33524119-026 :گريٌ مقايم سازی طلًعی، برگسار کىىذٌ ديرٌ َای جامع تحلیل غیر خطی ي طراحی بر اساس عملکرد: مقالٍ هیا هیيذت

 

تشای اًدام تحلیل ّای غیش خطی ، تَكیِ هی گشدد، ETABSًشم افضاس  2013تا تَخِ تِ لاتلیت ّای ٍسطى 

اص خولِ ٍیظگی ّای تاسص آى ؾالٍُ تش هحیط گشافیکی تؼیاس تْتش ًؼثت تِ ٍسطى . اػتفادُ گشددایي ٍسطى  اص

هی تَاى تِ ػشؾت تاالی اًدام تحلیل غیش خطی اؿاسُ ًوَد کِ تا ٍسطى ّای لثلی لاتل همایؼِ  ،ّای لثلی

 ًوی تاؿذ.

(، لضٍم 2)پیَػت  2800 اػتاًذاسداص  4ایؾ تا تَخِ تِ اسائِ دػتَسالؿول تحلیل غیش خطی تَػط ٍیش

ي دػتَس الؿول، ّذف اكلی آؿٌایی سٍؽ اًدام ایي تحلیل تَػط ًشم افضاس تؼیاس هْن هی تاؿذ. لزا دس ای

 هی تاؿذ. ETABS 2013تشای اًدام تحلیل غیش خطی تا ًشم افضاس  ٍ کاستشدی اسائِ ساّکاسی تؼیاس ػادُ

گشدیذُ اػت، لزا هی تَاى اص ایي  لحاظ 2800 اػتاًذاسددس اسائِ دػتَسالؿول دس ایي خضٍُ، کلیِ ضَاتط 

 اػتفادُ ًوَد.خضٍُ تِ ؾٌَاى هشخؽ تشای اًدام تحلیل غیش خطی 

ٍیشایؾ  پیؾ ًَیغ ًْایی هی ؿَد، هٌػَس 2800 اػتاًذاسدکِ اؿاسُ تِ  ّش خا ًکتِ( دس ایي دػتَس الؿول

 .آى هی تاؿذ 4

اػت، کلیِ ضَاتط اص پیؾ ًَیغ  ًـذُاتالـ  2800اص اػتاًذاسد  4ًکتِ( تا تَخِ تِ ایٌکِ ٌَّص ٍیشایؾ 

 ًْایی آى اػتخشاج گشدیذُ اػت.

         آى 2013هی ؿَد، هٌػَس ٍسطى  ETABSکِ اؿاسُ تِ ًشم افضاس  ّش خا ایي دػتَس الؿولًکتِ( دس 

 .هی تاؿذ

اؿذ، تؿثاست ، هؿوَال یک سٍؽ تشای کٌتشل طشاحی هی تٍ طشاحی تش اػاع ؾولکشد ًکتِ( تحلیل غیشخطی

تا یکی اص تحلیل ٍ طشاحی ػاصُ سٍؽ ّای غیش خطی دس تحلیل ػاصُ، پغ اص اًدام  دیگش تا تَخِ تِ دلت

 2800 اػتاًذاسددس  ػاصُ طشاحی ؿذُ اػتفادُ هی گشدد. ؾولکشدسٍؽ ّای خطی، اص ایي سٍؽ تشای کٌتشل 
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ضَاتط هشتَط تِ  ،اًدام تحلیل غیش خطی هداص هی تاؿذ کِ ًتایح آى یًیض اؿاسُ گشدیذُ اػت کِ دس كَست

تیدِ ًیاص اػت دس کٌاس تحلیل غیش خطی، تحلیل دیٌاهیکی تحلیل دیٌاهیکی طیفی سا ًیض اسضا کٌذ، دس ً

 طیفی ًیض اًدام ؿَد.

 ، ًکتِ( دس ایي خضٍُ تٌْا کلیاتی اص اًدام تحلیل غیش خطی آهَصؽ دادُ هی ؿَد ٍ تشای اًدام ایي تحلیل

ضشٍسی ، یشیتػاصهاى هذ 360ّای هشتَطِ ًػیش ًـشیِ  اػتاًذاسدتؼلط کاهل تش سٍی ایي سٍؽ ٍ ّوچٌیي 

 هی تاؿذ.

 :اوًاع ريش َای تحلیل سازٌ -2

       د کِ ّش کذام ؿاهل لؼوت ّاییگشٍُ تحلیل خطی ٍ غیش خطی هی ؿَ ؿاهل دٍّای تحلیل سٍؽ 

 هی تاؿٌذ کِ دس ؿکل پاییي آٍسدُ ؿذُ اػت:

 

 تحلیل خطی

  اػتاتیکی

 

 دیٌاهیکی

 طیفی )ؿثِ دیٌاهیکی(

 تاسیخچِ صهاًی 

 

 تحلیل غیش خطی

  اػتاتیکی 

 

 دیٌاهیکی 

 طیفی )ؿثِ دیٌاهیکی(

 تاسیخچِ صهاًی 

پَؽ آٍس یا ساًـی( هَضَؼ تحث ایي تاس افضٍى یا دس هیاى سٍؽ ّای تاال سٍؽ تحلیل غیش خطی اػتاتیکی )

تا صهاًی کِ ػاصُ تِ یک  ،دس ایي سٍؽ ػاصُ تحت الگَی تاس هـخلی ساًذُ هی ؿَد دػتَس الؿول هی تاؿذ.

ثثت هی گشدد ٍ تا غشفیت ػاصُ  دس ایي حالت تغییش ؿکل اخضای ػاصُ ٍ ػپغ خاتدایی هـخلی تشػذ

 .خْت اسصیاتی ؾولکشد لشصُ ای آى همایؼِ هی ؿَد
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اص  2-3ًکتِ( اص سٍؽ تحلیل اػتاتیکی غیش خطی تٌْا صهاًی هی تَاى اػتفادُ ًوَد کِ ضَاتط هشتَط تِ تٌذ 

اسضا گشدد. تؿثاستی تٌْا صهاًی اص سٍؽ اػتاتیکی اػتفادُ هی ؿَد کِ پاػخ  2800ت دٍم آییي ًاهِ پیَػ

ػاصُ ًاؿی اص استؿاؽ هذ اٍل آى تاؿذ ٍایي اتفاق صهاًی هی افتذ کِ ػاصُ کَتاُ ٍ هٌػن تاؿذ. دس كَستی کِ 

ادُ گشدد. تشای کٌتشل ایي هَسد ػاصُ تلٌذ تاؿذ هی تایؼتی اص تحلیل دیٌاهیکی )طیفی/تاسخچِ صهاًی( اػتف

تایذ یک تاس ػاصُ سا تا تٌْا تش اػاع هذ اٍل تحلیل ًوَد ٍ تاس دیگش ػاصُ سا تش اػاع تؿذاد هذّایی کِ خشم 

% خشم کل ػاصُ اػت، تحلیل کشد ٍ ػپغ دس كَستی کِ تشؽ طثمِ ای دس تحلیل دس 90هَثش آًْا حذالل 

ػت آهذُ دس تحلیل حالت اٍل تضسگتش تاؿذ، یؿٌی اثش هذّای % ًؼثت تِ تشؽ تذ30حالت دٍم تیـتش اص 

 تاالتش تاثیش گزاس تَدُ ٍ ًوی تَاى اص تحلیل اػتاتیکی غیش خطی اػتفادُ ًوَد.

 

 خالصٍ ای از مراحل اوجام تحلیل بار افسين در ورم افسار 2-1

 الف( تؿشیف تشکیة تاسّای ثملی هطاتك تا آییي ًاهِ

 تاسخاًثی هطاتك تا آییي ًاهِب( تؿشیف الگَّای 

 ( اختلاف هفاكل پالػتیک تِ الواى ّای هشتَطِج

اؾوال تشکیة تاسّای ثملی ٍ الگَّای تاسخاًثی دس اداهِ تشکیة تاسّای ثملی تِ ػاصُ تِ کوک تحلیل تاس ( د

 افضٍى ٍ تشسػی هؿیاسّای پزیشؽ هفاكل تـکیل ؿذُ دس الواى ّای ػاصُ
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 غیر خطی:اوجام تحلیل ريوذ  -3

 :تعریف ترکیب بارَای ثقلی 3-1

تِ ؿیَُ صیش  ،طیفی ٍ تذػت آهذى هماطؽ خطی دیٌاهیکی تحلیل اص طشاحی ػاصُ تا اػتفادُ اص سٍؽتؿذ 

تشکیة   Load Casesٍ دس لؼوت  Defineاتتذا دس هٌَی  تحلیل اػتاتیکی غیش خطی اًدام هی پزیشد.

 :(2800 اػتاًذاسد 2-1، تٌذ 2)پیَػت  ّای صیش سا تؿشیف هی کٌینتاس

ػاصُ دس هشحلِ ًخؼت تا تاسّای ثملی دسگیش هی ؿَد ٍ حتی پیؾ اص تْشُ تشداسی تا تَخِ تِ ایٌکِ ًکتِ( 

تطَس هذاٍم ٍصى اػکلت خَد سا تحول هی کٌذ، لزا اتتذا تشکیة تاسّای ثملی تِ ػاصُ اؾوال هی ؿَد ٍ تؿذ 

 صلضلِ لشاس هی گیشد.اص آى ػاصُ تحت ساًؾ ًاؿی اص 

1) Gravity1: 1.2 Dead+1 Live 
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Load Cases Data 

 کٌیذ. کاهلپٌدشُ تاص ؿذُ سا هطاتك تا ؿکل تاال 

پاییي  ّای لؼوت ٍخَد داسد کِ ّش یک سا هطاتك تا ؿکل other parameters، 3دس لؼوت هشتَط تِ 

 کٌیذ: کاهل
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Load application 

 

Result saved 
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Nonlinear parameters 
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2) Gravity2: 0.9 Dead 

 

Load Cases Data 

 تمیِ هَاسد هـاتِ تا حالت لثل هی تاؿذ.
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 تعریف الگًَای بار جاوبی: 3-2

1) Push1-EX 

تاس  الگَیؿاهل  ،تاس الگَی  2، ػاصُ تایذ تشای حذالل 2800 اػتاًذاسداص پیَػت دٍم  6-3ًکتِ: تٌا تش تٌذ 

هتٌاػة تا ًیشٍی خاًثی حاكل اص تحلیل دیٌاهیکی خطی طیفی تا لحاظ آى تؿذاد اص  الگَییکٌَاخت ٍ 

)الگَی تاس تذیي  ، تحلیل گشدداص خشم ػاصُ دس تحلیل هـاسکت کٌذ 90%هذّای استؿاؿی کِ حذالل 

تفشم هثال دس الگَی تاس  .هؿٌاػت کِ دس ٌّگام ساًؾ ػاصُ، تِ ّش طثمِ تِ چِ ًؼثت ًیشٍ ٍاسد هی ؿَد

 .(یکٌَاخت ًیشٍیی کِ دس ٌّگام ساًؾ تِ تواهی طثمات ٍاسد هی ؿَد تا ّن یکؼاى هی تاؿذ

 دس ایي هشحلِ ًَؼ تَصیؽ تاس تشای ساًذى ػاصُ هؿشفی هی ؿَد.

 یکىًاخت:بار  معرفی الگًی  3-2-1

ّواًٌذ ؿکل سا  Exتاس  ،Define > Load Patternتشای تَصیؽ تاس تلَست یکٌَاخت اتتذا اص لؼوت 

 هی تایؼتی تشاتش تا كفش دس ًػش گشفتِ ؿَد(. Kپاییي تؿشیف هی کٌین )دلت ؿَد همذاس ضشیة 

 

 تاثیش گزاس ًوی تاؿذ Cهمذاس ضشیة 
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سا تؿشیف هی کٌین ٍ ّواًٌذ  Push1-EX ، حالت تاس Define > Load Casesدس هشحلِ تؿذ تِ لؼوت 

 هی کٌین. کاهلپٌدشُ تاص ؿذُ سا  ،صیش ّای ؿکل

 

Load Cases 
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پاییي  ّای لؼوت ٍخَد داسد کِ ّش یک سا هطاتك تا ؿکل other parameters، 3دس لؼوت هشتَط تِ 

 کٌیذ: کاهل

 

Load application 

 محاسبٍ تغییر مکان َذف: 3-2-2

همذاس تغییش هکاى ّذف سا  Control Displacementٍ دس لؼوت  Load Applicationدس هٌَی 

 ( هحاػثِ کشدُ ٍ ٍاسد هی کٌین.2800 اػتاًذاسداص  2هطاتك تا ساتطِ پاییي )اسائِ ؿذُ دس پیَػت 

         
  
 

   
  

 : تغییش هکاى ّذف   

 تغییر مکان َذف

 وقطٍ کىترل
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ضشیة اكالح تشای استثاط تغییش هکاى طیفی ػیؼتن یک دسخِ آصادی تِ تغییش هکاى ّذف ػیؼتن :    

پغ اص یک تاس تحلیل تا دس ًػش گشفتِ هی ؿَد ٍ  1.3دس هشحلِ اٍل تشاتش تا چٌذ دسخِ آصادی هی تاؿذ ٍ 

 تَخِ تِ ًتایح تذػت آهذُ اكالح هی گشدد.

دس 1دس هشحلِ اٍل تشاتش تا ّای غیش استداؾی ػیؼتن اػت ٍ ضشیة تلحیح تشای اؾوال تغییش هکاى :    

 پغ اص یک تاس تحلیل تا تَخِ تِ ًتایح تذػت آهذُ اكالح هی گشدد.ٍ ًػش گشفتِ هی ؿَد 

)ؿتاب هثٌای  AxBدس هشحلِ اٍل تشاتش تا ؿتاب طیفی دس صهاى تٌاٍب اكلی هَثش هی تاؿذ ٍ تشاتش تا :    

     )دلت ؿَد دس هشحلِ اٍل هی تاؿذ، 2800 اػتاًذاسداص  3-2ٍ  2-2تٌذ هَضَؼ  طشح * ضشیة تاصتاب(

اص پشیَد هَثش تذػت آهذُ  تؿذ اص یک تاس تحلیل ػاصُ،هی تایؼتی اص پشیَد تدشتی ػاصُ اػتفادُ گشدد ٍلی 

 .(ٍ ًتایح تش اػاع آى اكالح هی گشدد ؿَداػتفادُ هی 

دس  2800 اػتاًذاسد: تشاتش تا پشیَد هَثش ػاصُ تَدُ کِ دس هشحلِ اٍل ّواى پشیَد تدشتی اسائِ ؿذُ دس    

 (.هی تاؿذ           ًػش گشفتِ هی ؿَد )همذاس پشیَد تدشتی تشای ػاصُ ّای تتٌی تشاتش تا 

، تغییش هکاى تذػت آهذُ اص ساتطِ تاال هی تایؼتی دس 2800 اػتاًذاسد 2اص پیَػت  1-3-7 ًکتِ( هطاتك تٌذ

ُ تشای سػیذى تِ ایي تغییش هکاى تش اػاع الگَّای تاس رکش ؿذُ دس تاال، ساًذُ ضشب ؿَد ٍ ػاص 1.5ضشیة 

 ؿَد.

       کِ تغییش هکاى ّذف تش اػاع آى کٌتشل کٌتشل ًمطِ  Monitored Displacementدس لؼوت 

 ایي ًمطِ تش سٍی تشاص تام ٍ ًضدیک تِ هشکض خشم اًتخاب هی گشدد. .گشدد ، تؿییي هیهی ؿَد
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 وقطٍ کىترل
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Result saved 

 

Nonlinear parameters 
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2) Push2-EX 

 

ػاصُ  ساًؾ ّواًطَس کِ دس ؿکل پاییي ًـاى دادُ ؿذُ اػت، ٍلیایي حالت هـاتِ تا حالت لثل هی تاؿذ 

 اًدام خَاّذ گشدیذ. Gravity2تؿذ اص تشکیة تاس ثملی 
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 اختصاص مفاصل بٍ تیر َا ي ستًوُا:  -4

                    دس ایي هشحلِ کلیِ تیشّا سا اًتخاب کشدُ ٍ ػپغ اص طشیك هٌَی 

      ّواًطَس کِ دس ؿکل ّای پاییي ًـاى دادُ ؿذُ اػت،  هفلل ّا سا تِ اتتذا ٍ اًتْای تیشّا اختلاف

 هی دّین.

ًکتِ( تیشّای هیاى طثمِ ٍ تیشّای تا اتلاالت دٍ ػش هفلل تٌْا تاس ثملی تحول هی کٌٌذ ٍ ًمـی دس 

 تحول تاس خاًثی ًذاسًذ، لزا تِ آًْا هفلل اختلاف دادُ ًوی ؿَد.

 

Frame Assignment Hinge 
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هَاسد سا ّواًٌذ ؿکل صیش  Modify/Show Auto Hinge Assignment Dataدس هٌَی هشتَط تِ 

 هی کٌین: کاهل

 

 

Auto Hinge Assignment Data 

 

                    ػپغ کلیِ ػتَى ّا سا اًتخاب کشدُ ٍ ّواًٌذ تیش ّا اص طشیك هٌَی 

 هـخلات هشتَط تِ هفاكل ػتًَْا سا ٍاسد هی کٌین:
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Frame Assignment Hinge 

 

هَاسد سا ّواًٌذ ؿکل صیش   Modify/Show Auto Hinge Assignment Dataدس هٌَی هشتَط تِ 

 هی کٌین: کاهل
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Auto Hinge Assignment Data 

تایذ ػاصُ تحلیل  ٍ تِ ػاصُ اؾوال ؿذُ اػت تاس افضٍىدس ایي لؼوت کلیِ هـخلات تشای اًدام تحلیل 

 هـخلات ػاصُ اكالح گشدد. ،گشدد ٍ تش اػاع ًتایح حاكل اص تحلیل
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 بررسی خريجی َای تحلیل: -5

 دس ایي هشحلِ ػاصُ سا تحلیل هی کٌین.

 

سفتِ ٍ هطاتك ؿکل صیش آى سا پش  Display > Deformed shapeتؿذ اص اًدام هشاحل تحلیل، دس لؼوت 

 هیکٌین.
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کلیک کشدُ ٍ ػپغ دس  OKدس لؼوت  تشای تمیِ لؼوت ّا، حالت پیؾ فشم تشًاهِ هٌاػة هی تاؿذ.

ّای هختلف تحلیل غیش خطی سا چک هی کٌین ٍ تشسػی هی کٌین کذام یک اص  گامكفحِ اكلی ًشم افضاس، 

 هی تاؿذ، ؾثَس کشدُ اًذ.  Life Safetyهفلل ّا اص ػطح ؾولکشد هَسد ًػش ها کِ 

 

 

دس ایي لؼوت ؿواسُ گام 

 تحلیل ًوایؾ دادُ هی ؿَد

دس ایي لؼوت هی تَاى گام 

اسی سا ؾَم ًوَدزتاسگ  

Life Safety 

http://www.civil808.com/


       ETABS 2013ساٌّوای اًدام تحلیل غیش خطی تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 

 

 
 Civil808.comwww. تیاسبي یضزًمآ یلیلحت تالاقم ي رابخا صخب 26

 33524119-026 :گريٌ مقايم سازی طلًعی، برگسار کىىذٌ ديرٌ َای جامع تحلیل غیر خطی ي طراحی بر اساس عملکرد: مقالٍ هیا هیيذت

 

 

ؾثَس کشدُ اػت کلیک ساػت  Life Safetyاتتذا تش سٍی تیش هشتَطِ کِ اص ػطح ؾولکشد  دس هشحلِ تؿذ

ٍ  ؿذُ Display > Hinge Resultsٍاسد لؼوت  کشدُ ٍ ؿواسُ آى سا یادداؿت هی کٌین ٍ ػپغ 

 هفلل هَسد ًػش سا تشسػی هی کٌین.

تٌْا یک هفلل اص ػطح 

ؾثَس  Life Safetyؾولکشد 

 کشدُ اػت
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ؿذُ، تش اػاع ًتایح حاكل اص  Display > Static Pushover Curveدس هشحلِ تؿذ ٍاسد لؼوت 

 هی کٌین.تحلیل، تغییش هکاى ّذف سا اكالح 

 

 Lifeؾولکشد  ایي هفلل اص

Safety ؾثَس کشدُ اػت 
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          {
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SF=A * g =0.35*9.81=3.432 

Soil 3 : Ts=0.7s 

 تغییر مکان َذف محاسبٍ ضذٌ تًسط ورم افسار
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تشاتش تا  ّواًطَس کِ دس ؿکل تاال لاتل هـاّذُ هی تاؿذ، تغییش هکاى ّذف هحاػثِ ؿذُ تَػط ًشم افضاس

، 2800ػاًتی هتش هی تاؿذ کِ تؼیاس تِ همذاس هحاػثِ ؿذُ اص ساتطِ اسائِ ؿذُ تَػط آییي ًاهِ  22.99

 ًضدیک هی تاؿذ.

ضشب گشدد،  1.5تغییش هکاى تذػت آهذُ تایذ دس ضشیة  2800 اػتاًذاسد 2اص پیَػت  1-3-7 هطاتك تا تٌذ

 لزا داسین:

                       

 

 ػاصُ سا دٍتاسُ تحلیل کشدُ ٍ ًتایح تحلیل سا کٌتشل هی کٌین.ػپغ 

كشف ًػش  دس ایي دػتَسالؿول آًْاتَضیح اص  ،هَاسد صیش ًیض هی تایؼتی دس ًػش گشفتِ ؿَد کِ تذلیل اختلاس

 گشدیذُ اػت.

 ًیض اًدام گشدد. y(کلیِ هشاحل تاال هی تایؼتی تشای خْت 1

 .، اكالح گشدًذ360ًـشیِ تش اػاع ضَاتط هفاكل هـخلات تؿذ اص اًدام تحلیل هی تایؼتی  (2
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تش اػاع الگَی  ،اؿاسُ گشدیذ، ػاصُ تایذ ؾالٍُ تش الگَی تاس یکٌَاخت دػتَسالؿولّواًطَس کِ دس ایي  (3

تاسی هتٌاػة تا ًیشٍی خاًثی حاكل اص تحلیل دیٌاهیکی خطی طیفی تا لحاظ آى تؿذاد اص هذّای استؿاؿی 

 .تحلیل گشدد ًیض خشم ػاصُ دس تحلیل هـاسکت کٌذ اص 90کِ حذالل %

اًدام ؿذُ تاؿذ کِ ًحَی ِ ، طشاحی ػاصُ تایذ ت2800 اػتاًذاسد 2اص پیَػت  1-12-3هطاتك تٌذ  (4

ایِ خاسی پش اص تشؽ دسكذ تغییش هکاى ّذف، کوت 125کاًی هؿادل هًمطِ سػیذى تِ تغییش هماٍهت ػاصُ دس 

 ًثاؿذ. (  ) هَثش ػاصُ ؿذى

، حذاکثش تغییش هکاى ًؼثی ػاصُ دس تغییش هکاى ّذف 2800 اػتاًذاسد 2اص پیَػت  2-12-3هطاتك تٌذ ( 5

)ایي همادیش تشای ػاختواى  2800اػتاًذاسد   3-5-2% همادیش هداص هؿشفی ؿذُ دس تٌذ 120ًثایذ تیـتش اص 

هی تاؿذ ٍ تشای  0.0051تاؿذ تشاتش تا  ثاًی0.7ِلاب خوـی تتٌی دس كَستی کِ پشٍد ػاصُ کوتش اص 

 .تاؿذهی تاؿذ(  0.0041ثاًیِ تشاتش تا  0.7َد ػاص تیـتش اص یػاختواى ّای تا پش

 مىابع: -6

 ٍیشایؾ چْاسم  ،2800 اػتاًذاسد -1

 ػاصهاى هذیشیت( 360دػتَسالؿول تْؼاصی لشصُ ای ػاختواى ّای هَخَد، )ًـشیِ ؿواسُ  -2

 ّا، احؼاى پاکٌیت، ؿایاى پاکٌیت لشصُ ای ػاصُتحلیل ّای هَسد ًیاص دس تْؼاصی  -3

 هٌْذػی صلضلِ، پشٍفؼَس حؼي همذم -4

 هدتثی اكغشی ػشخی، )اػتاتیکی ٍ دیٌاهیکی( آؿٌایی تا هفاّین تحلیل ّای غیش خطی -5

اص صحوات هٌْذع هْؼا دهیشچی خْت یاسی دس تْیِ ایي هتي ًْایت  تش خَد الصم هی داًن دس ایٌدا

  داؿتِ تاؿن.تـکش سا 
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