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بررسی دقت ريش َای وًیه پًش اير درپیش بیىی عملکرد 

 قاب َای ديبعذی با دیًار برشی لرزٌ ای 
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 ی ٍاحذ اّشاػتادیاس داًـىذُ فٌی ٍ هٌْذػی ، داًـگاُ آصاد اػاله -4

 واسؿٌاع اسؿذ عوشاى گشایؾ ػاصُ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ اّش -5
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 چكیذه
ّاای واَؽ    تحلیل عولىشد تْثَدهٌظَس  ی تٌِیًَّای  سٍؽ شیاخیه دِّ  دس

 هاَدا   هـخلاات  تغییشات ٍ تاالتشی دّاهَ اثش وِ اػت ؿذُ اسائِاٍس ػٌتی 

گیشًاذ  ایاي سٍؽ ّاا تاشٍی اًاَا        ًظش های  دس ًیض سا یتاسگزاس طَ  دس ػاصُ

-ّای خوـی فاَالدی ٍ تتٌای ٍ ػااختواى   ّای ػاختواًی اص جولِ لابػاصُ

ٍی سّا تاش سٍؽ ّای تادتٌذی هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ اًذ اها تاوٌَى دلت ایي

اًذ ٍ تا تَجاِ تاِ اّویات ػیؼاتن     تشسػی لشاس ًگشفتِ دیَاسّای تشؿی  هَسد

ّاا تاشای   ّای دیَاستشؿی تشای هماتلِ تا صلضلِ ضشٍسی اػت تادلت ایاي سٍؽ 

دس ایي تحمیك ػاصُ وال هفلل   ّا ًیض هَسد اسصیاتی لشاس گیشدنایي ًَ  ػیؼت

آٍس طثمِ  تااسٍؽ ّاای واَؽ    34ٍ:دٍ ًَ  دیَاستشؿی دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ 

تحلیل ؿذُ ٍ تا تحلیل دیٌااهیىی   DAP,SSAP, mode1ام ؿًَذُ  تٌْگ

 آٍسواَؽ  تا تَجِ تِ ًتاای  تذػات آهاذُ سٍؽ      غیشخطی همایؼِ ؿذُ اػت

دس همایؼاِ  دس تشآٍسد تشؽ طثمات واػخ ًؼثتا خَتی  SSAPتٌْگام ؿًَذُ 

ذّذ  ّان نٌایي سٍؽ ّاای واَؽ آٍس دس تخوایي      دیگش تِ ها هیتا دٍ سٍؽ 

طثماِ داسای دلات    :طثمِ ًؼثت تاِ ػااصُ    34ات دس ػاصُواػخ تشؿی طثم

تْتشی هی تاؿذ  دس تشاٍسد جاتجایی ًؼثی)دسیفت( طثمات ّشػِ سٍؽ داسای 

  تاؿٌذواػخ تؼیاس ًضدیه تِ ّوذیگش هی
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 س تشؿی ، تحلیل دیٌاهیىیاوَؽ اٍس ، دیَهای کلیذی:  واشه

 

 

 همقذم -1
ف هحممیي علَم هٌْذػی ػااصُ ٍ صلضلاِ   واّؾ خؼاسات ًاؿی اص وذیذُ صلضلِ ّوَاسُ ّذ

خیاش  ّا دس هٌاطك لاشصُ  ػاصی ػاصُتشیي هشحلِ دس طشاحی یا هماٍم تَدُ اػت  تی ؿه اػاػی

ّاای اسائاِ ؿاذُ دس     تاؿذ  سٍؽ ّا هی ای دس ػاصُخیض تعییي ًیاصّای لشصُتعییي ًیاصّای لشصُ

هثتٌی تش هعیااس هماٍهات ّؼاتٌذ     ای ػاصُ عوَهاً تجشتی ٍ ّای هشػَم طشاحی لشصًُاهِآییي

 تاؿٌذ  ّای تحلیلی اػتاتیىی ٍ دیٌاهیىی خطی هی ّا سٍؽ ًاهِّای هعوَ  دس ایي آییي سٍؽ

لشاس دادى ػاصُ تحت اثاش ًیشٍّاای جااًثی وااّؾ      ،اػاع سٍؽ تحلیل اػتاتیىی هعاد 

د  دس گیاش  اًجاام های   ،یافتِ حاكل اص همیاع وشدى طیف واػخ االػتیه تَػط ضشیة سفتااس 

ای فمط تِ ًَ  ػیؼتن تاستش جاًثی ٍاتؼاتِ اػات،   ّا ضشیة واّؾ ًیشٍی لشصُ اوثش آئیي ًاهِ

اها تحمیمات ًـاى دادُ اػت وِ ایي ضشیة تاتعی اص وشیاَد ٍ خلَكایات هاَدا  ػااصُ ًیاض      

ّاای هاٌظن ٍ وَتااُ، واِ داسای تَصیا       تاؿذ  ایي سٍؽ دس اسصیاتی سفتاس دیٌااهیىی ػااصُ   هی

ّای تلٌاذ  تَاًذ سفتاس ػاصُ تاؿذ، اها ًوی جشم ٍ ػختی ّؼتٌذ، داسای دلت وافی هییىٌَاخت 

ّای جاًثی، الصم اػات  تیٌی وٌذ  دس ایي هَاسد، تشای تعییي ًحَٓ تَصی  تاسسا تِ دسػتی ویؾ

 یه تحلیل دیٌاهیىی اص ًَ  طیف واػخ یا تاسیخچِ صهاًی خطی، اًجام ؿَد 

ؼثتاً ؿذیذ، عوَهاً عٌاكش ػاصُ ای جاسی ؿذُ ٍ ٍاسد هشحلاِ  لشصُ ّای ًدس اثش ٍلَ  صهیي

گشدد  ایي اهش ػثة تغییاش تَصیا  ًیاشٍ     ؿًَذ وِ تاعث واّؾ ػختی اعضاء هی خطی هیغیش

تیي اعضای ػاصُ خَاّذ ؿذ وِ تِ عثاست دیگش تا واّؾ ػختی اعضاء، هاتشیغ ػاختی وال   

ّاای   شٍّاای ووتاش دنااس تغییاش هىااى     ػاصُ ًیض تغییش خَاّذ وشد ٍ عٌاكش جاسی ؿذُ تاا ًی 

تشی خَاٌّذ ؿذ  دس طی ایي فشآیٌذ ػاصُ فشكات جازب اًاشطی سا ویاذا خَاّاذ واشد         تضسي

سا دس اسصیااتی سفتااس ػااصُ    ،  ّاای غیشخطای   هجوَعِ ایي هطالة اّویت اػاتفادُ اص تحلیال  

 ػاصد  هـخق هی

تاؿذ ٍ ایي  ماٍهت هیًاهِ ّای فعلی تش اػاع هعیاس هّای طشاحی دس اوثش آئیي سٍؽ 

دّذ وِ هماٍهت  ّا دس صلضلِ ّای اخیش ًـاى هی دس حالی اػت وِ تحمیمات ٍ سفتاس ػاختواى

تَاى هعیاس هٌاػثی جْت طشاحی دس ًظش گشفت ٍ افضایؾ هماٍهت لضٍهاً تِ  سا تِ تٌْایی ًوی

گضیي هعیاس ًاهِ ّای جذیذ هعیاس سفتاس جایهعٌای افضایؾ ایوٌی ًیؼت  تٌاتشایي دس آئیي
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یه  هماٍهت تشای طشاحی ػاصُ ؿذُ اػت  اػتفادُ اص هعیاس سفتاس تِ ایي هفَْم اػت وِ دس

ای ًیض هْن ػاختواى عالٍُ تش هماٍهت، ًحَُ تَصی  هماٍهت ٍ تغییش ؿىل دس اجضای ػاصُ

ًیض ًاهیذُ  ؿیَُ طشاحی تش اػاع سفتاس ػاصُ، طشاحی تش اػاع عولىشد تاؿذ  ایي هی

  ؿًَذ هی

 

 روش بكار برده شذه -2
ّای ػٌتی ٍ سٍؽ  DAP,SSAPآٍس ویـشفتِ هاًٌذ ّای وَؽدسایي تحمیك دلت سٍؽ

تشیي سٍؽ هَسد همایؼِ لشاس گشفتِ  هَد اٍ  تا سٍؽ تاسیخچِ صهاًی غیشخطی تِ عٌَاى دلیك

 ٍس تااسد ًظش تذػت آهذُ ػپغ آًالیضوَؽ  هاوضیون تغییشهىاى تام تحت صلضلِ هَؿذُ اػت

یاتذ  ٍ ػپغ دس هشحلِ آخش هشحلِ ای وِ تغییشهىاى تِ تغییشهىاى هَسد ًظش تشػذ اداهِ هی

ؿًَذ  تاؿٌذ،تشداؿت هیای ػاصُ وِ دس ایي تحمیك ،دسیفت ٍ تشؽ طثمات هیواػخ لشصُ

ای ػاصُ)دسیفت ٍ تشؽ طثمات(اص هیاى دستحلیل دلیك دیٌاهیىی غیش خطی ًیض واػخ لشصُ

ّای گشدًذتشای همایؼِ سٍؽّای صلضلِ،همادیش هاوضیون اًتخاب هیؿتاب ولیِ هشاحل اعوا 

هٌجیَاس ٍ ویٌَْ اػتفادُ یخچِ صهاًی غیشخطی اص ساتطِ لَوضاٍس تا سٍؽ دلیك تحلیل تاسوَؽ

 ؿَد هی
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NTHAدس ایي ساتطِ
iR     شخطای دس طثماِ   واػاخ هااوضیون حاكال اص تحلیال دیٌااهیىی غی

PushiR  هَسداصهیاى تواهی هشاحل آًالیض هی تاؿذ ٍ     ٍ واػخ حاكال اص تحلیال واَؽ آٍسn 

 تعذاد طثمات ػاصُ اػت 

 

 مذلسازی -3
طثمِ وِ دس گضاسؽ هَػؼِ اػتاًذاسد ٍ  :ای دسایي تحمیك اص دیَاستشؿی هؼتطیلی طشُ

 35فَت ٍ تمیِ طثمات  34ػت استفا  طثمِ اٍ  تىٌَلَطی آهشیىا آهذُ اػت اػتفادُ ؿذُ ا

 تاؿذ  دس ؿىل صیش هذ  اػتفادُ ؿذُ ًـاى دادُ ؿذُ اػت فَت هی
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 ًوای ولی دیَاسّای هذلؼاصی ؿذُ

 

 

 

 ّای اًتخاب ؿذُ تشای آًالیضهذ 
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 هـخلات دیَاسّای اًتخاب ؿذُ (1جذٍ )

 (in)ضخامت  طًل شمارٌ ومًوٍ

     

مقذار بار       

ًری  مح
(Agfc) 

-پریًد آییه تعذاد طبقات

 وامٍ ای

ابعاد ساختمان    
LbxBb 

14 32 14 07075 8 0787 110*100 

7 63 38 2.4 34 3.33 327*
322 

 

 

 

 

 

 

 (4جذٍ )

 آسایؾ هیلگشدّا دس دیَاس

ؿواسُ  طثمات اٍ  ٍ دٍم طثمات ػَم ٍ نْاسم طثمات وٌجن تِ تاال

الواًْای  ًوًَِ

 هشصی

جاى 

 دیَاس

الواًْای 

 هشصی

جاى 

 دیَاس

الواًْای 

 هشصی

جاى 

 دیَاس

8#11 #4 @ 

10" 
8#11 #4 @ 

10" 
14#11 #4 @ 

10" 
36 

8#11 #4 @ 

10" 
8#11 #4 @ 

10" 
12#11 #4 @ 

10" 
7 
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 صیش ًوًَِ ای اص دیَاس تشؿی ًـاى دادُ ؿذُ اػت (3)تِ عٌَاى ًوًَِ ؿىل 

 

 
 1 شکل

   ًوًَِهمط

 ًظش دس جشم ٍ تاس هؼتطیلی، ٍ ای طشُ دیَاس یه عٌَاى تِ ًوًَِ، ّش غیشخطی تحلیل تشای

 كَست تِ دیَاس وایِ ّوچٌیي .ؿذ دادُ اختلاف دیَاس ّش تاسگیش ػطح اػاع تش ؿذُگشفتِ

 .اػت ؿذُ ًظش كشف ػاصُ-خان اًذسوٌؾ اثشات اص ٍ اػت، ؿذُ گشفتِ ًظش دس ٍگیشداس ثاتت

 تغییش تاؿذ؛ هیتَاًذ عاهل ػِ اص ًاؿی آسهِ تتي دیَاس یه جاًثی تغییشهىاى ولی طَس تِ

  وــی هیلگشد لغضؽ اص ًاؿی تغییشؿىل ٍ تشؿی تغییشؿىل ؿىل خوـی،

 

 2 شکل

 تاس جاًثیهَلفِ ّای تغییش ؿىل دیَاستشؿی تحت
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 دیَاس غیشاالػتیه خوـی سفتاس لؼاصیهذ هٌظَس تِ تغییشهىاى اػاع تش ػتَى-تیش الواى

 دس الواى طَ  دس گؼتشدُ كَست تِ سا والػتیؼیتِ وِ الواى ایي .اػت ؿذُ ًظشگشفتِ دس

 استفا  اهتذاد دس لائن وشًؾ تَصی  اص دلیمی ػاصی ؿثیِ تَد خَاّذ سد،لادس گی ی م ًظش

 یشؿىلْایتغی وِ ًیؼت هـخق طثمِ نٌذ دسػاختواًْای سا ی ص دّذ؛ اسائِ دیَاس

 هتوشوض والػتیؼیتِ هذ  اص تشاحتی ًویتَاى ،تٌاتشایي یافتٌذ م اتفاق وجا دس غیشاالػتیه

تَصی   اًحٌا سا خطی ٍ وشًؾ ایي الواى ایي اػت وِ دیگش ی یْا یظي ٍ اص .ًوَد اػتفادُ

 اص تشؿی تغییشؿىل هذلؼاصی هٌظَس وٌذ تِهحَسی سا دس اهتذاد طَ  الواى ثاتت فشم هی

 اص هیلگشد، لغضؽ اثش وشدى هٌظَسلحاظ تِ يٌیّوچ ٍ اػت، ؿذُ اػتفادُ اًتمالی شّایفٌ

  اػت ؿذُ تشدُ تْشُ دیَاس وای دس دٍساًی فٌشّای
 

 

 مصالح بتن و مذل سازی برش غیرخطی -3-1
هطاتك تا  واسن-اص هذ  اكالح ؿذُ وٌت openseesس افضاتِ هٌظَس هذلؼاصی تتي دس ًشم

 )سجَ  ؿَد تِ آى( ًذاسد ٍ تىٌَلَطی آهشیىا اػتفادُ ؿذُ اػتگضاسؽ هَػؼِ اػتا

ّواًطَس وِ گفتِ ؿذ تشای اثشات غیش خطی ًاؿی اص خوؾ ٍ ًیشٍی هحَسی اص الواى غیش 

ؿاَد واِ تاا اختلااف     اػتفادُ های  nonlinear displacement beamcolumnخطی 

ؿاَد  اهاا اثاشات تاشؽ     یهلالح تتٌی تِ فایثشّای همط  اثشات غیش خطی دس ًظاش گشفتاِ ها   

ؿَد  تذیي هٌظاَستشای  ّای غیش خطی تل سٍؽ فایثشّا دس ًظش گشفتِ ًویغیشخطی دس الواى

  دس (6ؿاىل) ؿَداًتما  تاشؽ اص فٌشّاای اًتماالی دس ٍػاط الوااى تیشػاتَى اػاتفادُ های        

ّا آصهایـگاُ ٍ دس اثش اعوا  ًیشٍّای جاًثی تشئی دیَاس تشؿی یه طثمِ تؼیاس وَتاُ وِ دس آى

تغییشهىاى تشای تعذاد هتٌَعی -تاؿذ  ًوَداس تشؽاثش خوؾ تؼیاس ًانیض ٍ ًضریه تِ كفش هی

ّای هختلف تاشٍی دیَاسّاای وَتااُ    ًتیجِ آصهایؾ  5ؿىلآیذ  اص دیَاسّای وَتاُ تذػت هی

 تاؿذ یه
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 3 شکل

 وشًؾ تشؿی-ساتطِ تٌؾ

 

 4 شکل
 هذ  تحلیلی دیَاس تا فٌشّای اختلاف یافتِ

 

 زلسله های اعمالی -3-2
ّش گشٍُ اص ایي وِ ها دٍ سوَسد سا تشسػی هی وٌین ٍ  سوَسدهی تاؿٌذ 8سوَسد صلضلِ ّای 
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 تاا اػاتفادُ اص سٍؽ  ، ّاای ّاذف   ییجاتجاا ىؼاى ؿاذى تمشیثای هماذاس    تا ّذف ی ،سوَسدّا

FEMA256     ِتااا خااان ًااَ  دٍم همیاااع   4:22ًؼااثت تااِ طیااف طااشح آیاایي ًاهاا

اًاذ   ّای هختلف ّن نٌیي طیف طشح آییي ًاهِ ًـاى دادُ ؿذُ دسؿىل طیف سوَسداًذ ؿذُ

 اًذ ًـاى دادُ ؿذُ ًیض همذاس ضشایة تذػت آهذُ تشای همیاع وشدى سوَسدّا 5دسجذٍ  

 

 

 

 

 

 ضشیة همیاع(5جذٍ )

Record PGA(g) R(km) 8story 12 story 

1992 ERZINKAN                0.37 14.4 0.77 0.93 

1995 KOBEH                  0.21 16.1 0.35 0.36 
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 بررسی تحلیل -4
ش تا اػتفادُ اص نْاس ّای هَسد ًظّای تشؽ ٍ جاتجایی طثمات ػاختواىدس ایي تخؾ وشٍفیل

 اػت  سػن ؿذُ  DAP,SSAP,MODE1آٍس سٍؽ وَؽ

آیذ  خطی تذػت هیدس ایي تحمیك  تغییشهىاى ّذف  تا اػتفادُ اص سٍؽ آًالیض دیٌاهیىی غیش

تذیي كَست وِ تیـتشیي تغییشهىاى تام تذػت آهذُ اص صلضلِ هَسد ًظش تِ عٌَاى تغییشهىاى ّذف 

دس سٍؽ دیٌاهیىی غیشخطی وغ اصاعوا   ایتذػت آٍسدى واػخ ػاصُ  دس ًظش گشفتِ هیـَد تشای

ؿَد ایي سًٍذ ّا اًتخاب هی( همذاس هاوضیون آىtime stepصلضلِ اص هیاى همادسواػخ دس ولیِ هشاحل)

تشای  ّش طثمِ تذػت هی آیذ   ایاعن اص دیفت یا تشؽ طثمِ تِ طَسهؼتمل تشایتشای ّش واػخ لشصُ

ای فمط ًیض تِ ّویي سٍا  اػت تا ایي تفاٍت وِ واػخ ّای لشصُ DAP,SSAPآٍس سٍؽ ّای وَؽ

ؿَد الصم تِ روش اػت وِ تا تَجِ تِ تشداؿت هیتاؿذ، ّواى تغیییشهىاى ّذف هی دس هشحلِ آخش وِ

ؿَد  لزا تا اػتفادُ اص تشًاهِ رخیشُ هیtextدس فایل  openseesایٌىِ ولیِ خشٍجی ّای ًشم افضاس 

  ؿًَذهیًوَداس سػنتِ كَست excelافضاس هتلة خشٍجی ّادس مًَیؼی دس ًش

در  مختلف رکوردهای و ها روش تحلیل منحنی های و نتایج حاصل از -4-1

 طبقه 8دیواربرشی 

پوش اور و بررسی خطا  در تخمیین بیرش طبقیار در     یها روشارزیابی عملكرد  -

 طبقه 8دیواربرشی 

-ای تشؽ تا سٍؽ دلیك دیٌاهیىی غیشػاصُّای ای تیي واػخدس ایي تخؾ همایؼِ

 ؿَد گیشد ػپغ هتَػط خطای ّشسٍؽ هحاػثِ هیخطی كَست هی
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  ERZINKANوشٍفیل تشؽ طثمات  تحت صلضلِ 

 

 

 

 KOBEHوشٍفیل تشؽ طثمات  تحت صلضلِ 
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 طثمِ 8ّای هختلف دس تخویي تشؽ طثمات تشای دیَاستشؿی هحاػثِ خطای سٍؽ

Record Erzinkan kobeh 

Dap 6721 5701 

Ssap 474 4798 

mode1 5755 5738 

 

 

اور و بررسی خطا  در تخمین دریفی  طبقیار در   پوش یها روشارزیابی عملكرد  -

 طبقه 8دیواربرشی 

ای دسیفات تاا سٍؽ دلیاك دیٌااهیىی     ّای ػاصُای تیي واػخدس ایي تخؾ همایؼِ

 ؿَد یگیشد ػپغ هتَػط خطای ّشسٍؽ هحاػثِ هخطی كَست هیغیش
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 erzinkanوشٍفیل دسیفت طثمات تحت صلضلِ 

 

 

 kobehوشٍفیل دسیفت طثمات تحت صلضلِ 

Drift% 
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 طثمِ 8هحاػثِ خطای سٍؽ ّای هختلف دس تخویي دسیفت طثمات تشای دیَاستشؿی 

Record Erzinkan kobeh 

Dap 0774 2708 

Ssap 2766 1732 

mode1 0777 1719 

 
ّای وَؽ آٍس دس تشآٍسد واػخ دسیفت طثمات داسای دلت تؼیاس ٍؽّواًطَس وِ هالحظِ هی ؿَد س

 تاؿٌذًضدیه تِ ّن ٍ خطای تؼیاس اًذن هی

در  مختلف رکوردهای و ها روش تحلیل منحنی های و نتایج حاصل از -4-2

 طبقه 12دیواربرشی 

پوش اور و بررسی خطا  در تخمین برش طبقار در  یها روشارزیابی عملكرد  -

 طبقه 12دیواربرشی 

 

-ای دسیفت تا سٍؽ دلیك دیٌااهیىی غیاش  ّای ػاصُای تیي واػخدس ایي تخؾ همایؼِ

 ؿَد گیشد ػپغ هتَػط خطای ّشسٍؽ هحاػثِ هیخطی كَست هی
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 erzinkanوشٍفیل تشؽ طثمات تحت صلضلِ 

 

 kobehوشٍفیل تشؽ طثمات تحت صلضلِ 
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 طبقه 12ای دیواربرشی محاسبه خطای روش های مختلف در تخمین برش طبقار بر

Record Erzinkan kobeh 

Dap 574 3 

Ssap 474 1702 

mode1 4786 1769 

 

پوش اور و بررسی خطا  در تخمین دریف  طبقار در  یها روشارزیابی عملكرد  -

 طبقه 12دیوار برشی 

 

 

 erzinkanوشٍفیل دسیفت طثمات تحت صلضلِ 
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 kobehوشٍفیل دسیفت طثمات تحت صلضلِ 

 طثمِ 12حاػثِ خطای سٍؽ ّای هختلف دس تخویي دسیفت طثمات تشای دیَاس تشؿی ه

Record Erzinkan kobeh 

Dap 0761 1711 

Ssap 0799 0758 

mode1 1719 073 

 

 
 

 نتایج -5
 

 ّـت طثمِ:

دسكذ  9.7داسای خطای  DAPّواًطَس وِ هالحظِ هی گشدد سٍؽ دلت سٍؽ ّا دس تشؽ طثمات 

دسكذ هی تاؿذ  وِ  9.93دسكذ ٍ سٍؽ هَد اٍ  داسای خطای  8.8ی  خطای داسا SSAPٍ سٍؽ 
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تمشیثا داسای دلت تْتشی ًؼثت  SSAPسٍؽ  اهاتاؿٌذ سٍؽ تمشیثا داسای دلت یىؼاًی هی  ّشػِ

  تاؿذسٍؽ لثلی هی دٍ تِ

دسكذ ٍ سٍؽ  7;.3داسای خطای  DAPسٍؽ  ؿذّواًطَس وِ هالحظِ دس تشسػی دسیف طثمات 

SSAP سٍؽ  لزادسكذ هی تاؿذ  3.54دسكذ ٍ سٍؽ هَد اٍ  داسای خطای  4.57ی  خطای داسا

DAP  هَد اٍ  داسای دلت تْتشی ًؼثت تِ سٍؽSSAP  هیثاؿٌذ اها تا ایي حا  دلت آًْا تؼاس

 تاؿٌذ ًضدیه تِ ّن هی

 

 

 

 دٍاصدُ طثمِ:

 

دسكذ  .5 7داسای  خطای  SSAPدسكذ ٍ سٍؽ  8.55داسای خطای  DAPسٍؽ  تشؽ طثمات دس

دسكذ هی تاؿذ  وِ ّشػِ سٍؽ تمشیثا داسای دلت یىؼاًی  8.36ٍ سٍؽ هَد اٍ  داسای خطای 

تاؿذ ٍ ایي ًـاى دٍسٍؽ لثلی هیتمشیثا داسای دلت تْتشی ًؼثت تِ SSAPتاؿٌذ ٍ سٍؽ هی

 تاؿٌذ ای هَد اٍ  هیدس واػخ لشصُ SSAPدٌّذ ایي اػت وِ 

دسكذ ٍ سٍؽ  3.74داسای خطای  DAPِ هی گشدد سٍؽ ّواًطَس وِ هالحظطثمات  تسیفدس د

SSAP  ّش لزا ، دسكذ هی تاؿذ ;3.7خطای  دسكذ ٍ سٍؽ هَد اٍ  داسای :3.8داسای  خطای

  ػِ سٍؽ داسای واػخ تؼیاس ًضدیه تْن دیگش ّؼتٌذ

دس  SSAPآٍستٌْگام ؿًَذُ تَاى ایٌگًَِ تفؼیش وشد سٍؽ وَؽتا تَجِ تِ ًتای  تذػت آهذُ هی

دّذ الثتِ ایي تفاٍت تؼیاس آٍسد تشؽ طثمات واػخ ًؼثتا خَتی دس همایؼِ تا دٍ سٍؽ دیگش هیتش

صیادًیؼت   ّن نٌیي تا تشسػی ًتای  هی تَاى وی تشد وِ سٍؽ ّای وَؽ آٍس دس تخویي واػخ 

 طثمِ داسای دلت تْتشی هی تاؿذ :طثمِ ًؼثت تِ ػاصُ  34تشؿی طثمات دس ػاصُ

-ؼثی)دسیفت( طثمات ّشػِ سٍؽ داسای واػخ تؼیاس ًضدیه تِ ّوذیگش هیٍسد جاتجایی ًشادس ت

خ تشؿی نٌیي دلت ایي سٍؽ ّا دس تشآٍسد جاتجایی ًؼثی)دسیفت( ًؼثت تِ تشآٍسد واػتاؿٌذ ّن

آٍس تٌْگام ؿًَذُ دس تشآٍسد ّای وَؽٍ واػخ تؼیاس دلیك سٍؽ تاؿذطثمات تؼیاس ووتش هی

تَاى تجای آًالیض دیٌاهیىی ٍ هیتَدُ هعٌای اعتثاسایي سٍؽ ّا  جاتجایی ًؼثی طثمات)دسیفت( تِ

 غیش خطی اص ایي سٍؽ ّا تْشُ جؼت 
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