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هلی کٌفزاًظچْبرهیي   

 ّای ًَیيهصالح ٍ ساسُ

 ایزاى -یبعَج  -1394هبُ آثبى 13ٍ14                   ػوزاىهٌْسعیزر

  

هحَر با ّای فَالدی هْاربٌذی شذُ ّنًٍذُ قاببزرسی خزابی پیشز 

 استفادُ اس تحلیل دیٌاهیکی غیزخطی

 
3هحوذ خالذی ،2سیذشاکز ّاشوی، 1علیزضا فیَض

* 

 fiouz@pgu.ac.ir ،ثَؽْز زاًؾگبُ ذلیح فبرط ،اعتبزیبر زاًؾکسُ هٌْسعی ػوزاى -1

 Sh.hashemi@pgu.ac.ir ،ثَؽْز زاًؾگبُ ذلیح فبرط ،اعتبزیبر زاًؾکسُ هٌْسعی ػوزاى -2

 m.khaledicivil@gmail.com، ثَؽْز زاًؾدَی کبرؽٌبعی ارؽس عبسُ، زاًؾگبُ ذلیح فبرط -3

 

 

  چکیذُ
اًس، افشایؼ پیسا اس زعت زازى اػضبی ثبرثز ثقلی ذَز زچبر ذزاثی ؽسُ ّبیی کِ زر اثزّبی اذیز تؼساز عبذتوبىزر عبل

زًٍسُ ًیش هقبٍم ثبؽٌس، اّویت پیسا کززُ الٍُ ثز سلشلِ زر هقبثل ذزاثی پیؾّب ثِ عَری کِ ػکززُ اعت ٍ عزاحی عبسُ

ز کِ زر ًْبیت هٌدز زًٍسُ ػجبرت اعت اس گغتزػ یک گغیرتگی هَضؼی اٍلیِ اس یک ػضَ ثِ ػضَ زیگپیؾاعت. ذزاثی 

ّبی فَالزی ثِ فزٍریشػ کلی عبسُ یب فزٍریشػ ثرؼ ثشرگی اس آى ؽَز. زر ایي هقبلِ پتبًغیل ذزاثی پیؾزًٍسُ زر قبة

 8، 4ّبی هحَر ثب اعتفبزُ اس تحلیل زیٌبهیکی غیزذغی ارسیبثی ؽسُ اعت. ثزای ایي هٌظَر عبذتوبىهْبرثٌسی ؽسُ ّن

زّس کِ عبسُ ثب ًتبیح ًؾبى هی هَرز ثزرعی قزار گزفتِ اعت. 2ٍ  5/1 عجقِ زّبًِ ثِ ارتفبععجقِ ثب ًغجت عَل  12ٍ 

زّس ٍلی افشایؼ عَل تزی ثِ ٌّگبم رٍیبرٍیی ثب ذزاثی پیؾزًٍسُ اس ذَز ًؾبى هیافشایؼ تؼساز عجقبت ػولکزز هٌبعت

 ؽَز.زًٍسُ هیهقبٍهت عبسُ زر ثزاثز ذزاثی پیؾ زّبًِ تیزّب ثبػث کبّؼ

 

 هحَرّبی فَالزی، هْبرثٌس ّنذزاثی پیؾزًٍسُ، تحلیل زیٌبهیکی غیزذغی، قبة ّای کلیذی: ٍاژُ

 
 

 هقذهِ -1
ّبی ذزاثی عبسُ کِ ّبی هٌْسعی ثَزُ اعت. یکی اس هکبًیشمایوٌی عبسُ ّوَارُ توبیل کلیسی ثزای هٌْسعبى عزاح پزٍصُ

 ASCE 7-05  [1]ًبهِعجق آییيثبؽس. اعت ذزاثی پیؾزًٍسُ هی ّبی اذیز ثِ ذَز اذتصبؿ زازُتَخِ سیبزی را زر زِّ

ذزاثی پیؾزًٍسُ ػجبرت اعت اس گغتزػ یک گغیرتگی هَضؼی اٍلیِ اس یک ػضَ ثِ ػضَ زیگز کِ زر ًْبیت هٌدز ثِ 

ذزاثی ّبی کلی ثزای کبّؼ زازى ذغز ایدبز فزٍریشػ کلی عبسُ یب فزٍریشػ ثرؼ ثشرگی اس آى ؽَز. زر حبلی کِ تَصیِ

ثیبى ؽسُ اعت لیکي ّیچ ضَاثظ الشام آٍر عزاحی ٍ هقسار هحبعجبتی )ػسزی(  ASCE 7-05ًبهِ زًٍسُ زر عبسُ زر آییيپیؾ

ثِ صَرت ترصصی ثِ ارائِ  UFC 4-023-03 [2]  ٍGSA 2003 [3] یًبهِاهب زٍ آییي ؛ثزای ایي رًٍس ارائِ ًؾسُ اعت

 اًس.ّب زر ثزاثز ترزیت پیؾزًٍسُ پززاذتِعبسی عبذتوبىهقبٍمّبی عزاحی ثزای راّکبرّب ٍ اعتزاتضی

ثز اثز اًفدبر گبس زر  1968عجقِ زر رًٍبى پَیٌت لٌسى زر عبل  22پسیسُ ذزاثی پیؾزًٍسُ اثتسا پظ اس ٍاصگًَی عبذتوبى 

آلفزز پی هَراُ زر ؽْز یکی اس عجقبت ثبالیی، تَخِ هٌْسعبى را ثِ ذَز خلت کزز. پظ اس اًفدبر ثوت زر هقبثل عبذتوبى 

ّب زر ایي سهیٌِ عزػت ثیؾتزی ثِ ذَز پضٍّؼ ،2001ٍ ٍاصگًَی عبذتوبى تدبرت خْبًی زر عبل  1995اٍکالّوب زر عبل 

 گزفت.
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Kim  ّبی ذوؾی فَالزی را ثب اعتفبزُ اس رٍػ هغیز [ ظزفیت هقبٍهت زر ثزاثز ذزاثی پیؾزًٍسُ قبة4]ٍ ّوکبراى

کِ  ذغی ثِ هٌظَر هقبیغِ اعتفبزُ ًوَزًس. هؾبّسُ ؽسّبی اعتبتیکی ذغی ٍ زیٌبهیکی غیزاس ؽیَُخبیگشیي ثزرعی کززُ ٍ 

گززز. ّوچٌیي هؾبّسُ ؽس کِ اهکبى ذزاثی پیؾزًٍسُ ٍقتی تز عبسُ هیّبی ثشرگتحلیل زیٌبهیکی غیزذغی هٌدز ثِ پبعد

 یبثس.ذزاثی پیؾزًٍسُ ثب افشایؼ عجقبت کبّؼ هیؽَز، ثیؾتز ثَزُ ٍ اهکبى عتَى گَؽِ ثِ صَرت ًبگْبًی ثززاؽتِ هی

-ّبی فَالزی زٍثؼسی ثب عیغتن قبة ذوؾی هتَعظ ثب تؼساز عجقبت ٍ تؼساز زّبًِی قبة[ ثِ هقبیغ5ِزیلوی ٍ اعالهی ]

تز زّس ّز چِ تؼساز عجقبت ثیؾذغی پززاذتٌس. ًتبیح ثسعت آهسُ ًؾبى هیب اعتفبزُ اس تحلیل اعتبتیکی غیزّبی هرتلف ث

هقبٍهت عبسُ زر ثزاثز  ّب ثبػث افشایؼؽَز. ّوچٌیي افشایؼ تؼساز زّبًِؽَز، هقبٍهت عبسُ زر ثزاثز ذزاثی پیؾزًٍسُ ثیؾتز هی

 ؽَز اهب اثز ایي افشایؼ اس اثز افشایؼ تؼساز عجقبت کوتز اعت.زًٍسُ هیذزاثی پیؾ

Wassegh  ّبی هرتلف را هَرز هغبلؼِ قزار زازًس. ثزای ارسیبثی ّبی فَالزی قبة ذوؾی ثب ارتفبععبسُ [6]ٍ ّوکبراى

ثِ زٍ رٍػ اعتبتیکی ذغی ٍ  GSA  ٍUFCپتبًغیل ذزاثی پیؾزًٍسُ، رٍػ هغیز خبیگشیي ثبر هغبثق ثب زٍ زعتَرالؼول 

سُ، پتبًغیل زّس کِ ثب افشایؼ ارتفبع عباعتبتیکی غیز ذغی هَرز اعتفبزُ قزار گزفت. ًتبیح حبصل اس تدشیِ ٍ تحلیل ًؾبى هی

ّبی فَالزی کن ارتفبع، زرخِ ًبهؼیٌی کبفی ثزای ثبستَسیغ ثبرّب اس اػضبی گغیرتِ یبثس ٍ زر عبسُذزاثی پیؾزًٍسُ کبّؼ هی

 ؽسُ ٍخَز ًسارز.

Khandelwal ای زارای هْبرثٌس فَالزی را زر ثزاثز ذزاثی پیؾزًٍسُ ّبی هقبٍم لزسُظزفیت هقبٍهت قبة [7] ٍ ّوکبراى

ّبی زارای هْبرثٌس ٍاگزا هقبیغِ ؽسًس. ًتبیح هسلغبسی ًؾبى زاز کِ قبة ّبی ٍیضُ ثب هْبرثٌس ّوگزا ٍ قبةکززًس ٍ قبة هغبلؼِ

 ثب هْبرثٌس ٍاگزا زر هقبیغِ ثب قبة ٍیضُ زارای هْبرثٌس ّوگزا زچبر آعیت کوتزی زر ثزاثز ذزاثی پیؾزًٍسُ گززیس.

Fu [8] ّب هَرز هغبلؼِ قزار زاز. ثب تَخِ ثِ ًتبیحّبی هرتلف حذف ًبگْبًی عتَىزٍ عبذتوبى ثیغت عجقِ را زر حبلت، 

 یپذیزتز اعت. ایي هغئلِ ثِ ایي ػلت اعت کِ هٌغقِهالحظِ گززیس کِ عبذتوبى ًغجت ثِ ثززاؽتي زٍ عتَى آعیت

 گیزز.ثبرگذاری ثیؾتزی ثؼس اس ثززاؽتي عتَى تحت تبثیز قزار هی

Asgarian ٍ Rezvani [9]  ٍ یک الگَریتن ثزای هحبعجِ ظزفیت عبسُ زارای هْبرثٌس پظ اس حذف عتَى، هسّبی ذزاثی

 اًس.ّبی ثحزاًی حذف عتَى زر تحلیل ذزاثی پیؾزًٍسُ ارائِ کززُهکبى

 هحَرهْبرثٌسی ؽسُ ّن ّبی فَالزیزر ایي پضٍّؼ تبثیز تؼساز عجقبت ٍ عَل زّبًِ زر پتبًغیل ذزاثی پیؾزًٍسُ عبسُ

 هَرز ثزرعی قزار گزفتِ اعت.

 

 ّای هَرد هطالعِهذل  -2
پذیزی سیبز هَرز ثزرعی قزار گزفتِ اعت. قبة عبذتوبًی عبزُ ثب هْبرثٌس ضزثسری ثب ؽکلزر ایي پضٍّؼ عیغتن 

ثبرگذاری ٍ هغبثق هجحث زّن  ،[10] اًس ٍ ثزاعبط هجحث ؽؾن هقزرات هلیزر ًظز گزفتِ ؽسُ عجقِ 12ٍ  8، 4ّب عبذتوبى

 عجقِ ثِ ارتفبع زّبًِ ّب زارای عِ زّبًِ ثب ًغجت عَلاًس. عبذتوبىعزاحی ؽسُ [12] 2800ٍ اعتبًسارز  [11] هقزرات هلی

ٍ هْبرثٌسّب اس ًَع زٍثل ًبٍزاًی اًتربة  BOXّب اس ًَع ٍ عتَى  IPEثبؽٌس. هقبعغ هَرز اعتفبزُ زر تیزّب اس ًَع هی 2ٍ 5/1

. تیزّب ٍ اعتفبزُ ؽسُ اعت ⁄          ثب تٌؼ تغلین  ST37ؽسُ اعت. ثزای هقبعغ هَرز اعتفبزُ اس فَالز 

 اًس. ذالصِذیشی ثبال قزار گزفتِّب هغکًَی ٍ زر هٌغقِ ثب لزسُاًس.کبرثزی عبذتوبىثبزثٌسّب زٍ عز هفصل زر ًظز گزفتِ ؽسُ

 ارائِ ؽسُ اعت. 1ثبرگذاری ثقلی عبسُ زر خسٍل 
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 خالصِ بارگذاری ثقلی ساسُ -1جذٍل 

 بار سًذُ بار هزدُ هَقعیت

⁄        کف عجقبت       ⁄  

⁄        کف ثبم         ⁄  

⁄     عجقبت زیَار ذبرخی  - 

⁄     پٌبُزیَار خبى   

⁄      - ّبی زاذلی عجقبتتیغِ  

 

 ّبی هَرزًظز ًؾبى زازُ ؽسُ اعت.ثِ تزتیت پالى ٍ ًوبی عبذتوبى 2ٍ  1ؽکل زر 

 
 ساختواىتیپ پالى  -1شکل 

 
 ّای هْاربٌذیًوای قاب -2شکل 

 

 تحلیل دیٌاهیکی غیزخطی خزابی پیشزًٍذُ -3
تزیي رٍػ پیؾزًٍسُ، زقیقّب زر ثزاثز ذزاثی اعتفبزُ اس رٍػ تحلیل زیٌبهیکی غیزذغی ثزای ارسیبثی پتبًغیل عبذتوبى

ؽَز. هَخَز اعت. زر ایي رٍػ تحلیل، اثزات زیٌبهیکی ًبؽی اس حذف عتَى ٍ رفتبرّبی غیزذغی ثِ ذَثی زر ًظز گزفتِ هی

ثٌبثزایي ایي تحلیل ًغجت ثِ تحلیل اعتبتیکی اس زقت ثبالیی ثزذَرزار اعت. ثزای اًدبم تحلیل زیٌبهیکی غیزذغی، ًیزٍّبی 

قبئن پزیَز  زّنیکؽَز. ثب تَخِ ثِ ایٌکِ حذف عتَى ثبیس کوتز اس ثززاؽت هی کِ قزار اعت حذف ؽَززاذلی عتًَی 

ؽَز. عپظ عتَى ثب ثبرّبی صَرت گیزز، ثٌبثزایي عتَى را حذف کززُ ٍ پزیَز عبسُ ثززاؽت هی ارتؼبؽی عبسُ زر هحل حذف

ثبًیِ  5ی پسیسُ حذف ًبگْبًی عتَى، ثبرّبی ثقلی زر هست عبسؽَز. ثزای ؽجیِای هؼبزل ًیزٍّبی ػضَػ خبیگشیي هیًقغِ

ؽًَس تب اس ّز گًَِ تحزیک افشایؼ یبفتِ تب ثِ هقسار ًْبیی ذَز ثزعٌس. ثؼس اس آى ثِ هست زٍ ثبًیِ ثبثت ًگِ زاؽتِ هی

زّن زًظز زر کوتز اس یکهَر کِ ثبرّبی ثقلی زر ثبًیِ ّفتن ثِ صَرت کبهل اػوبل گززیس، الوبىزیٌبهیکی اختٌبة ؽَز. سهبًی

% زر ًظز گزفتِ ؽسُ 5گیزز. هیزایی عبسُ ثِ عَر ثبثت ثبًیِ حذف گؾتِ ٍ عپظ رفتبر عبسُ پظ اس آى هَرز ثزرعی قزار هی
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رًٍس اًدبم تحلیل زیٌبهیکی غیزذغی ًؾبى زازُ ؽسُ  یذالصِ 3زر ؽکل  .لحبػ ؽسُ اعت T/15سهبى حذف عتَى  اعت.

 اعت.

 
 اًجام تحلیل دیٌاهیکی غیزخطیهزاحل  -3شکل

 

 ّاتحلیل هذلرٍش  -4
عزاحی ٍ عپظ ثٌب ثِ  ETABS(v9.7.4) [13]ّب، اثتسا زر هحیظ ًزم افشار ثزای ثزرعی پتبًغیل ذزاثی پیؾزًٍسُ عبسُ

اًتقبل زازُ ؽسُ ٍ ثب اعتفبزُ اس ایي ًزم افشار تحلیل  SAP2000(v16.1.1) [14]افشار ًیبس تحلیل هَرزًظز ثِ هحیظ ًزم

صَرت پذیزفتِ اعت. ضزایت  UFCزیٌبهیکی غیزذغی اًدبم گزفتِ اعت. تؼزیف هؾرصبت غیزذغی اػضب ثزاعبط آییي ًبهِ 

 تِ ؽسُ اعت.زر ًظز گزف 1/1ّبی تغییزؽکلی ثزاثز تجسیل تٌؼ تغلین ٍ ًْبیی ثِ تٌؼ تغلین ٍ ًْبیی هَرزاًتظبر ثزای تالػ

ضوي زاؽتي زقت قبثل قجَل، اس ّوگزایی هٌبعجی زر رًٍس  HHT (Hilber-Hughes-Taylor)ثب تَخِ ثِ ایٌکِ رٍػ 

 گیزی سهبًی زر آًبلیش زیٌبهیکی اعتفبزُ ؽسُ اعت.حل غیزذغی ًیش ثزذَرزار اعت، زر ایي تحقیق اس ایي رٍػ خْت اًتگزال
 

 هعیارّای پذیزش -5
ّبی ٍ تالػ یّبی تغییزؽکلّبی غیزذغی را ثزای تالػرٍػهؼیبرّبی پذیزػ ذزاثی پیؾزًٍسُ زر  UFCًبهِ آییي

کٌس. ایي اى هفصل پالعتیک را هؼزفی هیٍرّبی تغییزؽکلی حساکثز زًیزٍیی ثِ صَرت خساگبًِ هؼزفی کززُ اعت. ثزای تالػ

ٍ اػضبی هْبرثٌسی، عغح ػولکزز ایوٌی  ّبعتَىثزای ( ٍ CPهؼیبر ثزای تیزّبی فَالزی، عغح ػولکزز آعتبًِ فزٍریشػ )

 تدبٍس کٌس. 1ًغجت ًیزٍ ثِ ظزفیت عبسُ ًجبیس اس ػسز ّبی ًیزٍیی ثبؽس. ثزای تالػ( هیLSخبًی )

 

 سٌاریَی حذف -6
زر ّبی هتفبٍتی زر ایدبز ذزاثی پیؾزًٍسُ زارًس. ّبی هرتلف عبذتوبى، پتبًغیلحذف اػضبی ثحزاًی عبسُ زر هَقؼیت

رًٍس کِ حذف ّز کسام اس آًْب عجت ثبال رفتي پتبًغیل ذزاثی ّبی عبسُ اس اػضبی ثحزاًی ثِ ؽوبر هیعبذتوبى، عتَى

ؽَز. زر ایي تحقیق ثزای ارسیبثی ذزاثی پیؾزًٍسُ عبسُ هَرزًظز، عٌبریَی حذف عتَى زر ًظز گزفتِ پیؾزًٍسُ زر عبسُ هی

حذف ثِ زلیل تقبرى زر پالى ؽبهل عِ عٌبریَی حذف عتَى گَؽِ ٍ عتَى  یعٌبریَ UFCًبهِ ؽسُ اعت. هغبثق آییي

اًدبم گزفتِ اعت.  ّوکف، عجقِ هیبًی ٍ عجقِ سیز ثبمهیبًی ٍ عتَى هتصل ثِ هْبرثٌس ٍ زر ارتفبع ؽبهل حذف زر عجقِ 

رُ عجقِ حذف زر ًظز ًبهگذاری عٌبریَی حذف ٍ ًبهگذاری هْبرثٌس ثحزاًی هزثَط ثِ عٌبریَی حذف هَرزًظز ثزاعبط ؽوب

 گزفتِ ؽسُ اعت.
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 ارسیابی هقاٍهت ساسُ در بزابز خزابی پیشزًٍذُ -7
 (غیزهتصل بِ هْاربٌذ ّایگَشِ ٍ ستَى هیاًی )ستَى پاسخ ساسُ ًسبت بِ حذف ستَى -7-1

زلیل ایي اهز را کٌس. ًْبیت هیل هیثب حذف عتَى گَؽِ ٍ عتَى هیبًی، تغییزهکبى گزُ ثبالی عتَى هحذٍف ثِ عوت ثی

زٌّس ٍ تَاى ثیبى ًوَز کِ ثِ ػلت هفصلی ثَزى اتصبالت تیز ثِ عتَى، تیزّب ّیچ گًَِ هوبًی را اًتقبل ًویثسیي صَرت هی

ّب فقظ اًتقبل ثبرّبی ثقلی اعت. ثٌبثزایي زر صَرت حذف عتَى ّیچ ػبهل هقبٍهی زر ثزاثز زٍراى تیزّبی هتصل ی آىٍظیفِ

 ٍ عبسُ ًبپبیسار ذَاّس ؽس.ٍخَز ًرَاّس زاؽت 

 

 هتصل بِ هْاربٌذ پاسخ ساسُ ًسبت بِ حذف ستَى -7-2

عجقِ، هفبصل پالعتیک تٌْب زر هْبرثٌسّبی هَخَز زر قبثی کِ عٌبریَی  12ٍ  8، 4ّبی پظ اس اًدبم تحلیل ثز رٍی هسل

 تؾکیل ؽسُ اعت. ،صَرت گزفتِ اعتحذف زر آى 

ٍ تحت عٌبریَّبی هَرز ثزرعی،  L/Hعجقِ زر ّز زٍ ًغجت  12ّبی زر هسلؽَز هالحظِ هی 4عَر کِ زر خسٍل ّوبى

عجقِ زر ثزاثز ذزاثی  12 یزّس عبسُکِ ًؾبى هیًبهِ فزاتز ًزفتِ اعت ّیچ یک اس هفبصل تؾکیل ؽسُ اس حس هدبس آییي

 LSؽس کِ ثؼضی هفبصل اس حس هالحظِ  L/H=2عجقِ ثب ًغجت  4ٍ  8ّبی زر هسل 3ٍ  2پیؾزًٍسُ هقبٍم اعت. عجق خساٍل 

  L/H=1.5 ّب پتبًغیل ذزاثی پیؾزًٍسُ را زارًس ایي زر حبلی اعت کِ زر ًغجتاًس کِ ثیبًگز ایي اعت کِ ایي عبسُفزاتز رفتِ

  .اًسًبهِ فزاتز ًزفتِّیچ یک اس هفبصل اس حس هدبس آییي

کسام اس عغح کیل ؽسُ اعت کِ اس ایي تؼساز ّیچهفصل پالعتیک تؾ 9 تؼساز زر کل L/H=1.5ّبی ثب ًغجت زر عبسُ

تؼساز هفبصل پالعتیک  L/H=2 ثب ًغجتّبی زر عبسُایي زر حبلی اعت کِ  ؛اًسفزاتز ًزفتِ UFCػولکزز هدبس آییي ًبهِ 

زر زٌّسُ گغتزػ ثیؾتز ذزاثی کٌٌس. ایي اهز ًؾبىرا ارضب ًوی UFCهفصل هؼیبرّبی  11ػسز اعت ٍ تؼساز  34تؾکیل ؽسُ 

ٍ ثیبًگز ایي اعت کِ ثب افشایؼ ًغجت عَل زّبًِ ثِ ارتفبع عجقِ،  اعت L/H=1.5ًغجت ثِ  L/H=2ّبی ثب ًغجت عبسُ

 کٌس.ّب افشایؼ پیسا هیپتبًغیل ذزاثی پیؾزًٍسُ عبسُ

ثیؾتزی اس ذَز ّوچٌیي ثب افشایؼ ارتفبع عبسُ عغح ػولکزز عبذتوبى ثْجَز یبفتِ ٍ زر ثزاثز ذزاثی پیؾزًٍسُ هقبٍهت 

ثبؽس کِ اّویت ّبی فَقبًی ذَز هیزّس. ػلت ایي اهز افشایؼ زرخبت ًبهؼیٌی ٍ اعتفبزُ عبسُ اس ظزفیت الوبىًؾبى هی

 زّس.ای اػضب را ًؾبى هیػولکزز سًدیزُ

ف هتوزکش زّس کِ ثب حذف عتَى هدبٍر هْبرثٌس، اثتسا هفبصل زر هْبرثٌسّبی هدبٍر عتَى هحذٍّب ًؾبى هیثزرعی هسل

ؽًَس کِ ایي اهز زر تْسیس پبیساری کلی عبسُ ًقؼ هْوی زارز. ثب حذف عتَى، ًیزٍی آى ثِ صَرت کؾؼ ٍ فؾبر ثِ هی

ای کِ ثب افشایؼ عجقبت ٍ ثِ تجغ آى افشایؼ هْبرثٌسّبی ؽَز ثِ گًَِهْبرثٌسّبی عجقِ هحذٍف ٍ عجقبت ثبالیی آى هٌتقل هی

 هؾبّسُ ًوَز. 4تب  2تَاى ثِ ٍضَح زر ًتبیح خساٍل ؽَز کِ ایي اهز را هیپیؾزًٍسُ هیزرگیز، عجت کبّؼ پتبًغیل ذزاثی 

 

 طبقِ 4سطح عولکزد هفاصل تشکیل شذُ در هْاربٌذّای ساسُ  -2جذٍل 

 حذف سٌاریَی

 طبقِ 4ساختواى 
L/H=1.5 L/H=2 

تعذاد کل هفاصل 

 تشکیل شذُ در ساسُ

تعذاد هفاصل رد شذُ اس 

 LSسطح عولکزدی 

تعذاد کل هفاصل 

 تشکیل شذُ در ساسُ

تعذاد هفاصل رد شذُ اس 

 LSسطح عولکزدی 

 2 13 - 2 عجقِ اٍل

 7 10 - - عجقِ عَم

 1 1 - - عجقِ چْبرم
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 طبقِ 8سطح عولکزد هفاصل تشکیل شذُ در هْاربٌذّای ساسُ  -3جذٍل 

 حذف سٌاریَی

 طبقِ 8ساختواى 
L/H=1.5 L/H=2 

تعذاد کل هفاصل 

 تشکیل شذُ در ساسُ

تعذاد هفاصل رد شذُ اس 

 LSسطح عولکزدی 

تعذاد کل هفاصل 

 تشکیل شذُ در ساسُ

تعذاد هفاصل رد شذُ اس 

 LSسطح عولکزدی 

 - 2 - 1 عجقِ اٍل

 - 2 - 2 عجقِ پٌدن

 1 1 - - عجقِ ّؾتن

 

 طبقِ 12سطح عولکزد هفاصل تشکیل شذُ در هْاربٌذّای ساسُ  -4جذٍل 

 حذف سٌاریَی

 طبقِ 12ساختواى 
L/H=1.5 L/H=2 

تعذاد کل هفاصل 

 تشکیل شذُ در ساسُ

تعذاد هفاصل رد شذُ اس 

 LSسطح عولکزدی 

تعذاد کل هفاصل 

 تشکیل شذُ در ساسُ

تعذاد هفاصل رد شذُ اس 

 LSسطح عولکزدی 

 - 2 - 2 عجقِ اٍل

 - 2 - 2 عجقِ ّفتن

 - 1 - - عجقِ زٍاسزّن

 

ثزای تَعؼِ ذزاثی زر عِ عٌبریَی  L/H=2عجقِ ثب  4ثیبًگز هغتؼس ثَزى عبسُ  ّب،زر عبسُ ؽسُهفبصل تؾکیل ثزرعی 

اًس ٍ ایي لشٍم ثزرعی ٍ تَخِ ّبی کؾَرهبى تحلیل ٍ عزاحی ؽسًُبهِّبی آییيهَرز ثزرعی اعت کِ هغبثق آذزیي ٍیزایؼ

 زّس.ّبی غیزػبزی قزار گیزًس، ًؾبى هیثبرگذاریتَاًٌس زر هؼزض ّبی ذبصی کِ زر کؾَر هیثیؾتز را ثزای عبسُ

 

ثزای حذف عتَى  L/H=2عجقِ ثب ًغجت  8ثزای ًوًَِ ٍضؼیت تؾکیل هفبصل پالعتیک زر عبسُ  5ٍ  4ّبی زر ؽکل

 هیبًی ًؾبى زازُ ؽسُ اعت.

 
⁄  طبقِ با ًسبت  8ساسُ  -4شکل  تحت حذف ستَى   

 هیاًیطبقِ 

 
⁄  طبقِ با ًسبت  8ساسُ  -5شکل  تحت حذف ستَى    

 هیاًیطبقِ 
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ّب ًؾبى ًوَزارّبی تبریرچِ سهبًی تغییزهکبى گزُ ثبالی عتَى هحذٍف پظ اس حذف ًبگْبًی عتَى 11تب  6ّبی زر ؽکل

 زازُ ؽسُ اعت.

کِ تغییزهکبى گزُ  ؽَزعجت هی L/H=2عجقِ ثب ًغجت  4حذف عتَى زر عجقبت ثبالیی عبسُ ، 7ٍ  6ّبی هغبثق ؽکل

ایي زر حبلی کِ  ؛زٍز کِ ًؾبى اس ذزاثی عبسُ زارزثًْبیت ثبالی عتَى هحذٍف ثِ تؼبزل خسیس اعتبتیکی ًزعس ٍ ثِ عوت ثی

رعس. ثِ تؼبزل خسیس اعتبتیکی هی ،گزُ ثبالی عتَى هحذٍف پظ اس تدزثِ تغییزهکبى هبکشیون ٍ ارتؼبػ L/H=1.5 زر ًغجت

 عجقِ اٍل اعت. زر ثیؾتزیي تغییزهکبى حبصل هزثَط ثِ عٌبریَی حذف L/H=1.5ّوچٌیي زر حبلت 

 
 سٌاریَّای هختلف حذفتغییزهکاى قائن گزُ باالی  -6شکل

 L/H=1.5طبقِ با ًسبت  4ساسُ   در

 
سٌاریَّای هختلف تغییزهکاى قائن گزُ باالی  -7شکل 

 L/H=2طبقِ با ًسبت  4ساسُ   در حذف

 

بثی ثهِ تؼهبزل   یتٌْب عٌبریَی حذف زر عجقِ سیز ثبم قبزر ثهِ زعهت   L/H=2عجقِ ثب ًغجت  8زر عبسُ ، 9ٍ  8ّبی هغبثق ؽکل

ثیؾهتزیي   L/H=1.5رٍز. ّوچٌیي زر ایي عهبسُ زر ًغهجت   ًْبیت هیخسیس اعتبتیکی ًیغت ٍ تغییزهکبى ایي گزُ ثِ عوت ثی

 حذف زر عجقبت هیبًی اعت. یتغییزهکبى هزثَط ثِ عٌبریَ

 
سٌاریَّای هختلف تغییزهکاى قائن گزُ باالی  -8 شکل

 L/H=1.5طبقِ با ًسبت  8ساسُ   در حذف

 
سٌاریَّای هختلف تغییزهکاى قائن گزُ باالی  -9شکل 

 L/H=2طبقِ با ًسبت  8ساسُ   در حذف
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توبهی عٌبریَّبی حذف ثِ تؼبزل خسیس اعتبتیکی  L/Hعجقِ زر ّز زٍ ًغجت  12زر عبسُ ، 11ٍ  10ّبی هغبثق ؽکل

 هزثَط ثِ عٌبریَّبی حذف زر عجقبت هیبًی اعت. ،ؽَز کِ ثیؾتزیي تغییزهکبىاًس. ّوچٌیي هؾبّسُ هیرعیسُ

 
سٌاریَّای هختلف تغییزهکاى قائن گزُ باالی  -10شکل

 L/H=1.5طبقِ با ًسبت  12ساسُ   در حذف

 
سٌاریَّای هختلف تغییزهکاى قائن گزُ باالی  -11 شکل

 L/H=2طبقِ با ًسبت  12ساسُ   در حذف
 

 ًتیجِ گیزی -8
عجقِ ثب اثؼبز پالى  12ٍ  8، 4هحَر کِ ثِ تزتیت زارای فَالزی هْبرثٌسی ؽسُ ّن ّبیپذیزی عبذتوبىزر ایي هغبلؼِ آعیت

هَرز ارسیبثی  UFCًبهِ ثِ رٍػ هغیز خبیگشیي هغزح ؽسُ زر آییي ثَزًس، 2ٍ  5/1یکغبى ٍ ًغجت عَل زّبًِ ثِ ارتفبع عجقِ 

-ّب زارای هقبٍهت هغلَثی زر ثزاثز ثبر خبًجی سلشلِ هیّبی اًدبم گزفتِ ًؾبى زاز کِ ّزچٌس ایي عبذتوبىقزار گزفتٌس. ثزرعی

 لی ایي تحقیق ثِ قزار سیز اعت:ای اس ًتبیح اصپذیز ثبؽٌس. ذالصِثبؽٌس اهب هوکي اعت زر ثزاثز ذزاثی پیؾزًٍسُ آعیت

 

هقبثل گغیرتگی پیؾزًٍسُ هقبٍم زر  L/H=1.5هحَر فَالزی هَرز ثزرعی ثب ًغجت ّبی فَالزی هْبرثٌسی ؽسُ ّنقبة -1

 یبثس.پتبًغیل ذزاثی پیؾزًٍسُ افشایؼ هی L/Hٍ ثب افشایؼ ًغجت  ثبؽٌسهی

هحَر افشایؼ پیسا کٌس، قبثلیت اعویٌبى عبسُ زر ثزاثز ذزاثی پیؾزًٍسُ ّن ؽسُ ّبی هْبرثٌسیّز چِ ارتفبع عبسُ زر عبسُ -2

 کٌس.ّبی حذف ثِ عَر چؾوگیزی کبّؼ پیسا هیکٌس ٍ هیشاى آعیت ثِ عبسُ زر اکثز حبلتافشایؼ پیسا هی

ّبی زیگز ر ثرؼهحل تؾکیل هفبصل پالعتیک فقظ زر ًبحیِ هتبثز اس ذزاثی ٍ تٌْب زر هْبرثٌسّبی عبسُ ثَزُ ٍ هؼوَال ز -3

ؽَز ٍ پظ اس حذف عتَى، هْبرثٌسّبیی کِ زر هدبٍرت عتَى هحذٍف قزار زارًس عْن ثیؾتزی زر عبسُ هفصلی تؾکیل ًوی

زٌّس. ثٌبثزایي ٍخَز اضبفِ ظزفیت زر ایي هْبرثٌسّب ًقؼ ثغیبر هْوی زر خلَگیزی اس ثبستَسیغ ًیزٍّب ثِ ذَز اذتصبؿ هی

 ٍقَع ذزاثی پیؾزًٍسُ زارز.

زر صَرت ٍقَع ذزاثی خشئی زر عجقبت ثبالتز عبسُ، پتبًغیل ذزاثی پیؾزًٍسُ زر عبسُ ًغجت ثِ ٍقَع ذزاثی خشئی زر  -4

 عجقِ ّوکف ثیؾتز اعت.

زّس ایي زر حبلی اعت کِ زر عجقِ تغییزهکبى هبکشیون زر عٌبریَّبی حذف عتَى زر عجقِ ّوکف رخ هی 4زر عبسُ  -5

 زهکبى هبکشیون هزثَط ثِ عٌبریَی حذف عتَى زر عجقبت هیبًی اعت.عجقِ تغیی 12ٍ  8ّبی عبسُ
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