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تعییه محذيدٌ مىاسب ريشُاي پًش آير در تخمیه پاسخ لرزٌ اي قابُاي بتىی  ي ارزیابی 

  با مُاربىذ َمگرا ديبعذي

 

 
 2 ػثاط اکثزپَر، 1 حغیي ًاصزی

 کارؽٌاعی ارؽذ عاسُ، داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ تَؽْز، تَؽْز، ایزاى داًؼ آهَختِ  -3

hosnaseri@yahoo.com 
 ، ایزاى تْزاى، ٍاحذ تْزاى جٌَب اعالهی آساد داًؾگاُ اعتادیار ٍ ػضَء ّیات ػلوی، -2

 
  چكیذُ

( تا تَجِ تِ عادگی، عزػت اًجام ٍ عَْلت آٍرّای تحلیل اعتاتیكی غیزخغی )پَػ  رٍػ ّای اخیزدر عال

تزیي رٍػ تحلیل لزسُ ای، تِ  ػٌَاى دقیق زخغی تِّای تحلیل دیٌاهیكی غیدر هقایغِ تا رٍػ تفغیز ًتایج،

تا تادتٌذّای ّوگزا عثقِ تتٌی  3ٍ6ٍ9عِ هذل اًذ. درایي تحقیق عزػت تَعؼِ یافتِ ٍ هَرد اعتقثال قزار گزفتِ

آٍر عٌتی چٌیي رٍػ پَػٍ ّن DAP,SSAPؽًَذُ آٍرتٌْگامّای پَػاًتخاب گزدیذُ ٍ رٍػ

MODE1 آٍر در تزآٍرد تزػ ٍجاتجایی ّای پَػعپظ دقت ّزکذام اس رٍػد گیزهَرد تزرعی قزار هی

دٌّذُ دقت خَب رٍػ گزدد.تزرعی ًوَدارّا ًؾاىًغثی تا  اعتٌاد تِ رٍػ دقیق دیٌاهیكی غیزخغی تؼییي هی

SSAPرٍػ چٌیي دقت خَبدر تزآٍرد تزػ ٍ دریفت عثقات ّز عِ هذل ٍ ّنDAP   ٍ در تزآٍرد تزػ

 تاؽذ.ِ هیعثق 9دریفت عاسُ 

 

  .یهَدّا، عاسُ تتٌ ةیپَػ آٍر تٌْگام ؽًَذُ، تزک لیتحلکلیذی:  ّایٍاصُ

 

  هقذهِ. 1
 

تاؽذ ٍ ایي در حالی اعت کِ  ّای عزاحی در اکثز آئیي ًاهِ ّای فؼلی تز اعاط هؼیار هقاٍهت هی رٍػ

تَاى هؼیار هٌاعثی جْت  تٌْایی ًوی دّذ کِ هقاٍهت را تِ ّا در سلشلِ ّای اخیز ًؾاى هی تحقیقات ٍ رفتار عاختواى

عزاحی در ًظز گزفت ٍ افشایؼ هقاٍهت لشٍهاً تِ هؼٌای افشایؼ ایوٌی ًیغت. تٌاتزایي در آئیي ًاهِ ّای جذیذ هؼیار 

یک  رفتار جایگشیي هؼیار هقاٍهت تزای عزاحی عاسُ ؽذُ اعت. اعتفادُ اس هؼیار رفتار تِ ایي هفَْم اعت کِ در

ؽیَُ عزاحی  تاؽذ. ایي ز هقاٍهت، ًحَُ تَسیغ هقاٍهت ٍ تغییز ؽكل در اجشای عاسُ ای ًیش هْن هیعاختواى ػالٍُ ت

 ؽًَذ. ًیش ًاهیذُ هی 1تز اعاط رفتار عاسُ، عزاحی تز اعاط ػولكزد

                                                 
1 -Performance Based Design 
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ّا، عغح ػولكزدی تز اعاط هیشاى صذهِ ٍ خزاتی هَرد اًتظار در اجشای عاسُ ای ٍ غیز عاسُ ای  در ایي رٍػ 

ّای هؼوَل تحلیل  ؽَد، رٍػ ؽَد. تا تَجِ تِ آًكِ خزاتی اجشای عاسُ ای تاػث ایجاد رفتار غیز خغی هی هؾخص هی

ّای تحلیل  سًٌذ، در حالی کِ ّذف رٍػ ػولكزد عاسُ را تِ صَرت تقزیثی تخویي هی (ّای خغی رٍػ)ٍ عزاحی 

تاؽٌذ کِ عاسُ  ی خغی سهاًی قاتل اعتٌاد هیّا تاؽذ. تِ ػثارت دیگز رٍػ لزسُ ای، تؼییي دقیق هیشاى تغییز ؽكل هی

تحت تزاس هؾخصی اس حزکت سهیي تقزیثاً در هحذٍدُ خغی تاقی تواًذ ٍ تَسیغ پاعخ غیز خغی در عاسُ ًیش 

یكٌَاخت تاؽذ. در ایي هَارد هیشاى ػذم قغؼیت در ًتایج حاصل اس تحلیل خغی ًغثتاً کن اعت. اها اگز ّذف 

ّای خغی،  تزی در عاسُ ایجاد ؽَد، اعتفادُ اس رٍػ ای تاؽذ کِ ًیاسّای غیز خغی تشرگػولكزدی در عاسُ تِ گًَِ 

دّذ. در حالی کِ تحلیل غیز خغی عثة افشایؼ ضزیة اعویٌاى، افشایؼ ایوٌی ٍ  هیشاى ػذم قغؼیت را افشایؼ هی

 گزدد. ّا هی کاّؼ ّشیٌِ

اتتذا یک هذل اس عاسُ تْیِ ؽذُ ٍ تحت ّای خغی هؼوَل اعت.  ّای رٍػ تحلیل غیز خغی هؾاتِ رٍػ گام

تغییز هكاى )گیزد. پاراهتزّای ًیاس هٌْذعی ؽاهل تغییز هكاى  اثز سلشلِ هَرد ًظز، در تؼییي ًحَُ ػولكزد عاسُ قزار هی

 تاؽذ. تام یا ّز ًقغِ هزجغ(، جاتجایی تیي عثقِ ای ٍ تغییز ؽكل ٍ ًیزٍی اػضاء هی

ی لزسُ ای تز اعاط ػولكزد عاسُ تزای عغَح هختلف ػولكزد هَرد کِ ػٌَاى ؽذ در رٍػ عزاح عَر ّواى

در عزاحی لزسُ ای تز اعاط ػولكزد،  گزدد. یک گام هْن اًتظار، هزتثظ تا عغَح هختلف خغز سلشلِ عزاحی هی

 اًذ: تاؽذ. تزای ایي هٌظَر دٍ رٍػ تَعظ هحققیي ارائِ ؽذُ ّا هی تخویي پاعخ لزسُ ای غیز خغی عاسُ

 1یل تاریخچِ سهاًی غیز خغیتحل .الف

عاسُ در تزاتز سهیي لزسُ داًغت کِ در آى تحلیل  پاعخرٍػ تزای تؼییي  تزیي یقدق تَاى یایي رٍػ را ه

  .گیزد یهؼیي صَرت ه یّا تَعظ ؽتاب ًگاؽت، دیٌاهیكی غیزخغی عاسُ ّای یضگیٍ

 2(آٍرَػ پ) ُاعتاتیكی غیزخغی فشایٌذتحلیل  .ب
اعتفادُ اس تحلیل دیٌاهیكی غیز خغی  ّا تزیي ؽیَُ تحلیلی ارسیاتی رفتار لزسُ ای عاسُ اگز چِ تْتزیي ٍ دقیق

ی هؼتثز ٍ آئیي ًاهِ ّای تْغاسی لزسُ ای عاختواى اعتفادُ اس رٍػ ّا دعتَرالؼولتاریخچِ سهاًی اعت، تا ایي ٍجَد 

اًذ.  ٍ تفغیز ًتایج آى تَصیِ کزدُ یزیکارگ تِپَػ آٍر( را تِ دلیل عادگی )تحلیل اعتاتیكی غیز خغی فشایٌذُ 

ّای تحلیل اعتاتیكی غیز خغی فشایٌذُ تِ ػٌَاى هثٌای دیذگاُ عزاحی تز اعاط ػولكزد، تِ ػلت عزػت تحلیل  رٍػ

ّای تحلیل دیٌاهیكی غیز خغی، تِ عَر گغتزدُ هَرد اعتقثال هٌْذعاى عزاح  ٍ عادگی تفغیز ًتایج در هقایغِ تا رٍػ

 اًذ. ٍاقغ ؽذُ

پَػ آٍر( تز هثٌای ارتثاط دادى هؾخصات عاسُ چٌذ درجِ )اط رٍػ تحلیل اعتاتیكی غیز خغی فشایٌذُ اع

عاسُ تا تثذیل عاسُ  1لزسُ ای ٍ ظزفیت 5تاؽذ. در ایي رٍػ دٍ هفَْم ًیاس هی 4تِ یک عاسُ یک درجِ آسادی 3آسادی

                                                 
1Nonlinear Time History Analysis- (NTHA) 
2Nonlinear Static Analysis (Pushover Procedure) 
3 -Multi Degree of Freedom-MDOF 
4 -Single Degree of Freedom-SDOF 
5 -Demand 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ملی زلسلٍ ي سازٌفراوس کىپىجمیه 

، جُاد داوشگاَی استان کرمان 3393اردیبُشت ماٌ  4 ي 3  

 

ؽَد. عپظ یک  ای ثقلی تز رٍی عاسُ اػوال هیؽَد. اتتذا تارّ تِ هذل یک درجِ آسادی هؼادل تا یكذیگز هقایغِ هی

ؽَد. در ّز هزحلِ اس  جاًثی هؾخص کِ در کل ارتفاع عاختواى تَسیغ ؽذُ اعت تِ عاسُ اثز دادُ هی 2الگَی تار

کٌذ ٍ تز اعاط آى، هذل عاسُ تزای اػوال اثز کاّؼ  فزآیٌذ تحلیل، ًیزٍی جاًثی تا آٌّگ ثاتتی افشایؼ پیذا هی

یاتذ تا گزٍّی دیگز اس  ؽَد. هجذداً در هزحلِ تؼذ ًیش ًیزٍی جاًثی افشایؼ هی لین ؽذُ، اصالح هیعختی اػضای تغ

تِ عغح  (هاًٌذ هزکش جزم تام عاختواى) 3کٌذ تا تغییز هكاى در ًقغِ کٌتزل اػضا تغلین ؽًَذ. ایي رًٍذ اداهِ پیذا هی

تغییز هكاى تام تِ  -ختواى هؼوَالً اس ًوَدار تزػ پایِهؾخصی تزعذ ٍ یا عاختواى ًاپایذار ؽَد. هٌحٌی ظزفیت کلی عا

  تاؽذ. آیذ. در ایي رٍػ فزض تز آى اعت کِ ؽكل هَدی غالة ؽكل هَد اٍل هی دعت هی
 

  هغالؼِهَرد  ّایعاسُهؼزفی  .2
 

ع توام تاؽذ ٍ ارتفا هتزی هی 6دّاًِ ّای  تا عثقِ کِ دارای پالى یكغاى  9ٍ  6ٍ  3اداری هَرد ًظز  عاختواى 

 .اًذ  هَرد اعتفادُ قزار گزفتِ تحقیقتاؽذ، جْت ارسیاتی در ایي هتز هی 3.2عثقات 

تاؽذ. عاختواى تزای ؽتاب هثٌای  عیغتن هقاٍم تارتزی عاسُ عیغتن هْارتٌذی ؽذُ تا تادتٌذ ّوگزا هی

 .زاحی ؽذُ اعتع اعاط آییي ًاهِ تایَاى عال ٍ تز 51در  31% تا احتوال فزاگذؽت  0.428g   (PGA)عزح
 

 فزضیات هذل عاسی .3
 

چٌذ ٍ هقاعغ  Displacement-Based Beam-Column Elementتَعظ الواى  ّا عتَىهذل عاسی تیزّا ٍ 

 گزفتِ اعت. صَرت Fiber Section  یِال

 .اًذ ؽذُصلة فزض  کاهالً ّا گاُای ٍ تكیِ اتصاالت اجشای عاسُ

 زیتار گتز اعاط عغح ٍ هتوزکش  تِ صَرت% تار سًذُ( 21ی  تؼالٍُجزم ٍ ٍسى هَثز لزسُ ای )ؽاهل تار هزدُ 

 [.3اًذ ] ؽذُاػوال  ّا گزُی رٍ

تا ٍ تَدُ  A572ی عاسُ اس جٌظ فَالد هْار تٌذّاٍ  ّا عتَىٍ  A36تیزّای اصلی ٍ تیزّای پیًَذ اس ًَع 

 ( 3كل ؽؽًَذ ) یه، تا هؾخصات سیز هذل OpenSeesافشار کتاتخاًِ ًزم  Steel02هصالح 

:هذٍل االعتیغیتِ  E0=  211111111111  pa 

=Fy(A36):هقاٍهت تغلین  253319311   pa 

=Fy(A572):هقاٍهت تغلین  353534831  pa 

                                                                                                                              
1 -Capacity 
2 -Load Pattern 
3 -Control Point  
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یؽًَذگ عخت:ؽیة  b=1.3 

 

 
 Steel02[2]فَالد  تغییز ؽكل -هٌحٌی ًیزٍ( : 3ؽكل )

 رکَرد سلشلِ ّای هَرد تزرعی .4

 

عثق هزجغ  Cرکَرد ًشدیک گغل اس سلشلِ ّای تشرگ دًیا تا ًَع خاک  7ل ؽاه ،تحقیقاعتفادُ ؽذُ در ایي رکَردّای 

USGS  ( 3جذٍل)[3] .ذتاؽٌ یه 

ًغثت تِ  تا اعتفادُ اس رٍػ پزیَد، ّای ّذف ییجاتجاتا ّذف یكغاى ؽذى تقزیثی هقذار  ،ّز گزٍُ اس ایي رکَردّا

 (2[.ؽكل)4ذ]اً ؽذُهقیاط  2811عیف آییي ًاهِ 

 

 
 عیف ّای تذعت آهذُ اس رکَرد سلشلِ ّا( : 2ؽكل )
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 [5]هؾخصات رکَردّای سلشلِ(:  1جذٍل )

Num Record 
 

Magnitud 
(M) 

Distance 
(Km) 

Scale 
Factor 

DT 
(sec) 

Duration 
(sec) 

PGA 
(cm/sec2) 

LA21 1995 Kobe 6.9 3.4 1.15 0.02 59.98 1258 
LA22 1995 Kobe 6.9 3.4 1.15 0.02 59.98 902.75 
LA23 1989 LomaPrieta 7 3.5 0.82 0.01 24.99 409.95 

LA28 1994 Northridge 6.7 6.4 1.61 0.02 59.98 1304.1 
LA29 1974 Tabas 7.4 1.2 1.08 0.02 49.98 793.45 
LA30 1974 Tabas 7.4 1.2 1.08 0.02 49.98 972.58 

 LA27 1994 Northridge 6.7 6.4 1.61 0.02 59.98 908.7 

 

 پیؾزفتِ تزرعی ؽذُ  آٍرّای پَػ  رٍػ .5

 

 .اًذ ؽذُ هقایغِ غیزخغی سهاًی تاریخچِ دیٌاهیكی تحلیل تا سیز آٍر پَػ یّا رٍػ تحقیق ایي در

 NTHA 

  ُعثقات  تجاییجا تز اعاطتحلیل اعتاتیكی غیزخغی تٌْگام ؽًَذ (DAP)   

  ُتزػ عثقات تز اعاطتحلیل اعتاتیكی غیزخغی تٌْگام ؽًَذ (SSAP)   

 TRIANGULAR 
 

 عثقِ 3 در عاختواىٍرکَردّای هختلف  ّا رٍػًتایج حاصل استحلیل  .6

 

پَػ اٍر ٍ تزرعی خغای ایي رٍؽْا ًغثت تِ رٍػ دیٌاهیكی غیز خغی در  یّا رٍػتؼذ اس ارسیاتی ػولكزد 

رد آٍردُ ؽذُ ( تحت اثز ّفت رک3َ( ٍ ؽكل)2عثقِ ًتایج حاصلِ در جذٍل) 9  عاختواىتخویي تزػ عثقات در 

 اعت.

 

 9ّای هختلف پَػ اٍر ًغثت تِ دیٌاهیكی غیز خغی در تخویي تزػ عثقات تزای عاختواى هحاعثِ خغای رٍػ(:  2جذٍل )

 عثقِ

Record CNP196 GO3090 GO4090 HCH090 HDA255 SVL360 WST000 AVERAGE 

Dap 6.309354 6.545303 10.40455 7.396632 7.845338 3.073449 10.89548 6.59(%) 

Ssap 3.311919 5.532665 10.63894 6.083925 6.438657 3.346273 11.12052 6.63(%) 

mode1 4.009067 6.646726 10.54126 7.301346 7.858125 3.395459 11.31925  6.91(%) 
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 طبقه 9ساختمان  در تخمیه برش طبقات برای پًش اير وسبت به دیىامیکی غیرخطی های مختلفخطای ريش( : 3ؽكل )

 

اٍر ٍ تزرعی خغای ایي رٍؽْا ًغثت تِ دیٌاهیكی غیز خغی  در ی پَػّا رٍػارسیاتی ػولكزد تؼذ اس  

رد آٍردُ ؽذُ َ( تحت اثز ّفت رک4( ٍ ؽكل)3ًتایج حاصلِ در جذٍل) عثقِ 9  عاختواىتخویي دریفت عثقات در 

 اعت.

 

ًغثت تِ دیٌاهیكی غیز خغی  در تخویي دریفت عثقات تزای عاختواى هحاعثِ خغای رٍػ ّای هختلف پَػ اٍر (:  3جذٍل )

 عثقِ 9

Record CNP196 GO3090 GO4090 HCH090 HDA255 SVL360 WST000 AVERAGE 

Dap 10.57562 9.660767 11.1433 9.795259 10.4414 4.627667 11.05538  9.61(%) 

Ssap 5.721419 6.420357 12.0667 9.753703 10.94296 9.102091 13.36862  9.62(%) 

mode1 4.860653 7.248824 11.46588 11.71864 11.58411 8.073 12.96801 9.7(%) 

 

 

 عثقِ 9خغای رٍػ ّای هختلف پَػ اٍر ًغثت تِ دیٌاهیكی غیز خغی  در تخویي دریفت عثقات تزای عاختواى ( : 4ؽكل )
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 عثقِ 3 ر عاختواىدٍرکَردّای هختلف  ّا رٍػًتایج حاصل استحلیل . 7

 

پَػ اٍر ٍ تزرعی خغای ایي رٍؽْا ًغثت تِ رٍػ دیٌاهیكی غیز خغی در  یّا رٍػتؼذ اس ارسیاتی ػولكزد 

( تحت اثز ّفت رکَرد آٍردُ ؽذُ 5( ٍ ؽكل)4عثقِ ًتایج حاصلِ در جذٍل) 6  عاختواىتخویي تزػ عثقات در 

 اعت.

 

 6ًغثت تِ دیٌاهیكی غیز خغی  در تخویي تزػ عثقات تزای عاختواى  هحاعثِ خغای رٍػ ّای هختلف پَػ اٍر(:  4جذٍل )

 عثقِ

Record CNP196 GO3090 GO4090 HCH090 HDA255 SVL360 WST000 AVERAGE 

Dap 4.391704 3.051045 4.92353 5.12095 7.793701 3.83194 9.39297 5.5(%) 

Ssap 4.391643 2.358436 3.356439 4.966369 6.509224 1.930231 9.085381  4.65(%) 

mode1 5.552635 3.055824 4.843382 6.401814 7.697254 3.3513 9.827665  5.92(%) 

 

 
 عثقِ 6خغای رٍػ ّای هختلف پَػ اٍر ًغثت تِ دیٌاهیكی غیز خغی در تخویي تزػ عثقات تزای عاختواى ( : 5ؽكل )

 

ایي رٍؽْا ًغثت تِ دیٌاهیكی غیز خغی  در  ی پَػ اٍر ٍ تزرعی خغایّا رٍػارسیاتی ػولكزد تؼذ اس 

 ( آٍردُ ؽذُ اعت.6( ٍ ؽكل )5ًتایج حاصلِ در جذٍل) عثقِ 6  عاختواىتخویي دریفت عثقات در 

 

هحاعثِ خغای رٍػ ّای هختلف پَػ اٍر ًغثت تِ دیٌاهیكی غیز خغی  در تخویي دریفت عثقات تزای عاختواى (:  5جذٍل )

 عثقِ 6

Record CNP196 GO3090 GO4090 HCH090 HDA255 SVL360 WST000 AVERAGE 

Dap 15.41981 11.24681 11.45157 19.78662 10.40372 10.79913 10.41147 12.78(%)  

Ssap 10.29647 4.188484 5.953901 11.33088 6.240543 4.445021 9.575502  7.43(%) 

mode1 11.6219 5.441425 7.112312 12.93908 7.663074 5.070899 9.796599 8.52(%)  
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 عثقِ 6عثقات تزای عاختواى  دریفت ( : خغای رٍػ ّای هختلف پَػ اٍر ًغثت تِ دیٌاهیكی غیز خغی در تخویي6ؽكل )

 

 عثقِ 3 در عاختواىٍرکَردّای هختلف  ّا رٍػًتایج حاصل استحلیل . 8 

 

ا ًغثت تِ رٍػ دیٌاهیكی غیز خغی در پَػ اٍر ٍ تزرعی خغای ایي رٍؽْ یّا رٍػتؼذ اس ارسیاتی ػولكزد 

رد آٍردُ ؽذُ َ( تحت اثز ّفت رک7( ٍ ؽكل)6ًتایج حاصلِ در جذٍل) عثقِ 3  عاختواىتخویي تزػ عثقات در 

 اعت.

 

 3هحاعثِ خغای رٍػ ّای هختلف پَػ اٍر ًغثت تِ دیٌاهیكی غیز خغی  در تخویي تزػ عثقات تزای عاختواى (:  6جذٍل )

 عثقِ

Record CNP196 GO3090 GO4090 HCH090 HDA255 SVL360 WST000 AVERAGE 

Dap 8.544121 7.966603 6.091043 4.47272 10.89613 6.990814 11.09775 8(%)  

Ssap 4.695137 5.566628 1.422592 1.597098 7.0624 6.449958 10.45344  5.32(%) 

mode1 8.859669 7.94162 6.616668 4.941267 10.03523 6.662969 11.92517 8.14(%) 

 

 

 عثقِ 3خغای رٍػ ّای هختلف پَػ اٍر ًغثت تِ دیٌاهیكی غیز خغی در تخویي تزػ عثقات تزای عاختواى ( : 7ؽكل )
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ی پَػ اٍر ٍ تزرعی خغای ایي رٍؽْا ًغثت تِ دیٌاهیكی غیز خغی در تخویي ّا رٍػارسیاتی ػولكزد 

 رد آٍردُ ؽذُ اعت.َ( تحت اثز ّفت رک8( ٍ ؽكل)7ًتایج حاصلِ در جذٍل) عثقِ 3  عاختواىر دریفت عثقات د

 

عاختواى  یعثقات تزا فتیدر يیدر تخو  یخغ زیغ یكیٌاهیهختلف پَػ اٍر ًغثت تِ د یرٍػ ّا یهحاعثِ خغا(: 7جذٍل )

  عثقِ 3

Record CNP196 GO3090 GO4090 HCH090 HDA255 SVL360 WST000 AVERAGE 

Dap 9.117614 9.293599 5.836971 6.183038 7.56195 7.08129 11.81985  8.12 

Ssap 5.698703 5.264916 2.904162 2.788504 2.943142 8.55536 11.33652  5.64 

mode1 6.257147 6.011762 2.821785 3.036979 3.944342 8.062799 11.98884  6.017 

 

 

 عثقِ 3تلف پَػ اٍر ًغثت تِ دیٌاهیكی غیز خغی در تخویي دریفت عثقات تزای عاختواى خغای رٍػ ّای هخ( : 8ؽكل )

 

 گیزیًتیجِ. خالصِ ٍ 9

 

در تِ دعت آٍردى  رٍػ اًالیش دیٌاهیكیپیؾٌْادی تا اعتفادُ اس  یّا رٍػ تِ هٌظَر تزرعی دقت ٍ کارایی

تحت ّوگزا  عثقِ تا هْار تٌذ 9ٍ  6ٍ 3عاسُ ّای یتز رٍ ّا تغییز هكاى ّذف در عاسُ ّای هْار تٌذی ؽذُ، ایي رٍػ

  رکَرد سلشلِ ًشدیک گغل اػوال گزدیذ ٍ ًتایج سیز حاصل گزدیذ. ّفتاثز 

 

 هختلف در تزآٍرد جاتجایی ًغثی تیي عثقات یّا رٍػزیتأث عیتزر 

 SSAP  عثقِ رٍػ پَػ تٌْگام ؽًَذُ  9ٍ 6، 3عِ عاسُ در تخویي هیشاى جاتجایی ًغثی عثقات در ّز 

عثقِ دارای  3ًیش در عاسُ  (MODE1) هَد اٍلؽكل  تحلیل پَػ آٍر تز اعاط یّا رٍػ کوتزیي خغا را دارد.

ؽایذ ایي ًتایج تیاًگز ایي ًكتِ اعت کِ در عاسُ ّای هتَعظ هزتثِ هیشاى هؾارکت هَد اٍل در  .دقت خَتی ّغتٌذ

ی تز آٍر عٌتی پَػ ّا رٍػّای کَتاُ هزتثِ هیشاى دقت  در عاسُت؛ ٍ پاعخ عاسُ تغیار تیؾتز اس عاسُ تلٌذ هزتثِ اع

 اعاط ؽكل هَد اٍل هٌاعة اعت.
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 عثقات تزػهختلف در تزآٍرد  یّا رٍػزیتأث رعیتز 

کوتزیي   SSAPعثقِ رٍػ پَػ تٌْگام ؽًَذُ  9ٍ  6ٍ  3عاسُ  عِعثقات در ّز  تزػدر تخویي هیشاى 

 .تاؽذ یهتزػ دارای کوتزیي هیشاى دقت  در تخویي هیشاى هَد اٍلتز اعاط ؽكل خغا را دارد. رٍػ آًالیش پَػ آٍر 

 

 ًتیجِ گیزی کلی

تیؾتزیي هیشاى  SSAPتِ ٌّگام ؽًَذُ  آٍرهؾاّذُ کزد کِ رٍػ پَػ  تَاى یهتا تَجِ تِ ًتایج ارائِ ؽذُ 

اتحایی ًغثی ًیش در تزآٍرد ج DAPرٍػ . تاؽذ یهعاسُ را دارا  ٍ تزػ دقت را در تخویي هیشاى جاتجایی ًغثی

-ای عاسُآٍر عٌتی تزاعاط هَد اٍل در تزآٍرد پاعخ لزسُرٍػ پَػ تاؽذ.ّای تلٌذ هزتثِ دارای دقت خَتی هیعاسُ

 تاؽذهزتثِ هٌاعة هیّای کَتاُ
 

  هزاجغ  .11
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