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 چکیده

نظار  شود که خاک زیر پی ساازه لالب داوده و از ااار انا رکن  خااک و ساازه لار         ها عموماً فرض میدر تحلیل و طراحی دینامیکی سازه     
کاه داا درنظرفارفان ااار انا رکن  خااک و       ش ه است. در حالیای نیز دا این فرض محاسبههای لرزهنامههای طراحی موجود در آیینشود. طیفمی

داش . در این تحقیا  داه دررسای    کرد سازه مییاد  که این تغییرات دارای اارات مثبت و یا منفی در روی عملتغییر می دینامیکی سازه هایپاسخسازه 
ی طیف طرح دا اسافاده از روش زیرسازه پرداخاه ش ه است. معادلاه حرکات سیمااا خااک و ساازه داا       اار ان رکن  خاک و سازه در روی محاسبه

سازه درشای دارای ساازه فویاانی و درنظرفارفان دو درجاه آزادی افقای و دورانای در تاراز پای اسااتراب شا ه اسات. داا توجاه داه                  ل اسافاده از م
اسافاده  دردار حالت ویژه در تحلیل مودال  غیرکالسیک از روش مق اردرای حل ممئله  ،پذیرمیرایی سازه دا پای انعطا  غیرکالسیک دودن ماتریس

داشن  که در نهایت دا اسافاده از تحلیل مودال کالسیک و شکل اع اد و دردارهای متالط مزدوب میها و مقادیر مشتصه این سیماا دهشود. دردارمی
پایاه داه وزن ساازه،    های ساازه شاامل نمابت دارش    شود. واکن لورت اع اد حقیقی حالل میدینامیکی سیماا ده پاسخغیرکالسیک مشتصات و 

پاذیر  ی مردوطه در سه حالت سازه دا پای للب و سازه دا پای انعطاا  م ده ارتفاع سازه و نمبت ح اکثر دریفت سازه ده ارتفاع طبقهنمبت جادجایی دا
فرفان اار ان رکن  خاک و سازه دررسی ش ه است. دارای  تناوب سازه دا درنظرغییرات زمانکالسیک و غیرکالسیک محاسبه ش ه است. همچنین ت

نامه زلزله ایاران توساط   دن ی آیینمطاد  دا طبقه 4و  3های نوع طبقه وایع در خاک 22، ... و 6، 4، 2، 1 های خمشی فوالدی ویژها یاباین منظور ادا 
لورت منفرد و نواری دماه ده مورد طراحی ش ه است. ساسس داا   ها نیز دهلورت دو دع ی تحلیل وطراحی ش ه و دع  پی سازهده SAP2222افزار نرم
هاا داه روش کالسایک و غیرکالسایک     فیری مماقیا و تحلیل طیفی دا طیف میاانگین زلزلاه  افاده از تحلیل تاریتچه زمانی خطی ده روش اناگرالاس

دست آم ه است. تحلیل تاریتچه زمانی رکورد زلزله ناحیه دور درای هر نوع خاک ده 12ی نزدیک و ناحیه رکورد زلزله 12های هر سازه دا واکن 
 Matlabافزار انجام ش ه است. خاک زیر پی سازه در نرم Matlabافزار و تحلیل طیفی دا اسافاده از نرم Matlabو  SAP2222افزار اسافاده از نرم دا

داا اساافاده   ها افرفنرها ومیرتوسط فنر و میرایی مؤار سازه م ل ش ه است. مقادیر ستای و میرایی  SAP2222افزار دا اسافاده از فنر و میرافر و در نرم
( محاسبه فردی ه است. دا ارائه نمودارهای نمبت میانگین ح اکثر دارش  362)نشریه  های موجودای ساخامانهای دساورالعمل دهمازی لرزهاز تولیه

هاایی  ی مردوطاه منحنای  طبقاه پایه ده وزن یاب، نمبت میانگین ح اکثر تغییرمکان دام ده ارتفاع یاب و نمبت میانگین ح اکثر دریفت سازه ده ارتفااع  
شود. درای دررسی اار ان رکن  خاک و سازه در ها ولی دا درنظرفرفان اار ان رکن  خاک و سازه حالل مینامههای موجود در آیینمشاده دا طیف

مود اول  جزن  سایر مودها دهمود اول و واک لورت واکن  کل، واکن واکن  ذکر ش ه ده 3ها در روی مودهای داالتر ارتعاش سازه ناایج تحلیل
ای از زماان  محا وه  ،پذیر نمبت ده واکن  سازه دا پای لالب های تغییرات واکن  سازه دا پای انعطا ارائه فردی ه است. همچنین دا دررسی منحنی

هاایی  زمان تنااوب  ش ه و مح ودهها که تحلیل غیرکالسیک دا ان رکن  الزم است و یا تحلیل کالسیک دا ان رکن  کافی است تعیین سازه تناوب
ای که آنالیز سازه دا درنظرفرفان اار ان رکن  خاک و سازه  مورد نیاز است، معرفی ش ه است. در نهایات داتوجاه داه تغییارات واکان  ساازه داا پا        

هاای ماورد   وب ماود اول ساازه  تناا لاورت تاادعی از زماان   ضرایب الالح واکن  کل و واکن  مود اول دهپذیر نمبت ده سازه دا پای للب انعطا 
 دررسی دا پای للب تعیین ش ه است.
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