
 

 ارائه طيف طرح شتاب با احتساب اندركنش خاك و سازه

 

 چكيده 

باشد كه بر مبناي هاي طرح زلزله ميكنند، طيفها نقش اساسي ايفا مياز جمله ابزارهاي مهم كه در بررسي رفتار سازه

بر  پذيری خاكده و انعطافاند. حال آنكه خاك زير سازه صلب نبومطالعات صورت گرفته با فرض صلبيت بستر ارائه شده

 باشد. پاسخ سازه تأثيرگذار مي

هاي با ميرايي غيركالسيك به بررسي هاي تحليل سيستمنامه پس از بررسي جامع مباحث تحليل طيفي و روشدر اين پايان

ه يک درجه شود. مدل ارائه شده در اين پژوهش دارای سه درجه آزادی بوده کپديده اندركنش سازه و خاك پرداخته مي

سازه،  -هاي خاك هاي اصلي در تحليل سيستمباشد. يكي از گامآزادی مربوط به سازه و دو درجه آزادی مربوط به پی می

پذير است ولي امکان مشخصات ديناميكي وابسته به فركانس با هاسيستم تحليل چند باشد. هرتعيين سختي ديناميكي شالوده مي

، خاك با LPMهاي ( براي بدست آوردن تابع امپدانس استفاده نمود. در مدلLPMپارامتر متمركز )هاي توان از مدلمي

توان از گردد. بنابراين ميها ثابت بوده و به فركانس وابسته نيست جايگزين مييكسري فنر، ميراگر و جرم كه ضرايب آن

که سيستم خاك و سازه، به عنوان يك سيستم  از آنجايی معادالت ارائه شده در حوزه زمان براي مدل مذكور استفاده نمود.

گيري مستقيم و متد پيشنهادي نيومارك استفاده شود، براي حل معادله سيستم مذكور از روش انتگرالغيركالسيك محسوب مي

طيفي تحت پذير به صورت گاه انعطافهاي واقع بر تكيهای براي محاسبه پاسخ سازهشده و بر آن اساس برنامه رايانه

(، نوشته شده ASCE7-10نامه آمريكا )مطابق با آيين Eو  Dهاي نوع هاي منتخب جهان، ثبت شده بر خاكبارگذاري زلزله

هاي طرح با احتساب اندركنش نامه مقايسه شده است. لذا براي محاسبه طيفهاي آيينهاي محاسبه شده با طيفاست و طيف

هاي واقعي مصداق داشته باشند. همچنين در عدي استفاده شده است كه در مورد سازهسازه و خاك از پارامترهاي بدون ب

مطالعه ديگر سعي بر آن است كه تأثير هر يك از پارامترهاي بي بعد بر طيف طرح شتاب )شتاب طيفي( مورد بررسي 

 قرار گيرد. 
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