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 چکيده
باشند به يکديگر برخورد کرده که ي کافي از هم نمياند و داراي فاصلههايي که در مجاورت يکديگر ساخته شدههاي شديد سازهدر طي زلزله     

ها شده که علت اصلي فاز آنهمهاي مجاور باعث ارتعاش غيرگويند. اختالف بين مشخصات ديناميکي سازهمي ي ضربهاصطالحاً به آن پديده
ي کم وبه صورت متراکم باشد. افزايش جمعيت و محدوديت فضاي شهري قابل سکونت منجر به قرارگيري ساختمانها در فاصلهي ضربه ميپديده

بر ضربه، از طريق ديگري يعني خاک زير آن نيز  ضربه بين ساختمانهاي مجاور انتقال نيرو عالوهاست. در بحث  در اکثر مناطق پرجمعيت شده
شود. در اين تحقيق به بررسي موسوم است و به آن توجه کمتري مي و يا اندرکنش متقابل سازه-خاک -پذيرد که به اندرکنش سازهصورت مي

است. براي اين منظور با حل معادالت حرکت سازه پرداخته شده -خاک-درکنش سازهسازه و ان-نظر گرفتن اندرکنش خاک نقش ضربه با در
هاي سازه و اندرکنش متقابل، به بررسي نقش اندرکنش متقابل بر فرکانس-هاي يک درجه آزاد مجاور و با فرض اندرکنش خاکمربوط به سازه

گيرد. در اين بخش از ه بر طبق فرکانس تحريک مورد بحث قرار ميشود. همچنين امکان وقوع ضربطبيعي سيستم و پاسخ سازه پرداخته مي
است. در بخش  ميراگر صورت گرفته-ي سيستم متمرکز فنروسيله سازي خاک بهي فرکانس و زمان انجام شده و شبيهحل در دو حوزه ،مطالعات

پذير بررسي شدند. در اين بخش، گاه گيردار و انعطافالت تکيهي مختلف و با دو حي مجاور در سه فاصلهطبقه 21تا  3هاي فوالدي بعدي، سازه
است.  ميراگر متمرکز اعمال شده-و اندرکنش متقابل با استفاده از سيستم فنرنکلر سازه طبق مدل تير بر فونداسيون غيرخطي وي-اندرکنش خاک

هاي رفتاري براي سازه، قابليت سازي انواع مدلبر مدل افزار عالوهاستفاده شده است. اين نرم Openseesافزار جهت تحليل تاريخچه زماني از نرم
صورت تأثير فاصله بين دو ساختمان مجاور بر ميزان سازي انواع رفتارهاي پيشنهاد شده براي خاک دارد. در اين بخش نتايج بهبااليي نيز در مدل

ها از جمله نيروي ضربه، تغييرمکان و برش طبقات و مجموع ر واکنشسازه ب-خاک-سازه و اندرکنش سازه-واکنش و نيز تأثير اندرکنش خاک
 گردد.هاي طبقات ارائه ميچرخش خميري تيرها و ستون
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