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ش، شكل مودهاي ارتعاشي و ميزان ميرايي در رديف عاها از قبيل پريودهاي طبيعي ارت خصوصيات ديناميكي سازه

در مورد مدلهاي رياضي و تئوري با . كنند عوامل هستند كه نحوه رفتار سازه را در برابر زلزله مشخص ميمهمترين 
گردد و همچنين  اي صرفنظر مي شود و از اثر اجزاء غير سازه توجه به اينكه در آنها از فرضيات ساده كننده استفاده مي

ح مصرفي و روش ساخت بستگي دارد بايد دقت اين مدلها را از ها به نوع مصال با توجه به اينكه ميزان ميرايي در سازه
جهت بررسي ميزان هماهنگي نتايج بدست آمده از تحليل . ها بررسي كرد طريق آزمايشهاي لرزه اي برروي سازه

 المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ابتدا مدلهاي رياضي و تئورتي با آزمايشهاي واقعي، ساختمان جديد مؤسسه بين
براي اين . به صورت رياضي و تئورتي تحليل شده است و سپس تحت آزمايش تحريك سينوسي پايا قرارگرفته است

منظور از يك دستگاه لرزاننده كه قادر به اعمال يك نيروي سينوسي در ساختمان توسط لرزاننده تحريك شده است 
هاي آنها طيفهاي   ركوردها و از بين بردن نوفهركوردهاي پاسخ طبقات ساختمان به دست آمده اند و بعد از پردازش

ها واختالف فاز  با توجه به اين طيفها و نيز با توجه به نسبت دامنه.  پاسخ در هر طبقه رسم گرديده اند-فركانس
شتابنگارها درهر فركانس تشديد مودهاي تغييرشكل ساختمان رسم شده اند و همچنين مقادير ميرايي مودي براي 

 . استفاده از روش پهناي نوار در طيفهاي پاسخ بدست آمده اندهر مود با 
نتايج به دست آمده از تحليل و آزمايش با هم مقايسه شده اند و سعي شده است كه مدل رياضي به گونه اي 

در ابتدا در مدل كامپيوتري از اثر . اصالح شود كه نتايج حاصل از آن با نتايج حاصل از آزمايش تطابق داشته باشد
 ي و آزمايش اختالف بسيار قابل مالحظه اي به دست سختي ميانقابها صرفنظر شده بود لذا بين نتايج مدل كامپيوتر

بعد از آنكه سختي ميانقابها در مدل كامپيوتري اثر داده شد نتايج حاصل از تحليل كامپيوتري و آزمايش بهم . آمد
با توجه به اينكه آزمايشها بسته به شرايط، تحت اثر نيروهاي مختلف . نزديكتر شده و تطابق بيشتري با هم داشتند

نجام شده اند اثر دامنه نيروي ورودي بر فركانسهاي تشديد بررسي شده و مشخص گرديده كه مقدار فركانسهاي ا
  .باشد تشديد مستقل از مقدار نيروي ورودي مي

شود اين است كه ميانقابها در رفتار سازه داراي  مطلبي كه از مقايسه نتايج آزمايش با مدل كامپيوتري مشخص مي
عالوه بر آن نتايج آزمايش برروي .  و بايد سختي آنها را در تحليلهاي كامپيوتري در نظر گرفتنقش اساسي هستند

دهد و اين بر خالف فرضيات به كار رفته در مدل  ساختمان عدم صلبيت و انعطاف پذير بودن كف را نشان مي
ج از حاصل از تحليل كامپيوتري نشان قبل از اينكه ميانقابها در مدل كامپيوتري اضافه شوند نتاي. باشد كامپيوتري مي

آيد اما بعد از اينكه اثر ميانقابها در مدل كامپيوتري   هرتز در ساختمان پيچش بوجود مي98/1داد كه در فركانس 
 هرتز پديده پيچش مشاهده نشد و اين موضوع توسط نتايج آزمايش هم 0/0-0/12اضافه شد در محدوده فركانسي 

 . يب كه در محدوده فركانسي مورد آزمايش در ساختمان پيچش بوجود نيامدتأييد گرديد به اين ترت




