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باشــند، هاي مجاور که داراي فاصله کــافی از یکــدیگر نمیسازهفاز  هاي شدید، بر اثر ارتعاش غیر همدر طی زلزله

هاي گذشــته گــزارش شــده هاي شدید ســالهاي ناشی از ضربه به طور کامل در زلزلهافتد. آسیبپدیده ضربه اتفاق می

نــد گــاهی ترین مناطق جهان قرار داشته و هــر از چخیزي در یکی از فعالاست. از آنجایی که کشور ایران از لحاظ لرزه

افتد و از آنجایی که معموالً در مناطق اصــلی و مهــم هاي جانی و مالی وسیع در کشور اتفاق میاي مخرب با آسیبزلزله

اخته ها با فاصــله ناکــافی از یکــدیگر ســشهرهاي بزرگ به منظور استفاده حداکثر از زمین، در برخی از موارد ساختمان

ثــر ادر این پایــان نامــه جهــت بررســی رسد.ه نظر میبي ناشی از ضربه ضروري هاشوند، لزوم تحقیق در مورد آسیبمی

و  8، 6، 3هاي خمشی فوالدي متوسط با تعــداد طبقــات ها قابهاي مجاور بر پاسخ ساختماناختالف ارتفاع ساختمان

طبقــه  12-8و  12-6، 8-6، 8-3، 6-3هــاي مجــاور ها در قالــب قابطبقه در نظر گرفته شده است. مدل ســازي 12

ربري متفــاوت و جهــت طبقــه بــا کــا 6-3هاي مجــاور انجام شده است. جهت بررسی اثر اختالف جرم، مدل ســاختمان

منظــور شــده اســت. ایــن   خــتالف در ارتفــاع طبقــاتطبقه با ا 12-6هاي بررسی اثر ضربه میان ستون مدل ساختمان

هاي چــی چــی ت شــتاب نگاشــتچه زمانی غیر خطی تحمورد تحلیل دینامیکی تاریخ SAP 2000ها  در نرم افزار مدل

 فشــاري) در تــراز (رفتــار صــرفاً GAPتایوان، لوماپریتا و نورتریج قرار گرفتند. به منظور شبیه سازي ضربه المان اتصــال 

اي از هاي مجاور مدل سازي شده است. براي در نظر گرفتن رفتــار غیــر خطــی مصــالح اعضــاي ســازهبرخورد ساختمان

ها، مقــادیر دهد کــه در تمــامی مــدلاستفاده گردیده است.نتایج نشان می  FEMA 356الستیک دستورالعمل مفاصل پ

ر ترازهــاي ددو ساختمان مجاور (تغییر مکان و نیروي برش طبقه) به واسطه نیــروي ضــربه ایجــاد شــده  لرزه ايپاسخ 
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  شود.می

 

 الستیک، مفاصل پ GAPمجاور، تحلیل دینامیکی غیر خطی ، المان  يهاساختمانضربه، : ها: واژه کلید

 

 



 

  فهرست مطالب

  فحهص                                                         عنوان مطالب 

  

 فصل اول: کلیات،

  پدیده ضربه، پیشینه تحقیقات انجام شده و معرفی انواع المان تماس)(معرفی 

  2...........................................................................................................................................................................................مقدمه  -1-1

  2........................................................................................ (Pounding)ي مجاور  هاساختمانتعریف پدیده ضربه بین - 1-1-1

  3.................................................................................................................................................... رورت مطالعه پدیده ضربهض -1-2

  4....................................................................................................................یکدیگر به هاساختمان زنی ضربه گوناگون انواع -1-3

  Mid – column pounding( ..............................4مجاور(ضربه میان ستون،  ساختمان ستون به ساختمان ضربه  - 1-3-1

   Heavier Adjacent Building Pounding) ( ....................5مجاور ترسبک ساختمان به سنگین ساختمان ضربه - 2- 1-3

  Taller Adjacent Building pounding) ( ............................5مجاور بلندتر ساختمان به ترکوتاه ساختمان ضربه - 1-3-3

  Eccentric pounding( ..............................................................6ناهمراستا ( جرم مرکز با مجاور ساختمان دو ضربه - 4- 1-3

  End Building Pounding( .................................................6مان انتهایی، (ضربه ساخت هاساختمان پاندولی ضربه - 1-3-5

  7..........................................................................................................................ي وارده ناشی از ضربههابیآسطبقه بندي  -1-4

  8.................................................................................................ي اخیرهازلزلهچند نمونه از خسارات ناشی از ضربه در -1-4-1

  11..................................................................................................................................مروري بر پیشینه مطالعات انجام شده -1-5

  SDOF(...................................................................................................11درجه آزادي ( سیستم یکمطالعات ارتعاش  - 1-5-1

  MDOF(..............................................................................................13ه آزادي (چند درجسیستم مطالعات ارتعاش   - 1-5-2

  Finite element studies( ..............................................................14مطالعات به روش مدل سازي اجزاي محدود ( - 1-5-3

  15..........................................................................................ري در خصوص پیشینه مطالعات تئورينتیجه گی بحث و - 1-5-4

  EXPERIMENTAL TESTS( ...........................................................16مطالعات آزمایشگاهی در خصوص ضربه ( - 1-5-5

  18...................................................................................................................................................ي تحلیلی براي ضربههامدل -1-6

  Contact Element Method( .......................................................................................................19روش المان تماس ( - 1-6-1

  21.................................................................................................................. المان االستیک خطی (المان فنر خطی) -1-6-1-1

  Kelvin-Voight element( ............................................21ویت،  –االستیک خطی (المان کلوین  المان ویسکو -1-6-1-2

  Hertz element( ....................................................................................22المان االستیک غیر خطی (المان هرتز،  -1-6-1-3

  23......................................................................................................................................................میراگر –المان هرتز  -1-6-1-4

  23................................................................................................................................المان ویسکواالستیک غیر خطی  -1-6-1-5

  Stereomechanical Impact(...............................................24مدل سازي ضربه به روش تئوري استریو مکانیک ( - 1-6-2

  25...................................................شورهاي مختلف در خصوص درز انقطاع ي  کانامهبررسی و مقایسه ضوابط آئین  -1-7



 

  26.................................................................................................................................ي مختلفکشورهاضوابط آئین نامه  - 1-7-1

  28.....................................................................................................................................ي کشور ایرانهانامهضوابط آئین  - 1-7-2

  

   پدیده ضربه تحلیلفصل دوم: مبانی نظري 

  31.............................................................................................................................................................................................مقدمه  -2-1

  31.........................................................هاآنضربه زدن و شرح نقاط قوت و ضعف  تحلیلهاي موجود در بررسی روش -2-2

   31.....................................................هاي مجاور هم به صورت سیستم یک درجه آزاديبررسی ضربه در ساختمان - 2-2-1

  33....................................................آزاديهاي مجاور هم به صورت سیستم چند درجه بررسی ضربه در ساختمان - 2-2-2

  33..................................................................................................هاي مدل چند درجه آزاديمحدودیت فرضیات و -2-2-2-1

    33.............................................................................ن دو حالت مجزاتحلیل تاریخچه زمانی خطی با در نظر گرفت -2-2-2-2

    36............................................................................................................................ اي ضربهمعرفی نرم افزارهاي آنالیز سازه -2-3

  SAP 2000 .........................................................................37تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی در نرم افزار  -2-4

  

  هاي مجاورفصل سوم: نحوه مدل سازي و استخراج نتایج آنالیز ضربه در ساختمان

  40................................................................................................اي و فرضیات مدل سازيسازههاي مشخصات کلی مدل  -3-1

 40...........................................................................................................................................................فرضیات مدل سازي  - 3-1-1

  40....................................................................................................................................هاي تحلیلی اثر ضربهمعرفی مدل - 3-1-2

  41...............................................................................................................ساختمان مجاورمدل سازي اثر ضربه بین دو  - 3-1-3

  42.................................................................................................نحوه مدل کردن رفتار غیر خطی اعضاي تیر و ستون - 4- 3-1

  43....................................................................................................................................................تحلیل دینامیکی غیر خطی -3-2

  44...............................................................................................................ها ها و نحوه انتخاب آنمعرفی شتاب نگاشت - 3-2-1

  46...............................................................................................................................هاروش مقیاس کردن شتاب نگاشت - 3-2-2

  47.............................................................................................................................................آنالیز حداکثر نیروهاي ضربه - 3-2-3

  47.............................................................................ايبررسی اثر ضربه بر تشکیل مفاصل پالستیک در اعضاي سازه - 3-2-4

  48........................................................................................................................................خرابی شاخص تعیین و ارزیابی - 3-2-5

  

  هاي پژوهش فصل چهارم: یافته

  53........................................................................بررسی تأثیر ارتفاع (اختالف طبقات) در ضربه بین دو ساختمان مجاور -4-1

ـــــــــاختمان  -4-1-1 ـــــــــین دو س ـــــــــربه ب ـــــــــر ض ـــــــــه:  6و  3اث ـــــــــتالف طبق ـــــــــه (اخ  )3طبق

................................................................................53  



 

ــــــــــــان جــــــــــــانبی  -4-1-1-1 ــــــــــــر مک ــــــــــــداکثر تغیی ــــــــــــر ح ــــــــــــر ضــــــــــــربه ب اث

  53................................................................................................طبقات

ـــــــــــــــرش  -4-1-1-2 ـــــــــــــــروي ب ـــــــــــــــداکثر نی ـــــــــــــــر ح ـــــــــــــــربه ب ـــــــــــــــر ض اث

  56...........................................................................................................طبقات

  GAP..........................................................................................................60اثر ضربه بر حداکثر نیروي المان  -4-1-1-3

  61...................................................................................................به بر تغییر وضعیت مفاصل پالستیکاثر ضر -4-1-1-4

  68.......................................................................................................................ارزیابی و تعیین شاخص خرابی -4-1-1-5

  69..............................................................................) 5طبقه (اختالف طبقه:  8و  3اثر ضربه بین دو ساختمان  -4-1-2

  69 .............................................................................................اثر ضربه بر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات -4-1-2-1

  72.........................................................................................................اثر ضربه بر حداکثر نیروي برش طبقات -4-1-2-2

  GAP .........................................................................................................75ثر نیروي المان اثر ضربه بر حداک -4-1-2-3

 76..................................................................................................اثر ضربه بر تغییر وضعیت مفاصل پالستیک -4-1-2-4

  83.......................................................................................................................ارزیابی و تعیین شاخص خرابی -4-1-2-5

  84............................................................................. )2طبقه (اختالف طبقه:  8و  6اثر ضربه بین دو ساختمان  -4-1-3

  84..............................................................................................اثر ضربه بر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات -4-1-3-1

  87.........................................................................................................یروي برش طبقاتاثر ضربه بر حداکثر ن -4-1-3-2

  GAP .........................................................................................................91اثر ضربه بر حداکثر نیروي المان  -4-1-3-3

  92..................................................................................................به بر تغییر وضعیت مفاصل پالستیکاثر ضر -4-1-3-4

  99......................................................................................................................ارزیابی و تعیین شاخص خرابی -4-1-3-5

  100................................................................... )6طبقه (اختالف طبقه:  12و  6اثر ضربه بین دو ساختمان  - 4-1-4

  100 ....................................................................................اثر ضربه بر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات -4-1-4-1

  104...............................................................................................اثر ضربه بر حداکثر نیروي برش طبقات -4-1-4-2

    GAP ...............................................................................................108ثر نیروي المان اثر ضربه بر حداک -4-1-4-3

  109...............................................................................................اثر ضربه بر تغییر وضعیت مفاصل پالستیک -4-1-4-4

    116.............................................................................................................ارزیابی و تعیین شاخص خرابی -4-1-4-5

  117................................................................... )4طبقه (اختالف طبقه:  12و  8اثر ضربه بین دو ساختمان  - 4-1-5

  117.....................................................................................اثر ضربه بر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات -4-1-5-1

  121...............................................................................................اثر ضربه بر حداکثر نیروي برش طبقات -4-1-5-2



 

  GAP.......................................................................................................125اثر ضربه بر حداکثر نیروي المان  -4-1-5-3

  126...............................................................................................اثر ضربه بر تغییر وضعیت مفاصل پالستیک -4-1-5-4

  133.............................................................................................................ارزیابی و تعیین شاخص خرابی -4-1-5-5

  GAP..............................................................................................134بررسی اثر ارتفاع بر نیروي ضربه المان  - 4-1-6

  138...................................................................طبقه 6و 3ر ضربه بین دو ساختمان بررسی تأثیر اختالف جرم د -4-2

  138 ..........................................................................................اثر ضربه بر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات - 4-2-1

  140......................................................................................................اثر ضربه بر حداکثر نیروي برش طبقات- 4-2-2

  GAP......................................................................................................141اثر ضربه بر حداکثر نیروي المان  - 4-2-3

  142....................................................................................................اثر ضربه بر تغییر وضعیت مفاصل پالستیک  -4-2-4

 145 ........................................................................................................................ارزیابی و تعیین شاخص خرابی -4-2-5

  146 ............................................................................طبقه  12و  6بررسی اثر ضربه میان ستون بین دو ساختمان  -4-3

  146 ............................................................................................... اثر ضربه بر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات-4-3-1

 ............................................................................................................اثر ضــربه بــر حــداکثر نیــروي بــرش طبقــات-4-3-2

148  

  GAP............................................................................................................ 149اثر ضربه بر حداکثر نیروي المان  -4-3-3

   150......................................................................................................اثر ضربه بر تغییر وضعیت مفاصل پالستیک-4-3-4

ــاخص -4-3-5 ــین ش ــابی و تعی ــیارزی  ..........................................................................................................................خراب

153  

  

  تافصل پنجم: نتیجه گیري  و پیشنهاد

  156 ...........................................................................................................................................................مقدمه -4-1

  156..............................................................................................................................................................نتایج -4-2

  157..............................................................................................................................................................پیشنهادها -4-3

  

  158 .............................................................................................................................................فهرست منابع و مآخذ

  

  

  



 

  

  

  

  

  ها فهرست جدول

  فحهص                                                            عنوان جدول 

  

  SDOF(...........12درجه آزادي (ي یک هاستمیس: خالصه پیشینه مطالعات انجام شده در خصوص ضربه بر روي 1-1جدول 

  MDOF(........14ي چند درجه آزادي (هاستمیس: خالصه پیشینه مطالعات انجام شده در خصوص ضربه بر روي 2- 1جدول 

  Finite element studies(.......15خالصه پیشینه مطالعات انجام شده در خصوص ضربه به روش مدل سازي اجزاي محدود ( 3- 1جدول 

 EXPERIMENTAL: خالصه نتایج پیشینه مطالعات آزمایشگاهی در خصوص ضربه (4- 1جدول 

TESTS........................(18  

ξ: مقادیر نسبت مییرایی 5-1جدول 
�

 ,RC )Anagnostopoulosمتناسب با آن مقدار ضریب جبران 

1988...........................(22  

  28......................................................ي مختلفهانامهآئین  لرزه ايي مجاور در ضوابط هاساختمان: درز انقطاع بین 6- 1جدول 

هاي انتخابی جهت انجام تحلیل دینامیکی غیر : مشخصات شتاب نگاشت1-3جدول 

  45......................................................خطی

   50.............................................(Jeng & Tzeng, 2000)لرزه ايها از نظر پتانسیل برخورد انتقسیم بندي ساختم: 2- 3جدول 

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  3: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 1- 4جدول 

  54...تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  3مکان جانبی طبقات ساختمان : مقادیر حداکثر تغییر 2- 4جدول 

  54..............لوماپریتا

  54...............طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله نورتریج 3: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 3- 4جدول 

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  6یر مکان جانبی طبقات ساختمان : مقادیر حداکثر تغی4- 4جدول 

  54...تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  6: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 5- 4جدول 

  55..............لوماپریتا

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  6مکان جانبی طبقات ساختمان : مقادیر حداکثر تغییر 6- 4جدول  

  55..............نورتریج

  57 ..........طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی تایوان 3: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 7- 4جدول  

  58.....................طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله لوماپریتا 3برشی طبقات ساختمان : مقادیر حداکثر نیروي 8- 4جدول  



 

  58......................طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله نورتریج 3: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 9- 4جدول  

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  6ر نیروي برشی طبقات ساختمان : مقادیر حداکث10- 4جدول  

  58........تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  6: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 11- 4جدول  

  58...................لوماپریتا

   59....................طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله نورتریج 6نیروي برشی طبقات ساختمان : مقادیر حداکثر 12- 4جدول  

 6و  3بین دو ساختمان  GAP: حداکثر نیروي المان 13-4جدول 

  60.......................................................................................طبقه

طبقه تحت زلزله چی چی  6طبقه در مجاور ساختمان  3مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان : 14-4ول جد

  63...........تایوان

    63.............طبقه تحت زلزله چی چی تایوان 3طبقه در مجاور ساختمان  6: مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 15- 4جدول 

  65.................طبقه تحت لوماپریتا 6طبقه در مجاور ساختمان  3ل پالستیک ساختمان : مقایسه وضعیت مفاص16-4جدول 

طبقه تحت زلزله  3طبقه در مجاور ساختمان  6: مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 17-4جدول 

  65.......لوماپریتا

  67تحت زلزله نورتریج........طبقه  6ن طبقه در مجاور ساختما 3: مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 18-4جدول 

  67........طبقه تحت زلزله نورتریج 3طبقه در مجاور ساختمان  6: مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 19-4جدول 

طبقه تحت زلزله چی چی  6و  3ي هاساختماني بحرانی در ترازها لرزه اي: شاخص خرابی و سطح خطر برخورد 20- 4جدول 

  68.......تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  3: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 21- 4جدول  

  69تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  3: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 22- 4جدول  

  70............لوماپریتا

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  3: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 23- 4جدول  

  70............نورتریج

تحت زلزله چی چی طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه،  8: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 24- 4جدول  

  70..تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  8: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 25- 4جدول  

  70..........لوماپریتا

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  8: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 26- 4جدول  

  71............نورتریج

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  3: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 27- 4جدول  

  73........تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  3: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 28- 4جدول  

   73...................لوماپریتا



 

  73....................طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله نورتریج 3: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 29- 4دول  ج

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  8: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 30- 4جدول  

  73........تایوان

  74..................طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله لوماپریتا 8: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 31- 4  جدول

  74....................طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله نورتریج 8: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 32- 4جدول  

 8و  3بین دو ساختمان  GAP: حداکثر نیروي المان 33-4جدول 

  76.......................................................................................طبقه

  78..............طبقه تحت زلزله چی چی تایوان 8طبقه در مجاور ساختمان  3: مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 34- 4جدول 

  78..............طبقه تحت زلزله چی چی تایوان 3طبقه در مجاور ساختمان  8: مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 35- 4جدول 

طبقه تحت  8طبقه در مجاور ساختمان  3: مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 36-4جدول 

  80..................لوماپریتا

طبقه تحت زلزله  3طبقه در مجاور ساختمان  8ضعیت مفاصل پالستیک ساختمان : مقایسه و37-4جدول  

  80......لوماپریتا

تحت زلزله طبقه  8طبقه در مجاور ساختمان  3:  مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 38-4جدول 

  82نورتریج........

طبقه تحت زلزله  3ختمان طبقه در مجاور سا 8: مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 39-4جدول 

  82.........نورتریج

طبقه تحت زلزله چی چی  8و  3هاي : شاخص خرابی و سطح خطر برخورد لرزه اي ترازهاي بحرانی در ساختمان40- 4جدول 

  83.......تایوان

، تحت زلزله چی چی طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه 6: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 41- 4جدول  

  84تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  6: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 42- 4جدول  

  85...........لوماپریتا

زلزله طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت  6: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 43- 4جدول  

  85............نورتریج

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  8: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 44- 4جدول  

  85تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  8: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 45- 4جدول  

  86...........وماپریتال

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  8: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 46- 4جدول  

  86..............نورتریج

چی طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی  6: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 47- 4جدول  

  88..........تایوان



 

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  6: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 48- 4جدول  

  88....................لوماپریتا

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  6: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 49- 4جدول  

  89.....................رتریجنو

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  8: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 50- 4جدول  

  89.........تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  8: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 51- 4جدول  

  89...................اپریتالوم

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  8: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 52- 4جدول  

 90........................نورتریج

 8و  6بین دو ساختمان  GAP: حداکثر نیروي المان 53-4جدول 

  91طبقه.......................................................................................

طبقه تحت زلزله چی چی  8طبقه در مجاور ساختمان  6: مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 54- 4جدول 

  93...............تایوان

طبقه تحت زلزله چی چی  6طبقه در مجاور ساختمان  8مفاصل پالستیک ساختمان  : مقایسه وضعیت55- 4جدول 

  94...............تایوان

طبقه تحت  8طبقه در مجاور ساختمان  6: مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 56-4جدول 

  95..................لوماپریتا

طبقه تحت زلزله  6ه در مجاور ساختمان طبق 8: مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 57-4جدول 

  96........لوماپریتا

تحت زلزله طبقه  8طبقه در مجاور ساختمان  6:مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 58-4جدول 

  98نورتریج...........

طبقه تحت زلزله  6طبقه در مجاور ساختمان  8: مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 59-4جدول

  98...........نورتریج

طبقه تحت زلزله چی چی  8و  6هاي : شاخص خرابی و سطح خطر برخورد لرزه اي ترازهاي بحرانی در ساختمان60- 4جدول 

  99........تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  6: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 61- 4جدول  

  100.......تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  6: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 62- 4جدول  

  101.........لوماپریتا

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  6: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 63- 4جدول  

  101.........نورتریج

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  12: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 64- 4جدول  

  101......تایوان



 

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  12: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 65- 4جدول  

  102......لوماپریتا

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  12: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 66- 4جدول  

  102........نورتریج

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  6: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 67- 4جدول  

  104......تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  6: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 68- 4ل  جدو

  105.................لوماپریتا

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  6: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 69- 4جدول  

  105..................نورتریج

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  12: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 70- 4جدول  

  105....تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  12: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 71- 4جدول  

  106..............لوماپریتا

 طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله نورتریج 12: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 72- 4جدول  

..............106  

 12و  6بین دو ساختمان  GAP: حداکثر نیروي المان 73-4جدول 

  108..................................................................................طبقه

طبقه تحت زلزله چی چی  12طبقه در مجاور ساختمان  6:  مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 74- 4جدول 

  110........تایوان

طبقه تحت زلزله چی چی  6مجاور ساختمان  طبقه در 12:  مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 75- 4جدول 

   110........تایوان

طبقه تحت  12طبقه در مجاور ساختمان  6: مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 76-4جدول 

  112.............لوماپریتا

طبقه تحت زلزله  6طبقه در مجاور ساختمان  12: مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 77- 4جدول 

  112......................اپریتالوم

تحت زلزله طبقه  12طبقه در مجاور ساختمان  6: مقایسه وضعیت مفاصل پالستیک ساختمان 78-4جدول 

  114نورتریج....

طبقه تحت زلزله  12و  6هاي : شاخص خرابی و سطح خطر برخورد لرزه اي ترازهاي بحرانی در ساختمان80- 4جدول 

  116.............لوماپریتا

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  8: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 81- 4جدول  

  118.........تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  8: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 82- 4جدول  

  118.........لوماپریتا



 

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  8: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 83- 4جدول  

  118.........نورتریج

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  12: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 84- 4جدول  

  119......تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  12: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 85- 4جدول  

  119......لوماپریتا

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  12: مقادیر حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات ساختمان 86- 4جدول  

  120.......نورتریج

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  8: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 87- 4جدول  

  122.......تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  8: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 88- 4جدول  

  122...................لوماپریتا

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  8: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 89- 4جدول  

  122..................نورتریج

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله چی چی  12: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 90- 4جدول  

  123....تایوان

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله لوماپریتا 12: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 91- 4جدول  

  .............123   

طبقه و در صد تغییرات آن در اثر ضربه، تحت زلزله  12: مقادیر حداکثر نیروي برشی طبقات ساختمان 92- 4جدول  

   124..................نورتریج

 12و  8بین دو ساختمان  GAP: حداکثر نیروي المان 93- 4جدول 
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Abstract: 

During severe earthquakes because of out of phase vibration in adjacent buildings with 

insufficient separation, pounding Happens. Damage of pounding were announced in the 

past completely. As Iran lie downs on seismic faults and sometimes destructive earthquake 

occurs with deathful and financial damages and it should be studied about damages of 

pounding because in the metropolitan areas and important cities utilize land for maximum 

use, sometimes some buildings are built with insufficient gap.  

In this thesis, the effect of height of adjacent buildings on the response of buildings in the 

Intermediate Steel moment frames, 3, 6, 8 and 12-storey intended. Modeling in adjacent 

frames 3-6, 3-8, 6-8, 6-12 and 8-12 Story is done. To study the effect of the mass 

difference, the adjacent buildings of 3-6 Story with different users and to assess the Mid – 

column pounding, the difference in height between floors 6-12 story Included. The models 

in SAP 2000 software for Nonlinear dynamic time history analysis of accelerograms Chi-

Chi, Taiwan, Loma Prieta, Northridge analyzed. To simulate the Pounding, GAP Element 

(purely compressive behavior) at impact levels Were used. To consider the nonlinear 

behavior of structural materials the FEMA 356 guidelines plastic hinges have been used.  

The results show that in all the models, the values of the seismic response of two adjacent 

buildings (Story Displacement and Story Shear Force) by the force of the impact Many 

changes occur, and. Mainly caused the crisis situations than would be the case without 

Pounding. 
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