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 1پاسخ سوال 

 مقیاس می کنیم 0.59gو   0.39gرکورد را انتخاب کرده و آن ها را به 2در قسمت اول می بایست 

 کرد.  Seismo Signalبرای این کار می بایست رکورد اول را وارد نرم افزار 

 
 را انتخاب کرده و سپس تنظیمات زیر را مطابق را مشخصات رکورد تنظیم می کنیم: Openگزینه ی  Fileاز منوی 
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 پس از وارد کردن رکورد، روی تصویر شتاب نگاشت دابل کلیک کرده تا حداکثر مقدار شتاب نمایش داده شود.

 

وارد نرم افزار می کنیم. این بار ضریب مجددا رکورد را مقیاس شود، برای این کار  0.59gشتاب نگاشت می بایست به 
 مقیاس را مطابق تصویر محاسبه و وارد می کنیم
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مقیاس  0.59gحال دوباره روی تصویر رکورد دابل کلیک می کینم، همانطور که مشاهده می کنید شتاب نگاشت به عدد 
 شده است.

 

 

رفته و تنظیمات را مطابق را تصویر  Elastic/inelastic Responses Spectraبرای ترسیم طیف رکورد مقیاس شده به تب 
 کلیک می کنیم Refreshانجام می دهیم و روی دکمه ی 
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 2.2رفته و مقدار شتاب را در پریود  Accelerationبه زیر مجموعه ی  Elastic/inelastic Responses Spectraدر تب 
 واست کرده است(ثانیه مشاهده می کنیم. )مطابق را آنچه صورت سوال درخ

 

 

 

ثانیه مشاهده می کنیم. )مطابق را آنچه صورت سوال درخواست کرده  1مقدار سرعت را در پریود  Velocityدر تب 
 است(
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 رکورد دوم تکرار می کنیم تکرار می کنیم.همه ی مراحل بالا را برای 

 و مقادیر را یادداشت می کنیم
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 تکرار می کنیم  (0.39g)شتاب معادل با  1تمامی مراحل فوق را می بایست برای سطح خطر 

 

تقسیم بر حداکثر مقدار  0..2مجددا رکورد را وارد می کنیم، حداکثر مقدار شتاب را می خوانیم، و ضریب بزرگنمایی)
 شتاب نگاشت( را حساب می کنیم به شتاب نگاشت اعمال می کنیم

 

 
 

3586=0.t=0.2A 

=14.32638t=1V 
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 را در یک گراف ترسیم می کنیم. 2022سپس طیف های رکوردهای مقیاس شده و طیف استاندارد 

 مقایسه شود. ثانیه می بایست 1.1مقدار شتاب در پریود 

مقدار بیشتری از طیف رکوردهای مقیاس شده دارد )در هر دو  2022همانطور که مشاهده می شود طیف استاندارد 
 خطر(.سطح 
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را نیز مطابق با شرایط  62.تمامی مشخصات نمونه ها را در جداول اکسل وارد نموده و ضرایب مشخص شده در نشریه 
 نمونه ها به آن ها اعمال می کنیم:

 

 

 ، مقاومت مورد انتظار را برابر با میانگین مقاومت های اصلاحی درنظر می گیریم.62.مطابق با نشریه 

را به دست   C.O.Vف معیار مقاومت ها را محاسبه نموده و از تقسیم مقاومت های مورد انتظار بر روی آن، مقدار انحرا
 .می آوریم

 تفاضل بین مقاومت های مورد انتظار از انحراف معیار برابر با مقاومت های حد پایین خواهد بود.

No fc L Wet Crack bar F L\d F dia F r F d Fmc F ci 

1 301 8.5 Yes No No 1.001119 1.05 1 1 1.09 344.8799 

2 253 6.3 Yes Yes Yes 0.995504 1.05 1.08 1.06 1.09 329.9963 

3 304 7 No No No 1.006019 1.05 1 1 0.95 305.0653 

4 296 6.1 Yes Yes No 1.006254 1.05 1 1.06 1.09 361.3442 

5 247 5.3 Yes No No 0.990466 1.05 1 1 1.09 279.9963 

6 247 5 No No No 0.99221 1.05 1 1 0.95 244.4632 

7 308 5.8 No Yes Yes 1.013011 1.05 1.08 1.06 0.95 356.2932 

8 234 7.5 No No No 0.996655 1.05 1 1 0.95 232.6342 

9 296 6.3 Yes No No 1.005629 1.05 1 1 1.09 340.6791 

10 296 6 Yes No No 1.006579 1.05 1 1 1.09 341.0008 

11 259 5.8 Yes No No 0.996027 1.05 1 1 1.09 295.2479 

12 185 7.2 No No No 0.989196 1.05 1 1 0.95 182.5438 

13 195.84 8.7 No No No 0.997986 1.05 1 1 0.95 194.957 

14 427.67 4.5 Yes Yes Yes 1.080947 1.05 1.08 1.06 1.09 605.7013 

15 352.2 5.7 No Yes No 1.027695 1.05 1 1.06 0.95 382.7123 

16 628.76 5.9 No No No 1.105141 1.05 1 1 0.95 693.1313 

17 301.76 7 Yes No No 1.004592 1.05 1 1 1.09 346.9504 

18 352.2 8.1 Yes No No 1.004974 1.05 1 1 1.09 405.0979 

19 301.44 6.6 Yes Yes Yes 1.005835 1.05 1.08 1.06 1.09 397.2584 

20 285.59 4.9 No No No 1.009159 1.05 1 1 0.95 287.4853 

21 301.25 5.6 No No No 1.012032 1.05 1 1 0.95 304.1125 

Expected           344.3596 

Standard dev           118.8463 

C.O.V           0.345123 

Lower Boud           225.5132 
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