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 فرد، دانشجوی دکترای معماری، دانشگاه علم و صنعت ایرانسواالت: آزاده نوریتدوین 

 

 هایی از علم شکل گرفته اند؟ای تحت تاثیر چه حوزههای لرزهآیین نامه .1

 مهم ترین بحث در علم ارتعاشات چیست؟ .2

 را بیان کنید؟ DAFانش سه رویکرد در خو .3

 مقدار بیشینه طیف شتاب متناسب با چیست؟ .4

 مقدار بیشینه طیف سرعت متناسب با چیست؟ .5

 مقدار بیشینه طیف جابه جایی متناسب با چیست؟ .6

 معیار آیین نامه برای بارگذاری و تعیین برش پایه کدام طیف است؟ .7

 هایی از طیف همخوانی مطلوبی با طیف جابهشود، چه بخشیزمانی که طیف شتاب در تعیین برش پایه انتخاب می .8

 جایی ندارد؟

 چگونه اند؟در جسم صلب، جابه جایی پی و جسم نسبت به هم  .9

 در سازه نرم با پریود زیاد، جابه جایی پی و جسم نسبت به هم چگونه اند؟ .11

 در پریودهای بسیار باال، مقدار شتاب ایجاد شده در سازه با چه عاملی ارتباط دارد؟ .11

 اگر پریود سازه از حدی بیشتر باشد، آیا مقدار شتاب بیشینه با پریود ارتباط خواهد داشت؟ .12

 چگونه است و از چند بخش تشکیل شده است؟ ASCE 7طیف استاندارد  .13

 تواند به تنهایی برش پایه را در تمام محدوده پریودهای بلند، متوسط و کوتاه پوشش دهد؟آیا طیف استاندارد می .14

 در کدام بخش از طیف استاندارد، شتاب حاکم است؟ .15

 های بلند در چه حدودی است؟پریود سازه .16

 ر چه حدودی است؟های خیلی بلند دپریود سازه .17

 شود، این ویژگی در سازه مدنظر است یا در تحریک زلزله؟گفته می "پریود بلند"وقتی  .18

 فلسفه اصلی حاکم بر استفاده از روش تحلیل استاتیکی معادل چیست؟ .19
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 در سازه با پریود خیلی بلند اگر با همان روش مبتنی بر طیف بازتاب، برش پایه محاسبه شده و این برش پایه در .21

یا سازه ایمنی پیش بینی شده در آیین نامه را خواهد سازه تحت همان شتاب قرار گیرد، آ طراحی به کار رود و سپس

 داشت؟

 فلسفه یا ضرورت تحلیل طیفی چیست؟ .21

 ها چیست؟علت پیش بینی برش پایه کمینه در آیین نامه .22

 هایی است؟سازهعدم کفایت طیف شتاب و ضرورت لحاظ نمودن برش پایه کمینه در خصوص چه  .23

 تجربیات مواجهه با نتایج حاصل از تحلیل طیفی چیست؟ .24

 منظور از پریو بلند و خیلی بلند چیست؟ .25

لی بلند هایی با پریود خیای برای سازهتواند شرایط و الزامات بارگذاری لرزهچرا خود تابع طیف بازتاب به تنهایی نمی .26

 فراهم را کند؟  

 ای چیست؟برش پایه کمینه در استانداردهای لرزهای برای فلسفه وجود معادله .27

 محاسبه کنید مقدار برش پایه اگر مبتنی بر علم ارتعاشات باشد چه مقدار از مقاومت مورد نیاز آیین نامه فاصله دارد؟ .28

 بر روی طیف آیین نامه در خصوص تغییرات مقدار مقاومت و جابه جایی مجاز بحث کنید. .29

 برش پایه کمینه را بیان کنید.از طریق بحث فوق، فلسفه  .31

 های مختلف طیف بحث کنید.در خصوص مقدار جابه جایی و جابه جایی مجاز بر روی بخش .31

 طیف بحث کنید. یدر خصوص مقدار جابه جایی و جابه جایی مجاز، مقدار تنش و تنش مجاز در بخش انتهای .32

 در اکثر مواقع رابطه سختی و مقاومت چگونه است؟ .33

 بت را روی طیف استاندارد آیین نامه مشخص کنید.محدوده شتاب ثا .34

 محدوده سرعت ثابت را روی طیف استاندارد آیین نامه مشخص کنید. .35

 محدوده جابه جایی ثابت را روی طیف استاندارد آیین نامه مشخص کنید. .36

 طیف شتاب رسم کنید.منحنی مقدار مقاومت سازه را بر روی  .37

 باشد؟هایی منطبق با طیف استاندارد آیین نامه میه قسمتمقاومت محاسبه شده از آیین نامه در چ .38

 در کدام بخش طیف استاندارد، مقاومت سازه با طیف انطباق ندارد؟ .39

 با دو دیدگاه ارتعاشاتی و رفتار سازه در خصوص سوال فوق بحث کنید. .41

 های بلند، طیف استاندارد برای تخمین مقاومت مناسب است یا دریفت؟در سازه .41

 در خصوص برش پایه کمینه چیست؟ 2811ویرایش سوم استاندارد ضوابط  .42

 های منظم چقدر است؟حداقل مقدار برش پایه تحلیل طیفی برای سازه .43

 چقدر است؟های نامنظم حداقل مقدار برش پایه تحلیل طیفی برای سازه .44
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 در صورت وجود طیف ساختگاه، حداقل مقدار برش پایه تحلیل طیفی چقدر است؟ .45

 در خصوص برش پایه کمینه چیست؟ 2811استاندارد  چهارمایش ضوابط ویر .46

بود، فقط با توجه به مالحظه تغییر صورت گرفته در ضریب چه مقدار می 2811در ویرایش سوم استاندارد  𝐶𝑚𝑖𝑛اگر  .47

 شد؟می 2/1در ویرایش چهارم تبدیل به  4/1رفتار 

 ، چقدر است؟2811شدید در ویرایش چهارم استاندارد های نا منظم حداقل برش پایه تحلیل طیفی برای سازه .48

 ، چقدر است؟2811های نا منظم در ویرایش چهارم استاندارد حداقل برش پایه تحلیل طیفی برای سازه .49

 ، چقدر است؟2811های منظم در ویرایش چهارم استاندارد حداقل برش پایه تحلیل طیفی برای سازه .51

 های نا منظم در مقایسه باه تخفیفی برای حداقل برش پایه تحلیل طیفی سازهچ 2811در ویرایش چهارم استاندارد  .51

 ویرایش سوم منظور شده است؟

های منظم در مقایسه با چه تخفیفی برای حداقل برش پایه تحلیل طیفی سازه 2811در ویرایش چهارم استاندارد  .52

 ویرایش سوم منظور شده است؟

 استانداردهای آمریکای در خصوص برش پایه کمینه چیست؟های قبلی و جدید ضوابط ویرایش .53

 ویرایش سوم پاداش بیشتری منظور گردیده یا ویرایش چهارم؟ 2811برای تحلیل طیفی در استاندارد  .54

 است؟ 2811در تناظر با چه پارامتری در استاندارد  ASCEدر استاندارد  𝑆𝐷𝑆جایگاه  .55

 شود؟محاسبه می ایاز چه رابطه UBC 97حداقل برش پایه در  .56

 از کجا آمده است؟ ASCEدر فرمول برش پایه کمینه  144/1ضریب  .57

 را در یک نمودار رسم کنید. UBC 97و  ASCE 7-02 ،ASCE 7-05برش پایه کمینه سه استاندارد  .58

 چند برابر ویرایش سوم است؟ 2811نیروی زلزله در ویرایش چهارم استاندارد  .59

برابر ویرایش سوم است، بر اساس خطر لرزه  4/1در ویرایش چهارم،  2811استاندارد با توجه به این که نیروی زلزله  .61

 باشد؟نمی  AI14/1بحث کنید چرا برش کمینه  ASCEخیزی، نوع زمین و رابطه مبتنی بر 

بر اساس ساختگاه انتخاب نشده است، این موضوع  ASCEضریب برش کمینه مشابه  2811دانیم در استاندارد می .61

 هایی مخاطره آمیز است؟نوع سازه برای چه

 شد؟به نوع ساختگاه وابسته می 2811آیا بهتر نبود که ضریب برش کمینه در استاندارد  .62

 کمتر است یا بیشتر؟ ASCEدر مقایسه با استاندارد  12/1به میزان  2811در استاندارد   𝐶𝑚𝑖𝑛مقدار  .63

 دو اثر طیف شامل چیست؟ .64

 شده است را بیان کنید.دو اثر خاک که در طیف لحاظ  .65

اثر نوع خاک در نظر گرفته شده است، به چه معنی  ASCEاینکه در محاسبه ضریب برش پایه کمینه در استاندارد  .66

 است؟
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 شود؟دی از طیف بازتاب دیده میو، نم2811آیا در محاسبه مقدار برش پایه کمینه در استاندارد  .67

 بحث کنید. ASCEدر خصوص کران باالی برش پایه کمینه بر اساس  .68

 بحث کنید. ASCEدر خصوص کران پایین برش پایه کمینه بر اساس  .69

 را بررسی کنید.  ASCE سیر تاریخی تغییرات برش پایه کمینه در استاندارد  .71

 ؟ ASCE 7-05منطقی تر است یا   ASCE 7-02ضابطه برش پایه کمینه در استاندارد .71

 باشد؟صحیح نمی ASCE 7-05رش پایه کمینه در استاندارد ای مشخص شد فلسفه ببر اساس مطالعات چه پروژه .72

 ای مختلف بحث کنید.در استانداردهای لرزه driftدر خصوص مقدار برش پایه کمینه برای کنترل  .73

 در جایی که برش پایه کمینه حاکم است، بر چه اساسی است؟ UBC97در  driftمحاسبه  .74

 بررسی کنید. ASCEهای مختلف ایشررا در وی driftتغییرات برش پایه کمینه در کنترل  .75

 الزامی است؟ drift، برش پایه کمینه بری کنترل 2811آیا در استاندارد  .76

 ؟driftهای بلند، کنترل مقاومت حاکم است یا در ساختمان .77

 چند نوع برش پایه کمینه ارائه شده است؟ ASCE 7-10در  .78

 ندارد؟ 2811تاندارد معادلی در اس ASCE 7-10کدام برش پایه کمینه در  .79

 است؟ UBC 97ای در معادل چه برش پایه ASCE 7-10برش پایه کمینه مربوط به حوزه نزدیک در  .81

سازه های بلند، معافیت استفاده از برش پایه مستخرج از طیف به  driftبرای کنترل  2811آیا این موضوع که در  .81

 جای برش پایه کمینه لحاظ نشده است، منطقی است؟

 متعارف در سایر کشورها در خصوص برش پایه کمینه چیست؟ضوابط  .82

 چیست؟ 8ضابطه برش پایه کمینه در یوروکد  .83

 چیست؟ استاندارد یوگوسالویضابطه برش پایه کمینه در  .84

 برای خطر نسبی کم محاسبه کنید. UBCبرش پایه کمینه را بر اساس ضریبی از وزن در  .85

 برای خطر نسبی زیاد محاسبه کنید. UBCبرش پایه کمینه را بر اساس ضریبی از وزن در  .86

 برای خطر نسبی کم محاسبه کنید. IBCبرش پایه کمینه را بر اساس ضریبی از وزن در  .87

 برای خطر نسبی زیاد محاسبه کنید. IBCبرش پایه کمینه را بر اساس ضریبی از وزن در  .88

 تغییر می کند؟  بر اساس خطر نسبی زلزلهتاندارد نیوزلند آیا برش پایه کمینه در اس .89

 ای است؟ضریب برش پایه کمینه در استانداردهای مختلف در چه محدوده .91

 ، در مقایسه با سایر استانداردها چگونه است؟2811ضریب برش پایه کمینه در استاندارد  .91

 در صورت انجام تحلیل طیفی چیست؟ارتباط بین ضریب برش کمینه با کاهش برش پایه استاتیکی معادل  .92

 نحوه برخورد طراحان آمریکایی با این ضوابط چیست؟ .93
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 را در محاسبه تغییرمکان به صورت ترسیمی مقایسه کنید. ASCEاستاندارد  5-8-12و  3-8-12رابطه  .94

ی مندر برش پایه تحلیل طیفی از لحاظ سه سطح غیر ایمن، ایمنی معمولی و ای 85/1در خصوص اعمال ضریب   .95

 باال بحث کنید.

در برش پایه تحلیل طیفی از لحاظ سه سطح غیر ایمن، ایمنی معمولی و  85/1در خصوص عدم اعمال ضریب  .96

 ایمنی باال بحث کنید.

 نحوه برخورد طراحان ایرانی با این ضوابط چگونه باید باشد؟ .97

شدن برش پایه حداقل اعمال  برش پایه تحلیل طیفی در صورت حاکم 85/1آیا ضریب  ASCEبر اساس استاندارد  .98

 شود؟می

 در خصوص سوال فوق چگونه است؟ 2811رویکرد استاندارد  .99

 در رابطه با سوال فوق وجود دارد؟ 2811چه راهکارهایی در خصوص ابهام استاندارد  .111


