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ABSTRACT 
The seismic response of the nuclear tower is analyzed by investigating the 

frequency response during the main recorded events. The dynamic characteristics of 
the nuclear tower under seismic response with higher intensity are pointed out the 
dominant seismic time history components determines the response characteristics of 
the tower.  

The nuclear tower coupled with the seismic loadings will amplify the damages to 
the structure. These results are consistent with field observations after major seismic 
response, this explains the symmetry of the nuclear tower damage during seismic 
response.    

Seismic resistance measures, such as viscous damping or energy dissipation, 
dynamic properties and nuclear tower vibration elements will help to increase the 
accuracy of the life model. In this paper, improvement in using computing program 
and mathematical algorithms will increase both the accuracy and confidence of the 
results.     

The contact problem of the nuclear tower structure is another direction for a 
detailed understanding the mechanism of the nuclear tower structure interaction, such 
as mode shapes, eigenvalues/vectors, deformation, propagation and non-propagation of 
cracks, and the stresses slip of the foundation caused by random seismic loading that 
can lead to damage. This study is helpful for designing new seismic resistant nuclear 
towers structures to reduce damage. 
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   نووي  برجل ستجابة الزلزاليةالااضرار 

 الخالصة
تـردد االسـتجابة للبـرج أثنـاء      التحقق منتم تحليل االستجابة الزلزالية لبرج نووي من خالل 

ظـروف   ان الخصائص الديناميكيـة للبـرج النـووي تحـت     .الظروف الرئيسية المسجلة للترددات
يحـدد   سيادة مكونات مسـار زمـن االسـتجابة    تشير الى انهالعالية لالستجابة الزلزالية  االجهادات

األضرار  يودى الى تسريع حمال الزلزالية باال ةبرج النووي مقرونالحالة  .خصائص االستجابة للبرج
هـذا  والكبـرى   يةستجابة الزالزلالبعد ا مجال واضحمع  تتوافقهذه النتائج  .بهيكل البرجحق تلالتي 
مقاومـة  الخاصـة ل  الحـاالت  ان مقياس .ستجابة الزلزاليةالبرج النووي خالل االتناظر اضراريفسر 

النـووي   واهتزاز اجزاء البـرج  الديناميكيةالزالزل، مثل التخميد اللزج أو تبدد الطاقة، والخصائص 
البـرامج   اسـتخدام  التحسـن فـي   في هذا البحثأيضا،  .حساب عمر النموذج تساعد على زيادة دقة
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ان   .النتـائج ايجـاد  زيادة كل من الدقة والثقة فـي   ساعدت فيوالخوارزميات الرياضية  الحاسوبية
هو اتجاه آخر لفهم مفصل آللية للتفاعـل  ي النوو هيكل البرجل التي تم دراستها في هذا البحثمشكلة ال
لشـقوق ،  ل لنموعدم االنمو وتشوه، وال، والترددات الطبيعية،  النسوقالنووي ، مثل البرج هيكل  مع

 .الزلزالية العشوائية يمكن أن تؤدي إلى أضـرار الناتجة من االحمال ألساس ل القيةواالجهادات االنز
  .للحد من الضررومقاومة للزالزل لالبراج النووية هذه الدراسة مفيدة لتصميم هياكل جديدة 

  الزلزالية ،الكلل،االهتزازات العشوائية،محطات القدرة النووية :كلمات مرشدة
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