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  نخستسخن 

- نحوي است كه با تعداد محدودي كتاب نميتنوع و گستردگي مباحث مرتبط با مهندسي زلزله به

فرد در هاي منحصربهيكي از كتاب.يك مجموعه منسجم از دانش اين حوزه را تدوين كرد توان

اين . ها تأليف داتتا مي باشد كه ترجمه آن اكنون در اختيار شماستاي سازهاين حوزه، تحليل لرزه

 ترجمه كرده است و بنده نيز از آن زمان تا 90تا  88آقاي حسن محمدي در بازه زماني را كتاب 

مترجم عزيز بسيار دلسوزانه و . در سه مرحله ويرايش ادبي و فني را انجام دادم 96پايان فروردين

اكنون در كتاب،  اگر. آمد را انجام داده كتاب بود و آنچه از دستش بر ميمصادقانه در خدمت ترج

ست كه شايد در حد نقص و اشكالي هست به خاطر كوتاهي احتمالي بنده در بررسي كامل كتاب ا

  .هاي بعدي، شناسايي و رفع خواهد شدكمال نبوده است ولي در چاپ

 95با دقت بسيار بااليي در بازه زماني پاييز كل كتاب را چاپ پيشپيمان رجائيان مهندس آقاي 

از . خواني كرده و كمك شاياني در تكميل ويرايش ادبي و علمي انجام دادندنمونه 96تا فروردين 

  .كنمتالش صادقانه ايشان كه در تسريع چاپ كتاب بسيار تأثير داشت، صميمانه تشكر مي

فصـل اول  انجـام اصـالحات ادبـي و علمـي      خـواني و فرد نيـز در نمونـه  سركار خانم آزاده نوري

. اي داشتند و بخشهايي از اصالحات الزم در فصل پنجم را نيز با دقت انجام دادندهمكاري ارزنده

  . شوداز زحمات ايشان، مجدانه تقدير مي

همكـاري   آرايـي كتـاب  بنـدي و صـفحه  فر و رحيم شـوقي در اسـتايل  آقايان مهندس علي رئوفي

اي از كتاب را سركار خـانم مونـا سـروري و سـبا     هاي عمدهچيني بخشروفح. ارزشمندي كردند

  .شودسروري با دقت انجام دادند؛ از ايشان تقدير مي

هايي را بازنويسي اساسي و هرچند بنده در سه مرحله ويرايش ادبي و علمي اين كتاب، حتي بخش

دارد كه فقط شما خوانندگان گرامي ام، ولي باز هم اشكاالت و ابهاماتي در كتاب وجود كامل كرده

. قرار گيردتوانيد با دقت، آنها را شناسايي كرده و اطالع دهيد تا در چاپ بعدي مورد نظر مي

  .شودپيشاپيش از اين همكاري شما تشكر مي

  .موجود استdastnameh.irسايت اطالعات مفيدي در 

  پورمحمدرضا تابش

tabeshpour@yahoo.com 



  

 

 

 

  فهرست مطالب

 1     شناسيلرزه :��� اول

  2    مقدمه  1.1

  3  هاي داخلي آنزمين و قسمت       1.1.1

  4 اي صفحهساخت زمين        1.1.2

  7 علل زلزله        1.1.3

  9    ايامواج لرزه  1.2

    14  گيري زلزلهپارامترهاي اندازه  1.3

  LM(  17(بزرگاي محلي        1.3.1

( حجميج بزرگاي مو       1.3.2
b

M(  18    

(بزرگاي موج سطحي        1.3.3
s

M(  18  

(اي لرزهبزرگي ممان        1.3.4
w

M(  19  

  21   آزاد شدن انرژي       1.3.5

  22  شدت زلزله       1.3.6

  23   گيري يك زلزلهاندازه  1.4

  27   خاطر ماهيت خاكها بهاصالح زلزله  1.5

  29  ايتحليل خطر لرزه  1.6

    29  )قطعي(تعيني اي تحليل خطر لرزه       1.6.1

  31   يتروش احتماالبهتحليل خطر        1.6.2

  39    اي در يك ساختگاهخطرپذيري لرزه       1.6.3

  42    بندي براساس تحليل خطرريزپهنه مفهوم       1.6.4

 
  50    هااي سازههاي لرزهورودي: فصل دوم

 

  51    مقدمه  2.1

  51    زمانيي ركوردهاي تاريخچه  2.2

  54  حركت زمين يفركانس محتواي  2.3



  

 

  61  تابع چگالي طيفي توان حركت زمين  2.4

  66  طيف پاسخ زلزله  2.5

  67  ، سرعت و شتابجاييجابههاي طيف       2.5.1

    69  طيف انرژي و طيف فوريه       2.5.2

Dطيف تركيبي        2.5.3 V A−   71  )شتاب -سرعت -جاييجابه( −

  75   طيف پاسخ طرح و ساختار آن       2.5.4

  80     هاي طرحزلزله       2.5.5

  82   يتهاي پاسخ احتماالطيف       2.5.6

  82   هاي خطي يكنواختهاي مخصوص ساختگاه و طيفطيف       2.5.7

  92     هاي مصنوعيشتاب نگاشت ايجاد  2.6

   93  شتاب نگاشت سازگار طيف پاسخ       2.6.1

  94   شتاب نگاشت سازگار با تابع چگالي طيفي توان       2.6.2

  95   ايبيني پارامترهاي ورودي لرزهپيش  2.7

  PHA    96و  PGA،PHVابي يروابط پيش       2.7.1

  101   يابي براي مدت زماني پيشرابطه       2.7.2

(شتاب زمين  rmsيابي براي مقدار روابط پيش       2.7.3
rms

A(   102  

   102  يابي طبق فوريه و طيف پاسخروابط پيش       2.7.4

  106    حركت زمين PSDFيابي روابط پيش       2.7.5

  109   يابي تابع مدولهروابط پيش       2.7.6

  112  يابي براي تابع همبستگيروابط پيش       2.7.7

  

121    تحليل پاسخ براي حركات مشخص زمين :فصل سوم  

 

  122    مقدمه  3.1

  SDOF(    122(ي حركت براي سيستم يك درجه آزادي معادله  3.2

  123ي حركت برحسب حركات نسبي جرم    معادله       3.2.1

  123ي حركت برحسب حركت مطلق جرم   معادله       3.2.2

  124   ي حركت در فضاي حالت معادله       3.2.3

  MDOF(    125(معادالت حركت سيستم چند درجه آزادي   3.3

  125معادالت حركت براي تحريك يك پايه           3.3.1



  

 

    134گاهي    معادالت حركت براي تحريك چندتكيه       3.3.2

  142معادالت حركت در فضاي حالت         3.3.3

  SDoF (   144(زادي ي آتحليل پاسخ سيستم يك درجه  3.4

   144ل    ي زماني با استفاده از انتگرال دوهامتحليل حوزه       3.4.1

  149نيومارك      βي زماني با استفاده از روش تحليل حوزه       3.4.2

  151   ي زماني در فضاي حالت تحليل حوزه       3.4.3

  152   ي فركانس با استفاده از تبديل فوريه تحليل حوزه       3.4.4

  MDoF (   157(هاي چند درجه آزادي تحليل پاسخ سيستم  3.5

  159  مستقيم  تحليل        3.5.1

  171   يتحليل مود       3.5.2

  175  كاهش اندازه         3.5.3

  178خلي    ي نيروهاي دامحاسبه       3.5.4

  179    ي فضاي حالتي زماني براي معادلهدرحوزه يتحليل مود       3.5.5

  180ي فضاي حالت   ي فركانس براي معادلهدر حوزه يتحليل مود       3.5.6

  MATLAB    183نويسيمراحل محاسباتي برنامه       3.5.7

 

211     تحليل طيفي حوزه فركانس:  فصل چهارم  

  212    مقدمه  4.1

  212    فرآيند تصادفي مانا  4.2

  215     سري فوريه و انتگرال فوريه  4.3

  218     توابع همبستگي و همبستگي متقابل  4.4

(تابع چگالي طيفي توان   4.5
xx

S ( و تابع چگالي طيفي توان متقابل)
xy

S(  219  

  PSDF(    222(ماتريس تابع چگالي طيفي توان   4.6

4.7  PSDF  ها وPSDF     226هاي متقابل مشتقات فرآيند  

  SISO    (227(سيستم يك خروجي يك ورودي   4.8

  226   ايهطنقو چند  ايهطنقبا تحريك يك ) MDoF( سيستم  4.9

  232اي    هطك نقيتحريك        4.9.1

  234اي    تحريك چند نقطه       4.9.2

  237جايي مطلق    جابه PSDFتعيين        4.9.3

  241نيروهاي انتهايي عضو     PSDFماتريس   4.10



  

 

  245   يتحليل طيفي مود  4.11

  247    فضاي حالتبندي لتحليل طيفي با استفاده از فرمو  4.12

مراحل ايجاد يك برنامه براي تحليل طيفي در   4.13

MATLAB 251گاهي   براي تحريك چندتكيه  

	
  257   روش طيف پاسخ: ��� ��

  258    مقدمه  5.1

  259ي معادل و روش طيف پاسخ تحليل    مفهوم نيروي جانب  5.2

  259اي   تحليل طيف پاسخ براي تحريك يك نقطه  5.3

  259اين روش     يتوسعه       5.3.1

  261دها    وقوانين تركيب م       5.3.2

  266   ها هاي ساختماني دوبعدي، دودكشاستفاده از قاب       5.3.3

  268    سه بعدي  مرتفع يهادر ساختمان روش اعمال اين       5.3.4

  270ايه    پتحليل طيف پاسخ براي تحريكات چند   5.4

  270معرفي اين روش           5.4.1

  MATLAB    274ي برنامه در مراحل ارايه       5.4.2

  279با روش طيف پاسخ     ثانويه هايتحليل سيستم  5.5

  281بي    تقري يدوروش تحليل طيف پاسخ م  5.6

  282    زلهلزروش ضريب   5.7

  282   زلهلزشرح روش ضريب        5.7.1

  283توزيع نيروهاي جانبي           5.7.2

  284ي پريود اصلي    محاسبه       5.7.3

  284ي برش پايه    محاسبه       5.7.4

  285ي مختلف    نامهي ضوابط مذكور در چندين آئينمقايسه  5.8

  286)    2000(المللي ساختمان ي بيننامهآئين       5.8.1

  289)    1995( ي ملي ساختمان كانادا نامهآئين       5.8.2

  290)    1995) (يوروكد(ي اروپا نامهآئين       5.8.3

4203(ي نيوزلند نامهآئين       5.8.4 :1992NZ    (292  

1893(ي هند نامهآئين       5.8.5 2002IS −    (293  

 



  

 

301       هااالستيك سازهاي غيرپاسخ لرزه: فصل ششم  
  302    مقدمه  6.1

  303ها براي نيروهاي زلزله     تحليل غيرخطي سازه  6.2

  304معادالت حركت            6.2.1

  SDOF    305حل معادالت حركت براي سيستم        6.2.2

  310  بدون اندركش دو جهتي MDOFحل معادالت حركت براي سيستم        6.2.3

  316با اندركنش دو جهتي     MDOFحل معادالت حركت براي سيستم        6.2.4

  325     االستيك قاب هاي ساختماني چند طبقهتحليل غير  6.3

  335    تحليل پوش اور   6.4

  341پذيري و طيف پاسخ غيراالستيك     مفاهيم شكل  6.5

  341پذيري    شكل       6.5.1

  344طيف پاسخ غيراالستيك            6.5.2

  348پذيري در يك سازه چند طبقه     شكل  6.6

  

354    سازه -اي خاكاندركنش لرزه: فصل هفتم  

  355    مقدمه  7.1

  355    انتشار موج در خاك  7.2

  359    بعدي و تحليل پاسخ زمينانتشار موج يك  7.3

  FFT    363تحليل پاسخ زمين با استفاده از       7.3.1

  364ي زماني    در حوزه) خطي و غيرخطي(تحليل پاسخ زمين        7.3.2

  367    ي زمانحوزه در 3Dيا  2Dتحليل پاسخ  7.4

  375    اندركنش ديناميكي خاك و سازه   7.5

  378سازي مسايل واقعي    آلدار و ايدهمسايل كران       7.5.1

  382روش مستقيم           7.5.2

  385روش تحليل زيرسازه            7.5.3

  396با استفاده از تكنيك زيرسازه      يتحليل مود       7.5.4

  399    معادل ميراگر -تحليل فنر       7.5.5

  404معادل      يتحليل تقريبي با استفاده از ميرايي مود       7.5.6

  409     خاك -اندركنش سازه شمع  7.6



  

 

  411تحليل مستقيم            7.6.1

  411تكنيك زيرسازه            7.6.2

  413ميراگر معادل      -تحليل فنر       7.6.3

  417     هاي مدفوناي سازهلرزهتحليل   7.7

  418تحليل كرنش مسطح            7.7.1

  420تحليل در جهت طولي            7.7.2

  

432      هااي سازهتحليل قابليت اطمينان لرزه: فصل هشتم  
  433    مقدمه  8.1

  434     هاعدم قطعيت  8.2

  435     عتمادا مساله قابليت بندي فرمول  8.3

  437     شكستي يافتن احتمال هاروش  8.4

  FOSM    (437(روش ممان دوم درجه اول        8.4.1

Hasofer(ليند  -روش هاسوفر       8.4.2 Lind−    (439  

  443درجه دوم      عتمادروش قابليت ا       8.4.3

  443     مبتني بر شبيه سازي عتماداروش قابليت        8.4.4

  444     ايلرزه عتماداتحليل قابليت   8.5

  447   ها با توجه به عدم قطعيت ورودي زمينسازه عتماداتحليل قابليت      8.5.1

  448   اي ساختگاههاي با استفاده از پارامترهاي خطرپذيري لرزهسازه عتمادا تحليل قابليت     8.5.2

  453    زمينتعيني ها براي حركت زهآستانه سا عتمادا تحليل قابليت     8.5.3

  457    ها براي حركت تصادفي زمينسازهين گذر اول عتمادا تحليل قابليت     8.5.4

  462ها با استفاده از يك ماتريس احتمال آسيب  سازه عتمادا تحليل قابليت     8.5.5

  465ها    سازهتي ساده شده تحليل خطرپذيري احتماال    8.5.6

  

475     هااي سازهكنترل لرزه: نهمفصل   
  476    مقدمه  9.1

  477اي   سازي لرزهجدا  9.2

  LRB   (477(گاه الستيكي چند اليه تكيه       9.2.1

  479گاه نيوزلند    سيستم تكيه       9.2.2



  

 

FBIR(جداساز اصطكاكي فنري        9.2.3 −    (481  

  482سيستم جداساز اصطكاكي خالص           9.2.4

  482گاه لغزشي االستيك    تكيه       9.2.5

  FPS   (484(سيستم پاندولي اصطكاكي        9.2.6

  485ها    گاهي و مشخصات آنهاي تكيهجداسازي  9.3

  489طرح هندسي           9.3.1

  491هاي داراي جداساز    تحليل ساختمان  9.4

  492هاي جدا شده    هاي داراي جداساز با پيتحليل ساختمان       9.4.1

  495روش حل           9.4.2

  499تحليل ساختمان داراي جداساز با دال پايه           9.4.3

  507هاي داراي جداساز پايه    طراحي ساختمان  9.5

  508   )يه سازه جداسازي شدهبندي اولطراحي جداساز و اندازه(طراحي مقدماتي        9.5.1

  511تحليل پاسخ سازه داراي جداساز           9.5.2

  512  ي زماني غيرخطي تحليل تاريخچه       9.5.3

  517شده     تنظيمميراگر جرمي   9.6

  524    دي كوپلهوتحليل م       9.6.1

  525     تحليل مستقيم       9.6.2

  525تحليل فضاي حالت            9.6.3

  529ميراگرهاي ويسكواالستيك       9.7

  529مدل سازي ميراگرهاي ويسكواالستيك            9.7.1

  533با ميراگر ويسكواالستيك      MDOFسيستم        9.7.2

P(روش شبه نيروي تكراري        9.7.3 F−     (536  

  537     يروش انرژي كرنشي مود       9.7.4

  539حل فضاي حالت            9.7.5

  543     روش تحليل طيف پاسخ       9.7.6

  544اي فعال     كنترل سازه  9.8

       547     پايداري       9.8.1

  548پذيري     ه شاهدمپذيري و كنترل       9.8.2

  550شاهد حالت يا ناظر وضعيت            9.8.3

  554      هاي كنترل فعالالگوريتم  9.9



  

 

  554تكنيك جانمايي قطب           9.9.1

  559كنترل بهينه خطي كالسيك            9.9.2

  565اي     كنترل بهينه لحظه       9.9.3

  567هاي عملي    محدوديت       9.9.4

    569  فعالكنترل نيمه  9.10

  569فعال     وسايل كنترل نيمه     9.10.1

  571كنترل     هاي الگوريتم     9.10.2

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شناسيلرزه  
 

1 فصل  
  2    مقدمه  1.1

  3  هاي داخلي آنزمين و قسمت       1.1.1

  4 اي صفحهساخت زمين        1.1.2

  7 علل زلزله        1.1.3

  9    ايامواج لرزه  1.2

    14  گيري زلزلهپارامترهاي اندازه  1.3

  LM(  17(بزرگاي محلي        1.3.1

( حجميج بزرگاي مو       1.3.2
b

M(  18    

(بزرگاي موج سطحي        1.3.3
s

M(  18  

(اي لرزهبزرگي ممان        1.3.4
w

M(  19  

  21   آزاد شدن انرژي       1.3.5

  22  شدت زلزله       1.3.6

  23   گيري يك زلزلهاندازه  1.4

  27   خاطر ماهيت خاكها بهاصالح زلزله  1.5

  29  ايتحليل خطر لرزه  1.6

    29)  قطعي(تعيني اي تحليل خطر لرزه       1.6.1

  31   روش احتماالتيبهتحليل خطر        1.6.2

  39    اي در يك ساختگاهزهخطرپذيري لر       1.6.3

  42    بندي براساس تحليل خطرمفهوم ريزپهنه       1.6.4

  



 

 

 

  

  مقدمه 1.1

حـاكي از ان اسـت كـه ايـن     شناسي مطالعات زمين و  سطح زمين است  گذاريزلزله حركت ناگهاني و 
بـه   .داده اسـت افتد و حتي قبل از حيـات روي مـي  صدها ميليون سال است كه در زمين اتفاق ميپديده 
قـدرت تخريـب    مشـخص و واضـح و نيـز    علت يا علـت هـاي  اين پديده، نبودن  تصادفيماهيت  خاطر

طبيعي است كـه ناشـي از قهـر    ماوراء اي براين باور بودند كه زلزله پديده هاي باستانتمدناسفناك آن، 
اي شناسي، مشخص شد كـه زلزلـه پديـده   مقياس زماني زمين بر اساسدر اواسط قرن هفدهم  .خداست

در  بنابراين كارهـاي بعـدي  . زمين در وقوع آن دخالت دارند يطبيعي است كه فرآيندهايي در دل سياره
گيـري  ابـزار دقيـق انـدازه    سـاخت  در چشمگيريهاي پيشرفت منجر به 19ويژه در قرن به اين زمينه و 

آوري و هاي مختلف جمـع آمده از زلزلهدستهشناسي باطالعات لرزهن پس ، آاز . لرزه شدهاي زمينداده
هـا  از ايـن داده حتي  در مـواردي  . ه به سرانجام برسدي زلزلبندي و شناخت پديدهپهنهكار تحليل شد تا 

 ارائـه  منجـر بـه    خـود   ينوبهاستفاده شد كه به نيز ر داخلي زمينبراي بررسي و تجزيه و تحليل ساختا
 شناسـي لـرزه  داده هـاي دسـت آمـده از   همجموعه اطالعات ب. علل زلزله گرديد توصيفهايي براي تئوري
تـر  مشخص سببها جهت مقابله با زلزله كمك كرد و در عين حال طقي سازهبه طراحي من ،آوري شدهجمع

  هـا طراحـي   بايسـت بـراي مقابلـه بـا آن    ها ميسازهاين  هاي آينده نيز شد كهزلزله غيرقطعيشدن ماهيت 
  .نيز ظهور كردند ایي مقاوم لرزههاها و طرحي در مواجه با زلزلهتبنابراين، مفاهيم احتماال .شدندمي
آن اسـتفاده   اثـرات شناسي براي شـناخت زلزلـه و   هاي لرزهشناسان و هم مهندسان زلزله از دادهلرزه هم
بـه موضـوعات    عمـدتاً شناسـان  لرزه. ندكندنبال مياز اين كار  اما هر گروه هدف خاص خود را  كنندمي
ـ  دهند كه پـيش شناختي آن توجه نشان ميهاي زمينها و جنبهزلزله كلي ه نيـز از جملـه ايـن    بينـي زلزل

ها توجه دارنـد كـه قادرنـد    از طرف ديگر، مهندسان زلزله، بيشتر به اثرات موضعي زلزله. موضوعات است
ورنـد  آشناسي را به شكلي در مـي هاي لرزهها دادهآن. ها وارد كنندتوجهي را به ساختمانهاي قابلآسيب

 .دهنـد را انجام مـي  هاو در نتيجه طراحي ايمن سازه ها مناسب استبيني خرابي وارد به سازهكه براي پيش
گيرنـد و در  مورد توجه مهندسان قرار مـي  تا حدي شناسي وجود دارند كه اما موضوعات متعددي در لرزه

اي ها در طراحي لـرزه شناسي و كاربرد آنهاي لرزهشناخت هرچه بهتر داده ويژه به به تواناين ميان  مي
  .گيرندصورت خالصه مورد بحث قرار مياين موضوعات به ،در ادامه. نمودها اشاره سازه
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  هاي داخلي آنزمين و قسمت 1.1.1

با سرد شدن زمين، ايـن اجـرام   . در هنگام تشكيل زمين، گرماي زيادي در اثر گداخت اجرام توليد شد
 بـه سـمت  تر كهاي سبو تودهكردند مركز حركت  به سمتاي كه به گونهتر شدند سنگين متراكم و
 انجام شـده بـه كمـك     شناسيهاي زمينپژوهش. شدن زمين شداين امر سبب  چند اليه . باال آمدند

 تنـد رعبااست كه  د كه زمين در اصل از چهار اليه مجزا تشكيل شدهندهشناسي نشان ميهاي لرزهداده
   تـرين بيرونـي . انـد  شـده  دهدانمـايش   1.1هسته داخلي، هسته بيروني، گوشته و پوسته كـه در شـكل   : از

ايـن  . اسـت كيلـومتر   40تـا   5امت متغيـري دارد كـه از   شود ضـخ زمين كه پوسته ناميده مي ياليه
كشـف   )Mohorovicic( يكچابتدا توسط موهورووي) گوشته(بعدي  يناپيوستگي ميان پوسته و اليه

به ايـن   وري از گوشته به پوستهاي عبيك با مشاهده دقيق تغييرات در سرعت امواج لرزهچموهورووي. شد
 .شـد  ناميـده  Mناپيوسـتگي  ،اختصـار  بـه يك و يا چموهورووي ،اين ناپيوستگي ،رو ازاين .مدكشف نايل آ

skmتا  4در پوسته از ) Pموج(اي سرعت متوسط امواج لرزه  نسبتاًه اقيانوسي پوست. استمتغير  8/
ايـن پديـده اصـل    . ضـخيم اسـت   نسـبتاً  ،هازير كوه يكه پوستهدر حالي ؛است) km15-5(باريك 

گوشته شناور  رويآن پوسته  بر اساسدهد كه را نيز نشان مي )principle of isostasy(ايزوستازي 
كـه  همانطور(صلب است  كامالًي است كه االياصل، گوشته متشكل از يك اليه ب بر اساس اين. است

ليتوسـفر ناميـده    120kmاين اليه بااليي همراه با پوسته به ضخامت تقريبـي  ). پوسته صلب است
اين . ادامه دارد 200kmتاشود و مي اي وجود دارد كه استنوسفر ناميدهزير اين اليه منطقه. شودمي

استنوسفر تنها بخشـي  . از جنس سنگ مذاب است و ماهيتي خميري يا پالستيك دارد احتماالً منطقه
ماهيـت   بـه خـاطر  دهد اما اختصاص مي به خودرا ) ∽2900km(كوچكي از كل ضخامت گوشته 

1000(در زير گوشته . روي آن شناور است ،ليتوسفر آن، پالستيك 2900km− ( ،يرات سرعت تغي
ليتوسـفر شـناور   . همگـن اسـت   تقريباًدهد كه جرم آن تر است و اين نشان مياي بسيار كمموج لرزه

هـاي مختلـف   گروهي از صفحات با اندازهمتشكل از  كند بلكه همانند يك واحد يكپارچه حركت نمي
سـاخت   يناسـاس تئـوري زمـ    ،متفاوت است و اين تفاوت ، اندازه و جهت حركت در صفحات . است
اولين كسي بود كه وجود هسته ميـاني  ويچرت . در زير گوشته، هسته مياني قرار دارد .اي استصفحه
سپس مشخص شد كـه  . ]2[ ييد كردشناسي تأشواهد زلزلهبا  آن را ،الدهاماو بعد از. ]1[ كرد را كشف
. كننـد عبـور مـي  هر دو از گوشـته   SوP كه امواجدر حالي ؛گذرنداز هسته مياني مي Pتنها امواج

تشكيل شده ) 1290kmبه ضخامت( آهننيكل و  نظيراز فلزاتي و  بودههسته داخلي بسيار متراكم 
بـه  وجود دارد كه ) 2200kmحدودبه ضخامت ( چگالياي با همين در اطراف اين هسته اليه. است

فشـار  ، 02500cدر اين هسـته، دمـا حـدود    . گذرنداز آن نمي Sزيرا امواج  استمايع  رسد مي نظر

/ميليون اتمسفر و چگالي 4حدود  −g cm ، 025cبه ترتيباين مقادير  ،در نزديكي سطح. تاس 314

.اتمسفر و  1 / −g cm 31   .هستند 5
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  ايصفحهساخت زمين 1.1.2

 هايوجود پشته. ها استيافته ايده مربوط به جابجايي قارهاي تكاملصفحهساخت مفهوم اصلي زمين 
 و )transform faults(هاي انتقالي يا تراديسي ، گسلر، جزايهاهاي داخل اقيانوسكوهاقيانوسي،
ها، دو توده هاي وسط اقيانوسدر پشته. كنندييد ميها را تأشواهدي هستند كه جابجايي قاره زاكوهمناطق 

 به سمتي داغ فوران جريان گوشته به علتسپس . هم متصل بودنددر ابتدا به )هاقاره(رگ خشكي زب
انرژي اين جريان  .)1.2شكل (جدا شدند ها در اثر جريان همرفت گوشته، از هم سطح زمين در پشته

ها، يك با رسيدن مواد به سطح زمين و سرد شدن آن. گيردهمرفت از راديواكتيويته درون زمين نشأت مي
به ي جديد در واقع، پوسته. گيرد كه روي استنوسفر شناور استي اضافي روي ليتوسفر شكل ميپوسته
 .يابندصورت مداوم به سمت باال جريان ميب بههاي مذاشود زيرا سنگبيرون پخش مي سمت

 

  )http://nicee.org/EQTips.php( هاي دروني زمينقسمت 1.1شكل 

  
  جريانات همرفت موضعي در گوشته 1.2شكل 
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هاي مذاب ادامه رود و جريان رو به باالي سنگي جديد بعد از سرد شدن به قعر اقيانوس ميپوسته
فرضيه ( شد )sea-floor spreading(ها دريا گسترش كفظهور مفهوم  اين پديده سبب. يابدمي

هاي كه طبق آن پوسته اقيانوسي جديد در محل پشته 1960مطرح شده توسط هنري هس در دهه 
   .)شودميان اقيانوسي يعني محل واگرايي صفحات، ساخته مي

به جا رسد و در آندريا مي يابد تا وقتي كه ليتوسفر به يك ترانشه در عمقادامه مي گسترشاين 
. دني گردش مختلفي داراي الگوهاقاره هايجابجايي ).فرورانش( رودمي پايين واستنوسفر فرو سمت

قسمت ليتوسفر است كه صفحات بلكه لغزش چند  ؛افتدصورت يك واحد اتفاق نميدرنتيجه، به
تر در چندين صفحه كوچك همراهاصلي به ساختهفت صفحه زمين. شوندمي ناميده ساختزمين
 و كننداين صفحات در جهات مختلف و با سرعت متفاوت حركت مي. اند شده دادهنمايش  1.3 شكل

  . شونددر گوشته جذب مي مجدداً زاوهككنند و در مناطق از همديگر عبور مي انتقاليدر گسل 
: آورندوجود ميهكه سه مرز باي در اين موارد وجود دارد صفحه-كلي، سه نوع اندركنش ميانطوربه

دارند و مرزهاي واگرا در  وجود كوه زاگرا در مناطق مرزهاي هم. انتقاليگرا و مرزهاي واگرا، هم
  ).1.4 شكل( جايي واقع هستند كه در آن بريدگي ميان صفحات وجود دارد

 

 

  اصلي ساختزمينصفحات  1.3شكل 

  
  ايانواع مرزهاي ميان صفحه 1.4شكل 
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ي هازلزلهو  زلزله هستند رخداد براينواحي  ترينمحتمل در مرز صفحات از جمله ي واقعهاگسل
ها نيز در صفحات دور از اين تعدادي از زلزله. شوندناميده مياي هاي ميان صفحهزلزله ،حاصل
دو  لغزش به علتها در آن كهگويند اي ميهاي فرا صفحهها زلزلهدهند كه به آنها روي ميگسل

كند هاي جديدي ايجاد ميگسل،اين لغزش . افتدناگهاني انرژي اتفاق مي رهايي ،طرفه سنگ بسترها
توان و نميهستند ه لزلز علت ،خودها گسلتوجه داشت كه  بايداما . شوندهاي زلزله ناميده ميكه گسل

  .دانستحاصل زلزله  نها راآ

و  )ساعتگردو پاد گرد ساعت به سمت(راستالغز : شودشاهده ميم) جديد يا قديم(ها اين گسل دو نوع لغزش در
كه راستالغز در جهت در جهت قائم است درحالي، لغزش معمولي و معكوس. معمولي و معكوس) شيب لغز(

كند معمولي يا نرمال، سنگ بااليي به سمت پايين حركت ميهاي گسلدر  .)1.5 شكل( ،افتدافقي اتفاق مي
  .)1.5شكل ( دهدكوس عكس اين حالت رخ ميهاي معو در گسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  انواع گسل 1.5شكل 

 يا گرد تراسهاي گسل ،با توجه به جهت لغزش نسبيهاي حاصل از راستا لغزي را ترتيب، گسلهمينبه
اي ي زلزلههاهايي از گسلنمونه ؛دندهتركيب اين چهار نوع لغزش روي مي ها،در گسل. ندنامگرد نيز ميچپ

  :از اند عبارت
  .اندرياسن در گسل س 6.4mبا لغزش  300kmراستالغز به طول -الف
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60به طول  گردراستراستالغز  - ب km  در Imperial Valley 5يشينه لغزشبا بm.  
80طول گسل به - ج km  6با لغزش عموديm  زلزله نوبي ژاپن درمتر  4تا  2 ينبو لغزش افقي.  
200به طول گرد چپگسل جانبي  -د km در زلزله كانسوي چين.  

  علل زلزله 1.1.3

 .شـود منجر به تجمع كرنش در مرز و داخل صفحات مي به همديگرنسبت  ساختزمينصفحات  حركت
مثـل مـواد   (شـود  ها ذخيره مـي جابجايي سنگ به خاطرانرژي االستيك است كه  ،ي كرنشياين انرژ
 بـه مقـدار  وقتي كرنش در امتداد يك منطقه ضعيف و يا در گسل موجود يا مرز صـفحات   ).االستيك

ايـن  . شودشده آزاد مي دهد و انرژي كرنشي جمعحدي خود رسيد، حركت ناگهاني يا لغزش روي مي
شود كه از طريق يك محيط االستيك انتشـار  هاي سنگي مياالستيك در توده كار سبب توليد امواج

ها و يا مـرز صـفحات   در اثر لغزش در گسلها اغلب زلزله . دنرسزمين مي به سطحدر نهايت د و نيابمي
وجـود  هاي جديد بـه خـاطر زلزلـه بـه    است كه در آن گسل شده ديدهمتعددي  دهند اما مواردروي مي

 ،)ايهاي ميـان صـفحه  زلزله(دهند روي مي ساختزمينهايي كه در امتداد مرز صفحات و زلزله اندآمده
 دهندكه در نقاط دور از اين مرزها روي مي اي فرا صفحههاي زلزله. هستند يترهاي بزرگزلزله معموالً
 به عمودي و افقي يها در راستااين لغزش يا حركات در گسل. پديدآورندهاي جديدي توانند گسلمي

كـه لغـزش در روي آن اتفـاق     يطول گسل. شكل لغزش معمولي يا معكوس و يا راستالغز هستند 
طـول لغـزش روي    در ايهاي شديد، يك واكنش زنجيرهدر زلزله. است صد كيلومترچند  ،افتدمي
مان يك نقطه است و اين نقطه در امتداد زلزله ه منشأر لحظه در ه وش كرد كهنبايد فرام.دهدمي

  .كندگسل حركت مي
 )Reid( ريد .دهدها را شرح ميلغزش در امتداد خط گسل وقوع زلزله در اثر ،تئوري بازگشت ارتجاعي

در زلزلـه  اس انـدري گسل سـن  و گسيختگي در امتداد ، متمركز شد تئوري بازگشت ارتجاعي بر اولين بار
رسـاند   را به ايـن نتيجـه   او ،هاي برشي بزرگ در طول گسلجابجايي. مطالعه كرد را فرانسيسكوسان

زلزله حاصل از يك گسل . حاصل گسيختگي برشي ناگهاني است ،كه آزاد شدن انرژي در زمان زلزله
  :كندمراحل زيرا را طي مي معموالً
داخـل زمـين و پوسـته وجـود دارد،      سـاخت زمـين هاي فعاليت فرآيندهاي كند متعددي كه در به علت) الف

  .رسدمي حدي به مقداريك زمان معين  درن كرنش بزرگي ميداو  كندها در گسل تجمع ميكرنش مدت
هـاي  اليـه  و شـده  ايـن كـرنش آزاد  . افتـد ها درگسـل اتفـاق مـي   شدن سنگ لغزش در اثر خرد) ب

  ).1.6 شكل( گردنديبدون كرنش برم ها به وضعيتسنگ ي خردشده
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در اغلب موارد يك لغزش مركـب داريـم كـه    ). راستالغز يا معمولي(تواند از هر نوعي باشد اين لغزش مي) ج
ايـن وضـعيت معـادل دو جفـت نيـروي      ). 1.7شـكل  (آورد نيروهاي فشاري و كششي را در گسل پديد مي

  .شوندكوپل است كه ناگهان وارد مي
  .شودهاي نامنظم سنگ و انتشار سريع موج در تمام جهات مياين عمل سبب حركت توده) د
. استموج در حال انتشار پيچيده است و علت جابجايي و شتاب در ذرات سنگ و خاك زمين ) ه

در ضرب سطح گسلش  ضرب درسنگ  سختيبه صورت اي است و لرزه ممانهر كوپل همان  ممان
 شده استفادهگيري زلزله عنوان معياري براي اندازهر بهاز اين مقدا اخيراً. شودمي تعريف ميزان لغزش 

10 هرسالسرعت لغزش متوسط در هر گسل فعال . است 100mm− كندتغيير مي.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  تئوري بازگشت ارتجاعي 1.6شكل 
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 مقدمه 7.1
وقتي كه محيط خاك  سازهو هاي روزميني و زيرزميني، توجه به اندركنش خاك اي سازهدر تحليل لرزه

. در هنگام تحريك زلزله، سازه با خاك از اهميت بسزايي برخوردار است خيلي سفت نباشديا شالوده 
خود  يها به نوبهتغيير شكلشود. اين دهد و سبب تغييرشكل در خاك مياطراف اندركنش نشان مي

شود كه با حركت زمين ميدان آزاد متفاوت ها يا فصل مشترك خاك و سازه ميگاهسبب حركت تكيه
اين تغييرات خيلي  بسيار سفت. در خاك دهندبطور اساسي پاسخ سازه را تغيير ميها است. اين اندركنش

هاي فرضي مناسب براي سازه، تثبيت پي نظر كرد. بنابراين،صرف هاآنتوان از كوچك است و مي
سازه در و ترتيب،  اثر اندركنش خاك  به هميناند. است كه روي خاك سفت ساخته شده روزميني

زيرا در هنگام حركت  استنظر صرف قابل ها در خاك سفتهاي طويل مدفون مانند خط لولهسازه
سازه، بايد  و اندركنش خاك مسألهصحيح پروفيل آن شبيه به پروفيل خاك است. براي شناخت  زلزله

 اوالًاطالعات كافي داشته باشيم زيرا به دو دليل اصلي از انتشار موج زلزله در محيط خاك 
مشخصات ديناميكي حركت زمين ورودي به سازه بهبود حركت سنگ بستر در هنگام انتشار خاك 

هاي حركت زمين با خواص خت بهبوديبستگي دارد. بنابراين اطالع از انتشار موج در خاك براي شنا
، اطالع از مشخصات ارتعاش محيط خاك در اثر انتشار موج در تعيين توابع ثانياًخاك ضروري است. 

هاي امپدانس خاك و تعيين مرزهاي محيط خاك نيمه نامحدود در موقع انجام تحليل انتشار موج با روش
گيرد و قرار مي بحث موردتدا انتشار موج در خاك اهميت دارد. بنابراين در اين فصل اب عددي بسيار

 گيرند.سازه موردتوجه قرار مي و اي خاكسپس مسائل مربوط به اندركنش لرزه

 انتشار موج در خاك    7.2
در  xراحتي نشان داد كه نيروهاي خارجي نامتعادل در جهت توان به، مي7.1با توجه به شكل 

 ل با نيروي داخلي در همين جهت است و داريم:تعاد
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w,ايهاي ذرهسرعت )7.16) و (7.15جواب معادالت ( u دهد. امواج الو ضرورتاً دست ميرا به
Sامواج H� سطحي مصالح كه سرعت موج ي هستند كه توسط انعكاسات چندگانه در يك اليه

را ارضاء        Sاند. امواج الو معادالت موج هاي زير است، به دام افتادهتر از اليهكم هاآنبرشي 
بر امواج  آورد. عالوهدستي موج بهتوان با حل اين معادلهكنند. حركت ذره و سرعت موج را ميمي

 ها زياد نيست.روي سازه هاآنطحي ديگري هم وجود دارند اما اثر ريلي و الو، امواج س

 بعدي و تحليل پاسخ زمينانتشار موج يك      7.3
هاست كه شناخته شده است. اين اثر اثر شرايط خاك محلي در بهبود ماهيت حركت زمين آزاد مدت

ا استفاده از تحليل انتشار با تحليل پاسخ زمين مطالعه شده است كه پاسخ در سطح زمين آزاد را ب
تواند ، تحليل پاسخ زمين ميابعاد مسألهدهد. طبق دست ميموج، با ورودي حركت سنگ بستر به

2 ,3D D 1يا يك بعديD 2باشد. براساس وضعيت خاك و هندسه آن، در مورد ,3D D  1ياD 
شود. مشاهده شده است كه در اكثر تحليل پاسخ زمين گيري ميبودن تحليل پاسخ زمين تصميم

عالوه، محاسبات تحليل     دهد. بهي آزاد ارائه ميبعدي برآورد منطقي از حركت زمين حوزهيك
 شود.اده ميتر براي تحليل پاسخ زمين استفدليل، بيش به همينبعدي ساده است. يك

هاي انتشار موج دهد. چون سرعتبعدي را نشان مينماي شماتيك تحليل انتشار موج يك 7.2شكل 
هاي مايلي كه به مرزهاي تر از سرعت در زير زمين است. اشعهكم معموالًدر نزديكي سطح زمين 

ي براي ورودي شوند. اما حركات زمين افقدر جهت قائم منعكس مي معموالًكنند افقي برخورد مي
بعدي بر اساس اين فرض است تر اهميت دارند. در نتيجه، تحليل انتشار موج يكها بيشاي سازهلرزه

Sدر يك رسوب خاك امواج غالباًكه پاسخ امواج  H� صورت عمودي از سنگ بستر هستند كه به
يابند. بعضي از تعاريف افقي گسترش مييابند. خاك و سطوح سنگ بستر نيز در جهت انتشار مي

 آمده است. 7.2مربوط به اين تحليل در شكل 
) )7.12ي (ي موج (معادلهوقتي رسوبات خاك رفتارخطي دارند اين تحليل ساده است و جواب معادله

دست آوردن حركت زمين ميدان آزاد استفاده كرد. اما اگر رسوبات خاك رفتار توان براي بهرا مي
تحليل آيد، يك تحليل خطي معادل يا در حركت زمين قوي پيش مي غالباًطي داشته باشند، كه غيرخ

ي توان از جواب ساده معادلهدست آيد. بدين منظور، نميشود تا پاسخ زمين بهغيرخطي انجام مي
 گيرد.ر كار قرار ميدر دستوFEMتحليل عمومي با استفاده از معموالًموج استفاده كرد و 

ي يكنواخت از خاك همگن االستيك را در نظر بگيريد، كه روي يك ، يك اليه7.3با توجه به شكل 
صورت كند كه بهسنگ بستر صلب است. حركت افقي هارمونيك سنگ بستر امواج برشي توليد مي

 يابند.عمودي در خاك انتشار مي
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2فوق،  در معادله 2sinh x x� شود چون استفاده ميx  كوچك است. نمودار قدر مطلق( )R � 
)�شود كه نمايش داده شده است. از اين شكل مالحظه مي 7.5در شكل  )R يدر نزديك 

/شود (كههاي طبيعي رسوب خاك به يك مقدار بيشينه نزديك ميفركانس 2n sn V H� � � 
n,1,3,5است و هاي طبيعي در فركانس مقادير ماكزيمم) كه در مورد ناميرا هم ديده شد. �

هاي با افزايش فركانس هابيشينهعالوه، بهود دارد. داراي مقادير محدودي هستند زيرا ميرايي وج
متناظر با سه فركانس طبيعي اول در  اَشكال مودي. در اين رسوب خاك، يابندكاهش ميطبيعي نيز 

 نمايش داده شده است. 7.6شكل 

 
 با ميراييتابع انتقال براي اليه االستيك          7.5شكل 

 FFTتفاده ازتحليل پاسخ زمين با اس     7.3.1
Sآزاد در اثر انتشار موج  ميداناگر تابع انتقال معلوم باشد، پاسخ زمين  H� زماني  براي يك تاريخچه

دست آورد. مراحل انجام راحتي و با استفاده از تحليل فوريه بهتوان بهحركت سنگ بستر را مي مشخص
ارائه صورت خالصه زماني مشخص حركت زمين در زير به خطي زمين براي يك تاريخچه تحليل پاسخ

 :شده است
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180sVجايي زمين: الف)هاي زماني جابهتاريخچه    7.13شكل  ms 1200sVب) �� ms و   ��

1600sVج) ms �� 
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 هاي صلب در زير دال yموج برشي با انتشار افقي در جهت     7.20شكل 

�0از واحد در  �شود كه مقاديرمالحظه مي �2) به صفر در���(و � � �،( )D� �  ،
يابد. اين بدان معني است كه اگر ابعاد اصلي پي در مقايسه با طول موج حركت زمين كاهش مي

ي پي در ابعاد پايهپوشي است. از طرفي اگر قابل چشم �بسياركوچك باشد، در آن صورت اثر
را بايد مد نظر قرار داد و  �توجه باشد در آن صورت اثرحركت زمين قابل با طول موجمقايسه 

در اثر  صرفاًتر از حركت زمين ميدان آزاد باشد. اندركنش اينرسي تواند بسياركوچكحركت پايه مي
آيد (شكل هاي سازه در زمان ارتعاش پديد مياثر حركت جرمنيروهاي اينرسي توليد شده در سازه را 

گاه مساعد باشد، دهند. اگر خاك تكيه). نيروهاي اينرسي نيروهاي ديناميكي را به پي انتقال مي7.21
باشد  بسيار سفتدهد كه خاك جايي ديناميكي را تجربه خواهد كرد كه در صورتي روي ميپي جابه

جايي ديناميكي در فصل بديهي است كه جابه گيرد). ثابت مدنظر قرار مي(فرضي كه براي شرط پايه 
جايي توليد شده در اثر اندركنش پي مجموع كل حركات زمين ميدان آزاد، جابه -مشترك خاك

جايي ناشي از اندركنش اينرسي است. اگر بخشي از خاك مجاور پي تحت ارتعاش و جابه يسينماتيك
 شودحركت زمين به سازه وارد مي وسيلهعنوان بخشي از انرژي، كه به، بهگيرد قرارناشي از اثر اينرسي 

شود. انرژي در خاك به شكل امواج تشعشعي حركت خاك مجاورتلف مي در صورت حركت توده
ميرايي تشعشعي خاك ناميده  معموالًشود. اتالف انرژي تدريج با افزايش فاصله ميرا ميكند و بهمي
اثر اينرسي است. ميرايي تشعشعي و مقاومت خاك در برابر  بسيار مهمهاي از جنبه شود و يكيمي

شرح  بعداًدست آورد كه صورت تئوري و با تعريف توابع امپدانس خاك بهتوان بهحركت پي را مي
بخشند و هاي سازه و حركات زمين زير پي را بهبود ميشود. تمام اين اثرات اندركنشي پاسخداده مي

 ] بررسي شده است.3شوند. اين موضوع در مرجع [ات خاك و سازه ناميده مياثر
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حركت  گيري مستقيم از معادلهبراي كاهش و تضعيف صحيح امواج تشعشعي آمده است. انتگرال
 شود.انجام مي ABAQUSسازه در -براي سيستم خاك

 
 سازه -سيستم خاك FEMسازي مدل     7.24شكل 

 جاييشود كه جابهها مالحظه مياين شكل از اند.ه شدهنمايش داد 7.27تا  7.25هاي شكلر اين نتايج د
 تر از مقادير پاسخ متناظر براي پايهپذير كمانعطاف زياد است و تنش خمشي در پايه Stickفوقاني

 است چون خاك نرم است. توجهپذير قابلثابت است. همچنين چرخش پايه براي پايه انعطاف

 
180sVپذير (براي پايه ثابت و انعطافStickهاي فوقانيجاييهاي زماني جابهتاريخچه     7.25شكل  ms��( 
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 معادل ميراگر -تحليل فنر     7.37شكل

 7.7مثال 
هاي مدوري بر وي پيها ررا در نظر بگيريد. فرض بر اين است كه ستون 7.32قاب شكل 

هاي سختي و قرار دارند. ماتريس 7.5هستند كه روي خاكي با خواص مشابه با مثال 2mقطر
ها را براي دست آوريد و پاسخميراگر به -سازه را با جايگزين كردن خاك با فنر -ميرايي سيستم خاك

 دست آوريد.ي السنترو بهزلزله
 حل:

هاي به قطر شود. در پينظر ميدهند و از درجات آزادي قائم صرفشود كه اعضاء تغييرطول نميفرض مي
1m) آيند.دست ميبه الف و ب) 7.69، مقادير ضريب ميراگر و سختي فنر با استفاده از معادالت 

hK Nm �� $ 6 198.3  (سختي افقي فنر)     10

6 181.19 10hK Nmrad ��  (سختي چرخشي فنر)   $

6 4 1

4 1 4

6.88 10 , 70.65 10 ,
15.35 10 , 6.14 10h

h hK C Nsm
C Nmsrad C

�
%

�
% %

� $ � $

� $ � $
 

 صورت زيرند:هاي سختي سيستم خاك سازه بهماتريس

7 1

5.6 5.6 0 0 0 0
5.6 11.2 5.6 0 0 0
0 5.6 16.8 11.2 0 0 10
0 0 11.2 22.4 11.2 16.8
0 0 0 11.2 21 17.5
0 0 0 16.8 17.5 41.7

K Nm�

�� �
� �� �
� �� �� �� $

� � �� �
� ��
� ��� �
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ام iي مودالپذير كه در باال تعريف شد، معادلهي انعطافاي با پايهبا ميرايي مودال معادل براي سازه
 صورت زير نوشت:توان بهيافته را ميدر مختصات تعميم

)7.80( � & � �� �2 ( )
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)كه در آن،  )iq t دهد)، ها مشتقات زماني را نشان مييافته (نقاط روي كميتهاي تعميمجاييجابه
)(ti' يافته است كه پاسخ را تنها در مودنيروي تعميمi كند و ام ايجاد ميim يافته جرم تعميم

توان از روش تحليل طيف پاسخ تقريبي نيز براي يك طيف ، مي)7.80ي (است. با استفاده از معادله
 پاسخ مشخص از زلزله استفاده كرد.

 7.8مثال 
ي را با تحليل تاريخچه 7.5زه، مثال ي اندركنش خاك سابا استفاده از ميرايي معادل براي مسأله

 مقايسه كنيد. 7.7زماني مودال حل كنيد و نتايج را با نتايج مثال 
شود. نظر ميفرض بر اين است كه طول اعضاء ثابت است و بنابراين از درجات آزادي قائم صرف حل:

 آيد:دست ميصورت زير بهبه 7-69ي ها از معادلهضرايب ميرايي مستقل از فركانس براي پي
4 1 4 1 470.65 10 , 15.35 10 , 6.14 10h hC Nsm C Nms rad C� �

% %� $ � $ � $
 شود:سازه با خاك با يك فنر جايگزين مي -ماتريس سختي سيستم خاك

7 1

5.6 5.6 0 0 0 0
5.6 11.2 5.6 0 0 0
0 5.6 16.8 11 0 0

10
0 0 11 22.4 11 16.8
0 0 0 11 21 17.5
0 0 0 16.8 17.5 41.8

K Nm�
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 هاي سيستم عبارتند از:هاي ميرا نشده و فركانسشكل
1 2 3

1
4 5 6

4.31, 10.99, 18.15,
21.61, 27.30, 125.38 rad s �

� � � � � �

� � � � � �
 

( )1 1 0.938 0.760 0.624 0.196 0.169T* � � � � � � � 
( )2 1 0.475 0.547 0.772 0.321 0.180T* � � � � � 
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 ميراگر معادل -تحليل فنر     7.6.3
شود. آن بخش از شمع كه ميان با فنر و ميراگر جايگزين مي 7.46در اين تحليل، خاك مطابق شكل 

شود و ماتريس سختي كل سيستم متناظر با درجات صورت يك جزء تير مدل ميدو فنر قرار دارد به
آيد. با فرض ميرايي ريلي، ماتريس ميرايي از دست ميآزادي ديناميكي با يك روند استاندارد به

هاي قطري ماتريس ميرايي آيد. ضرايب ميراگر به درايهدست ميهاي جرم و سختي بهماتريس
ها با فنرها و ميراگرها) براي حركت زمين وارد شده از پايه تم (روسازه و شمعشود. كل سيساضافه مي
تواند با استفاده از روش انتگرال زماني مستقيم انجام شود. چون روش مي تحليلشود. اين تحليل مي

است، اين روش  كمترتحليل ساده و تعداد درجات آزادي در مقايسه با روش المان محدود مستقيم 
راحتي و با توان بهتر است. به عالوه، خاصيت غيرخطي خاك را مير اكثر موارد مناسبتحليل د

نيرو مشابه، خاك، در تحليل  -جاييجايگزيني فنرهايي خطي با فنرهاي غيرخطي داراي رفتار جابه
 شود.انجام مي 6 لحاظ كرد. تحليل ديناميكي غيرخطي كل سيستم با استفاده از روند مذكور در فصل

 
 خاك -سازه شمعميراگر معادل براي اندركنش  –مدل فنر      7.46شكل 

داده  )7.82) و (7.81هاي مستقل فركانس فنرها و ميراگرها از معادالت (دست آوردن ثابتبراي به
,توان استفاده كرد. مقاديرشده در قسمت بعد مي , ,u w a wS S S S آيد.دست ميبه 7.56از شكل 



  هااي سازهتحليل لرزه                  414

 7.9مثال 
روي يك شمع واقع در خاك نرم با خواص  7-5شود كه قاب ساختماني تمرين فرض مي
kgm' �� 180sVو 31600 ms��  نمايش داده شده است و در  الف 7.47قرار دارد كه در شكل

اند. با مدهساختمان تحت حركت زمين السنترو است. خواص ديگر خاك و شمع در همين شكل آ پايه
جايي افقي پايه را جايي فوقاني قاب و جابههاي زماني جابهزمان، تاريخچه استفاده از روش تحليل حوزه

 ) جايگزين خاك با فنرهاي خطي و ميراگرها بيابيد.ب) تحليل مستقيم و(الفهاي (با روش
صورت ازه و شمع بهشود. اين سسازي ميمدل ب 7.47صورت شكل بهخاك  –سازه شمع سيستم   حل:

 مسطحكرنش  المانهايتوان با خاك و سر شمع را مي حالي كهگردند در مي سازياجزاي تير مدل
همان شود. ) خاك و سازه استفاده ميب) خاك و شمع و (الفميان ( المانهاي تماسمدل كرد. 

 شوند.استفاده مي 7.4تمرين  المانهاي تماس خواص

 
شمع با هم و ج) مدل سازي با  -سازي قاب خاكاني روي شمع: الف)خواص ب) مدلقاب ساختم     47.7شكل 

 ميراگر -جايگزيني خاك با فنر
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 (ادامه)     7.50شكل 

 
براي لحاظ كردن صحيح اثر  .شودح مانند خاك تقسيم ميكرنش مسط المانهاي در اين تحليل، سازه به

 افزارهاييتوان براي اين تحليل از نرمشود. ميتشعشع، مرزهاي خاك طبق توضيحات قبل انتخاب مي
ار براي سازگ 2Dكرنش مسطح المانهايها، ايجاد استفاده كرد. در خط لوله ABAQUSمانند

 بندي آزاد (كه در اغلب توليد مثل اتوماتيك با مش خاك و سازه ممكن است دشوار باشد. گزينه
توان در اين موارد استفاده كرد. تحليل يك خط لوله مدفون با يك مثال افزارها وجود دارد) را مينرم

 شود.در زير توضيح داده مي

 7.10مثال 
است كه تحت موج شده نمايش داده  الف 7.51اي در شكل سطح مقطع يك خط لوله مدفون دايره

صورت شتاب زلزله السنترو از سنگ بستر است. خواص اين لوله و است كه به قائمزلزله با انتشار 
، و yو  xهاي سطح مقطع لوله را در جهات شكل آمده است. پوش بيشينه تنش همان خاك در
جايگزيني خاك با يك فنر و ميراگر و با  عالوه بارا پيدا كنيد. بهAجايي نقطه زماني جابه تاريخچه

باالي  49.25mهاي فنر مانند شتاب ميدان آزاد در ارتفاع گاهزماني شفاف در تكيه اعمال تاريخچه
جايي تعيين كنيد. اين دو مشابهي را براي جابه در تراز مركز خط لوله) تاريخچهسنگ بستر (يعني 

 ها را مقايسه كنيد.جاييي زماني جابهتاريخچه
 حل:

 المانهاي نمايش داده شده است هم خاك و هم سازه باب  7.51ي مدفون در شكل مدل يك خط لوله
بندي آزاد مش شوند. گزينهلوله استفاده مي ميان خاك و المانهاي تماسشوند. كرنش مسطح مدل مي
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 مقدمه      8.1
سازه تحت بارگذاري محيطي شديد حالت حدي به معني برآورد احتماالت  ها سازه اعتماد تحليل قابليت

شود. اما از واژه معادل ايمني استفاده مي اعتماد براي مدت مورد نظر كاربري است. گاهي به جاي قابليت 
جديدي است و يك معني  نسبتاًعتماد مفهوم قابليت ا حالي كهايمني مفهومي بسيار متداول است در 

ها سازه اعتماددهد به همين ترتيب، تحليل ريسك و تحليل قابليت احتماالتي به اين مفهوم متداول مي
شود. اما اين دو مفهوم در واقع استفاده مي هاآنها براي بيان احتمال شكست هم زمان در اغلب كتاب

است تا پيامدهاي شكست را نيز  اعتماد براي تحليل قابليت تعميمي ها يكي نيستند. تحليل ريسك سازه
 اعتمادسازه (كه از تحليل قابليت  حالت حدياي سازها احتمال در تحليل ريسك  لرزه معموالًدر برگيرد. 

كه همراه با تحليل ريسك يا قابليت  اصطالحيشود. اي پهنه يكپارچه ميآيد) با ريسك لرزهدست ميبه
. هدف از تحليل شكنندگي يافتن احتمال شود تحليل شكنندگي استاي سازها استفاده ميلرزه اعتماد

ها اي سازهدر ساختگاه است كه به تحليل ريسك لرزهPGAها در سطوح مختلفشكست سازه
 و تحليليمني ، ااعتماداي، قابليت ، ريسك لرزههاي ظريفتفاوتتر است. با وجود اين نزديك

شود ها استفاده ميسازه اينشان دادن احتمال شكست لرزهدقتي در ادبيات براي ها با بيشكنندگي سازه
 شود.متفاوت تعريف مي حديو شكست با شرايط حالت 

هايي است كه سازها را در توجه به عدم قطعيت اعتمادهاي بسيار مهم تحليل قابليت يك از جنبه
كند. دقت تحليل قابليت پذير مياز پيش تعريف شده آسيب حدييك حالت  برابر شكست براي

توان نمي عمالً اوالًها در اين تحليل بستگي دارد. به دقت لحاظ كردن تمام اين عدم قطعيت اعتماد
و از همه  ثانياًهاي مهم را معين كرد. توان عدم قطعيتها را مشخص كرد اما ميتمام عدم قطعيت

ها ساده نيستند و همواره اين مدل هاي مدل سازي و تحليل اين عدم قطعيتكه روشاين ترمهم
گيري و انتگرال حدياينكه فرموالسيون تحليل سطح حالت  نهايتاًاندكي عدم قطعيت دارند. ها سازي

شود در نتيجه، از تابع چگالي احتمال در حوزه مورد نظر پيچيده است و منجر به تقريبات مختلف مي
هاي متفاوتي براي گيرد كه منجر به ارائه روشمدنظر قرار مي هاسازيساده  اعتمادتحليل قابليت  در

 توان احتمال شكست دقيق يك سازه را براي هر رخدادي گردد. بنابراين، نميمي اعتمادقابليت 

 دست آورد (به جز براي رخدادهاي بسيار ساده).به
چون . گيردقرار مي بحث موردها به صورت خالصه اي سازهلرزه اعتماددر اين فصل، تحليل قابليت  

توان كل موضوع را نمي زيادي در اين حوزه انجام شده است، اين موضوع گسترده است و تحقيقات 
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ها اي سازهقابليت اطمينان لرزه در مورد ايپايه مفاهيم بعضي ازدر يك فصل كوچك پوشش داد. تنها 
اي در اين فصل ارائه نيروهاي لرزه برايها ي محاسبه احتمال شكست سازهتر براو چند روش ساده

 از اهميت عملي برخوردار هستند.شوند كه مي

 هاعدم قطعيت     8.2
 اي حاكم هستند:لرزه اعتمادسه نوع عدم قطعيت وجود دارد كه بر تحليل قابليت  معموالً

 الف) تصادفي و تغييرپذير بودن تحريك.

 .كنندهاي آماري را توصيف ميآيد كه مدلمي به وجودعيت آماري كه در برآورد پارامترهايي ب) عدم قط

هايي فيزيكي پيچيده است. عالوه ج) عدم قطعيت مدل كه حاصل مدل سازي رياضي معيوب پديده
موجود  مسألههاي ديگري نيز وجود دارند كه از ساده سازي ها، عدم قطعيتبر اين عدم قطعيت

توان با تحليل خطي معادل جايگزين كرد، محيط پيوسته تحليل غيرخطي را مي مثالًآيند ود ميوجبه
ناشي از (الف) ، عدم قطعيت اساساً... را با يك مدل گسسته با درجات آزادي محدود نمايش داده و 

آوري ع، جممثالًتوان كاهش داد. هاي ناشي از (ب) و (ج) را ميكاهش ناپذير است اما عدم قطعيت
كنند به همين ترتيب، استفاده از هاي بيشتر به ارائه پارامترهاي آماري بهتر كمك مييا نمونه هاداده

كه در باال  طورهمانهاي ناشي از (ج) شود. تواند سبب كاهش عدم قطعيتيك مدل اصالح شده مي
ها تر سازههاي پيچيدهلتوان با انجام تحليل دقيق تر با مدهاي ديگر را مي، عدم قطعيتمطرح شد

هاي مدل وآماري در تحليل قابليت اعتماد كاهش داد. يك روش يكپارچه براي بررسي عدم قطعيت
روز كردن پارامترهاي مدل يا براي به بيز رسانيروز ] آمده است كه در آن قانون به1در مرجع [

دست هاي بعدي از پارامترهاي قبلي بهلپارامترها يا مد شود.ها با ارائه توابع احتمال استفاده ميمدل
هاي بيشتر و با شود داراي عدم قطعيت كمتري هستند زيرا با  استفاده از دادهآيند كه فرض ميمي

 اند.دست آمدهمشاهدات بيشتر به
ها، فرض براين است كه پارامترهاي زلزله يا شدت حركت زمين روي سازه اعتماددر تحليل قابليت 

هاي ديگر از اهميت گذارند و نسبت به عدم قطعيتاثر قابل توجهي مي اعتمادابليت برآوردهاي ق
اي سازه بيشتر با توجه به تصادفي بودن لرزه اعتمادبيشتري برخوردار است. در نتيجه، تحليل قابليت 

هاي ذاتي در وقوع زلزله و تعريف پارامترهاي متفاوت براي شدت آن حركت زمين، عدم قطعيت
هاي رفتار مصالح و مدل عدم قطعيت هاآناند كه در زيادي نيز حل شده مسائلشود. اما، مي انجام

ها لحاظ شده است. هاي حركت زمين و زلزلهسازي اين پديده فيزيكي نيز همراه با عدم قطعيت
 شود.پيچيدگي تحليل با لحاظ نمودن منابع بيشتري براي عدم قطعيت چند برابر مي

ها، تصادفي بودن حركت زمين، عدم قطعيت زلزله و پارامترهاي اي سازهلرزه اعتماديت در تحليل قابل
خيزي زير يا تمامي اند به اين ترتيب كه چند مورد از اجزاي لرزهبه چند روش لحاظ شده هاآنشدت 

 اند:مورد توجه قرار گرفته هاآن
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�كه در آن �cov ,i jx xكوواريانسixوjxي مستقل فرض است. اگر اين متغيرها از نظر آمار
 شوند، در آن صورت داريم:

)8.15( 
�

�	 
� � �� �� ��
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2 2
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i

n

z x
ii

G
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 آيند.دست ميمشتقات جزئي در مقادير ميانگين به

 ليند -روش هاسوفر     8.4.2
با آنكه استفاده از روش يافتن واريانس و ميانگين تقريب درجه اول با استفاده از بسط سري تيلور با 

دست آمده را به �قابليت اعتماد ي تابع عملكرد غيرخطي اعتبار دارد، اما شاخصمقادير ميانگين برا
در هنگامي كه تمام �قابليت اعتمادبه احتمال شكست دقيق ربط داد. شاخص  مستقيماًتوان نمي

د و تابع عملكرد تركيبي خطي از متغيرهاي متغيرهاي تصادفي متغيرهاي نرمال مستقل آماري هستن
ليند در واقع نوع جمع شده -دهد. روش هاسوفردست ميتصادفي است، احتمال شكست دقيق را به

]. اين روش حول محاسبه نقطه طرح يا كمينه 3توضيح داده شد [ قبالًاست كه  FOSMروش
ست. اين فاصله كمينه در متغيرهاي تصادفي نرمال با تابع متمركز ا مبدأفاصله تابع عملكرد از 

كند كه است. اين روش از متغيرهاي تبديل شده استفاده مي �شاخص قابليت اعتمادعملكرد خطي، 
 اند:به صورت زير تعريف شده

)8.16 ( � ��� � � ���
�

1, ,
i

i i
i

x

x xx i n 
ه يا تبديل شده داراي انحراف معيار واحد و ميانگين صفر است. حالت بنابراين، اين متغير كاهش يافت

�حدي اصلي يا تابع عملكرد � �0G x به كمك اين متغير به� �� �0G x  تبديل مي شود. فاصله
 توان به اين صورت بيان كرد:را مي �HLكمينه موسوم به

)8.17( � �� �� �� � � �

1
2T

HL d dX X 
نقطه فاصله كمينه در تابع حالت حدي است و نقطه طرح يا نقطه كنترل ناميده  dXكه در آن

 توان به كمك تابع حالت حدي خطي دو متغير توضيح داد.را مي�HLشود. اهميت يافتنمي
 را به صورت زير در نظر بگيريد: تابع حالت حدي

)8.18( � � �0Z R S 
 شوند:سپس متغيرهاي كاهش يافته به صورت زير تعريف مي
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 ايها در تحليل ريسك لرزهانواع عدم قطعيت     8.5شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در طول وقوعدر نقطه تيعدم قطع
گسل

 اندازه زلزله تيعدم قطع

 در زمان تيعدم قطع

 زلزله تيعدم قطع

هاي مرتبط با تيعدم قطع
ايبرآوردهاي خطر لرزه

هاي تقويت تيعدم قطع
ساختگاه

تجربي قوانين  تيعدم قطع
استفاده شده

قوانين كاهندگي تيعدم قطع

2

1

الف

ب

ج

الفبج
طيف خطر

منحني خطر

ي طيف طراحي با دوره
بازگشت

تابع چگالي طيفي توان حركات 
 زمين و تابع پوش

قطعيت ورودي حركت عدم
زمين

3

الف

ب

ج

د
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 حل:
كند، احتماالت  فروريزشهاي پاسخ دست آمده با طيفصورتيكه اين قاب تحت بارهاي جانبي به در

 يك يا بيشتراحتمال فراگذشت حداقل  احتماالت شكست قاب هستند. ، فراگذشت مختصات طيف پاسخ
 آيد:دست ميبا معادله زير  به معموالًسال براي مختصات طيف پاسخ  tدر

)8.36( � �� � �
�
11 1
t

eP 

هاي دوره بازگشت متوسط است. دوره �سال و  t) در PEاحتمال فراگذشت ( ePكه در آن 
 شوند:به صورت زير حساب مي بازگشت متوسط با استفاده از معادله فوق

 سال. 50درصد در  PE10 سال براي  475 -
 سال. 50درصد در  PE5 سال براي   975 -
 سال   50درصد براي  PE 2سال براي  2475 -

�احتماالت متناظر شكست به ترتيب  � �� � �4 3 34.040 10 , 1/025 10 , 2.10  هستند. 10

 اي ساختگاهبا استفاده از پارامترهاي خطرپذيري لرزه هاسازه اعتماد تحليل قابليت    8.5.2
را  ارد كه با چند گسل احاطه شده استاي قرار داي يك سازه كه در ناحيهتحليل خطرپذيري لرزه 

اي در آن ناحيه حليل خطرپذيري لرزهو ت اعتمادتوان با يكپارچه كردن مفاهيم تحليل قابليت مي
اي زلزله با نرخ وقوع چشمه نقطهnرا در نظر بگيريد. در اين ناحيه  8.7انجام داد. سازه ناحيه شكل 

�ميانگين  �� � ���1, ,j j n  وجود دارد. براي هر منشاء زلزله، تابع چگالي احتمال بزرگاي زلزله به
 ورت زير است:ص

 
 زاچشمه لرزهاحاطه شده با چند  سازه در ناحيه     8.7شكل 

)8.37(  � �
� �� �
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� �� �
�
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ميانگين  iSفاصله كانوني بر حسب كيلومتر و  Rمقدار ميانگين بزرگاي زلزله،  Mكه در آن
 است. iTمختصات طيفي بر حسب متر براي پريود 

� �� �12 21  ضرائب همبستگي مودي، 0.012
62) مقاديرآستانه جابجايي طبقه و برش طبقه به ترتيب5(  ,623m kN .هستند 

 
 حل:

شود. براي مي تحليلفوق  قوانين كاهندگيده از مختصات طيف پاسخ داده شده با اين قاب با استفا 
مقادير ميانگين مختصات طيف پاسخ را با ضريب تغيير  قوانين كاهندگي، Rو  Mمقادير معين

 هستند.توزيع نرمال لگاريتمي  دارايشود . كه فرض ميدهندبدست مي 0.35
آيند. دست ميبه CQCهاي اين قاب با استفاده از روش تحليل طيف پاسخ با قانون تركيب پاسخ 

 كميت پاسخ مورد نظر باشد داريم:maxrاگر 

� �

� �
� � � �� �
� �
��

1/22 2

max
1 1

i j ij i j
i j

r S S 

�كه در آن  i  دو فركانس اين قاب  .براي اين پاسخ است مودضريب شكل� �1 و  12.5
�� � 1

2 33rads  جابجايي فوقاني و برش پايه عبارتند از: مودهستند. و ضرايب شكل 
�(جابجايي)  � �2 0.171d                             )(جابجايي� �1 1.17d 
� (برش پايه) � � 3

2 4.84 10b                        (برش پايه)� � � 3
1 12.67 10b 

 توان به صورت زير نوشت:تابع عملكرد را مي
� � � �� � � � � ��2 2 2 2 2

0 12 1 2 1 21 1 2 2, 2g M R r S S S S 

�Rو  Mسطح شكست مقادير مشخص  � �, 0g M R .است 
2نمودارهاي سطح شكست در محورهاي  1,S S  نمايش  8.9براي جابجايي و برش پايه در شكل

دهد كه اين نمودارها بيضوي هستند و قطرهاي بزرگ و كوچك اند. اين شكل نشان ميداده شده
2بر محورهاي  به ترتيب هاآن 1,S S  قطرهاي بزرگ و كوچك نسبت به   منطبق است. زاويه

2محورهاي  1,S S] 11برابر است با :[ 

� � � �� �
 � � �� ��� �

12 1 21
2 2
1 2

41 tan
2

 

رسم  �2Sو  �1S، فاصله كمينه سطح شكست ( كه در محورهاي Rو  M مشخصبراي مقادير 
�به ترتيب  �2Sو �1Sشده است و  �

11 1 / SS S  و� �
22 2 / SS S  ،(شاخص  مبدأاز هستند

 بر محورها منطبق هستند: تقريباًاست. چون فواصل كمينه هر دو سطح پاسخ  �قابليت اعتماد 
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 8.4مثال 
ستون را  بيابيد. توجه داشته باشيد كه ميانگين و  xفوق الذكر، احتمال شكست مقطع  مسألهبراي 

است. فرض كنيد كه ظرفيت  0.1و  361kNmت ممان مقطع به ترتيبظرفي اتضريب تغيير
 است. داراي توزيع نرمالممان 
 حل:

b,براي تركيبات مختلف  cEI EI  هاي خمشي در ، بيشينه ممان8.3نشان داده شده در جدولxدست به
 آمده است. 8.4در جدول  هاآنميانگين و انحراف معيار  و مقاديرمقدار بيشينه ممان خمشي  11آيد. مي

b,براي تركيبات مختلف Xممان خمشي در   8.4جدول  cEI EI 

 
�

� � �
� !2 2

3.8
c

c

MM

M M 

� � �� � �� � � 41 10fP 

 ها براي حركت تصادفي زمينسازه گذراولين  اعتمادتحليل قابليت     8.5.4
رخدادي است كه در آن يك فرآيند تصادفي براي بار اول از يك مقدار آستانه باال و پايين  گذراولين 

اين رخداد است. اگر  در هنگام وقوع Tاول يافتن ساختار احتمال زمان تصادفي  مسألهگذرد. مي
شكل  3و 6هايقطعيتهاي خواص سازه همراه با ماهيت تصادفي حركت زمين (عدم عدم قطعيت

توان به صورت يك تحليل گشت اول را مي اعتماد) مدنظر قرار گيرد، در آن صورت تحليل قابليت 8.5
�حدي تعريف شده حالت بعداراي تا در آورد كه اعتمادقابليت  �� �,g x y t  است كه در آنx بردار

� دهد وهاي خواص سازه را نمايش ميمتغيرهاي تصادفي است كه عدم قطعيت �y tهاي بردار ورودي
در  نيازمند تحليل قابليت اعتماد متغير زماني است كه مسألهاست. بنابراين، اين  زمين حركت تصادفي

شود. بيشينه آن تابع حالت حدي نيز تابعي از زمان است. در هر لحظه، تابع حالت حدي عوض مي
افتد يعني وقتي كه تابع حالت حدي اتفاق مي tاحتمال شكست براي گشت اول در اولين لحظه 

� �� �,g x y t  شروط كردن به احتمال شكست با م معموالًاست.  مبدأوضعيت به  تريننزديكدر
 مسألهآيد و اين دست ميبه xمتغيرهاي تصادفي 

 شود:به صورت زير فرموله بندي مي 

� الف) 8.49( �� �� � � �
" "

� "#
0

min , 0f
t T

P P g x y t x f x dx 
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 شود:بنابراين احتمال شكست گشت اول با رابطه زير بيان مي

)8.59(  � �� � � �� � � �� � � "� �� �# 0 0f g gP P g y t M M y t M f M dM 

 يا

)8.60(  � �� � � �� '� �� �# 0f gP P M y t M f M dM 

)8.61( � �� � � �� �� �� �# 1 L T M f M dM 

�كه در آن  �L T) و 8.54با معادله (M  بزرگاي زلزله است. توجه كنيد كه تابعPSDF� �gy t 
فوق  مسألهدر بيان كرد.  2با استفاده از معادالت تجربي فصل  Mرامتر شدتتوان بر حسب پارا مي

 آيد: ديگر عدم قطعيت مصالح لحاظ شود در آن صورت تابع حالت حدي به شكل زير در مي

)8.62( � �� � � �� �� �0, ,g gg x y t M M x y t 

هاي را نشان     هاي خمشي تير و ستونهاي تصادفي است كه صلبيتبردار متغير xكه در آن  
مقدار آستانه ممان پايه ستون است. احتمال شكست گشت اول با مشروط نمودن به  0Mدهد ومي

 آيد و داريم:دست ميبه 0xو  Mبزرگاي 

)8.63( � �� � � � � �� "� �� �# , 0 ,f gP P g x y t M x f x f M dxdM 

�صورت در آن باشد داراي توزيع نرمالمتشكل از متغيرهاي تصادفي مستقل  xاگر �f x را مي-
 ) بيان كرد.8.45توان به صورت معادله (

 8.5مثال 
دو فيلتر با PSDFكه با يك گيردقرار تحت يك تحريك تصادفي زمين  8.8اگر قاب شكل  

�� � � ( � ( � � � 10.6 15 / 7f g f gor g rads شود. احتمال نمايش داده مي
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 نتايج محاسبات شكست گشت اول براي جابجايي       8.6جدول 

 

 ها با استفاده از يك ماتريس احتمال آسيبسازه اعتماد تحليل قابليت     8.5.5
ارتباط دارد تعيين ماتريس  اعتمادديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد و به تحليل قابليت  مسأله

، فرض بر اين است كه رفتار مصالح االستو پالستيك است مسأله. در اين ها استاحتمال آسيب سازه
دهد كه مقطع به ممان تسليم برسد. عالوه بر اين فرض و آسيب اصلي در مقطع وقتي روي مي

شود كه خاصيت مصالح تعيني است. اما حركت زمين تصادفي است و پارامتر شدت زلزله نيز به مي
ماتريس قرار است را در نظر بگيريد،  8.12شود. قاب شكل ف ميصورت يك متغير تصادفي تعري

. اگر حركت تصادفي زمين يك فرآيند تعيين شودها گاه ستوناحتمال خرابي يا آسيب ممان در تكيه
گوسي مانا فرض شود در آن صورت پاسخ (ممان) قاب نيز ماداميكه در محدوده االستيك است و يا 

رآيند گوسي مانا است. چون اين پاسخ يك فرآيند گوسي مانا است، رسد، يك فبه حالت تسليم مي
. چگالي ]12،13[توان از توزيع گامبل نوع اول براي بيان توزيع مقدار بيشينه آن استفاده كرد مي

 ]:16آيد [دست مياحتمال مقدار بيشينه با رابطه زير به

)8.64(    � � � � � �) *� �� � � � �� � � � � �exp expf M a a M b a M b    

�كه در آن  �,b a )  به ترتيب به ميانگين+M) و انحراف معيار (�Mمقادير پيك (( )M T 
)فرآيند  )m t مدت تداومT:رابطه زير را دارد 

�% ف)ال 8.65( �� � + �
��

0.5772
6

M
M

a b
a

 

+M  و�M ] 17به صورت زير است:[ 

	 ب) 8.65( 
�+ � ! �� �� �
0.5772

M mk
k

 

�% ج) 8.65( � �
�6

M m
k
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 خطرپذيريگار با طيف پاسخ ساز      8.14شكل 

انحراف معيار از خواص  يكدست آوردن برش پايه متناظر با ميانگين به عالوه با به �2در گام بعد، 
 شود.ام براي تعيين برش پايه استفاده مي 50شود. توجه كنيد كه طيف پاسخ صدك قاب تعيين مي

آيد (براي دست  مياب براي برش پايه محاسبه شده گام اول بهدر گام سوم، بار جانبي معادل براي اين ق
آيد. دست ميبه 8.6شكل  Xممان در مقطع  مثالًپاسخ مورد نظر  و كميتام)  50طيف پاسخ صدك 

�اين پاسخ (يعني ممان)  �R a آيد:دست ميزير به اين مقطع يك متغير تصادفي است كه به صورت 
)8.73( � � � �� 1 2 3 4R a r a F F F F 

�كه در آن  �r a  ممان محاسبه شده در مقطعX  براي مقدار مفروض� �aPGA  .است
4 3 2 1, , ,F F F F ًظرفيت اين مقطع يك متغير تصادفي است   اند. به همين ترتيب،پيدا شده قبال

 كه حاصل سه متغير است يعني :
)8.74(     � 5 6C SF F 

بر اساس مقادير ميانگين خواص مصالح با است كه مقدار ميانگين ظرفيت ممان مقطع  Sكه در آن
�اتضريب تغيير 6است. اسبه شدهمح 7 5,F F  ًاند. اگر تمام متغيرهاي تصادفي فوق تعيين شده قبال

�تصادفيمتغيرهاي  هايتوزيع الذكر نرمال  لگاريتمي فرض شوند، �R a  و� �C  لگاريتم نرمال
 آيد:براي اين مقطع به صورت زير به دست مي FOSMبا استفاده از  fPهستند. احتمال شكست 

)8.75( � �� �� � � � � �� � " � � �� � �� �0 1fP P C R a 
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برابر  Xهاي در شود و مماناين قاب با بارهاي فوق انجام مي فزايندهتحليل  
� �50 84101.32 . , 152M kN m M kNm آيند:دست ميبه 

	 
� � �� �
 �

84
1

50
ln 0.405M
M

 

�2براي محاسبه  84,M  با استفاده از اين ميانگين به اضافه مقدار انحراف معيار يك خواص قاب
�شود. بنابراين، تعيين مي �	 
� � � �� �

 �
84

2
50

105ln ln 0.039
101

M
M

پذيري مفروض براي شكل 
+ � �، مقدار ميانگين 3 +� �5 0.6 2 1 1.34F  �6و مقدار ميانگين 1.13F 6( كه در گام 

 داده شده است) بنابراين:
� � � �50200 101.32R M kNm 

� � � �361 1.34 1.13 546.62C kNm 

� !� � � � � !� !� !� !� !� !� �2 2 2 2 2 2 2 2 2
71 4 5 63ln ln 2 0.548R C 

� �
� � �� � � � � �� � �

�
3

ln
ln 200

3.072 1.06 10f

C
R

P 

شود. مقادير محاسبه يتعيين م PGAبراي هر مقدار مفروض  fPبا روند محاسباتي فوق الذكر، 
دهد در را نشان مي PGAبا  fP اتآمده است. منحني شكنندگي كه تغيير 8.8شده در جدول 

 ترسيم شده است. 8.16شكل 
 

 نتايج محاسبات احتمال شكست       8.8جدول 
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 منحني شكنندگي قاب مثال      8.16شكل 

 

 تمرينات
, هاي استانداردي ماننداز برنامه 2000,ABAQUAS SAP MATLAB تمرينات  براي حل

 هاي اين فصل ارائه كنيد.توانيد برنامه خود را با استفاده ازروشاستفاده كنيد يا مي
شود. طراحي مي 8.14كل با استفاده از طيف پاسخ همسان شده ش 8.17قاب سه طبقه، شكل  -8.8

 10سال،  50طراحي شده است كه احتمال فراگذشت آن در  0.3gبرابر  PGAاين قاب براي 
درصد است. فرض كنيد كه ظرفيت ممان ستون اين قاب در پايه و بار محاسبه شده از طيف يك 

اشد، احتمال شكست ستون در پايه را پيدا كنيد. ضرايب تغييرات اين متغير تصادفي با توزيع نرمال ب
 362kNmشوند و مقدار ميانگين ظرفيت ممان اين ستون نيز فرض مي  0.15ممان و بارها ظرفيت 

 شود.فرض مي

 
 قاب برشي سه طبقه       8.17شكل 
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 مقدمه     9.1
 هاثر براي محافظت سازهؤي، ابزاري ماهاي مختلف كنترل سازهثابت شده است كه استفاده از روش بتدريج

ثري دارند ؤها نه تنها در تعديل و كاهش نيروهاي زلزله عملكرد مدر برابر نيروهاي زلزله است. اين روش
يناميكي باد و ديگر تحريكات دكه ناشي از ( هاب سازهنترل ارتعاشات نامطلوك بلكه به همين اندازه در

اند و هاي اخير ظهوركردهل ديگر نيز وجود دارند كه در سالعالوه، چند عاماست) نيز مفيد هستند. به
اي، افزايش هاي سازهپذيري سيستماي هستند. اين عوامل شامل افزايش انعطافنيازمند كنترل پاسخ سازه
يجه، تحقيقات در حوزه كنترل لكرد اجباري و مالحظات اقتصادي هستند. در نتسطح ايمني، سطح عم

ها شد كه شماري از آن ارائهاي شدت يافت و رويكردهاي متعدد كنترل سازه 1980از دهه  اي بعدسازه
 فعال وهاي كنترل روشتوان تحت عنوان هاي كنترل سازها را مياجرايي شدند. به طوركلي، روش

فعال، با اضافه نمودن چند جزء به سازه، جرم يا ميرايي يا سختي يا بندي كرد. در كنترل غيرستهدغيرفعال 
شوند و مطابق با حركت سازه فعال مي اجزاءاين  شوند.ها اصالح ميتركيبي از هر كدام و يا تمامي آن

نيازي به  سيستمسازي اين آورند. براي فعالوجود ميهلي بنيروهاي كنتر مشخصات ديناميكي خود،
سازي سيستم كنترل با فعال، منبع انرژي خارجي براي فعال در كنترلمنبع انرژي خارجي نيست. 

 شود.گيرد و وارد عمل ميتوليد يك سيگنال آنالوگ در آن مورد استفاده قرار مي
د كه از كنشود كه از يك الگوريتم كنترل استفاده ميوسيله يك كامپيوتر توليد مي اين سيگنال به

 براي ارتقاء  ايكند. تركيب اين دو روش كنترل سازهگيري شده سازه استفاده ميهاي اندازهپاسخ
براي تمام اي هاي كنترل سازهفعال و هيبريد استفاده شده است. با آنكه روش هاي كنترل نيمهروش

اي و ها در مقابل نيروهاي لرزهههاي ديناميكي قابل كاربرد است، كاربرد آنها براي حفاظت سازانواع نيرو
، در اين فصلارتعاشات ناشي از باد موضوعات چالشي براي مطالعه و تحقيق در مهندسي عمران است. 

خواهد گرفت. در پايان فصل، و غيرفعال متداول در زلزله مورد بحث قرار  چند رويكرد كنترل فعال
 شد. خواهد ارائهت خالصه ها به صورزهسا هاي نيمه فعال اميدواركننده كنترل
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 گاه نيوزلندسيستم تكيه     9.2.2
گاه الستيكي چنداليه است اما داراي يك هسته سربي در وسط يا به تكيه هگاه نيوزلند شبيتكيه

-مي جذب بيشتري انرژي  روازاينو هسته الستيكي است كه سبب افزايش اندازه حلقه هيسترزيس 
 الستيك در شكل-گاه سربل شده براي تكيهآجابجايي ايده-رابطه نيرو يك ).الف 9.2 گردد (شكل

 آيد:دست ميهب با رابطه زير ukارائهآمده است. سختي  ب 9.2

)9.3( u
u d

d

K
K K

K
�� � �, ( ) 

 آيد:دست ميهبه صورت زير ب  dk و

)9.4( � �d d r pK C K K� � 

 
 ل شدهآرفتار تغييرشكل نيروي ايده )ب و اجزاءيستم نيوزلند) : الف) مقاطع گاه الستيكي سربي (ستكيه    9.2 لشك

�rKكه در آن،  GA H ،� �p pK A H كه ،pAاست. مدول برشي سرب �و  سطح پالگ جريان 

)9.5( dC

�

�

�

	 
 
 �
��� 
  
 ��
�

  
 ���

0.43

0.25

0.12

0.78 ; 0.25

; 0.25 0.1

; 0.1 2.5

 

 صورت زير است:به Qنيروي تسليم  كرنش برشي بيشينه است.
كه در آن
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 شدهآلايده تغيير شكل  نيرورفتار گاه لغزشي االستيك: الف) نوع گرد ب) نوع مربعي و ج) تكيه     9.5 شكل

تغييرشكل به  -لغزد. بنابراين، منحني نيروميگاهي بعد از رسيدن به نيروي تسليم، مجموعه تكيه
گاه از تكيه Q نيروي تسليم، .)9.1، معادله (بستگي دارد rkليه بهآيد. سختي اودر مي ج 9.5 شكل

Qرابطه  W� است و از  و سرعتوابستگي تنش  �نيروي قائم و  Wآيدكه در آندست ميهب �
 آيد:دست ميهرابطه زير ب

)9.11( � �v �� �� � � � �� �
0.330.0801 0.437exp 0.005 

 آيد:دست ميهتنش است. سختي معادل از رابطه زير ب�سرعت وvكه در آن 

)9.12( eq
QK
H

�



 

كرنش برشي بيشينه الستيك است. 
كه در آن 
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 سازل شده براي جداآنيروي ايده -نمودار تغيير شكل    9.11 شكل

y، كه درآن u dD Q k k� u و � uk k k kd�, , با  سختي قبل و بعد از تسليم هستند. 10
 صورت زير است:به DQ، تقريب اول براي نيروي تسليم كوتاه مدتyD از نظر كردنفصر

D
D eff d

d

WQ K S kN
S

�
� � �14.86
4 2

 

dSچون H� 
 :))9.8( معادله( صورت زير تعيين كردتوان بهاست، سختي افقي بعد از تسليم را مي 
D

d eff
d

QK K kNm
S

�� � � 1428.42 
 صورت زير تعيين كرد:توان بهرا ميyDصورت فوق الذكر،به ukو مقدار تقريبي yDبا استفاده از رابطه

D
y y u

d

QD m F K D kN
K

� � � � �0.00385 , 16.51
9

 
 داريم: yDبراي DQبا تصحيح تخمين اول

� �
D

d y

WQ kN
S D

� �
�

15.71
4

 

 طرح هندسي     9.3.1
 ،0.57برابر k صالحا ضريببه اين شرح است كه، كنيم كه خواص مصالح فرض مي

G kNm�� � 3 21.06 10، b� � 500%،E kNm�� � 24.45 
طرح يكرنش برش،103max 
 برابر pyfمقاومت تسليم هسته سربي، %10 برابر �effثرنسبت ميرايي مؤ ،%50برابر 
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ss s ss s sb b ss s sb b ss sg ss sg sb g

ss sg sb g

m v c v c v k v k v m v c v c v

k v k v

� � � � � � � � � � � � � � � �

� � � �
s ss s sb b ss s sb b ss sg ss sg sb gk k vs ss s sb b ss s sb b ss sg ss sg sb gs ss s sb b ss s sb b ss sg ss sg sbv c v c v k v k v m v c v cms ss s sb b ss s sb b ss sg ss sg sbs ss s sb b ss s sb b ss sg ss sgss s sb b ss s sb b ss sg ss sg sb 

 
 خطيو د) غيرخطي ج) االستو پالستيك  براي جداسازها: الف) خطي ب) دو منحني رفتاري     9.15 شكل

 توان به دو معادله تقسيم كرد:را مي )9.20( معادله

)9.22(� �� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �
bb s bs s bb b bs s bb bb b

bb g sb sg bb g bs sg bb g

m v c v c v k v k k v

m v c v c v k v k v
s bs s bb b bs sk� � � � � �� � � � � �s bs s bb b bs ss bs s bb b bs� � � � � �� � � � � �� � � � � �

g sb sg bb g bs sgk� � � � � �� � � � � �g sb sg bb g bs sgg sb sg bb g bs� � � � � �� � � � � �� � � � � �
 

 توان به صورت زير نوشت:را مي )9.21( معادله
ssالف) 9.23( ss s ss s sb b ss sg ss gm v c v k v k v m v m r v� � � � � � � � � � � � �ss s ss s sb b ss sg ss gv c v k v k v m v m r vss s ss s sb b ss sg ssss s ss s s sg ssv c v k v k v m v m rc v k v k v m v m rss s ss s sb b ss sg ssss s ss s sb b ss sg ssss s ss s sb b ss sg ss 

 كه در آن:
ss ب) 9.23( sbr k k�� � 1 
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اي هاي جابجايي چرخهفهلؤمyiZو xiZام؛ iهاي جانبي جداساز جابجايي yiuو  xiuكه در آن 
سختي اوليه oikاز تسليم؛ بعد نسبت سختي قبل و�هستند؛yوxنيروهاي مقاوم درجهات

iمساوي با iQ qوiQ وiq به ترتيب نيروي تسليم و جابجايي تسليم جداسازiام هستند؛xiZ 
 برآوردهاي هستند كه معادالت ديفرانسيل غيرخطي همبند زير را هاي جابجايي چرخهلفهؤم yiZو

 نند:كمي
i الف) 9.35( i iz G u� iu  

� ب) 9.35( � � �
� � � �

2

2

sgn sgn

sgn sgn

xi xi xi xi yi yi xi yi xi
i

xi xi yi xi yi yi yi yi yi

A u z z z u z z z z
G

u z z z z A u z z z

� ��� � � �� � �
� ��
� ��� � � �� � �� �

�� � �2
iz zi� � �2u z z z u z zu z z� � �2 sgn� i i ii i� �sgn�
�� �xi xi xi xi yi yi xi yi xi� � � yiy ��iixi xi xi xi yi yi xi� � �sg� yi yi xiyi yi� �sgn� i i ii i� �sgn�
�� � � 2z
��

� � �u z z z z A u z zu z z� � �sgn� �� �xi xi yi xi yi yi yi yi yi� � � z ��zxi xi yi xi yi yi yi yiyi yi yi� � �sg� u z z� �sgn� yi yi yiyi yi� �sgn� u z z� �sgn�
 

كنند و را كنترل مي هيسترزيسپارامترهايي هستند كه شكل و اندازه حلقه  Aو  �و  �كه در آن
Sgn .با انتخاب درست پارامترهاي  بيانگر تابع عالمت استQ ،q،�،�،� -ر نيروا، رفتAو

سازي كرد. مجموع سختي اوليه جداسازها متناظر توان مدلانواع مختلف جداسازها را ميبراي ل رشكيتغي
 ) به صورت زير است:ب 9.14 با درجات آزادي پايه (شكل

)9.36( bx by oi
i

K K K� �� 

)9.37( b oi i oi i
i

K K x K y � �� 2 2 

 صورت زير است:يه بهختي اولهاي جداسازي غيرهمبند جداساز براساس سفركانس

)9.38( bx
bx by

j b
j

K
m M

! � ! �
��

 

)9.39( b
b

j j b b
j

K
m r M r

 
 ! �

�� 2 2
 

ام jي جرم طبقهبرا ژيراسيونشعاع  jr،جرم پايهbMجرم طبقه، jmشماره طبقه،  jكه در آن
هاي جرم پايه است. بردار نيروي مقاوم براي سه درجه آزادي پايه با جابجايي ژيراسيونشعاع  brو 

در نتيجه، معادالت حركت به شكل  حاكم است. بر آن )الف 9.35( شود كه معادلهجداساز عوض مي
 صورت زير نوشت:توان بهافزاينده را ميوند. معادالت شافزاينده حل مي
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 yو ب) در جهت x: الف) در جهت Aاي جداسازرفتار چرخه     9.24شكل 

 بندي اوليه سازه جداسازي شده)مقدماتي (طراحي جداساز و اندازه طراحي    9.5.1
ب شده اي روي جداساز نصگونهكه روسازه يك جسم صلب است كه به شوددر طراحي مقدماتي فرض مي

 يكعيين كرد. صورت يك سيستم يك درجه آزادي تبه توان با درنظر گرفتن آناست كه پريود جداساز را مي
) با جابجايي طيفي-شود. اين طيف (يعني نمودار شتاب طيفيراي طراحي اين جداساز استفاده ميطيفي ب دو

) براي هر دو مشترك Tآيد. محور پريود (دست ميهتركيب طيف پاسخ شتاب و طيف پاسخ جابجايي ب
ك پريود زماني ي از جابجايي طيفي و شتاب طيفي مشابه و يانقطه روي دو طيف مجموعهشود و هر مي

توان براي بيشتر معيارها را مي نمايش داده شده است. 9.25 دهد. دو طيفي در شكلمتناظر را نشان مي
) جداسازي مناسب الفشوند: (مي استفاده  معموالًسه معيار زير  طراحي اين جداساز استفاده كرد. اما

) ج) بيشينه جابجايي معين شده جداساز و (ببا پايه ثابت و سازه داراي جداساز (پريودها بين سازه 
 .بيشينه شتاب طيفي معين شده جداساز
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 داريم: 9.1ساز طبق مثال ش براي طراحي جداروازاين با استفاده
D

D eff eff d
d

WQ K S kN
S

� �
� � � � � � � �678.63 0.1 0.16 17.11
4 2 2

 

D D
d eff y

d d

Q QK K kNm D m
S K

�� � � � � � �117.1678.63 571.75 0.0033
0.16 9

 

y u y d yF K D K D kN� � � � �10 18.86 
شود كه ه شده است. در اين شكل مالحظه مينمايش داد 9.28 اين جداساز در شكل رفتاريمنحني 

,براي جابجايي پايه 16eqK cm .جداساز با مقدار فوق يكسان است 

 
 منحني رفتاري جداساز طراحي شده     9.28شكل 

 

 طراحي اوليه     9.5.3.1
        و پايه اين قاب شودميصورت يكسان در تمام طبقات توزيع اب داراي جداساز بهبرش پايه ق

دست همقيد شده است. يك تحليل استاتيك براي ب eqK3صورت افقي با يك فنر به سختي به
  نبي انجام اي بارهاي ثقلي و جاها برو نيروهاي برشي در تيرها و ستون هاي خمشيآوردن ممان

ها هاي مقاطع تير و ستوننمايش داده شده است. اندازه 9.29 خمشي در شكل . نمودار ممانشودمي
سطح  9.30شود. در شكل ايسه با قاب پايه ثابت) اصالح ميدر مقها (بر اساس بدترين تركيب ممان

 اند.اصلي و اصالح شده نمايش داده شدههاي مقطع



 517ها        اي سازهكنترل لرزه :فصل نهم           

تحليل طيف  با روش دست آمدههدهد. اگر جابجايي پايه بروي نميeqKتغيير قابل توجهي در  بنابراين
منحني بكبن جداساز به شدت عوض پاسخ تفاوت زيادي با جابجايي اوليه داشته باشد، در آن صورت 

 دست آيد.هطيف پاسخ و طراحي مقدماتي بايد تكرار شود تا نتايج رضايت بخشي ب و تحليلشود مي

 زماني غيرخطي يتحليل تاريخچه    9.5.3.3
 ينمايش داده شده و براي طيف تاريخچه و جداسازهابا دال پايه يك قاب همراه  9.30در شكل 

 9.28جداساز در شكل  رفتاريشود. منحني تحليل مي 9.32زماني سازگار با طيف پاسخ شتاب شكل 
در  پوش ممان خمشي انجام شد. SAP2000. اين تحليل با استفاده از نمايش داده شده است

زماني در  يشود كه تحليل تاريخچهش داده شده است. از اين شكل ديده مينماي 9.33شكل 
 زماني جابجايي پايه در يكند. تاريخچهف پاسخ ممان خمشي كمتري ايجاد ميمقايسه با تحليل طي

شود كه بيشينه جابجايي پايه شده است. از اين شكل مالحظه مينمايش داده  9.34شكل 
m0.096 دست آمده با روش تحليل طيف پاسخ هاست كه اندكي كمتر از بيشينه جابجايي پايه ب

از طراحي ورت كل روند را بايد تكرار كرد (است. اگر اين دو جابجايي خيلي متفاوت باشند، در آن ص
 اوليه). در اين حالت، نيازي به استفاده از روش تكرار نيست.

 
PGAبرايسازگار با طيف پاسخ شتاب زمين ( شده سازيشبيه زماني يتاريخچه    9.32شكل  g�0.36(

 تنظيم شدهميراگر جرمي      9.6
در باالي بام  معموالً هستند كه فعالغير كنترلها) وسايل TMD( تنظيم شدهميراگرهاي جرمي 

توان در ها را مي TMDشوند.نصب مي ناشي از باد يا زلزلهها براي كنترل پاسخ ساختمان هاساختمان
لي) براي بكا هاي معلقپذير (پلهاي انعطافدر پل هاتوان از آنمي مثالًهاي ديگر نيز نصب كرد سازه

ج برند چ ناشي از باد هايل پاسخها براي كنتر TMD.]4[ استفاده نمود باد ارتعاش ناشي از كنترل
 سيتي كورپ و غيره اشاره كرد.برج سيدني،  برجتوان به ميجمله آن اند كه از مشهور استفاده شده
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را براي مقادير مختلف  
نمودار تغييرات نسبت پاسخ با نسبت فركانس  (الف و ب) 9.37شكل 
نزديك، يعني  تشديدكه در شرايط شود دهد. از اين شكل مالحظه مينشان مي )nنسبت جرمي (

 � �1  9.39و  9.38هاي شوند. شكلكمينه مي nهاي پاسخ مقادير مختلفنسبت، 1/1

 دهند.هاي همسان شده مطلق را نشان مينمودارهاي دامنه
2

02 1
02

0g

xx
x
!

� 2 1

0gx
و           

2
01 1

01
0g

xx
x
!

�  1 1

0gx
  

ها هستند. در اين شكل 
) براي مقادير مختلف nاين دو سيستم با نسبت جرمي( مربوط به كه

1/05شود كه دامنه همسان شده سيستم اول در مالحظه مي 0.1nو  � مقدار كمينه يك ه ب �

است. اگر اين دامنه جابجايي  10رسد. دامنه همسان شده متناظر سيستم دوم حدود صفر) مي تقريباً(
توان مقدار كمينه دامنه سيستم اول را با د مجاز باشد، در آن صورت ميبراي اين سيستم دوم در ح

حد  هينه بر اساسدست آورد. در غير اين صورت يك نسبت جرمي بهانتخاب نسبت جرمي درست ب
شود. در اين حالت، پاسخ كمينه سيستم اول حاصل نخواهد جابجايي مجاز سيستم دوم انتخاب مي

(سيستم دوم) و هم  TMDتوان به شدت كم كرد. هر چند در عمل هم شد اما اين پاسخ را مي
اراي ميرايي است و تحريك زلزله ماهيتي شود) دسازه اصلي يا ساختمان (كه با سيستم اول بيان مي

شود كه يك نسبت جرمي وجود دارد كه كاهش بهينه پاسخ نامنظم دارد با وجود اين مشاهده مي
 دست آورد.به TMDتوان به كمك يك را مي سازه اصلي براي آن

 

 
 دو درجه آزاديپاسخ با نسبت فركانس براي  تغييرات نسبت     9.37شكل 
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 متحليل مستقي     9.6.2
 دست آيد:هتوان تركيب نمود تا معادله حركت زير برا مي )9.73( و الف) 9.72( معادالت

gMX الف) 9.76( CX KX MIx� � � �X CX KXCX KXCX KX gx 
 كه در آن:

" ب) 9.76( # " # � �1 1, 1 1 ,� � �T
n n tX x x y I M diag m m m# " # � �T
n n t# " # � 1# " # �d m�x y I# " #1 1# " # � 1�1 11 11 1# " ## " #T n1# " # � ,1# " # �# " # 

ج) 9.76(
n t t n t t

t t t t

c k

C K
c c c k k k
c c k k

� � � �
� � � �
� � � �� �
� � � �� � � �
� � � �� �� � � �

� � �k
� � �
� � �� � �
� � �
� � �K
� � �� � �

��
� � �

� �
K

c c c k kn t t n tt t n

���KK
c c k kc c k kt t n tt t nt t n

� �
n t t n tn t t n tcn t t n tt t n

�KK ��K

� � k� � �t t tc c kt t tt k�c cc c � �

1 1

;

 آيد كه در معادلهدست ميهب TMDبا اجزاي ميرايي حاصل از  cبا تركيب ماتريس cماتريس
آيد. دست ميهبراي قاب خالي ب رايليميرايي با فرض  cنمايش داده شده است. ماتريس ج) 9.76(

هاي ماتريس ستونو  سطرشان داده شده براي آخرين هاي غير صفر نتوجه كنيد كه به جز درايه
CKپاسخ  الف) 9.76( ها صفر هستند. حل معادلهديگر اين سطر و ستون هاي، درايهTMD  و
 دهد.دست ميهقاب را ب

 تحليل فضاي حالت     9.6.3
 شوند:زيرنوشته مي صورتكت بهحر حاكم برفضاي حالت، معادالت در 

v الف) 9.77( Av E� �v Av EAvAv 

vكه در آن  X X y y� �� � �X y yX y y �  ��y ��y, , �برابر , �n �2   صورت زيربهEو Aهاي است. ماتريس 1
 :باشندمي

I ب) 9.77(
A E

MIM K M C� �

� � � �
� �� � � ��� � � �� �

1 1

0 0 

حل كرد  SIMULINIKهايهايي مانند دياگرامتوان با استفاده از روشلت را ميمعادله فضاي حا
در حوزه فركانس مختلط را نيز  موديعالوه بر اين، يك تحليل  توضيح داده شدند. 3كه در فصل 

 .شرح داده شد) 3دست آيد ( در فصل هحركت زمين بFFTتوان انجام داد تا پاسخ با استفاده از مي
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 مدول ذخيره و افت ميراگر ويسكواالستيك     9.45شكل 

 المان كلوين    9.7.1.2
در المان  شود. اين نيروالمان) از يك فنر موازي با ميراگر ويسكوز تشكيل مي ( VEDمدل كلوين

 :]5[ كندرابطه زير را ارضاء مي
)9.82( ( ) ( ) ( )d df t k t c t� $ � $ )t( 

 صورت زير نوشت:را به )9.82(توان معادله در حوزه فركانس، مي
)9.83( ( ) ( ) ( )d dF j k jc j! � � ! $ ! 

صورت خطي با فركانس تغيير شكل صورت تغير شكل هارمونيك بهجذب انرژي در هر سيكل به
 متناسب است:

)9.84( cycle dW c� $ �!2
max 

كند سازي مواد ويسكواالستيك آن است كه يك ماژول افت را تعريف ميعيب اصلي مدل در مدل
نس را نيز سازي مستقل از فركارهصورت خطي به فركانس وابسته است و يك ماژول ذخيكه به

 ها).ليمرها يا الستيكويژه براي پنمايد كه نماينده دقيق اكثر مصالح نيست (بهعريف ميت

 خطي اي)(چرخه هيسترزيسلمان ا     9.7.1.3
 ]:5[ كندزير را در حوزه فركانس ارضاء مي نيرو معادله در اين مدل، اين
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)و از رابطه  )j� )با  � )Y j� :داريم 
) ب) 9.92( ) ( )j BY j� � � � 

 توان به شكل زير نوشت:را مي )9.91(معادله 
)0 ج) 9.92(  ) ( ) ( )gS j Y j MI x j� � � � �( )g j(g ))( 

 :كه در آن
)2 د) 9.92( ) ( ) ( )T T

s lS j M j C K B E B jB E B� � �� � � � � � � � 
( )sE )و  � )lE هاي ذخيره و افت تمام هاي قطري حاوي مدولماتريسهاي قطري ماتريس �

توان در را مي د) 9.22( و ج) 9.92( سازي ميراگرها بستگي دارد. معادالتدلميراگرها هستند و به م
)دست آوردن هبراي ب FFTحوزه فركانس مستقيم و با استفاده از )Y j� حل كرد باIFFT 

) گرفتن از )Y j� ،( )y t استفاده شود، در آن صورت  مودياگر از تحليل  آيد.دست ميبه( )Y j�  
 به صورت زير بيان كرد: موديتوان بر حسب مختصات را مي

)9.93( ( ) ( )Y j q j� �� � 
Nبه ابعاد  مودماتريس شكل  �كه در آن  M�  و( )q j�  موديتبديل فوريه مختصاتql ،
lاست كه  m�  m1,2,  پيش ضرب كردن معادله ، ومودياست با استفاده از اين تبديل فوريه  ,

 آيد:دست ميهب، معادله زير �Tدر الف) 9.92(
)0 الف) 9.94( ) ( ) ( )T

gj q j MI x j	 � � � �� �( )g j(g ( 
 :كه در آن


ب) 9.94( �2( ) ( ) ( )T T T
s lj M j C K B E B B E B	 � �� �� � � � � � � � � 

 موديدكوپلينگ و كوپلينگ شرايط      9.7.2.1
( )j	 
قطري نيست مگر اينكه  � موديبراي هر ماتريس  � �T

SB E B�  و

 �T
lB E B�  كالسيك باشند. وقتي اين جمالت كالسيك هستند،  �براي تمام( )j	 � 

 نوشت: موديتوان در مختصات قطري است و معادالت زير را مي

)9.95(   0 0
1

( ) ( )
( ) 1,2,

( )( )

T T
l g l g
T

lll l

MI x j MI x j
q j l m

jS j

�� � �� �
� � � �

	 �� � �

( )T( ) (( ) )x ( ) ())( ))g ( ))) 0 (( ) 0  m 
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)1دست آوردنهب بعد از )q tپاسخ ،( )y t تعيين كرد.  موديتوان همانند قبل و با برهم نهي را مي
 توان با استفاده از تكنيك تكرار حل كرد.را مي )9.109(مقدار ويژه معادله  مسألهتوجه كنيد كه 

 حل فضاي حالت     9.7.5
 يدر حوزه مسألههاي ماكسول مدل شوند، درآن صورت حل مستقيم اين صورت المانها به VEDاگر 

همراه با معادله  )9.90(معادله  پذير است.ايش فضاي حالت معادله حركت امكانزمان از طريق نم
 صورت زير نوشت:به توان در فضاي حالترا مي VEDبراي نمايش رفتار  )9.87(
)9.113( Z AZ E� �Z AZ EAZAZ 

n(يك بردار حالت Zكه در آن ne�2(،A) يك ماتريس سيستمn ne�2 وn ne�2 و (
E) يك بردار تحريكn ne�2 شوند:با روابط زير بيان مي به ترتيب) است كه 

 الف) 9.114(
n

n g

m

y
Z y E I x

f

 �  �
� � � �� �� � � �
� � � �� � � �

gx
� � �y E IE I� � �ny E IE I ny E IE IE IE Iy E

0

0
 

T ب) 9.114(

I

A M K M C M B
IPB

� � �

 �
� �
� �

� � � �� �
� �

�� �
�� �

1 1 1

0 0

0

 

,1(نيروهاي ميراگر بردار  fكه در آن ,i ne� ,ne,(،P قطري مانند  درايه هايماتريس قطري با
iB.يا غيرمستقيم تحليل (مانند  موديهاي استفاده از روشتوان با معادله فضاي حالت را مي است

وها در ند بلكه نيركمي ارائههاي سازه را كنيد كه اين راه حل نه تنها پاسختوجه  ) حل كرد.3فصل 
 دهد.هر ميراگر را نيز نشان مي

 9.6مثال 
است) مجهز به M(با اين تفاوت كه جرم طبقه باالي آن 9.40قاب ساختماني خالي مانند شكل 

ها به اين صورت  VEDخواص در تمام طبقات به شكل بادبندهاي ضربدري است. VEDيك 
� است: Bو�0.2 m هاي اسخها، پVERDاست. با استفاده از مدل ماكسول براي �1000
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اي فعالترل سازهكن    9.8
سازي و يروني براي فعالها نيازمند يك منبع تغذيه بدر مقدمه گفتيم، كنترل فعال سازهكه همانطور

كند توسط اه انداز سيستم كنترل را فعال مير. سيگنالي كه استاندازي سيستم كنترل فعال راه
هاي شود. اين الگوريتم كنترل عالوه بر ديگر دادهطبق يك الگوريتم كنترل توليد ميكامپيوتر و 

شوند. نمودار استفاده مي بازخوردعنوان هاست كه ب در لحظه هاسازه پاسخگيري اندازهاي نيازمند سازه
آمده است. اين شكل مالحظه  9.52شكل اي در ها براي نيروهاي لرزهشماتيك كنترل فعال سازه

ها گيرياندازي اندازهراه گيري، محاسبه وها سه بخش جدا دارد:  اندازهشود كه كنترل فعال سازهمي
   در صورت نياز) انجام) و شتاب زمين (عموماًاب سازه (شتگيري پاسخ وسيله سنسورهاي اندازهبه

كند كه بايد مي را حسابشود كه سيگنال نيروي كنترلي مي اي انجامرايانه توسطشوند. محاسبه مي
گيري شده هاي اندازهپاسخ طبق يك الگوريتم كنترل مطلوب به راه انداز وارد شود. در هر لحظه و

شوند. مي هاي وارد الگوريتم كنترلاي ازوروديعنوان مجموعهنياز) به سازه و شتاب زمين (در صورت
شوند. عنوان اطالعات فيدبك براي الگوريتم كنترل ميو به گيرياي اندازههاي سازهاگر تنها پاسخ
عنوان اطالعات فيدبك براي الگوريتم كنترل استفاده گيري و بهاي اندازهسازه هاياگر تنها پاسخ

كار  9.52شكل  سمت راستيعني تنها حلقه گويند (آن را كنترل حلقه بسته ميدر آن صورت شوند، 
ات در الگوريتم كنترل عنوان اطالعبه گيري شدهدازهكند). از طرف ديگر، اگر تنها تحريكات انمي

). اگر كنديعني تنها حلقه چپ كار ميگوئيم (شود، در آن صورت آن را كنترل حلقه باز مياستفاده مي
 گوئيم.بسته مي -هر دو حلقه فعال باشند، در آن صورت آن را كنترل حلقه باز

 
 اي ها براي نيروهاي لرزهنمودار شماتيك كنترل فعال سازه      9.52شكل 

ها شوند كه بيشتر آنمي ها استفادهل فعال سازههاي كنترلي متعددي وجود دارند كه براي كنترالگوريتم
هاي رايج عبارتند از: كنترل رگالتور كنند. بعضي از الگوريتمي كنترل حلقه بسته استفاده مياز استراتژ
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شد توسط  ارائهتوان نشان داد كه سيستم مي م كنترل مورد نياز باشد.سيگنال كنترل با الگوريت
nپذير است اگر و تنها اگر ماتريس هشاهدم كامالً الف و ب) 9.136( معادالت nm� :زير 

)9.137( 
 �nC A C A C
�� � � � � �

� �� �

 �nA C A
 � �� � �
 �nA C AC A
 �A C A
 �A C A
 �
 �
 �A C A
 � 1 

 بردار ستون مستقل خطي باشد nباشد و يا دارايnاز رتبه 

 شاهد حالت يا ناظر وضعيت     9.8.3
زند. گيري شده تخمين ميرا از متغيرهاي اندازه گيرياندازهغيرقابليك ناظر وضعيت متغيرهاي حالت 

گيري ي اندازهحالت برا متغيرهايي از از وجود بعض اگر ناظر وضعيت تمام متغيرهاي حالت را قطع نظر
، يك ناظر كامل مورد نياز نيست چون عموماًشود. مستقيم مشاهده كند، ناظر حالت كامل گفته مي

حالتي كه بايد تخمين  متغيرهايگيري در دسترس هستند. وقتي تعداد اندازه متغيرهاي خروجي براي
توان مشخص . ناظر حالت را ميناميمكمتر باشد، ناظر را كاهش يافته ميزده شوند از اندازه حالت كامل 

 معادله فضاي حالت زير را در نظر بگيريد: پذيري ارضا شود.كرد تنها اگر شرط شاهد
)9.138( X AX Bu� �X AXAXAX 
)9.139( Y CX� 

عنوان يك حالت به Xطراحي ناظر،شود. براي گيري ميبردار خروجي است كه اندازه Yكه در آن
 صورت زير است:اظر بهشود. مدل رياضي نتخمين زده شده توسط ناظر معرفي مي

)9.140( 
 �eX AX Bu K Y CX� � � �X AXAXAX 
)9.141( � �e eA K C X Bu K Y� � � � 

هاي ناظر وديماتريس بهره ناظر است. ورekخروجي تخمين زده شده و  CXكه در آن
شود اي طراحي ميگونهيك ماتريس وزني است كه بهeKهستند.  uكنترل  يروين  Yخروجي


كه جمله تصحيح  �Y CX� براي طراحي يك  كند.ت پيوسته خروجي ناظر را تصحيح ميصوربه
نوشت و از  )9.138(از معادله  )9.140(توان با كم كردن معادله ناظر كامل، يك معادله خطا را مي

 صورت زير استفاده كرد:به )9.139(معادله 
)9.142( 
 �eX X AX AX K CX CX� � � � �X X AXX AX 
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� �A B c
� � �
� �� �� � �� �� �
� �� �� � � � �� �

0 1 0 0
0 0 1 0 1 0 0
6 11 6 1

 

1عبارتند از، Aمقادير ويژه ماتريس  1� � � ،2 2� � 3و  � 3� � هاي ناظر مطلوب قطب. �
1در 2 2 3S i� � � ،2 2 2 3S i� 3و  � 5S � 2براي ناظر كامل و در � 10S �  و  �

3 10S �  براي ناظر كاهش يافته هستند: �
  حل:

 براي ناظر كامل) داريم:( MATLABاز برنامه 
� �0 1 0, 0 0 1, 6 11 6A� � � � 

� �0, 0, 1B � 
� �2 2 (3) 2 2 (3) 5L i sqrt i sqrt� � � � � � � � � � 


 �kereK ac A C L �� �� 
3
7
1

eK
� �
� �� � �
� ��� �

 

 براي ناظر كاهش يافته داريم:

A B
 �  �
� � � �� �� � � �
� � � �� � �� � � �

0 1 0 0
0 0 1 0
6 11 6 1

 

 :روازاين
� �
� �

� �

 �e

Abb

Aab

L

K ac Abb Aab L

� � �

�

� � �

�� ��

0 1, 11 6,

1 0

10 10

ker

 

eK
� �

� � �
� �

14
5
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0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2666.71 1333.32 0 0 0 0 6.83 2.99 0 0
1333.32 2666.71 1333.32 0 0 0 2.99 6.83 2.99 0

0 1333.32 2666.71 1333.32 0 0 0 2.99 6.83 2.99
0 1333.32 2666.71 1333.32 0 0 2.99

A �

� �
� �

� �
� �6.83

 �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �� �

 

TB
� �

� �� �
� �� �

3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75

 

 دست آيند:ههاي اصلي مستقيم به صورت زير بقطب
6.2603 71.8581 , 6.2603 71.8581, 5.1738 64.8642 , 5.1738 64.8642
3.4158 51.5271 , 3.4158 51.5271 , 1.6577 33.1131 , 1.6577 33.1131 ,
0.5712, 11.4112 , 0.57122 11.4112

i i i i
i i i i
i i

� � � � � � � �
� � � � � � � �
� � � �

 

 صورت زير تغيير كنند:هاي مطلوب اين سيستم بهشود كه قطبمينيروي كنترل طوري طراحي 
J i i i i i

i i i i
� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �
10 71 , 10 71 ,10 71 , 10 70 , 10 70 ,
10 30 , 10 30 , 10 12 , 10 12 , 22, 22

 
MATLABبا استفاده از تابع kماتريس بهره متناظر pbce)A B J, آيد. دست ميهب ),

 آيد:دست ميهصورت زير ببهkبنابراين، ماتريس 
e e e e e

K
e e e e e
� � � � � � � � �

� � �� � � � � � � � �� �

4.8271 008, 5.0206 008, 1.5987 008,4.2424 008, 1.1362 008
1.5581 007, 6.7431 005.1.7914 007, 1.6061 006, 6.7382 006

 

 يد:آدست ميهب SIMULINKهاي كنترل شده با حل معادله فضاي حالت زير با استفاده از پاسخ
)9.158(  
 � 
 �g gX A BK X Hx or X A BG X Hx� � � � � �
 �
 �X A BK X Hx
 �A BK X HxA BK X
 � g g
 �
 �g g
 �x X A BG X Hx
 �g 
 �x or X A BG XA BG X
 �g 
 � 

نشان داده شده  9.56و  9.55هاي هاي كنترل شده و نشده در شكلهاي زماني جابجاييتاريخچه
است.  %68طبقات اول و باال حدود  بيشينههاي شود كه كاهش جابجايي. مالحظه مياست

�Nبيشينهترل است. نيروي كن 9.57زماني نيروي كنترل در شكل  يتاريخچه 61  %15د (حدو10
كنترل آيد يعني با نيروي دست ميههاي اين سيستم، نتيجه بهتري باست. با تنظيم قطب وزن قاب)

 شود.كمتر، كنترل بهتر انجام مي
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 LQRستفاده از كنترل ام با ا5هاي كنترل شده و نشده طبقه جابجايي     9.58شكل 

 
 LQRهاي كنترل شده و نشده طبقه اول با استفاده از كنترل جابجايي     9.59شكل 

 

 
 LQRام با استفاده از كنترل 5هاي مطلق كنترل شده و نشده طبقه شتاب     9.60شكل 



  هااي سازهتحليل لرزه      568

توان در أخير زمان مورد انتظار را ميت تواند سبب ناپايداري ديناميكي نيز بشود.دهد بلكه ميكاهش مي
هاي زيادي شود. روشخير زماني ناميده ميأاين روش تصحيح يا جبران ت الگوريتم كنترل لحاظ نمود.

بسط سري  خير زماني در الگوريتم كنترل وجود دارد. يك روش ساده مبتني برأبراي لحاظ نمودن اثر ت
 نظر بگيريد: خير زير درأاي با تشود. معادله فضاي حالت را براي كنترل سازهمي ارائه نجاياتيلور در 

)9.918( ( ) ( ) ( ) gX t AX t Bu t MIx� � � � � � �( )X ( )) gIxg 
)اگر )iX t �  صورت زير است:به tيكي از متغيرهاي حالت باشد، بسط سري تيلور آن حول �

)9.190( ( ) ( ) ( ) ( )
2i i i iX t X t X t X t�

� � � � � � � � � �( ) ( )
2i i( )( )
2

( ) (( ) � (( )( )( ) (( )( )( )) 

)به همين ترتيب )u t � ، از tبراي كنترل پاسخ در زمان سط داد.توان در سري تيلور برا مي �
tنيروي كنترل در زمان � 
يعني � �u t �      اين نيروي كنترل، شود. در اثر استفاده از استفاده مي �

) هاي كنترل شدهپاسخ )X t، ( )X t( )X ) و ) )gX t  ( )gX (g شوند. براين اساس، گيري ميهستند كه اندازه
)نيروي كنترل  )u t در زمانt شود تا پاسخ در زمانمحاسبه و اعمال مي( )t � كنترل شود. �

 صورت زير نوشت:توان بهضاي حالت را ميمعادله حركت در ف
)9.191( 
 � 
 � 
 � gX t AX t Bu t MIx� � � � �
 �X t AX
 � AX gx 

)با بسط )u t :با سري تيلور داريم 

)9.192( 
2

( ) ( ) ( ) ( )
2

u t u t u t u t�
� � � � � � � � � �

2
( ) ( )

2
( ) () �( ) () (( ) (( )) 

( )u t � )صورت تابعي از توان بهرا مي� )u t ،( )u t � �  ( )u( :بيان كرد يعني 

)9.193( 
 � 
 � 
 � 
 �u t u t u t u t�
� � � � � � � � � �
 � 
 �t t
 � 
�

� � � � �
 � 
u t u t
 � 

2

2
 

)با جايگزين )u t �  و تعريف يك متغير حالت جديد داريم: )9.191(در معادله  �

)9.194( ( )
( )

( )
X t

Z t
u t

� �
� � �� �� �

 

�كه در آن �( ) ( ) Tu t u t� � � � صورت زير تشكيل است كه به معادله فضاي حالت جديديك �
 شود:مي

)9.195( ( ) ( ) ( ) gZ t AZ t Bu t Hx� � �( ) (( ) (Z( ) () ( gHxg 
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 سادهLQRكنترل  9.10.2.1
 شود:صورت زير نوشته ميبه )الف 9.62 (شكل SHDمعادله فضاي حالت براي قاب مجهز به 

)9.200( X AX Bu Df� � �X AXAXAX 
بردار ضريب يا ماتريس  Dماتريس مكان و  bبردار نيروي كنترل،  u، بردار حالت سيستم Xكه در آن 

بردار نيروي كنترل را  9.2.2ت نيروي تحريك است. با استفاده از روش كنترل بهينه كالسيك داده در قسم
 ):)9.171(شت(معادله صورت زير نوتوان بهمي

u الف) 9.201( KX� � 

TK ب) 9.2012( R B P�� 11
2

 

 صورت زير انتخاب كرد:توان بهرا مي )9.170(در معادله Rو Qهاي وزني ماتريس


 الف) 9.202( �d
v d

v

Q
Q Q diag Q

Q
 �

� � �� �
� �

0
1 0

0
 


 ب) 9.202( �R diag r� 
دست آوردن كنترل بهينه انتخاب كرد. با جايگزيني معادله هرا مي توان براي ب rمقادير مختلف 

 صورت زير نوشت:توان به، معادله كنترل شده حركت را مي)9.200(در معادله الف)  9.201(

)9.203( eq d
QK K
H

� �
 

 


 �X A BK X Df� � �
X A B
A BA
 
) است uمعادله حركت كنترل شده فوق با كنترل فعال قابي كه داراي نيروهاي راه انداز (بردار

-استفاده از وسايلي كنترل وارد ميتفاوتي ندارد كه در آن اين نيروها در ترازهاي مختلف طبقات و با 
فعال و فعال كنند. تفاوت ميان كنترل نيمهبا يك منبع انرژي بيروني كار مي د كه اين وسايل نيزشون

اگر و كنترل ضريب ميرايي آن براي تنظيم نيروي ميرايي ايجاد شده در مير SHD اندازيراهشامل 
 شوند.است كه در زير توضيح داده مي

نمايش داده شده است.  (ب و ج) 9.62 ، بادبندي و سختي قاب در شكلSHDمدل سازي 
شود، سختي بادبندي، سختي ميرايي و ضريب ميرايي سري كه در اين شكل مالحظه مي طورهمان

شود كه در مقايسه با سختي قاب در تراز قاب باال گرفته مي آنقدرهستند. اين سختي بادبندي 
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6 1

260 113 0 0 0
113 212 99 0 0

10 0 99 188 86 0
0 0 86 173 86
0 0 0 86 84

Nm�

� �
� �� �� �
� �� � � �
� �

� �� �
� ��� �

 Kب) 9.201(معادله  

M kg

 �
� �
� �

� � � �
� �
� �
� �� �

2

2152 0 0 0 0
0 2092 0 0 0

10 0 0 2070 0 0
0 0 0 2080 0
0 0 0 0 2661

 

C Nsm �

 �
� �
� �

� � � � �
� �
� �
� �� �

2 1

545.2 0 0 0 0
0 530.0 0 0 0

1.843 10 0 0 524.4 0 0
0 0 0 518.9 0
0 0 0 0 674.2

 

اي صلب فرض كرد كه سرعت پيستون ميراگر برابر سرعت نسبي دو گونهتوان همواره بهبادبندي را مي
maxطبقه باشد. ظرفيت ميراگر 900f kN� بيشينه ضريب ميرايي و c kNsm �� 1

max  است. 200
 حل: 

  :زير Rو  Qهاي اي خطي و با ماتريسكنترل دوجملهبا استفاده از 

Q

 �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

� � �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �� �

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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در چهار طبقه اول از هم كف است. با استفاده  VEDمجهز به 9.68قاب ساختماني شكل  -9.16
ي زماني و ها پاسخ اين قاب را براي زلزله السنترو با تحليل حوزهVEDاز مدل ماكسول براي 

!1200mكنيد. فركانس پيدا �،0.1�  است. �
شود كه در طبقه اول اندازي كنترل ميبه صورت فعال با راه 9.68قابي مشابه با قاب شكل  -9.17

هاي كنترل شده طبقه فوقاني و اول را با استفاده از است. اين قاب تحت زلزله السنترو است. جابجايي
دست آوريد. هاي سه طبقه اول بهيافته متناظر با پاسخب با ناظر كامل و كاهشتكنيك جابجايي قط

درصد  35اي هستندكه جابجايي طبقه اول حداقل گونههاي حلقه بسته مطلوب بهفرض كنيد قطب
 دست آوريد.شود. همچنين نيروي كنترل پيك را به

 
 قاب-TMDجزئيات سيستم      9.68شكل 

در طبقه باال است،  كه اندازي كنترل شودصورت فعال با راهقاب مثال فوق به اگر مانند -9.18
) برش ب) شتاب و جابجايي طبقه باال (الفدست آوريد: (ههاي زماني كنترل شده زير را بتاريخچه
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