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خالصه :در طراحی سازه طراح می بایستی سازه را برای بیشینه باری که احتمال می رود سازه در طول عمر خود با
آن مواجه شود ،طراحی کند .در این مقاله با توجه به اطالعاتی که از زمین لرزه های رخداده درگذشته به دست می
آید ،تحریکات بحرانی قاب برشی مجهز شده به مهاربند بازویی ،تحت دو حالت قیدی محاسبه

می شوند .بدین منظور یک مسئله ی بهینه سازی غیرخطی حل می شود و در آن تابع هدف بیشینه سازی جابجایی
بام سازه در نظر گرفته می شود .در هر حالت قیدی تحریکات بحرانی محاسبه و به ترتیب تحت عنوان تحریکات

کلمات کليدي:

بحرانی اول و دوم شناخته می شوند .در حالت قیدی اول انرژی و بیشینه شتاب بهعنوان قیود در نظر گرفته می

تحریک بحرانی

شود درحالیکه در حالت قیدی دوم ،قید حد فوقانی طیف فوریه به این قیود اضافه می شود .درنهایت خصوصیات

قاب برشی

تحریکات بحرانی به همراه زلزله های استفادهشده جهت تولید تحریکات بحرانی با استفاده از روش تحلیل فوریه و

تبدیل موجک

تبدیل موجک پیوسته بررسی می شود .نتایج مثال عددی ارائهشده نشان می دهد که طیف فوریه ی زلزله ی بحرانی

تحلیل فوریه

حالت اول در فرکانسی نزدیک به فرکانس مود اول ارتعاشی سازه  6/68برابر بیشینه مقدار متناظر در سایر زلزله ها

بهینه سازی

است و همین امر منجر به تولید زمینلرزهای بحرانی تر شده است .همچنین با استفاده از منحنی زمان -فرکانس،
نشان داده می شود که تقریباً زمان غالب فرکانس ها (زمانی که بيشتر فرکانس ها در آن زمان رخ می دهند) برای

تمامی زلزله ها بیشتر از ده ثانیه است و همچنین مدت زمان حرکت قوی هر زلزله در داخل بازه ی زمانی مربوط به
زمان غالب فرکانسی همان زلزله قرار دارد.

ﻃراحی سازه ﻫای مهﻢ می شود زیرا که بایستی در اینگونه سازه ﻫا از

 -1مقدمه
در نﻈر گرفتن تﻐییرﭘﺬیری ﺧﺼوﺻیات زمین لرزه ﻃی زلزله ﻫای
رخداده در گﺬشته با توجه به لزوم ﻃراحی سازهﻫا تحت بار زلزله امری
مهﻢ و ﺿروری است .آییننامهﻫا و دستورالﻌمﻞ های ﻃراحی مﻌموﻻً با در

نﻈر گرفتن دانﺶ کسﺐشده از مشاﻫدات زلزله ﻫای رخداده درگﺬشته
با بینشی احتماﻻتی ایﺠاد می شوند .بهﻫرحال ،عدم قﻄﻌیت موجود در
رﺧداد زلزله ،مکانیزم گسیﺨتگی گسﻞ ،مکانیزم انتشار امواج ،ﺧﺼوﺻیات
زمین لرزه و  ...باعﺚ ایﺠاد مشکﻼتی در تﻌریﻒ زلزله ی قابﻞقبول جهت

ایﺠاد ﺧرابی تحت زلزله ﻫای شدید ﺧودداری شود ] .[4-1در این میان،
روش تحریﮏ بحرانی روشی توانمند جهت در نﻈر گرفتن عدم قﻄﻌیت
ذاتی موجود در زمین لرزه ﻫا برای ساﺧت زمین لرزه ﻫای ﻃراحی به
شیوهای منﻄقی است ] .[5وسترمو در سال  1985از انرژی ورودی به
1

ازای واحد جرم در ﻃول زلزله به عنوان تابﻊ ﻫدف در مسﺌﻠه ی تحریﮏ
بحرانی استفاده نمود ] .[6در این مقاله ،وسترمو قیدی را بر روی انتگرال
مربﻊ شتاب ورودی اعمال نمود و نشان داد که شتاب ورودی بحرانی
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نسبتی از ﭘاسﺦ سرعت است .تاکواکی 1در سال  2013نشان داد که
این حﻞ الزاماً کامﻞ و ﺻریﺢ نبوده زیرا که ﭘاسﺦ سرعت اساساً تابﻌی از
تحریﮏ بهدستآمده است ] .[3مﺼﻄفی 2در سال ﻫای 2009 ،2006
و  2011مسﺌﻠه ی مدل نمودن زلزله به ﺻورت زلزله ی ﻃراحی برای
سازه ﻫای ﻏیر اﻻستیﮏ با ﭼند درجه آزادی را مﻄرح نمود

].[9-7

کامگار و رﻫگﺬر نیز مسﺌﻠه ی ﻃراحی لرزه ای سازه ﻫای بااﻫمیت را
تحت زلزله ی بحرانی موردبررسی قراردادند ] .[10در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫای
دیگر کامگار و ﻫمکاران مسﺌﻠه ی ﻃراحی کنترل کننده ﻫای فﻌال ][11

و میراگر ﻫای جرمی ﻏیرفﻌال ] [13 ,12را تحت بار بحرانی موردبررسی
قراردادند.

از نﻈر تاریﺨی ،تبدیﻞ موجﮏ روش جدیدی است که ﭘایهﻫای
ریاﺿی آن به نﻈریه ی جوزف فوریه در قرن نوزدﻫﻢ برمیگردد .در
حقیقت فوریه با ارائه ی تﺌوری آنالیز فرکانسی ﺧود گامی اساسی را در
تﺠزیه و تحﻠیﻞ سیگنالﻫا برداشت .اولین بار آلفرد ﻫار در سال 1909
از اﺻﻄﻼح موجﮏ استفاده نمود ] .[14تحﻠیﻞ فوریه ،یﮏ سیگنال را به
امواج سینوسی و کسینوسی مﺨتﻠﻒ تقسیﻢ می کند ،و بهﻃور مشابه
در تحﻠیﻞ موجﮏ ،یﮏ سیگنال به سیگنالﻫای مقیاس شده از موجﮏ
اﺻﻠی مادر تﺠزیه می شوند ] .[15برﺧی از محققین با استفاده از تبدیﻞ
موجﮏ گسسته ﺧﺼوﺻیات مهندسی زمینلرزهﻫای قوی را تا  5مرحﻠه
برآورد نمودند ] [17 ,16و به این نتیﺠه رسیدند که با افزایﺶ ﻫر مرحﻠه،
مدتزمان آنالیز کاﻫﺶیافته درحالی که مقدار ﺧﻄا افزایﺶیافته است.

در این تحقیﻖ آنان نشان دادند که تا سه سﻄﺢ استفاده از تﺠزیه ی
گسسته ی موجﮏ ﺿمن کاﻫﺶ حﺠﻢ محاسبات ،جواب ﻫا نیز از دقت
مناسبی برﺧوردار ﻫستند .کاوه و مهدوی با استفاده از تبدیﻞ موجﮏ،
ﭘارامترﻫای حرکت زمین را اﺻﻼح نمودند ] [18و از تبدیﻞ موجﮏ
در مسائﻞ بهینهسازی استفاده نمودند ] .[20 ,19نﺠﻒ زاده نیز در
ﭘیﺶ بینی مسائﻞ مهندسی از تﺌوری موجﮏ استفاده نمود ].[22 ,21

قﻠی زاده نیز از تبدیﻞ موجﮏ در بررسی مسائﻞ بهینه سازی استفاده
نمود ].[26-23

در این مقاله ،با استفاده از اﻃﻼعات کسﺐشده از زمین لرزه ﻫای
رخداده در گﺬشته ،تحریکات بحرانی سیستﻢ قاب برشی بیست ﻃبقه ی
مﺠهز شده با استفاده از مهاربند بازویی محاسبه می شوند .برای این
منﻈور ،شتاب زلزله ی ﻃرح به ﺻورت سری فوریه با دامنه و زاویه ی
Takewaki
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فاز مﺠهول توسﻂ تابﻊ ﭘوشی تﻌدیﻞشده ،بیان می شود .درنهایت نیز با
استفاده از روش تحﻠیﻞ تاریﺨﭽه زمانی و برای گام ﻫای زمانی متفاوت،
تحریﮏ ﻫای بحرانی برای دو حالت قیدی متفاوت به گونه ای که
جابﺠایی بام سازه )تابﻊ ﻫدف( را بیشینه می نمایند ،محاسبه می شوند.

از میان زلزله ﻫای محاسبهشده ،زلزله ای که بیشینه قدر مﻄﻠﻖ
جابﺠایی بام را تولید می نماید ،تحت عنوان تحریﮏ بحرانی مﻌرفی
می شود .در حقیقت ،جهت محاسبه ی تحریﮏ بحرانی می بایستی
یﮏ مسﺌﻠه ی بهینه سازی ﻏیرﺧﻄی مقید حﻞ شود .قیود در نﻈر
گرفتهشده شامﻞ دو حالت قیدی می باشند .در حالت قیدی اول ،انرژی
و بیشینه شتاب بهعنوان قیود در نﻈر گرفته می شوند درحالیکه در
حالت قیدی دوم ،قید حد فوقانی ﻃیﻒ فوریه نیز به قیود فوق اﺿافه
میشود .می بایستی توجه داشت که حاﻻت قیدی اول و دوم به ترتیﺐ
منﺠر به تولید زلزله ﻫای بحرانی حالت اول و دوم می شوند .درنهایت
با استفاده از تبدیﻞ فوریه ،زلزله ﻫای بحرانی محاسبهشده به ﻫمراه
زلزله ﻫای اﺻﻠی تا ﭘنﺞ فرکانس ﻏالﺐ با یکدیگر مقایسه می شوند .نتایﺞ
مﺜال عددی ارائهشده نشان می دﻫد که ﻃیﻒ فوریه ی زلزله ی بحرانی
حالت اول در فرکانسی نزدیﮏ به فرکانس مود اول سازه ) 0/34ﻫرتز(

از تمامی زلزله ﻫای موردمﻄالﻌه بیشتر است که منﺠر به تولید زلزله ای
بحرانی تر شده است .می بایستی توجه داشت که در فرکانس 0/34
ﻫرتز مقدار ﻃیﻒ فوریه ی زلزله ی بحرانی اول ) 6/68 (m/secمی باشد
که نسبت به بیشینه مقدار متناﻇر در سایر زلزله ﻫا  6/68برابر

است.

ﻫمﭽنین بررسی مقادیر فرکانس ﻫای زلزله ﻫای اﺻﻠی و زلزله ﻫای
بحرانی نشان می دﻫد که بیشینه یا کمینه بودن مقدار ﭘنﺞ فرکانس
اول زلزله تﺄﺛیری در بحرانی بودن زلزله ندارد زیرا که با وجود بیشینه
یا کمینه ی محﺾ نبودن مقادیر ﭘنﺞ فرکانس اول زلزله ﻫا ی بحرانی
اول و دوم نسبت به سایر زلزله ﻫا ،این دو زلزله بحرانی

می باشند.

ﻫمﭽنین استفاده از تبدیﻞ موجﮏ ﭘیوسته ی موج زلزله ﻫای اﺻﻠی
و زلزله ﻫای حاﺻﻞ از تحریکات بحرانی بهﺻورت زمان -فرکانس نشان
می دﻫد که زمان ﻏالﺐ فرکانس ﻫا )زمانی که بیشتر فرکانس ﻫا در
آن زمان رخ می دﻫند( برای تمامی زلزله ﻫا بیشتر از ده ﺛانیه

است.

درنهایت محاسبه ی مدت زمان حرکت قوی زلزله ﻫا نشان می دﻫد
که باوجوداینکه برﺧی از زلزله ﻫای اولیه دارای مدت زمان حرکت
قوی کمتر از  10ﺛانیه می باشند ،مدت زمان حرکت قوی زمین در
زلزله ﻫای بحرانی تولیدی بیشتر از  10ﺛانیه می باشد و بنابراین
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زمین لرزه ﻫای تولیدی شبیهسازیشده )زلزله ﻫای بحرانی تولیدشده(

و محاسبه ی مقادیر انرژی ،بیشینه شتاب ) ،(2PGAبیشینه سرعت

می توانند مﻄابﻖ آیین نامه  ،2800در مواردی که تﻌداد موردنیاز از

) ،(3PGVو ﻃیﻒ دامنه ی فوریه ی فوقانی

)  M 2 (ωتمامی

زوج شتاب نگاشت مناسﺐ ﺛبتشده در دسترس نمی باشد ،در تحﻠیﻞ

زمین لرزه ﻫای انتﺨابی ،مقادیر بیشینه انرژی و شتاب آن ﻫا به ترتیﺐ

تاریﺨﭽه زمانی سازه ﻫا مورداستفاده قرار گیرند .بر اساس نتایﺞ حاﺻﻠه

تحت عناوین  Eو  M1در نﻈر گرفته می شوند .جهت تﻌریﻒ قیود ﻃیﻒ

می توان نتیﺠه گرفت که در تمامی زلزله ﻫا و زلزله ﻫا ی بحرانی ،زمان

دامنه ی فوریه ی فوقانی زمین لرزه ﻫای انتﺨابی به گونه ای که شدت

)(4UBFS

حرکت قوی زلزله و زمان ﻏالﺐ فرکانسی تقریباً در یﮏ بازه ی زمانی

اریاس 5برابر با واحد را داشته باشند مقیاس می شوند ] .[28اگر تﻌداد

رخ می دﻫند.

زمین لرزه ﻫای انتﺨابی برابر با  Nrباشد و زمینلرزهﻫای مقیاس شده با
شدت اریاس واحد را با

 -2تحریک بحرانی برای سیستم چند درجه آزادی
بدین منﻈور ،شتاب حرکت زمین به ﺻورت حاﺻﻞﺿرب سری فوریه
و یﮏ تابﻊ

ﭘوش) ), α 2 > α1

−α 2t

−e

)(2

) M 2 (ω ) = E max v gi (ω
1≤ i ≤ N r

به گونه ای که  {vgi (ω )}i =1انتقال فوریه ی  {vgi (t )}i =1را نشان
Nr

A0 (e
= )  ( e(tبه ﺻورت

Nr

می دﻫد ].[9

زیر بیان می شود:
)(1

i = 1

})  {vgi (tنمایﺶ دﻫیﻢ ،قیود )  M 2 (ωنیز

به ﺻورت زیر محاسبه می شوند:

در این قسمت از مقاله ،روش تﻌیین زلزله ی بحرانی تشریﺢ می شود.

−α1t

r

N

N

−α t −α t f
= )ug (t
) A0 (e 1 − e 2 ) ∑ Ri cos(ωi t − φi
i =1

ﻫمانگونه که ﭘیﺶتر بیان شد ،در این مقاله ،قدر مﻄﻠﻖ جابﺠایی
بام سازه به عنوان تابﻊ ﻫدف در نﻈر گرفته می شود که می بایستی
بیشینه شود .بدین منﻈور ،با استفاده از انﺠام تحﻠیﻞ تاریﺨﭽه زمانی

به گونه ای که ﺿرایﺐ  Riو  φiﺿرایﺐ مﺠهول دامنه و زاویه ی فاز

ﺧﻄی برای سازه ی موردبررسی )با استفاده از روش عددی

نیومارك-

می باشند و  ωi i = 1, 2,..., N fفرکانس ﻫایی می باشند که محتوای

بتا( ،در ﻫر گام زمانی بر مبنای قیودی که با توجه به اﻃﻼعات موجود

فرکانسی حرکت زمین را نمایﺶ داده و بر اساس تحقیقات گﺬشته

از زمینلرزهﻫای رخداده درگﺬشته کسﺐ می شوند ،شتاب نگاشتی که

مقادیری مابین  0/1تا  25ﻫرتز را دارا می باشند ] [11-7و در این مقاله

بیشینه تابﻊ ﻫدف را تولید می نماید ،بهعنوان تحریﮏ بحرانی در نﻈر

نرخ رشد فرکانس ﻫا برابر با  0/1ﻫرتز در نﻈر گرفته می شود .مﺼﻄفی

گرفته می شود .قیود مورداستفاده در این مقاله قیودی است که توسﻂ

در سال  2011نشان داد که بهتر است برﺧی از این فرکانس ﻫا منﻄبﻖ بر

مﺼﻄفی و منوﻫار 6به ﺻورت زیر مﻌرفیشدهاند ].[29 ,9

فرکانس ﻫای ﻃبیﻌی اﻻستیﮏ سازه در نﻈر گرفته شوند ] .[8ﻫمﭽنین

1

ﭘارامترﻫای  α1و  α 2در تابﻊ ﭘوش تمایﻞ نا مانایی مشاﻫدهشده در
رکورد زلزله را اعمال نموده و ﺿریﺐ  A0نیز ﺛابت مقیاس سازی نامیده

)(3

)فرکانس نایکوئیست (1و با در نﻈر گرفتن فرکانس ﻫای مودﻫای اول
محدوده ی فرکانسی موردمﻄالﻌه ایﺠاد می شود.

در ساﺧت زلزله ی بحرانی ،فرض می شود که تابﻊ ﭘیوسته ی

) e(tکام ً
ﻼ تﻌریﻒشده و ﻫدف یافتن ﺿرایﺐ مﺠهول  Riو φi

است به گونه ای که بیشینه مقدار تابﻊ ﻫدف )جابﺠایی بام سازه( تحت

*

به گونه ای که  Tمدتزمان زلزله و

) Ug (w) ≤ M 2 (ω
)Ug (w

زمین لرزه ی ) ug (tاست .ﻫمﭽنین قید

انتقال فوریه ی

)TSGM ≥ 10 (sec

برای اولین بار در این مقاله در نﻈر گرفته می شود .در حقیقت
مﻄابﻖ آییننامهی  ،[30] 2800مدت زمان حرکت شدید زمین در
شتاب نگاشت ﻫایی که برای تحﻠیﻞ تاریﺨﭽه زمانی استفاده می شوند

قیود موردنﻈر در تمامی گامﻫای زمانی حاﺻﻞ شود .جهت تﻌریﻒ

Peak Ground Acceleration
Peak Ground Velocity
Upper Bound Fourier Spectrum
Arias Intensity
Manohar

مقادیر قیود ،با در نﻈر گرفتن تﻌدادی زلزله منﻄبﻖ با شرایﻂ ساﺧتگاه
Nyquist Frequency

0<t<T

)TSGM ≥ 10 (sec

می شود ] .[27بنابراین در این مقاله در بازه ی زمانی  0/1تا  25ﻫرتز
تا سوم سازه بهعنوان فرکانس ﻫای ورودی با گام زمانی  0/1ﻫرتز

T 2
2
 0∫ ug (t)dt  ≤ E

max ug (t) ≤ M 1
*

*

1

3127

2
3
4
5
6
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می بایستی بیشینه مقدار  10ﺛانیه یا سه برابر زمان تناوب اﺻﻠی سازه
در نﻈر گرفته شود .ﻫمﭽنین روش تحریﮏ بحرانی بهکاررفته در
این مقاله به عﻠت محاسبه ی زلزله ی بحرانی بر اساس ﺧﺼوﺻیات
سازه و قیود در نﻈر گرفتهشده ،نسبت به روش ﻫای دیگر

][5 ,4 ,1

از ارجحیت برﺧوردار است زیرا که در این روش زلزله ی بحرانی
مستقیماً بر اساس ﺧﺼوﺻیات سازه و ﻫمﭽنین قیود در نﻈر گرفتهشده

محاسبه می شود درحالیکه در روش ﻫای قبﻠی ،تابﻊ ﭼگالی ﻃیفی
توان 1بر اساس قیود در نﻈر گرفتهشده برای سازه و زلزله در فﻀای
فرکانس محاسبه می شود که جهت انﺠام تحﻠیﻞ تاریﺨﭽه زمانی
نیاز به برگرداندن تابﻊ ﭼگالی ﻃیفی توان از فﻀای فرکانس به فﻀای
زمان و تولید شتاب نگاشت را دارد .از روش ارائهشده در این مقاله،
می توان جهت تولید زلزله ی مﺼنوعی مﻄابﻖ با ساﺧتگاه موردبررسی
جهت آنالیز و ﻃراحی سازه ﻫای بااﻫمیت در مواردي که تﻌداد موردنیاز
1
موجک
تئوری
فوریه و
نگاشت تحلیل
زوج شتاب -3
پیوسته استفاده
نمﯽ باشد،
دسترس
شده در
مناسﺐ ﺛبت
نمود.

 -3-1تحلیل فوریه

 -3تحليل فوریه و تئوری موجک پیوسته

3

 -3-1تحﻠیﻞ فوریه
تحﻠیﻞ فوریه سیگنالﻫای ورودی را به سینوس ﻫا و کسینوس ﻫای
تشکیﻞدﻫندهی فرکانسﻫای مﺨتﻠﻒ تﺠزیه می نماید .برای بسیاری از
سیگنال ﻫا تﺠزیه ی فوریه بسیار مفید است ،ﭼون سیگنال با محتوای
فرکانسی اﻫمیت زیادی دارد .شاید بزرگترین نقﺺ تﺠزیه ی فوریه،
از دست دادن اﻃﻼعات زمانی است .به ﻫمین دلیﻞ می بایستی از
روش ﻫای دیگری مانند تحﻠیﻞ موجﮏ استفاده شود .در تبدیﻞ موجﮏ،
ﭘارامترﻫایی به نام مقیاس و انتقال وجود دارند .بهوسیﻠهی ﭘارامتر مقیاس
میتوان موج را فشرده و یا بازنمود .در حقیقت بهوسیﻠهی مقیاس کﻢ
میتوان موج را فشرده و جزئیات موج را نشان داد و بهوسیﻠهی مقیاس
زیاد میتوان موج را بازنمود .در تﺌوری موجﮏ ،مقیاس زیاد متناﻇر با
فرکانس ﭘایین است و اﻃﻼعات کﻠی موج را نشان میدﻫد و در ﻃول
مدت موج ادامه دارد ،درحالیکه مقیاس کﻢ متناﻇر با فرکانس باﻻ
است و جزئیات موج را نشان میدﻫد و در ﻃول مدت موج ادامه ندارد.

بهینه سازی
فوریهمسﺌﻠه ی
موردبررسی،
نماید .برای
تجزیه
مختلف
اﻃﻼعاتدهندهی
ی تشکیل
ﻏیرﺧﻄی و کسینوس
تحت بهقیودسینوس ها
ورودی را
سیگنالهای
مسﺌﻠه ی تحلیل
میتﺠزیه
است،
موردنیاز
هایتری
فرکانسدقیﻖ
فرکانس ﭘایین
درجاییهاکه
مفید[31
متﻌاقبی] 2
مرتبه
نویسی
روش برنامه
است که با استفاده از
ترین نقص
دارد.
زیادی
اهمیت
فرکانسی
محتوای
سیگنال با
دوم بسیار
ی یفوریه
تجزیه
سیگنال ها
بسیاری از
بزرگدﻫد.
شاید را می
ﻃوﻻنی
زمانی
فواﺻﻞ
استفاده از
اجازه ی
موجﮏ
چونتحﻠیﻞ
است ،و
استفاده شود.
دیگریباﻻمانند
اﻃﻼعاتهای
که از روش
بایستی
انﺠامبه همین دلیل
[32است.
زمانی
اطالعات
دستدردادن
تجزیه
متﻠﺐ ]
برنامه ی
فوریه،یاز دوم
ی مرتبه
سازی
و الگوریتﻢ بهینه
موجکوسیﻠهی
تحلیلاست ،به
موردنیاز
فرکانس
ﻫمﭽنینمیزمانی
انتقال وجود دارند .بهوسیلهی پارامتر مقیاس میتوان موج را فشرده و یا بازنمود .در
مقیاس و
جهتی به
پارامترهای
تبدیل
در
می شود.
محﻠی یا
نامبهینه ی
بررسی
موجک،عددی،
محاسبات
ﻫمﭽنین در
تبدیﻞ موجﮏ میتوان نواحی کوتاهتر را رﺻد نمود .در تحﻠیﻞ فوریه،
ﺿرایﺐ و جزئیات موج را نشان داد و بهوسیلهی مقیاس زیاد میتوان موج را بازنمود .در
برایرا فشرده
متﻌددیموج
شروعمیتوان
مقیاس کم
ی
له
ی
وس
به
قیقت
ح
بهینه ی کﻠی بودن نقاط محاسباتی ،نقاط
یﮏ سیگنال به امواج سینوسی و کسینوسی مﺨتﻠفی تقسیﻢ میشود،
تئوری موجک ،مقیاس زیاد متناظر با فرکانس پایین است و اطالعات کلی موج را نشان میدهد و در طول مدت موج ادامه دارد،
مﺠهول  Riو  φiدر ناحیه ی ممکن انتﺨاب می شود و بیشینه ی ﭘاسﺦ
ندارد.مقیاس
سیگنالﻫای
سیگنال به
در یﮏ
موجﮏ،
مشابه در
به
درجایی که
موج ادامه
طول مدت
تحﻠیﻞدهد و
نشان می
جزئیاتﻃورموج را
درحالیکه مقیاس کم متناظر با فرکانس باال است و
در نﻈر گرفته می شود] .[33جهت بررسی ﻫمگرایی نیز روابﻂ زیر در ﻫر
شود ]
ابزاری
تﺠزیه می
اﺻﻠیی مادر
تجزیه و شده
همچنین
فوریهدهد.
تبدیﻞرا می
.[15طوالنی
زمانی
فواصل
استفاده از
موجﮏاجازه
تحلیل ازموجک
اطالعات فرکانس پایین دقیقتری موردنیاز است،
گام زمانی کنترل
توانو cos
توابﻊمیsin
تحلیلﻃیﻒ
استﺨراج
تبدیلکه از
شوند:اطالعات فرکانس باال موردنیاز است ،بهوسیلهی است
فوریه ،یک
برای در
ﭘایهنمود.
توابﻊرصد
عنوانتر را
نواحیبهکوتاه
موجک
می که
زمانی
تﻌریﻒمقیاس
سیگنالهای
سیگنال به
موجک،
ورودی تحلیل
مشابه در
فرکانسیطور
سیگنال به امواج سینوسی و کسینوسی مختلفی تقسیم میشود ،به
فرمول زیر
یک توسﻂ
کند ،و
استفاده می
امواج
f j −.]15
شو≤د f j −[1
میε 1
مادر yتجزیه ;
اصلی−
موجک yi , j −1
شده از ≤ ε 2
)(4
ابزاری است که از توابع  sinو  cosبهعنوان توابع پایه برای استخراج
تبدیل فوریه
i, j
می شود:
طیف فرکانسی امواج ورودی استفاده میکند ،و توسط فرمول زیر تعریف می شود:

که  f jمقدار تابﻊ ﻫدف در  jامین تکرار و
به گونه ای ()5
مﺠهول Ri
پیوسته و
ﺿرایﺐ
امین مقدار بهینه
موجک
برایتبدیل
-3-2

i ، yi , j

 φiدر  jامین تکرار است.

)(5

 = 2f

,

x(t)e -jωt dt





−

= )F(ω

موجﮏ: ]36-
شود [34
بیان -می
تبدیل
موجک
تبدیل
توسطمﻌیار
فوریهعنوان
ﭘیﺶ به
مشابهکه از
پیوسته،باشند
کوﭼکی می
مقادیر
مقادیر  ε1 , ε 2نیز
ﭘیوسته
تبدیﻞ
فرمول زیر3-2

تبدیﻞ 1
 t − 
نﻈر)6گرفته می شوند .در این مقاله برای این مقادیر ،عدد
ﻫمگرایی در (
زیرXبیان
فوریه توسﻂ فرمول
مشابه)x(t
موجﮏﭘیوسته * ،
تبدیﻞ dt
= )WT (  ,s

−
-3
 s 
s
 10بهعنوان مقدار کمی مناسبی جهت نرخ ﻫمگرایی در نﻈر گرفته
می شود ]: [36-34
بهگونهای که در آن ) X W T (  ,sتابعی از پارامتر تبدیل  و پارامتر مقیاس  sاست .موجک مادر نیز توسط پارامتر  نشان داده
می شود.
*
∞
پارام*ترهای مقیاس1و انتقال بهصورت پیوسته
تبدیل
میشود و بیانگر مزدوج مختلط استفادهشده در تبدیل موجک است .در این نوع τ 
t−
=)X WT ( τ ,s
x(t)ψ 
)(6
 dt
∫
∞−
حجم محاسبات میsشود [.]15
رفتن s
تغییر می کنند [ .]37در حقیقت میزان تغییرات بسیار کوچک است ،که سبب باال 
Power Spectral Density Function
Sequential Quadratic Programming

 -4مثال عددی

1
2

Continuous Wavelet Theory

3

3128که از سایت  COSMOSقابلدسترسی است [ ،]38بر اساس طبقه بندی
در این قسمت از مقاله ،مجموعه ی  18شتاب نگاشت
چاندلرز ]11 ,10[2و مطابق با آییننامهی  2800انتخاب و در جدول  1نمایش داده می شوند .انتخاب زمین لرزه ها بر این اساس
است که تمامی طبقه بندی چاندلرز را پوشش دهد .در حقیقت مطابق طبقه بندی چاندلرز ،زمین لرزه ها بر اساس نسبت بیشینه
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سازه ﻫا استفاده نمود که داراي ﺧﺼوﺻیات زیر باشند:

بهگونهای که در آن ) X WT ( τ ,sتابﻌی از ﭘارامتر تبدیﻞ  τو

 -1این شتاب نگاشت ﻫا حتﯽاﻻمکان بایستﯽ نمایانگر حرکت واقﻌﯽ

ﭘارامتر مقیاس  sاست .موجﮏ مادر نیز توسﻂ ﭘارامتر  ψنشان داده

زمین در محﻞ احداث بنا در ﻫنگام زلزله باشند که جهت نیﻞ به این ﻫدف

بیانگر مزدوج مﺨتﻠﻂ استفادهشده در تبدیﻞ موجﮏ است.

مﻄابﻖ ﭘیشنهاد آییننامه مﯽ بایستﯽ حداقﻞ سه زوج شتابنگاشت

در این نوع تبدیﻞ ﭘارامترﻫای مقیاس و انتقال بهﺻورت ﭘیوسته تﻐییر

متﻌﻠﻖ به مؤلفهﻫاي افقﯽ سه زلزلهي مﺨتﻠﻒ ﺛبتشده با ویﮋگﯽﻫاي

می کنند ] .[37در حقیقت میزان تﻐییرات بسیار کوﭼﮏ است ،که

زیر انتﺨاب شوند .ﻻزم به ذکر است که در انتﺨاب زلزله ﻫاي اولیه جهت

میشود و

*

سبﺐ باﻻ رفتن حﺠﻢ محاسبات میشود ].[15

تولید زلزله ي بحرانﯽ ،مﻄابﻖ جدول  18 ،1زلزله انتﺨابشده که از
تﻌداد حداقﻞ ﺿابﻄه ي آییننامهي  2800بهمراتﺐ بیشتر است .مﻄابﻖ

 -4مثال عددی
در این قسمت از مقاله ،مﺠموعه ی  18شتاب نگاشت که از
سایت

آیین نامه ي  ،2800شرایﻂ انتﺨاب زلزله ﻫا بهﺻورت زیر مﯽ باشد:

الﻒ( شتابنگاشت ﻫا متﻌﻠﻖ به زلزله ﻫایﯽ باشند که شرایﻂ ﻃرح

قابﻞدسترسی است ] ،[38بر اساس ﻃبقه بندی

را ارﺿا کنند و در آن ﻫا بزرگا ،فاﺻﻠه از گسﻞ ،سازوکار ﭼشمه لرزا در

نمایﺶ داده می شوند .انتﺨاب زمین لرزه ﻫا بر این اساس است که تمامی

براي تمامﯽ زلزله ﻫا کمتر از  30کیﻠومتر بوده ،بزرگاي ﻫمگﯽ نیز بیشتر

COSMOS

ﭼاندلرز [11 ,10]1و مﻄابﻖ با آییننامهی  2800انتﺨاب و در جدول 1

نﻈر گرفتهشده باشد .مﻄابﻖ جدول  ،1مقدار کمیت  Epic Distتقریباً

ﻃبقه بندی ﭼاندلرز را ﭘوشﺶ دﻫد .در حقیقت مﻄابﻖ ﻃبقه بندی

از  5ریشتر بوده و ﻫمگﯽ در ﺧاك آبرفتﯽ رخدادهاند و بنابراین داراي

حرکت زمین مﻄابﻖ رابﻄه ی ) (7به سه دسته تقسیﻢ بندی مﯽ شوند .در

ب( ساﺧتگاه ﻫاي شتاب نگاشت ﻫا بایستی به لحاظ ویﮋگﯽﻫاي

ﭼاندلرز ،زمین لرزه ﻫا بر اساس نسبت بیشینه شتاب به بیشینه سرعت
این ﻃبقه بندی ،زلزله ﻫایی که نسبت بیشینه شتاب به بیشینه سرعت
بیشتر از  (g.sec/m) 1/2را دارا می باشند ،برای سازه ﻫای سﺨت تر که
دارای زمان تناوب کوﭼﮏتری ﻫستند ،بحرانی تر می باشند درحالیکه
زلزله ﻫایی که نسبت بیشینه شتاب به بیشینه سرعت کمتر از g.)0/8

 (sec/mرا دارا می باشند ،برای سازه ﻫای با سﺨتی کﻢ که زمان تناوب
بیشتری دارند ،بحرانی تر ﻫستند .از ﻃرف دیگر ،زلزله ﻫایی که نسبت
بیشینه شتاب به بیشینه سرعت مابین  0/8تا  (g.sec/m) 1/2را دارا
می باشند ،دارای محتوای انرژی باﻻیی در محدوده ی وسیﻌی از
فرکانس ﻫا ﻫستند .ﻫمﭽنین در زلزله ﻫایی که نسبت بیشینه شتاب
به بیشینه سرعت بیشتر از  (g.sec/m) 1/2می باشد ،دامنه و فرکانس
نوسانی باﻻیی مشاﻫده می شود .درنهایت برای زلزله ﻫای با بیشینه
شتاب به بیشینه سرعت کمتر از  ،(g.sec/m)0/8بیشینه ﭘاسﺦ سازه
در ﭘالس ﻫای شتاب با مدتزمان ﻃوﻻنی 2ایﺠاد می شود .با توجه به
توﺿیحات فوق و جدول  1مشﺨﺺ است جهت ﭘوشﺶ دادن تمامی
ﺧﺼوﺻیات ذکرشده در تولید زلزله ی بحرانی ،ﻫر سه ناحیه ﻃبقهبندی
ﭼاندلرز در نﻈر گرفته می شود .ﻫمﭽنین مﻄابﻖ بند  3-5-2آییننامهي
 ]30[ 2800شتاب نگاشت ﻫایﯽ را مﯽ توان در تحﻠیﻞ دینامیکﯽ
Chandler’s Classification
Long-duration acceleration pulses

1
2

سازوکار تقریباً مشابهﯽ مﯽ باشند.

زمینشناسﯽ ،تکتونیکﯽ ،لرزه شناسﯽ و بﺨﺼوص مشﺨﺼات ﻻیهﻫاي
ﺧاك با زمین محﻞ ساﺧتمان ،تا حد امکان ،مشابهت داشته

باشند.

در انتﺨاب زلزله ﻫاي اولیه مﻄابﻖ جدول  ،1مشﺨﺺ است که
زلزله ﻫا در ﺧاك آبرفتﯽ رخدادهاند و ﺧﺼوﺻیات یکسانﯽ ازنﻈر ﺧاك
منﻄقه دارند .مﯽ بایستﯽ توجه داشت که در تولید زلزله ﻫا ي بحرانﯽ با
توجه به این که اﺛر اندرکنﺶ ﺧاك و سازه در این تحقیﻖ در نﻈر گرفته
نشده است و ﻫمﭽنین زلزله ﻫا در زیر ﭘاي سازه به سازه اعمالشده
و تولید مﯽ شوند ،مشﺨﺼات ﻻیهﻫاي ﺧاك ساﺧتگاه ،ویﮋگﯽﻫاي
زمینشناسﯽ و تکتونیکﯽ در نﻈر گرفته نمی شود.

پ( مدتزمان حرکت شدید زمین در شتاب نگاشت ﻫا حداقﻞ برابر
با  10ﺛانیه یا سه برابر زمان تناوب اﺻﻠﯽ سازه ،ﻫرکدام که بیشتر است،
باشد .در رابﻄه با محاسبهي مدتزمان حرکت شدید شتاب نگاشت ﻫا
مﻄابﻖ ﭘیشنهاد آیین نامه ی  2800مﯽ توان از روش ﻫاي مﻌتبر ﻫمانند
روش توزیﻊ تﺠمﻌﯽ انرژي استفاده نمود و در مواردي که تﻌداد موردنیاز
از زوج شتاب نگاشت ﻫاي مناسﺐ ﺛبتشده در دسترس نباشد ،مﯽ توان
از زوج شتاب نگاشت شبیهسازيشده مناسﺐ براي تکمیﻞ تﻌداد آن ﻫا
استفاده نمود .این بند از آییننامه نیز دقیقاً در انتﺨاب زلزله ﻫاي اولیه

رعایت شده است و تمامی زلزله ﻫای اولیه دارای مدتزمان حرکت قوی
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[]11
انتخابی ثب
آبرفتی]11
خاکآبرفتی [
شدهدردرخاک
ثبتتشده
زلزله  هایانتخابی
اطالعات زلزلههای
جدول  .1:1اطالعات
جدول
]Table 1. Information on selected earthquakes recorded in alluvial soil [11

2/69

1/11

2/82

2/31

1/24

2/68

3/85

1/29

3/91

3/73

1/86

4/02

90

3/92

180

2/33

0/78

3/06

240

4/19

0/65

3/81

1/33

2/95

2/16

0/86

2/16

2/19

1/06

5/23

1/98
4/63

1/31
1/74

4/02
1/65

1/20

3/52
1/74
2/08
2/48

1/53

1/03

3/43

4 /3

3/80

2/89

1/85

3/09

1/32

4/66

0/96

3/44
3/30

2/65

3/77

0/87

360

270

90
0

150

90

360

180
90

بیشتر از ده ﺛانیه می باشند.

محاسبه و قیود  Eو  M1محاسبه می شوند .مﻄابﻖ جدول  1این مقادیر
)(m/sec1.5

 5/23و

)(m/sec2

 4/66در نﻈر گرفته

می شوند .می بایستی توجه داشت که با تﻐییر زلزله ﻫای انتﺨابی

بهگونهای که منﺠر به تﻐییر قیود انتﺨابی شود ،متﻌاقباً زلزله ﻫای
بحرانی تولیدشده نیز تﻐییر ﺧواﻫند کرد.

low
)(7

Normal
High

9/7

7/0

1/5

6/2

4/5

6/1

5/9

6/7

9/1

5/0

27/6

6 /6

6 /6

5/0

g .sec
m

( < 1.2

) (8که توسﻂ اریاس در سال  1970مﻌرفی شد ،محاسبهشده اند [.]11
1

)(8

∞

E = [ ∫ νg2 (t ) dt ] 2

*

0

ﻫمﭽنین حد فوقانی ﻃیﻒ فوریه ی زلزلهﻫای انتﺨابی نیز مﻄابﻖ
رابﻄه ی ) (2محاسبه می شود.

قاب برشی بیست ﻃبقه ای که در شکﻞ -1الﻒ نمایﺶ دادهشده
g .sec

)

15/4

6 /6

ﻫمﭽنین مقادیر انرژی محاسبهشده در جدول  ،1بر اساس رابﻄه ی

بر اساس مﻄالﺐ بیانشده ،مقادیر انرژی و بیشینه شتاب زلزله ﻫا
به ترتیﺐ برابر با

30/1

6/5

)
m
PGA

PGV
PGA
PGV

( < 0.8

<)
<)

PGA

است ،مﻄابﻖ مرجﻊ ] [11انتﺨاب می شود .قاب برشی در ﻃبقه ی 18

PGV

ﺧود توسﻂ کمربند ﺧرﭘایی )سیستﻢ کنترل ﻏیرفﻌال( مقاوم سازی

( 0.8

شده و ﻫمانند مرجﻊ [ ]11با استفاده از سیستﻢ کنترل فﻌال بهسازی

g .sec
m
g .sec
m

( 1.2
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شده است .بنابراین ﻫمانند مرجﻊ [ ]11فرض می شود که سازه تحت
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)Mode 1, T=2.96 (sec
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شکل  .1الف .قاب برشی بیست طبقه ی مجهز شده به مهار بازویی در طبقه هجدهم [.]11ب .سه مود اول ارتعاشی قاب برشی بیست طبقه
شکل -1الف :قاب برشی بیست طبقهی مجهز شده به مهار بازویی در طبقه هجدهم [.]11ب :سه مود اول ارتعاشی قاب برشی بیست
Fig. 1. A) A twenty-story shear building equipped with a belt truss system located on the eighteenth story [11]. B) The first
طبقه
three shape modes of the twenty-story
shear building

نشان می دﻫد .ابﻌاد ستون ﻫا و نمای قاب موردمﻄالﻌه در شکﻞ
-1الﻒ نمایﺶ دادهشده است .تمامی بادبندﻫا دارای سﻄﺢ مقﻄﻊ
برابر با  0/0040مترمربﻊ می باشند و تمامی تیرﻫا نیز دارای مقﻄﻊ
 IPE400می باشند .مدول یانﮓ و وزن مﺨﺼوص مﺼالﺢ به ترتیﺐ برابر

3
10
2
با )  19.91 × 10 ( N / mو )  76977.1 ( N / mدر نﻈر گرفته

می شود .مقدار نسبت میرایی تمامی مودﻫا نیز برابر با  0/05در نﻈر
گرفته میشود .زمان تناوب سه مود اول ارتﻌاشی سازه ی موردمﻄالﻌه
به ترتیﺐ برابر با ) 1/1 (sec) ،2/96 (secو ) 0/66 (secمی باشد .شکﻞ
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شده
نظرگرفته
قیودیدردرنظر
حاالتتقیودی
جدول
شده
گرفته
جدول :2.2حاال

Table 2. The considered constraint scenarios

قیدهای در نظر گرفتهشده

انرژی ،مدت زمان حرکت قوی زلزله و بیشینه شتاب

انرژی ،بیشینه شتاب ،مدت زمان حرکت قوی زلزله و حد
فوقانی طیف فوریه

حالت قیدی
اول

دوم

جدول  .3اطالعات شتاب نگاشت های بحرانی برای حاالت متفاوت قیدی
جدول  :3اطالعات شتابنگاشتهای بحرانی برای حاالت متفاوت قیدی
Table 3. Information on critical earthquakes for different constraint scenarios

بیشینه جابجایی بام

بیشینه شتاب

شدت اریاس

0/55

4/66

5/17

0/25

2/82

2/69

2/68

2/31

0/19
0/25
0/16
0/16

3/48

4/62

2/19
1/98

2/16

4/63

5/23

0/15

0/15

4/02

3/73

3/06

2/33

0/23
0/13
0/07
0/45
0/31

0/01
0/01

دوم

3/85

4/02

3/92
1/53

1/65

3/43

3/52

4/19

3/81

1/33

2/89

1/74

3/80

0/07

3/09

2/08

0/10

2/65

2/48

0/19

3/77

3/30

0/24

اول

2/16

3/91

0/22

حالت قیدی

3/44

4/66

مودﻫای ارتﻌاشی سه مود اول سازه ی قاب برشی نیز در شکﻞ -1ب

نﻈر گرفته می شود که برای ﻫر حالت در مﺜال عددی زلزله ی بحرانی

نشان دادهشده است.

محاسبه می شود .تﻌداد جمﻼت )  ( N fجهت ﻫمگرایی رابﻄه ی ) (1و

بهمنﻈور تحﻠیﻞ دینامیکی تاریﺨﭽه زمانی ،در این مقاله مقدار ∆t

برابر با  0/01ﺛانیه و ﺿرایﺐ  α1و

تابﻊ ﻫدف برابر با

 N f = 60در نﻈر گرفته می شود.

نیز به ترتیﺐ برابر با  0/13و 0/5

با توجه به مﻄالﺐ فوق ،برای حاﻻت مﺨتﻠﻒ قیدی مﻄابﻖ با جدول

در نﻈر گرفته می شوند .مدتزمان زلزله ﻫای بحرانی نیز برابر با 30

 ،2زلزله ﻫای بحرانی محاسبه و در جدول 3و شکﻞ  2ﺧﺼوﺻیات آن ﻫا

ﺛانیه فرض می شود .در مﺜال حاﺿر دو حالت قیدی مﻄابﻖ جدول  2در

ارائه می شود.
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Fig. 2. The critical earthquakes for different constraint scenarios
M 2 ( )A) Time history acceleration of critical earthquake for the
first scenario B) Time history acceleration of critical earthquake for the second scenario C) Fourier spectrum of the critical
earthquake for the first scenario d) Fourier Spectrum of the critical earthquake for the second scenario

ﻫمان گونه که از نتایﺞ موجود در جدول  3مشﺨﺺ است ،مقادیر

است بهگونهای که بهعنوانمﺜال مقدار بیشینه جابﺠایی بام تحت

بیشینه جابﺠایی بام سازه ی کنترلشده ﺻرفاً با استفاده از مهاربند

زلزله ﻫای بحرانی حالت اول و دوم به ترتیﺐ  5/5و  1/9برابر بیشینه

بازویی و کمربند ﺧرﭘایی ،در حالت قیدی اول بیشترین مقدار را دارا

جابﺠایی بام تحت زلزله ی سانفرناندو مؤلفهی  N69Wمی باشد .این

است .این امر بدین عﻠت است که برای حالت قیدی اول ،ﻫیﭻگونه

امر نشان می دﻫد که زلزله ی بحرانی حالت دوم نیز توانسته است

قیدی برای محدوده ی ﻃیﻒ دامنه ی فوریه در نﻈر گرفته نشده است

بیشینه جابﺠایی بام بهمراتﺐ بیشتر را نسبت به برﺧی از زلزله ﻫای اولیه

و ﻫمانند شکﻞ -2ج ،در فرکانسی نزدیﮏ به فرکانس ﻃبیﻌی اﻻستیﮏ

تولید نماید .به عنوان مﺜال مقدار بیشینه جابﺠایی بام تحت زلزله ﻫای

سازه ) ،(f=0.34 Hzمقدار حداکﺜر در دامنه ی ﻃیﻒ فوریه رخ می دﻫد

بحرانی اول و دوم به ترتیﺐ  5/5و  1/9برابر بیشینه جابﺠایی بام تحت

و سبﺐ ایﺠاد زمینلرزهای بحرانی تر شده است درحالیکه به ازای حالت

زلزله ی سانفرناندو مؤلفهی  N69Wاست و این نشان می دﻫد که در ﻫر

قیدی دوم ،به دلیﻞ وجود داشتن قیدی برای ﻃیﻒ دامنه ی فوریه،

دو حالت زلزله ی بحرانی تولیدشده است.

امکان تمرکز محتوای فرکانسی در یﮏ فرکانس ﺧاص وجود نداشته

مﻄابﻖ روش تریفیوناك و بردی ،[39] 1مدت زمان حرکت قوی

است .در فرکانس  0/34ﻫرتز مقدار ﻃیﻒ فوریه ی زلزله ی بحرانی اول

زلزله ﻫا در شکﻞ  3با یکدیگر مقایسه و در جدول  4نشان دادهشده

) 6/68 (m/secمی باشد که نسبت به مقدار متناﻇر در زلزله ی بحرانی

است.

حالت دوم به ﻃور قابﻞ مﻼحﻈه ای بیشتر است .درنهایت بایستی توجه

ﻫمﭽنین مﻄابﻖ جدول  4و اشکال  2و  3مشﺨﺺ است که بااینکه

داشت که زلزله ی بحرانی حالت دوم نیز زلزله ای بحرانی بوده و نسبت

Parkfield ،Mammoth lakes

برﺧی از زلزله ﻫای اولیه )بهعنوانمﺜال

به اکﺜر زلزله ﻫای اولیه )مﻄابﻖ جدول  (3تابﻊ ﻫدف را بیشینه نموده

Trifunac and Brady
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شکل  .3مدت زمان حرکت قوی زلزله های موردبررسی مطابق روش تریفیوناک و بردی
Fig. 3. Strong ground motion duration of earthquakes computed by Trifunac and Brady method

3134

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،12سال  ،1399صفحه  3125تا 3144

تریفیوناک و
مطابق
موردبررسی
حرکت
شکل :3
بردیبردی
تریفیوناک و
روشروش
مطابق
موردبررسی
های های
زلزلهزلزله
قویقوی
حرکت
زمانزمان
مدتمدت
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Continued Fig. 3. Strong ground motion duration of earthquakes computed by Trifunac and Brady method

دارای مدت زمان حرکت قوی کمتر از  10ﺛانیه

قیدی بر روی محتوای فرکانسی ،مقدار ﻃیﻒ فوریه اش در فرکانسی

و

 TSGMو ﻫمﭽنین مﻄابﻖ با

نزدیﮏ به فرکانس اﺻﻠی مود اول سازه ) (f=0.34 Hzبیشینه شده و

آیین نامه ی  ،[30] 2800مدت زمان حرکت شدید زمین در زلزله ﻫای

سبﺐ تولید زلزله ای بحرانی تر شده است .در فرکانس  0/34ﻫرتز

بحرانی تولیدی بیشتر از  10ﺛانیه می باشد .بنابراین مﻄابﻖ آیین نامه ی

مقدار ﻃیﻒ فوریه ی زلزله ی بحرانی اول

 6/68می باشد

 ،2800در مواردی که تﻌداد موردنیاز از زوج شتاب نگاشت مناسﺐ

که نسبت به بیشینه مقدار متناﻇر در سایر زلزله ﻫا  6/68برابر

ﺛبتشده در دسترس نمی باشد ،می توان از زلزله ﻫای شبیهسازیشده

می بایستی در نﻈر داشت که به عﻠت وجود قید

(Westmorland

ﻫستند ،اما مﻄابﻖ با قید

)≥ 10 (sec

)(m/sec

است.

) Ug (w) ≤ M 2 (ω

)بهعنوانمﺜال زلزله ﻫای بحرانی تولیدشده( جهت تکمیﻞ داده ﻫا

برای زلزله ی بحرانی دوم )2

استفاده نمود.

رابﻄه ی ) (2و شکﻞ  2ﻫیﭻ گاه ﻃیﻒ فوریه ی زلزله ی بحرانی نمی تواند

 -5بررسی طیف فوریه ی زلزله ی بحرانی
در این قسمت ،ﻃیﻒ فوریه ی زلزله ﻫای اﺻﻠی به ﻫمراه زلزله ﻫای
بحرانی در اشکال 4

ترسیﻢ می شوند.

(Case

و ﻫمﭽنین با توجه به

در ﻫیﭻ فرکانسی از مقدار مربوﻃه در زلزله ﻫای موردمﻄالﻌه بیشتر
با شد .ﻫمﭽنین با توجه به اشکال  4می توان نتیﺠه گرفت که زلزله ی
بحرانی اول برﺧﻼف زلزله ﻫای موردمﻄالﻌه ،در بازه ی فرکانسی  0تا 25
ﻫرتز دارای ﻃیﻒ فوریه ی قابﻞمﻼحﻈهای بوده درﺻورتیکه در سایر

ﻫمان گونه که از اشکال  4برداشت می شود ،مﻄابﻖ قید

زلزله ﻫا مقدار ﻃیﻒ فوریه در بازه ی فرکانسی  0تا  25ﻫرتز در قیاس

)  Ug (w) ≤ M 2 (ωتﻌریﻒشده در رابﻄه ی  3و شکﻞ  ،2مشﺨﺺ

با زلزله ی بحرانی اول کﻢ می باشد .در حقیقت در تمامی زلزله ﻫا ی

به دلیﻞ نداشتن ﭼنین

اﺻﻠی و ﻫمﭽنین زلزله ی بحرانی حالت دوم در بازه ی فرکانسی  20تا

است که زلزله ی بحرانی اول )1

(Case
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بحرانی
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مقابل
1 هایجدول
زلزلههای
یزلزله
فوریهی
ی طیف فوریه
 مقایسه.4:4شکل
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Fig. 4. A comparison between the frequency spectrum of earthquakes listed in Table 1 and critical earthquakes
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جدول  .4مقایسه ی زمان حرکت قوی و زمان غالب فرکانسی زلزله های انتخابی و زلزله ی بحرانی
theی بحرانی
valuesزلزله
انتخابی و
groundزلزلههای
motionفرکانسی
andزمان غالب
قوی و
حرکت
مقایسهی زمان
for selected and criticalجدول :4
Table 4. A comparison between
of strong
time
of dominant
frequency
earthquakes

زمان غالب فرکانسها

مدت زمان

پایان

13/46

14/04

0/58

11/80

12/72

0/92

9/60

12/28

13/30

1/02

10/76

(

)

14/36

11/48
17/22
15/27
17/66

(

)

14/82
12/48
18/56
16/46

شروع

جنبش نیرومند زمین

(

)

0/46

1/00
1/34
1/19

2/58

14/86

13/18

15/68

2/50

8/32

14/66

15/24

18/68
8/28

2/32

11/52

3/20

17/80

2/56

17/44

2/78

12/50

16/96

5 /3 8

19/48

10/74

18/02

15/92

12/58

13/24

14/44

15/42

5/86

1/76

(

17/34

2/04

19/32

5/96

9/30

3/56

6/08

16/10

10/94

1/34

12/86

18/20

10/00

14/10

13/26

14/70

1/44

(

)

0/54

11/76

3/82

مدت زمان

پایان

)

6/18

17/28
8/48
5 /8

11/72

18/64

12/14

15/48

6/14

6/88

12/22
13/16

شروع

)

(

1/58
1/44
1/74
1/92
1/36
1/06

-

180
90

240
150

2/30
6/92

360

2/24

18/98
18/34

3/48

3/34
2/94

10/14

3 /2 6

17/04

3/88

16/12

-

90

6/4

9/08

مؤلفه

3/90

نام زلزله

360
270

180
90
0

90

 25ﻫرتز مقدار ﻃیﻒ فوریه تقریباً ﺻفر می باشد درحالیکه در زلزله ی

و  3/388ﻫرتز( از مقادیر مربوﻃه به تحریﮏ بحرانی حالت دوم

بحرانی حالت اول ،مقدار ﻃیﻒ فوریه در این بازه تا مقدار )3 (m/sec

) 0/7593 ،0/6509و  1/168ﻫرتز( بیشتر است .ﻫمﭽنین نتایﺞ

افزایﺶ داشته است.

نشان می دﻫند که ﻫمیشه مقادیر ﭘنﺞ فرکانس اول تحریﮏ بحرانی

 -6بررسی پنج فرکانس اول طیف فوریه

حالت اول از مقادیر مربوﻃه برای زلزله ﻫای انتﺨابی بیشتر نبوده
و بالﻌکس ،ﻫمیشه مقادیر ﭘنﺞ فرکانس اول تحریﮏ بحرانی حالت

در این قسمت ،ﭘنﺞ فرکانس اول زلزله ﻫای جدول  1و زلزله ﻫای

دوم از مقادیر مربوﻃه برای زلزله ﻫای انتﺨابی کمتر نمی باشند .در

بحرانی محاسبه و در اشکال  5با یکدیگر مقایسه می شوند .در تمامی

حقیقت تنها مقدار فرکانس دوم زلزله ی بحرانی اول ) 6/525ﻫرتز( از

اشکال  ،5برای زلزله ی بحرانی حالت اول ) ،(Case 1مقدار فرکانس

مقدار مربوﻃه در تمامی زلزله ﻫا بیشتر می باشد درحالیکه بیشترین

اول زلزله  0/05007ﻫرتز می باشد و ﭼون در مقابﻞ دیگر اعداد بسیار

مقادیر فرکانس در سایر فرکانس ﻫا مربوط به مؤلفهی  90زلزله ی

کوﭼﮏ است ،در نمودارﻫا نزدیﮏ به ﺻفر دیده می شود.

 Mammoth Lakesاست .بااینحال با توجه به جدول  3مشﺨﺺ است

با توجه به اشکال  5مشﺨﺺ است که در تحریﮏ بحرانی حالت

که زلزله ی بحرانی حالت اول بیشینه مقدار تابﻊ ﻫدف را ایﺠاد کرده

اول مقادیر فرکانس ﻫای دوم ،سوم و ﭼهارم )6/509 ،6/525

است .در رابﻄه با مؤلفهی  N69Wزلزله ی  San Fernandoکه میزان
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شکل  .5مقایسه ی پنج فرکانس اول طیف فوریه ی زلزله های جدول  1در مقابل زلزله های بحرانی
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که همیشه مقادیر پنج فرکانس اول تحریک بحرانی حالت اول از مقادیر مربوطه برای زلزله های انتخابی بیشتر نبوده و بالعکس،
همیشه مقادیر پنج فرکانس اول تحریک بحرانی حالت دوم از مقادیر مربوطه برای زلزله های انتخابی کمتر نمی باشند .در حقیقت تنها
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،12سال  ،1399صفحه  3125تا 3144
مقدار فرکانس دوم زلزله ی بحرانی اول ( 6/525هرتز) از مقدار مربوطه در تمامی زلزله ها بیشتر می باشد درحالیکه بیشترین مقادیر
فرکانس در سایر فرکانس ها مربوط به مؤلفهی  90زلزله ی  Mammoth Lakesاست .بااینحال با توجه به جدول  3مشخص است که
زلزله ی بحرانی حالت اول بیشینه مقدار تابع هدف را ایجاد کرده است .در رابطه با مؤلفهی  N69Wزلزله ی  San Fernandoکه
میزان بیشینه جابجایی بام آن  0/18مقدار مربوطه تحت زلزله ی بحرانی حالت اول و  0/53برابر مقدار مربوطه تحت زلزله ی بحرانی
دوم
حالت
می باشد ،مقادیر پنج فرکانس اول زلزله ( 1/168 ،2/168 ،1/828 ،2/152و  1/845هرتز) می باشند .این امر نشان می دهد که به نظر
می رسد بیشینه یا کمینه بودن مقدار پنج فرکانس اول زلزله تأثیری در بحرانی بودن زلزله ندارد زیرا که با وجود بیشینه یا کمینه
نبودن مقادیر پنج فرکانس اول زلزله ها ی بحرانی اول و دوم نسبت به سایر زلزله ها ،این دو زلزله بحرانی می باشند.
Loma Prieta

 -7بررسی زمان -فرکانس

بحرانی
های های
زلزلهزلزله
مقابلمقابل
جدولدر 1در
هایهای
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فرکانس
شکل.5:5مقایسهی
ادامهشکل
Continued Fig. 5. A comparison between the first five frequencies of the frequency spectrum for the earthquakes listed in
Tableیکدیگر در اشکال  6مقایسه می شوند .الزم به
بحرانی با
زلزله های
ادامه منحنی زمان -فرکانس زلزله های مختلف جدول  1و
1 and critical
earthquakes

در
است که در ترسیم اشکال  6از تابع  Bior1در تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است.

Morgan Hill

Mammoth Lakes

San Fernando

Loma Prieta

شکل  .6مقایسه ی زمان فرکانس زلزله های جدول  1در مقابل زلزله های بحرانی
Fig. 6. A comparison between the time-frequency curve of earthquakes listed in Table 1 and critical earthquakes
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همچنین با توجه به اشکال  6مشخص است که تقریباً مدت زمان وقوع فرکانس های غالب در تمامی زلزله ها بیشتر از ده ثانیه
می باشد .مقدار زمان غالب فرکانسی زلزله های موردمطالعه با توجه به اشکال  6در جدول  4نشان دادهشده است .با توجه به اشکال 3
می رسد بیشینه یا کمینه بودن مقدار ﭘنﺞ فرکانس اول زلزله تﺄﺛیری
بیشینه جابﺠایی بام آن  0/18مقدار مربوﻃه تحت زلزله ی بحرانی
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به فرکانس ﻃبیﻌی اﻻستیﮏ سازه

 -7بررسی زمان -فرکانس
در ادامه منحنی زمان -فرکانس زلزله ﻫای مﺨتﻠﻒ جدول  1و
زلزله ﻫای بحرانی با یکدیگر در اشکال  6مقایسه می شوند .ﻻزم به ذکر
است که در ترسیﻢ اشکال  6از تابﻊ  Bior1در تبدیﻞ موجﮏ ﭘیوسته
استفاده شده است.

ﻫمﭽنین با توجه به اشکال  6مشﺨﺺ است که تقریباً مدت زمان

وقوع فرکانس ﻫای ﻏالﺐ در تمامی زلزله ﻫا بیشتر از ده ﺛانیه می باشد.

مقدار زمان ﻏالﺐ فرکانسی زلزله ﻫای موردمﻄالﻌه با توجه به اشکال 6
در جدول  4نشان دادهشده است .با توجه به اشکال  3و  6و ﻫمﭽنین
جدول  4می توان نتیﺠه گرفت که در تمامی زلزله ﻫا و زلزله ﻫا ی

بحرانی ،زمان حرکت قوی زلزله و زمان ﻏالﺐ فرکانسی تقریباً در یﮏ
بازه ی زمانی رخ می دﻫند .در حقیقت مدت زمان حرکت قوی زلزله
که با استفاده از روش تریفیوناك و بردی محاسبهشده است ،برای
تمامی زلزله ﻫای موردمﻄالﻌه در بازه ی زمانی زمان ﻏالﺐ فرکانسی رخ

می دﻫد .ﻫمﭽنین مشﺨﺺ است که تقریباً تمامی زلزله ﻫا در ﻫر دو
مؤلفهی افقی شان ،به ازای یﮏ بازه ی زمانی یکسانی توزیﻊ محتوای
فرکانسی را دارا می باشند.

دامنه ی ﻃیﻒ فوریه رخ می دﻫد و سبﺐ ایﺠاد زمینلرزهای بحرانی تر
شده است درحالیکه به ازای حالت قیدی دوم ،به دلیﻞ وجود داشتن
قیدی برای ﻃیﻒ دامنه ی فوریه ،زلزله ی بحرانی تولیدی تابﻊ ﻫدف
کمتری را ایﺠاد نموده است .درنهایت بایستی توجه داشت که زلزله ی
بحرانی حالت دوم نیز زلزله ای بحرانی بوده و نسبت به اکﺜر زلزله ﻫای
اولیه تابﻊ ﻫدف را بیشینه نموده است بهگونهای که بهعنوانمﺜال مقدار
بیشینه جابﺠایی بام تحت زلزله ﻫای بحرانی حالت اول و دوم به ترتیﺐ
 5/5و  1/9برابر بیشینه جابﺠایی بام تحت زلزله ی سانفرناندو مؤلفهی
 N69Wمی باشد .این امر نشان می دﻫد که زلزله ی بحرانی حالت دوم
نیز توانسته است بیشینه جابﺠایی بام بهمراتﺐ بیشتر را نسبت به برﺧی
از زلزله ﻫای اولیه تولید نماید ﺿمن اینکه برای ﻫر دو حالت زلزله ی
بحرانی ،مدت زمان حرکت قوی زلزله بیشتر از ده ﺛانیه بوده

است.

درنهایت با استفاده از روش تبدیﻞ فوریه ،زلزله ﻫای انتﺨابی به ﻫمراه
تحریکات بحرانی محاسبهشده تا ﭘنﺞ فرکانس اول با یکدیگر مقایسه
می شوند .نتایﺞ مﺜال عددی ارائهشده نشان می دﻫد که ﻃیﻒ فوریه ی
زلزله ی بحرانی حالت اول در فرکانسی نزدیﮏ به فرکانس مود اول
سازه از تمامی مقادیر مربوﻃه در زلزله ﻫای موردمﻄالﻌه بیشتر

است.

بر اساس نتایﺞ مشﺨﺺ است که در تحریﮏ بحرانی حالت اول مقادیر

 -8نتيجه گيري
در این مقاله ،به ازای دو حالت قیدی مﺨتﻠﻒ ،شتاب نگاشت ﻫای
بحرانی برای قاب برشی بیست ﻃبقه

)Hz

 ،(f=0.34مقدار حداکﺜر در

با رفتار ﺧﻄی محاسبه می شوند.

در حالت قیدی اول ،قیود انرژي و بیشینه شتاب در نﻈر گرفته مﯽ شوند
درحالیکه به ازای حالت قیدي دوم ،قید حد فوقانﯽ ﻃیﻒ فوریه نیز
به این قیود اﺿافهشده و به ترتیﺐ منﺠر به تولید زلزله ﻫاي بحرانﯽ
حالت اول و دوم مﯽ شوند .با توجه به نتایﺞ بهدستآمده مشﺨﺺ شد
که اعمال قیود مربوط به حدود فوقانی ﻃیﻒ دامنه ی فوریه سبﺐ
کاﻫﺶ میزان جابﺠایی بام سازه )تابﻊ ﻫدف( به میزان  65/45درﺻد
می شود اما ﻫمﭽنان این قید توانسته است مقدار تابﻊ ﻫدف را نسبت
به اکﺜر زلزله ﻫای انتﺨابی بیشینه نماید .ﻫمﭽنین در میان حاﻻتی که
برای قیود در نﻈر گرفتهشده است ،قید حالت اول بیشترین جابﺠایی را
ایﺠاد نموده و سبﺐ ایﺠاد زمینلرزهای بحرانی تر شده است ،درحالیکه
قید حالت دوم جابﺠایی کمتری را ایﺠاد مینماید .این امر بدین عﻠت
است که برای حالت قیدی اول ،ﻫیﭻگونه قیدی برای محدوده ی
ﻃیﻒ دامنه ی فوریه در نﻈر گرفته نشده است و در فرکانسی نزدیﮏ

فرکانس ﻫای دوم ،سوم و ﭼهارم ) 6/509 ،6/525و  3/388ﻫرتز( از
مقادیر مربوﻃه در تحریﮏ بحرانی حالت دوم ) 0/7593 ،0/6509و
 1/168ﻫرتز( بیشتر است .ﻫمﭽنین نتایﺞ نشان می دﻫند که ﻫمیشه
مقادیر ﭘنﺞ فرکانس اول تحریﮏ بحرانی حالت اول از مقادیر مربوﻃه
برای زلزله ﻫای انتﺨابی بیشتر نبوده و بالﻌکس ،ﻫمیشه مقادیر ﭘنﺞ
فرکانس اول تحریﮏ بحرانی حالت دوم از مقادیر مربوﻃه برای زلزله ﻫای
انتﺨابی کمتر نمی باشند .در حقیقت تنها مقدار فرکانس دوم زلزله ی
بحرانی اول ) 6/525ﻫرتز( از مقدار مربوﻃه در تمامی زلزله ﻫا بیشتر
می باشد درحالیکه بیشترین مقادیر فرکانس در سایر فرکانس ﻫا مربوط
به مؤلفهی  90زلزله ی  Mammoth Lakesاست .بااینحال با توجه به
جدول  3مشﺨﺺ است که زلزله ی بحرانی حالت اول بیشینه مقدار
تابﻊ ﻫدف را ایﺠاد کرده است .در رابﻄه با مؤلفهی  N69Wزلزله ی San

 Fernandoکه میزان بیشینه جابﺠایی بام آن  0/18مقدار مربوﻃه تحت
زلزله ی بحرانی حالت اول و  0/53برابر مقدار مربوﻃه تحت زلزله ی
بحرانی حالت دوم می باشد ،مقادیر ﭘنﺞ فرکانس اول زلزله به ترتیﺐ
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 این. ﻫرتز می باشند1/845  و1/168 ،2/168 ،1/828 ،2/152 برابر با
امر نشان می دﻫد که به نﻈر می رسد بیشینه یا کمینه بودن مقدار ﭘنﺞ
فرکانس اول زلزله تﺄﺛیری در بحرانی بودن زلزله ندارد زیرا که با وجود
بیشینه یا کمینه نبودن مقادیر ﭘنﺞ فرکانس اول زلزله ﻫا ی بحرانی اول
 مﻄابﻖ. این دو زلزله نسبت به سایر زلزله ﻫا بحرانی می باشند، ،و دوم
نتایﺞ بهدستآمده مشﺨﺺ است که باوجوداینکه برﺧی از زلزله ﻫای
(Westmorland

و

Parkfield ،Mammoth lakes

اولیه )بهعنوانمﺜال

 مﻄابﻖ با، ﺛانیه می باشند10 دارای مدت زمان حرکت قوی کمتر از
 مدت،2800  و ﻫمﭽنین مﻄابﻖ با آیین نامه یTSGM

≥ 10 (sec)

قید

10 زمان حرکت قوی زمین در زلزله ﻫای بحرانی محاسبهشده بیشتر از
 در مواردی که تﻌداد،2800 ﺛانیه می باشد و بنابراین مﻄابﻖ آیین نامه

[7] A. Moustafa, Critical earthquake load inputs for multi-

،موردنیاز از زوج شتاب نگاشت مناسﺐ ﺛبتشده در دسترس نمی باشد

degree-of-freedom inelastic structures, Journal of

با توجه به شرایﻂ ساﺧتگاه می توان از زلزله ﻫای شبیهسازیشده

Sound and Vibration, 325(3) (2009) 532-544.
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[12] R. Kamgar, P. Samea, M. Khatibinia, Optimizing
parameters of tuned mass damper subjected to critical

)بهعنوانمﺜال زلزله ﻫای بحرانی تولیدشده( جهت تکمیﻞ داده ﻫا
، ﺿمن اینکه ﭼون در این تحقیﻖ اﺛرات بزرگای زلزله.استفاده نمود
 در تولید زلزله ی بحرانی در...  ﺧﺼوﺻیات ﭼشمه لرزا و،فاﺻﻠه از گسﻞ
 ﭘیشنهاد می شود که زلزله ﻫای اولیه منﻄبﻖ با،نﻈر گرفته نشده است
 مشﺨﺼات، شرایﻂ تکتونیکی، ﭼشمه لرزا،شرایﻂ ساﺧتگاه از نﻈر بزرگا
 ﻫمﭽنین نتایﺞ نشان می دﻫد.انتﺨاب شوند

...

ﻻیه ﻫای ﺧاك و

که برای تولید زلزله ی بحرانی تر می توان قید حالت اول را استفاده
 براساس نتایﺞ بدست آمده با استفاده از تبدیﻞ موجﮏ ﭘیوسته و.نمود
 مشﺨﺺ است که در تمامی زلزله ﻫا،ﻫمﭽنین روش تریفیوناك و بردی
 زمان حرکت قوی زلزله و زمان ﻏالﺐ فرکانسی،و زلزله ﻫا ی بحرانی
 در حقیقت مدت زمان حرکت.تقریباً در یﮏ بازه ی زمانی رخ می دﻫند
،قوی زلزله که با استفاده از روش تریفیوناك و بردی محاسبهشده است
برای تمامی زلزله ﻫای موردمﻄالﻌه در بازه ی زمانی مربوط به زمان
 ﻫمﭽنین مشﺨﺺ است که برای تمامی زلزله ﻫای.ﻏالﺐ فرکانسی است
. تقریباً زمان ﻏالﺐ فرکانس ﻫا بیشتر از ده ﺛانیه می باشد،موردمﻄالﻌه

earthquake, The Structural Design of Tall and Special
Buildings, 27(7) (2018) e1460.
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