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   :چکیده

 عرضــی پاســخ داراي هــم و) بــاد امتــداد در جاییجابــه( طــولی پاســخ داراي باد هم اثر تحت بلند هايساختمان

 هــاآن عرضــی پاسخ ها،سازه این طراحی در اصلی معیار موارد، از بسیاري در .هستند) باد بر عمود جهت در جاییجابه(

 پشــت يمنطقــه در شــدهتشکیل گردبــادي هــايجریان بلند، هايساختمان عرضی یکی از دالیل ایجاد پاسخ. باشدمی

 رخ شــدگیلقف يپدیــده ،نزدیــک شــود هاســازه این طبیعی فرکانس پشت به فرکانس گردبادهاي اگر. است ساختمان

 پاســخ در تــوانمی را آن آثــار و شــودمی دیده بلند هايساختمان رفتار در ناگهانی تغییر یکپدیده  این اثر در. دهدمی

 ایــن از و دارد پــی در را بلنــد هايســاختمان عرضی پاسخ بیشینه شدگیقفل يپدیده. کرد مشاهده هاسازه این عرضی

 و رســیبر قابلیــت ،موجــود در مهندســی بــاد روابــط و هامــدل چــون طرفــی زا. اســت اهمیــت حائز انطراح براي نظر

 و ســازيماکت بــه رو راحــانط دلیــل، همــینبه  ندارند، را شدگیقفل يپدیده براي بلند هايساختمان رفتار بینیپیش

 ضــروري رفتــار، ایــن یبینــپیش و بررسی براي مدلی يارائه بنابراین. است هزینهپر بسیار که آورندمی باد تونل آزمایش

 در. اســت میســر کاتاســتروف ئــوريت از اســتفاده با ناگهانی ها و تغییراترویداد چنین تحلیل و بررسی. رسدمی نظربه 

 مــورد  کاســپ، کاتاســتروف مــدل کارگیريبــه با شکل مستطیلی پالن با بلند هايساختمان عرضی پاسخ پژوهش، این

 مــورد رواالســتیکئآعرضــی رأس یــک مــدل  پاسخ به سرعت باد و مربوط هايادهد منظور این به. گیردمی قرار بررسی

 بــا کاســپ مــدل از شده حاصل نتایج نهایتا. شود، آنالیز میRافزارنرم و فیتکاسپ يبرنامه توسط باد، تونل در آزمایش

ســازي تغییــرات مدل و بررســی در کاســپ مــدل کاتاســتروف بهتر عملکرد و شده مقایسه لجستیکی و خطی هايمدل

  .شودمی داده نشان شدگیقفل يپدیده هاي بلند برايناگهانی پاسخ عرضی ساختمان
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  مقدمه 1- 1

و  سازي شهرهارشد روزافزون جمعیت و باالرفتن آمار شهرنشینی از یک طرف و گرایش به عمودي

 وتاه الغرکهاي بلند یا ظهور مصالح ساختمانی سبک با مقاومت باال از طرف دیگر، باعث ایجاد ساختمان

ها تأثیرگذار است.   ها، نیروي جانبی باد در رفتار آني تناوب باالي این سازهاست. به دلیل دورهشده 

ي ارائه باشد. از این روهاي بلند تحت اثر باد مورد توجه طراحان میبنابراین بررسی رفتار ساختمان

  است. ها از اهمیت خاصی برخوردارازهسبینی رفتار این هایی براي پیشمدل

بلند  يهاانرفتار ساختم مانند فیزیکیبینی فرایندهاي سازي و پیشبراي مدل که امروزه ییهاروش

ها را این پدیدهموجود در  هايگیدر واقع پیچیددهند که رائه میاروند، راهکارهایی را می به کاراثر باد  در

کنند که یها، فرضیاتی را لحاظ مهدر داد هاپیوستگیادلیل وجود نه ها ب. این مدلکنندسازي میساده

هاي ها و پاسخهاین فرضیات، داد د.نکاهله میأتوجهی از دقت مسطور قابلبه  و اندهتغییر باقی م دونب

 کنند.پوشی میچشم آنهاي موجود صورت پیوسته در نظر گرفته و از ناپیوستگی را به حاصل از فرایند

  دهند.ارائه نمی ها و نتایج حاصل از آن،ات مناسبی براي ساختارهایی توضیحدر اکثر موارد، چنین مدل

هاست. رفتار گیند در اثر باد یکی از همین پیچیدهاي بلساختمان 1شدگیي قفلپدیده

هاي بینی نیست، چون به دلیل ناپیوستگیهاي بلند براي وقوع این پدیده به راحتی قابل پیشساختمان

  هاي موجود تطابق باالیی با واقعیت ندارند.، مدلپاسخ سازه، در اکثر موارد

                                                             
1. Lock-in Phenomenon  



3 
 

شدگی انگیز قفلبینی رفتار فاجعههاي موجود در ادبیات فنی، به منظور پیشبا توجه به داده

 3سازي ضروري است. تابع کاسپبراي مدل 2هاي بلند، استفاده از تئوري کاتاستروفساختمان

  باشد.فرایندهاي غیرپیوسته میترین مدل کاتاستروف براي توضیح استفادهپر

کار  هب ر بادبررسی رفتار ساختمان هاي بلند تحت اثتواند در دالیل زیر میه کاتاستروف بتئوري 

  رود:

  هاي بلند در اثر بادپاسخ ساختمانهاي تصادفی در وجود تغییرات و ناپیوستگی •

  تندها چندان مطمئن نیسهاي رایج موجود براي بیان ناپیوستگیروش •

نهادي تنها مدل پیشفق بیرون آید، در چنین وضعیتی نهدر صورتی که مدل مورد نظر از امتحان مو

اي مطمئن براي ي وقایع مشابه باشد، بلکه وسیلهکنندهکننده و احتماال تجزیه و تحلیلتواند بیانمی

  هاي نظیر خواهد بود.   بینی رویدادپیش

  

  بیان مسأله  1-2

 وي تناوب باال، سبکی هاي بلند در برابر باد، به دلیل دورهار دینامیکی ساختمانبررسی دقیق رفت

ها در دست باشد، به همان بینی دقیقی از رفتار این سازهباشد. هر چه پیشمیرایی کم، حائز اهمیت می

بینی دقیق رفتار قادر به پیشهاي موجود فی، روابط و مدلها را تامین نمود. از طرتوان ایمنی آناندازه می

ها از مدل شدگی نیستند. به همین منظور براي بررسی رفتار آنها، مخصوصا براي پدیده قفلاین سازه

  تئوري کاتاستروف استفاده شده است. 

هاي ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت، دادههایی که براي بررسی و آنالیز رفتار این سازهداده

هاي ناپیوسته، تن پاسخبا در نظر گرفاند که هستند که از آزمایش در تونل باد حاصل شدهآزمایشگاهی 

   هاي بلند در اثر باد به دست خواهد آمد.تري نسبت به رفتار واقعی ساختمانبینی دقیقپیش

                                                             
1. Catastrophe Theory  
2. Cusp 
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 هاي دینامیکی را ارائههایی از سیستمتئوري کاتاستروف براي تجزیه و تحلیل و بررسی مسائل، مدل

ها مفاهیم این تئوري به طور طبیعی در یک مرحله معین از تجزیه و تحلیل به وجود دهد که در آنمی

تر گردد. این تر و روشنشوند که تجزیه و تحلیل سیستم رفتاري مورد نظر، دقیقآیند و باعث میمی

   یرد.گها به طور ضمنی صورت میي جدیدي در تجزیه و تحلیل است که در این مدلپدیده

در تئوري کاتاستروف، متغیرهاي وابسته متغیرهاي رفتاري و متغیرهاي غیروابسته متغیرهاي کنترل 

ارائه  را بین متغیرهاي کنترل و متغیرهاي رفتاريا. تئوري کاتاستروف روابط ریاضی مشوندنامیده می

  دهد.می

  

  هدف پژوهش 3- 1

یشگاهی حاصل شده از تونل باد براي پاسخ هاي آزماهدف از این پژوهش، آنالیز و بررسی داده

هاي بلند، با استفاده از مدل کاسپ تئوري کاتاستروف، جایی در جهت عمود بر باد) ساختمانعرضی (جابه

تر مدل چنین پس از اثبات نتایج دقیقباشد. همهاي خطی و لجستیکی میي نتایج آن با مدلو مقایسه

ي ریاضی براي ي مدلی به صورت رابطهي دوم، ارائهمرحله ها، هدف درکاسپ نسبت به سایر مدل

هاي مختلف بافت شدگی، در حالتي قفلهاي بلند براي پدیدهبینی پاسخ عرضی حداکثر ساختمانپیش

  باشد.زمین می

  

  ضرورت پژوهش 4- 1

به  باشد.غالب می بر پاسخ طولی آنهاي بلند تحت اثر باد، پاسخ عرضی ساختمان براي ساختمان

ها و روابط موجود قابلیت همین دلیل، این موضوع همواره مورد توجه طراحان قرار گرفته است. اما مدل

بنابراین طراحان  شدگی را ندارند.ي قفلهاي بلند براي پدیدهبینی پاسخ عرضی ساختمانتحلیل و پیش

هاي آن بسیار زیاد آورند که هزینهسازي و آزمایش تونل باد میها رو به ماکتبراي آنالیز دقیق این سازه
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هاي بلند ضروري به نظر ي مدلی براي بررسی دقیق رفتار عرضی ساختمانباشد. از این رو ارائهمی

   رسد.  می

  

  ي پژوهشپیشینه 1-5

دان فرانسوي ابداع شد و طبق تعریف ریاضی) 1975،1972( 4تامتوسط رنه تئوري کاتاستروف

هاي اضی است که جهت توصیف مواردي که تغییرات پیوسته در ورودياي از توپولوژي ریشاخه

گردد و توسط حساب هاي دینامیکی منجر به تغییرات ناگهانی یا گسسته در خروجی سیستم میسیستم

 کاتاستروف ،تامرود. این تغییرات توسط رنهکار میه ب باشد،قابل ارزیابی و محاسبه ن معمولی دیفرانسیل

 هاکاتاستروفی از یهانمونه ها و ....پلها و، ریزش ناگهانی ساختمانلرزهجوشیدن آب، زمین .شد گذارينام

توان بیان کرد، اولین و ي مهندسی باد میبهترین مثالی که از کاتاستروف در زمینه هستند.

قوي در اسکاتلند است که در اثر یک طوفان  1879انگیزترین آثار مخرب باد در دسامبر سال فاجعه

  متر به طور ناگهانی فروریخت. 75هاي پل به طول هنگام عبور قطار از روي پل، یکی از دهانه

، 1978( 6)، کاب1977، 1976، 1974( 5زیمن چونهم يدیگر افراد با مطالعاتاین نظریه 

ده مهندسی مورد استفا هاي علوم پایه وو در حال حاضر در اکثر شاخه یافتتوسعه  ) و ...1981، 1980

   .گیردقرار می

در علوم مختلف  یهاي ناگهانی و جهشچه تعداد پدیده اگر بود که تام ثابت کردهرنهپروفسور 

اشکال گوناگون موجود هستند. در  دراولیه  هايکاتاستروفنامتناهی است، ولی فقط تعداد مشخصی از 

ابل بیان هستند که ق کاتاستروفهفت  يوسیلهه هاي جهشی بتمامی پدیده، بعدي فضاي چهار

                                                             
1. Rene Thom 
2. Zeeman  
3. Cobb 
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هاي مقدماتی، مدل کاسپ در علوم از میان این کاتاستروف شوند.نامیده می 7مقدماتی هايکاتاستروف

  ترین کاربرد را دارد.مهندسی بیش

هاي آماري هاي اخیر به کارگیري تئوري کاتاستروف و مدل کاسپ، در بررسی و آنالیز دادهدر سال

ر تر شده است و محققان داجتماعی، اقتصادي، مهندسی و ... بیش هاي مختلفحاصل شده از پدیده

  ها هستند.ي ناشی از آنمنتظرهسراسر جهان به دنبال تحلیل دقیق نتایج ناگهانی و غیر

) در 2011( 9ي اقتصاد، دوتایل و همکاران) در زمینه2012( 8ازو کولس تحقیقات و مطالعات بیلج

، بارونیک و  ي مهندسی هیدرولوژي) در زمینه2010( 10همکاران قربانی و ي علوم رفتاري،زمینه

ي آمار، وندرماس و ) در زمینه2009( 12، گراژمن و همکاراني اقتصاد) در زمینه2009( 11وشوردا

 ي علوم رفتاري و ...) در زمینه2002( 14شناسی، پالگر و همکاراني جامعه) در زمینه2003( 13همکاران

  باشد.   ها میع پژوهشهایی از این نونمونه

هایی که به دلیل فراوانی وجود پدیده نیز ي مهندسی عمرانهاي مختلف رشتهاز این رو گرایش

پردازند، که بتوانند از این تئوري استفاده کرده و به آنالیز آن وقایع منتظره دارند، میماهیتی ناگهانی و غیر

  باشد. مید از این قاعده مستثنی نهاي بلند در اثر باشدگی ساختماني قفلپدیده

  

  شناسی پژوهشروش 6- 1

مدل  شدگی، با استفاده ازي قفلبراي پدیده بلند در اثر باد يهارفتار ساختماندر این پژوهش، 

هاي مربوط به سرعت باد و پاسخ عرضی رأس کاسپ بررسی خواهد شد. به این منظور از داده کاتاستروف

شود. ساختمان اصلی یک ساختمان بلند با آزمایش در تونل باد، استفاده می یک مدل آئرواالستیک مورد

                                                             
1. Elementary Catastrophe 
2. Belej and Kulesza 
3. Dutilh et al  
4. Ghorbani et al  
5. Barunik and Vosvrda  
6. Grasman et al 
7. Van der maas 
8. Ploeger et al 
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باشد. مدل متر می 25و  50، 300پالن مستطیلی بوده و داراي ارتفاع، طول و عرض به ترتیب 

متر بوده و پاسخ عرضی رأس آن به سانتی 75سازي شده در تونل باد، داراي ارتفاع آئرواالستیکی شبیه

(بعد کوچک پالن در  SAB15هاي مختلف بافت زمین و در حالت اي مختلف باد، در حالتهازاي سرعت

، آنالیز شده و 17Rافزار و نرم 16فیتي کاسپها توسط برنامهاست. این داده گیري شدهامتداد باد)، اندازه

  نتایج حاصل از آن ارائه خواهد شد.

  

  نامهساختار پایان 6- 1

شناسی پژوهش ي تحقیق و روشبیان مسأله، ضرورت، اهداف، پیشینهدر فصل اول به طور کلی به 

  پرداخته شد. 

هاي پردازد. مدل کاتاستروف کاسپ و مشخصات و ویژگیفصل دوم به معرفی تئوري کاتاستروف می

  شود.آن به طور کامل در این فصل توضیح داده می

هاي باشد. تعریف ساختمانمیاد هاي بلند در مهندسی بفصل سوم شامل مبانی نظري ساختمان

  وچنین مباحث مربوط به آئرودینامیک و آئرواالستیک هاي بلند در برابر باد و همبلند، پاسخ ساختمان

  شدگی در این فصل آورده شده است.ي قفلتعریف پدیده

ل هاي مربوط به تونل باد و مدباشد. در بخش اول، شرایط و ویژگیفصل چهارم داراي دو بخش می

سازي لگیرد. در بخش دوم این فصل، روش پژوهش براي تحلیل و مدآئرواالستیک، مورد بررسی قرار می

  شود.شدگی توسط مدل کاتاستروف کاسپ توضیح داده میي قفلهاي بلند براي پدیدهرفتار ساختمان

شده و نتایج  ، آنالیزRافزار فیت و نرمي کاسپهاي آزمایشگاهی توسط برنامهدر فصل پنجم داده

هاي آزمایشگاهی، چنین براي هر سري از دادهشود. همحاصل از آن به صورت شماتیک نشان داده می

                                                             
1. Short After Body   
2. Cuspfit Program 
3. R Software  
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شود. هاي آزمایشگاهی مقایسه میمدل کاسپ مربوط به آن مشخص شده و نتایج حاصل از مدل با داده

  . سنجی مدل کاتاستروف کاسپ انجام شده استدر بخش پایانی این فصل نیز صحت

ي پژوهش چنین پیشنهاداتی براي ادامهدر فصل ششم در مورد نتایج به دست آمده بحث شده و هم

  گردد.ارائه می
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  دومفصل 

  مبانی نظري تئوري کاتاستروف
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  مقدمه 1- 2

به ساختن محققان براي بیان و تجزیه و تحلیل وقایع و رویدادهاي روزمره در موارد فراوانی اقدام 

هایی وقتی با موفقیت همراه خواهند بود که نمایند. چنین مدلنظر می هاي متناسب با رویداد موردمدل

ها را ها را با رویدادهاي ملموس در زندگی مورد امتحان و ارزیابی قرارداد و از نظر عملی آنبتوان آن

موفق بیرون آید، در چنین وضعیتی مدل نظر از امتحان بررسی و تحقیق نمود. در صورتی که مدل مورد 

اي ي وقایع مشابه باشد، بلکه وسیلهکنندهکننده و احتماال تجزیه و تحلیلتواند بیانتنها میپیشنهادي نه

  بینی رویدادهاي نظیر خواهد بود.مطمئن براي پیش

ل درك ریاضی هاي الزم، مدل مورد مطالعه را به یک معادله ساده و قاباگر بتوان پس از بررسی

ي ارتباط طبیعی کنندهي ریاضی را قانون طبیعی، یا بیانتبدیل نمود، در این صورت این معادله و یا رابطه

  نامند.بین عواملی مورد مطالعه می

دهند، بدون ها را به صورت معادالت قطعی ریاضی مورد استفاده قرار میهایی که امروزه آنمدل

اند و پس از هاي مقدماتی و قابل بررسی مورد استفاده قرار گرفتهرت مدلتردید در شروع ساخت، به صو

اند. باید توجه داشت که چنین استداللی در خصوص هاي فراوان به شکل قطعی امروزي درآمدهبررسی

بسیاري از معادالت و روابط علمی که امروزه در علوم مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، صحیح 

  باشد.می
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Abstract:  

Tall buildings have both along wind response (displacement parallel to wind 

direction) and across wind response (displacement perpendicular to wind direction). In 

most cases, main criterion for designing these structures is their across wind response. One 

of the main causes of creation of across wind response in tall buildings is vortex streams 

behind the structure. If frequency of vortex behind the building is near natural oscillation 

frequency of these structures, lock-in phenomenon occurs. This phenomenon results in a 

sudden change in behavior of tall buildings and we can observe its effect in across wind 

response of these structures. Lock-in phenomenon leads to maximum across wind 

response, and therefore is of great importance for designers. In addition, since models and 

analytical equations of wind engineering are not capable of describing and predicting the 

behavior of tall buildings for lock-in phenomenon, designers are obliged to use 

experimental models and wind tunnel experiment, which is very expensive. Analysis of 

such phenomena and abrupt changes is feasible using catastrophe theory. In this research, 

across wind response of tall buildings with rectangular shape is studied using cusp 

catastrophe model. Data of wind speed and across wind response of the top of an 

aeroelastic model in wind tunnel are analyzed with Cuspfit program and R software. 

Finally, results from cusp model are compared with linear and logistic models and 

superiority of cusp catastrophe model in studying and modeling sudden changes in across 

wind response of tall buildings for lock-in phenomenon is shown. 
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theory, cusp catastrophe model 
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