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  :چکیده

 ،و ... یـی رایم ،یسـخت  ریـ سـازه نظ  یکینـام یسـازه در مشخصـات د  و  اعمـال انـدرکنش خـاك    تأثیر با توجه به

 سـکوز یو یـی رایم گـر ی. از طـرف د تأثیرگـذار خواهـد بـود    یرخطیغ يهاسازهسازه بر میرایی معادل  و اندرکنش خاك

 کـه  باشـد یمـ  یتشعشـع  یـی رایو م سیسترسـ یه ییرایک، میاالست ییرایم بیبصورت ترک یرخطیغ يهامعادل سازه

معـادل خواهـد    سـکوز یو ییرایم جهیو در نت یرخطیغ يسازه ها سیسترسیه ییرایم رییباعث تغ يورود کورد زلزلهر

براي  .دمعادل پرداخته خواهد ش سکوزیو ییرایاثر مشخصات زلزله در مقدار م یبه بررسنامه در این پایان بنابرایند، ش

اندرکنش خاك و سازه، معادالت ارتعاشی سازه غیرخطی با اعمال لحاظ براي  مخروطی هايبا انتخاب مدل این منظور

سازه تحـت اثـر رکوردهـاي زلزلـه بـا برنامـه        -طی سیستم خاك نوشته شده و آنالیز غیرخ و سازه اثر اندرکنش خاك

شود. میرایی هیسترسیس و میرایی ویسکوز سـازه یـک درجـه آزادي معـادل بـا      انجام می Matlabنویسی در نرم افزار 

هاي مختلـف زلزلـه در   لحاظ اندرکنش خاك و سازه و بدون اثر آن براي رکوردهاي مختلف زلزله تعیین و تاثیر رکورد

دهـد کـه مقـادیر    ها نشان مـی بررسی شود.بررسی می و همچنین مقدار پراکندگی نتایج مقدار میرایی ویسکوز معادل

باشـد.  سازه تحت رکوردهاي مختلف زلزلـه، داراي ضـریب تغییـرات بـاالیی مـی      –میرایی خطی معادل سیستم خاك 

ایی خطی معادل و پراکندگی مقادیر تأثیرگـذار  سازه بر مقادیر میر –بعد معرف سیستم خاك همچنین پارامترهاي بی

  است.
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  مقدمه  -1-1

اما گاهی با توجه به پیچیدگی این گیرد. ي عددي انجام میهاوشها با رتحلیل غیرخطی سیستم

هاي غیرخطی ورد پاسخ سیستمهاي تقریبی مناسب براي برآبر بودن آن، استفاده از روشها و زمانروش

هاست که در این روش سیستم سازي خطی یکی از این روشمورد توجه قرار گرفته است. روش معادل

شود و از تحلیل سیستم خطی معادل در برآورد پاسخ سیستم غیرخطی با یک سیستم خطی جایگزین می

ودي با خاك اندرکنش کرده و در ها تا حددر عمل سازه همیشه در طی زلزله شود.اصلی استفاده می

 صورتی به ايهساز پاسخ در سازه، و خاك اندرکنشي پدیده وقوعکند که خاك اعمال تغییر شکل می

 حرکت اثر تحت گرفته قرار صلب هپای با سازه یک پاسخ از متفاوت کامالً تواند می که دهد می نتیجه

سازي خطی براي تعیین مشخصات سیستم ز روش معادلنامه الذا در این پایان .باشد زمین آزاد میدان

از جمله مشخصات  شود کهسازه غیرخطی بهره گرفته می –خطی با پایه صلب معادل سیستم خاك 

سازه  –باشد. با انتخاب مدل مناسب، سیستم خاك سیستم معادل، دوره تناوب و میرایی خطی معادل می

 –و مقادیر دوره تناوب و میرایی خطی معادل سیستم خاك  گرددتحت رکوردهاي مختلف زلزله آنالیز می

شود که اندرکنش خاك و سازه بر مقادیر دوره تناوب و میرایی آید. در نهایت مشاهده میسازه بدست می

معادل تأثیرگذار است و همچنین مقادیر پارامترهاي فوق، وابسته به رکوردهاي مختلف زلزله ورودي به 

  باشند.  پراکندگی در مقادیر میسیستم بوده و داراي 

  بیان مسأله -1-2

هاي یک سازه در هنگام زلزله تحت تاثیر اندرکنش سه سیستم مرتبط با همدیگر سـازه،  تغییرشکل

پذیري خـاك عـالوه بـر    هاي خاك زیر و اطراف فونداسیون قرار دارد. انعطاففونداسیون و مشخصات الیه

اي در پاسخ سازه در واند به علت اندرکنش تغییر قابل مالحظهتتغییر خصوصیات حرکت سطح زمین، می

کنش خاك و سازه، بسته به مشخصات دینامیکی خاك و سازه و مشخصـات  مقابل زلزله ایجاد نماید. اندر
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پذیري بسـتر سـازه   تواند باعث افزایش یا کاهش پاسخ دینامیکی سازه شود. به طورکلی انعطافزلزله، می

صـلب کـاهش یابـد.     هسازه در مقایسه با سختی سازه با پایـ  -ختی کل سیستم خاكشود که سباعث می

همچنین انتشار امواج ارتعاشی در محیط خاك معموال باعث ایجاد میرایی اضـافی تحـت عنـوان میرایـی     

 شود.سازه می -تشعشعی شده که در نهایت باعث افزایش میرایی کل سیستم خاك

از  باشد.هاي غیرخطی میهاي تقریبی در برآورد پاسخ سیستمسازي خطی یکی از روشروش معادل

اي بر اساس عملکرد و نیز مبناي روش توان اشاره کرد، در ضوابط طراحی لرزهکاربردهاي این روش که می

سازي خطی این است که یک سازه واقعی با رفتار غیرخطی با یک منظور از معادل باشد.طیف ظرفیت می

دي خطی جایگزین شود. براي سازه معادل بایستی پارامترهاي سختی، میرایی و سیستم یک درجه آزا

جرم معادل به نحو مناسبی انتخاب شود. میرایی ویسکوز معادل ترکیبی از اثرات میرایی االستیک و 

میرایی هیسترسیس است که تخمین این فاکتور براي تعریف سازه جایگزین، یک پارامترکلیدي است. با 

شود لذا اعمال اندرکنش سازه می-پذیري بستر باعث افزایش میرایی سیستم خاكینکه انعطافتوجه به ا

خاك و سازه در نهایت منجر به افزایش میرایی ویسکوز معادل سازه یک درجه آزادي معادل خواهد شد. 

هاي مختلف چنین دقت روشها بر میرایی معادل و همنامه هدف بررسی اثر مشخصات زلزلهدر این پایان

  باشد.هاي غیرخطی تحت اثر زلزله میپیشنهادي در تعیین میرایی ویسکوز معادل براي سازه

  هاي پژوهشسؤال -1-3

هاي غیرخطی با لحاظ اندرکنش خاك و سازه تحت . چه روشی براي محاسبه میرایی معادل سازه1

  باشد؟هاي مختلف مناسب میاثر زلزله

هاي سازه تحت اثر زلزلهوبراي میرایی معادل با لحاظ اندرکنش خاك  . مقادیر تحلیلی بدست آمده2

  اي میرایی معادل چه میزان اختالف دارند؟نامهمختلف با روابط آیین

 ها چه تاثیري در مقدار میرایی معادل سازه هاي غیرخطی دارد؟. مشخصات زلزله3
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 هاي پژوهشفرضیه -1-4

شـوند کـه حـداکثر پاسـخ آن بـا اعمـال اثـر         تعییناي گونهبه. میرایی سیستم خطی معادل باید 1

  اندرکنش خاك و سازه، با دقت قابل قبولی، برآوردکننده جابجایی مورد انتظار در سازه باشد.

شود، مقادیر میرایـی  سازه می –شدگی پی باعث افزایش میرایی سیستم خاك . از آنجا که مدفون2

  ید.آمیدست الت پی سطحی بهخطی معادل در پی مدفون بیشتر از ح

سازه وابسته به مشخصـات زلزلـه   -هاي غیرخطی با اعمال اثر اندرکنش خاك. میرایی معادل سازه3

  باشد.ورودي می

  اهداف پژوهش -1-5

میرایی ویسکوز معادل سازه خطی یـک درجـه آزادي معـادل بـا سـازه       تعیینهدف از این پژوهش، 

باشد که عـالوه بـر   سازه می –ي مختلف زلزله با لحاظ اندرکنش خاك هاواقعی غیرخطی تحت اثر رکورد

هـاي پیشـنهادي، بـه    سازه بر میرایی معادل سـازه غیرخطـی طبـق روش    –بررسی تاثیر اندرکنش خاك 

  شود.تعیین اثر مشخصات زلزله در مقدار میرایی ویسکوز معادل هم پرداخته می

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-6

دهنـد، از  هـاي غیرارتجـاعی مـی   هاي شدید تغییرشـکل ها در هنگام وقوع زلزلهر سازهاز آنجا که اکث

باشـد. ضـوابط طراحـی و    رو بدست آوردن حداکثر جابجایی مورد انتظار در سـازه حـائز اهمیـت مـی    این

نماینـد.  هاي متفاوتی براي برآورد حداکثر جابجایی غیرارتجاعی سازه پیشـنهاد مـی  اي روشبهسازي لرزه

گیرد؛ زیرا با سازي خطی که مبناي روش طیف ظرفیت می باشد، بسیار مورد استفاده قرار میوش معادلر

بر غیرخطـی بـا دقـت مناسـب     هاي زمانتوان پاسخ غیرارتجاعی سازه را بدون نیاز به تحلیلاین روش می

اعث تغییر در حـداکثر  باشد که بهاي کلیدي در این روش، میرایی معادل میبدست آورد. از جمله پارامتر

هاي اخیر، مطالعات جامعی در زمینه سیستم خطـی معـادل صـورت گرفتـه     شود. در سالپاسخ سازه می

-با توجه به تاثیر اعمال اندرکنش خاكپذیري بستر سازه صرف نظر شده است. است که عموما از انعطاف

سازه  -تاثیر اندرکنش خاكکه  است سازه در مشخصات دینامیکی سازه نظیر سختی، میرایی و ... ضروري
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بر میرایی معادل سازه هاي غیرخطی مورد بررسی قـرار گیـرد. از طـرف دیگـر میرایـی ویسـکوز معـادل        

بصورت ترکیب میرایی االستیک، میرایی هیسترسیس  با لحاظ اندرکنش خاك و سازه هاي غیرخطیسازه

-ورودي باعث تغییر میرایی هیسترسیس سـازه  لهباشد. با توجه به اینکه رکورد زلزو میرایی تشعشعی می

نامه به بررسی اثر مشخصات هاي غیرخطی و در نتیجه میرایی ویسکوز معادل خواهد شد، لذا در این پایان

  زلزله در مقدار میرایی ویسکوز معادل پرداخته خواهد شد.

  ي پژوهشپیشینه -1-7

اك و سازه در طول سالیان متمادي در آنـالیز و  پذیري پایه سازه و در نتیجه اثر اندرکنش خانعطاف

اندرکنش  یکینامیاثرات د. )1394و همکاران،  محمودي(  هاي مختلف مورد توجه بوده استطراحی سازه

 کیبر فرض رفتار االست تاًد، عممطالعه قرارگرفته استمورد  سندگانیاز نو ياریتوسط بسکه خاك و سازه 

. با وجود اینکه )1974، 2؛ هدیجان و همکاران1974، 1وزو و رفتوپولوس( اسکا و خاك است زهاز سا یخط

دهد، اما مشخص شده است کـه  تحلیل خطی اطالعات ارزشمندي در مورد پاسخ سازه تحت اثر زلزله می

سازه با رفتـار   -خاك يهاستمیس ياپاسخ لرزههاي واقعی رفتار غیرخطی خواهند داشت. بسیاري از سازه

 يوبوراست. ک مورد مطالعه قرارگرفته) 1973( 4و مینامی )1970( 3توسط آیزنبرگخاك ک االستوپالستی

و  کیخود را به رفتار روسازه بصورت االستوپالست توجه ،)1974( 6و همکاران نوئهیا ،)1969( 5و همکاران

شکل  رییحداکثر تغ يپاسخ برا فیط همچنین معطوف کرده اند. هیتوده پا یجانب ییمحدود کردن جابجا

و روابط تقریبی بـراي بـرآورد سـختی دینـامیکی      کیاالست يفضا مین يرو زه با رفتار االستوپالستیکسا

. در بررسی هاي انجام گرفتـه توسـط قـدرتی و    شده است هارائ) 1973( 7ولتسوس و وربیک توسطخاك 

و سـازه، نشـان داده    ثیرپذیري مودهاي باالتر ارتعاشی از اثر اندرکنش خاك) بر میزان تأ1390(همکاران 

هاي باالتر دارد ولی ایـن تـاثیر بـر میرایـی     شده است که اندرکنش خاك و سازه تاثیر کمی بر پریود مود

                                                
1- Scavuzzo and  Raftopoulos 
2- Hadjian et al  
3- Isenberg 

4- Minami 

5- Kobori et al 

6- Inoue et al  

7- Veletsos and Verbic 
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روش واکنش مرزي را به عنوان روشی موثر براي آنـالیز   )2016( 8ها قابل توجه است. کیم و همکارانمود

) 2014( 9زه زمان ارائه دادند. مکّی و همکاراناي در حوهاي لرزهسازه تحت بار-غیرخطی اندرکنش خاك

اي هاي تحریک لرزههاي دینامیکی و ویژگیدر مطالعات خود نشان دادند که پاسخ سازه نه تنها به پارامتر

وابسته است، بلکه به اندرکنش سازه، پی و خاك نیز وابسته است. در این مطالعـه همچنـین بـه مقایسـه     

هاي بتن مسلح با لحاظ اثر اندرکنش خاك و سـازه و  و منحنی ظرفیت سازهطیف االستیک، غیراالستیک 

سـازه بـر    و در زمینه اثر انـدرکنش خـاك  ) 2014( 10اند. میناسیدیس و همکارانبدون لحاظ آن پرداخته

 هاي نزدیک گسل مطالعاتی انجام دادند و نتایجهاي فوالدي دوبعدي در معرض زلزلهپاسخ غیرخطی قاب

اي از نوع مکـانیزم  هاي مربوط به پاسخ سازه به طور قابل مالحظهد که پارامتردهنشان می هانمطالعات آ

اي در بررسی اثر اندرکنش خاك و سازه در پاسـخ لـرزه  ) 1393(پذیرند. مرتضایی و ارفعی گسل تاثیر می

ی خـاك، سـازه و   سازه، بسته به مشخصـات دینـامیک  و  آرمه نشان دادند که اندرکنش خاكهاي بتنسازه

) 1394(تواند باعث افزایش یا کاهش پاسخ دینامیکی سازه شود. در بررسی رادمان و همکـاران  زلزله، می

بعدي، باتوجه به اینکه در مواردي اثر اندرکنش خاك و سازه منجـر   3طبقه  12و  8، 5هاي بر ساختمان

هـا بایـد اثـر    اي سـازه ه در تحلیـل لـرزه  گردد، لذا پیشنهاد گردیده است کـ به افزایش پاسخ جابجایی می

بـا اسـتفاده از روش   ) 1391(سازه به نحو مناسـب لحـاظ گـردد. اخالقـی و همکـاران      و  اندرکنش خاك

ها پرداختـه و  سازه به صورت عددي به تحلیل دینامیکی سازهو  مخروطی، با لحاظ اثرات اندرکنش خاك

سازه با استفاده از این روش و  نمودن اثرات اندرکنش خاكآمده حاکی از این بوده که منظور نتایج بدست

در نتایج تاثیرگذار بوده است. در بررسی اثر اندرکنش خاك و سـازه بـر ضـریب کـاهش مقاومـت       %25تا 

نشان دادند که اثر اندرکنش ) 2012( 11هاي یک درجه آزادي و چند درجه آزادي، گنجوي و هااوسیستم

شود که در سیستم یـک درجـه   م موجب کاهش ضریب کاهش مقاومت میخاك و سازه، در هر دو سیست

 آزادي این میزان کاهش بیشتر از سیستم چند درجه آزادي بوده است.

                                                
8- Kim et al 

9- Mekki et al 

10- Minasidis et al 

11- Hao 
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مفهوم میرایی معادل ویسکوز را پیشنهاد نمود. وي از این مفهوم براي ) 1930( 12اولین بار جاکوبسن

نیروي میرایی غیرخطـی کـه تحـت تحریـک     بدست آوردن حل تقریبی براي سیستم یک درجه آزادي با 

هارمونیک قرارگرفته استفاده نمود. در این مطالعه سختی سیستم خطی معادل برابر بـا سـختی سیسـتم    

اصلی و میرایی آن برابر با انرژي تلف شده در یک سیکل از نیروي میرایی غیرخطی در نظر گرفتـه شـده   

اسـتفاده از سـختی سـکانت بـه همـراه       براي اولین بار،، )1964( 13است. براساس مطالعات روزنبلو و هررا

میرایی معادل ویسکوز به عنوان مشخصات دینامیکی سیستم خطی معادل پیشنهاد شد که روش سختی 

شود. در بارگذاري زلزله، پاسخ سیستم غیرارتجاعی در اکثر مـدت بارگـذاري بـه طـور     هندسی نامیده می

باشد. بنابراین میرایی معادل ویسکوز که براساس بارگـذاري  آن میاي کمتر از حداکثر پاسخ قابل مالحظه

تواند برآورد مناسبی براي میرایی سیسـتم خطـی معـادل باشـد. مطالعـات      شود نمیهارمونیک تعیین می

دهد که استفاده از سختی سکانت به همراه میرایی معـادل ویسـکوز،   نشان می) 1974( 14نزگلکان و سو

دهـد کـه از مقـادیر بـزرگ     غیرارتجاعی را کمتر از مقدار مورد انتظار بدست می حداکثر جابجایی سیستم

تجربـی را بـراي محاسـبه میرایـی سیسـتم       يشود. در این مطالعه رابطهمیرایی معادل ویسکوز ناشی می

   خطی معادل پیشنهاد نمودند .

یـق سیسـتم یـک    سازه از طر -هاي خاكمطالعات متعددي در زمینه تعیین پاسخ ارتجاعی سیستم

درجه آزادي معادل انجام شده است و روابط تقریبی متفاوتی براي تعیین پریـود و میرایـی سیسـتم یـک     

سازه با رفتار ارتجاعی ارائه شده است. از جمله این روابط می توان به  –درجه آزادي معادل سیستم خاك

ثیر تواند تـأ سازه می و اندرکنش خاك اشاره نمود.) 1975( 15روابط ارائه شده در مطالعات ولتسوس و نیر

بـا اسـتفاده از   ) 1978( 16اي بر پاسخ سازه در ناحیه رفتار غیرارتجاعی داشته باشـد. بـیالك  قابل مالحظه

 -هاي خـاك مفهوم روش معادل سازي خطی، اثرات اندرکنش خاك و سازه را بر پاسخ هارمونیک سیستم

بـه بررسـی اثـر    ) 2012(اسمعیل زاده سیالبی و همکاران سازه در حالت غیرارتجاعی بررسی کرده است. 

                                                
12- Jacobsen 

13- Rosenblueth and Herrera 

14- Gulkan and Sozen  

15- Veletsos and Nair 

16- Bilak 
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هاي خطی معادل شـامل پریـود و میرایـی معـادل     سازه و رفتار غیرخطی سازه بر پارامتر-اندرکنش خاك

-هاي کلیدي بدون بعد که سیستم خـاك اي از پارامتراند که این بررسی ازطریق تعریف مجموعهپرداخته

شود. بـا ایـن حـال مطالعـات محـدودي در زمینـه تعیـین خصوصـیات         جام میکند، انسازه را تعریف می

سازه در ناحیه رفتار غیرارتجاعی انجام شده است. با توجه به مطالعاتی که  - هاي خاكدینامیکی سیستم

صلب و در زمینه بررسی اثرات اندرکنش خاك و سازه بر پاسـخ   هسازي خطی سازه با پایدر زمینه معادل

ضوابطی جهت  FEMA440 (2005) حیه رفتار ارتجاعی و غیرارتجاعی انجام شده است، گزارشسازه در نا

سـازه بـا رفتـار     -هـاي خـاك  تعیین مشخصات دینامیکی سیستم یک درجه آزادي خطی معادل سیستم

غیرارتجاعی پیشنهاد کرده است. این پژوهش نیز جهت تکمیل مطالعات انجام شـده و بررسـی در زمینـه    

باشد. در سازه میو  هاي غیرخطی با اعمال اثر اندرکنش خاكصات زلزله بر میرایی معادل سازهتاثیر مشخ

هاي پیشنهادي براي تعیـین میرایـی ویسـکوز معـادل تحـت اثـر       این پژوهش ضمن بررسی کارایی روش

ار هـا در تعیـین میرایـی ویسـکوز معـادل مـورد مطالعـه قـر        رکوردهاي مختلف زلزله، اثر مشخصات زلزله

 گیرد.می
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باشد. در فصل گردآوري شده است. فصل اول شامل کلیات پژوهش انجام شده می 6نامه دراین پایان

هاي مختلف ارائه شـده بـراي تعیـین    فصل دوم به مفهوم میرایی معادل، سیستم معادل و همچنین روش

امل توضیحاتی پیرامون اندرکنش خاك و سـازه،  شود. فصل سوم شمشخصات سیستم معادل پرداخته می

باشد. در فصل چهارم مدل هاي مختلف براي درنظر گرفتن اندرکنش خاك و سازه میاثرات آن و نیز مدل

سازه و معادالت حرکت حاکم  –بعد معرف سیستم خاك سازه در نظر گرفته شده، پارامترهاي بی –خاك 

فصل پنجم به آنالیز عددي پژوهش اختصاص یافته است که بـه  بر سیستم مورد بررسی آورده شده است. 

تأثیر اندرکنش خاك و سازه، عدم قطعیت رکوردهاي مختلف زلزله بر پارامترهاي سیستم خطـی معـادل   

سازه و ... پرداخته شده و همچنین روابط مختلف پیشنهادي در تعیین پارامترهاي فـوق،   –سیستم خاك 

ــی ــه م ــردد. مقایس ــ گ ــم نی ــل شش ــی   فص ــور مختصــر م ــل بط ــاي حاص ــایج آنالیزه ــامل نت ــد.ز ش  باش
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دهد، اما با وجود اینکه تحلیل خطی اطالعات ارزشمندي در مورد پاسخ سازه تحت اثر زلزله می

هاي مدر سیست هاي واقعی رفتار غیرخطی خواهند داشت.مشخص شده است که بسیاري از سازه

هاي عددي استفاده شود. اما غیرخطی امکان حل تحلیلی وجود ندارد و براي تعیین پاسخ آن باید از روش

هاي تقریبی مناسب براي بر بودن آن، استفاده از روشها و زمانگاهی با توجه به پیچیدگی این روش

ازي خطی یکی از این سهاي غیرخطی مورد توجه قرار گرفته است. روش معادلبرآورد پاسخ سیستم

شود و از تحلیل سیستم هاست که در این روش سیستم غیرخطی با یک سیستم خطی جایگزین میروش

تعیین مشخصات دینامیکی سیستم در  شود.خطی معادل در برآورد پاسخ سیستم اصلی استفاده می

له پارامترهاي کلیدي در باشد. از جمثر میؤو میرایی معادل از پارامترهاي م دوره تناوب ،خطی معادل

 میرایی و االستیک میرایی اثرات از که ترکیبی باشدمعادل می ویسکوز معادل، میراییي تعیین سازه

تعیین میرایی معادل با مطالعات متعددي در رابطه ) 1994( 17کوالسکی و همکاران است. هیسترسیس

یس، به بررسی میرایی ویسکوز ساوت هیستربر مبناي مدل رفتاري متف) 2006( 18ارائه نمودند. لو و سیلوا

در ) 1392(وفادار و غفارزاده  اند.انفجاري پرداخته اي ومعادل براي اعضاي بتن مسلح تحت بارهاي لرزه

 يند و نتیجهاههاي بتنی مسلح با دهانه و تعداد طبقات مختلف را بررسی کردپژوهش خود، میرایی قاب

   است. پذیري بودهبرحسب شکل معادل ي براي میراییجدید يها ارائه رابطهپژوهش آن

اي بر اساس عملکرد و نیز مبناي روش سازي خطی در ضوابط طراحی لرزهاز کاربردهاي روش معادل

) به منظور بهبود دقت روش 2007( 19هاي اخیر توسط دوایري و همکارانباشد. در سالطیف ظرفیت می

چنین مطالعات ي میرایی معادل ارائه نمودند. همید براي محاسبهاي جدطراحی بر مبناي عملکرد، رابطه

شود. لذا در این فصل بطور مختصر به روش متعددي صورت گرفته است که در این فصل پرداخته می

شود. سپس مفهوم میرایی ویسکوز معادل توضیح داده شده اي بر اساس عملکرد پرداخته میطراحی لرزه

  شود.اي مختلف در تعیین دوره تناوب و میرایی معادل آورده مینامهلی و آیینو در نهایت روابط تحلی

  اي بر اساس عملکردمختصري بر روش طراحی لرزه - 2-2

                                                
17- Kowalsky et al 

2- Lu and Silva 

19  - Dwairi et al 
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در علم مهندسی سازه و زلزله با ورود و جایگزینی روش طراحی بر اساس عملکرد به جاي روش 

اند و هم حال گذر از یکسري تغییرات بنیاديهاي طراحی در نامهطراحی بر اساس نیرو، بسیاري از آیین

اکنون بسیاري از محققان و پژوهشگران سازه و زلزله براي رسیدن به تکامل و اطمینان در این روش، 

 سال چندین در زلزله برابر در مقاوم هاي سازه طراحیاند. تحقیقات خود را در این زمینه متمرکز کرده

 به مقاومت از طراحی تغییر بر عمدتاً آن کیدأت که است شده ییهاپیشرفت و تغییرات دستخوش اخیر

 منطبق و ايلرزه هاينامه آیین بر حاکم ضوابط ضعف نقاط شدن آشکار امر این علت. باشد می عملکرد

 مبناي بر ايلرزه هاينامه آیین فعلی هايروش .باشدمی زلزله هنگام در سازه واقعی رفتار با هاآن نبودن

 رفتار به مربوط مفاهیم  و باشدمی تغییرمکان کنترل همراه به نیرو اساس بر طراحی و خطی ايهتحلیل

اي ایران ي طراحی لرزهنامهدر آیین .شودمی گرفته نظر در R رفتار ضریب اعمال با سازه غیرخطی

حی به منظور سري ضوابط طراشود و در متن، یک)، ابتدا اهداف طراحی بیان می1392، 2800(استاندارد 

ها اي سازهترین نیازهاي لرزهاما در این استاندارد به یکی از اصلی؛ شودتحقق اهداف پیشنهادي ارائه می

هاي داخلی العملشود و طراحی صرفاً بر اساس عکسپذیري است، توجه چندانی نمیکه همان شکل

  گیرد (طراحی بر اساس نیرو).اعضاء انجام می

هاي موجود در اوایل سازي سازهعملکرد، ابتدا به عنوان روشی براي مقاوم روش طراحی بر مبناي

هاي جدید میالدي، سپس به تدریج به عنوان رویکرد معقول و مناسب، براي طراحی سازه 90ي دهه

). این روش با یک طراحی اولیه بر اساس روش طراحی االستیک بر 1392معرفی شد (محمودي صاحبی، 

گیرد تا چگونگی ارضاي معیارهاي هایی انجام میهاي طراحی شروع و سپس تحلیلنامهاساس آیین

 شود. ي تکراري بین طراحی و ارزیابی دنبال میپذیرش ارزیابی شود. بنابراین یک پروسه

اي در یک زلزله اي و غیرسازهاي یک ساختمان بستگی به خسارت سازهدر حالت کلی عملکرد لرزه

یان استفاده از پارامتر تغییرمکان جهت محدود کردن خسارت به یک حد مورد نظر خاص دارد. در این م

ها بر اساس عملکرد یعنی تعیین اي ساختماناي برخوردار است. طراحی لرزهدر ساختمان، از اهمیت ویژه

مشخصات اعضاي ساختمان (شامل نوع مصالح، شکل مقاطع، ابعاد مقاطع و جزئیات اتصاالت) بر اساس 

  رود. ها انتظار میهاي مشخص از آنکردي که در برابر زلزلهعمل
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پذیري. سختی عامل محدود مشخصات اصلی هر ساختمان، عبارت است از سختی، مقاومت و شکل

پذیري کند و وجود شکلي تغییرمکان جانبی است. مقاومت، میزان آسیب را در سازه کنترل میکننده

وري است. حداکثر مقدار این سه عامل در سازه با عنوان ظرفیت براي جلوگیري از انهدام سازه، ضر

پذیري به مشخصات مصالح، ابعاد و شود. ظرفیت سختی، ظرفیت مقاومت و ظرفیت شکلشناخته می

 شکل مقاطع اعضا و نوع سازه بستگی دارد.

ت سازه را توان ظرفیت سختی و ظرفیت مقاومبا افزایش ابعاد مقطع و یا افزایش مقاومت مصالح می

پذیر خواهد ي جزئیات اجرایی در اعضاء، امکانپذیري، عمدتاً بوسیلهافزایش داد. افزایش ظرفیت شکل

هاي فوق مورد نیاز است که به نیاز سختی، نیاز بود. براي مقابله با زلزله، سطوح خاصی از مشخصه

ح مختلف زلزله و سطح عملکرد پذیري معروف هستند. نیازهاي فوق، عمدتاً به سطومقاومت و نیاز شکل

  مورد انتظار بستگی دارد.

ي اعضاي سازه شود و با تعیین ابعاد و اندازهطراحی بر اساس عملکرد از تعیین اهداف، شروع می

چه تأمین نیازها برقرار نشد، باید با شود که چنانیابد. در طی مراحل طراحی، مشاهده میپایان می

پذیري الح جزئیات اتصاالت، ظرفیت مقاومت سازه را افزایش داد تا نیاز شکلافزایش ابعاد مقطع و یا اص

  اي مجدد، ضروري است.هاي سازهي نیاز جدید، تحلیلسازه کاهش یابد. براي محاسبه

پذیري، ارتباط معکوس دارند. ازدیاد ظرفیت مقاومت در یک سازه، نیاز به نیاز مقاومت و نیاز شکل

پذیري باال، نیاز به دهد. بر عکس این قضیه نیز صادق است. وجود ظرفیت شکلپذیري را کاهش میشکل

دهد. ظرفیت سختی و ظرفیت مقاومت، ارتباط مستقیم دارند. ازدیاد مقاومت، مقاومت را کاهش می

معموالً سبب ازدیاد سختی نیز خواهد شد. در صورتی که در مرحله انتهایی نیاز سختی برآورده نشود، 

گردد. این عمل، عالوه بر تأمین نیاز سختی، ظرفیت مقاومت با افزایش مقطع، این نیاز تأمین میمعموالً 

پذیري را کاهش خواهد داد. به همین دلیل براي محاسبه نیازهاي جدید باید سازه را افزایش و نیاز شکل

  ).1392سازه دوباره مورد تحلیل قرار گیرد (محمودي صاحبی، 

 )ATC-40, 1996اي بر اساس عملکرد، روش طیف ظرفیت (طراحی لرزه دو گزینه مهم در روش

باشد که هر دو از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش اُور) می FEMA440 (2005)روش ضرایب 
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طیف  در تکمیل و اصالح روش FEMA440 (2005) کنند.اي استفاده میجهت تخمین نیاز و ظرفیت لرزه

سازي خطی در تعیین حداکثر پاسخ ها نیز از روش معادلشد. این روشبامی) ATC-40, 1996ظرفیت (

گیرد. لذا بررسی تأثیرپذیري روابط و ضوابط ارائه شده در تعیین پارامترهاي غیرخطی سازه بهره می

  هاي مختلف ضروري است.سیستم معادل از زلزله

  مفهوم میرایی ویسکوز معادل -2-3

شود. در میرایی، یابد، میرایی نامیده میبطور تدریجی کاهش میفرایندي که با آن دامنه ارتعاش 

شود، و اغلب بیش از یک مکانیسم در این اتالف هاي مختلف تلف میانرژي سیستم ارتعاشی با مکانیسم

ي اتالف انرژي به هاي آزمایشگاهی بخش عمدهاي مانند مدلهاي سادهانرژي دخیل است. در سیستم

کرنش االستیک رفت و برگشتی ماده و نیز به خاطر اصطکاك داخلی حاصل از تغییر خاطر اثرات گرمایی 

هاي دیگري نیز در اتالف انرژي مشارکت دارند. هاي واقعی، مکانیسمي جامد است. اما در سازهشکل ماده

ها شامل اصطکاك در اتصاالت فوالدي، باز و بسته شدن در یک ساختمان در حال ارتعاش این مکانیسم

شود. غیر اي میاي مانند دیوارهاي تیغههاي ریز در بتن و اصطکاك بین خود سازه واجزاي غیرسازهترك

مان واقعی تشخیص هاي اتالف انرژي را در یک ساختممکن است که به صورت ریاضی هر یک از مکانیسم

  .و یا توضیح داد

دهیم. در آل سازي شده نشان میدههاي واقعی را معموالً بصورت ایبه این ترتیب، میرایی در سازه

توان به صورت قابل قبولی با یک میراگر ي یک درجه آزادي را میبیشتر مسائل واقعی، میرایی سازه

که  شوداي انتخاب میي میراکننده مدلسازي کرد. ضریب میرایی به گونهویسکوز خطی یا با یک وسیله

ي واقعی باشد. به هاي میرایی سازهژي براي تمام مکانیسمانرژي ارتعاشی تلف شده برابر با کل اتالف انر

  شود.ارز نامیده میهمین خاطر، این مدلسازي، میرایی ویسکوز معادل یا هم

اي، محاسبه کرد. توان از ابعاد سازه و طول اجزاي سازهبر خالف سختی سازه، ضریب میرایی را نمی

پذیر نیست. کنند، امکانهاي واقعی تلف میدر سازه هایی که انرژي ارتعاشی راتعیین تمام مکانیسم

هاي واقعی بدست هاي ارتعاش سازههاي الزم براي تعیین مقادیر ضرایب میرایی از آزمایشبنابراین داده

 شود.گیري آهنگ کاهش حرکت در ارتعاش آزاد، مبنایی براي تعیین ضریب میرایی میآید. اندازهمی
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هاي کل سازه درون ي تغییرشکلاي مدلسازي اتالف انرژي در دامنهارز برمیراگر ویسکوز هم

که از آزمایش  cها، ضریب میرایی ي تغییرشکلرود. در این گسترهي االستیک خطی به کار میمحدوده

ي تغییرشکل، تغییر کند. غیرخطی بودن خصوصیت میرایی معموالً در آید ممکن است با دامنهبدست می

توان آن را بصورت غیرمستقیم با انتخاب شود و مییکی بصورت صریح در نظر گرفته نمیهاي دینامتحلیل

ي تغییرشکل مطلوب باشد، کنترل کرد، معموالً این مقدار مناسب ضریب میرایی که متناسب با دامنه

  شود.مقدار بصورت تغییر شکل متناسب با حداالستیک خطی سازه گرفته می

شود. در اثر ا توجه به رفتار غیراالستیک سازه، انرژي بیشتري تلف میهاي بزرگتر بدر تغییرشکل

تغییر شکل  –ي هیسترسیس نیرو ها یا نیروهاي سیکلی، این رفتار متضمن تشکیل یک حلقهتغییرشکل

  ). 1-2است (شکل 

 

 

 )2007(چوپرا،  تغییر شکل –ي هیسترسیس نیرو : حلقه1- 2شکل 

  

، از سطح درون منحنی 0uي تغییرشکل بین حدود ل یک چرخهانرژي میرایی تلف شده در طو

توان مدلسازي کرد. آید. این اتالف انرژي را معموالً با میراگر ویسکوز نمیبدست می abcdaهیسترسیس 

گرفتن ترین روش براي درنظر ترین و دقیقاي زمین باشد. متدوالبخصوص اگر عامل تحریک، حرکت لرزه

ي غیراالستیک بین نیروي مقاوم و تغییرشکل اتالف انرژي در حالت رفتار غیراالستیک آن است که رابطه
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هاي تغییر شکل تغییرشکل از آزمایش –گونه روابط نیرو ي حرکت تشخیص بدهیم. اینرا در حل معادله

گونه اتالف انرژي ناشی از سرعت آیند، به این ترتیب هیچاي بدست میها یا اجزاي سازهکند بر روي سازه

- ي غیراالستیک تغییرشکلتغییرشکل نخواهیم داشت. روش معمول آن است که این میرایی را در گستره

ي االستیک خطی تعریف شده، هاي کوچک در محدودهها با میراگر ویسکوزي که قبال براي تغییرشکل

  مدلسازي کنیم. 

- هاي واقعی معموالً با میرایی ویسکوز معادل نشان داده میهمانطور که گفته شد، میرایی در سازه

کنیم اي تعیین میترین حالت میرایی است. ضریب میرایی را براي میرایی ویسکوز به گونهشود. این ساده

  ي واقعی باشد.هاي میرایی موجود در سازهکه معادل اثر ترکیبی تمام مکانیسم

سکوز معادل این است که انرژي تلف شده در یک سیکل ترین روش براي تعیین میرایی ویمعمول

-ي واقعی رابطهي واقعی و سیستم ویسکوز معادل را مساوي قرار بدهیم. براي یک سازهارتعاش براي سازه

اي آید. چنین رابطهبدست می 0uي جابجایی تغییر مکان از آزمایش بارگذاري سیکلی با دامنه -ي نیرو 

  ) نشان داده شده است.2-2با شکل دلخواه در شکل (

 

 

(چوپرا،  در یک سیکل از ارتعاش هارمونیک تعیین شده از یک آزمایش DE: انرژي تلف شده 2- 2شکل 

2007(  
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  ترسیس نشان داده شدهي هیسمحصور در حلقه DEي واقعی با سطح انرژي تلف شده در سازه

شود ) را منجر می1-2است. برابر قرار دادن این مقدار با انرژي تلف شده در میرایی ویسکوز رابطه (

  ).2007(چوپرا، 
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فرکانس طبیعی سیستم،  nفرکانس تحریک،  که 
0

2
0 / 2SE ku انرژي کرنشی و ،k سختی 

 باشد.می

باید  DEشود و به این ترتیب ) حاصل می2-2تغییر شکل در شکل ( –از آزمایش فوق نمودار نیرو 

nر د  ) به 1- 2واقع شود، جایی که پاسخ سیستم بسیار حساس به میرایی است. بنابراین رابطه (

  شود.) تبدیل می2- 2ي (رابطه
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E



  

nکه از آزمایش در  eqنسبت میرایی   هاي تحریک دقیق آید، در دیگر فرکانسبدست می

  نخواهد بود. ولی تقریب مناسبی است.

انرژي ورودي از زلزله به یک سیستم غیراالستیک، از طریق میرایی ویسکوز و هیسترسیس تلف 

گیري هاي مختلف انرژي با انتگرالشوند. جملهد. این مقادیر انرژي در این بخش تعریف و بحث میشومی

  ):2007(چوپرا،  ي حرکت یک سیستم غیراالستیک، بصورت زیر قابل تعریف استاز معادله
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0 0 0 0

( ) ( ) ( , ) ( )
u u u u

S gmu t du cu t du f u u du mu t du           

  معادله، انرژي ورودي به سازه از زمان آغاز تحریک زلزله است.سمت راست این  

)2 -4(                                                                                   
0

( ) ( )
u

I gE t mu t du     

)، انرژي جنبشی جرم و مربوط به حرکت آن نسبت به زمین 3-2ي (عبارت اول سمت چپ معادله

  است:



۱۷ 

)2 -5                                                            (
2

0 0

( ) ( ) ( )
2

u u

K

mu
E t mu t du mu t du   


     

  )، انرژي مستهلک شده در اثر میرایی ویسکوز است:3- 2ي (چپ معادلهعبارت دوم سمت 

)2 -6(                                                                        
0 0
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)، انرژي مستهلک شده در اثر تسلیم و انرژي کرنشی قابل 3-2ي (عبارت سوم سمت چپ معادله

  بازگشت سیستم است:
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ي منحنی غیراالستیک است. در نتیجه انرژي مستهلک شده در اثر تسلیم سختی اولیه k که در آن

  عبارت است از:
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  ادل انرژي براي سیستم است:ي تع)، یک معادله3- 2ي (بر اساس این مقادیر انرژي، معادله

)2 -9                                                              (( ) ( ) ( ) ( ) ( )I K D S YE t E t E t E t E t     

ها هاي انرژي به راحتی با بازنویسی انتگرالاي یک سیستم این کمیتهمزمان با تحلیل پاسخ لرزه

  اند.بر حسب زمان قابل محاسبه

)2 -10           (                                                                         2
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- 2) و (5-2به راحتی به ترتیب از معادالت ( tدر هر زمان  SEنشی و انرژي کر KEانرژي جنبشی 

  اند.) قابل محاسبه7

ي انرژي ذخیره شده را در اثر میرایی ویسکوز و تسلیم دهد که سازه به تدریج همهنتایج نشان می

 رژي کمتري نسبت به میراییکند. میرایی ویسکوز در سیستم غیراالستیک ان(هیسترسیس) مستهلک می

  .)2007(چوپرا،  کندهیسترسیس مستهلک می
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هاي مختلف روابط متعددي جهت محاسبه میرایی معادل و نیز دوره تناوب معادل بر اساس روش

اي نیز ارائه چنین روابط آیین نامهشود. همارائه شده است که در ادامه به تعدادي از این روابط اشاره می

تعیین  گوناگون به روابط مختلفسازي خطی هاي معادلروششود. ها نیز پرداخته میبه آنشده است که 

- سازي خطی بررسیجزئیات چند روش معادل در مورد )6819(20نینگزشود. جمیرایی معادل منجر می

بیشتر  شود،ها روش سختی سکانت که سختی هندسی نیز نامیده میو در میان آن، هایی انجام داده است

 پذیرفته شده است. "استاندارد"سازي خطی  معادل روش لی به عنوانبه طور کشفافیت  بدلیل سادگی و

روابط متعددي نیز بر مبناي روش سختی سکانت حاصل شده است. لذا ابتدا به توضیحاتی پیرامون روش 

 شود.سختی سکانت پرداخته می

  روش سختی سکانت -2-4

سازي یک سیستم غیراالستیک با استفاده از روش براي مدلترین روش سختی سکانت شاید بصري

، ضریب میرایی ذاتی، kبا یک سختی االستیک اولیه سیسسیستم معادل آن باشد. یک سیستم هیستر

i ، جابجایی -شیب ثانویه نمودار نیروبجایی تسلیم ، و جاy مشخص شده است.  )3- 2(، در شکل  

 

  : سیستم معادل3-2شکل
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Abstract: 

Regard to the effect of soil-structure interaction on structural characteristics of the 

structure such as stiffness, damping and so on, soil-structure interaction will affect  

damping of nonlinear structures. On the other hand, equivalent viscous damping of 

nonlinear structures consists of elastic damping, hysteresis damping and radial damping. 

The input records cause to change in the hysteresis damping of nonlinear structures which 

leads to change in equivalent viscous damping. Then, in this thesis the effect of earthquake 

characteristics on value of viscous damping will be investigated. For this reason the cone 

models for soil-structure interaction was chosen, then vibration equation of nonlinear 

structure was written using soil-structure interactions and the nonlinear analysis of the soil-

structure system was done under influence of earthquake records with MATLAB codes. 

Hysteresis damping and viscous damping of equivalent single degree of freedom structure 

with considering Soil-Structure Interaction and without it was determined under various 

earthquake records and effect of different earthquake records in viscous damping and 

variation of results was studied. The results of numerical analysis show that equivalent 

viscous damping of soil- structure system has a high coefficient of variation under various 

earthquake records. Also non-dimensional parameters of soil- structure system affect the 

value of equivalent viscous damping and its variation.   
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