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چکیده
در این مطالعه ارزیابي توانایي پالس معادل تولید شده در تخمین پاسخ قابهای خمشي بتنآرمه توسط یک مدل ریاضي شبیهساز پالس
مورد بررسي قرار گرفته است .با بررسي مدل ریاضي شبیهساز مشخص ميشود که طیف پاسخ االستیک پالسهای شبیهسازی شده بوسیله
مدل انتخاب شده مطابقت خوبي با طیف پاسخ رکورد واقعي دارد .همچنین تابع مورد استفاده هم بهصورت کیفي و هم کمي توانایي
مدلسازی بخش زمان تناوب باالی رکورد واقعي حرکات پالسگونه را با دقت باالیي دارد .به منظور ارزیابي پالس معادل حرکات پالسگونه
در تخمین پاسخ قابهای خمشي بتنآرمه ،پنج قاب بتنآرمه  12 ،9 ،6 ،3و  15طبقه یكبار تحت رکوردهای واقعي و بار دیگر تحت
پالسهای معادل متناظر آنالیز شدهاند .جهت ارزیابي ،نتایج برش پایه ،حداکثر تغییرمكان نسبي و توزیع تغییرمكان نسبي طبقه در ارتفاع
سازه در سه سطح شكل پذیری برای قابها ،تحت رکورد واقعي و پالس معادل آن استخراج شدند .با توجه به نتایج بدست آمده در این
تحقیق ،پالس معادل حرکات پالسگونه در پیشبیني پاسخ قابهای مورد مطالعه که دورهتناوب آنها نزدیک به پالس معادل یا از آن
بیشتر است ،کارایي الزم را داراست .برای حرکات با محتوای فرکانسي باال این اختالف زیاد است؛ که با افزایش تعداد طبقات و نزدیک
شدن دورهتناوب پالس به دورهتناوب اصلي سازه و افزیش شكلپذیری پیشبیني پاسخ سازه دقیقتر ميشود.
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 -1مقدمه
اکثر زلزلههای اخیر نظیر زلزلههای نورتریج کالیفرنیا در سال  ،1994کوبه ژاپن در سال  ،1995ازمیت ترکیه در سال  1999و بم
ایران در سال  2003نشان ميدهند که حرکات زمین نزدیک گسل بهخصوص زماني که در مناطق پرجمعیت شهری اتفاق ميافتند ،خسارات
مالي و جاني زیانباری بهجا ميگذارند .از اینرو ،وقوع زلزلههای بزرگ که اثرات نزدیک گسل را نمایان ميکند ،در نواحي شهری امری
اجتنابناپذیر است .زمانيکه زلزله  San Fernandoکالیفرنیا در سال  1971اتفاق افتاد ،مهندسین سازه و زلزله اثرات مخرب حرکات نزدیک
گسل را بر روی ساختمانها بررسي کردند .در ادامه ،وقوع رویدادهای لرزهای نظیر  Northridgeکالیفرنیا در سال  Kobe ،1994ژاپن در سال
 1995خسارات گستردهای به سازههای واقع در مجاورت حوزههای لرزهخیز وارد آوردند و بهطور قابل توجهای اطالعات پایهای حرکات نزدیک
گسل را افزایش دادند.
زلزلههای  Northridgeو  San Fernandoبهترتیب موجب ثبت دو رکورد  C02و  PCDدر حوزه نزدیک گسل شدند .این رکوردها
شامل پالس های نیرومند سرعت وتغییرمكان با زمان تناوب نسبتا طوالني هستند .با توجه به خسارات مهیب ایجاد شده بهوسیله این زمینلرزهها
در مناطق پرجمعیت شهری و تفاوتهای اساسي این زلزلهها با رویدادهای معمولي ،پدیدههای نزدیک گسل مورد توجه ویژه از جانب مهندسین
و محققین قرارگرفت .محققین دریافتند که وجود ویژگيهای خاص در حرکات نزدیک گسل پارامترهای مهندسي نظیر شكلپذیری ،تغییرمكان
نسبي ،برشپایه و ...را افزایش ميدهند .آنها همچنین به نارسایي آئیننامهها در لحاظ کردن اثر اینگونه حرکات اشاره کردند .برخالف
تالشهای اولیه ،تا قبل از رویدادهای  1994نورتریج و  1995کوبه پدیده های نزدیک گسل در میان محققان چندان مورد توجه قرار نگرفت.
خسارات مهیب ایجاد شده بوسیله این زمین لرزهها در مناطق پرجمعیت شهری باعث افزایش توجه مهندسین و محققین به پدیدههای نزدیک
گسل شد .بعد از اثرات مخرب زلزله نورتریج کالفرنیا در سال  ،1994توجه گستردهای به شبیهسازی حرکات نزدیک گسل و مطالعه پاسخ
سازهای به حرکت پالسگونه شد .بسیاری از مهندسین و محققین اشكال موجي ساده شده مختلفي را برای بیان پالسهای حرکت زمین که
در مناطق حوزه نزدیک مشاهده شده بود ،استفاده کردهاند ] .[8-1مدلي که توسط  Mavroeidisو  Papageorgiouدر سال  2003پیشنهاد
شد ] ،[8یک مدل ساده است که تا حدی قادر به نمایش ویژگيهای طیف پاسخ رکوردهای واقعي نزدیک گسل مي باشد .مدل آنها یک مدل
ساده شده از موجکِ  Gaborميباشد بهنحوی که پوش گوسي (پوش نرمال) موجک  Gaborبا یک تابع کسینوسي تعویض شده است و
زمانيکه با یک موج هارمونیک ترکیب ميشود ،پالس مورد نیاز را تولید مينماید .در سال  Tian ،2007و همكارانش نیز مدلي مشابه با
استفاده از موجک  Gaborارائه دادند] .[9برای تولید پالس حرکات نزدیک گسل مدلهای دیگری نیز ارائه شده است که یا بهصورت اشكال
موجي ساده شده و یا با استفاده از موجکهای متداول ،پالس مورد نظر تولید گردیده است ].[16-10

 -1-1تاریخچه تحقیقات
اکثر رویدادهای لرزهای اخیر نظیر زلزلههای نورتریج کالیفرنیا در سال  ،1994کوبه ژاپن در سال  ،1995ازمیت ترکیه در سال
 1999و بم ایران در سال  2003نشان ميدهند که حرکات زمین نزدیک گسل بهخصوص زماني که در مناطق پرجمعیت شهری اتفاق
ميافتند ،خسارات مالي و جاني زیانباری بهجا ميگذارند .از اینرو ،وقوع رویدادهای لرزهای بزرگ که اثرات حرکات نزدیک گسل را نمایان
ميکند ،در نواحي شهری امری اجتنابناپذیر است.
اولین شواهد لرزهشناسي قوی برای پدیده نزدیک گسل توسط  Benioffدر سال  1955در حاليکه بر روی الگوهای شدت زلزله
 Kern Countyکالیفرنیا ( )1952مطالعه ميکرد ،گزارش شده است Benioff .نشان داد که انتشار پارهشدگي گسل بسته به موقعیت سایت
نسبت به ناحیه پارهشدگي مي تواند منجر به انواع مختلف حرکات زمین شود ] .[17در سال  Trifunac ،1967و  Houserاولین کساني بودند
که اثرات نزدیک گسل را در تاریخچه زماني ایستگاه شماره  )C02( 2زلزله  Parkfieldکالیفرنیا ( )1966بهوضوح مشاهده کردند .این رکورد
تنها در فاصله  80متری از شكست گسل ثبت گردید و شامل پالس های نیرومند سرعت و تغییرمكان با زمان تناوب نسبتا طوالني ميباشد
که آن را از زلزلههای حوزه دور متمایز ميکند ] .[18در سال  Aki ،1968در مطالعه خود بر روی تغییرمكان لرزهای نزدیک یک گسل ،با
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استفاده از یک مدل ساده شده ،جابهجایي حرکت ثبت شده در ایستگاه شماره  2زلزله  Parkfieldکالیفرنیا را شبیهسازی کرد ] .[19زلزله
سال  San Fernando 1971کالیفرنیا موجب ثبت رکورد  PCDشد که مؤلفه سرعت عمود بر امتداد گسل این رکورد خصوصیات پالسگونه
نشان ميدهد .بعد از این رویداد تالشهای متعددی جهت مدلسازی این رکورد توسط محققین صورت گرفت .اهمیت اثرات نزدیک گسل بر
سازههای مهندسي که در مجاورت گسل فعال قرار دارند بر هیچکس پوشیده نیست .هر زلزله جدیدی که رخ ميدهد در استانداردهای موجود
یک نارسایي را آشكار ميکند .آگاهي از اهمیت دادههای اثرات نزدیک گسل به زلزله  San Fernandoکالیفرنیا در سال  1971برميگردد،
هرچند بازنگریهای مهم در آئیننامهها تا بعد از وقوع زلزله  Northridgeکالیفرنیا در سال  1994طول کشید.
زماني که زلزله  San Fernandoکالیفرنیا در سال  1971به وقوع پیوست ،مهندسین سازه و زلزله اثرات حرکات نزدیک گسل را بر
روی ساختمانها بررسي کردند .در سال  Bertero ،1978و همكارانش با مشاهدات شان از این رویداد ،دریافتند که ساختمان مرکزی بیمارستان
 Olive Viewتحت پالس قوی خسارات شدیدی متحمل شده است .آنها این پالس را بهصورت مشخصهای از حرکات نزدیک گسل معرفي
کردند .آنالیز خسارات وارده به سازه نشان داد که نقص های طراحي و خطاهای ساخت از مهمترین دالیل شكست سازه هستند .آنها به این
نتیجه رسیدند که خسارت ایجاد شده بهعلت معدود سیكلهای تغییرمكان بزرگ بوده است نه بهعلت تعداد زیاد نوسانات که در زلزلههای
متداول علت خسارت است .بههرحال ،الگوهای خسارات کلي و تغییرمكانهای باقيمانده بزرگ پیچیدگيهایي را آشكار ميکند .این
پیچیدگيها در پاسخ سازه به پالس های بزرگ سرعت حرکات نزدیک گسل که سایت در طول زلزله تجربه ميکند ،نسبت داده ميشود .آنها
همچنین اشاره کردند که ساختمانهای با زمان تناوب کوتاه که برطبق آئیننامه طراحي شده بودند ،زمانيکه در معرض لرزههای نزدیک
گسل قرار ميگیرند ،ميتوانند نیازهای شكل پذیری بسیار باالیي را تجربه نمایند و نیز بر لزوم یک پروسه طراحي ویژه در نزدیكي گسلهای
فعال تاکید نمودند ] .[20وقوع زلزلههای  Northridgeکالیفرنیا در سال  Kobe ،1994ژاپن در سال  Izmit ،1995ترکیه در سال ،1999
خسارات گستردهای به سازههای واقع در مجاورت حوزههای لرزهخیز وارد آوردند و بهطور قابل توجهای اطالعات پایهای حرکات نزدیک گسل
را افزایش دادند .این رویدادها اطالعات جدیدی درباره رفتار سازه های مهندسي که نزدیک به منطقه ثبت رکورد بودند ،فراهم کردند .این
اثرات نزدیک گسل در لرزشهای زمین ،سازهها را با بارگذاری که در آئیننامههای طراحي وجود نداشت مواجه کرد .مهندسین سازه ابتدا
اثرات نزدیک گسل را بر روی ساختمانها مطالعه کردند و ضرایب طراحي در آئیننامه  UBC97اعمال کردند .برخالف تالشهای اولیه ،تا قبل
از این زلزلهها پدیدههای نزدیک گسل در میان محققین ،زیاد م ورد توجه قرار نگرفت .خسارات مهیب ایجاد شده توسط این زلزلهها در مناطق
پرجمعیت شهری باعث افزایش توجه مهندسین و محققین زلزله و سازه به پدیده های نزدیک گسل شد.
در سال  Hall ،1995و همكارانش تئوری امواج را برای مطالعه پاسخ یک ساختمان برشي پیوسته درمقابل حرکات پالسگونه بكار
گرفتند .آنها بیان کردند که پالس های تغییرمكان حرکات نزدیک گسل ،تقاضای تغییرمكان بیشتری به ساختمانهای بلندمرتبه که براساس
آئیننامههای قبلي طراحي شدهاند ،تحمیل ميکند .به عبارتي به اثرات تخریبي حرکات نزدیک گسل و نارسایي ضوابط آئیننامهای در مشخص
کردن این مشكل اشاره کردند ] .[1در سال  Iwan ،1997ساختمان برشي االستیک مشابهای را در معرض حرکات نزدیک گسل با مشخصات
پالسگونه قرار داد .هدف او دستیابي به طیف تغییرمكان نسبي (نمودار حداکثر تغییرمكان نسبي طبقه در مقابل دوره تناوب سازه) ،بهعنوان
مقیاس اندازهگیری تقاضای لرزهای برای سازههای چند درجه آزادی بود .او نشان داد که حتي برای سازههای االستیک نميتوان با ضرب
ضریب برشپایه در ضریب نزدیک گسل پیشنهاد شده توسط آئیننامه ساختماني ( )UBC97اثرات زلزلههای نزدیک گسل را منظور نمود ].[2
در سال  Malhotra ،1999مشخصات پاسخ سه رکورد واقعي و یک رکورد مصنوعي حرکات نزدیک گسل با مشخصات پالسگونه را مورد
مطالعه قرار داد .او نشان داد حرکات نزدیک گسل با اثرات راستاپذیری تمایل به نسبت بزرگتر حداکثر سرعت زمین به حداکثر شتاب زمین
دارند که بر روی مشخصات پاسخشان بهطور چشمگیر اثر ميگذارند .همچنین دریافت که زمین لرزههایي با نسبت باالی سرعت حداکثر زمین
به شتاب حداکثر زمین محدوده وسیعي از حساسیت شتاب در طیف پاسخشان دارند ،از این رو نیازهای شكلپذیری ،تغییرمكان نسبي طبقات
و برشپایه را در ساختمانهای بلندمرتبه افزایش ميدهند ] .[5در سال  Anderson ،1999و همكارانش عملكرد چندین قاب بتني بلند با
دیواربرشي و قابهای فوالدی تقویت شده با سیستمهای مهاربند جانبي را در مقابل حرکات نزدیک گسل مورد ارزیابي قرار دادند .آنها
دریافتند که وقتي سازههایي با دورهتناوب بزرگ در معرض حرکات پالسگونه شدید هستند ،استراتژی های معمول همچون افزایش سختي
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و (یا) مقاومت سیستم ،با افزودن دیوارهای بتني کارا نیست ،چون افزایش سختي دورهتناوب سازه را ميکاهد و آن را به محدوده شتاب طیفي
باالتر سوق ميدهد ] Chai .[4و  Lohدر سال  1999از سه نوع پالس سرعت استفاده نمودند تا ضریب کاهش مقاومت ساختمان با زمان
تناوبهای مختلف را مشخص کنند و آنها دریافتند که تقاضای مقاومت ،بستگي به زمان تناوب پالس و نسبت زمان تناوب سازهای با زمان
تناوب پالس دارد ] .[21در سال  Nakashima ،2000و همكارانش بر روی پاسخ رفتار قابهای خمشي فوالدی تحت زلزلههای نزدیک گسل
ثبت شده در زلزله های ژاپن ،تایوان و آمریكا مطالعه کردند و به این نتی جه رسیدند که حداکثر تغییرمكان نسبي طبقات تحت رکوردهای
نزدیک گسل ژاپن ،تایوان و آمریكا شبیه به یكدیگر ميباشند ].[22
در سال  Sehhati ،2011و همكاران پاسخ سازه های چند طبقه را در مقابل حرکات نزدیک گسل با اثرات راستاپذیری پیشرونده
و همچنین ارزیابي توانایي پالسهای ساده تولید شده در نشان دادن اثرات پالسهای موجود در حرکات پیشرونده را بررسي کردند .برای این
منظور آن ها سه نوع مختلف ساختمان را با انجام آنالیز دینامیكي افزاینده تحت حرکات معمولي و حرکات نزدیک گسل با اثرات راستاپذیری
پیشرونده قرار دادند .آنها نشان دادند که حرکات پالسگونه زمین در مقایسه با حرکات معمولي زمین تقاضاهای بزرگتری را در سازه بوجود
ميآورند .آنها بار دیگر پاسخ سازهای را تحت پالس معادل که مبتني بر پالس موجكي ساده شده  Gaborبدست آمده بررسي کردند .نتایج
نشان داد که وقتي نسبت دورهتناوب پالس ( )Tpبه دورهتناوب سازه ( )Tsدر بازه  0/5تا  2/5قرار ميگیرد ،مدل پالس معادل بهطور مناسبي
پاسخ سازهای را برای حرکات نزدیک گسل پیشبیني ميکند ] .[23در سال  Hoseini Vaez ،2014و همكاران با استفاده از رابطه پیشنهادی
مدلسازی پالس غالب حرکات نزدیک گسل ،مطالعهای بر روی تاثیر پالس غالب حرکات نزدیک گسل بر روی سازههای جداسازی شده ،انجام
دادند .مطالعه آنها نشان داد که تاریخچه زماني های پالس غالب استخراج شده از رکوردهای اصلي قابلیت نشان دادن ویژگيهای برجسته
پاسخ ساختمانهای جداسازی شده تحت حرکات پالسگونه نزدیک گسل را دارا ميباشد .بررسي پاسخ لرزهای مدلهای سازهای تحت حرکات
پالسگونه ،مشخص نمود که تاثیر پالس بر روی پاسخ ،عليرغم مدت زمان کوتاه آن در مقابل رکورد اصلي ،بهطور چشمگیری غالب ميباشد.
با توجه به نتایج مطالعه آنها مشخص شد که پاسخهای تغییرمكان پایه مدلهای جداسازی شده تحت پالسهای معادل تقریبا بهطور کامل
با پاسخهای تغییرمكان پایه مدل های جداسازی شده تحت رکوردهای واقعي حرکات نزدیک گسل ،مطابقت دارد .همچنین بر طبق مطالعه
آن ها بر روی پاسخ هیسترزیس سیستم جداگرها تحت هر دو تاریخچه زمانيهای پالسهای غالب و رکوردهای واقعي حرکات نزدیک گسل،
مطابقت نزدیكي بین انرژیهای تلف شده مشخص شد ].[24

 -2حرکات نزدیک گسل مورد مطالعه
11رکورد ثبت شده در مناطق نزدیک گسل در طي زلزلههای مختلف جهان در این مطالعه استفاده شده است .این رکوردها ،از
رکوردهای نزدیک گسل  HoseiniVaezو همكاران ] 25و  [26گرفته شده است .تمام این رکوردها از حرکات راستاپذیری پیشرونده ميباشند.

 -1-2رکوردهای واقعی مورد مطالعه
این زلزلهها دارای مقادیر بزرگای گشتاوری ( )Mwبین  5/7تا  7/4ميباشند .نزدیکترین فاصله تا گسل  0/3کیلومتر ميباشد.
جزئیات بیشتر درباره موقعیت ،بزرگا ،مقادیر حداکثر شتاب زمین و حداکثر سرعت زمین و حداکثر تغییرمكان زمین در جدول  1نشان داده
شده است .این رکوردها متاثر از راستاپذیری پیشرونده ميباشند.

 -2-2پالسهای مورد مطالعه
تمام رکوردهای واقعي حرکات نزدیک گسل در این مطالعه توسط مدل پیشنهادی  HoseiniVaezو همكاران ( )2013بهصورت
پالس معادل معرفي شدهاند ] . [25چون هدف اصلي این مطالعه ارزیابي دقت پالس معادل در پیشبیني پاسخ غیراالستیک سیستمهای چند
درجه آزادی و مقایسه با رکوردهای واقعي ميباشد ،همه سازهها یکبار تحت رکوردهای واقعي و سپس تحت پالس معادل آنالیز ميگردند.
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جدول : 1مشخصات حرکات نزدیک گسل

شماره

رویداد

سال

ایستگاه

𝒘𝑴

نزدیکترین فاصله*
()km

PGA
)(g

PGV
)(cm/sec

PGD
)(cm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

San Fernando

1971
1979
1979
1979
1986
1994
1994
1987
1999
2003
1978

)Pacoima Dam (upper left abut

6/6
5/7
6/5
6/5
6/1
6/7
6/7
6/5
6/2
6/6
7/4

1/8
3/1
0/3
0/7
4
5/9
6/5
1
14/7
1
2/05

1/43
0/45
0/36
0/31
0/67
0/57
0/87
0/42
0/52
0/78
0/85

116/5
51/5
44/3
54/4
73/6
77/1
167/2
106/8
59/4
109/5
121/4

30/97
7/1
10/4
14/8
11/87
20/1
28/8
50/5
9/6
32/5
95

Coyote Lake
Imperial Valley-06
Imperial Valley-06
N. Palm Springs
Northridge-01
Northridge-01
Superstition Hills-02
Chi-Chi, Taiwan
Bam
Tab

Gilroy Array #6
Aeropuerto Mexicali
Agrarias
North Palm Springs
LA Dam
Rinaldi Receiving Sta
Parachute Test Site
TCU076
Bam
Tab

* نزدیک ترین فاصله از محل رکورد ثبت شده تا محل گسیختگی (پارهشدگی).

 -3مدل ریاضی پالس معادل
حرکات نزدیک گسل مصنوعي معموال از طریق ترکیب یک پالس سرعت وابسته با زمان تناوب باال و موج لرزهای مستقل فرکانس
باال شبیهسازی ميشوند .از این رو مدلسازی پالس غالب رکوردهای واقعي نزدیک گسل از این لحاظ که در ترکیب با این مولفه مستقل
مي تواند بیانگر رکورد واقعي باشد ،از درجه اهمیت باالیي برخوردار است .بسیاری از مهندسین و محققین اشكال موجي ساده شده مختلفي را
برای بیان پالسهای حرکت زمین که در مناطق حوزه نزدیک مشاهده شده بود ،استفاده کردهاند .بیشتر مدلهای استفاده شده براساس
پارامترهایي هستند که به روشهای مختلف کالیبره شدهاند و وابسته به خود مدل ميباشند .مدل ،بهتر است ساده و مطمئن باشد و پارامترهای
آن به صورتي باشد که مفهوم فیزیكي واضحي داشته باشد؛ بهنحوی که بتوان آن را مستقیما به زلزله مرتبط کرد .برخي از شكلهای موج
سرعت ،برای مثال ،مربع ،مثلث یا پالسهای سینوسي ميتواند منجر به تخمین غیرواقع گرایانه از پاسخ دینامیكي سازههای مهندسي شود؛
مخصوصا اگر آنها قادر نباشند تاریخچه زماني و ویژگيهای طیف پاسخ رکورد واقعي نزدیک گسل را نمایش دهند .همچنین اینگونه مدلها
بهتر است در عین سادگي قابلیت مدلسازی تمام انواع پالسها را نیز داشته باشد .با توجه به نقاط ضعف مدلهای موجود در زمینه تولید و
شبیهسازی حرکات نزدیک گسل ،ارائه روش های ریاضیاتي نوین با تكیه بر ارائه ترکیبي مناسب و همگون از توابع متناظر ریاضیاتي ضروری
ميباشد .درسال  Mavroeidis ،2003و  Papageorgiouبهعنوان پیشگامان مدلسازی ریاضیاتي رکوردهای حرکات نزدیک گسل شناخته
شدهاند .طبق تحقیقات آن ها پارامترهای تاثیرگذار بر پالس غالب شامل دامنه پالس ،مدت زمان ،اختالف فاز و تعداد چرخههای نوساني
ميباشد .با توجه به پارامترهای ذکر شده ،آنها پیشنهاد دادند ،که هر مدل تحلیلي که بهعنوان شبیهساز پالس انتخاب ميشود ميبایست سه
شرط سادگي ،جامع بودن و مشتق پذیر بودن (قابلیت انجام عملیات ریاضیاتي) را داشته باشد.
درسال  HoseiniVaez ،2013و همكاران برای تولید بخشي از رکورد که دارای زمان تناوب باال مي باشد (پالس) ،یک مدل ریاضي
پیشنهاد دادهاند که در عین سادگي ميتواند این بخش از رکورد واقعي نزدیک گسل را با دقت مناسبي مدل سازی نماید ] .[25در مدل
پیشنهاد شده تابع پوش نرمال موجک ( Gaborرابطه  ،[27] )1با یک تابع درجه  2جایگزین شده است .جایگزیني تابع پوش برای مدل کردن
پالس سرعت حرکات نزدیک گسل و رسیدن به مولفههای دیگر (شتاب و سرعت) ،از آن جهت انجام گرفته است که وجود تابع تواني در
موجک ( Gaborپوش نرمال) باعث مي شود جواب انتگرال دارای فرم بسته ای نباشد .تابع پوش چند جمله ای درجه دوم به نحوی با تابع
پوش نرمال موجک  Gaborتطابق داده شده است که این دو پوش تا حدود  90درصد بر هم منطبق ميشوند .مدل پیشنهاد شده بوسیله
دامنه ،فرکانس ،تعداد سیكلها و فاز پالس پارامتربندی شده است .پالسهای سرعت نزدیک گسل بهصورت ریاضي توسط مدل پیشنهادی
 HoseiniVaezو همكاران ( )2013معرفي شده است .این مدل با استفاده از رابطه  2بیان گردیده است.
سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 1396
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که در آن  Aکنترل کننده دامنه پالس fp ،فرکانس υ ،اختالف فاز γ ،معرف خصوصیت نوساني (تعداد چرخهها) و  t0بیانگر مرکز
پنجره زماني یا همان زمان متناظر با نقطه حداکثر پوش ميباشد .مشخصات رکوردهای نزدیک گسل و مقادیر پارامترهای ورودی که از
مطابقت دادن تابع پیشنهادی پالس غالب با آنها بدست آمده است ،در جدول 2آورده شده است .همچنین در شكل 1رکوردهای شتاب،
سرعت و تغییرمكان به همراه طیف های پاسخ مربوط برای رکورد واقعي و پالس معادل نمایش داده شده است.
جدول : 2مقادیر پارامترهای ورودی حاصل از تطابق تابع پیشنهادی پالس غالب با رکوردهای نزدیک گسل.
رویداد

سال

ایستگاه

A

γ

)υ (rad.

fp
)(Hz

t0
)(sec.

San Fernando

1971
1979
1979
1979
1986
1994
1994
1987
1999
2003
1978

)Pacoima Dam (upper left abut

116/5
51/5
44/3
54/4
73/6
77/1
167/2
106/8
59/4
95
100

3
2/55
3/50
3/20
2/50
2/30
2/50
3/70
2/80
4
5

5/50
2/09
5/34
5/59
5/15
5/59
4/01
1/57
3
2/71
0/87

0/70
0/99
0/58
0/54
0/75
0/58
0/77
0/48
1/10
0/55
0/19

3/02
2/66
5/43
7/77
2/80
3
2/60
12/35
10/37
5/9
12

Coyote Lake
Imperial Valley-06
Imperial Valley-06
N. Palm Springs
Northridge-01
Northridge-01
Superstition Hills-02
Chi-Chi, Taiwan-03
Bam
Tab
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شکل : 1پالس های معادل شتاب ،سرعت و تغییرمکان].[25
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شکل( : 1ادامه) ].[ 25

 -4تخمین  TPبا بزرگای زلزله
فرکانس غالب ،fp ،یا بهطور معادل زمان تناوب  )fp = T1 ( Tpپالس سرعت رکوردهای حرکات نزدیک گسل با تغییرات بزرگای
p

گشتاوری ( )Mwمتناسب ميباشد .دوره تناوب پالس به پارامترهای منبع همچون افزایش زمان و بعد گسل مرتبط است .چون این پارامترها
توسط بزرگای زلزله اندازهگیری ميشوند ،انتظار ميرود دورهتناوب پالس باید با بزرگای زلزله تعیین شود .در شكل 2تغییرات زمان تناوب
پالس در مقابل بزرگای گشتاوری رسم شده است و با استفاده از آن رابطه  3بدست ميآید .رابطه بدست آمده بهطور کامل مطابق با رابطه
 Mavroeidisو  Papageorgiouکه در سال  2003ارائه شده است ،ميباشد ].[25
() 3
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شکل : 2تغییرات زمان تناوب ( )Tpپالس سرعت در مقابل تغییرات بزرگای گشتاوری (.[25 ] )Mw

 -1-4ساخت طیف پاسخ برای حرکات نزدیک گسل
از آنجا که دورهتناوب پالس با بزرگای زلزله افزایش ميیابد ،روشن است که طیف پاسخ زلزلههای مختلف با بزرگاهای مختلف،
مشروط بر آنکه شامل اثرات راستاپذیری پیشرونده باشند ،مقادیر حداکثری در دورهتناوب طبیعي نشان خواهند داد .طیف پاسخ زلزلههایي
با بزرگای بزرگتر ،مقادیر حداکثری در دورهتناوب طبیعي باالتر دارند و بنابراین سازههای انعطافپذیر بیشتر از آنها تاثیر ميپذیرند .از
طرف دیگر طیف پاسخ زلزلههایي با بزرگای کوچکتر ،مقادیر حداکثری در دورهتناوب پایینتر دارند و بنابراین سازههای سختتر بیشتر از
آنها تاثیر ميگیرند .این بدان معني است که دامنههای طیف پاسخ زلزلهای با بزرگای کوچکتر ميتواند در دورهتناوب طبیعي کوتاه تا
متوسط از دامنه طیف پاسخ زلزلهای با بزرگای بزرگتر بیشتر شود ] .[28بنابراین شكل طیف پاسخ را نباید برای زلزلههای نزدیک گسل با
پالسهای راستاپذیری پیشرونده ثابت نگه داشت .آئیننامههای فعلي بر شكل طیف ثابت تكیه ميکنند و آن را بهطور یكنواخت برای تمام
دورهتناوبها براساس بزرگای زلزله مقیاس ميکنند .این عمل ميتواند منجر به تخمین نادرست پاسخ شود .عالوه بر این در بعضي آئیننامههای
ساختماني ،جهت به حساب آوردن اثرات نزدیک گسل ،به سادگي طیف پاسخ ثابت را در ضرایبي ضرب ميکنند که معقول نیست .به دلیل
اینکه دورهتناوب پالس با بزرگا اندازهگیری ميشود ،طیف باید با ضرایب مختلف در مقادیر متفاوت دورهتناوب طبیعي مقیاس شده باشد.
برای دستیابي به مفهوم مقیاس سازی بزرگای پالس راستاپذیری ،طیف پاسخ همپایه شده برای حرکات نزدیک گسل پیشنهاد شده است
] .[29همانطور که قبال بحث شد ،شكل طیف پاسخ به دورهتناوب پالس تحریک وابسته است .بنابراین ضروری است تا دورهتناوب پالس را
برای دستیابي به محور عرضي طیف طراحي برای هر سازه با دوره تناوب طبیعي معلوم تخمین زد .از طرفي چون در یک ساختگاه ممكن
است زلزلههای با بزرگاهای مختلف اتفاق بیافتد ،الزم است تا دورهتناوب پالس را در مدلهای مختلف حرکات زمین یكي کرد ،تا یک طیف
طراحي واقعي ساخت .چنین روشي مستلزم اطالعاتي احتماالتي قبلي از اثرات نزدیک گسل بر ساختگاه ميباشد ] .[30برای اجتناب از چنین
مسئلهای ،فرض ميکنیم که دورهتناوب پالس ،معادل با دورهتناوب سازه طراحي شده است .طیف شبهسرعت در شكل 3نشان داده شده است.
سپس طیف شبهشتاب را ميتوان با استفاده از آن بدست آورد (شكل.)4

شکل : 3طیف پاسخ شبهسرعت حرکات نزدیک گسل.
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شکل : 4پاسخ االستیک با میرایی  5درصد برای مجموعه حرکات نزدیک گسل.

برای دورهتناوبهای نرمالیزه شده بزرگتر از  (TTn)c = 0.75ضریب شكلپذیری و ضریب کاهش نیرو یكسان هستند [ .]29یعني برای سیستم
p

غیراالستیک داریم:
() 4

𝜇 = 𝑅y

چون دورهتناوب نرمالیزه شده را معادل با یک قرار ميدهیم ،این رابطه معتبر است .برشپایه طراحي برای سازه االستیک بهصورت زیر ميباشد:
() 5

𝑚 ∗ 𝐴𝑆𝑃 = 𝑏𝑉

در این رابظه  Vbبرشپایه PSA ،شبهشتاب طیفي حاصل از نمودار شكل 4و  mجرم کل سازه است .برشپایه برای سازههای غیراالستیک
بهصورت زیر است:
𝑏𝑉
𝜇

() 6

= )𝜇( 𝑦𝑏𝑉

 -5مدلهای سازهای
برای ارزیابي پالسهای معادل حرکات نزدیک گسل قابهای مقاوم خمشي بتني یک دهانه با ارتفاعهای مختلف انتخاب شدهاند.
قاب ها مورد استفاده دارای یک دهانه و تعداد طبقات مختلف شامل  12 ،9 ،6 ،3و  15ميباشند .ارتفاع هر طبقه  3متر و طول دهانه هر قاب
 6متر ميباشد (شكل .)5در تمام قابها جرمي معادل با  89تن به هر طبقه اختصاص داده شده است .این جرم بهصورت جرم متمرکز در هر
طبقه فرض ميشود .در هر طبقه ممان اینرسي تیر آن طبقه با ممان اینرسي ستونهای آن طبقه یكسان ميباشد (جدول .)3با این فرض
مقادیر نسبي سختيهای تیرها و ستونها طوری اختصاص داده شده ،تا وقتي سازه در معرض بارهای جانبي قرار ميگیرد تغییرمكان نسبي
ثابتي در امتداد ارتفاع ساختمان ایجاد شود .بارهای جانبي مطابق ویرایش سوم آییننامه  2800ميباشد .
ممان اینرسي تیرها در طبقات مختلف هر یک از قابها را با توجه به نكات زیر نشان ميدهد:


تحت بارهای جانبي ،تغییرمكان نسبي یكساني در هر طبقه ایجاد شود.
Wi hi
n
∑j=1 Wi hi

() 7



) Fi = (V − Ft

دوره تناوب اصلي سازه باید با رابطه زیر یكسان باشد.

() 8
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 -6توزیع مقاومت ،طراحی ظرفیت و مدلسازی خواص غیراالستیک اعضا و میرایی سازه
هر یک از قابهای  12 ،9 ،6 ،3و  15طبقه برای  3مقدار شكلپذیری  2 ،1و  4مدلسازی شدهاند .شكلپذیری  1به قاب االستیک
و شكلپذیری  2و  4به قاب غیر االستیک داللت دارند .بعد از تعیین مقاومت تسلیم برشپایه ،نیروی برشپایه در ارتفاع سازه بهصورت نیروی
جانبي معادل در هر طبقه توزیع ميشود .توزیع این نیروهای جانبي در طبقات مختلف مطابق آییننامه  2800ميباشد .قابهای مورد استفاده
براساس ایده ستون قوی-تیر ضعیف مدل شدهاند .به عبارت دیگر تیرها و ستونها طوری مدل شدهاند که تغییرشكلهای غیراالستیک فقط
در انتهای تیرها رخ دهد و ستونها در حالت االستیک باقي بمانند .خواص غیراالستیكي در قابها با استفاده از لوالهای پالستیک مدلسازی
شده است .دو انتهای تیرهای همه طبقات دارای این مفاصل پالستیک هستند .رابطه گشتاور -دوران مفاصل پالستیک بهصورت متقارن تعریف
شده است (شكل.)6
جدول : 3ممان اینرسی تیرها در طبقات قابها .در هر طبقه ممان اینرسی تیر با ستونهای آن طبقه برابر است
طبقه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ممان اینرسي ()m4
 3طبقه

 6طبقه

 9طبقه

 12طبقه

 15طبقه

0/0007696
0/001738
0/000675
-

0/0008738
0/003417
0/002133
0/001738
0/001251
0/0003808
-

0/001251
0/005208
0/003417
0/002593
0/002133
0/001738
0/001251
0/0008738
0/0003255
-

0/001738
0/007626
0/005208
0/004424
0/003731
0/003123
0/002593
0/001738
0/001251
0/000675
0/0003808
0/0002332
-

0/002133
0/0108
0/007626
0/006093
0/005208
0/004424
0/003417
0/002593
0/002133
0/001738
0/001251
0/0008738
0/000675
0/0003255
0/0001333

شکل : 5هندسه قابهای مورد استفاده.
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شکل : 6رابطه ممان -دوران برای مفاصل پالستیک.

میرایي در سازه توسط ماتریس میرایي رایلي تعریف ميشود .ضرایب رابطه رایلي طوری تعیین ميشوند که نسبت میرایي مودال
برای مد اول و مد jام برابر با  5درصد باشد و مد  jمدی است که زمان تناوب آن بیشتر از  0/4ثانیه و یا مجموع جرمهای مؤثر در آن بیشتر
از  90درصد جرم کل سازه باشد .جدول 4مقادیر محاسبه شده ضرایب  αو  βرا نشان ميدهد.
جدول : 4ضرایب متناسب با جرم و سختی میرایی رایلی برای قابهای مختلف
تعداد طبقات

α

β

3
6
9
12
15

0.210978

0.008316

0.120365

0.016131

0.09866

0.015501

0.075341

0.02274

0.063043

0.027825

 -7ارزیابی پالسهای معادل در پیشبینی پاسخ سازه
در این بخش به ارزیابي پالسهای معادل (رابطه  ،)1در پیشبیني پاسخ سازه و مقایسه آن با پاسخ رکورد واقعي ميپردازیم .آنالیز
تاریخچه زماني بر روی همه قابهای مورد مطالعه ،برای هر یک از رکوردهای واقعي نزدیک گسل جدول 1و پالسهای متناظر با این رکوردها
صورت گرفته است .مدلسازی و انجام آنالیز با برنامه ( )SAP2000انجام شده است .ب رای انجام دادن آنالیز تاریخچه زماني از روش شتاب
متوسط نیومارک ( ،)β=1/4 ،γ=1/2با گام زماني متناسب با رکورد استفاده شده است.

 -1-7ارزیابی پالس در پیشبینی برشپایه
برای هر آنالیز تاریخچه زماني غیرخطي ،برشپایه  Vbحداکثر مقدار برشپایه در قاب ميباشد .این برشپایه برای رکوردهای واقعي
نزدیک گسل بهصورت  Vb,recو برای پالسهای متناظر بهصورت  Vb,pنمایش داده شده است .شكلهای  7الي  11مقایسه برشپایه رکورد
واقعي با برشپایه پالسهای معادل متناظر را نشان ميدهند .با توجه به شكلها پالس معادل بهخوبي توانایي پیشبیني تقاضای پاسخ برشپایه
را برای قاب های موردنظر دارد .همچنین با مقایسه طیف پاسخ رکوردهای واقعي و پالسهای معادل متناظرشان ،انتظار ميرفت که پالس
بتواند مشخصات رکوردهای واقعي را داشته باشد .محور افقي این شكلها دورهتناوب نرمالیزه شده ميباشد ،که از تقسیم دورهتناوب اصلي
سازه بر دورهتناوب پالس ،بدست ميآید .محور قائم نسبت برشپایه حاصل از رکوردهای واقعي ( )Vb,recبه برشپایه حاصل از پالسهای معادل
( )Vb,pرا نشان ميدهد .با بررسي این شكلها مشخص ميشود وقتي دورهتناوب پالس به دورهتناوب اصلي سازه نزدیک یا از آن کمتر باشد،
پیشبیني پالسهای معادل بهتر است .بهطورکلي برای دورهتناوبهای نرمالیزه شده خیلي کم ،پیشبیني پاسخ دقیق نیست و پالس تقاضای
برشپایه کمتری را تخمین مي زند .دلیل این امر این است که پالس بخش محتوای فرکانسي باالی حرکات زمین که یک پدیده اتفاقي در
طبیعت ميباشد ،را نمي تواند معرفي کند .برای هر سازه با افزایش سطوح شكلپذیری ،تفاوت در پیشبیني پاسخ توسط رکورد واقعي و پالس
سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 1396

59

نشریه علمی – پژوهشی ((مهندسی سازه و ساخت))

انجمن مهندسی سازه ایران

معادل کاهش ميیابد .با توجه به اینکه سازهها برای سه سطح شكلپذیری  2 ،1و  4مدل شدهاند و برای دو سطح  2و  4تحت عملكرد
نیروهای استاتیكي (متناظر با دورهتناوب نرمالیزه شده یک) مفاصل پالستیک جاری ميشوند ،وقتي سازه در معرض پالسي که دورهتناوب
باالتری از دورهتناوب اصلي سازه دارد قرار گیرد ،به حالت االستیک باقي ميماند .در چنین مواردی سازهها مقاومت بیش از اندازهای دارند،
بنابراین وقتي در معرض این پالسها باشند ،تسلیم نميشوند .از طرفي وقتي سازه در معرض رکورد واقعي که محتوای فرکانسي باالیي دارد
قرار گیرد ،انتظار ميرود که سازه جاری شود .بنابراین مقادیر برشپایه پیشبیني شده توسط رکورد واقعي برای سطوح باالتر شكلپذیری
کاهش ميیابد ،چون توسط مقاومت سازهها محدود شدهاند .همانطور که گفته شد برای دورهتناوب نرمالیزه شده پایین ،پیشبیني پالس
معادل دقیق نیست ،چنانچه این دورهتناوب نادیده گرفته شود ،متناظر با همه سازهها پیشبیني پاسخ توسط پالس خیلي دقیق ميباشد .این
موضوع به خوبي در شكلهای  12الي  14مشخص ميباشد .در این شكلها محور افقي دورهتناوب نرمالیزه شده برای تمام سازهها را نشان
ميدهد .با توجه به مقادیر میانه برای رکوردهای موجود میزان خطاها برای سه سطح شكلپذیری  2 ،1و  4بهترتیب  6درصد 11 ،درصد و 9
درصد ميباشد .بنابراین ميتوان در بازبیني طراحي سازههای جدید و ارزیابي عملكرد سازههای موجود از پالس معادل با درنظر گرفتن موارد
مطرح شده به عنوان جایگزین رکورد واقعي استفاده کرد.

شکل : 7نسبت برشپایه رکورد واقعی به برشپایه پالس معادل متناظر برای قاب  3طبقه.

شکل : 8برشپایه رکورد واقعی به برشپایه پالس معادل متناظر برای قاب  6طبقه.

شکل : 9نسبت برشپایه رکورد واقعی به برشپایه پالس معادل متناظر برای قاب  9طبقه.
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شکل : 10نسبت برشپایه رکورد واقعی به برشپایه پالس معادل متناظر برای قاب  12طبقه.

شکل : 11نسبت برشپایه رکورد واقعی به برشپایه پالس معادل متناظر برای قاب  15طبقه.

شکل : 12نسبت برشپایه رکورد واقعی به برشپایه پالس (.)median = 1.06

شکل : 13نسبت برشپایه رکورد واقعی به برشپایه پالس (.)median = 1.11

شکل : 14نسبت برشپایه رکورد واقعی به برشپایه پالس (.)median = 1.09
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 -2-7ارزیابی پالس در پیشبینی حداکثر تغییرمکان نسبی
در این بخش توانایي پالسهای معادل در پیش بیني حداکثر تغییرمكان نسبي داخلي طبقه در ارتفاع سازه در مقابل رکوردهای
واقعي متناظر ارزیابي ميشود .تغییرمكان نسبي با انجام آنالیز تاریخچه زماني برای هریک از قابهای  12 ،9 ،6 ،3و  15طبقه حاصل ميشود.
کمیت پاسخ مدنظر مقدار حداکثر تغییرمكان نسبي همه طبقات در هر سازه ميباشد .حداکثر تغییرمكان نسبي داخلي حاصل از آنالیز توسط
پالسهای معادل بهصورت  δmax,pو توسط رکورد واقعي بهصورت  δmax,recنشان داده ميشود .در شكلهای  15الي  19نسبت حداکثر
تغییرمكان نسبي حاصل از رکورد واقعي به پالسهای معادل متناظر (  )δmax,rec ⁄δmax,pدر مقابل دورهتناوب نرمالیزه شده برای سه سطح
شكلپذیری نشان داده شده است .نتایج مشابه با برشپایه پیشبیني شده توسط پالس مي توان برای حداکثر تغییرمكان نسبي نیز بدست
آورد .با توجه به شكل 1مشخص ميشود که مدل ارائه شده پالس رکوردهای نزدیک گسل زلزلهها را با دقت بسیار باالیي مدل کرده است،
به نحوی که تطابق بین طیف پاسخ االستیک رکورد واقعي و مدل ارائه شده بسیار خوب ميباشد ،در حاليکه مدل تولید شده برای رکورد
نزدیک گسل زلزله طبس با اینکه پالس مدل شده مطابقت نزدیكي با رکورد واقعي سرعت دارد ولي تطابق ایجاد شده در طیف پاسخ االستیک
رکورد واقعي و پالس مدل شده فقط در محدوده زمان تناوب باال قابل قبول ميباشد .مدت زمان طوالني پالس در رکورد طبس باعث ميشود
که تطابق در طیف پاسخ االستیک در محدوده زمان تناوب باال اتفاق بیافتد .پاسخ پالس با نادیده گرفتن دورهتناوب نرمالیزه شده خیلي پایین
(زلزله طبس) با پاسخ رکورد واقعي قابل مقایسه است .البته با توجه به شكلها ميتوان فهمید که این عمل برای سازههای کوتاه مناسب است،
ولي برای سازههای بلندتر بهدلیل افزایش دورهتناوب سازه و افزایش شكلپذیری پیشبیني پاسخ توسط پالس حتي برای این رکورد نیز دقیق
شده است .بههرحال ميتوان گفت پالسهای معادل توانایي پیشبیني حداکثر تغییرمكان نسبي را دارند.
با توجه به شكلهای  20الي  22که در آنها دورهتناوب نرمالیزه شده پایین در نظرگرفته نشده است ،دقت پالسها در پیشبیني
پاسخ بهتر مشاهده ميشود .در این شكل ها محور قائم نسبت حداکثر تغییرمكان نسبي رکورد واقعي به پالس معادل است .محور افقي
دورهتناوب نرمالیزه شده برای تمام سازهها و تمام رکوردها ميباشد .خط پررنگ مقادیر میانه نسبتها را نشان ميدهد .با توجه به مقادیر میانه
برای رکوردهای موجود میزان خطاها برای سه سطح شكلپذیری  2 ،1و  4بهترتیب  9/4درصد 3/7 ،درصد و  3/4درصد ميباشد .بنابراین
ميتوان بیان کرد که پالس تا حد باالیي قادر به پیشبیني پاسخ سازه ميباشد.

شکل : 15نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی در ارتفاع سازه تحت رکورد واقعی به پالس معادل متناظر برای قاب  3طبقه.

شکل : 16نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی در ارتفاع سازه تحت رکورد واقعی به پالس معادل متناظر برای قاب  6طبقه.
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شکل : 17نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی در ارتفاع سازه تحت رکورد واقعی به پالس معادل متناظر برای قاب  9طبقه.

شکل : 18نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی در ارتفاع سازه تحت رکورد واقعی به پالس معادل متناظر برای قاب  12طبقه.

شکل : 19نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی در ارتفاع سازه تحت رکورد واقعی به پالس معادل متناظر برای قاب  15طبقه.

شکل : 20نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی رکورد واقعی به پالس معادل (.)median = 1.09

شکل : 21نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی رکورد واقعی به پالس معادل (.)median = 1.037
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شکل : 22نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی رکورد واقعی به پالس معادل (.)median = 1.033

 -3-7توانایی پالس معادل در پیشبینی توزیع تغییرمکان نسبی طبقه در ارتفاع سازه
در این قسمت توانایي پالس در پیشبیني توزیع تغییرمكان نسبي در ارتفاع قابها  12 ،9 ،6و  15طبقه را بررسي ميکنیم .قاب
سه طبقه به دلیل پایین بودن دوره تناوب اصلي سازه در نظر گرفته نشده است .برای این کار تغییرمكانهای نسبي حاصل از رکوردهای واقعي
با تغییرمكانهای حاصل از پالسهای معادل مقایسه مي شوند .برای هر طبقه ،مقدار میانه تغییرمكان نسبي طبقه برای تمام رکوردهای واقعي
و پالسهای معادل در نظرگرفته ميشود .مقدار میانه تغییرمكان نسبي حاصل از پالسهای معادل  δmedian,pو رکوردهای واقعي δmedian,rec
ميباشند .شكلهای  23الي  26مقایسه بین پیشبیني پالس و رکورد واقعي را نشان ميدهد .در این شكلها محور قائم ارتفاع نسبي ساختمان
را از پایه و محور افقي نسبت (  )δmedian,rec⁄δmedian,pرا نشان ميدهد .با توجه به شكلها ميتوان مشاهده کرد که نسبت میانه تغییرمكان
نسبي حاصل از رکورد و پالس معادل نزدیک به یک هستند .بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که پالسهای معادل توانایي پیشبیني توزیع
تغییرمكان نسبي را دارند .حداکثر اختالف بین پیشبیني رکوردهای واقعي و پالس معادل متناظر برای قابهای  12 ،9 ،6و  15طبقه بهترتیب
 13/77درصد 25/33 ،درصد 30/43 ،و  30/52ميباشد .این اختالف برای سازههای بلندتر قابل انتظار است ،چون برای سازههای بلند توزیع
تغییرمكان توسط مدهای باالتر کنترل ميشوند .این مدها با تغییرات بلندتر فرکانسي همراه هستند که پالس نميتواند اثرات آنها را داشته
باشد .بههرحال عملكرد پالسها در پیشبیني این کمیت نیز در مقابل رکوردهای واقعي راضيکننده است.

شکل : 23مقایسه توزیع تغییرمکان نسبی حاصل از رکورد واقعی با پالس متناظر برای قاب  6طبقه.
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شکل : 24مقایسه توزیع تغییرمکان نسبی حاصل از رکورد واقعی با پالس متناظر برای قاب  9طبقه.

شکل : 25مقایسه توزیع تغییرمکان نسبی حاصل از رکورد واقعی با پالس متناظر برای قاب  12طبقه.

شکل : 26مقایسه توزیع تغییرمکان نسبی حاصل از رکورد واقعی با پالس متناظر برای قاب  15طبقه.

 -8نتیجه گیری
در این مطالعه به منظور ارزیابي توانایي پالس معادل تولید شده توسط یک مدل ریاضي شبیهساز پالس جهت تخمین پاسخ قابهای
خمشي بتنآرمه ،پنج قاب بتنآرمه  12 ،9 ،6 ،3و  15طبقه تحت رکوردهای واقعي و پالسهای معادل متناظر مورد آنالیز قرار گرفتند .سپس
جهت ارزیابي ،نتایج برش پایه ،حداکثر تغییرمكان نسبي و توزیع تغییرمكان نسبي طبقه در ارتفاع سازه در سه سطح شكلپذیری برای قابها،
استخراج شدند .در بررسي تقاضای برش پایه ،با توجه به مقادیر میانه برای رکوردهای موجود میزان خطاها برای سه سطح شكلپذیری 2 ،1
و  4بهترتیب  6درصد 11 ،درصد و  9درصد ميباشد .نسبت میانه تغییرمكان نسبي حاصل از رکورد و پالس معادل نزدیک به یک هستند.
بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که پالسهای معادل توانایي پیشبیني توزیع تغییرمكان نسبي را دارند .حداکثر اختالف بین پیشبیني رکوردهای
واقعي و پالس معادل متناظر برای قابهای  12 ،9 ،6و  15طبقه بهترتیب  13/77درصد 25/33 ،درصد 30/43 ،و  30/52ميباشد .این
اختالف برای سازههای بلندتر قابل انتظار است ،چون برای سازههای بلند توزیع تغییرمكان توسط مدهای باالتر کنترل ميشوند .این مدها با
تغییرات بلندتر فرکانسي همراه هستند که پالس نميتواند اثرات آنها را داشته باشد .بههرحال عملكرد پالسها در پیشبیني این کمیت نیز
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 پالس معادل در پیشبیني پاسخ قابهای مورد، با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق.در مقابل رکوردهای واقعي راضيکننده است
 البته برای دورهتناوبهای بسیار پایین اختالف. کارایي الزم را داراست،مطالعه که دورهتناوب آنها نزدیک به پالس معادل یا از آن بیشتر است
 ولي با افزایش تعداد طبقات و نزدیک شدن دورهتناوب پالس به.زیاد است که این به دلیل محتوای فرکانسي باالی این نوع حرکات ميباشد
.دورهتناوب اصلي سازه و افزیش شكلپذیری پیشبیني پاسخ سازه دقیقتر ميشود
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