
 دومين كنفرانس بين المللي ژئوتكنيك
 و مهندسي لرزه اي

ايران، تبريز 94شهريور ماه  18تا  16  

 1

   توسط برقراري اتصالجوار هم يهاسازهارتعاش ديناميكي كنترل 
  
  

 *2جواد جمشيدي ،1حسن ايزدينيام

  آباد، اصفهان، ايران.آباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجفسازه، دانشكده مهندسي عمران، واحد نجف- گروه عمران ،استاديار -1
Izadiniam2002@Yahoo.com 

 آباد، اصفهان، ايران.آباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجفسازه، دانشكده مهندسي عمران، واحد نجف-، گروه عمراندانشجوي دكتري -2
Javadjamshidi12@sci.iaun.ac.ir 

  
  
  

  دهكيچ
ارائه شده است.  زلزلهارتعاش هاي ديناميكي اللخصوص ها در برابر سازهامروزه راهكارهاي متفاوتي براي افزايش عملكرد 

 نيبه ا يابيجهت دست ر،ياخ يدر سال ها نيسازه است. محقق يجانب رمكانييتغو كنترل ، كاهش اين راهكارها از يكي
 مهيكنترل فعال، ن يها ستميبه استفاده از س توانيمآنها از جمله كه اند. نموده شنهاديرا پ ياوتمتف يهازميهدف مكان

متصل نمودن ساختمان هاي مجاور  يدهيمقاله ا ني... اشاره نمود. در او  يپ ونيزوالسيا ،يانرژ دهتلف كنن يفعال، المانها
فنر  زميمكانبررسي ميگردد. زلزله بارگذاري تحت اثر  ساختمانهردو  ي، جهت كنترل پاسخ لرزه ادر تراز طبقات

دو سازه  قيحقت نيها گردد. در اسازه يادر پاسخ لرزه يريچشمگ شباعث كاه تواندياست كه م يكننده به نحومتصل
نگاشت تحت اثر شتاب بطور مجزا اند، فرض شده گريكديمتفاوت كه در مجاورت  يكيناميدو طبقه با مشخصات د يبرش

 سازه ها طبقات جابجايي نسبيانجام و حداكثر  يزمان خچهيتار يخط يكيناميد ليزلزله مختلف قرار گرفتند و تحل هفت
مجددا انجام  هاليتحل نيا كنديمتصل ميكديگر ها را به تراز بام كه سازه در يشد. سپس با در نظرگرفتن فنر همحاسب
طبقات در طول زلزله  جابجايي نسبيمحاسبه شد كه حداكثر  يفنر به نحو نهيبه يزلزله سخت نگاشتشتابهر  يشد. برا

 تواندياضافه شده است، مكه در تراز بام  تحدود ده درصد طبقا يبا سخت يفنر كه دهندينشان م جيگردد. نتا نهيكم
  درصد كاهش دهد. 57 حدود طبقات را تا جابجايي نسبي نهيشيبطور متوسط ب

  
  مجاور يهاساختمان ،زلزله شتابنگاشت ،يزمان خچهيتار يخط يكيناميد ليتحل، نسبي مكان رييتغ كليدي: هايواژه

  
  مقدمه - 1

كه در  يمحدود يها طيدر مح ياجتماع يها تيفعال ريو رشد جامعه و به تبع آن رشد چشمگ تيجمع شيافزا امروزه
سازه ها مرتفع تر و در فواصل  ط،يكمبود مح نيجبران ا يدر دسترس است باعث شده كه برا شرفتهيمدرن و پ يشهرها

 تيبلقا ياديز يو معموال سازه ها شوديبه سازه ها وارد م ياديز يها بيپس از زلزله آس ساخته شوند. گريكديبه  يتر كينزد
ي كامل سازه ها بيپس از زلزله به تخر ديشوند، با يقابل استفاده م ريدهند و عمدتا غ يمطلوب خود را از دست م يكاربر

 نيمحل پرداخت، كه ا يبازساز تيو در نها ديجد يساخت سازه ها يمناسب برا تربس زيو آماده سا يپاك سازآسيب ديده و 
  .ودن مشكالت بيشمار ديگري را نيز به همراه داردب نهيبر و پرهززمانعالوه بر  نديفرآ

حداكثر در سطح  ايو  شونديساخته م گريكديو جدا از  ياگونه اتصال سازه چيبدون ه ي مرتفعدر اكثر اوقات سازه ها
كه  يصورت شود در يمرتفع، باعث م يسازها نيبه ا زلهزل ايباد  ميعظ يروياثرات ن نيباشند، بنابرا يمتصل م گريكديبه  نيزم

 بيبرخورد نموده و باعث تخر گريكديارتعاش به  نيسازه ها در ح نيمجاور وجود نداشته باشد ا يسازه ها نيب يفاصله مناسب
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شده  شنهاديپ جوارهم يسازه ها ميحر يمتناسب با پالن و ارتفاع سازه ها برا يمختلف فواصل ينامه ها نييشوند. در آ گريكدي
و ... بر خالف انتظار  تايلوماپر 1989زلزله سال  ايو  يتيكوسيمكز 1985ذشته مانند زلزله سال گ ياست اما در زلزله ها

 نيباشد. از ا يم ريناپذ زيگر يهمجوار امر يفاصله باز هم برخورد سازه ها نيكردن ا تيرعا رغميمشاهده شد كه عل نيمحقق
همجوار و مرتبط كردن ارتعاش آن ها  يصل كردن سازه هامت شنهاديگذشته پ يزلزله ها يهاآموخته رسرو پس از مشاهده د

  وارده به سازه ها مطرح شد. يكردن انرژ رايم جهيو در نت گريكديبه 
از آونگ تو  1988و همكارانش در سال كبوري زلزله،  نيدر ح گريكديهمجوار به  ياز ضربه زدن سازه ها يريجلوگ يبرا

 كيسترتينوع اتصال دهنده از فوالد با رفتار ه نيا .]1[ استفاده كردند گريكدي همجوار به يسازه ها نياتصال ب يبرا يخال
 يحد مناسب جار نيي. تعكنديم ليزلزله را تعد ميعظ يروين شوديم يجار دهكه فوالد اتصال دهن يساخته شده بود، زمان

 نياال باشد ممكن است كه در حب اريشدن بس يعلت كه اگر حد جار نيدشوار است به ا اريشدن فوالد اتصال دهنده بس
در  ياتالف انرژ زانيم كهدر نظر گرفته شود ممكن است  نييپا اريشدن بس ياگر حد جار ايعمل نكند و  يارتعاش به درست

اتصال كف طبقات همجوار كه در  يبرا يكرد كه از اتصال مفصل شنهاديپ 1989در سال  وسترمو ارتعاش اندك باشد. نيح
احتمال برخورد دو سازه مجاور به  توانديم ستميس ني]. مشاهده شده كه استفاده از ا2[ ار دارند استفاده شودقر گريكديامتداد 

سازه ها را  هيبرش پا زانيمتقارن و م ريبا پالن غ يسازه ها يچشيروش پاسخ پ نيدهد. اما استفاده از ا هشرا كا گريكدي
با  1998در سال  چي و يولين متصل را دگرگون كرد. ريغ همجوار يسازه ها يكيناميموضوع نقش د نيدهد. ا يم شيافزا

به  راگريم طيتحت اثر زلزله نشان دادند كه اگر شرا راگريكمك م ههمجوار متصل ب يسازه ها يكينامينوشتن و حل معادالت د
]. آن ها در 3[ ابديكاهش  يهقابل توج زانيبه م توانديهر دو سازه تحت اثر زلزله م يكيناميانتخاب شود پاسخ د يطرز مناسب

كاهش  %75و  %72 زانيحداكثر به م بيبه ترت هيبرش پا يرويطبقه و ن نيباالتر ييخود نشان دادند كه جابجا يها يبررس
چند طبقه به  يدرباره اتصال سازه ها ي] مطالعات5[ 2000در سال ژانگ و زو ] و 4[ 1999در سال چي و همكارانش . ابدييم

 توانديانتخاب شود م يبه طور مناسب راگريو مشخصات م طيداشتند. آن ها نشان دادند كه اگر شرا اليس ياگره رايكمك م
كيم و ريو ] و 7[ 1999در سال ژانگ و زو  ]،6[ 2000در سال زو و ايمورا كاهش دهد.  يريرا به طرز چشمگ سازه ييپاسخ نها
-سكويو راگريهمجوار كه با كمك م يسازه ها يو پاسخ لرزه ا يكيمناينقش د يبر رو يبا انجام مطالعات ]8[ 2006در سال 

 ياتصال سازه ها يمناسب برا يبا پارامترها راگرينوع م نياستفاده از ا كهبه هم متصل شده باشند، نشان دادند  كياالست
 و همكارانش در سال نيهد. همجوار را كاهش د يسازه ها يپاسخ لرزه ا جهيمودال، در نت يتواند نسبت اتالف انرژ يهمجوار م

 راگريبه كمك م گريكديمتصل به  ارمتشكل از دو سازه همجو يسازه ا ستميس ياتفاق يپاسخ لرزه ا ليتحل يبرا يروش 2001
در تراز  يخط ريغ كيسترتيه راگرياگر م يآن ها نشان داد كه حت ليتحل جي]. نتا9[ كردند هيارا يخط ريبا رفتار غ كيسترتيه

 يساز نهيدرباره امكان به 2004و همكارانش در سال فوجي بازهم در كاهش پاسخ سازه موثر است.  رديقرار بگ ينييطبقات پا
 راگريمطالعات از م ني]. در ا10[ انجام دادند يهمجوار با ارتفاع متفاوت مطالعات يموجود به سازه ها ياتصال سازه ها و

سه  يهر طبقه از سازه به كمك منحن ييبرش و جابجا زانياده شد. مبه عنوان عضو اتصال دهنده دو سازه استف ياصطكاك
با متصل كردن  يمشاهده شد كه پاسخ كل يمتناسب با سازه بدست آمد. در حالت كل يشد و مود خراب يآل ساز دهيا يخط

طبقات متفاوت  يو مود خراب ييكه برش و جابجا يپاسخ هنگام اما دامنه ابد،ي ينم يريهم ارتفاع كاهش چشمگ يسازه ها
اتصال  يبرقرار يرا برا يكاكاصط يگرها رايم 2006در سال پاسكاراراو و جانگيد . ابدي يكاهش م يقابل توجه زانيباشد به م

 يروين زانيسازه ها و م نيا يو اثر آن بر رو نيزم كينوشتن معادالت حركت هارمون يكردند و برا يدو سازه همجوار معرف نيب
چند نوع سازه همجوار چند طبقه  يبا برس 2012در سال  باكري ].11[ زلزله تالش كردند نيدر ح ياكاصطك راگريم يلغزش

 دهنديمجاور را كاهش م يپاسخ سازه ها راگرهايكه وجود م افتيبه هم متصل شده بودند در سيسترزيه راگريمكه با كمك 
در تراز بام  راگريم يريقرارگ يمحل برا نياحتماال بهتر مياتصال سازه ها استفاده كن يبرا راگريم كياز  مي]. اگر بخواه12[
اتصال سازه ها به  يبرا راگرياز دو م ميو اگر بخواه گذارديم ريتاث ستميمود اول ارتعاش س يعلت كه رو نيبه ا باشد،يم
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قرار  يانياز طبقات م يكير د يبعد راگريدر تراز بام و م راگريم كياست كه  نيا يريحالت قرار گ نيبهتر مياستفاده كن گريكدي
  .رديگ

 يادو ساختمان مجاور، جهت كنترل پاسخ لرزه نياستفاده از فنر متصل كننده در تراز بام ب يدهيمقاله ا نيا در
در  يريباعث كاهش چشمگ توانديمشخصات فنر م حي. انتخاب صحرديگيقرار م يها تحت اثر امواج زلزله مورد بررسساختمان
وابسته است. هدف  زيزلزله ها ن يفركانس يمحتوا يبه مشخصات سازه ها و حت يسخت نيها گردد و احتماال اسازه ياپاسخ لرزه

حداكثر مقدار تا طبقات را در سازه ها،  فيكه بتوان در يفنر در طبقه بام است به نحو يسخت يبرا يمحاسبه مقدار متوسط
اند، فرض شده گريكدي مجاورتمتفاوت كه در  يكيناميقه با مشخصات ددو طب يراستا دو سازه برش نيممكن كاهش داد. در ا
انجام و  يزمان خچهيتار يخط يكيناميد ليزلزله مختلف بطور مجزا قرار گرفتند و تحل هفت نگاشتتحت اثر ركورد شتاب

ها را به هم سازه در تراز بام كه ريمتغ يبا سخت يطبقات محاسبه شد. سپس با در نظرگرفتن فنر جابجايي نسبيحداكثر 
محاسبه  يفنر به نحو نهيبه يهر ركورد زلزله سخت يهر زلزله تكرار شدند. برا يبارها و بارها برا هاليتحل نيا كنديمتصل م

حدود ده درصد  يبا سخت يفنر كه دهندينشان م جيگردد. نتا نهيطبقات در طول زلزله كم جابجايي نسبيشد كه حداكثر 
  درصد كاهش دهد. 57را تا  اتطبق جابجايي نسبي نهيشيبطور متوسط ب توانديام اضافه شده است، مطبقات كه در تراز ب

  
  قيفرض شده در تحق يمدل سازه ا - 2

در نظر  1شكل  با بقاطمدو سازه دو طبقه كه بر روي يك سطح و در كنار يكديگر قرار گرفته بودند براي بررسي اين ايده، 
  رفته شدند.گ
  

  
  مدل سازه اي فرض شده در تحقيق به همراه جرم و سختي طبقات -1شكل 

  
طبق بررسي هاي انجام گرفته اگر اين سازه ها داراي پريود ارتعاشي يكسان و يا نزديك به هم باشند داراي حركت 

به يكديگر خواهد بود در نتيجه فنر اتصال  ارتعاشي تقريبا يكساني مي باشند و رفت و برگشت سازه ها تقريبا هم زمان و شبيه
وارد عمل نمي شود و تحت اثر نيروي اندكي قرار خواهد گرفت. براي پرهيز از رخداد ارتعاش  يدهنده بين سازه ها به خوب

د و قرار داشته باشن تيمشابه در سازه ها، پريود ارتعاشي مود اول سازه ها طوري انتخاب شدند كه در محدوده كامال متفاو
تقريبا از همان ابتداي ارتعاش عضو اتصال دهنده وارد عمل شود. بدين منظور جرم تمامي طبقات يكسان، اما سختي طبقات به 

پريود ارتعاشي مود اول و دوم  1سختي هاي در نظر گرفته شده براي سازه ها و جدول  1صورت متفاوت لحاظ گرديدند. شكل 
  .دهديها را نشان م ازههركدام از س

  

K4=150 Kn/m2 

K3=250 Kn/m2 

K2=1815 Kn/m2 

K1=3025 Kn/m2 

Mass2  

Mass3  Mass1  

Building A Building B 

Mass4  
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  پريود مودهاي اول و دوم دو سازه برشي مجاور هم، فرض شده در تحقيق - 1 جدول
T2 (sec) T1 (sec)  
0.2897 0.7039 Building A 
0.0833 0.2023 Building B 

  
در نظر گرفته شد و سختي فنر متصل كننده طبقات بااليي سازه  2اتصال بين سازه ها مدل نشان داده شده در شكل  براي

و با رفتار خطي فرض شد. براي كل اين سيستم نسبت ميرايي  Aبرابر سختي طبقه اول سازه  2بين صفر تا  ر،يصورت متغها ب
هر مود در نظر گرفته  يبرا %5متداول براي سازه هاي معمول، و برابر با  يها امهمطابق با مقدار پيشنهاد شده توسط آئين ن

نرم افزار محيط شده در  هيته يوتريو بكمك برنامه كامپ نگزيبر اساس روش جن يخط يزمان خچهيتار يكيناميد ليشد. تحل
  .گردديارائه م ،حل آنروند سازه و  يكيناميانجام شد كه در ادامه كار معادالت دمتلب 

  

  
  اتصال دو سازه برشي مجاور توسط فنر خطي در تراز بام -2شكل 

  
  
  نگزيروش جن تميو الگور ستميس يكيناميد معادالت حركت - 3

  .باشدمي 1زلزله به صورت معادله  نگاشتفرم كلي معادالت حركت ديناميكي سيستم چنددرجه آزاد تحت اثر شتاب
)1(                                                              0 SDI FFF   

  باشند.  يم ستميس يحاصل از سخت يروهاين KFو  ييرايم يروهاين DF ،يسنريا يروهاين IF اين معادلهدر 
  د.يرس 2به معادله ميتوان ، 1در معادله  يو سخت ييرايم ،ينرسيا يروهايمربوط به ن ريمقاد يگذاريبا جا

)2(                                       0}){}]({[}){}]({[}]{[  ss yykyycym    
و شتاب  نيسرعت مطلق سازه، سرعت زم ن،يزم ييمطلق سازه، جابجا ييجابجا بيبه ترت y ،sy ،y ،Sy ،yكه در آن 
  سازه هستند. يو سخت ييرايجرم، م يهاسيماتر زين [k] و [c]، [m]همچنين  باشند. يمطلق سازه م
  است: ريبصورت ز نيزم ييسازه و جابجا يمطلق و نسب يهاييجابجا نيارتباط ب

)3(                                                              }{}{}{ syyu    
، معادله 2و مشتقات اول و دوم آن در معادله  3معادله  يگذارياست. با جا نيسازه نسبت به زم ينسب ييجابجا }u{كه 

 يبرا يباشد و معادله اصل يموثر زلزله م يرويخواهد بود كه سمت راست آن ن ريلزله بصورت زحركت سازه تحت اثر شتاب ز
  در نظر گرفته شده است. ستميس ليتحل

Building A Building B 
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 )4(                                              }]{[}]{[}]{[}]{[ Symukucum     
استفاده نمود كه روش  يعدد يهااز روش ديباعمال  يخط يزمان خچهيتار يكيناميد ليو انجام تحل 4حل معادله  يبرا

و جزء به جزء معادالت  ميو بر حل مستق كيتحر يابيبر درون  يروش مبتن نيست. اي موجود اهاروش نيتريقو يكي نگزيجن
در  پاسخ افتنيبه  itروش با فرض داشتن پاسخ سازه در زمان  نيا گري]. به عبارت د41-13[ باشد يحركت استوار م ليفرانسيد

حل انتگرال دوهامل، حجم  يعدد يروش ها ريروند حل نسبت به سا نيپردازد. ا يم 6و  5به كمك معادالت  i+1tزمان 
  دهد. يبه ما م يقينسبتا دق يپاسخ ها ليدر زمان تحل ييمحاسبات را كاهش داده و با صرفه جو

)5(                                                   11   iiiii DFCFuBAuu    
)6(                                                  11   iiiii FDFCuBuAu    

A ،B، C، D، A،B،Cدر اين روابط    وD سازه در روش  يسبو سرعت ن ييمحاسبه جابجا يبرا واسط يپارامترها
براي تحليل ديناميكي سازه ها، برنامه  ].14-13اند [سازه ارائه شده كيناميكه در مراجع مختلف و معتبر د باشنديم نگزيجن

  ].15[ شرح داده شده نوشته شده استاي در محيط متلب به كمك الگوريتم روش جنينگز 
  

  شدهانجام يهاليتحل -4
سازه ها و سيستم مورد بررسي تحت اثر شتابنگاشت زلزله و بررسي تاثير ايده مطرح شده، براي انجام تحليل ديناميكي 

سازه ها در حالت نشان  گريابتدا سختي فنر متصل كننده طبقات بااليي سازه ها برابر با صفر در نظر گرفته شد، به عبارت د
از درجات  كيهر يبرا جابجايي نسبي زانيند و مشد ليتحل نگزيمختلف به روش جن يتحت اثر زلزله ها 1داده شده در شكل 

ها، زلزله زمان هريك ازمحاسبه شده در  جابجايي نسبي ريمقاد سهيمحاسبه شد. پس از مقا هدر طول هر زلزل ستميس يآزاد
  استخراج شد.كل سيستم  جابجايي نسبي زانيم نيشتريب

شدند و مجددا پس از نوشتن معادالت حركت ديناميكي فنر در تراز بام به هم متصل  كي لهيبه وس يدو سازه برش سپس
كل سيستم  جابجايي نسبيهاي زلزله، بيشترين ميزان نينگز تحت اثر ركوردسيستم و تحليل عددي سازه ها به روش ج

  در حين هريك از زلزله ها محاسبه شد. متشكل از دوسازه،
برابر سختي  2ي هاي متفاوت فنر كه در بازه صفر تا فوق براي سخت ليفنر، تحل يسخت نهيبدست آوردن مقدار به يبرا

 نيقرار داشتند و در هر مرحله نيز مقدار افزايش سختي فنر متصل كننده بسيار ناچيز بود تكرار شد. بنابرا A طبقه اول سازه
وجود فنر  كمترين مقدار دريفت نسبت به حالت عدم ،يخط يزمان خچهيتار يكيناميد ليتحل ياديز اريبراساس تعداد بس

 راتييو تغ قيتحق نيزلزله استفاده شده در ا هفت نگاشتشتاب 1متصل كننده و سختي فنر متناظر با آن به دست آمد. نمودار 
  دهد.يبام را نشان متراز در متصل كننده فنر  ينسبت به سخت ها رخ داده در سازه جابجايي نسبيحداكثر 
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جابجايي نسبي سازه، نسبت به سختي بيشينه استفاده شده در تحقيق و مقادير  زلزله هفتزمان -ركورد شتاب -1نمودار 

  شده در تراز بام فنر اضافه
  
  

نوشته  يوتريانجام شده توسط برنامه كامپ يخط يزمان خچهيتار يكيناميد لينمودارها حاصل صدها تحل نياهريك از 
شده در سازه  جاديا نهيشيب جابجايي نسبيرها مشخص است از نمودا كهي. همانطورمي باشد نرم افزار متلب طيشده در مح

 2وابسته است. جدول  زيزلزله نشتابنگاشت كه به  افتيفنر را  نهيبه يسخت ديحساس است و با اريفنر بس ينسبت به سخت
  .دهديمختلف نشان م يهازلزله يفنر محاسبه شده را برا يسخت نهيمقدار به
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  سازه در زلزله هاي مختلف جابجايي نسبير براي كمينه كردن مقادير سختي بهينه فن -2جدول 
Stifness of Link (Kn/m2) Min Drift Ratio EarthQuake 

502.15 0.337687 ChiChi 
468.87 0.285379 Corralitos 
254.10 0.338967 Emeryville 
248.05 0.561229 ImperialValey 
136.12 0.541368 LomaPrieta 
223.85 0.463623 Sakaria 
121.00 0.482710 Trinidad 
279.2 0.430138 Average 

  
طبقه اول  يدرصد سخت 8آن حدود  نيانگيبا هم ندارند و م ياديمختلف اختالف ز يهابدست آمده در زلزله نهيبه يسخت

 يال 29مختلف از  يزلزله ها ياضافه شده در تراز بام برا نهيعلت فنر به هسازه ب جابجايي نسبيكاهش  زانياست. م Aسازه 
 جابجايي نسبيدرصد حداكثر  50تا حدود  نيانگيفنر، بطور م يبا انتخاب مناسب سخت توانيم نياست. بنابرا ريدرصد متغ 56

  سازه را نسبت به حالت عدم حضور فنر كاهش داد.
  

  گيرينتيجه -6
شد و حداكثر ميزان  يابيام تحت اثر زلزله ارزدر اين تحقيق سيستم سازههاي همجوار متصل به كمك فنر در تراز ب

زلزله مختلف انجام شد و حاصل هزاران  هفتدريفت كل در بين طبقات بدست آمد. تحليل ها براي سيستم سازه اي تحت اثر 
 با شرايط ديناميكي غير مشابه و متصل ييمناسب، بين سازه ها يتحليل ديناميكي خطي نشان داد كه در صورت وجود ابزار

درصد كاهش داد. با  57نمودن طبقات سازه ها در تراز بام، مي توان ارتعاش و جابجايي سازه ها را به طور ميانگين تا حدود 
حد زيادي كاهش  تاهمجوار به يكديگر نيز  يسازه ها عالوه بر تخريب كمتر، امكان ضربه زدن سازه ها جابجايي نسبيكاهش 

ر تغيير در روند طراحي و ساخت سازه ها نگاه ويژه اي به فاصله بين سازه ها (درز انقطاع) و و در واقع مي توان عالوه ب يابديم
  استفاده مناسب از آن داشت.
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