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 ده یکچ
  ن ییتع  ی برا  یارائه روش  مقاله  نیا  یاست. هدف اصل  دیتشد  ی دهیپددر هنگام وقوع زلزله،    هاده یپد  نیترمهم از    یکی

نوفه   یهادادهکه در شهر تهران انجام گرفته،    قیتحق  نی. اباشدیم  دهیپد  نیسازه جهت اجتناب از ا   یفرکانس مد اصل 
  یفیبا استفاده از روش نسبت ط ثبت و    رهیو غ  ی شهر  کیتراف  ، یانسان  ی هات ی فعالاز مترو طرشت،    ی( ناش کروترموری)م
روش به    نی. اشدزه مورد مطالعه استخراج  سا  یفرکانس مد اصل،  سازه  یک ینامید  لیو تحل  هی( و تجزH/Vبه قائم )  یافق
  ستگاه یساختمان موجود در اطراف ا  4  ی برا  قیتحق  نی کرده است. در ا  دای پ  یخوب  اریو سهولت، کاربرد بس  یارزان  لیدل

و ساعات پر رفت و آمد، فرکانس مد   ی در دو روز متوال  CME  یسرعت نگار رقم  ی ها سنج مترو طرشت تهران با لرزه  
هرتز   0.2روش حداکثر    نیبدست آمده از ا  تشدید  فرکانس مقدار خطای    جهی. در نتمیرا بدست آورده ا  هاسازه   یاصل
 ورد شد.آبر

 سازه  ی کینامید لی، تحلH/V یفی نسبت طمیکروترمور،   ، یفرکانس مد اصلپدیده تشدید، : ید یلک  یهاواژه 
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Abstract 

One of the most important phenomena in an earthquake, is the phenomenon of  resonance. The 

main objective of this research is to provide a method for determining  the Frequency of the 

Fundamental Mode (FFM) structure in order to avoid this phenomenon. The research, which was 

conducted in Tehran, recorded Ambient Vibration data (Microtremor)  caused by Metro Tarasht 

Station, Human activities, Urban traffic and etc. are recorded. We  used Horizontal to Vertical 

spectral ratio (H/V) method and Dynamic analysis of structures can be extracted FFM of 

structures to examine the possibility of resonance. This method is very  good because it is 

cheapness and easy application. In this research, for 4 buildings  around Tarasht Tehran subway 

with Digital seismometers CME on two consecutive days using above method, the fundamental 

mode frequency of structures has gained. As a result, the estimated frequency of this method is 

more accurate and the amount of error is maximum 0.2 (Hz). 

Keywords: Resonance, Fundamental Mode, Microtremor, (H/V) Ratio  

 مقدمه    1

در    ها لرزه  نیشدت زم  ییبزرگنما  یعلت اصل  یکیزیکه از نظر ف  هاسازه  یبدست آوردن فرکانس مد اصل  مقاله  نیهدف ا

نرم، گ  ا  ری رسوبات  لرزه  امواج  ب  ی افتادن  نرم و سنگ بستر  ن ی در  بنا شده است،    ی حدفاصل رسوبات  بر آن  که سازه 

 ، شود  کسانیسازه    یبوجود آمده باشند با فرکانس مد اصل   سازهکه در سنگ بستر    یفرکانس امواج  کهی . هنگامباشدی م

.  خواهد شدسازه    شتریب  بیشتاب وارده از زلزله به سازه و تخر  افزایشعمل باعث    نیو اداده  رزونانس رخ    ای  دیعمل تشد

و تاتار،   نی مهر آئ)  کندیمآن    ی ز مقاوم سازیسازه و ن   یبه ظراح  یانیسازه کمک شا  یشناخت فرکانس مد اصل   نیبنابرا
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در مهندسی زلزله، تخمین اثر ساختگاه در حوزه فرکانس به دلیل سادگی روش و تسریع در محاسبه از اهمیت  (.  1385

و این   ردیگینماز لحاظ تئوریک امواج قائم )مولفه قائم نگاشت( تحت تاثیر مشخصات رسوبی قرار  خاصی برخوردار است.  

. در نتیجه نسبت طیفی گردندی متشدید یا کاهش دامنه    خاک دچار  ی هاهیال که پس از عبور از    باشند ی مامواج افقی  

خاک   ی هاهیالخاک، بیانگر نحوه و میزان تاثیر    ی هاهی ال بدست آمده پس از عبور از    (HVSR)  امواج افقی به امواج قائم

همواره مولفه های افقی و قائم در سطح ثبت شده و موجود    هالرزه از آنجاییکه در زمین    . باشندیمبر روی امواج زمین لرزه  

مستقل از ساختگاه مرجع در تعیین اثرات ساختگاهی    ی هاروش( به عنوان یکی از    H/V)، لذا استفاده از روش  باشندی م

 کاربرد فراوان یافته است. 

 قی روش تحق    2

طرشت توسط چهار دستگاه لرزه   ستگاهیاز حرکت مترو در ا  یاثرات ساختگاه، ارتعاشات ناش  نییتع  ی مطالعه برا  نیدر ا

قائم و دوتا    یکیسه محور که    ی دستگاه دارا  نیاست. ا  دهیثبت گرد  (CME)سرعت نگار    ی هاسنج با لرزه    یرقم  ی نگار

به مدت یک ساعت بین    1391آذر ماه    28در تاریخ    هاداده  . باشدی م  هرتز  50  یال  0.0167  یمحدوده فرکانس  و  یافق

ثبت گردیده   ،نشان داده شده  1در جدول  آنهامشخصات  که    ساختمان  4)به وقت محلی( در    8:00الی     7:00  ساعات

 . باشدی م ه ینمونه در ثان  100فاصله بین دو نمونه متوالی در هنگام رقمی نمودن  ها دادهن هنگام ثبت ی همچن است.

 
 هاسازه شخصات و مختصات  : م1جدول

تعداد   نام ساختمان 
 طبقه

 موقعیت جغرافیایی ارتفاع از کف 

 ،51°20'32.676" متر 9 3 8پالک 
"0.1446'43°35 

 ، 51°20'31.2684" متر 10 3 3پالک 
"0.9624'43°35 

 ، 51°20'31.2864" متر 15 4 16پالک 
"0.8926'42°35 

 ، 51°20'28.5066" متر 18 5 28پالک 
"0.0094'43°35 

یک سنسور در طبقه همکف و دیگری در پشت .  باشد یم   1طبق شکل   8برای مثال در ساختمان پالک    هادستگاه چیدمان  

از   هاسازه ،  هادادهرا اندازه گیری کردیم در مرحله تحلیل    هادادهوقتی    شودی مبام قرار داده شده است. این کار باعث  

     فرکانس ساختگاه مستقل باشد و فرکانس سازه با دقت باالتری اندازه گیری شود.

 

 

 

 

 

 

 

 . است  شده داده نشان( ∇با مثلث ) هادستگاه مکان   ،8پالک از ساختمان  یکیشکل شمات  .1شکل 

ما قابل استفاده  ی که برا یاست را به فرمت  ی نریکه به صورت با CMEثبت شده توسط دستگاه   ی هادادهدر مرحله اول 
برای   ر مرحله دوم پنجره زمانید  استفاده شد.   کیز یموجود در رشته ژئوف  ی کرده و سپس از نرم افزارها  لیباشد تبد

مورد مطالعه را محدود کنیم. در این   ی بازه هرتز    15الی    0.1مشخص کرده و با استفاده از فیلتر میان گذر     هاگنال یس
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. این مدل از رابطه زیر بر میینمای ماستفاده    Konno & Ohmachiمرحله برای بهتر بدست آمدن از مدل هموار سازی  
 :(Konno & Ohmachi, 1998) گرددیماعمال  هاداده

(2) 
sin ((log10(

𝑓

𝑓𝑐
))𝑏)

((log10(
𝑓

𝑓𝑐
))𝑏)

4                         

 
  ن یباند که در ا  ی پهنا  بیضر  𝑏شود و    ی در آن انجام م  ی که هموار ساز  ی فرکانس مرکز  𝑓𝑐فرکانس و    𝑓که در آن  

سپس سیگنال    است.   40برابر    قیتحق  نیدر ا  ی هموار ساز  نیباشند. مقدار ا  یدرصد در نظر گرفته شده است، م   5  قیتحق
را نشان میدهد    8طیف فوریه ساختمان پالک    2شکل  را به حوضه فوریه برده و طیف آن را در سه مولفه محاسبه میکنیم. 

 پنجره زمانی انتخاب گردیده است.  240که بطور متوسط  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8طیف فوریه سه مولفه ای برای ساختمان پالک  :2شکل

نسبت  (،  SESAME, 2004( و کد نویسی که از فرمول زیر )Geopsy, 2012در مرحله سوم با استفاده از نرم افزار )
 : می کنی م  را محاسبه (H/V)طیفی 

 (2)                                                                                                              
𝐻

𝑉
= √

𝐻𝐸−𝑊
2 +𝐻𝑁−𝑆

2

2×𝑉2
 

 راستای قائم می باشد.  𝑉جنوبی و   –راستای شمالی  𝐻𝑁−𝑆شرقی،   –راستای غربی  𝐻𝐸−𝑊که در آن 
مقدار شکل  باال گوشه راست نوشته شده است. محور عمودی در  در سمت    8پالک  فرکانس مد اصلی سازه    3در شکل

  .دهدی منسبت طیفی و محور افقی فرکانس را نشان 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هرتز است.  3.80فرکانس غالب برابر    و  سی نشان داده شدهطو  گ ، همانطور که در شکل با رن 8برای ساختمان پالک    H/Vنسبت طیفی    .3شکل
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 یر یگجه ینت    3

دینامیکی سازه توسط اندازه گیری ارتعاشات محیطی )میکروترمورها( یک روش سریع و کم    ی پارامترهابدست آوردن  

سازه  نوع مصالح استفاده شده در سازه، ارتفاع    به عواملی مثل:  مرسوم عمرانی  ی هاروش  باتوجه به اینکه.  باشد ی مهزینه  

روش ژئوفیزیکی استفاده شده در ،  وابسته است  رهیسازه، نوع اسکلت سازه و غ  ی سخت  بیو بخصوص ارتفاع هر طبقه، ضر

. عالوه بر موارد فوق امکان استفاده در باشدی مدقت و عملکرد مناسب  این مقاله بدون وابستگی به عوامل باال و دارای  

 . کندی ماین روش را به یک روش کارآمد تبدیل  ،هاسازه بر روی انواع  اجرا مختلف و قابلیت ی هامکانشرایط و 

 ی هاساختمان  ی همهمقایسه مقادیر فرکانس مد اصلی بدست آمده از روش عمرانی و روش نسبت طیفی برای    2در جدول

 ین مقاله آورده شده است. مورد مطالعه در ا

 و مقدار خطای محاسبه شده هاسازه نتایج بدست آمده از فرکانس مد اصلی  .2جدول

 

 نام ساختمان 

فرکانس بدست آمده از روش  

 عمرانی 

 H/Vفرکانس بدست آمده از روش  

Hz s  Hz  s 

 0.285±0.15 3.50±0.2 0.277 3.60 3پالک 

 0.263±0.15 3.80±0.2 0.263 3.80 8پالک 

 0.344±0.12 2.90±0.1 0.377 2.65 16پالک 

 0.416±0.12 2.40±0.1 0.434 2.30 28پالک 
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