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  سخن مؤلف اول

مـسائل مفهـومي و   هاي مهم براي افزايش درك و عمق نگرش دانشجويان و مهندسان، طـرح و حـل              يكي از راه  

كتاب مبتني بر مسأله بايد خواننـده را  . كنددر برخورد با مسائل، قدرت تفكر و خالقيت افزايش پيدا مي   . كاربردي است 

هاي تواند عالوه بر استفادهچنين منبعي مي. تر كنداي خود را تكميله تفكر وادارد و او را تشويق كند كه دانسته    به

منظور انجام وظيفه در راستاي اين رسالت، اينجانـب         به. آموزشي در دانشگاه، مورد استفاده مهندسان نيز قرار گيرد        

 ي دوره،ذشـته هـاي گ بر آن شدم تا بر اساس دستاوردهاي مهندسي زلزله و با توجه به تجربيات مربوط بـه زلزلـه          

اين دوره شامل مجموعه .  مهندسي عمران و معماري كشور تقديم كنم   يرا به جامعه  »  مهندسي زلزله  يدستنامه«

كتاب حاضر ششمين كتاب از اين سري بـوده و در چهـار فـصل               . باشدنسبتاً كاملي از مطالب علمي اين زمينه مي       

  . براي اولين بار صورت گرفته استشده در اين كتاب بندي ارائهتركيب. تدوين شده است

طور مقدماتي  بر اين است كه خواننده به     آزادي ارائه شده است، فرض      درجههاي يك كه پاسخ سيستم  در فصل اول    

. گيـرد طور خودآموز صورت مياين آشنايي در كالس درس و يا به.  آشنا است  Nonlin و   Bispecبا نرم افزارهاي    

مراجعـه  » 4 و   2هـاي   دستنامه«توان به   براي آشنايي بيشتر مي   . له ارائه شده است   هاي زلز در فصل دوم،  نگاشت    

»  8ي دستنامه«توان به براي آگاهي با مفاهيم مربوطه مي. مسائل طيف پاسخ در فصل سوم آورده شده است. كرد

 ارائـه شـده     ) ششم مبحث (2800اي مطابق استاندارد     مسائل مربوط به برگذاري لرزه     در فصل چهارم  . مراجعه كرد 

  .است» مباني مهندسي زلزله« مسايل مورد بررسي منطبق بر سرفصل درس .است

 مونـا  خـانم همچنـين  . گـردد آرايي كتاب تشكر ميطليعه قمري در صفحهمونا سروري و   هااز زحمات سركار خانم   

  .شود ميتشكر صميمانه اي از كتاب را بر عهده داشتند كه از زحمات ايشانهاي عمدهسروري بازخواني قسمت

از لطف ايشان صـميمانه تـشكر       . انداي در فرآيند توليد اين كتاب داشته      شائبهآقاي محمد كرمي شاهنده كمك بي     

هاي زيادي در راسـتاي  آقاي رضا كرمي شاهنده عالوه بر مديريت توليد انتشاراتي فدك ايساتيس، تالش          . شودمي

آقاي مجيدرضا زروئي مديرعامل اين انتشاراتي با دقت     . اندآن انجام داده  آرايي  افزايش كيفيت چاپ كتاب و صفحه     

  .شودكنند؛ از حوصله و زحمات اين عزيزان تقدير ميگيري ميفراواني فرآيند توليد كتاب را پي

  در تهيه و تحليل مسائل در اين ترين دانشجويان دكترا در سطح جهان است،آقاي سيد فريد قهاري كه از برجسته

آقايان دكتر . شودزحمات زيادي متقبل شدند، از تالش و زحمت ايشان صميمانه تشكر مي» 7دستنامه «كتاب و 

. اندحميد طاهري شهرآييني و دكتر عليرضا فتحي از اساتيد برجسته كشور از هيچ كمكي به اينجانب دريغ نكرده

اساتيد، دانشجويان و مهندسان بزرگواري كه  .كنمام صميمانه تشكر مياز همراهي و مساعدت صميمانه خانواده

كنند، سهم بزرگي در افزايش كيفيت نهند و پيشنهادات و انتقادات خود را ارسال ميبر نگارندگان ، منت مي

  .هاي بعدي خواهند داشتمطالب كتاب در چاپ

  .مراجعه شود dastnameh.ir به سايت» ي مهندسي زلزلهدستنامه«ي براي اطالعات بيشتر از كتب دوره

  

  پوردكتر محمدرضا تابش

  1388تهران، 

dastnameh@yahoo.com    ,info@dastnameh.irhoo.com  ,  tabeshpour@ya         



  

  

  

  سخن مؤلف دوم

  

  زندگي صحنه يكتاي هنرمندي ماست، 

  هركسي نغمه خود خواند و از صحنه رود،

  صحنه پيوسته به جاست،

  ! يادهخرم آن نغمه كه مردم بسپارند ب

  

ليفات أ مهندسي سازه و زلزله سبب شده است تا ت مهندسي عمران، خصوصاًيافزون در زمينه هاي روزپيشرفت

شناسي تا طراحي، كنترل و ارزيابي رفتار  گستردگي مطالب، از مباحث بنيادين لرزه. ن مباحث انتشار يابدمتعددي در اي

رغم وجود منابع مطالعاتي مختلف، همچنان نياز به كتب و منابع جديد  شده است تا عليباعثها در برابر زلزله،  سازه

 كتابي بوده يدر راستاي تهيهدر اين جلد، لفين ؤتالش م .گردد ساس ميخوبي احدر ميان عالقمندان به اين زمينه به

هاي رود تا مثال بنابراين اميد مي. هاي كاربردي ارائه نمايداست كه بتواند مباني مهندسي زلزله را در قالب مثال

ند واقع شده براي دانشجويان مقطع كارشناسي و مهندسين كه با مفاهيم مهندسي زلزله آشنايي دارند، سودمآوري جمع

   .شود

شده در اين كتاب بر اساس تجربيات اينجانب در دوران تحصيل از آوري بخشي از مطالب و سواالت گرد

ام تا از اندك تجربيات خود در  همچنين سعي نموده. كارشناسي تا دكترا در دانشگاه صنعتي شريف بوده است

دانم تا از استاد عزيزم جناب  الزم مي.  بهره گيرماالتؤ تدريس مباني مهندسي زلزله در راستاي انتخاب سيزمينه

  . گزاري نمايمتشكر و سپاسدكتر قناد 

الت، خواهد بود ؤا در پاسخ به سم به ذكر است كه كتاب حاضر نيز همانند هر متني حاوي اشكاالتي، خصوصاًالز

همچنين اميد است . اصالح گرددهاي آينده كه اميد است با دريافت نظرات ارزشمند شما خوانندگان عزيز، در چاپ

  . االت نيز در آينده بهبود يابدؤتا با مشاركت خوانندگان محترم، تعداد و كيفيت س

  

  

  سيد فريد قهاري

  1388تهران، 

ghahari@gmail.com 



  

 
 

  فهرست مطالب

  

  1    سيستم يك درجه آزاديارتعاش   :فصل اول

  71    هاي زلزلهبررسي نگاشت  :فصل دوم

  91    طيف پاسخ  :فصل سوم

  155   )مبحث ششم (2800ي نامه اي، آئينبارگذاري لرزه   :فصل چهارم

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  



                                                

 

 

 

 

 

 

  فصل 

  آزاديدرجهيكارتعاش سيستم 

 فصل


	00-shenasnameh
	01-taghdim
	02-taghdim 2
	021-sokhan moalef
	03-sh01
	04-chapter_1
	05-sh02
	06-chapter_2
	07-sh03
	08-chapter3
	09-sh04
	10-chapter_4



