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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์
ในปั จจุ บันแผ่นดิ น ไหวเกิดขึ นบ่ อยครั ง และมี ความรุ นแรง

ทําการศึกษาพฤติกรรมของแบบจําลองโครงสร้างอาคารสูง

มากขึนกว่าทีเป็ นมาในอดีต นอกจากนียังปรากฏขึน ณ ตําแหน่ งที ไม่ เคย

ภายใต้แรงแผ่นดินไหวโดยทําการประดิษฐ์และสร้างเครื องจําลอง

ประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึนในรอบหลายปี ทําให้เกิดความสู ญเสี ย

แผ่นดินไหวและแบบจําลองของอาคารสูงทีมีสามารถนําไปปรับใช้

อย่างมาก เนืองจากไม่ได้มีแผนการรับมือและป้ องกันความสูญเสี ยจากภัย

สําหรับการศึกษาวิจยั ต่อไปในอนาคตได้แล้วจึงทําการทดลองเพือหา

พิบตั ินีเท่าทีควร

แนวโน้มความถีธรรมชาติของโครงสร้างทีส่งผลกระทบให้เกิดการ

โครงงานนีมีขึนเพือทําการศึกษาพฤติกรรมอาคารภายใต้
แรงสั นสะเทือนเนืองจากแผ่นดินไหว โดยอาศัยแบบจําลองทางกายภาพ
ซึ งสังเกตได้ชดั เจนและสามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถทีจะใช้งานได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์ในการศึกษาในอนาคตต่อไป โดยตัว
แปรทีศึกษาคือ ความสูง นําหนักทีนํามาถ่วง อัตราส่ วนความชะลูด ซึ ง

เคลือนตัวทางด้านข้างทีมากทีสุ ด

ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาผลกระทบจากแรงแผ่นดินไหวทีมีต่ออาคาร โดย
อาศัยแบบจําลองอาคารขนาด1.00×0.20×0.10 เมตรมาทําการสั นสะเทือน

เมือค่าตัวแปรเปลียนไปจะมีผลทําให้พฤติกรรมของอาคารเปลียนไป

บนเครื องจําลองแรงแผ่นดินไหว ซึ งได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์

คําสําคัญ :แผ่นดินไหว, แบบจําลองทางกายภาพ, พฤติกรรมของอาคาร

การศึกษาทดลองเพือหาตําแหน่งของนําหนักถ่วงทีต้านการแกว่งหรื อการ

Abstract

เคลือนทีของตัวโครงสร้างอาคารเพือให้โครงสร้างอาคารใกล้เคียงสมดุล
In the present, Earthquakes are very common occurrences on

this planet and more intensive than in the past. Moreover, there are also
appearances at the locations where hardly ever occur in many years. So,
it causes a lot of significant damage because of no plans to protect it as
it should be.

ระหว่างความสูงของอาคารกับผลกระทบเมือได้รับแรงแผ่นดินไหวมี

มากทีสุ ดศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนความชะลูดของอาคารกับ
ผลกระทบเมือได้รับแรงแผ่นดินไหว

หลักการทฤษฎีทีเกียวข้ อง
คาบการสั นตามธรรมชาติโครงสร้ างอาคาร

This project is for understanding of building behavior under
earthquake load from the physical model which it can be clearly and
simply observed and used effectively for the future studies. The
important parameters for studying are the height, mass loaded and

คาบการสั นตามธรรมชาติ(Tn) หมายถึง ระยะเวลาทีใช้ในการ
แกว่งตัวของโครงสร้างอาคารตามธรรมชาติครบ 1 รอบ ซึ งแปรผกผันกับ
ค่าความถีธรรมชาติ(fn)ของการสั นไหว ดังสมการที 1

slenderness ratio.
Keywords:Earthquake, Physical model , Building behavior
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โดยที

=

(1)

คือ ความถีธรรมชาติของโครงสร้างอาคาร (รอบ/วินาที
,Hz)

คือ ความถีเชิงมุมธรรมชาติของโครงสร้าง (เรเดียน/
วินาที)
สําหรับค่าความถีและคาบการสั นไหวจะขึนอยู่กบั มวลและสติฟเฟสของ
โครงสร้างอาคาร
ค่าคาบการสั นไหวตามธรรมชาติของโครงสร้างอาคาร ถือ
เป็ นตัวแปรสําคัญค่าทีส่ งผลกระทบต่อความเสี ยของอาคาร หากว่าคาบ
การสั นไหวตามธรรมชาติของโครงสร้างสอดคล้องกับคาบการสั นสําคัญ
ของพืนดินแล้ว จะทําให้เกิดการสั นทีรุ นแรงมากขึน เนืองจากเกิดการกาํ
ทอนของคลืนสั นสะเทือน เป็ นเหตุให้อาคารทีมีความสูงอยู่ในช่วงของ
คาบการสั นนีพอดีเกิดความเสี ยหายได้อย่างมาก และถ้าหากว่าคาบการ

รูปภาพ 1: ภาพการจัดอุปกรณ์ ในการทดลอง

สั นสําคัญของพืนดินสอดคล้องกับคาบการสั นตามธรรมชาติของชันดิน

วิธีการทดลอง

ด้วย ก็จะยิ งส่ งผลให้เกิดการกาํ ทอนซ้อนขึนไปอีก ซึ งเรี ยกว่าการเกิดกาํ

โครงงานนีจะแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วนคือส่ วนแรกจะทําการศึกษา

ทอนซ้อน (Double Resonance)
การตอบสนองของอาคารต่ อการสั นไหวของแผ่ นดินไหว
การตอบสนองของอาคารต่อการสั นไหวของแผ่นดินไหว
ก่อให้เกิดความถีซึ งเรี ยกว่า Fundamental Frequency ซึ งอาคารเตียจะมี
การสั นไหวธรรมชาติสูง ขณะทีอาคารสูงจะมีการสั นไหวธรรมชาติตาํ
กว่า อาคารทีมีธรรมชาติการสั นไหวสูงซึ งก็คือมีระยะเวลาการสั นไหว

ความสัมพันธ์ของสัดส่ วนความชะลูดของอาคารกับ พฤติกรรมอาคารเมือ
ได้รับแรงแผ่นดินไหวและอย่างทีสอง คือ การศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตําแหน่งของนําหนักถ่วงซึ งกระทําต่ออาคารกับพฤติกรรมอาคารเมือ
ได้รับแรงแผ่นดินไหว
การศึ กษาความสั มพันธ์ ของสั ดส่ วนความชะลูดของอาคารกับ พฤติกรรม
อาคารเมือได้ รับแรงแผ่ นดินไหว

สัน จะก่อให้เกิดความเสี ยหายในอัตราสูงเนืองมาจากอัตราเร่ งสูงสุ ดของ

เริ มต้นจากการติดตังแบบจําลองอาคารขนาดความสูง 12 ชัน

พืนดิน แต่จะเกิดความเสี ยหายจากการขยับตัวไปจากจุดเดิมน้อย ในขณะ

โดยไร้นาํ หนักถ่วงบนเครื องจําลองแรงแผ่นดินไหวในแนวขนานกับแนว

ทีอาคารทีมีธรรมชาติการสั นไหวตําซึ งก็คือมีระยะเวลาการสั นไหวยาวจะ

แรงสั นสะเทือนแล้วทําการสั นสะเทือนอาคารทีระดับความถีต่างๆพร้อม

ก่อให้เกิดความเสี ยหายในอัตราทีตําเนืองมาจากอัตราเร่ งสูงสุ ดของ

เก็บข้อมูลหลังจากนันให้ทาํ การเปลียนแนวอาคารเป็ นทิศทางตังฉากกับ

พืนดิน แต่จะเกิดความเสี ยหายจากการขยับตัวไปจากจุดเดิมสูง

แนวแรงสั นสะเทือนซึงได้เปลียนขนาดอาคารโดยเพิ มความสูงของ

วิธีดําเนินการศึ กษา
ก่อนทีจะดําเนินการทดลองได้นนจะต้
ั
องมีประดิษฐ์เครื อง
สั นสะเทือนเพือใช้เป็ นแหล่งกาํ เนิดของแรงสั นสะเทือนทีเลียนแบบการ
สั นสะเทือนจากแผ่นดินไหว โดยสามารถปรับเปลียนขนาดของแรง
สั นสะเทือน(Amplitude) ได้และความถีในการสั นสะเทือนได้ดว้ ย ต่อมา
ทําการสร้างแบบจําลองอาคารขนาดความสูง 20 ชัน ทีมีการติดเครื อง
ตรวจวัดแรงสั นสะเทือน(Accelerometer) ทีกึงกลางของแบบจําลองด้าน
บนสุ ด และมีคอมพิวเตอร์เป็ นตัวบันทึกข้อมูลโดยเก็บค่าผ่านโปรแกรม
Hyperterminalซึ งเมือจัดเสร็ จแล้วจะเป็ นดังภาพที 1

แบบจําลองเป็ นขนาด 20 ชันแล้วทําการทดลองซําตามทีกล่าวมาข้างต้น
และบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลองและทําการวิเคราะห์ผล
การทดลอง
การศึ กษาความสั มพันธ์ ของตําแหน่ งของนําหนักถ่วงซึ งกระทําต่ ออาคาร
กับพฤติกรรมอาคารเมือได้ รับแรงแผ่ นดินไหว
ทําการติดตังแบบจําลองอาคารขนาดความสูง 12 ชันบน
เครื องจําลองแรงแผ่นดินไหวในแนวขนานกับแนวแรงสั นสะเทือน
โดยติดตังนําหนักถ่วงทีชันบนสุ ด แล้วทําการสั นสะเทือนอาคารทีระดับ
ความถีต่างๆพร้อมเก็บข้อมูลต่อมาให้ยา้ ยตําแหน่งของนําหนักถ่วงไปอยู่
ทีชันกึงกลางของอาคาร แล้วทําการสั นสะเทือนอาคารทีระดับความถี

ต่างๆพร้อมเก็บข้อมูลเมือทดลองแบบแรกเสร็ จแล้วให้ทาํ การเปลียนแนว

หลังจากนันจึงทําการบันทึกผลการทดลองแล้วได้ทาํ การเฉลียนความเร่ ง

อาคารเป็ นทิศทางตังฉากกับแนวแรงสั นสะเทือนแล้วทําการทดลอง

ทีความถีของเร่ งสั นสะเทือนต่างๆได้ ดังตารางที 1

เช่นเดียวกับทีผ่านมาโดยเปลียนขนาดอาคารเป็ น ขนาด 20 ชัน เมือได้
ข้อมูลครบแล้วก็ทาํ การประมวลผลต่อไป

ตารางที 1 : ตารางสรุ ปความเร่ งที แรงสั นสะเทื อนต่ าง ๆ

ผลการศึกษา
ตัวอย่างผลการทดลองการสั นของแบบจําลองสูง20 ชันทีวางนําหนักถ่วง
เพิ มทีด้านบนโดยแสดงผลออกเป็ นกราฟความเร่ งเทียบกับเวลา ณ
ความถีต่าง ดังภาพที 2

จากนันทําการบันทึกค่าความถีเริ มต้นทีใส่ เข้าไป , แปลงค่าความถีที
ตอบสนองออกมาของแบบจําลอง ณ ตําแหน่งบนสุ ดขณะทําการสั น และ
เฉลียค่าความเร่ งของของแบบจําลอง ได้ดงั กราฟแสดงความสัมพันธ์
ด้านล่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างความถีและความเร่ ง
แบบไม่มีนาํ หนักถ่วงเพิ มของแบบจําลองสูง20 ชันดังภาพที 3

รู ปภาพ 3: ความสัมพันธ์ ระหว่ างความถีและความเร่ งแบบมีนาหนั
ํ กถ่วงเพิ มของ
แบบจําลองสูง 20ชัน
รูปภาพ 2 :กราฟความเร่ ง(g)เทียบกับเวลา ณ ความถีในการสันสะเทือนต่ าง ๆ

เปรี ยบแนวโน้มของความถีธรรมชาติของแบบจําลองอาคารสูง 12 ชัน
และ 20 ชัน ดังภาพที 4

จากผลการเปรี ยบเทียบพบว่าพฤติกรรมของแบบจําลองเปลียนแปลงไปใน
ลักษณะเดียวกันกับของแบบจําลองสูง 12 ชัน คือ ตําแหน่งของนําหนัก
ถ่วงทีเตียกว่าจะส่งผลให้ความถีธรรมชาติของแบบจําลองเพิ มสูงขึนและ
สุ ดท้ายแบบจําลองอาคารสูงและเครื องจําลองแผ่นดินไหวทีประดิษฐ์
ขึนมาเองนันสามารถนําไปใช้ศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารที
ได้รับแรงแผ่นดินไหวได้ในรู ปแบบทีหลากหลาย สามารถนําไปใช้
ดัดแปลง ต่อยอดทางความคิดต่อไปในอนาคตได้อีกมากมาย

สรุปผลการศึกษา
รู ปภาพ 4 : ความสัมพันธ์ ระหว่างความถีและความเร่ งแบบไม่ ถ่วงนําหนัก

เปรี ยบแนวโน้มของความถีธรรมชาติของแบบจําลองอาคารสูง 12 ชัน เมือ
มีนาํ หนักถ่งเพิ ม ณ ตําแหน่งต่าง ๆ ดังภาพที 5

เมือตําแหน่งของนําหนักถ่วงทีเตียลงส่ งผลให้ความถีธรรมชาติ
ของอาคารเพิ มสูงขึนและเมือความสูงของแบบจําลองเพิ มสูงขึนความถี
ธรรมชาติจะลดตําลงเนืองจากค่าสติฟเนสของโครงสร้างลดลงตามความ
สูงทีเปลียนไป
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