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 چکیده

 روش رونگه کوتا مرتبه چهارو استفاده از  MATLABدر این مقاله توسط کد نویسی در محیط نرم افزار 

جداساز پایه جفت غلتکهای متعامد بر بستر مقعر همراه به حل عددی معادالت غیر خطی حرکت سیستم 

 تاثیراز قبیل  در این مطالعه مواردی. با روبنا در سه بعد بصورت تغییر شکل بزرگ پرداخته شده است

ه بعدی تحت شتاب بصورت سسه طبقه ای سازه ، بررسی رفتار لرزهمقاومت غلتشی در حرکت سیستم

در حالتهای جداسازی شده و پایه ثابت مورد بررسی قرار گرفته  Imperial Valley-06 زلزلهنگاشت 

است و نتایج حاکی از لزوم تحلیل سه بعدی بدون ساده سازی به علت غیر متعامد بودن درجات آزادی 

افقی و ترکیب آنها به واسطه تاثیر بر حرکت قائم سیستم جداساز و همچنین لزوم در نظر گرفتن مقاومت 

   .باشدسیستم می غلتشی در معادالت

 

 .مقاومت غلتشی ، بررسی سه بعدی  ،ای ، غلتکهای متعامد جداساز لرزه: واژگان كلیدی
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 مقدمه

از آنجایی که پدیده زلزله در سراسر دنیا یکی از عوامل پر خطر برای ساختمان ها محسوب می شود لذا در آیین نامه های 

با توجه . بخشیدن به ساختمان ها در مواجه با زلزله، بررسی و تدوین گردیده استساختمانی روشهای مختلفی جهت پایداری 

به ماهیت زلزله و ناگزیر بودن جرم ساختمان که موجب حاصل شدن نیروی اینرسی و به طبع آن نیروهای سختی و میرایی در 

ت که یکی از عوامل اصلی مخرب در سازه می گردد، بسته به شرایط دینامیکی سازه موجب تغیرات نسبی در جابجایی طبقا

ساختار ساختمان است می شود؛ با در نظر داشتن مطلب فوق این سوال پیش می آید که چگونه می توان ساختمان را از لرزش 

رسید و بدین گونه فلسفه ( 9839نعیم و کلی، )کالنتارینتز .ا.، به ذهن ج9191زمین جدا کرد، این فکر اولین بار در اوت 

جدا سازهای لرزه ای به دلیل سختی جانبی کم نسبت به سازه که . قاوم لرزه ای یا همان جدا ساز لرزه ای آغاز شدطراحی م

باعث کاهش مقدار شتاب انتقالی به ساختمان و همچنین افزایش جابجایی نسبی در جداگر می شود، می توانند جابجایی نسبی 

 .طبقات را کاهش دهند

 

 مروری بر مطالعات گذشته

به دلیل عملکرد غیر متعارف جداسازها نسبت به عناصر سازه تا کنون انواع مختلفی از سیستم جداساز لرزه ای چه از لحاظ 

از انواع جداسازهای پایه می . هندسه و چه از لحاظ عملکرد طرح و بررسی گشته است و همچنان شاهد طرح های نوین هستیم

 .توان به موارد زیر اشاره کرد

که در  (Lead-Rubber Bearing- LRB)نشیمن های الستیک با هسته سربی : شامل( 9شکل )م های االستومر سیست( الف

نشیمن  .در نیوزلند اختراع شده و به طور گسترده ای در نیوزلند، ژاپن و ایاالت متحده مورد استفاده قرار گرفته اند 9191سال 

، شرکت انگلیسی مؤسسه 9131در سال ؛  (High-damping Rubber Bearing- HDR)های الستیک طبیعی با میرایی باال 

تحقیقات سازندگان مالزیایی الستیک، یک ترکیب الستیک طبیعی ابداع کرد که میرایی ذاتی آن به حدی بود که نیاز به 

ی بسیار ریز،  روغنها یا استفاده از اجزای میراکننده اضافی را از بین برد؛ میرایی این ترکیب الستیکی از افزودن بلوکهای کربن

 .(9839نعیم و کلی، )رزینها و سایر پرکننده های ویژه حاصل می شود 

 

 
 جداساز االستومری با میرایی زیاد -از راست به چپ به ترتیب؛ جداساز االستومری با هسته سربی -1شکل 

 

 (The Hybrid Taisei Shake Suppression System- TASS)سیستم تاس : شامل( 1شکل )سیستم های اصطکاکی ( ب

فوالد ضد زنگ حمل می  -در این سیستم تمام بار قائم به وسیله المانهای تفلون. ژاپن توسعه یافته استتایسی  به وسیله گروه

ای بازگرداننده استفاده می به عالوه از نشیمن های الیه ای نئوپرنی که باری به آنها وارد نمی شود به منظور ایجاد نیروه. شود

که با استفاده از  (Resilient-Friction Base Isolation System- R-FBI)سیستم جداساز اصطکاکی پس جهنده  .شود

سطوح مشترک لغزنده متعدد در یک نشیمن، سرعت بین باال و پائین نشیمن بر تعداد الیه ها تقسیم شده و در نتیجه سرعت 

 Friction Pendulum)سیستم آونگ اصطکاکی  .ی شود که ضریب اصطکاک پائین حاصل شودهر الیه آنقدر کوچک م

System- FPS)  سیستم جداسازی اصطکاکی است که به وسیله هندسه خاص خود، عمل لغزش و نیروی بازگرداننده را فراهم

. س فوالد ضد زنگ می لغزداین جداساز دارای یک قسمت لغزنده مفصلی است که بر روی یک سطح کروی از جن. می کند

سطح . سطحی از این قسمت لغزنده مفصلی که در تماس با سطح کروی است، با موادی با اصطکاک کم پوشیده شده است
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این سطح در یک شیار کروی که آن هم از . دیگر این لغزنده نیز کروی بوده و با الیه ای از فوالد ضد زنگ پوشیده شده است

با حرکت قسمت لغزنده از روی سطح کروی، جرم موجود از روی آن بلند . پوشیده شده قرار می گیرد ترکیباتی با اصطکاک کم

اصطکاک بین سطح لغزنده مفصلی و سطح کروی نیز . شده که این امر سبب ایجاد نیروی بازگرداننده در سیستم می شود

ب سازه جداسازی شده به وسیله شعاع انحنای سطح سختی مؤثر جداساز و دوره تناو. سبب ایجاد میرایی در جداسازها می شود

 .(9839نعیم و کلی، ) محدب کنترل می شود
 

 
 سیستم آونگ اصطکاكی -جداساز اصطکاكی پس جهنده -از راست به چپ بترتیب؛ سیستم تاس -2شکل 

 

با  FPSوجود یک سطح منحنی لغزشی در سیستم ،  (Sloped Rolling-Type Bearing- RTB)سیستم های غلتشی ( ج

استفاده از وزن روسازه ایجاد یک نیروی ذخیره شونده در سیستم می نماید، هرچند که وجود نیروی اصطکاک لغزشی سبب 

یک راه حل مؤثر برای کاهش بیشتر این نیروی منتقل شده، استفاده از سیستم غلتشی  .انتقال نیروی افقی به روسازه می شود

. (9833حسینی و سرور، )به جای سیستم لغزشی است، زیرا مقدار مقاومت غلتشی معموال بسیار کمتر از مقاومت لغزشی است 

 .از اشکال مختلف این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد

سال  که می توان از آن به عنوان اولین سیستم غلتشی یاد کرد در( 8شکل )گوی غلتان میان دو سطح مقعر  -

 .(Lee et al., 2007)طرح و ثبت اختراع گردید  (Touaillon, J. 1870)توسط تایلون  9399

 

 
 (Lee et al., 2007) سیستم جداسازگوی غلتان میان دو سطح مقعر -3شکل 

 

برسی  (Lin and Hone, 1993)توسط لین وهان  9118که در سال ( 4شکل )غلتک با مقطع دایره بر بستر تخت  -

با توجه به کدهای ، در جداساز پیشنهادیگردید که سختی جانبی صفر را نتیجه داد ولی به علت عدم وجود نیروی بازگرداننده 

 CBC 2001 and AASHTO)طراحی جداسازی لرزه ای مطابق با آیین نامه های یا مشخصات پل برای فعلی ساختمان 

جنگید این سیستم را با الحاق قطعات بازگرداننده بررسی  1999در سال  (Lee et al., 2007)غیر قابل قبول می باشد  (2000

 .(Jangid, 2000)کرد 

 

 
 (Lee et al., 2007)سیستم جداساز غلتک بر بستر تخت  -4شکل 
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در این جداساز اگر زاویه شیب . توسط کمنی اختراع گردید 9119در سال ( 1شکل )گوی غلتان بر بستر مخروطی  -

عالوه بر این با توجه به سطح شیب دار و . وطی کوچک باشد سختی جانبی سیستم به صفر نزدیک می گرددسطوح مخر

با این حال، با توجه به ماهیت تماس نقطه ای، ظرفیت . گرانش زمین عمل بازگشت به مرکز نیز در این سیستم انجام می گیرد

 .(Lee et al., 2007)باربری قائم سیستم کاهش می یابد 

 

 
 (Lee et al., 2007)سیستم گوی غلتان بر بستر مخروطی  -5شکل 

 

 (Jangid and Londhe, 1998)توسط جنگید و الندهی  9113غلتک با مقطع بیضوی بر بستر تخت که در سال  -

این سیستم به علت بیضوی بودن مقطع غلتک ها نیروی بازگرداننده را تامین می نماید ولی مقداری شتاب قائم در . بررسی شد

 . (9833حسینی و سرور، )روبنا ایجاد می کند 

پاسخ  (Tsai et al., 2006)تسائی و همکاران توسط  1992شکل که در سال  Vتک غلتکهای متعامد بر بستر  -

. (9833حسینی و سرور، )برابرکوچکتر آزمایش و بررسی کردند  9.1این سیستم را جهت جدا سازی پل با مقیاس  لرزه ای

را ( 2شکل )ای جهت جداسازی پل ها بزرگراه سیستم مشابه (Lee et al., 2007) 1999لی و همکاران در سال  همچنین

 .طرح و بصورت تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی بررسی کردند

 

 
 (Lee et al., 2007)سیستم ارائه شده توسط لی و همکاران  -6شکل 
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طرح و  (Wang et al., 2014)توسط هانگ و همکاران  1994شکل در سال  Vجفت غلتکهای متعامد بر بستر  -

اما به . این سیستم از نظر هندسه شبیه ترین جداساز به سیستم جفت غلتکهای متعامد بر بستر مقعر می باشد. بررسی گردید

دلیل خطی بودن سطوح شیبدار عملکردی خطی داشته و سختی جانبی سیستم در طی غلتیدن غلتک بر روی سطوح شیبدار 

 ( .9شکل )ثابت می ماند 

 

 
 (Wang et al., 2014)شکل  Vسیستم جفت غلتکهای متعامد بر بستر  -7شکل 

 

 معرفی سیستم جفت غلتکهای متعامد بر بستر مقعر

برای  (Orthogonal Pairs of Rollers on Concave Beds - OPRCB)جداساز جفت غلتکهای متعامد بر بستر مقعر 

مجددا همراه با رو بنا  توسط حسینی و سرور 1999توسط حسینی و کنگرلو طرح و بررسی و در سال  1999اولین بار در سال 

نمونه اولیه ساخته شده این سیستم  .(Hosseini & Soroor, 2010) به صورت سازه دو بعدی جدا سازی شده بررسی گردید

در تکمیل نمونه آزمایشگاهی به جهت هماهنگ کردن حرکت جفت غلتک آنها را به وسیله  .نشان داده شده است( 3شکل )در 

ت غلتک می تواند در این سیستم صفحه فوقانی جف. اتصال دو صفحه انتهایی همراه با اتصال بالبرینگ به هم متصل نمودند

بصورت آزاد در یک جهت افقی حرکت کند و ترکیب متعامد جفت غلتکها حرکت آزادانه صفحه فوقانی را در دو جهت افقی 

 .همچنین بستر مقعر با وجود گرانش زمین نیروی بازگرداننده سیستم را تامین می نماید. میسر می سازد

 

 
 (1386 ،ینیكنگرلو و حس)مدل آزمایشگاهی اولیه  -8شکل 
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 تگاه معادالت حركت سه بعدیدسمطالعه تحلیلی سیستم و 

همراه  به دلیل پیچیدگی مسئله و ماهیت غیر خطی هندسه و عملکرد این جداساز در این مطالعه به بررسی دقیقتر این سیستم

در حال سه ( غلتش خالص)با فرض عدم لغزش بین اجزا  جداساز این سیستم. بصورت سه بعدی پرداخته شده است با رو بنا

 Zبر حرکت قائم سیستم  Yو Xبه عبارت دیگر هر دو درجه آزادی . باشدمی Yو Xبعدی دارای دو درجه آزادی غیر متعامد 

 .(9814امیدعلی و همکاران، ) بر هم تاثیر گذارند Yو  Xدر نتیجه درجات آزادی . پذیرندتاثیر گذاشته و متعاقبا تاثیر می

در این بخش با استفاده  .(1شکل ) باشدمی Yو Xدو درجه آزادی همچنین هر تراز طبقه از روبنا نیز در حالت سه بعدی دارای 

-روبنا می( طبقه)برای سیستم جداساز در تراز بیس و هر تراز  Yو X از معادالت حرکت که شامل دو معادله حرکت در راستای

درجه آزادی برای  1+3در مجموع . پرداخته شده استبه تشکیل دستگاه معادالت حرکت سه بعدی سازه جداسازی شده  باشد،

شکل کلی دستگاه معادالت حرکت این سیستم به علت هندسه غیر خطی و حضور مقاومت . هر راستا در نظر گرفته شده است

 .باشدمی غلتشی، با دستگاه معادالت سیستم های معمول کمی متفاوت

 

 .باشدمی (9)به صورت معادله فرم کلی دستگاه معادالت در قالب ماتریس  

(9)     2

ff f non f ff f ff f f ff s fs sM U CM U C U K U F M I X M X      

به ترتیب شتاب، سرعت و جابجایی نسبی و fUو fU،fUبه ترتیب جرم، میرایی و سختی و ffKو ffM،ffCکه در آن

nonCM باشد؛ همچنینمیرایی جرمی غیر خطی میfF ،نیروی خارجیI ،ضریب تاثیرsX شتاب نگاشت در سه جهتX

،Y وZ اندیس. باشدو میf مربوط به درجات آزادی جداساز و روبناs مربوط به درجات آزادی تکیه گاه وnon  مربوط به

جمله 12در معادله . مقادیر غیر خطی در دستگاه معادالت می باشد
fs sM X سیستم تاثیر تحریک زلزله را بر درجات آزادی 

2همچنین جمله. (Tahamouli Roudsari & Hosseini, 2013)دهد جداساز و روبنا نشان می

non fCM U  نیروی جانب

 .گرددمرکز است که به علت هندسه غیر خطی بستر حاصل می

باشد که بصورت تغییر شکل این سیستم جداساز به لحاظ هندسه غیر خطی دارای دستگاه معادالت دینامیکی غیر خطی می 

یکی از بهترین روشهای عددی برای بایست از روش عددی بهره جست، منظور حل این معادالت میه گردد، ببزرگ بررسی می

 .(Greenberg, 1998)باشد می حل معادالت غیر خطی روش رونگه کوتا مرتبه چهار

 

 
 (1394امیدعلی، ( )شکلپس از تغییر )درجات آزادی سه بعدی در سازه سه طبقه  نمودار -9شکل 
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 MATLABخروجی نرم افزار نوشته شده در 

برای . شودانجام و نتایج ارائه می MATLABدر این بخش یک نمونه تحلیل کامل با استفاده از نرم افزار نوشته شده در محیط 

در نظر گرفته شده است؛ که در حالت سه بعدی ابتدا بصورت پایه  9جدول انجام این تحلیل یک سازه سه طبقه با مشخصات 

 PGAبا  Imperial Valley-06 (ngawest2, 2015)ت غلتشی تحت اثر زلزله ثابت و سپس جداسازی شده با حضور مقاوم

در این مثال سختی طبقات بر اساس پریود مود اول سازه مطابق با . شودتحلیل می( بر اساس تاریخچه شتاب قائم) 0.7gبرابر

محاسبه و در ( 1جدول )ثانیه  0.3برای سازه سه طبقه برابر( تعداد طبقات N) ASCE 7-10 2010آیین نامه  0.1Nرابطه

الزم به ذکر است . در نظر گرفته شده است 0.5همچنین نسبت میرایی نیز بر اساس مود اول سازه برابر. نظر گرفته شده است

باشد اما در مثال فوق این مقادیر برابر صفر نرم افزار نوشته شده قادر به گرفتن مقادیر میرایی و سختی در تراز جداساز نیز می

 .باشدباشند؛ همچنین هندسه سیستم جداساز در این مثال مطابق با نمونه آزمایشی میمی

 
 زه سه طبقه جدا سازی شدهمشخصات سا -1جدول 

Dimension of Analysis: 3D(3) Or 2D(2): 3 
  

 

Number of the base isolated building Story: 3 
  

 

Radius of the Rollers that rolling in X Direction => r= 0.01 m 
 

 

Radius of the Concave Beds in X Direction => R= 0.26 m 
 

 

Radius of the Rollers that rolling in Y Direction => r= 0.01 m 
 

 

Radius of the Concave Beds in Y Direction => R= 0.26 m 
 

 

Mass of a Roller that rolling in X Direction: 2.7 Kg 
 

 

Mass of Top Concave Bed: 36 Kg 
 

 

Mass of a Roller that rolling in Y Direction: 2.7 Kg 
 

 

Mass of Base: 12000 Kg 
 

 

Mass of stories in one Row: 12000 12000 12000 Kg 

Damping of BaseStory in X Direction: 0 N/m^2 
 

 

Damping of BaseStory in Y Direction: 0 N/m^2 
 

 

Damping Ratio for Superstructure in X Direction: 0.05 
  

 

Damping Ratio for Superstructure in Y Direction: 0.05 
  

 

Stiffness of BaseStory in X Direction: 0 N/m 
 

 

Stiffness of stories in X Direction in one Row: 31582734 26318945 15791367 N/m 

Enter Stiffness of BaseStory in Y Direction: 0 N/m 
 

 

Enter Stiffness of stories in Y Direction in one Row: 31582734 26318945 15791367 N/m 

Earthquake Record for X Direction: 0.7g* Imperial Valley-06, H-E06140  

Earthquake Record for Y Direction: 0.7g* Imperial Valley-06, H-E06230  

Earthquake Record for Z Direction: 0.7g* Imperial Valley-06, H-E06-UP*  

 

 
 مقادیر پریود روبنا -2جدول 

Direction: X , Y 

Mode: 1 2 3 

Period: 0.3 0.12247 0.07746 
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 تحلیل سازه پایه ثابت

. بصورت پایه ثابت در حالت سه بعدی تحلیل شده است 9در این بخش روبنای سازه جداسازی شده با مشخصات جدول 

 .باشندخروجی تحلیل این سازه می 4تا  9های نمودار

 

    

 
 Xشتاب مطلق تمامی طبقات سازه پایه ثابت در راستای  و جابجایی تاریخچهاز راست به چپ  – 1نمودار 
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 Yشتاب مطلق تمامی طبقات سازه پایه ثابت در راستای  و جابجایی تاریخچهاز راست به چپ  – 2نمودار 

 

 تحلیل سازه جداسازی شده

 .باشدمی 9خروجی تحلیل سازه سه طبقه جداسازی شده در حالت سه بعدی و مشخصات منطبق با جدول  19تا  8نمودارهای 

 

 
 Xتاریخچه جابجایی افقی پایه جداساز در راستای  -3نمودار 
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 Xتاریخچه شتاب مطلق افقی پایه جداساز در راستای  -4نمودار 

 

 
  Yتاریخچه جابجایی افقی پایه جداساز در راستای  -5نمودار 

 

 
 Yتاریخچه شتاب مطلق افقی پایه جداساز در راستای   -6نمودار 

 

 
 تاریخچه جابجایی قائم پایه جداساز  -7نمودار 
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 تاریخچه شتاب قائم پایه جداساز  -8نمودار 

 

 
 Xتاریخچه جابجایی تمامی طبقات در راستای   -9نمودار 

 

 
 Xتاریخچه شتاب مطلق تمامی طبقات در راستای   -11 نمودار

 

 
 Yتاریخچه جابجایی تمامی طبقات در راستای   -11نمودار 
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 Yتاریخچه شتاب مطلق تمامی طبقات در راستای   -12 نمودار

 

 
 rغلتشی تاریخچه ضریب مقاومت -13 نمودار

 

 
 Nتاریخچه عکس العمل عمود بر سطح  -14 نمودار
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 Uplift Forceتاریخچه   -15 نمودار

  

 
 Yو  Xمنحنی رفتار چرخشی حركت بیس در راستای به ترتیب از راست به چپ   -16 نمودار

 

به بعدی  سهتوانایی اتالف انرژی توسط مقاومت غلتشی در سیستم جداساز جفت غلتکهای متعامد در حالت  92 در نمودار

 .به خوبی مشهود است Yو  Xترتیب در راستای 
 

 مقایسه پاسخ در دو حالت پایه ثابت و جداسازی شده

در حالت )، تاریخچه پاسخ شتاب مطلق و پاسخ جابجایی OPRCBدر این قسمت به جهت مقایسه بهتر عملکرد جداساز 

 .ارائه شده است Yو Xتراز طبقه سوم در دو حالت پایه ثابت و جداسازی شده در دو راستای ( جداسازی شده نسبت به جداساز
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 Xدر راستای  3تاریخچه جابجایی طبقه   -18نمودار 

 

 
 Yدر راستای  3تاریخچه جابجایی طبقه   -19نمودار 

درصد  49در حالت جداسازی شده حدودا ( نسبت به پایه)مقدار حداکثر جابجایی  91و  93های با توجه به نمودار

 .باشدحالت پایه ثابت می

 

 
 Xدر راستای  3تاریخچه شتاب مطلق طبقه   -21نمودار 
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 Yدر راستای  3تاریخچه شتاب مطلق طبقه   -21نمودار 

 

درصد  11شود مقدار حداکثر شتاب مطلق تراز طبقه سوم در حالت جداسازی شده حدودا همانگونه که مشاهده می

 .باشدحالت پایه ثابت می

 

 نتیجه گیری

عملکرد خوبی در کاهش شتاب  توان گفت جداساز زوج غلتکهای متعامد بر بستر مقعر دارایهای اخیر میبا توجه به مقایسه

جداساز . ای داردهای لرزهعملکرد بسیار خوبی در کاهش پاسخ BCRPO جداساز .باشدمی( نسبت به پایه)مطلق و جابجایی 

تواند بدون نگرانی از جهت ورود موج زلزله به ساختمان مورد پیشنهادی با آزادی حرکت در تمام جهات در صفحه افقی می

تواند رفتار سخت شونده جداساز پیشنهادی در مقایسه با سایر جداسازهای االستومری و اصطکاکی می .یرداستفاده قرار گ

جداساز دارای همچنین این سیستم  .های نسبتاً بزرگ به سیستم جداسازی شده بدهدتری را در جابجاییعملکرد مناسب

، شعاع بستر، شعاع غلتک و rبه ضریب مقاومت غلتشی مقدار این استهالک وابسته. باشدقابلیت مستهلک کردن انرژی می

در نتیجه با طراحی مجموعه . باشدمقدار مقاومت غلتشی خود تابعی از جنس سطوح در تماس می. باشدوزن ساختمان می

 .مطلوب دست یافتتوان به میزان استهالک انرژی می BALTAOعوامل ذکر شده به وسیله نرم افراز در محیط 

 

ای این سیستم، تاثیر پذیری درجات آزادی افقی از مولفه قائم زلزله موضوعی است که در مطالعات آینده می در بررسی لرزه

توان از فنر و دمپر متمرکز همچنین به جهت کاهش دامنه جابجایی و افزایش پریود سیستم می. تواند مورد بررسی قرار گیرد

 .(9818امیدعلی و همکاران، ) گردداستفاده نمود، البته این شیوه باعث افزایش شتاب انتقالی به سیستم میدر تراز جداساز 
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