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 چکیده 

خاصیت  زلزله، برابر در سازه رفعالغی درکنترل براي استفاده دارشکلی حافظه مواد موردنظر خصوصیات

 امکان مواد این باالي نسبی قیمت به دلیل. است آنها بازگردانندگی خاصیت و باال انرژي استهالك

 موجود ازمصالح استفاده بهینه، حداکثر طرح یک وسیله به باید و ندارد وجود سازه آنها در کامل استفاده

ر نظر گرفتن این اصل، استفاده از آلیاژهاي حافظه دار شکلی به بنابراین در این مقاله با د .گیرد انجام

در انتها با مقایسه . صورت کابل در جداساز لرزه اي از طریق مدلسازي اجزاء محدود بررسی شده است

بدون استفاده از آلیاژهاي )رفتار سیستم جداساز مجهز به مصالح هوشمند و جداساز لرزه اي عادي 

توان نتیجه گرفت که بدلیل تغییر نمودار رفتاري، میراگر جدید در عین رفتار می ( حافظه دار شکلی

بازگردانندگی داراي استهالك انرژي باالتر و در نتیجه قابلیت کاهش تغییر شکل هاي ماندگار بر سازه را 

باقی  در واقع دلیلی که استفاده از این مصالح را در جداساز توجیه می کند توانایی بازگردانی و .دارد

 .نگذاشتن کرنش پسماند در سازه است

 

 جداساز لرزه اي، آلیاژ حافظه دار شکلی، بازگشت پذیري: واژگان كلیدی
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 مقدمه 

. اشد پاسخ سازه را به نحو چشمگیري کاهش دهدب می قادر که است سازه غیرفعال کنترل روشهاي از یکی اي جداسازي لرزه

 در روش این. کنند سیستم انعطاف پذیر بین سازه و فونداسیون، حرکات سازه را از زمین جدا می در این روش با قرار دادن یک

در  مهندسی دانش نظر از چه و ساخت تکنولوژي نظر از چه مختلف امکانات گرفتن قرار دسترس در علت به اخیر هاي دهه

اتالف  یتاهم. لزله به عرصه عمل وارد شده استها در برابر ز به منظور مقاوم ساختن سازهخصوص تحلیل، طراحی و اجرا 

سازه هاي مهندسی عمران، ساختن مصالحی که توانایی کاهش ارتعاش سازه را داشته باشند مورد توجه قرار ی در طراح يانرژ

 ویسکواالستیک، اصطکاکی، هاي سیستم مانند مختلف هاي صورت به امروزه انرژي کننده مستهلک هاي سیستم .داده است

 و پایداري کم، مفید عمر قبیل از مشکالتی ها سیستم این همه. میشوند استفاده ویسکوز و هیستریتیک الستوپالستیکا

 دارند زلزله وقوع از پس سازه درهندسه واعمال تغییر زلزله از پس تعویض به احتیاج و نصب سختی نگهداري، خستگی،

 .(9831قاسمیه، )

 

 و میالدي  31 دهه در بیشتري میزان به و میالدي شصت دهه ودر شده کشف 9181 سال در شکلی دار حافظه مواد

آلیاژهاي حافظه دار شکلی در . (9831قاسمیه، ) گرفتند قرار بسیاري توجه مورد شد، معرفی هوشمند مواد ایده که هنگامی

در . و آلیاژهاي آهن محدود می شوندتیتانیوم، آلیاژهاي بر پایه مس -استفاده هاي کاربردي تقریبا به سه نوع آلیاژهاي نیکل

8جنگ افزار نیروي دریایی را در آزمایشگاه( NiTi)آلیاژهاي نیکل تیتانیوم   و وایلی 9، بوهلر9191سال 
(NOL)  کشف کردند .

 .(Santos, 2011) نامیدند  براي احترام به محل کار آنها، این خانواده از آلیاژها را نیتینول

دار شکلی و فوق االستیکی بدلیل تبدیل بین دو سازه کریستالی با ترکیب شیمیایی یکسان با نام در نیتینول، اثر حافظه 

این تبدیل که بدون تغییر حالت در جامدات، اثر حافظه دار شکلی و فوق االستیکی . هاي استنیت و مارتنزیت رخ می دهد

ها به صورت تعاونی با ایجاد اعوجاج به یک ساختار در مدت این تبدیل، اتم . ایجاد می کند، تبدیل مارتنزیتی نام دارد

، تبدیل (آلیاژ هاي حافظه دار شکلی)ها  SMAدر .کریستالی متفاوت با ترکیب شیمیایی یکسان، تغییر چیدمان می دهند

با ( انرژي پایین)ن با نام استنیت، به یک حالت دماي پایی( انرژي باال)مارتنزیتی، مواد را از حالت اصلی اولیه، یا حالت دماي باال

 ASدر حین سرمایش و  Mfو  Ms: داراي چهار دماي تبدیل است SMAدر تنش حالت آزاد، یک .نام مارتنزیت تبدیل می کند

تبدیل از آستنیت به )به ترتیب دما در شروع و پایان تبدیل مستقیم ( با)دو دماي اول . در حین گرمایش AFو 

تبدیل از مارتنزیت به )دماهاي شروع و پایان تبدیل معکوس( با)دو دماي بعدي . دهندرا نشان می (مارتنزیت

 .(Santos, 2011) دمایی است که باالتر از آن مارتنزیت کامالً ناپایدار می شود Afهستند، ( آستنیت

. نشان داده شده است a=.3015nmبا  9توپر است که در شکل ( مکعبی)حالت دماي باال یا استنیت، یک شبکه فضایی 

 و  Niدر نیتینول هر اتم نیکل با هشت اتم تیتانیوم احاطه شده است، اتم هاينشان داده شده است،  9همانطور که در شکل 

Ti  در سلول واحد، در بیشینه فاصله از هم قرار دارند. 

                                                           
1 Buchler 
2Wiley 
3Naval Ordnance Labratory 
4 NITINOL 
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 سلول واحد آستنیت: 1شکل 

نشان داده شده است، که بدلیل رفتار هیسترزیس آن قابلیت   ر شکل نموداري رفتاري آلیاژ هاي حافظه دار شکلی د

 .بازگشت پذیري را بوجود می آورد

 

 (Attanasi, 2009) نمودار رفتاری آلیاژ حافظه دار شکلی: 2شکل 

 

 
 روش تحقیق 

کلیه قابها برابر ارتفاع طبقات در(. 8شکل)طبقه می باشد  سازه مورد مطالعه دراین تحقیق به صورت قاب فوالدي خمشی 

کیلوگرم برمترمربع و به صورت بارمرده درنظرگرفته شده  51 و 051میزان بارمرده و زنده طبقات به ترتیب . متر می باشد 8

همچنین در تراز جداسازي یک دیافراگم صلب در نظر گرفته . باشدمتر می 5عرض بارگیر کلیه قابها در طبقات، برابر . است

بصورت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی مورد بررسی قرار  ABAQUSنظر در نرم افزار اجزاي محدود مدل مورد . شده است

مشخصات اعضاي تیر و ستون قابهاي مورد مطالعه که (. رفتار غیرخطی در ماده در نظر گرفته شده است نه در هندسه)گرفتند 

همچنین فرض بر این بوده . نشان داده شده است 9بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان طراحی شده است، در جدول 

 .است که سازه جداسازي شده براحتی اجازه تغییرمکان داشته باشد و هیچگونه محدودیتی از این لحاظ ندارد

 

 شماتیکی از قاب مورد مطالعه: 3شکل 
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 مشخصات قاب مورد مطالعه: 1جدول 

frame 
Period 

Column Beam 
Isolated Non-isolated 

4-St 2.46 0.54 IPB 240 IPB 220 

و مشخصات   نمودار رفتاري جداساز لرزه اي و آلیاژهاي حافظه دار شکلی به همراه پارامترهاي مورد استفاده در شکل 

 .نشان داده شده است  جداساز لرزه اي مورد استفاده در جدول 

 

 ب                    الف   

 (Attanasi, 2009)نمودار رفتار آلیاژ حافظه دار شکلی: از لرزه ای عادی  بنمودار رفتار جداس: الف: 4شکل 

 

 (Attanasi, 2009) مشخصات جداساز لرزه ای مورد استفاده: 2جدول 

LRB 500 

500 mm  Diameter 

1.62 kN/mm  Effective 

horizontal stiffness 

162 mm  Seismic design 

displacement 

28%  Hysteretic damping 

ratio 

147 kN Vy Yielding shear 

262 kN Vd Design shear 

17.5 mm Uy Yielding 

displacement 

162 mm Ud Design 

displacement 

8.4 kN/mm K Initial stiffness 

0.8 kN/mm rk Second stiffness 

در برابر جداساز لرزه اي در این تحقیق از سختی  SMAجهت ساده سازي و همچنین به دلیل کوچک بودن سختی 

و قابلیت و نمودار رفتاري ( در جداساز لرزه اي با آلیاژ حافظه دار شکلی صرف نظر شده است SMAاز سختی کابل ) جداساز 

SMA معرفی رفتار براي . به منظور بررسی رفتار جداساز لرزه اي تقویت شده با الیاژ هاي حافظه دار شکلی استفاده شده است

الزم به ذکر است که براي لینک . آلیاژ حافظه دار شکلی به برنامه آباکوس از برنامه نویسی به زبان فرترن استفاده شده است
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در نمودار  β. شدن برنامه هاي آباکوس و فرترن و ویژوال استودیو باید از ورژن هاي خاص این سه نرم افزار استفاده شود

ار پارامتري است که می تواند بر میزان اتالف انرژي این آلیاژ در نمودار رفتاري تاثیرگذار باشد که در این رفتاري آلیاژ حافظه د

براي آنالیز رفتار لرزه اي قابهاي مورد . تحقیق میزان تغییر این پارامتر بر رفتار جداساز لرزه اي هوشمند نیز بررسی خواهد شد

 .س استفاده شده استمطالعه از نمودار شتاب نگاشت زلزله طب

چگونگی بررسی روایی و پایایی )در این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گیري، ابزارهاي پژوهش 

 (.مستثنی هستند چارچوباز این  غیر پژوهشیمقاالت )شود  و روشهاي تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می( ابزارها

 

  يافته ها

 یرفتار دو جداساز لرزه ا یعدد یبررس -2-1

 یراییبا استفاده از محاسبه م ينرم افزار اجزا محدود رفتار دو جداساز را از لحاظ اتالف انرژ يها یخروج یلاز تحل پیش

 .کرد یمخواه یبررس  و شکل ( 9)توسط رابطه یسترزیسه

        (9)  

 
 

مساحت مستطیل مشخص شده با خط چین آبی  A2نی جداساز و مساحت درون منح A1شکل پذیري و  µدر روابط باال

 :بنابراین براي جداساز لرزه اي عادي خواهیم داشت. است

 

 

 

 :و براي جداساز لرزه اي  تقویت شده با آلیاژ حافظه دار شکلی خواهیم داشت

 

 

 

 : 9 برابرβبا در نظر گرفتن 

 
 

نامه اجزا محدود ، نمودار رفتاري جداساز لرزه اي با آلیاژ حافظه دار شکلی با انجام تحلیل بر روي مدل ایجاد شده در بر

همچنین نمودار رفتار جداساز لرزه اي عادي به صورت و  0و 9 ،5به ترتیب به صورت اشکال  β  ،1755 =β=  1705 و β=9براي 
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 دار حافظه آلیاژ با شده تقویت اي لرزه اسازجد رفتاري نمودار بر βاشکال تاثیر تغییر پارامتر  این در .بدست آمده است3 شکل

این نتیجه برداشت خواهد شد که با کوچک تر شدن مقدار  0 تا 5با توجه به نمودار هاي اشکال . کرد مشاهده رامیتوان شکلی

β شد ترخواهد متقارن فشار و درکشش شکلی دار حافظه آلیاژ همراه جداساز رفتار . 

 

 
 (β=1)ز لرزه ای با آلیاژ حافظه دار شکلینمودار رفتار جداسا :5شکل 

 

 

 
 (β=57.5)نمودار رفتاری جداساز لرزه ای با آلیاژ حافظه دار شکلی :6شکل 

 

 
 (β=5755)نمودار رفتاری جداساز لرزه ای با آلیاژ حافظه دار شکلی :.شکل 
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 نمودار رفتار جداساز لرزه ای عادی :8شکل 

 

 هنشان داده شد 1و جداساز تغییر مکان پاي ستون در قسمت جداسازي شده  در شکل به منظور انجام مقایسه اي بین د

تغییر مکان پسماند ناچیز و نزدیک به صفر می باشد و این  SMAبر طبق این نمودار در سیستم جداساز تقویت شده با . است

می تواند منجر به کاهش تاثیر زلزله بر  سازه که  استبزرگترین مزیت استفاده از این آلیاژ ها در مقایسه با جداساز هاي عادي 

 . شود

. نشان داده شده است 99و 91میزان انرژي جنبشی و انرژي داخلی دو جداساز به صورت مقایسه اي در شکل هاي 

ر همانطور که از اشکال فوق بر می آید میزان انرژي داخلی و انرژي جنبشی سازه، تفاوت قابل مالحظه اي ندارند ولی همانطو

 . که انتظار می رفت مقدار این دو براي جداساز تقویت شده با آلیاژ حافظه دار شکلی قدري بزرگتر است

 

 پای ستون در مکان جداسازی شده نمودار مقايسه تغییر مکان پسماند: 9شکل 
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 برای دو جداساز لرزه  ای نمودار انرژی جنبشی سازه: 15شکل 

 

 هنمودار انرژی داخلی ساز :11شکل 

 

 

 

  گیری بحث و نتیجه
طبقه در نرم افزار اجزا محدود آباکوس و به صورت دو مدل جداساز   ي جداسازي شده بصورت قابدراین تحقیق سازه

 ،در مدلسازي و انجام تحلیل. و جداساز تقویت شده با آلیاژهاي حافظه دار شکلی در نظر گرفته شده است (مرسوم) عادي

در نمودار  SMAنمودار تنش و کرنش دو جداساز یکسان و فقط رفتار پرچم گونه ناشی از وجود سختی و دیگر پارامترهاي 

هاي انجام گرفته نتایج با توجه به بررسی.جداساز با آلیاژ حافظه دار شکلی به عنوان تفاوت دو جداساز در نظر گرفته شده است

 .را بصورت زیر می توان بیان کرد

میزان اتالف انرژي در و همچنین  .بیشتر است SMAه اي عادي از جداساز تقویت شده با جداساز لرز میرایی هیسترزیس

 این چه هر که آمده بدست نتیجه این گرفته انجام هاي تحلیل با که است βمتاثر از پارامتر  SMAنمودار رفتاري جداساز با 

 .شتدا خواهد فشار و کشش در تري متقارن رفتار جداساز باشد کوچکتر پارامتر

 SMA جداساز با سازه به ورودي انرژي از کمتر عاديمیزان انرژي ورودي به سازه به علت اتالف انرژي بیشتر جداساز 

در جداساز لرزه اي توانایی بازگردانیی است که این مواد به این جداساز خواهند بخشید  SMAمهمترین مزیت استفاده از  .است
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مصالح را در جداساز توجیه می کند توانایی بازگردانی و باقی نگذاشتن کرنش پسماند در و در واقع دلیلی که استفاده از این 

 . سازه است
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