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 چکیده

بدلیل کاهش  همزمان تغییر استفاده از جداگرهای لرزه ای  ر،یاخ یدر سالها

بررای طراحری سراختمانهای مقراوم در     مکان بین طبقه ای و شتاب طبقات، 

 یرامرون پ یعیوسر  یقرات تحق ،همچنین اند. قرار گرفتهمورد توجه برابر زلزله 

 یرن قرام  زلزلره آزراز شرده اسرت. در ا      لفره مواثرر  و  گسل یکنزد یزلزله ها

شرده برا    یطبقه، جداسراز  11و  8،  3 یفوالد ینوع قاب خمش 3، پژوهش

و  یافقر  یهمزمان تحت مولفره هرا   ثابت،  یهو پا1 یاصطکاک یجداساز پاندول

گسرل قررار گرفتره انرد. برا       یرک نزد ینگاشت هرا  یافق مؤلفه ینهمجن ،قام 

 یخچره تار یخطر  یرر ز ینرامیکی د یرل تحل ،SAP2000استفاده از نرم افرزار 

مؤلفه قرام  زلزلره،    اثر .یدندگرد یسهمقا یکدیگربا  یجنتا وانجام گرفته  ی،زمان

 ینسرب  ییشرتاب و جابجرا   ،بررکنش  نیروی یه،برش پا یلرزه ا یبر پاسخ ها

 یرن اسرت. ا  متفراوت بروده   یره، پا شده یجداساز یقابهادر بخصوص  ،طبقات

 8مؤلفه قرام  در قراب    جهت قام  دارد. یدر پاسخها را یرتاث یشترینمولفه، ب

حالرت   و  %64ثابت، حدود  یهحالت پا در ،را یهپا یعکس العمل فشار طبقه،

مولفه قرام  زلزلره   اعمال است. لذا،  دادهکاهش  %15از  یشب ،شده یجداساز

بروده   یتخاص، حامز اهم یساختمان ها یاثرات آن و بخصوص برا یبررس و

 رسد.   یبنظر  م ین نامه ضرورییبحث در آ ینو وجود ا

 

 یرل تحل یره، پا یگسل، جداساز یکمولفه قام  زلزله، زلزله نزد: کلمات کلیدی

 یفوالد یقاب خمش  ی،خط یرز ینامیکید

 

 مقدمه

 یرروی تازه ای برای مقاوم نمودن سازه ها در برابرر ن  روشهای یر،درسالهای اخ

برا روشرهای معمرول و     یسره مورد استفاده قرار گرفته است که در مقا یجانب

باشند و گرچره   یم یشتریب ییکارا ییدارا ی،مانند بادبند وقاب خمش یسنت

هرای خراص    زپروژها یاریهای باالتری را در بردارند، اما برای بس ینهنسبتا هز

 .باشند یاقتصادی م یهها، دارای توج یمارستانمانند ب

گسرل و   یرک نزد یخاص در حوزه هرا  یبودن احداث سازه ها یرناپذ اجتناب

 یناز زمر  یناشر  یاسرتهال  انررژ   یبرا یلرزه ا یاستفاده از جداسازها یدفوا

و شرتاب طبقرات، باعرث     یطبقه ا ینمکان ب ییرلرزه ها و کاهش همزمان تغ

دو موضروع گشرته اسرت.     یرن ا یرو یراخ یدر سالها یاریبس یقاتانجام تحق

و تجمع آثرار   یخواص امواج برش یلگسل به دل یکنزد یزلزله ها مشخصات

دور  یبا مشخصات زلزله هرا  ییتفاوتها یختگیگس یرمس یامواج در جلو ینا

رکوردهرا،   یبلنرد در ابتردا   یرود از گسل دارند . وجود حرکت پالس گونه با پر

گسرل ،   یبزرگتر بودن مولفه عمود بر جهرت گسرل نسربت بره مولفره مرواز      

ضرربه گونره برر     یرویو انتقال آن در مدت زمان کوتاه ، اعمال ن یانرژ تجمع

   2سررعت  یشینه، نسبت باال ب یختگیگس یشروپ یرموجود در مس یسازه ها

                                                 
1-Friction Pendulum System (FPS) 
2- Peak Ground  Velocity(PGV) 

براالتر ، از   4ییو جابجرا  سررعت  ،شرتاب  یشرینه و وجود ب 3  شتاب یشینهبه ب

گسرل نسرب بره دور از     یرک نزد یزلزله ها یقابل توجه رکوردها یتفاوت ها

گسرل   یکنزد یلرزه ها ینمشخصات زم یاختالف اصل [1]. باشد یگسل م

در ازلررب  یررودپررالس بلنررد پر یررکدور از گسررل ،وجررود  یلرررزه هررا ینبررازم

لررزه عمرود برر     یناز زم ییباشد که در مولفه ها یگسل م یکنزد یرکوردها

جهرت   یراتاثاز تر  یپالس هرا ناشر   ینا کهافتد  یگسل ، اتفاق م یختگیگس

 [2].گسل است  یدامم یها ییجابجا یارو به جلو   و  یختگیگس یدار

سرال   یجاز دو زلزلره نرورثر   یمردرن ناشر   یسازه ها یها یعمده خراب بخش

 یلررزه هرا   ینبه اثررات زمر   ،گسترده یقات، پس از تحق1991و کوبه 1996

مفصل برا   یگزارش 1991. هال در دسامبر [3]یدندگسل مرتبط گرد یکنزد

 یرک لررزه نزد  ینبه زم یفوالد یخمش یپاسخ قابها یمطالعه پارامتر"عنوان 

 یبراال  یمکران  ییرر تغ یراز از ن ی،حراک  یر  تحق یرن ا یجکرد . نترا  رامها "گسل 

برا   یسره گسرل در مقا  یرک نزد یمرورد نظرر بره عنروان رکوردهرا      یرکوردها

شرربتدار و  [1]. باشرد  یمر  یفعلر  یلررزه ا  ینامره هرا   یینآ یها یتمحدود

جداسراز   ه برا شرد  یجداسراز  یهرا سرازه  یا( پاسرخ لررزه  2011همکارانش)

لررزه   ینرا تحرت زمر   جداساز پانردولی اصرطکاکی   و 5الستیکی هسته سربی

بزرگ و پالس سرعت در  ییکه جابجا یافتندکردند و در یابیگسل ارز یکنزد

 یاهپاسرخ لررز   یجنترا  یبه طور قابل تروجه  تواندیگسل م یکنزد یرکوردها

 یرضرا و عل یبحمرزه شرک   [4]. دهرد  ییرر شرده را تغ  یجداسراز  یهرا سرازه 

در مقابرل   یلغزشر  گاههای یهبر تک یمتک ی( رفتار ساختمانها1331مذهب)

 یرزات در محافظت تجه یهپا یکردند که مشاهده شد جداساز یزلزله را بررس

در هنگرام وقروع زلزلره     یضررور  یهرا  یسساختمان و سرو یداخل یلو وسا

(اثرر مولفره   1385)یاسکندر یو تون یبحمزه شک]. 1[باشد یموثر م یاربس

نامتقررارن  یبتنرر یسرراختمان هررا یو قررام  زلزلرره در رفتارهررا یجررانب یهررا

 یپژوهشر  یطر (2008)یرداکس پروو . ]4[نمودنرد  یشده را بررس یجداساز

شده  یمرکب ساخته شده از فوالد و بتن جداساز یسازه ها یعملکرد لرزه ا

 ید [7].قررار داد  یگسرل را مرورد بررسر    یکنزد یها یکتحت تحر یهدر پا

طبقره،   16 یسرازه قراب بتنر    یا رزهعملکرد لر  یقیتحق یط (2014)هاواد

ثابرت   یهو پا6 باال یراییبا م یکیالست یاهه گا یهبا تک یهشده در پا یجداساز

و برررش طبقرره در سرراختمان  یممرران واژگررون یافررت،نمررود و در یسررهرا مقا

 ینسرب  ییکراهش جابجرا   یرل و بره دل  یابد یکاهش م یهشده در پا یجداساز

 [8]. یافتکاهش خواهند  یزن تونهاو س یرهات یداخل یروهایطبقات، ن

گسرل   یرک حوزه نزد یاثر مولفه قام  در زلزله ها یبررس ی تحق یناز ا هدف

 یباشد که بررا  یم یاصطکاک یشده با جداساز پاندول یجداساز یبر سازه ها

تحرت   یره، شرده در پا  یجداسراز  یفوالد یهدف قاب خمش ینبه ا یابیدست

                                                 
3- Peak Ground Acceleration(PGA) 
4- Peak Ground  Displacement(PGD) 
5- Lead-Rubber Bearing(LRB) 
6- High Damping Rubber Bearing(HDRB) 
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 یزلزلره هرا    ، ه  جنین مؤلفه افقری و قام  یافق یمولفه ها همزمان یکتحر

 شدند. یسهمقا یکدیگربا  یلرزه ا یو پاسخ ها رفتهگسل قرار گ یکحوزه نزد
 

 (FPS)یاصطکاک یجداساز پاندول

 ینلغرزش صرفحات بر    یرده که بره واسرطه پد   ییتوسط جدا سازها یجداساز

 یکری  ینرد، نما یرا برآورده م یساختمان مقصود از جداساز یهو پا یونفنداس

 یپانررردول یاسرررت. جداسرررازها  یرررراخ یمعمرررول سرررالها  یاز روشرررها

دسته از جداسازها ازلرب   ین.ایرندگ یدسته قرار م ین( در ا1)شکلیاصطکاک

در آنهرا   یپانردول  یتخاص یجادهستند که باعث ا یمنحن یسطح داخل یدارا

 یمر  یجراد را در آنهرا ا  یجالب یتجداسازها خاص ینشود. سطح انحنا در ا یم

جداسراز بروده و    یکه زمان تناوب آنها مستقل از سازه رو یبترت ینکند، به ا

. بره   یرد نما یمؤثر و دوره تناوب آن را کنترل م یشعاع انحناء جداساز، سخت

محاسربه   یرره تناوب پاندول از رابطه زدو یزیکیف ینبا توجه به قوان یکل رطو

 :شود یم

 

(1) 

 

تروان   یرا مر  یسرطح منحنر   یحرکت لغزنرده رو  یزن FPS مورد جداساز در

 یبررا  یندر نظرر گرفرت. بنرابرا    R یپاندول با دامنه حرکت یکمانند حرکت 

توان از رابطره   یدوره تناوب را م R انحنا یدارا یرینبا سطح ز FPS جداساز

جداسراز   یرن منحصر به فررد ا  یاتاز خصوص یکیخود  ینبدست آورد که ا 1

نشران داده شرده    2درشرکل شرماره    FPS جداساز یباشد. مدل دو خط می

 .است

 
 

 FPS  یجداساز اصطکاک -1شکل

 

 
  یقتحق روش

 یره طبقره پا  11و   8،   3 یدو بعرد  یفروالد  یخمش یقابها ی ،تحق ینا در

 یو قرام  زلزلره هرا    یافقر  یمولفره هرا   یکشده تحت تحر یثابت و جداساز

مورد نظرر در پهنره برا خطرر      یدو بعد یگسل قرار گرفتند . سازه ها یکنزد

 2855مطاب  ضوابط استاندارد  3خا  نوع  یو بر رو یادز یزیلرزه خ ینسب

 3.2و ارتفراع طبقرات    یمتر 1دهانه  6 یقابها دارا ینا .]9[شده اند طراحی

قرار دارنرد ،   یرهامرده و زنده در دهانه ت یثقل یباشند که تحت بارها یمتر م

و  Kg/m  2255برابرر   یبقابها به ترت ینا یمقدار بار مرده طبقات و بام برا

Kg/m 1855  برابر  بامو بار زنده طبقات وKg/m 155   با توجه به مبحرث

مقراطع   یطراحر  . ]15[ساختمان در نظر گرفته شده انرد  یشش  مقررات مل

 ساختمان یتنش مجاز مطاب  مبحث ده  مقررات ملاعضا بر اساس ضوابط 

مقطع ستونها از نوع جعبره   و IPEاز  یرهامقطع ت  .]11[تصورت گرفته اس

رکرورد زلزلره حروزه     3و قام   یافق یدر نظر گرفته شده اند . از مولفه ها یا

اسرتفاده شرده    یدو بعد یقابها یکتحر یخا  نرم برا یگسل بر رو یکنزد

پاسرخ   یفآمده است. ط 1رکوردها در جدول شماره  یناست. که مشخصات ا

در  2855رکوردها با توجه به ضوابط استاندارد  ین(متوسط اSaشبه شتاب )

 یبررا  .]9[درآمرده اسرت   یاسبه مق T2/5و  T 1/1تناوب یمحدوده زمانها

 یخچره تار یخطر  یرر ز ینرامیکی د یرل قابها از روش تحل ینا یو طراح یلتحل

روش حالرت   یناستفاده شده است ، ا =Ө 6/1 تتا با-یلسونبه روش و یزمان

 ینباشد . ا یم یشتاب خط یزمان یخچهتار یخط یرل زیاز روش تحل یخاص

انجرام شرده    SAP2000 یخط یرها با استفاده از امکانات نرم افراز ز یلتحل

 اند.

 

 یافته ها

، تحرت  FPSشرده برا    یثابت و جداسراز  یهطبقه پا 11،  8،  3یقابهاپاسخ 

قرار گرفته انرد.   یگسل مورد بررس یکنزد یو قام  زلزله ها یافق یمولفه ها

شرده   ی تنط یهستند به نحو یهااز خروج یکه تنها خالصه ا یبعد یگرافها

 6 و 3 یباشرند. شرکل هرا    یر  تحق یرن ا یها یافتهاند که نشان دهنده اه  

دهنرد. در   یطبقه را نشان مر  3 یپاسخ شتاب طبقات در قاب دو بعد یعتوز

و  یافقر  یهمزمان مولفه هرا  یکنمودارها پاسخ شتاب طبقات تحت تحر ینا

 یداده شده اند. تحت مولفه افقر  یشنما ییبه تنها یمولفه افق یکقام  و تحر

 لررتاثابررت کمتررر از ح یررهطبقرره اول در دو حالررت پا یزلزلرره، شررتاب نسررب

کاهش  یزانشده بوده و در طبقات باالتر بخصوص در طبقه سوم م یجداساز

،  6باشرد . برا توجره بره شرکل شرماره        یم %15از یششتاب قابل توجه و ب

 یرا تقرب یشثابرت، باعرث افرزا    یهو قام  در حالت پا یاعمال همزمان مولفه افق

 یول دگرد یم یمولفه افق یکشتاب در طبقه اول نسبت به تحر یدرصد 15

g
R

T 2

 FPSجداساز یمدل رفتار -2شکل 
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برر   یچنردان  یرندارد. ضمنا مولفه قام  زلزلره تراث   ییادز یرطبقات تاث یردر سا

 گذارد. ینم  FPSعملکرد 

 

 
طبقه تحت تحریک مولفه افقی 3: پاسخ شتاب طبقات قاب  3شکل   

 

 
طبقه تحت تحریک همزمان مولفه های افقی و  3: پاسخ شتاب طبقات قاب  6شکل 

 قام 

 

 
طبقه تحت تحریک مولفه افقی 8برکنش در تکیه گاه قاب : نیروی  1شکل   

 

 
طبقه تحت تحریک همزمان مولفه های  8: نیروی برکنش در تکیه گاه قاب  4شکل 

 افقی و قام 

 

 

 1برکنش یروین یششود که اعمال مولفه قام  زلزله باعث افزا یم ینیب یشپ

 یرت شرده و در نها  یپر  یسرازه رو  یعکس العمل قام  فشار یرویکاهش ن یا

تروان در   یاثرر را مر   ینگردد. ا یدر پ یکشش یروهاین یجادتواند باعث ا یم

نمود.برا   حظهطبقه مال 8قاب  یگسل رو یکنزد یزلزله ها یاعمال رکوردها

 یرروی گسل، ن یکزلزله نزد یفقط با اعمال مولفه افق 1توجه به شکل شماره 

ندارد. برا اعمرال    یاوت چندانثابت تف یهشده با پا یبرکنش در حالت جداساز

در  یپ یرو ی، عکس العمل قام  فشار4و قام  در شکل  یهمزمان مولفه افق

کراهش در حالرت    ینا یکاهش داشته است. ول %64ثابت، حدود  یهحالت پا

عکرس   یرروی در مقردار ن  ییرر تغ یرن باشد. ا یدرصد م 15از  یشب یجداساز

دارد کره   یها اثر معنادار یتپل یسو ب یونستونها و فنداس یالعمل در طراح

گسرل را   یرک نزد یامر لزوم لحاظ نمودن اثرر مولفره قرام  در زلزلره هرا      ینا

 .یدنما یم یشترب

 

 
طبقه تحت تحریک مولفه افقی 3: پاسخ جابجایی نسبی طبقات در قاب  3شکل   

 

 
طبقه تحت تحریک همزمان مولفه  3: پاسخ جابجایی نسبی طبقات در قاب  8شکل 

 افقی و قام  های

 

 یکطبقه تحت زلزله نزد 3قاب  2طبقات ینسب ییدر ادامه،پاسخ جابجا

 ییجابجا یشینه، ب3.با توجه به شکل شماره یردگ یقرار م یگسل مورد بررس

نسبت  ی،شده تحت زلزله مؤلفه افق ی)در طبقه دوم(در حالت جداسازینسب

 عمال، با ا8است. در شکل شماره  یافتهکاهش  %35ثابت حدود یهبه پا

 یشثابت افزا یهو قام ، پاسخ در طبقه دوم قاب پا یافق یهمزمان مولفه ها

بر عملکرد قاب  یچندان یرکماکان حضور مولفه قام  تاث یداشته است ول

طبقه تحت  8قاب  ی، برا9شده نداشته است. در شکل شماره  یجداساز

                                                 
1-Uplift 
2- Drift 
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پس از  ت،ثاب یهطبقات در حالت پا یسبن ییپاسخ جابجا یشینهب ی،مؤلفه افق

، با 15کاهش داشته است.با توجه به شکل شماره  %35از  یشب یجداساز

حالت  یم ماکز ینسب ییجابجا یز،و قام  ن یافق یاعمال همزمان مولفه ها

. با توجه به یابد یکاهش م %85از  یشثابت ب یهشده نسبت به پا یجداساز

 ینسب ییجابجا ی،طبقه تحت مؤلفه افق 11قاب  ی، برا11شکل شماره 

. با توجه یابد یثابت کاهش م یهشده نسبت به پا یطبقات در حالت جداساز

 یطبقه رخ م 8مشابه قاب  ی، با اعمال مولفه قام ، روند 12به شکل شماره 

، با اعمال مولفه قام  زلزله حوزه  FPSبا  یهپا یدهد.در حالت جداساز

  . ی ا هنبود ینسب ییدر پاسخ جابجا یچندان یریشاهد تغ یک،نزد

 

 
طبقه تحت تحریک مولفه افقی 8: پاسخ جابجایی نسبی طبقات در قاب  9شکل   

 

 
طبقه تحت تحریک همزمان مولفه  8: پاسخ جابجایی نسبی طبقات در قاب  15شکل

 های افقی و قام 

 

 
تحریک مولفه افقیطبقه تحت  11: پاسخ جابجایی نسبی طبقات در قاب  11شکل  

 

 بحث و نتیجه گیری

و   8،  3 یدو بعد یفوالد یخمش یقابها یپژوهش، پاسخ ها یندر ا

قرار گرفتند.  یشده مورد بررس یثابت و جداساز یهطبقه با پا  11

در نظر  یاصطکاک یپاندول یگاه ستونها، با جداگرها یهتک یجداساز

 رکورد 3تحت اثر  ی،دوبعد یمتوسط قابها یگرفته شد. پاسخ ها

 یمولفه افق نشده، با در نظر گرفتن همزما یاسمق یکزلزله حوزه نزد

 

طبقه تحت تحریک همزمان  11پاسخ جابجایی نسبی طبقات در قاب  - 12شکل  

 مولفه های افقی و قام 

 

 یزمانیخچه تار یخط یرز ینامیکید یلتحل یلهو قام  زلزله و به وس

 : باشد یم یرحاصله بشرح ز یجقرار گرفتند که نتا یمورد بررس

 یانجام شده، بطور کل یها یگذشته و بررس یمطاب  کارها -1

 یوارده بر سازه تحت زلزله ها یهبرش پا یرویجداساز باعث کاهش ن

  . گردد یم یکحوزه دور و نزد

بلند مرتبه و سازه  یدر سازه ها یهپا یجداساز یرتاث یبطور کل -2

بلند مرتبه،  یچرا که معموال در سازه ها نبوده، یکسانکوتاه  یها

 .یابد یم یلکوتاه تر، تقل یدرصد کاهش پاسخ ها نسبت به سازه ها

 یباالتر و حت یطبقه با توجه به اثر مودها 11و  8 یدر سازه ها -3

 یسازه جداساز ینسب ییجداساز، درصد کاهش پاسخ جابجا یهبا تعب

از اثر نامطلوب  یکه حاک یابد، یم یلثابت تقل یهشده نسبت به پا

 .است 1پاندولی اصطکاکیجداساز  یطبقات بر عملکرد لرزه ا یشافزا

بر پاسخ  یقابل توجه یرتأث یک،اعمال مؤلفه قام  زلزله حوزه نزد -6

شده در  یجداساز یطبقات قاب ها ینسب ییشتاب و جابجا یها

 .نشان نداده است یه،پا

 یشسازه باعث افزا یکو قام  در تحر ین مولفه افقاعمال همزما -1

 یم یسازه بر پ یبرکنش و کاهش عکس العمل قام  فشار یروین

 یرویطبقه، ن 8گسل در قاب  یکگردد. اعمال مولفه قام  زلزله نزد

 %64ثابت، حدود  یهدر حالت پا ی،سازه بر پ یعکس العمل قام  فشار

کاهش نشان داده  %15از  یشب یه،شده در پا یو در حالت جداساز

 یدر قابها یه،پا یعکس العمل  فشار یرویکاهش ن یناست  که ا

 یادشده،عکس العمل  یرویافت ن یندور از انتظار نبوده و ا یزن یگرد

تواند اثر قابل  یها م یتپل یسو ب یونستون،فنداس یدر طراح

 .داشته باشد یتوجه

با ارتفاع  یمتفاوت سازه ها یبا توجه به پاسخ ها و عملکرد لرزه ا -4

 یدر مقابل زلزله ها یه،شده در پا یها و طبقات مختلف جداساز

کامل، بنظر  یمورد یهایگسل، و در صورت عدم انجام بررس یکنزد

                                                 
1-Friction Pendulum System (FPS)  

St
o

ry
Drift Ratio

Fixed

Isolated(FPS
)

Drift

Fixed

Isolated(FPS
)

St
o

ry

Drfit Ratio

Fixed

Isolated(FPS
)

Drift

Fixed

Isolated(FPS
)

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ، قزوین9314فروردین  72، دومین کنفرانس ملی زلزله
 

5 

 

 یلرزه ا ینامه ها یینآ ینو تدو یقاتتحق یلرسد تا زمان تکم یم

گسل،   یکنزد یبا لحاظ اثرات زلزله ها طراحیجامع و ارتقاء سطح 

با ارتفاع  یمارستانهامه  مانند ب یو احداث سازه ها یاجتناب از طراح

 . باشد ینانگسل، در جهت اطم یکنزد یبلند در حوزه ها

انجام شده ، اعمال همزمان  یها یبا توجه به بررس ینکها خالصه      

گسل بر سازه ها و  یکحوزه نزد یو قام  زلزله ها یمولفه افق

 یشبوده و پ یتشده، حامز اهم یخاص جداساز یبخصوص سازه ها

 . رسد یبنظر م یضرور  ینامه لرزه ا یینبحث در آ ینا ینیب

 

 یشنهاداتپ

گسرل برر    یرک اثر مولفه قرام  زلزلره در حروزه نزد    یبررس -1

 یگررربررا انررواع د یفرروالد یقرراب خمشرر یعملکرررد لرررزه ا

 جداگرها

  1نوع خا  در مورد  یرتأث یبررس  -2

  با ارتفاع مختلف یقابها یفوق برا ی انجام تحق -3

 مختلف یها یراییفوق با م ی انجام تحق -6

گسرل برا    یرک زلزلره نزد  یفوق برا رکوردهرا   ی نجام تحقا -1

آنها با  یسهو مقا 2ماندگار ییوجابجا  1یریخواص جهت پذ

 و زلزله حوزه دور یکدیگر
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