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 چکیده :        

وجود نامنظمی در سازه های باعث افزایش تحریک لرزه ای سازه های نامنظم در ارتفاع نسبت به سازه های   

منظم می شود .این افزایش تحریک سبب جذب انرژی بیشتری در سازه های نامنظم میشود . جداساز های لرزه 

د فراوانی در ساخت و سازها ای پایه با هسته سربی نمونه ای از جداگرهای غیر فعال می باشند که کاربر

پیداکرده اند . کاهش اثرات ناشی از زلزله در سازه ها توسط جداساز های لرزه ای مستلزم تنظیم مناسب دوره 

تناوب این جداسازها می باشد به صورتی که مشخصات روسازه و فرکانس های زلزله مورد توجه می باشد . در 

امنظم در ارتفاع مشتمل بر قابهای سه طبقه ، هفت طبقه ،ده طبقه ، این مقاله قابهای خمشی ویژه  منظم و ن

پانزده طبقه و بیست طبقه  لحاظ شده است. به منظور کنترل پاسخ های لرزه ای سازه های دارای جداگر لرزه 

ای با سازه های فاقد جداگر مقایسه میگردند. در محاسبات از آنالیز دینامیکی غیر خطی استفاده شده است. 

نتایج آنالیزها ها بیانگر تغییر مکان ها نسبی طبقه ای  بیشتر  قاب های نامنظم در مقایسه با قابهای منظم می 

 باشد. همچنین میزان جذب انرژی در قابهای نامنظم بیش از مقادیر متناظر در قابهای منظم خواهد بود.             

 لرزه ای ، تحلیل دینامیکی غیر خطی ، سازه های منظم و نامنظم در ارتفاعقاب های خمشی ویژه ، جدا ساز :  واژه های کلیدی

 مقدمه 

در دهه های اخیر به علت پیشرفت در تکنولوژی ساخت ، دانش و علم مهندسی در زمینه تحلیل ، طراحی و اجرا برای 

مطرح و مورد استفاده قرار گرفته امر مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله جداسازی در برابر زلزله یا جداساز لرزه ای 

)تهرانیزاده و همکاران ، است . در این روش هدف جلوگیری از انتقال مستقیم نیروی لرزه ای از پی به سازه می باشد  

. به کارگیری جداساز ها راه علمی و عملی کاهش همزمان تغییر مکان بین طبقه ای و شتاب های طبقات است  (8731

.  (Naeim,1999)ر مکان های حاصله در تراز جداساز ، نرمی مورد نیاز سازه را فراهم می کند و با کم کردن تغیی

استفاده از جداساز های لرزه ای روشی نوین برای طراحی ساختمان های مقاوم در برابر زلزله است که هدف آن کاهش 

ار های هارمونیکی و لرزه ای می باشد . نیروهای وارده در برابر زلزله به جای افزایش ظرفیت سازه ای برای تحمل ب

مبنای کار جداسازها ، کاهش پاسخ ها ، به وسیله افزایش زمان تناوب و میرایی در سازه ها می شوند . در نتیجه تغییر 

جداساز های لرزه ای با  .شکل ها در محدوده االستیک باقی می مانند که این امر سبب افزایش ایمنی سازه خواهد شد

 دن فرکانس اصلی نوسان های سازه از فرکانس های غالب ناشی از زلزله و سازه های جداسازی نشده موجبخارج کر
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برای باال بردن میرایی  (LRB)جداگرهای لرزه ای   (.8717کاهش اثرات حاصل از زمین لرزه بر روی سازه می شود )مهرپرور،

موثر جداساز های االستومری که از الستیک با میرایی اندک ساخته می شوند از یک یا چند هسته سربی در مرکز و گوشه های 

آن استفاده می شود ، هسته سربی که با فشار یا تزریق در داخل سوراخ تکیه گاه قرار داده شده است تحت برش ناشی از زمین 

مگا پاسکال در دمای معمولی جاری شده و تغییر شکل فیزیکی می دهد در این  81الی  1های پایین تقریبا  لرزه در تنش

حالت سرب به صورت یک ماده االستو پالستیک یا مانند نورد گرم متبلور شده عمل می کند به این ترتیب در سیکل های 

ی دهد . میله سربی به همراه الستیک سختی اولیه را برای متوالی با تشکیل حلقه هیسترزیس رفتار دو خطی از خود نشان م

بار های سرویس به وجود آورده و انرژی را در اثر بارهای جانبی مستهلک می کند در اکثر موارد سختی ثانویه یا پالستیک از 

 یک دهم یا یک ششم سختی اولیه یا االستیک برخوردار است .

 

 
  (LRB)( نمونه جداساز 1شکل )

 مدلسازی 

وجود نامنظمی در سازه ها باعث افزایش جابه جایی نسبی طبقات نسبت به سازه های منظم می شود این افزایش جابجایی نسبی باعث 

می شود . سازه های نامنظمی که در این پژوهش  110/1پراکندگی جابه جایی نسبی و گاهی اوقات تجاوز از حد مجاز جابه جایی نسبی 

 در ارتفاع دارند و نمونه ای از سازه های منظم و نامنظم در شکل زیر آمده است .  مورد بررسی هستند نامنظمی

 
 ( قاب هفت طبقه و پانزده طبقه در طراحی منظم و نامنظم در ارتفاع2شکل )

 منظم و نامنظم در ارتفاع ، سه طبقه ، هفت طبقه ، ده طبقه ، پانزده طبقه و بیست طبقه با قاب خمشی ویژه 5در ابتدا 

طراحی شد . سپس قاب های منظم یک بار فاقد جداساز لرزه ای و بار   ETABSمتر در نرم افزار  7احتساب ارتفاع هر طبقه 

 بعدی مجهز به جداساز و همچنین قاب های نامنظم یک بار فاقد جداساز لرزه ای و بار دیگر مجهز به جداساز طراحی شده در 
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مدل )  مدل گردید . .منحنی رفتار غیر االستیک تیر ها و ستون ها و مفاصل پالستیک بر اساس  3D-PERFORMنرم افزار 

 پارامتر ها و خصوصیات غیر خطی اعضا سازه ها  از مدل هیسترزی محاسبه و اعمال گردید . 8ایبریا و کراوینکلر (

 
 IK ( Ibarra –  Krawinkler): مدل 2شکل 

. پارا متر های طراحی  (Providakis ,2007)طراحی می شوند   IBC2006در این مقاله جداسازها براساس آیین نامه 

قطر جداگر  yF  ،Dوزن کل که بروی جداساز قرار دارد . تنش تسلیم  Wمقاومت مشخصه  Q که    عبارتنداز  : نسبت

تغییر شکل که یک منحنی دو  -، برای تحلیل و طراحی شکل رابطه نیرو    t، و ضخامت الیه ها  nتعداد الیه های جداگر 

و یک سختی   eK. که روی آن یک سختی االستیک )(Providakis ,2007( نشان داده شده است 7خطی است در شکل )

  eK=   ای تسلیم به صورت فرمولنشان داده شده است . سختی االستیک از نسبت مقاومت تسلیم به جابج  pKپالستیک 

 (Providakis ,2007)بیان می شود . سختی بعد از تسلیم سختی پالستیک از فرمول زیر محاسبه می شود

(8)                                                                                                               

تعداد الیه  nضخامت یک الیه الستیک و   tسطح مقطع الیه های الستیکی ،  Aمدول برشی الستیک ،   Gدر فرمول فوق 

 .(Providakis ,2007)های الستیکی می باشد

 
 تغییر شکل در جدا ساز لرزه ای  –: منحنی هیسترزیس و منحنی نیرو 6شکل 

Q مقاومت مشخصه از رابطه زیر بدست می آید (Providakis ,2007) 

(0)                                                                                         ypbσPbQ =A 

به صورت  effK. سختی موثر [4]مقاومت تسلیم هسته سربی می باشد  ypbσمساحت هسته سربی و  PbA که در رابطه باال 

 . )(Providakis ,2007: . می باشد Δجداساز و جابجایی Δدر محل جابه جایی  mFنسبتی از نیروی 

(7)                                                                                                          

 .)(Providakis ,2007نیز می توان به صورت رابطه زیر بیان شود  effKسختی موثر  

                                                           
1   - Ibarra –  Krawinkler 
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                y  > D                                :برای                      (4)

yD ( دیده می شود جابجایی نقطه تسلیم است . به بیان دیگر هنگامی که جابجایی طراحی 6همان طور که در شکل  )Δ 

 )(Providakis ,2007از رابطه زیر محاسبه می شود   mFخواهد بود. نیروی  eKبرابر   effKباشد سختی موثر  yDکوچکتر از 

(5)                                                                                              ΔP= Q + K mF 

 )(Providakis ,2007از رابطه زیر بدست می آید  yFنیروی 
(6)                                                                                   yDP= Q + K yF 

 (Providakis ,2007)از رابطه زیر بدست می آید  EDمساحت حلقه هیستریزیس 
(3)                                                                      )y D-ED=4Q(Δ                             

                   

سربی را نشان می دهد . بنا براین نسبت میرایی موثر  _این مساحت انرژی میرایی در هر حرکت چرخه ای جدا ساز الستیکی 

effξ  سربی در یک چرخه حرکت انرژی  _که جداگر الستیکی  که همان میزان انرژی استهالک میرایی را به وجود می آورد

 (Providakis ,2007)هیستریزیس مستهلک می کند از رابطه زیر محاسبه می شود 

(1)                                                                                                               

 .)(Providakis ,2007جداساز از رابطه زیر بدست می آید  ISOT    دوره تناوب (9)

(81)                                                                                  =ISOT 

                                                  (Providakis ,2007) جرم کل روی جداساز می باشد که شامل جرم روسازه و جرم جداساز پایه می باشد. Mدر رابطه باال 

در این تحقیق از هفت شتابنگاشت  برای تحلیل دینامیکی غیر خطی استفاده شده است .  از مولفه های عمود بر گسل زلزله ها 

شتاب نگاشت ها مربوط  استفاده شده است  .از آنجایی که ساز ه ها قاب می باشند نیازی به زوج  شتابنگاشت نیست . همگی

 کیلومتری هستند بنابراین نزدیک گسل می باشند .  01به خاک نوع سه می باشند . شتابنگاشت های  کمتر از 
 :  شتابنگاشت های مورد استفاده در این تحقیق1جدول 

wM )2 (m/sec   (cm/sec)    نام شتاب نگاشت ها 

4/3 36/1 34 TABAS 

8/3 90/1 04/87 Cape Mendocino 

6/3 14/8 01/48 ChiChi Taiwan 

8/3 71/1 8/85 El Centro 

7/3 55/1 30/84 Kobe 

9/6 44/1 1/5 Loma Prieta 

3/6 70/1 7/84 Northridge 

 

 (ton) ( وزن سازه های مورد بررسی2جدول )

 بیست طبقه پانزده طبقه ده طبقه هفت طبقه سه طبقه سازه

 1280 840 560 280 72 منظم

 930/02 588/44 388/5 200 84 نامنظم

 

 مشاهدات

بعد از انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی  با هفت شتاب  نگاشت نتایج ذیل حاصل شدند. همانطور که انتظار می 

 رفت پریود سازه های مجهز به جداساز لرزه ای پایه ) الستیکی هسته سربی ( نسبت به سازه های فاقد جداساز بیشتر می باشد 
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جرم بیشتری که نسبت به سازه های نا منظم ما دارند پریود در سازه های منظم بیشتر از سازه . سازه های منظم ما با توجه به 

های نا منظم می باشد همان طور که انتظار می رفت در سازه های نامنظم پراکندگی جابه جایی نسبی بیشتر از سازه های 

آیین نامه شده و احتمال وقوع خرابی در این قسمت منظم می باشد و گاهی اوقات در برخی طبقات باعث تجاوز از حدود مجاز 

هسته سربی ( باعث بهبود این پراکندگی در جابه جایی ها  –از سازه ها و جود دارد . وجود جداساز لرزه ای پایه ) الستیکی 

باعث بهبود هسته سربی (  –نسبی می شود . در هر دو صورت منظم و نامنظمی سازه وجود جداساز لرزه ای پایه ) الستیکی 

  .پاسخ ها و کاهش جابه جایی های نسبی سازه ها میشود
 ( پریود سازه های منظم مورد بررسی3جدول )

 پریود سازه های منظم پریود

 سه طبقه باجداساز  1/26

 بدون جداساز  / .78

 پریود سازه مجهز به جداساز شیافزادرصد  306/45

 هفت طبقه باجداساز 1/ 31

 جداسازبدون  72/.

 پریود سازه مجهز به جداساز شیافزادرصد  81/94

 ده طبقه باجداساز 47/8

 بدون جداساز 31/8

 پریود سازه مجهز به جداساز افزایشدرصد  12/21

 پانزده طبقه باجداساز 35/8

 بدون جداساز 7/8

 پریود سازه مجهز به جداساز شیافزادرصد  2/94

 بیست طبقه باجداساز 29/2

 بدون جداساز 07/0

 پریود سازه مجهز به جداساز شیافزادرصد  10/63
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 ( پریود سازه های نامنظم مورد بررسی4جدول )

 پریود سازه های نا منظم پریود

 سه طبقه باجداساز 1/36

 بدون جداساز / .31

 پریود سازه مجهز به جداساز شیافزادرصد  338/71

 طبقههفت  باجداساز 1/13

 بدون جداساز 66/.

 پریود سازه مجهز به جداساز شیافزادرصد  71/21

 ده طبقه باجداساز 1/18

 بدون جداساز 06/8

 پریود سازه مجهز به جداساز شیافزادرصد  11/32

 پانزده طبقه باجداساز 42/8

 بدون جداساز 26/8

 پریود سازه مجهز به جداساز شیافزادرصد  12/7

 بیست طبقه باجداساز 928/

 بدون جداساز 1/74

 پریود سازه مجهز به جداساز شیافزادرصد  10/34

 

 

 
 : گراف تحلیل سازه قاب منظم هفت طبقه فاقد جداساز4شکل 
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 : گراف تحلیل سازه قاب منظم هفت طبقه مجهز به جداساز5شکل 

 

 
 جداساز: گراف تحلیل سازه قاب منظم ده  طبقه فاقد 6شکل 

 

 
 :گراف تحلیل سازه قاب منظم ده طبقه مجهز به جداساز7شکل 

 

 
 : گراف تحلیل سازه قاب منظم پانزده طبقه فاقد جداساز8شکل 
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 : گراف تحلیل سازه قاب منظم پانزده طبقه مجهز به جداساز9شکل 

 

 
 :گراف تحلیل سازه قاب منظم بیست طبقه فاقد جداساز11شکل 

 

 
 گراف تحلیل سازه قاب منظم بیست طبقه مجهز به جداساز: 11شکل 

گراف های باال نتایج تحلیل روی سازه قاب های منظم فاقد جداساز و مجهز به جدا ساز لرزه ای پایه می باشند . در سازه های 

نسبی در طبقات  منظم پراکندگی جابجایی نسبی کمتر از سازه های قاب نامنظم می باشد و آشفتگی و بی نظمی در جابجایی

کمتر اتفاق می افتد و احتمال خرابی کمتر می رود. و در زلزله چی چی که یک زلزله استثنا پارامتر های لرزه ای سرعت و 

شتاب زیاد نسبت به بقیه زلزله ها احتمال خرابی به شدت بیشتر می باشد . همان طور که مشاهد می شود جابجایی نسبی در 

بقات فوقانی می باشد . و با افزایش طبقات جابه جایی نسبی کم می شود . تعدادی ازگراف های فوق طبقات پایین بیشتر از ط

نتایج تحلیل سازه قاب منظم مجهز به جداساز لرزه ای پایه می باشد . وجود جداساز ها باعث بهبود پاسخ ها و کاهش جابجایی 

ه جایی نسبی تراکم بهتری را نشان می دهد . فقط در زلزله نسبی طبقات می شود .در سازه های قاب مجهز به جداساز جا ب

چی چی که یک زلزله استثنا است احتمال خرابی وجود دارد . همان طور که مشاهد می شود جابجایی نسبی در طبقات پایین 

 بیشتر از طبقات فوقانی می باشد . و با افزایش طبقات جابه جایی نسبی کم می شود.
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 تحلیل سازه قاب هفت طبقه نامنظم  مجهز به جداسازگراف  12شکل 

 

 
 :  گراف تحلیل سازه قاب هفت طبقه نامنظم فاقد جداساز13شکل 

 

 

 : گراف تحلیل سازه قاب ده طبقه  نامنظم فاقد جداساز14شکل 

 

 
 :  گراف تحلیل سازه قاب ده طبقه نامنظم مجهز به جداساز15شکل
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 قاب پانزده طبقه  نامنظم فاقد جداساز : گراف تحلیل سازه16شکل 

 

 
 :  گراف تحلیل سازه قاب پانزده طبقه نامنظم مجهز به جداساز17شکل 

 

 

 : گراف تحلیل سازه قاب بیست طبقه  نامنظم فاقد جداساز18شکل

 

 
 : گراف تحلیل سازه قاب بیست طبقه نامنظم مجهز به جداساز19شکل 

 

همان طوری که در نتایج تحلیل های فوق دیده  می شود وجود نامنظمی در سازه ها باعث افزایش جابه جایی های نسبی می 

 شود و تراکم با آشفتگی  بیشتر و بی نظمی بیشتری درجابه جایی های نسبی دیده می شود . جابه جایی های نسبی 
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در طبقات باالتر کمتر از طبقات زیرین می باشد . در سازه نامنظم مجهز به جداساز فقط تحت زلزله چی چی که از زلزله های 

استثنا می باشد احتمال خرابی وجود دارد . اما در سازه قاب فاقد جداساز تعداد تجاوز  از حد مجاز جابه جایی نسبی در چندین 

 در سازه می شود .   زلزله وجود دارد و باعث  شکست

 نتیجه گیری 
 وجود نامنظمی در سازه ها باعث افزایش جابه جایی های نسبی نسبت به سازه های منظم مشابه می شود .   -8

هسته سربی ( باعث بهبود پاسخ های سازه می شود و جابجایی  –بکار گیری جداساز های لرزه ای پایه )الستیکی  -0

 نسبی را در سازه ها کاهش می دهد .

 در طبقات فوقانی جابجایی های نسبی کمتر از جابجایی نسبی در طبقات زیرین سازه می باشد . -7

 پریود سازه ها مجهز  به جداساز خیلی پایین تر از سازه های فاقدجداساز می باشد .  -4

ابه جایی های نسبی و بهبود اثر پاسخ ها نشان می دهد در ساز های مجهز به جداساز انرژی بیشتر کاهش ج -5

 مستهلک شده است .
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