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 لرزه بارهای برابر آنهادر عملکرد وبررسی ها پل در ای لرزه جداسازهای تاثیربکارگیری بررسی

 ای

 کاوه سبوحیان 

sabohiankaveh@yahoo.com 

 نخبگان، مالیر، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد مالیر، باشگاه پژوهشگران جوان و 

  

 

 چکیده

ه در امروزه پل ها به دلیل اهمیت قابل توجه در حوزه حمل و نقل و همچنین به دلیل نقش مهمی که پس از وقوع زلزل

 زلزله تحت نتوانستند ، ای سازه سادگی رغم علی ، جایگاه ویژه ای نزد طراحان سازه دارد. اماعملیات امداد و نجات دارا است

 به بیشتر توجه لزوم ، مخرب های زلزله در ها پل به وارده های گسترده آسیب .کنند عمل طراحان توقع سطح در مختلف های

الزم است که این سازه ها در برابر حمالت لرزه ای از سطح حفاظت باالتری  .است نموده ناپذیر اجتناب را آنها ای لرزه عملکرد

را شناسایی نموده و بیشترین خسارت را به آنجا وارد می کند که پل ها به دلیل درجه  . زلزله نقاط ضعف سازهبرخوردار باشند

 طبیعی فرکانس ، ها سازه این ای طراحی لرزه در اساسی مسئله نامعینی کم در برابر این حمالت بسیار آسیب پذیرند. یك

 مسئله و سازه شده وارد زلزله انرژی مقدار بیشترین که است ای ناحیه در ها سازه این طبیعی فرکانس.  آنهاست ارتعاش

سوق می دهد. آید. این مسائل مهندسین سازه را به سوی استفاده از روش های کنترل فعال و غیر فعال سازه  می پیش تشدید

ر این رفتار لرزه ای سازه ها می باشد که منجر به بهبود عملکرد سازه می شود. د جداسازی، پایه یك روش کنترل غیر فعال در

ای انتخاب شده است. این پل برای دو حالت با پایه گیردار و با جداگر ش جداسازی لرزه مقاله یك پل به منظور بهسازی با رو

آنالیز  SAP2000الستیکی سربی مدل سازی شده است. مدل های فوق تحت نگاشت السنترو قرار گرفته و با نرم افزار تحلیلی 

ل مستقیم شده اند. نتایج تحلیل نشان می دهد که استفاده از سیستم جداساز در کاهش پاسخ تاریخچه زمانی غیر خطی انتگرا

 افزایش توان بابری پل، موثر است. لرزه ای، ضریب شتاب، انرژِی انتقالی به عرشه و

 کلمات کلیدی:

 سخ لرزهای سازهکنترل فعال و نیمه فعال سازه، جداساز لرزه ای، نگاشت السنترو، آنالیز تاریخچه زمانی، پا
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 مقدمه

در طراحی پل ها در برابر زلزله  مهمترین مالک افزایش مقاومت می باشد تا از طریق جذب انرژی بیشتر توسط اجزای پل از 

. در کشور ما که اکثر نقاط آن [1]ولی این روش مانع خسارت وارده به پل نمی شود وپاشی و تخریب کامل جلوگیری گردد،فر

شرایط زلزله خیزی دارند و زلزله های مخرب بسیاری در آن رخ داده، الزم است که نسبت به بهسازی سازه های مختلف هر 

 با جداسازی ، مدرن روش یك که است گردیده پیشنهاد ها سازه سازی مقاوم برای متعددی روشهایچه سریع تر اقدام شود. 

 پریود این داشتن نگه دور و سازه پریود افزایش ، ای لرزه جداسازهای اهداف از یکی. باشد می ای لرزه جداسازهای از استفاده

 فاصله و پریود افزایش باعث ، الستیکی جداگرهای برشی سختی بودن پایین. باشد می انرژی اتالف ایجاد و اصلی پریود از

 پل بعدی سه کامل مدل ابتدا مقایسه برای. [2]دگرد می پل به وارده نیروهای کاهش نهایت در و زلزله غالب پریود از گرفتن

 نگاشت وسیله به باشند می غیرخطی جداگر های المان و خطی زیرسازه و روسازه های المان شامل که نشده و شده جداسازی

 تحلیل.  اند شده مستقیم انتگرال خطی غیر زمانی تاریخچه تحلیل SAP2000، توسط نرم افزار السنترو شده مقیاس

 وقتی سازه یك در زلزله وقوع مدت در زمانی مقطع هر در ها بازتاب تعیین برای است تحلیلی روشی زمانی تاریخچه دینامیکی

 های بازتاب روش این در.  گیرد می قرار زلزله هنگام زمین حرکت از ناشی های شتاب تاثیر تحت پایه تراز در سازه که

 می روش این از.  گردد می محاسبه سازه حرکت معادله عددی گیری انتگرال بوسیله است زمان از تابعی که سازه دینامیکی

 جهات در پایه برش شامل ها تحلیل نتایج نهایت در. [3]نمود استفاده ها سازه غیرخطی تحلیل یا و خطی تحلیل برای توان

 .شود می بررسی آن اتالف نحوه و زلزله ورودی انرژی و عرشه وسط جانبی جابجایی پل، طولی و عرضی

 

 نشده جداسازی پل سیستم مدلسازی

 به پل ، نشده جداسازی حالت به نسبت شده جداسازی های پل در مکان تغییر و نیرو های پاسخ نتایج مقایسه منظور به

 حالت در.  است گردیده مستقیم انتگرال زمانی تاریخچه تحلیل SAP2000با نرم افزار  و شده مدل بعدی سه صورت

 به.  نماید مدل را پل اجزاء موضعی غیرخطی رفتار تواند می که شده تعریف پالستیك مفصل پل اجزای در ، نشده جداسازی

 شده داده اختصاص ( در مدلPMMمحوری )-خمشی مفصل ها ستون انتهای دو به ( وMخمشی ) مفصل تیرها انتهای دو

 استفاده 1شکل  مطابق مدلسازی برای FEMA356 نامه آیین در پل سازه برای شده داده تغییرمکان-نیرو  منحنی از و است

 ، ها ستون در محوری نیروی مقدار و مقطع فشردگی شرایط و ابعاد به توجه با منحنی این در cو  a،bاست. پارامترهای  شده

 %3( برای تمام مفاصل B-C. شیب قسمت سخت شدگی کرنشی )شیب قسمت [4]تعیین می شوند FAMA356نامه  آیین از

 در نظر گرفته شده است.
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 تغییر شکل تعمیم یافته_: منحنی نیرو1شکل

 

 شده جداسازی پل سیستم مدلسازیذ

 SAP2000 NONLINEAR 1،,،11 افزار نرم از استفاده با شده جداسازی پل غیرخطی زمانی تاریخچه تحلیل و مدلسازی

VER [5]مانند، می باقی خطی محدوده در زیرسازه و روسازه های المان که است این بر تحقیق این فرض. است شده انجام 

 می خطی رفتار دارای دو هر که shellالمان  توسط پل عرشه و دال frameالمان  توسط پل زیرسازه ، ها تحلیل در بنابراین

 .است شده ارائه 1 جدول در آن مشخصات و 2 شکل در مطالعه مورد پل دوبعدی شماتیك نمودار .اند شده مدل ، باشند

 

 نظر مورد پل رایانه ای مدلسازی: 2شکل 

 

 پل هندسه مشخصات: 1جدول 

 متر 45 طول کابل

 متر 11 عرض پل

 متر ,15،2،,1 اندازه دهانه ها

 متر 1 ارتفاع پایه ها

 متر 1 قطر هر ستون پایه
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 متر 1در  4., ابعاد شاه تیرها

 سانتی متر 15 ضخامت دال عرشه

 تیر و دال بتن آرمه سیستم عرشه

1.54𝒌𝒏 بار مرده آسفالت 𝒎𝟐⁄ 

 

 LRB سربی – الستیکی جداساز

و  𝐾1 ،𝐾2 پارامتر سه مبنای بر آنها خواص که شوند می مدل خطی دو اجزای صورت به همواره سربی هسته با جداسازهای

Q   ارتجاعی سختی گیری اندازهمی باشد.  3مطابق شکل  𝐾1  دشوار است به همین دلیل معموال به صورت یك ضریب

 برشی مدول روی از مناسب دقت با توان می را 𝐾2)سختی پس از تسلیم( در نظر گرفته می شود. مقدار  𝐾2تجربی از 

برخورد حلقه پس ماند با محور نیرو بوده و بر مبنای ، محل Q مشخصه مقاومت .آورد دست به جداساز طرح و االستیك

 مساحت هسته سربی با دقت قابل تعیین است.

 

 سربی_: منحنی هیسترزیس نیروی برشی بر حسب جابه جایی سیستم جداساز الستیکی3شکل 

 لرزه ای طراحی جداساز

استفاده شده است. پارامترهای اساسی در طراحی جداساز در  LRBبرای طراحی سیستم جداساز [6]در این مقاله از مرجع 

 آمده بدست مربوطه مراجع شده در عنوان روابط و جداول از زیر جدول در منعکس آورده شده است. پارامترهای  2جدول 

 .است

 [6]سربی هسته با االستومری ای لرزه جداساز سیستم پارامترهای: 2 جدول

𝐾eff 
𝐾𝑁 cm⁄  

𝑓y 
(KN) 

𝐾2
K1
⁄  𝐾1 

(𝐾𝑁 m⁄) 
𝐷D 

(cm) 
Q 

(KN) 
میرایی 

 موثر

T 
 ثانیه((

نوع 

 جداساز
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41.5 114 ,.131 315.31 2,.5 79 ,.,6 2 LRB 

 

 ای لرزه جداسازی های سیستم اصلی عملکردهای

 : باشند زیر شرح به مربوطه عملکردهای با اصلی جزء سه دارای بایست می ای لرزه جداسازی های سیستم کلی بطور

 شتاب کاهش موجب و داده افزایش کافی میزان به را جداساز سیستم با سازه ارتعاشات اصلی پریود که کننده نرم جزء(  الف

 . می گردد سازه توسط شده جذب

 ضروری قبول قابل محدوده در جابجایی این مقدار حداکثر کنترل و پایه جابجایی کاهش جهت که انرژی میراکننده جزء(  ب

 . باشد می

 و سازه پذیری انعطاف قابلیت افزایش با که است بدیهی: قدرت کم جانبی بارهای برابر در صلبیت کننده تامیین سیستم(  ج

 به محدودیتی هیچگونه بدون جانبی بارهای کلیه مقابل در که ای سازه ، زلزله ارتعاشات از به علت جداسازی سازه شدن نرمتر

 مکانیزم به بایست می ای لرزه جداسازی های سیستم کلیه لذا باشد قبول نمی قابل و مطلوب وجه هیچ به آید در ارتعاش

 . باشند مجهز ضعیف های و زلزله باد مانند جانبی بارهای اثر تحت سازه نیاز مورد صلبیت تامین جهت خاص

 مجاورت)  محلی شناسی زمین خصوصیات و حیاتی و مهم تاسیسات و سازه اهمیت ، محل دمای به توجه با ای پروژه هر در

 هر و رفته بکار مصالح همچنین و سازه سیستم و شکل و منطقه در شده ثبت های زلزله ، تاریخچه(  محل خاک ، گسل به

 از مهمتر جداگر مشخصات از برخی ،... (  و تناوب زمان و شدت)  احتمالی زلزله خصوصیات مورد در دیگر شده شناخته عامل

 مطالعه مورد جداگر سیستم نوع چندین طراحی ، اولیه مرحله در بایست می دلیل همین به.  باشد می آن دیگر مشخصات

 . شود انتخاب و مشخص بهینه گزینه اساس آن بر تا گیرد قرار

 ای لرزه جداسازی اصول

 در ، داد کاهش را زلزله بوسیله آمده بوجود پایه برش بتوان تا است سازه ارتعاش پریود افزایش جداسازها، در موجود فلسفه

 ، واقع در ویسکوز میرایی.  داد کاهش نیز را جداسازها خود طول در نسبی جابجایی توانه ب میرایی کردن اضافه با حالیکه

 از نوعی صورت به کل در و اصطکاک ، هیسترسیس توسط را انرژی این تواند می سازه که باشد می انرژی اتالف برای راهی

 زلزله یا و باد ، سرویس بارهای اثر تحت کافی سختی دارای جداسازها باید ، این بر عالوه.  نماید اتالف ، غیراالستیك پاسخ

 طبیعی پریود ، وسایل این بوسیله.  نکنند وارد سازه ساکنین به را دهنده آزار مکرر ارتعاشات که این برای باشند خفیف های

 و جداسازی سیستم.  شود می دور ها زلزله مضر باالی فرکانسهای محدوده از و یابد می افزایش گیری چشم طور به سازه

 پل یك طراحی با رابطه در.  دارد زیادی اهمیت ، آنها ای سازه ویژه خصوصیات علت به ، ها پل برای مخصوصا انرژی اتالف

 االستیك صورت به ای لرزه حرکت تحت که شوند طراحی طوری بایست می ها پل این که است ضروری نکته این ذکر مقاوم

 نرم خاکهای برای حالیکه در ، باشد می باال فرکانس با اجزای از مرکب بیشتر زمین حرکت ، سخت خاکهای برای.  بمانند باقی

 خاکهای در بیشتر ای لرزه جداسازی ایده رسد می بنظر پس.  شود می مشخص کوتاه های فرکانس با اجزای بوسیله آن ،

 . باشد پذیر امکان سخت
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 غیرخطی دینامیکی تحلیل در استفاده مورد لرزه زمین رکورد

 قرارگرفته 1940 سال السنترو معروف نگاشت شتاب تاثیر تحت مذکور مدل ، شده ارائه مدل رفتار نحوه بررسی منظور به

 با ترتیب به که قائم جهت یك و افقی جهت دو : از عبارتند که است شده اعمال پل به جهت سه در زلزله این . است

ELCENTRO180  وELCENTRO 270 .[9]و نامگذاری شده اند 

 گیری نتیجه و تحلیل نتایج مقایسه

 تحلیل مورد السنترو جهته سه زلزله از ناشی اثرات تحت شده جداسازی هبا پای و ثابت پایه با شده تهیه مدل اول مرحله در

 با و ثابت پایه حالت برای پل های فرکانس مقادیر.  است غیرخطی دینامیکی تحلیل ، شده انجام های تحلیل. گرفتند قرار

 جداساز نصب با پل سازه سیستم دهد می نشان مقادیر اینهرتز. 444.,و  4به ترتیب برابر است با  سربی-الستیکی جداساز

 در پایه برش و پل عرضی و طولی های تغییرمکان به مربوط نمودارهایاست.  ثابت پایه حالت از تر نرم بسیار سربی-الستیکی

 .اند شده داده نشان قسمت این در نشده و شده جداسازی حالت دو در عرضی و طولی جهت

   
: مود اول خمشی پل با تکیه گاه 5شکل

 T=0.25 secثابت 

: مود دوم خمشی پل با تکیه 6شکل

 T=0.2secگاه ثابت 

: مود سوم خمشی پل با تکیه 9شکل

 T= 0.18secگاه ثابت 

 

 

  

: مود اول پل با جداساز 1شکل

 سربی_الستیکی

T=2.25sec 

: مود دوم پل با جداساز 7شکل

 سربی_الستیکی

T=2.23sec 

: مود سوم پل با جداساز ,1شکل

 سربی-الستیکی

T=1.66sec 
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 تکیه با پل در پالستیك مفصل : تشکیل11شکل

 زلزله بار اثر تحت ثابت گاه

 با پل در پالستیك مفصل : تشکیل12شکل 

 زلزله بار اثر تحت سربی-الستیکی جداساز

 پل فرکانس و اصلی تناوب دوره پارامترهای :4 جدول

 حالت تحلیل
 دوره تناوب اصلی

(sec) 

 فرکانس

 )هرتز(

 4 25., السنترو زلزله اعمال و ای لرزه جداسازی بدون

 444., 2.25 سربی و اعمال زلزله السنترو-با جداساز الستیکی

 

 زلزله بار اثر تحت پل خطی غیر دینامیکی تحلیل نتایج :5 جدول

 حالت تحلیل

جابجایی کف  (KN)برش پایه

عرشه در جهت 

 (CM)قائم 

 (CM)حداکثر جابجایی سرستون

X Y X Y 

بدون جداساز لرزه 

ای و اعمال زلزله 

 السنترو

314.7 2155 ,.34 ,.,14 ,.,19 

با جداساز 

 سربی و-الستیکی

اعمال زلزله 

 السنترو

1,,, 145 1.61 2,.5 19.71 

 

 نتیجه گیری
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 دهد می اجازه طراحان به که زلزله نیروهای غیرفعال کنترل ابزار عنوانه ب ای لرزه جداگر مزایای و توانایی لهامق این در

 نتایج در دقت با.  رسید اثبات به خوبی به ، کنند متعادل یا و داده کاهش را پل های کوله و ها پایه بر وارد زلزله نیروهای

 عمده جذب و انحراف با و آورده پایین را زلزله از ناشی جانبی نیروهای سطح جداگرها که گفت توان می تحلیل از حاصل

 .نمایند می محافظت پل زیرسازه اجزای از ، زلزله ورودی انرژی

 برای ظرفیت افزایش با مقایسه در پل سازه نیاز کاهش جهت در نوین روشی نوانه عب ای لرزه جداساز سیستم بکارگیری

 نتایج به توان می حاضر تحقیق در گرفته صورت مطالعه اساس بر.  است برخوردار ای ویژه جایگاه از ها پل ای لرزه بهسازی

 :نمود اشاره ذیل

.  داشت مبذول ای ویژه توجه ها آن ای لرزه عملکرد به باید که شوند می محسوب زیاد اهمیت با های سازه جمله از ها پل

ی شده جداساز سیستم.  است گرفته قرار ارزیابی مورد پل این ای لرزه رفتار ، حاضر مطالعه در گرفته صورت مطالعه براساس

 پایه جداساز سیستم به مجهز و ثابت پایه حالت در نظر مورد پل رفتار.  می باشد سربی-الستیکی جداساز سیستم از نوع 

 های سیستم از استفاده با سازه نیاز کاهش.  اند شده تحلیل السنترو زلزله جهته سه ای لرزه بارهای از ناشی نیروی اثر تحت

 . شود می برده بکار پلها بهسازی برای نوین روش یك عنوانه ب معمول های روش در ظرفیت افزایش مقابل در ای لرزه محافظ

 آمدن پدید از امر این.  مانند می باقی االستیك محدوده در سازه های المان و اعضاء ای، لرزه جداسازی سیستم بکاربردن با

 .کند می جلوگیری ماندگار های تغییرشکل و پالستیك مفاصل

 می نشده جداسازی حالت در پل اساسی تناوب دوره برابر 7 حدود ، شده جداسازی پل اساسی تناوب دوره ، مطالعه این در

 افزایش نشده جداسازی حالت به نسبت طولی جهت در پایه برش ، سربی-الستیکی جداساز با شده جداسازی پل در . باشد

 .است داشته اساسی کاهش جانبی جهت در پایه برش اما است داشته

 قرار با ولی است شده مشاهده ها ستون پای در غیرخطی رفتار پل به زلزله اعمال اثر در ، شده انجام های تحلیل براساس

 .ماندند باقی االستیك صورت به پل زیرسازه و است یافته کاهش ای اندازه تا پایه برش نیروهای جداگرها دادن

 تر کامل های ارزیابی به آن نتایج برروی بندی جمع و است شده ارائه پل این های تحلیل از آمده بدست مقادیر فقط اینجا در

 .گردد می موکول
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