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  جابجایی

  
  مقدمه -1

 برابر در آنها طراحی ، ها سازه طراحی در مهم مسائل از یکی
.  است زلزله نظیر اتفاقی جانبی بارهاي ویژه به جانبی بارهاي

 می وجود به هایی تنش ها سازه در ، زلزله در زمین حرکات تحت
 می پیش خرابی و شدن جاري حد به را سازه اعضاي که] 3[ آید
 از ها سازه سازي مقاوم براي مختلفی هاي روش منظور بدین.  برد

 ناشی نیروي.  دارد وجود...  و برشی دیوار ، مهاربند ایجاد:  جمله

 نیرو این سپس و شده منتقل ساختمان به پی طریق از ، زلزله از
 ، اند شده تعبیه سازه در منظور این براي که خاصی عناصر میان

 سازه ، روشها گونه این در.  گردد می تحمل آنها توسط و توزیع
 عناصر کلیه و گیرد می قرار زلزله نیروي تأثیر تحت کامل بطور
 باشند می سهیم وارده نیروي تحمل در...) و تیر ، ستون( اي سازه

 الیه چند نشیمنهاي باگسترش ، اخیر سال بیست در]9[
 شده تبدیل علمی واقعیت یک به اي لرزه جداسازي ، الستومريا

 مشخصات به توجه با جداساز تناوب دوره مناسب تنظیم] 1[است
 از ناشی اثرات کاهش باعث ، زلزله هاي فرکانس و سازه دینامیکی

 جداگرها کلی بیان به.  شود می ها سازه در شدید هاي لرزه زمین
 غالب هاي فرکانس از سازه اناتنوس اصلی فرکانس کردن خارج با

 زمین از حاصل اثرات کاهش باعث ، سازه و لرزه زمین از ناشی
 هاي گاه تکیه شده گفته مطالب به توجه با. شود می سازه بر لرزه

 گاه تکیه و سربی هسته با الستیکی گاه تکیه جمله از جداساز
 نآ به) 1(جدول در که دارند را کاربرد بیشترین اصطکاکی آونگ
  .است شده اشاره

  ]8[ شده جداسازي هاي ساختمان) 1(جدول 

  
 سهم ویا شود نمی وارد سازه به زلزله نیروي چون روش این رد

 انتظار توان می را زیر نتایج ، گردد می منتقل سازه به آن از اندکی
  ]2: [داشت

 زمان از بزرگتر بسیار شده سازي جدا سازه تناوب زمان  -
  . است نشده جداسازي سازه تناوب

 این هک میکند پیدا افزایش سازه در جانبی جایی جابه  -
 آن از سازه سهم و میدهد روي جداساز سیستم در جایی جابه

  . باشد می ناچیز
 نسبی مکانهاي تغییر و طبقات مکان تغییر  -

  . یابد می کاهش) Drift(طبقات
  .شود می طیفی شتاب کاهش باعث  -
  

  

 ساختمان جداساز شده  سال
تعداد 
 طبقات

  12  ساختمان دانشگاه پزشکی در اوکویاما   1999
  36  ساختمان کازومیگاسیکی در ژاپن  1968
  11  ساختمان اداره پست در توکیو  2000
  25  ساختمان بال وابسته به ساختمان آنجو   2004

  :چکیده
 یک اي لرزه پاسخ کاهش طراحی براي روش ، یکپایهي جداساز
 يسازها جدا. است  شدید هاي لرزه زمین تحت اي ، سازه سیستم

 اي در لرزه عملکرد بهبود ، زلزله از ناشی اثرات کاهش اي باعث لرزه
جداسازي شده می  هاي سازه پاسخ آنها در غیرخطی ها و رفتار سازه

با توجه به اینکه بسیاري از ساختمان هاي فوالدي موجود در . باشد 
برابر زلزله آسیب پذیر می باشند بنابر این می توان از سیستم 

ه اي در بهسازي سازه هاي موجود نیز استفاده کرد و با جداساز لرز
این سیستم  اجراي و طراحی تکنولوژي در زمینه و علم توسعه وجود

در  . است گرفته قرار محققین بیشتر توجه در انواع سازه ها ، مورد
این مقاله سعی شده ، تاثیر جداسازها بر روي کاهش شتاب و افزایش 

بدین . والدي ، مورد بررسی قرار گیرد جابه جایی در سازه هاي ف
منظور ، سازه ي فوالدي با پایه ثابت و جدا ساز شده در نرم 

این مقاله مشتمل بر جداول ، . مدل سازي شده است sap2000افزار
 .نمودار ها  و مقایسه بین دو سازه با پایه ثابت و جداساز می باشد
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  ]7[ثابت پایه با شده جداساز سازه مقایسه و سازه طیفی شتاب نمودار) 1(شکل 
  

  ]7[ثابت پایه با شده جداساز سازه مقایسه و سازه جایی جابه نمودار )2(شکل 
  

 با شده جداسازي فوالدي سازه رفتار مطالعه مقاله این اصلی
 سازه با آن مقایسه و کامپیوتري و تحلیلی روشهاي از استفاده
  .باشد می ثابت پایه با فوالدي

  
  زلزله از ناشی خسارات مهمترین -2

 زیر دسته دو به توان می را زلزله از شینا خسارات مهمترین
  :کرد تقسیم

  اي سازه اجزاي به خسارت - الف
 سازه در ها نیرو توزیع ویا جانبی سختی در که اي سازه اعضاي

 جانبی هاي نیرو تاثیر تحت سازه مکان تغییر اثر در یا و بوده موثر
 رد مهم فاکتورهاي]  14.[ گویند اي سازه اجزاي را گیرند می قرار

 نوع به بیشتر زلزله برابر در ها ساختمان رفتار تمایز و تشخیص
 قابل هاي خسارت توان می بنابراین.دارد بستگی سازه اسکلت

 قاب بدون و قابی هاي ساختمان دسته، دو براي را بینی پیش
  ]10.[کرد تفکیک

  اي سازه غیر اجزاي به خسارت  - ب
 یا و زیاد سختی ، زمین حرکات تاثیر علت به ، ساختمان یک در

 اجزاي ، ساختمان فرکانس به نزدیک طبیعی فرکانس داشتن
 تراز نیروهاي از بزرگتر نیروهایی تاثیر تحت ساختمان در مستقر
 که اي سازه غیر اجزاي ، ها زلزله اغلب در لذا.  باشند می زمین

 دچار ، باشند اي توجه قابل اقتصادي هاي ارزش داراي تواند می
  ]10.[شود جدي ايه دیدگی آسیب

  
  فوالدي هاي سازه بر زلزله از ناشی هاي خسارت - 2-1

 سازه موارد از بسیاري در که ، کرده ثابت زلزله در ها سازه رفتار
 سیستم ضعف و اجزا بین انسجام عدم داراي موجود هاي

 بررسی براي بنابراین ، است بوده زلزله با مقابله در ساختمانی
 در خسارت انواع باید ابتدا ، فوالدي هاي ساختمان سازي مقاوم

  ]2و12:[دهیم قرار بررسی  مورد هارا ساختمان  گونه این
  . ها بادبند کمانش  -
  . ها ستون به وارده خسارات  -
  . ها تیر به وارده خسارات  -
  . ها سقف به وارده خسارات  -
 سازه در بار توزیع شود می باعث بارکه مسیر نبودن کامل  -

 سازه انهدام در ثانویه عامل بادبند نداشتن و هنبود یکپارچه
  ) .پیچش(است

 میرایی کاهش باعث ساختمان جانبی سختی نبودن کافی  -
  .شود می سازه در شکل تغییر و فرکانس افزایش و پریود ،
 شدن وارد موجب طبقات برشی مقاومت نبودن کافی  -

 نسفرکا که زمانی و باشد می خارجی بار اعمال طریق از خسارت
 رخ سازه در تشدید یا رزونانس پدیده کند پیدا افزایش خارجی بار
  . دهد می

 مجاورش طبقات سختی از طبقه یک سختی که زمانی  -
 انهدام باعث و آید می وجود به نرم طبقه اصطالحا باشد کمتر
  . شود می سازه

 سازه تا شده باعث پیچش و طبقات ، پالن در نامنظمی  -
  . باشد نداشته اي یکپارچه عملکرد زلزله وقوع هنگام در
 اتصاالت از استفاده عدم صورت در فوالدي هاي سازه در  -

 اثر در و داشت نخواهد قبولی قابل اي لرزه عملکرد ،سازه مناسب
  .  شد خواهد انهدام یا و اي سازه شکست دچار زلزله

 دو در سرتاسري تیرهاي(خورجینی تیرهاي از استفاده  -
 مدل و حاصل سیستم شناخت عدم و) نبشی الاتص با ستون طرف

 مهندسی نظر از سیستم این شده باعث اتصاالت این براي صحیح
  . گردد تلقی پذیر آسیب بسیار زلزله
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 بسیاري در ،که شده مشاهده ها زلزله اکثر در  -
 بعضا یا و ترك دچار ستونها و تیرها اتصال فوالدي ازساختمانهاي

 اتفاق ستون بال در شکستها و هاترک این بیشتر که شده شکست
  .است افتاده

  
  زلزله کار سازو بر اي لرزه هاي جداساز تاثیر -3
 معرض در اي غیرسازه و اي سازه عناصر زلزله وقوع هنگام در

 تالش انتقال منظور به ، گیرد می قرار برگشتی و رفت هاي تالش
 بطروا و اتصال عناصر که است الزم برگشتی و رفت کنشهاي و ها

 هاي سیستم. باشد داشته وجود شده اضافه و موجود اعضاء بین
 تري مناسب عملکرد و مقاومت ، یکپارچه عملکرد با اي سازه

 از ناشی کنشهاي برابر در جداگانه طور به سازه که زمانی به نسبت
 هاي جداساز این بنابر] 11.[داشت خواهد ، گیرد می قرار زلزله
 تا دهد نشان خود از یکپارچه کرديعمل باید سیستم در اي لرزه

  . باشند داشته زلزله هاي کنش برابر در مناسب عملکردي
 سازه باربري ظرفیت افزایش جاي به ، ها سازه اي لرزه بهسازي در

.  داد کاهش آنهارا بر وارد نیروهاي میتوان ، جانبی نیروهاي تحت
 روي بر و جداگردیده خود هاي گاه تکیه از سازه روش این در

 می قرار ، دارند زیاد جانبی شکل تغییر قابلیت که هایی گاه تکیه
  . گیرد

 با را سازه ، ها ساختمان در زلزله با مقابله جاي به سیستم این در
 اینکه جاي به سازه ، زلزله مواقع در یعنی.  کنیم می همراه زلزله
 با ارتعاشات در ، کند مقابله زلزله نیروهاي با صلب جسم یک مثل
 میرایی و کند می جذب را زلزله نیروهاي و شود می همراه زلزله
 می خنثی خود درون را دهد می سازه به زلزله که هایی
  . ]1,12.[کند

  
  سیستم واحدها -4

در این بخش ابتدا یک سازه یک درجه آزادي با پایه جداسـاز و یـک   
سازه یک درجه آزادي با پایه ثابت را مدل سازي میکنیم سـپس بـه   

قایسه نتایج حاصل از این دو مدل سازي می پـردازیم و در نهایـت   م
ــوالدي   ــازه ف ــک س ــزار   5ی ــرم اف ــذکور در ن ــرایط م ــا ش ــه ، ب طبق

SAP2000  حاصـل از آن را بررسـی مـی    مدل سازي شده و نتایج
  . کنیم

  

  مدل سازي سازه یک درجه آزادي -4-1

پایـه   در این قسمت به بررسی سازه یک درجه آزادي با پایه ثابـت و 
با وجود شرایط یکسان کـه جـرم   . جداسازي شده پرداخته می شود 

، )  Hz(1، فرکـانس طبیعـی سـازه برابـر     ) Ton(120سازه برابر با 
در نظــر )  0.3g )Hzو مــاکزیمم دامنــه ارتعــاش% 5میرایــی ســازه 

  .گرفته شده است 

، فرکانس  0.1نسبت جرم : مشخصات سیستم جداساز عبارت اند از
، )   Cm( 20،ضریب شکست لرزه اي )  Hz(0.5تم طبیعی سیس

 4و 3که در شکل  0.7gبیشترین دامنه شتاب یا شتاب حداکثر 
در هر دو سیستم به سازه ها زلزله کوبه . نشان داده شده است 

  .اعمال شده و نتایج زیر با نمودار هاي مربوطه نشان داده شده است
  
  

  ]13[تثاب پایه با آزادي درجه یک سازه) 3(شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]13[جداساز پایه با آزادي درجه یک سازه) 4(شکل 
  

  نتایج حاصل یافته از سازه یک درجه آزادي با پایه ثابت -4-1-1

    Maximum Displacement : 0.3176 [m] 
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    Maximum Velocity : 2.0522 [m/s] 

    Maximum Acceleration : 1.2867 [m/s^2] 

    Maximum Shear Force : 1.514 [kN] 

    Base Shear : 1.2867 [-] 

 

  ]13[سازه جایی جابه) 5(شکل 
  
  
  
  
  
  
  

  ]13[برش پایه سازه )6(شکل 
  
  
  
  
  
  
  

  ]13[سازه پاسخ طیف) 7(شکل 
  

 

تایج حاصل یافته از سازه یک درجه آزادي با پایـه  ن -4-1-2
  جداساز

 

  تحلیل خطی سازه جداسازي شده

CASE OF LINEAR ISOLATOR  STRUCTURE 

    Maximum Displacement : 0.0572 [m] 

    Maximum Velocity : 0.3172 [m/s] 

    Maximum Acceleration : 0.2318 [m/s^2] 

    Maximum Shear Force : 0.273 [kN] 

    Base Shear : 0.2667  ]-[  

    Displacement : 81.9881  [%]  

    Velocity : 84.5443  [%]  

    Acceleration : 81.9828    [%]  

  تحلیل خطی جداساز  

  ISOLATION LAYER 

    Maximum Displacement : 0.2039 [m] 

    Maximum Velocity : 0.8648 [m/s] 

    Maximum Acceleration : 0.2667 [m/s^2] 

  ]13[سازه جایی جابه) 8(شکل 

  ]13[جداساز جایی جابه) 9(شکل 
  



 

   
   المللی پژوھشھاي نوین در مھندسی مجموعھ مقاالت دومین کنفرانس بین

 
 

  

  ]13[جایی به جا ي چرخه) 10(شکل 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ]13[سازه پاسخ طیف) 11(شکل 
  

طبقـه در نـرم افـزار     5مدل سـازي سـازه فـوالدي     -4-2
SAP2000  

در اینجا دو سازه ، یکی با پایه جداساز و دیگري با پایه ثابت ، که 
هر دو سازه داراي قاب خمشی فوالدي و بادبندي شده مورد 

سازه نشان داده شده در شکل . بررسی قرار گرفته است 
داراي پنج طبقه روي پارکینگ به )پالن و برش( 14و12،13

 Yمتر ، بادبند ها در جهت  3متر و ارتفاع طبقات  16.3×13ابعاد
و خرپشته به صورت طبقه جداگانه به مدل   3- 2بین محور هاي 

 به طبقه هر سقف افزار نرم این از استفاده با. اضافه شده است 
 درجه سه بقهط هر که شده سازي مدل صلب دیافراگم یک صورت
 یک و X و Y هاي جهت در جانبی آزادي دو درجه (دارد آزادي
 هاي درجه این ). قائم محور به نسبت چرخشی آزادي درجه
 برابر طبقات تمام در که شدند واقع طبقه هر جرم مرکز در آزادي
 است منظم ارتفاع در هم و پالن در هم بررسی مورد سازه ، است

  .باشد می اچیزن اینجا در پیچش اثرات و

  
  A-A مقطع برش) 12(شکل 

  

  پالن سازه) 13( شکل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  sap2000 در سازه مقطع) 14(شکل 
  

  فرضیات مورد استفاده در سیستم
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از آنجا که هدف کاهش نیروي زلزله از پی به سازه می باشد ، لذا با 
فرضیات طراحی و آنالیز به  UBS1997استفاده از آیین نامه 

  :صورت زیر خالصه می شود

  :A-2ضریب لرزه خیزي منطقه طبق جدول 

Seismic Zone Factor Z = 3 

  :A-3ضریب اهمیت سازه طبق جدول 

Occupancy Importance Factors I = 1.2599 

  :A-4سیستم سازه اي طبق جدول 

Structural Systems R,? =  7,1.6 

  :A-5بق جدول نوع مقطع خاك ط

Spoil Profile Types = SD 

ضریب زلزله با توجه به لرزه خیزي منطقه و نوع خاك طبق جدول 
A-6 وA-7 :  

Seismic Coefficient Ca = 0.36 

Seismic Coefficient Cv = 0.54 

  :پریود موثر 

TD = 2.5 sec 

  : وزن سازه 

w = 3050 ton 

 

  

  :ساز لرزه ايمشخصات جدا

  :سختی قائم 

  

  kg/cm 1800    :     ی برشی اولیه در هر راستا سخت

  kg 2250:           نیروي تسلیم برشی در هر راستا 

  0.2: نسبت سختی برشی پس از تسلیم به سختی برشی اولیه 

 

  سازه با پایه جداساز و پایه ثابتنتایج حاصل از  -4-3

 3و  2مد ارتعاشی محاسبه شده که در جدول   24 این نتایج براي
نشان داده شده است ،همچنین در زیر اشکال مدي ماکزیمم رسم 

 .شده است

  

  
  شده جداسازي سازه در ارتعاشی هاي مود بیشترین): 15(شکل 
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  نشده جداسازي سازه در ارتعاشی هاي مود بیشترین) 16(شکل 
  

  نشده ساختمان جداسازي) 2(جدول 
StepNum Period SumUX SumUY Frequency CircFreq 

Unitless Sec Unitless Unitless Cyc/sec rad/sec 

1 1.187395 1.43 0 0.84218 5.2916 

2 0.98716 59.51 0 1.013 6.3649 

3 0.890819 75.2 0 1.1226 7.0533 

4 0.412074 76.56 0 2.4268 15.248 

5 0.358719 89.73 0 2.7877 17.516 

6 0.346936 93.05 0 2.8824 18.11 

7 0.263199 93.13 0 3.7994 23.872 

8 0.22995 93.17 0 4.3488 27.324 

9 0.224566 96.25 0 4.453 27.979 

10 0.20071 96.88 0 4.9823 31.305 

11 0.175598 96.37 0 5.6948 35.782 

12 0.17353 98.08 0 5.7627 36.208 

13 0.167934 98.08 0 5.9547 37.415 

14 0.152948 98.45 0 6.5382 41.081 

15 0.149247 98.62 0 6.7003 42.099 

16 0.148952 99.11 0 6.7136 42.183 

17 0.145961 99.12 0 6.8511 43.047 

18 0.144767 99.22 0 6.9077 43.402 

19 0.133719 99.59 0 7.4784 46.988 

20 0.133368 99.6 0 7.4981 47.112 

21 0.126499 99.86 0 7.9052 49.67 

22 0.007844 99.9 0 127.49 801.05 

23 0.006623 99.9 0 151 948.76 

24 0.005887 100 0 169.88 1067.4 

  
  شده ساختمان جداسازي) 3(جدول 

StepNum Period SumUX SumUY Frequency CircFreq 

Unitless Sec Unitless Unitless Cyc/sec rad/sec 

1 29.267 0.862 4.69E-08 0.040784 0.25625 

2 20.0023 0.862 0.038 0.050121 0.31492 

3 13.6102 0.862 0.837 0.085392 0.53654 

4 12.2413 0.862 0.837 0.097287 0.61127 

5 10.0019 0.96 0.837 0.1197 0.7521 

6 6.19824 0.987 0.837 0.18344 1.1526 

7 5.45817 0.987 0.837 0.18704 1.1752 

8 4.89655 0.994 0.838 0.22058 1.3859 

9 4.78946 0.994 0.955 0.24847 1.5612 

10 4.41287 0.997 0.956 0.24878 1.5631 

11 4.09519 0.998 0.956 0.2641 1.6594 

12 3.86061 1 0.956 0.27624 1.7357 

13 3.78392 1 0.956 0.28909 1.8164 

14 3.59486 1 0.956 0.31965 2.0085 

15 3.11967 1 0.956 0.3599 2.2613 

16 2.94112 1 0.976 0.42614 2.6775 

17 2.65838 1 0.987 0.44728 2.8103 

18 2.57638 1 0.989 0.5375 3.3772 

19 2.10857 1 0.997 0.56651 3.5595 

20 1.97337 1 0.997 0.60439 3.7975 

21 1.79311 1 0.999 0.63742 4.005 

22 1.64453 1 1 0.76231 4.7897 

23 1.47524 1 1 0.87598 5.5039 
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24 1.30057 1 1 0.90712 5.6996 

  
  گیري  نتیجه -5

با توجه به موارد ذکر شده در مقاله و مقایسه خروجی داده هاي نرم 
دوسازه باپایه ثابت و جداساز شـده بـه نتـایج زیـر       sap2000افزار 

  .یابیمدست می 

زمان تناوب سازه جداسازي شده بسیار بزرگتر از زمـان تنـاوب    -1
سازه جدا سازي نشده است ، که این امـر باعـث کـاهش قابـل     
توجه فرکانس زاویه اي در سازه جداسازي شده نسبت به سـازه  
جداسازي نشده می گردد و با توجه به نمودار طیف پاسخ سازه 

کند و درنتیجـه طیـف   افزایش پیدا می  βمقدار ) 17(درشکل 
 .قرار می گیرد Aپاسخ شتاب سازه در ناحیه 

و محل قرار گیري سازه در ناحیه ) 17(با توجه به نمودار شکل  -2
A  میراگر هاي موجود در تکیه گاه هاي جداساز باعث کاهش ،

بیشتر نیرو در سازه شده و به همین جهت سازه نیاز به میرایـی  
، چـون جداسـازها از نـوع    ) عدم افـزایش سـختی  ( باالیی ندارد

الستیکی با هسته سربی و آونگ اصـطکاکی بـه علـت مکـانیزم     
 .کارشان داراي میرایی بسیار باالیی میباشند 

با توجه به ماکزیمم جابه جایی جانبی سازه جداسازي شده کـه   -3
می باشد جابه جایی جانبی در سازه جداسازي  cm0.091برابر 

ه جـایی در سیسـتم جداسـاز    شده افزایش می یابد که این جاب
 روي میدهد و سهم سازه از این جابه جایی بسیار ناچیز است

در  (Drift)طبقات نسبی مکانهاي تغییر و طبقات مکان تغییر -4
 سیستم با جداساز نسبت به سیستم با پایه ثابـت کـاهش مـی   

 .یابد 
 مالحظـه  طبقات در سازه جداسازي شده  به طور قابـل  شتاب -5

 .می یابد  کاهش اي
نیروي القایی سازه جداسازي شده کاهش شدید نسبت به سازه  - 6

 .جداسازي نشده پیدا میکند 
 کـاهش مـی   محسوسی بطور اي غیرسازه و اي سازه خسارات -7

 .یابد
  .شود  کاسته می ساختمانها طراحی در معماري مشکالت از -8
جداسازي سازه ها براي سازه هاي بسیار سـخت مناسـب نمـی     -9

آیین نامه اگر سازه جداسازي شده در باشد چون در طیف طرح 

 .میرسـد  Cباشد با ایجاد زلزله این سازه به قسـمت   Bقسمت 
 )18(شکل

با توجه به کاهش نیروهاي زلزله در سازه ، ابعاد مقاطع طراحی  -10
سازه کاهش پیدا کرده و باعث کاهش هزینه در کل سـاختمان  

 .میگردد

  ]2[پاسخ طیف) 17(شکل 
  

  ]11[پاسخ طیف) 18(شکل 
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