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  خالصه

ا هتا از این سیستم شده استسبب مختلف،  یافزارهاها در نرمآن یسازو فراهم شدن امکان مدل یالرزه گرهایجدااستفاده از  امروزه 

است که باعث  نیو زم یسازه فوقان نیکم، ب یجانب یبا سخت الیهیک جادیا ستمیس نیاساس ا برای بهبود رفتار سازه استفاده شود.

د تا شواین امر موجب می دهد؛یبه سازه را کاهش م نیاز زم یافتهانتقالحرکت  زانیم زیشود و نمی یکاهش فرکانس سازه فوقان

توان یم نیروهای وارده به اجزای مختلف سازه کاهش یابد به همین دلیل انتخاب این نوع سیستم برای بهبود رفتار سازه مناسب است.

 تواند یکی از بهترین روشها برای بهسازی رفتار سازه شود.روش میگفت این 

ختمان فوالدی، ای سارفتار اعضای غیر سازهشتاب سازه و سربی بر  -در این پژوهش برای بررسی تأثیر استفاده از جداگر الستیکی 

 جداسازدون و ب جداسازها با سازهاین است. هشدگرفتهسه، شش و نه طبقه در نظر  صورتبهدیوار برشی بتنی دارای یک سازه فوالدی 

بار  تحت تحلیل وسازی شده مدل SeismoStructافزار در نرم یبعدصورت سهبه ها. این مدلاندقرارگرفته یبررستحلیل و مورد

 شدهیررسبسطح عملکرد  ها و، میزان آسیب در میان قابشتاب طبقاتکل  جابجاییها پارامترهایی نظیر و در آن قرارگرفته افزون

 اشد.بمیای طبقات و کاهش آسیب در اجزای غیر سازه جابجاییی بهبود در سطح عملکرد، دهندهنشان آمدهدستبهنتایج . است
 

 یسازه فوالد ،یرخطیغ یکیاستات لیتحل ،ای¬سازه ریغ یسطح عملکرد، اجزا ،یسرب -یکیجداگر الستکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 .ای آن بخش در زمان زلزلهبرای کاهش پاسخ لرز ه لرزه ای عبارت است از جداکردن کل یا بخشی از سازه از زمین یا قسمتهای دیگر سازهجداسازی 

ه بطراحی یک سازه با مقاومت زیاد و شکل پذیر که قادر  ای سازه ها در اصل مبتنی بر افزایش ظرفیت سازه است. در این رویکردروش مرسوم طراحی لرزه

عضای ا است مد نظر قرار می گیرد. نتیجه این کار افزایش ابعاد اعضای سازه ای و اتصاالت، به وجود آمدنتحمل نیروهای داخلی تولید شده توسط زلزله

یاز به مقاوم تر کردن نمقابل باعث جذب نیروی بیشتر زلزله و  اضافی بادبندی یا دیوار برشی یا سایر اعضای سخت کننده سازه است. افزایش سختی سازه در

ه، برابر زلزل موجب کاهش ارزش اقتصادی پروژه می گردد. بنابراین در روشهای مرسوم ساخت سازه های مقاوم در سازه را به دنبال خواهد داشت که خود

                                                 
 عضو هیئت علمي دانشگاه فردوسي1
 عضو هیئت علمي دانشگاه زابل2
 یخراسان رضو یو شهرساز مسکنکل اداره مدیر پژوهش 3
 یخراسان رضو یاداره مسکن و شهرساز کارشناس ارشد واحد پژوهش4
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ی از این ده و جذب انرژی ارتعاشپذیری طراحی شضوابط شکل طراحی یک سازه ایمن، مترادف است با پیش بینی رفتار غیرخطی در سازه ای که براساس

اجازه  غیرسازه ای است. روش های طراحی مرسوم، ممکن است به دلیل تغییر شکل های غیرخطی در اعضای سازه ای و طریق برای جلوگیری از تخریب آن

ی دارای ارزش هنری، پل های مهم ، نیروگاه های برق بیمارستان ها، ساختمان ها بروز خرابی در این اعضا را بدهند. بنابراین برای دسته ای از سازه ها مانند

شکل پذیری ممکن است مناسب  سازه های مهمی که در مناطق با احتمال زیاد وقوع زلزله های شدید قرار دارند، روش طراحی براساس هسته ای، موزهها، و

روش های دیگری برای طراحی و ساخت سازه  ندسان را بر آن داشته تاارزش، محققان و مه نیاز به کاستن آسیب لرزه ای در سازه های حساس یا با .نباشد

زلزله حفظ کند بلکه کارآیی آنها را پس از زلزله های بزرگ نیز تضمین نماید. با این پیش زمینه،  ها پیشنهاد نمایند که نه تنها سازه ها را از خرابی ناشی از

ظیم رفتار دینامیکی آن در زمان ارتعاش تن ه در آنها با کمک تعبیه تجهیزاتی در سازه، مشخصات وکنترل لرزه ای سازه ها به عنوان روش هایی ک روشهای

گردند، گزینه ای مناسب و قابل بررسی در طراحی لرزه ای یک ساختمان هستند. جداسازی لرزه  شده و نیروهای کمتری به سازه در حال ارتعاش اعمال می

  .این مقدمه آورده شده، در زمره این روش های کنترل در نظر گرفته می شود ها با تعریفی که در ابتدای ای سازه

 

 LRBجدا گر  یسازمدل .2

 

 یاجداسازی لرزه افقی الزم برای یهاشکل رییضمن داشتن صلبیت کافی برای تحمل بارهای قائم، تغ توانندیم یاهیال -الستیکی یهاگاههیتک

وجود داشته  هاگاههیافقی نامطلوبی داشته باشند. اگر میرایی ذاتی در تک یهامکان رییخفیف، تغ یهارا تأمین کنند؛ ولی ممکن است تحت بار باد یا زلزله

 رو،نی. ازا کنندیبی مسلح مسر ی[. به همین دلیل، برای ایجاد میرایی هیسترسیس، این جداگرها را با هسته5این مسئله را برطرف نمود]  توانیباشد، م

فراهم  زیرا ن ازیو میرایی هیسترسیس موردن دهافقی همراه با نیروهای بازگردانن یریپذقادرند عالوه بر نگهداری قائم ساختمان، شکل  LRBجداگرهای 

 [. 5آورند] 

 شده است  که برای ساختمان شش طبقه این محاسبات در زیر آورده شده است.طراحی جداساز مطابق بند مربوبطه انجام 

ر با گیرد برابیمقرار  جداسازی طبقه اول که زیر آن هاستونآید و برای یم به دست افزارنرمبار ماکزیمم ناشی از مجموع بار زنده و مرده در 

شود. فرضیات یمثانیه در نظر گرفته  ۲٫5باشد که برای طراحی جداساز مقدار یمثانیه  ۱٫0۶باشد. زمان تناوب سازه از تحلیل برابر کیلو نیوتن می 850

 طراحی جداساز به شرح زیر است:

 .است γmax=  ۱50بی برشی %حداکثر تغییر شکل نسی سربی و هستهدارای الستیکی  گاهتکیه -

 .است ξeff=  ۱0نسبت میرایی مؤثر % -

 .۱٫۲بر اساس مفاد دستورالعمل برابر است با  ξeff=  ۱0ی جداسازی با %برای سامانه BDضریب میرایی  -

نسبت شتاب مبنای  ،۲800رد مطابق استاندا رویناست. ازا IIIی محل احداث سازه با خطر نسبی خیلی زیاد ارزیابی شده و نوع زمین منطقه -

 آید.یمبه دست  موردنظرهای مربوطه ضرایب در رابطه مقدارهابا جایگذاری این  خواهند بود. S=1.75 و A=0.3 ،T0=0.15 s ،Ts=0.7 sطرح 

 آید.ی زیر به دست مییوهشافقی جداساز به  مؤثرسختی 

𝐾𝑒𝑓𝑓 =
850

9.81
(

2𝜋

2.5
)2 = 547.31 

𝐾𝑁

𝑚
 

 مکان طرح مطابق دستورالعمل عبارت خواهد بود از: ییرمقدار تغ

𝐷𝐷 =
9.81

4𝜋2
×

0.3(1.75 + 1)0.7
2

3 × 2.5

1.2
= 0.33 𝑚 

 :نیروی تسلیم اولیه برابر خواهد بود با

𝑄𝑑 =
𝜋

2
× 547.31 × 0.1 × 0.33 = 28.37 𝐾𝑁 

 :برابر است با سختی ثانویه

𝐾𝑑 = 547.31 −
28.37

0.33
= 463.05 𝐾𝑁 

𝐾0 =
463.05

0.05
= 9260.95 𝐾𝑁 

 مرکب یهارفتار قاب .3
 

توان به خواص قاب مرکب رسید. چراکه ها نمیتک آنهای تکگذاری ویژگیکه از روی همای است از قاب و دیوار بین آنقاب مرکب مجموعه

پارچه عمل یک سیستم یکصورت صورت برشی است. مجموعه قاب و میانقاب به ازای بارهای جانبی کم بهصورت خمشی و رفتار دیوار بهرفتار قاب به
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قاب  قاب جداشده و برعکس، در انتهای قطر فشاری به میان که با افزایش مقدار بارهای جانبی، قاب پیرامونی در انتهای قطر کششی از میانکند درحالیمی

 کند.تکیه می

شود که دهد. با توجه به این شکل مالحظه میهای نیروـ تغییر مکان جانبی قاب خالی و قاب مرکب را نشان میطور شماتیک منحنیبه ۱شکل 

 ه قابگردد. در اثر اعمال نیروی جانبی بطورکلی موجب بهبود رفتار سازه ازلحاظ سختی و مقاومت نهایی میقاب، به اندرکنش موجود در بین قاب و میان

شود. بدین ترتیب که تنش کششی حداکثر در راستای قطر کششی و در مرکز ای فشاری و کششی ایجاد میهای صفحهقاب تنش مرکب، در داخل میان

  افتد.قاب، و تنش فشاری حداکثر نیز در راستای قطر فشاری در کنج قاب اتفاق می میان

یابد. ها افزایش میکند و طول تماس بین آنقاب تکیه می اب در طول بیشتری به میانقاب بیشتر باشد، ق سختی میانهرقدر سختی قاب نسبت به

ستگی دارد. سختی قاب فوالدی محیطی بتوان گفت که شدت تنش فشاری گوشه بهرو میشود. ازاینها کمتر میقاب در گوشه درنتیجه تنش وارد بر میان

قاب با تقریب مستقل  های ایجادشده در مرکز میانشده است که تنش[ مشخص۶[ و استفورد اسمیت ]5شده توسط مقدم ]همچنین بر اساس تحقیقات انجام

 دارند.قاب از قاب بوده و تنها بستگی به نسبت ابعادی میان

 
: مقایسه رفتار قاب خالی و قاب مرکب-1شکل   

 های مرکبمودهای گسیختگی قاب ۱ـ۲ـ3

قرن گذشته، مودهای مختلف های مرکب در طی نیمشده بر روی قابمطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی انجامآمده از دستبر اساس اطالعات به

 بندی کرد:صورت ذیل تقسیمتوان بههای مرکب را میگسیختگی قاب

گونه گسیختگی ین(. ا۲در شکل  DKشود )مود )کششی قطری(: در این حالت، یک ترک قطری در امتداد قطر فشاری ایجاد می۱مود ترک قطری .1

جاد افتد. عامل اصلی ایقاب با مالت نسبتاً قوی اتفاق می های دارای اتصاالت ضعیف با اعضای قوی و میانهای ضعیف، یا قابمعموالً در قاب

 ترک قطری، وجود کشش در راستای عمود بر قطر فشاری است.

نند. کقاب را خرد می ها میانود دارد و با افزایش بار جانبی، این تنشهای متمرکز وجقاب، تنش ی فشاری میان: در گوشه۲مود شکست گوشه .2

های قاب، شکست گوشه در تنش ی میانها در گوشه(. به علت محصورشدگی جزء۲در شکل  CCنامند )مود این حالت را شکست گوشه می

تر بیان شد، هرقدر سختی قاب طور که پیش[.همان۱ری باشد ]تواند بسیار بیشتر از ترک قطشود و مقاومت قاب در این مرحله میباال ایجاد می

 خواهد داشت. ی باالتریکند و درنتیجه مقاومت گوشهقاب تکیه می قاب بیشتر باشد، قاب در طول بیشتری به میان سختی میاننسبت به

در شکل  SSشود )مود قاب ایجاد می میان : در این حالت، شکست برشی لغزشی در بین درزهای افقی مصالح بنایی3مود شکست برشی لغزشی .3

 افتد.های قوی با مالت ضعیف در بین درزها اتفاق میگونه گسیختگی معمواًل در قاباین .(3ـ۲

گونه گسیختگی معمواًل (. این۲در شکل  DCشود )مود ی مرکزی خود خرد میقاب در ناحیه : در این حالت، میان4مود شکست فشاری قطری .4

 افتد.ها اتفاق میی آنهای الغر در اثر کمانش خارج از صفحهمرکب دارای میانابهای در قاب

                                                 
1. Diagonal cracking mode 

2. Corner crushing mode 

3. Sliding shear mode 

4. Diagonal compression mode 
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گونه گسیختگی (. این۲در شکل FFشود )مود ها یا اتصاالت تیر به ستون مفاصل خمیری ایجاد می: در این حالت، در ستون۱مود گسیختگی قاب .5

 افتد.قاب نسبتاً قوی اتفاق می اعضای قوی و میانهای دارای اتصاالت ضعیف با های ضعیف، یا قابنیز در قاب

افتد چراکه ندرت اتفاق میبه DCاز اهمیت عملی برخوردارند. مود  CCو   SSذکر است که از بین مودهای گسیختگی فوق تنها دو مود شایان

عنوان یک مود گسیختگی در نظر را نباید به DKود ای رخ دهد. منسبت الغری باالیی نیاز است تا کمانش خارج از صفحه، در بارگذاری درون صفحه

 افتد.های مرکب بتنی اتفاق میبیشتر در قاب FFقاب پس از ایجاد این ترک هنوز قادر به تحمل بارهای بیشتری است. مود  که میانگرفت، چون

 
 

 )ج(مود ترک قطری؛ )د( مود: مودهای گسیختگی قاب مرکب: )الف( مود شکست برشی لغزشی؛ )ب( مود شکست گوشه؛ -2شکل 

 [7شکست فشاری قطری؛ )ه( مود گسیختگی قاب ]
 

 

 شده سازیمدل یهاسازه یمعرف .4

 

 یالرزه یطراح [8]ویرایش چهارم  ۲800و طبق اصول استاندارد  یسازمدلمتر  3طبقه و ارتفاع طبقه  9و  ۶، 3 یبتنبا دیوار برشی  یفوالد سازهدر ابتدا سه 

 .است IPEشده از نوع استفاده یرهایو ت یها از نوع قوطمورداستفاده در قاب یهاستون یهشدند. کل

Error! Reference source not found.  ها در گذاری تیرها و ستوناست، همچنین نحوه نام شدهدادهنشان  3شکل در موردنظری هاسازهپالن

 آمده است.  4شکل 

 آمده است.دستبه ۲800بارهای وارده و ضریب زلزله برای سازه موردنظر بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان استاندارد 

 باشد عبارت قاب انیمکه اگر سازه بدون  استمعرف تعداد طبقات  Nکه  است NStory+Infill+Isolator صورتبه  هایی سازهگذارنام

Infillشود و اگر جداساز نداشته باشد عبارت حذف میIsolator شود.از نام سازه حذف می 

 گیرد.یمزیر در نظر  صورتبهقاب را برای سه نوع شرایط مختلف  دیوارهای میان، مقاومت فشاری و کششی مصالح بنایی  37۶نشریه شماره 

و  متوسط شرایط با مصالح برای 𝑀𝑃𝑎 4خوب،  با شرایط مصالح برای 𝑀𝑃𝑎 6 از نباید فشاری، مقاومت پایین کرانه فرضیشپ مقادیر"

2 𝑀𝑃𝑎 تجاوز کند بد باکیفیت مصالح برای."  

 و متوسط شرایط با مصالح برای 𝑀𝑃𝑎 0.07و  خوب شرایط با مصالح برای 𝑀𝑃𝑎 0.14کششی،  مقاومت پایین کرانه فرضیشپ مقادیر"

 "بد می باشد. شرایط با مصالح برای صفر

 مصالح انتظار مورد برشی همچنین مدول .گیردنظر می در انتظار مورد فشاری مقاومت برابر 550این نشریه مدول االستیسیته مصالح بنایی را 

قاب یانممشخصات مصالح بنایی دیوار  37۶بر اساس ظوابط نشریه  شود.یم نظر گرفته در فشار، در بنایی مصالح یسیتهاالست مدول درصد 40بنایی 

𝑓𝑚𝑒قاب بنایی یانممقاومت فشاری دیوار  شود:یمزیر در نظر گرفته  صورتبه = 4 𝑀𝑃𝑎 مدول االستیسیته ،E𝑚𝑒 = 2.2 × 103 𝑀𝑃𝑎  و مقاومت

                                                 
1. Frame failure mode 
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 Strut1ی کششی و فشاری با نام هاگوشهنمایی از مدل دیوار بنایی نشان داده شده است.   ۶و  5ل اشکادر  در نظر گرفته شده است. 𝑀𝑃𝑎 0.07کششی 

 اند.ی شدهگذارنام Strut4تا 

 

  

 قاب¬میان شماره و قرارگیری محل: -6 شکل قاب¬میان مدل جزئیات-5 شکل

 

 اهنمودار بار افزون سازه سهیمقا .5
 

اما پس  ابدییم شیمکان بام افزا رییمتناظر با تغ هیو برش پا دهدیم شیسازه را افزا هیاول یسخت قاب،انیم شودیارائه شده مشاهده م هایبا توجه به شکل

 قابانیط مسه، شش و نه طبقه توس هایدر سازه هیبرش پا شیافزا زانیم ممیماکز ابد،ییشکل م رییتغ قابانیبدون م یسازه با سخت هاقابانیم یاز خراب

  .آمده است ۱0تا  7در شکل  هیو برش پا یدر سخت قابانی. اثر مباشدیدرصد م 88درصد و  74درصد،  ۶3 بیبه ترت

 

  
 طبقه شش سازه افزون بار نمودار -8 شکل طبقهسه سازه افزون بار نمودار -7 شکل

  
 افزون بار نمودار در قاب¬میان توسط پایه برش افزایش میزان ماکزیمم -10 شکل طبقه نه سازه افزون بار نمودار -9 شکل

 

 ۱۱ کلتوسط جداساز در ش هیکاهش برش پا زانیشدن رفتار سازه شده است. م یسازه و خط یمکان کل رییتغ شیافزا ه،یجداساز باعث کاهش برش پا

 آمده است.

 
 توسط جداساز در نمودار بار افزون هیکاهش برش پا زانیم ممیماکز -11شکل 

 

 محاسبه نقطه عملکرد و مقایسه آن     .6

 بدست آمده است. ATC40سطح عملکرد سازه های مختلف با توجه به روش 
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 هاهای مختلف و مقایسه آنعملکرد سازهنقطه  6-1

 قرارگرفته است. ۱آمده و در جدول دستهای مختلف بهبا استفاده از روش طیف ظرفیت نقطه عملکرد سازه
 

 های مختلف در زلزله طرحنقطه عملکرد سازه  -1جدول 

 )متر( نقطه عملکرد سازه روی جداساز جابجایي جداساز )متر( نقطه عملکرد )متر( نام سازه

3Story 0479٫0  - - 

3Story+Infill 0٫0312 - - 

3Story+Infill+Isolator 0٫1238 0٫1159 0٫0079 

3Story+Isolator 0٫1254 0٫1010 0٫0244 

6Story 0٫1149 - - 

6Story+Infill 0٫0663 - - 

6Story+Infill+Isolator 0٫1863 0٫1572 0٫0291 

6Story+Isolator 0٫1987 0٫1402 0٫0585 

9Story 0٫1869 - - 

9Story+Infill 0٫1336 - - 

9Story+Infill+Isolator 0٫2751 0٫2077 0٫0673 

9Story+Isolator 0٫2981 0٫1828 0٫1153 

 

. با شودیمشاهده م ۱5شکل  و ۱4کاهش درشکل  نیها شده است. درصد اباعث کاهش نقطه عملکرد سازه قابانیم شودیمشاهده م ۱با توجه به جدول 

ارتفاع  شیفزابا ا ریتأث نیبا جداساز ا یهااست و در سازه افتهیها کاهش در نقطه عملکرد آن قابانیم ریتأث زانیبدون جداساز، م یهاارتفاع سازه شیافزا

 رییتغ شیته باشد و با افزاداش یکمتر یخراب ابقانیم شودیباشد که باعث م یاطبقه نیکمتر ب یهامکان رییبه علت تغ تواندیاثرها م نیاست. ا افتهی شیافزا

 یبعد یهاهاست که در بخشدر سازه قابانیم یابخر زانیم زین رهایدرصد تأث شیآن در سازه مؤثر باشد. علت کاهش و افزا یمکان حذف نشود و سخت

نقطه  جداساز در کاهش ریارتفاع سازه تأث شیبا افزا دهد،یکاهش م یتوجهقابل زانیها را به مبحث خواهد شد. جداساز نقطه عملکرد سازه لیتفصبه

 ها است.زمان تناوب سازه شیافزا لیکه به دل شودیعملکرد کمتر م
 

  

 طرح زلزله در عملکرد نقطه کاهش در جداساز تأثیر میزان -15 شکل طرح زلزله در عملکرد نقطه کاهش در قابمیان تأثیر میزان -14 شکل

 
 

 مقایسه برش پایه  .7
 

اهش در دهد، این میزان کتوجهی کاهش میها را به میزان قابلی سازهجداساز برش پایهدر نقطه عملکرد،  برش پایه یبدست آمده برا ریبا توجه به مقاد

ر آن در نقطه که تأثییابد درحالیدر کاهش برش پایه کمی افزایش می قاب تأثیر جداسازشود. با افزایش ارتفاع سازه بدون میانمشاهده می۱7و ۱۶اشکال 

 باشد.عملکرد زیاد می

 سازه مقایسه شتاب کل.    8
رصد دهد. دتوجهی کاهش میها را به مقدار قابلشتاب پایه سازه ، جداسازدهد که های مورد نظر نشان میتحلیل سازهز نتایج  بدست آمده حاصل ا

قاب، های بدون میانشود با افزایش ارتفاع سازه در سازهطور که مشاهده میآمده است. همان ۱8کل شکاهش شتاب پایه توسط جداساز در زلزله طرح در 

  اثر جداساز در کاهش شتاب پایه به مقدار کمی افزایش یافته است.
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 یبرداردرصد کاهش برش پایه توسط جداساز در زلزله بهره -17 شکل درصد کاهش برش پایه توسط جداساز در زلزله طرح -16 شکل

 

 
 طرحپایه توسط جداساز در زلزله  شتابدرصد کاهش  -18 شکل

 

 یاسازه ریغ های¬بیکنترل آس .9

ساس ح یاجزا یو برا شودیشکل مطابق جدول  انجام م رییعمدتاً توسط کنترل تغ یاسازه ریغ هایبی، کنترل آس0در بخش  شدهانیبا توجه به مطالب ب

کاهش شتاب وارد  زانیو م شودیطبقات کنترل م یشکل نسب رییبخش تغ نیدر ا نیبنابرا ،شوندیها طرح موارد بر آن یرویبه شتاب، مهارها با توجه به ن

 .شودیمحاسبه م یابر طبقات براثر استفاده از جداساز لرزه

 یاسازه ریغ یاجزا بیکنترل آس 9-1

 .شوندیم یبندردهشکل  رییدر دو گروه قطعات حساس به شتاب و قطعات حساس به تغ یازلحاظ رفتار یالحاق قطعات

 قطعات . عموماًباشدیم روهاین نیاز ا یناش زنی هاوارده بر آن هایحساس هستند و خسارت ینرسیا یروهایکه به ن یی: قطعات حساس به شتاب: اجزاالف

 یبرا روابطی هانامهنییقطعات، آ گونهنیا یدسته قرار دارند. برا نیاند در اکه به کف ساختمان مهارشده آالتینیماش هیو کل یپزشک زاتیو تجه یکیمکان

 .مهار مناسب طرح شود دیبا روهاین نیاند و در برابر اشده ارائه کردهاعمال یروهاین یمحاسبه

 .موارد هستند گونهنیز اا ایطبقات نمونه نیب ایلوله هایستمیو س هاغهتی. اندطبقات حساس یمکان نسب رییاجزا به تغ نیشکل: ا ریی: قطعات حساس به تغب

خاص  زاتیتجه یبرا وجودنیمکان انجام شده است. باا رییکنترل تغ قیطور عمده از طروجود دارد که به یاسازه ریکاهش خسارات غ یمتعدد برا یهااهر

 دکنندهیاست تول ازیزا، نخطر اتیبا محتو زاتی( و تجهوقفهیب یرساناستفاده باشند )خدمتبعد از زلزله طرح قابل دیکه با یو برق یکیمکان زاتیتجه رینظ

ه شکل مشخص شد رییبه شتاب و تغ یاسازه ریغ یاجزا یبعض یو اصل هیعملکرد اول تیحساس۲. در جدول دیارائه نما شیآزما یبر مبنا یالرزه یگواه

 است.

 درصد اختالف تغییر مکان نسبی طبقات با مقدار مجاز -2جدول 

 ایهای شیشهو سیستم ساختههای دیواری پیشپانل )روش تر(  نماهای الصاق شده های سنگینجداکننده 

 فهبي وق قابلیت استفاده ایمني جاني فهبي وقدقابلیت استفاده ایمني جاني قفهبي و قابلیت استفاده ایمني جاني سطح عملکرد

 0٫01 0٫02 0٫01 0٫03 0٫005 0٫01 مقدار مجاز

3Story 35 31- 78 35 67 35 

3Story+Infill 61 23 87 61 81 61 

3Story+Infill+Isolator 90 81 97 90 95 90 
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3Story+Isolator 70 40 90 70 85 70 

6Story 36 28- ⃰ 79 36 68 36 

6Story+Infill 63 26 88 63 82 63 

6Story+Infill+Isolator 84 68 95 84 92 84 

6Story+Isolator 68 35 89 68 84 68 

9Story 31 38- 77 31 65 31 

9Story+Infill 51 1- 84 51 75 51 

9Story+Infill+Isolator 75 50 92 75 88 75 

9Story+Isolator 57 15 86 57 79 57 

 دهنده بیشتر بودن از حد مجاز است.عالمت منفی نشان⃰ 

 تشکر و قدردانی   .    10

 شود.پاسگزاری میهای مادی و معنوی انجام شده تشکر و ساز اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به دلیل حمایت
 

 یریگجهینت .11

دون متفاوت و با و ب یهاو ارتفاع یبتن یبرش واریبا د یدر سازه فوالد یاسازه ریو غ یاسازه یدر عملکرد اجزا یاجداساز لرزه ریپژوهش تأث نیدر ا

 یهاو ستون ریت طعمورد طرح قرار گرفت و پس از مشخص شدن مقا یاموردنظر با توجه به منطقه لرزه یهاقرار گرفت. ابتدا سازه یموردبررس قاب،انیم

 افزارنرم بار افزون توسط لی. در ادامه با انجام تحلدیموردنظر طرح گرد ایلرزه منطقه و هابا توجه به مشخصات سازه یاجداساز لرزه ،یبرش واریها و دسازه

SeismoStructفت. قرار گر سهیمقاای سازه لرزه ییها در زلزله طرح محاسبه شد و پارامترهابه دست آمد و نقطه عملکرد آن ها، نمودار باز افزون سازه

 .خالصه کرد ریصورت زبه توانیرا م یکار پژوهش نیا جیدرمجموع، نتا

سازه  یدرصد، برا 5۲ه طبقسازه سه  یبرا شیفزا یابد اینیم شیمکان بام افزا رییمتناظر با تغ هیو برش پا دهدیم شیسازه را افزا هیاول یسخت قاب،انیم •

 .ابدییم کلش رییتغ قابانیبدون م یسازه با سخت هاقابانیم یدرصد است. اما پس از خراب 88سازه نه طبقه  یدرصد و برا 74شش طبقه 

 زانیتعداد طبقات م شیدرصد است که با افزا 44و  53، ۶۱ بیسه، شش و نه طبقه به ترت هایهساز یکاهش برا زانیم هیجداساز باعث کاهش برش پا •

 .شدن رفتار سازه شده است یسازه و خط یمکان کل رییتغ شی.، افزاشودیرشد کاهش برش کمتر م

ها کاهش در نقطه عملکرد آن قابانیم ریتأث زانیبدون جداساز، م یهاارتفاع سازه شیها شده است. با افزاباعث کاهش نقطه عملکرد سازه قابانیم •

 .است افتهی شیارتفاع، افزا شیبا افزا ریتأث نیبا جداساز ا یهااست و در سازه افتهی

که  شودیجداساز در کاهش نقطه عملکرد کمتر م ریارتفاع سازه تأث شی. با افزادهدیکاهش م یتوجهقابل زانیها را به مجداساز نقطه عملکرد سازه •

 .کاهش کمتر است نیا زانیبلندتر م هایسازه یدرصد است که برا 80تا  ۶0 نیکاهش ب زانیهاست. مزمان تناوب سازه شیافزا لیبه دل

 یادیطبقات کاهش ز ییجابجا زیجداساز ن یدارا یهااست و در سازه قابانیبدون م یهاطبقات کمتر از سازه ییجابجا قابانیم یدارا یهادر سازه •

 .کم شده است بقاتط ییمکان سازه را جداساز داشته و جابجا رییتغ نیشتریب نیبنابرا باشد؛یسازه م یهیمکان مربوط به تراز پا رییتغ نیشتریداشته و ب

درصد بهبود  ۱00سبب شده تا  باشیم ونداشته  ییپانل بنا بیگونه تخر چیسه طبقه ه هایخراب شده در سازه هایجداساز باعث شده است تعداد پانل •

 50حداقل بهبود  زانیم زیسازه ها ن ریدارد هرچند که سا ییبنا یبر رفتار پانل ها یشتریب ریکوتاه تأث یو در واقع جداساز در سازه ها میرفتار داشته باش

ه سازه نه طبقه با توجه ب یکه برا یشود در حال بیطبقه ششم تخر هایطبقه فقط پانل ۶استفاده از جداساز سبب شده تا در ساز  نیدرصد است. همچن

 .شده است بیپانلها تخر یاستفاده از جداساز در سه طبقه فوقان

 .ابدییکاهش م قابانیم یرویاثر جداساز در کاهش ن شودیم شتریهرچه ارتفاع سازه ب •

 .اندوقفهیب یسطح عملکرد استفاده یدارا جداساز یدارا هایسازه همه و داده ارتقا را هاجداساز سطح عملکرد سازه •

 ..ابدینما بهبود  ریسازه نظ ریغ یاجزا ریقابها سبب شده است تا رفتار سا انیاستفاده از جداساز عالوه بر بهبود رفتار م •

 

 

 مراجع .12
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