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چکیده -جداسازی لرزهای یکی از مناسبترین ابزارهای مهندسی زلزله در زمینه کنترل غیرفعاال اسات .اگرچاه ایان روش در ابتادا بارای
سازههای کوتاهمرتبه با رفتار روسازه نسبتاً صلب توسعه یافت ،با این حال ،کاربرد آن در سازههای متوسط و بلند رو به افزایش است .کمتارین
نتیجهای که جداسازی لرزهای در سازههای بلند به همراه دارد ،کاهش تغییرمکان نسبی جانبی (دریفت) طبقات به علت تغییرشکل مد نخسات،
بهعالوه تأمین یک سازوکار استهالک انرژی مناسب در کف ساختمان است .برای حفظ کارآیی جداسازی ،زمان تناوب سیستم جداساز باید به

اندازه کافی بزرگ درنظر گرفته شود .چنین سازهای ممکن است در برابر زلزلههای پریودبلند آسیبپذیر باشد .در این مقالاه ،عملکارد لارزهای
سه مدل ساختمان برشی  11 ،1و  23طبقه جداسازیشده ،به وسیلهی دو نوع جداساز سربی-الستیکی و آونگ اصطکاکی ،تحت اثر زلزلههاای
پریود بلند ،مورد مطالعه قرار میگیرد .نتایج نشان میدهد که با افزایش ارتفاع ،میزان اثرپذیری سازه از زلزلههای پریود بلند بیشاتر مایشاود و
این حرکات قادرند نیاز جابهجایی باالیی را به جداساز تحمیل کنند.
زلزلههای پریودبلند.

ساختمانهای بلند،

لرزهای،
واژگانکلیدی :ساختمان برشی ،جداسازی 


سایت دچار بزرگنمایی شده و اثر تخریبای آنهاا چنادین برابار

-1مقدمه 
در گذشااته بیشااتر سااازههااای موجااود در مناااطز زلزلااهخی از

شود .نمونه قابلمالحظهای از ایان ناوع حرکاات ،زلزلاه 1311

کوتاهمرتبه بودند و در نتیجه تنها حرکات پریودکوتاه ،باه علات

میچواکان ( )Michoacanاست که خسارتهاای بسایار شادیدی

امکان وقوع تشدید ،اهمیت داشتند .اما امروزه با درنظر گارفتن

به شهر مکزیکوسیتی ،که در  133کیلاومتری مرکاز زلزلاه قارار

تعداد فزاینده سازههای بزرگمقیاس ،که فرکانس طبیعی کمتری

داشت ،وارد نمود [.]2

دارند ،زلزلههای با پریودبلند اهمیت زیادی یافتهاند .این زلزلهها

حرکااات لاارزهای زماین متااأثر از آثااار چشاامه ،مسایر عبااور و

به دو دسته دور از چشمه ( )Far-sourceو نزدیکِ گسال

ییکه اماواج ساطحی منطقاهای
مشخصات سایت است .از آنجا 

(Near-

 )faultتقس ایم م ایشااوند [ .]1زلزلااههااای باازرگ (در مناااطز

پس از حدود  13کیلومتر قابلتوجه میشوند ،بنابراین تنها آثاار

فرورانش) و همچنین زلزلاههاای پوساتهای داخلای متوساط و

مسیر ،سایت ،و ساختار سرعت آنهاا در ماورد حرکاات دور از

بزرگ میتوانند به علت آثار مسیر انتشار امواج ،منجر به ایجااد

چشمه مطرح است .این حرکات اساساً از امواج سطحی تشکیل

حرکات با پریود بلناد دور از چشامه در حو اههاای رساوبی

شده اند که به وسیلهی آثار مسیر و سایت تحریک مایشاوند و

دوردست شوند .این حرکات ممکن است بهعلت شرایط محلی

مدت طوالنیتری نسبت به حرکات نزدیکِ گسل دارناد .حتای
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لرزهشناسی هم در دست نباشد ،آسیب وارد شاده باه
اگر دالیل 

این ترتیب ،انتظار میرود سازههای بلند جداسازیشده ،که زمان

مخازن بزرگ میتواند نشانهای از شکلگیاری حرکاات پریاود

تناوب بسیار بزرگی در محدوده  1تاا  7ثانیاه دارناد ،در برابار

باهطاور عماده از تالطام
بلند دور از چشمه باشد .این آسایب 

زلزلههای پریودبلند آسیبپذیرتر باشند.

( )Sloshingآب درون مخزن ناشی میشاود ،چارا کاه باه نظار

جداسازی در ابتدا برای سازههای کوتاهمرتبه باا رفتاار روساازه

میرسد تحریک مد تالطمی در سیال نیااز باه حرکات لارزهای

نسبتاً صلب توسعه یافت ،با این وجود ،کاربرد آن در سازههاای

پریودبلند زمین دارد [ .]0در مقابل ،حرکات نزدیکِگسال تنهاا

متوسط و بلند رو به افزایش است .در کشور ژاپن از زمان زلزله

با توجه به اثر چشمه و نیز مقاداری از آثاار ساایت و سااختار

سااال  1331کوبااه تاااکنون ،اسااتفاده از جداسااازی لاارزهای در

سرعت مو عی تفسیر میشوند؛ چارا کاه حرکاات پریودبلناد

سازه های بلندمرتبه محبوبیات فزاینادهای داشاته اسات .تاا باه

نزدیکِگسل معماوال در فواصال کمتار از  13کیلاومتر مطارح

امروز ،در حدود  233سازه بلندمرتبه جداسازیشده با ارتفااعی

میشوند .حرکات پریودبلند نزدیکِ گسل ،در مجااورت گسال

بین  03تا  113متر ،در ژاپن ساخته شده اسات کاه بیشاتر آنهاا

مساابب زلزلااه و بااه علاات آثااار جهااتپااذیری ()Directivity

ساختمان های مسکونی بتنی هستند .با این وجود ،این استراتژی

گسیختگی رخ میدهند .این حرکات بهویژه زمانی کاه باا آثاار

هنااوز در بیشااتر نقاااج جهااان غیرمعمااول اساات .در حااالیکااه

سایت و یا آثار لبه حو ه ترکیب شوند ،میتوانند بسیار مخرب

سازههای بلند ،خود دارای پریود بلند و درنتیجه شاتاب ورودی

باشند.

نطبقهای
اندکی است ،افزودن جداساز به آنها میتواند دریفت بی 

حرکات پریودبلند دور از چشمه دارای مدتی طاوالنی (معماوالً

و شتاب کف را بهمقدار چشمگیری کاهش داده و از محتویاات

بیش از یک دقیقه) هستند و اگرچه دامنه شتاب کوچکی دارند،

ساختمان بهخوبی حفاظت کند .به این ترتیاب ،سااختمانهاای

اما دامنه سرعت در آنها بسیار بزرگ میباشد .ویژگی اصلی این

بلندمرتبه میتوانند حین زلزله به صورت کامل قابلیات اساتفاده

حرکات ،وجود مؤلفه های پریودبلند (در محدوده  1تا  13ثانیه)

خود را حفظ نموده و بالفاصله پس از زلزله قابل اسکان باشاند

در طی اف پاسااخ آنهاساات؛ و بااه ای ان ترتی اب انتظااار م ایرود

[.]3

سازههای با پریودِ بلند (مانند ساختمانهای بلند ،مخازن ذخیاره

با وجود تمام موارد باال ،هنوز ابهاماتی در ماورد عملکارد ایان

سوخت ،پلهای معلز ،و ساازههاای جداساازی شاده) از ایان

سیستم در زلزلههای پریودبلند و زلزلههای نزدیکِ گسل وجاود

زلزلهها بهشدت تأثیر بپذیرند .با توجه به محدودبودن تعداد این

دارد .این مو وع به وسیلهی پژوهشگران مختلف مورد بررسی

زلزله ها ،مطالعات اندکی در ماورد اثار آنهاا بار رفتاار لارزهای

قاارار گرفتااه اساات [ .]11-13بااا ایان وجااود ،اثاار زلزلااههااای

سازههای مورد اشاره ،انجام شاده اسات (باه عناوان نموناه باه

پریودبلند دور از چشمه بسایارکمتر ماورد توجاه پژوهشاگران

مراجع [ ]1تا [ ]7مراجعه شود) .در مقابال ،حرکاات پریودبلناد

بوده است .عالوه بر این ،در بیشتر این موارد به محتوای انارژی

PGV

حرکات توجهی نشده است .تقسیمبندی حرکاات باه دو دساته

نزدیکِ گسل دارای مدتی بسیار کوتاهتر هساتند و نسابت
به  PGAباالیی دارند.

پریودکوتاه و پریودبلند میتواند دید بهتری از چگاونگی رفتاار

سازههاای
وجود پالس های بلندمدت در حرکات نزدیکِ گسل ،

سازه بهدست دهد .سازههای جداسازیشده زمان تنااوب نسابتاً

جداسازی شده را به شادت تحات تاأثیر قارار مایدهاد .ایان

بزرگی دارند ،و از این رو انتظار میرود که تحت اثار حرکاات

حرکات ممکن است یک یا چند پالس جابهجاایی ،باا سارعت

پریودبلند دچار تشدید شوند .هدف اصلی ایان مقالاه ،مقایساه

بیشینهای از مرتبه  3/1متربرثانیه و مدت زمانی در حدود  1تا 0

رفتار سازههای جداسازیشده تحت اثر حرکاات پریودکوتااه و

پالسها ربه بزرگی به یک سیساتم

ثانیه داشته باشند [ .]1این

پریودبلند میباشد .همچنین برای تقسیمبندی حرکاات لارزهای،

جداسازی با پریودی در این محدوده وارد میکنند که میتواناد

از شاخص انرژی ورودی استفاده شده است.

منجر به یک جابهجایی بسایار بازرگ در جداساازها شاود .باه
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-2معادالتحرکت 

همچنین در رابطه اخیر ،ماتریسهای  

برای یک مدل قااب برشای  nطبقاه کاه روی یاک سیساتم

است.

2

i

و  2 h i  i قطری

جداسازی قرار دارد ،معادله حرکت روساازه ارتجااعی باه-

-3مدددد سدددا یوطراحدددیسدددا ههدددای

صورت زیر است:

یشده 
جداسا 

[ M ]{ u}  [ C ]{ u }  [ K ]{ u } 

()1

 [ M ]{ r } ug  ub 

که در آن،

]

،[ M

و

] [C

] [K

میرایی و سختی روسازه بوده و
همچنین }، {u

} {u

و

} {u

طراحی سازههای دارای جداساز لرزهای براساس آییننامههای
موجود در این زمینه (مانند  )IBC ،UBC ،Eurocodeانجام

بهترتیب ماتریسهای جرم،
} {r

میگیرد .در اینجا از وابط ( IBCکه عمدتا برپایه ASCE-

بردار تأثیر زلزله است.

 7قرار دارد) برای طراحی استفاده شده است .بر اساس

بهترتیب نشاندهنده بردارهای

شتاب ،سرعت و جابهجایی روسازه نسبت به پایه،
شتاب پایه نسبت به زمین ،و باالخره

u g

ub

 ،ASCE-7طراحی سازههای دارای جداساز لرزهای به دو

بیانگر

روش انجام میشود :روش نیروی جانبی معادل ،و روش

بیانگر شتاب زمین

دینامیکی .در روش نیروی جانبی معادل ،ابتدا طیف طرح ویژه

است .از سوی دیگر ،معادله حرکت پایه نسبت به زمین برابر

سایت تعیین میشود .طیف طرح بر مبنای مقادیر شتاب طیفی

است با:

با احتمال فراگذشت  2درصد در  13سال قرار دارد .تعیین این

M b ( ug  ub )  C b u b  K b u b  f 

()2

مقادیر با توجااه به موقعیت سایت و به کمک نقشههایی که در

 { r } [ M ] { u}  { r }( ug  ub ) 
T

که در آن، M b ،
جداساز و

Cb

و

b

K

آییاننامه ارائه شدهاند انجام میگیرد .در این مطالعه ،این مقادیر
به شکلی انتخاب شدهاند که بیشینه جابهجایی طیفی متناظر با

بهترتیب جرم ،میرایای و ساختی

جداساز در سازه  23طبقه از  11سانتیمتر فراتر نرود.

بیانگر نیروهای غیرخطی ایجاد شاده در سیساتم

f

مدل این سازهها برای طراحی بهصورت قاب خمشی فوالدی

جداسازی است .اکنون مختصات مودال زیر را درنظر میگیریم:
()0



} { u }  [  ]{ u



 23در  23مترمربع و ارتفاع طبقات  0/2متر است .پس از

ماتریس مودال نرمالشده نسبت به جرم ،و

تکمیل طراحی ،جرم و سختی طبقات تعیین و مدل چنددرجه-

بردار جابهجایی مودال نسبت به کف است .با ترکیب

آزاد منطبز با آنها برای انجام تحلیل دینامیکی بهکار گرفته

که در آن
} {u

 11 ،1و  23طبقه درنظر گرفته شده است .ابعاد پالن ساختمان

] [

میشود.

نمودن روابط ( )1و ( ،)2و با توجه به رابطه (:)0

شکل ( )1هندسه و پالن سازههای طراحی شده
T
{ r } [ M ][  ]   ub 
   
] [I
  { u } 

()1

0    u b 


}



  { u
2

i

{ r } [ M ]{ r }  M

T
}  [  ] [ M ]{ r
T

b

 0    u b 

Kb
    
2 h i  i  { u }    0 

Cb

 0 

 { r } [ M ]{ r }  M b 
 f 

  
 ug
T
{ 0 } 
 [  ] [ M ]{ r } 
T

Fig. 1. Schematic view of floor plan and elevation of the
designed buildings
i

با درنظر گرفتن زمان تناوب هدف (  ) T Dبرای سیستم

فرکانس طبیعی روسازه با پایه ثابت در مد  iاُم میباشد.

جداسازیشده ،و با فرض رفتار صلب روسازه ،کمینه سختی

که در آن،

hi

نسبت میرایی مودال،

] [I

ماتریس یکّه ،و
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مؤثر (  ) K effموردنیاز برای مجموعه جداسازها با استفاده از

جداسازهای  FPSبهترتیب برابر با

رابطه زیر تعیین میشود:

K 1  100 K 2

Wt

()1

eff

که در آن،

فرض شده است.

شکل ( )2پارامترهای مدل دوخطی برای طراحی جداساز

T D  2

gK

K 1  10 K 2

و

وزن کل روسازه است .برای تخمین جابهجایی

Wt

طرح (  ) D Dبا استفاده از مقدار شبهشتاب طیفی حاصل از
طیف طرح (  ،) S D 1از رابطه زیر استفاده میشود:
S D 1T D

()0
که در آن،

2

BD

BD

g
4

DD 

ریب میرایی است .به این ترتیب ،پس از

Fig. 2. Parameters of bilinear model for isolators

تعیین سختی موثر و جابهجایی طرح ،برش پایه طرح روسازه (

جدول ( )1مشخصات طراحی جداسازهای  LRBو FPS

 ) V Sرا میتوان از رابطه زیر بهدست آورد:
K eff D D

()7
در رابطه باال،

RI
RI

 23طبقه
VS 
FPS

ریبی است که به سیستم مقاوم جانبی و

ریب رفتار روسازه ، R ،بستگی دارد و برابر است با:
R  2

()1

3
8

 11طبقه

 1طبقه
پارامتر

LRB

FPS

LRB

FPS

LRB

5.14

5.14

3.54

3.54

2.02

2.02

)T eff (s

15.6

15.8

16.0

16.1

15.7

16.5

)h eff (%

RI 
54

با استفاده از این برش پایه ،طراحی اولیه روسازه انجام میشود.

54

37

37

21

21

)(cm

DD

Table 1. Design parameters for LRB and FPS isolators

پس از طراحی اولیه ،بر اساس نیروهای ثقلی حاصل از تحلیل
مدل ،طراحی واحدهای جداساز به صورت یک مدل دوخطی و

جداسازها طوری طراحی میشوند که زمان تناوب مؤثر و

و  Qانجام میگیرد (شکل .)2

جابهجایی طرح یکسانی داشته باشند .مشخصات کلی

تفاوت دو نوع جداساز در طراحی بیشتر ناشی از تفاوت در این

جداسازها برای سازههای  11 ،1و  23طبقه در جدول  1نشان

K

داده شده است .برای اطمینان از امکانپذیری طراحی،

) را میتوان با دقت قابل قبولی محاسبه کرد .مقدار این سختی

جداسازها بهصورت عملی طراحی شده و ابعاد و اندازه اجزا و

در جداسازهای سربی-الستیکی ( ،)LRBبا چشمپوشی از

همچنین ظرفیت باربری آنها مورد کنترل قرار گرفته است .در

هسته سربی ،تقریباً برابر سختی الستیک است .از سوی دیگر،

عمل ،پس از تکمیل طرح اولیه الزم است که مدل کاملی از

مقدار سختی مزبور در جداسازهای آونگ اصطکاکی ()FPS

سازه جداسازیشده ساخته شده و تحلیل دینامیکی روی آن

برابر با نسبت وزن مؤثر به شعاع انحنای سطح مقعر میباشد.

انجام شود .با توجه به انعطافپذیری روسازه ،زمان تناوب سازه

تقریب

جداسازیشده بیشتر از مقدار فرضشده میشود؛ و این تغییر

زده میشود .مقدار این ریب برای جداساز  LRBبین  1تا

در زمان تناوب باعث تغییر جابهجایی جداساز میشود.

 10و برای جداساز  FPSدر حدود  133یا بیشتر فرض

بنابراین ،مجموعهای از تکرارهای تحلیل و طراحی الزم خواهد

میشود .در اینجا سختی ارتجاعی برای جداسازهای  LRBو

بود تا سیستم جداسازی و روسازه ،جوابگوی اهداف تغییرمکان

بر اساس سه پارامتر ، K 1

2

K

سه پارامتر است .برای هر دو نوع جداساز ،سختی ثانویه (

درمقابل ،سختی اولیه معموالً بهصورت ریبی از

2

K

2
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دوره شانزدهم  /شماره  / 2تیر 1031

و نیروی پایه باشند .با توجه به پیچیدگیهای ذکرشده تنها از

t0

E I    m ug x dt

روش نیروی جانبی معادل برای طراحی استفاده میشود .به-

()3

عالوه برای حفظ یک مقدار ثابت برای نسبت پریود روسازه به

که در آن،

0

پریود سیستم جداسازیشده ،از اعمال تغییرات در روسازه در

x

بیانگر سرعت نسبی جرم

نسبت به زمین

m

است .با فرمول بندی انرژی در حوزه فرکانس ،رابطه اخیر برای

اثر تغییر در مشخصات جداساز چشمپوشی میشود .به عبارت

انرژی ورودی واحد جرم برابر است با:

دیگر ،پس از طراحی واحدهای جداساز و تعیین ریب برش


2

A ( ) d 

()13

پایه نهایی ،روسازه تنها برای این مقدار برش پایه کنترل (و نه

)  F (
0

طراحی دوباره) میشود.
که در این رابطه،

شکل ( )3منحنی نیرو-تغییرمکان جداسازهای LRB

) F (
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اصلی سازههای مورد استفاده (بین  2تا  0ثانیه) محتوای انرژی

شکل ( )1منحنی نیرو-تغییرمکان جداسازهای FPS

قابل توجهی دارند .نام و مشخصات رکوردها در جداول  2تا 1
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 Fig. 3. Typical hysteretic curves for LRB isolators
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در شکل  ،1متوسط انرژی ورودی کل زلزلههای استفاده شده
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()11

20 Story

0.4

) A (

تبدیل فوریه

) u g (t
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رکوردها ،به ویژه شتابنگاشتهای دور از چشمه ،میتواند به
-0.6

نتایج غیرواقعی منجر شود .شکل -0چپ ،متوسط طیف پاسخ
شتاب مقیاس شده رکوردهای پریودبلند دور از چشمه را در

-8000

مقایسه با طیف آییننامه ،برای مدل  1طبقه نشان میدهد .طیف

 Fig. 4. Typical hysteretic curves for FPS isolators

پاسخ سرعت رکورد مقیاسشده مکزیکوسیتی نیز در شکل -0

-4حرکاتلر هایورودی 

راست نشان داده شده است .مالحظه میشود که استفاده از

بهمنظور انجام تحلیل دینامیکی از  11رکورد پریودکوتاه و 11

روند پیشنهادی آییننامه ،منجر به افزایش غیرقابلقبول مقدار

رکورد پریودبلند مقیاسنشده استفاده میشود .تقسیمبندی

بیشینه طیف پاسخ سرعت شده است .تحلیل مدل تحت اثر این

حرکات بر مبنای انرژی واحد جرم ورودی به یک سیستم یک-

رکورد ،منجر به یک جابهجایی  1/70متری در جداساز میشود،

درجهآزاد انجام شده است .برای یک سیستم یکدرجهآزاد

که غیرقابلقبول است .عالوه براین ،چون مقیاسکردن بر اساس

ارتجاعی خطی میرا ،انرژی ورودی حاصل از شتاب افقی

زمان تناوب سازه انجام میشود ،رکوردهای مورد نیاز برای هر

را میتوان بهصورت کار

مدل متفاوت خواهد بود که در اینصورت امکان مقایسه بین

حرکت زمین از

t  0

تا

t  t0

انجام شده به وسیلهی زمین روی سیستم تعریف نمود [:]11

مدلها وجود نخواهد داشت.
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 Fig. 5. Mean of total input energy per unit mass for far-source (left) and near-fault (right) ground motions
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Fig. 6. Mean of corrected acceleration response spectrum for far-source long-period ground motions (left) and velocity response spectrum of the
Mexico City earthquake (right)

) رکوردهای دور از چشمه پریودکوتاه2( جدول
(km) فاصله

مولفه

ایستگاه

زلزله

ردیف

66/4

0

Foster City - APEEL 1

Loma Prieta

1

18

00

SF Intern. Airport

Loma Prieta

2

0/3

24

360

Palo Alto - SLAC Lab

Loma Prieta

3

50/4

0/3

28/1

1-E

CHY041

Chi-Chi

4

45/3

0/4

Landers

5

PGD (cm)

PGV (cm/s)

PGA (g)

6/3

52/4

0/3

6

52/1

0/3

0/2

50/3

6/1
83/1

15/4
TR
Coolwater
Table 2. Short-period far-source ground motions

) رکوردهای دور از چشمه پریودبلند3( جدول
PGD (cm)

PGV (cm/s)

PGA (g)

(km) فاصله

مولفه

ایستگاه

زلزله

ردیف

3153
88
1/8
50
51/6

26/2
80/1
86/3
50/2
33/1

0/82
0/80
0/81
0/80
0/01

400
312
312
551
551

E-W
N-S
E-W
N-S
E-W

SCT
TKY007
TKY007
HKD129
HKD129

Michoacan
Tohoku
Tohoku
Tokachi-Oki
Tokachi-Oki

1
2
3
4
5

Table 3. Long-period far-source ground motions

) رکوردهای نزدیکِ گسل پریودکوتاه4( جدول
PGD (cm)

PGV (cm/s)

PGA (g)

(km) فاصله

مولفه

ایستگاه

زلزله

ردیف

35/2
81/6
50/6
28
30/8
82/8
84/3
82/2
30/2

800/2
802/2
860/8
42/0
16/5
50/1
43
18/3
852/8

0/21
0/02
0/13
0/22
0/43
0/55
0/51
0/15
8/20

80/5
38/2
80/0
8/23
50/4
2/38
83/2
81/3
80/4

000
0-E
551
530
00
00
00
000
000

Bam
CHY080
Rinaldi Receiving Sta
Bonds Corner
Lexington Dam
Izmit
Joshua Tree
KJMA
Cape Mendocino

Bam
Chi-Chi
Northridge
Imperial Valley
Loma Prieta
Kocaeli
Landers
Kobe
Cape Mendocino

1

Table 4. Short-period near-fault ground motions
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جدول ( )5رکوردهای نزدیکِ گسل پریودبلند
ردیف

زلزله

ایستگاه

مولفه

فاصله )(km

)PGA (g

)PGV (cm/s

)PGD (cm

1

Tabas

Tabas

TR

11/2

3/11

121/2

31

2

Chi-Chi

TCU065

5-E

20/7

3/11

120/2

32/0

3

Northridge

Sylmar - Converter

25

10/1

3/01

117/1

11/0

4

Imperial Valley

El Centro Array #6

530

27/1

3/11

133/1

01/1

5

Loma Prieta

LGPC

0

11/1

3/37

131/1

01/1

6

Kocaeli

Yarimca

60

13/0

3/27

01/7

17

7

Landers

Lucerne

560

11

3/70

110/1

202/0

8

Kobe

Takatori

0

10/1

3/01

127/2

01/1

9

Cape Mendocino

Petrolia

00

1/1

3/00

13/7

23

Table 5. Long-period near-fault ground motions

-5نتایج 

رکوردهای پریودکوتاه ،بیشاینه دریفات در طبقاات فوقاانی رخ

در ایان قسامت نتاایج حاصال از تحلیال دیناامیکی غیرخطای

میدهد و طبقات زیارین دریفات کمتاری را تجرباه مایکنناد.

سازه های جداسازیشده ارائه میشود .پارامترهای مورد مطالعاه

درحالیکه در رکوردهای پریودبلند ،این تغییرات یکنواخات تار

عبارت اند از :بیشینه جابهجایی جداسااز ،بیشاینه شاتاب مطلاز

اسات .همچناین مالحظاه مایشاود کاه در رکوردهااای دور از

طبقات و بیشینه دریفت بین طبقات.

چشمه ،افزایش جابهجاایی جداسااز منجار باه کااهش بیشاینه

شکل  7متوسط بیشینه تغییرمکان طبقات را برای مادلهاای ،1

دریفت شده است؛ درحاالیکاه در رکوردهاای نزدیاکِ گسال

 11و  23طبقه نشان میدهد .همانگونه کاه مشااهده مایشاود

چنین نیست .علت این امر میتواند ماهیت ربهگونه حرکاات

رکوردهای پریودبلند پاسخ بزرگتری در سازه ایجاد میکنند .در

نزدیک گسل باشد.

هر سه مدل ،بیشینه جابهجایی جداسااز بارای هار دو دساته از

در شکل -3راست ،تاریخچه زمانی انرژی ورودی کل باه یاک

رکوردهای دور از چشمه و رکوردهای نزدیکِ گسل پریودکوتاه

سیستم یکدرجهآزاد با زمان تناوب  1/10ثانیه ،برای یک نمونه

در محدوده مجاز قرار دارد .در مقابل ،رکوردهای نزدیکِ گسال

از رکوردهای پریودبلند نزدیاکِ گسال و دور از چشامه رسام

پریودبلند در هر سه مورد ،منجر به افزایش بیشاینه جاباهجاایی

شده است .زمان تناوب  1/10ثانیه به این علات انتخااب شاده

جداساز از مقادیر طراحی شدهاند .بنابراین میتوان چنین نتیجاه

است که انرژی ورودی کل سیستم تحت اثر دو رکاورد ،تقریبااً

گرفت که در شرایطی که امکان بروز زلزلههاای نزدیاکِ گسال

یکسان باشد .مالحظاه مایشاود کاه در رکاورد مکزیکوسایتی

پریودبلند وجود دارد ،الزم است تدابیر ویژهای (مانند استفاده از

تغییرات سطح انرژی تادریجی اسات؛ درحاالیکاه در رکاورد
لوماپریتا تغییرات بهصورت ناگهانی و در یک بازه زمانی کوتاه،

میراگر در تراز جداساازی) بارای کنتارل جاباهجاایی جداسااز
درنظر گرفته شود.

رخ میدهد .همانطور که در شکل -3چاپ مشااهده مایشاود

در شکل  ،1تغییرات متوسط بیشینه دریفت بینطبقهای روساازه

نرخ تغییرات انرژی ورودی در رکورد نزدیکِ گسل ،در حادود

برای سه مادل ترسایم شاده اسات .مالحظاه مایشاود کاه در

 1برابر بیشتر است.
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Fig. 7. Mean of maximum story displacement for 8, 14 and 20 story models
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Fig. 10. Mean of maximum isolator displacement for far-source (right) and near-fault (left) ground motions
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Fig. 11. Mean of maximum top floor acceleration for far-source (right) and near-fault (left) ground motions

در شکل  ،13متوسط بیشینه جابهجایی جداسازها در ساه مادل

میشود ،که با چشمپوشی از کاهش شاتاب طیفای (کاه ممکان

برای حرکات پریودکوتاه و پریودبلند مقایسه شده است .هماان

است در رکوردهای پریودبلند حاصل نشود) ،با افزایش نسابت

که مالحظه میشود ،در زلزلاه هاای پریودکوتااه افازایش زماان

زمان تناوب روسازه باه زماان تنااوب کال سیساتم ،مشاارکت

تناوب سیستم جداساز (ناشای از افازایش ارتفااع ساازه) تاأثیر

مدهای باالتر را کاهش میدهد.

چندانی بار بیشاینه جاباهجاایی جداسااز نادارد .در مقابال ،در

همانگونه که اشاره شد ،بهمنظور بررسی اثر ناوع جداسااز ،از

زلزلههای پریودبلند ،بیشینه جابهجایی جداساز با افازایش زماان

دو نوع جداساز

و  FPSاستفاده شده است .در اینجا ،برای

تناوب سیستم ،بهشدت افزایش مییابد .این افازایش در ماورد

رعایت اختصار ،تنها نتایج مربوج به بحرانیترین دسته حرکات،

زلزله های نزدیکِ گسل پریودبلند ،میتواند بسیار فراتار از حاد

یعنی حرکات نزدیکِ گسل پریودبلند ،ارائه میشود.

مجاز طراحی باشد.

LRB

شکل ( )12متوسط بیشینه جابهجایی جداساز  LRBو FPS

هدف مهم دیگری که از بهکارگیری جداسازها دنبال مایشاود،

Long Period Near-Fault

شتاب مطلز بام در ساه مادل را بارای حرکاات پریودکوتااه و
FPS

پریودبلند نشان میدهد .مشاهده میشود که حرکات پریودبلناد

LRB

0.5

بهطور متوسط (نسبت به حرکات پریودکوتاه) منجار باه بیشاینه
شتاب کمتری شدهاند .علت این امر را میتوان جابهجایی بیشتر

)Displacement (m

کاهش شتاب مطلز طبقاات اسات .شاکل  ،11متوساط بیشاینه

1

0
8 Story
14 Story 20 Story
Fig. 12. Mean of maximum isolator displacement for LRB and
FPS isolators

جداساز در حرکات پریودبلند دانست .جابهجایی بیشتر منجر به
سختی مؤثر کمتر و در نتیجه افزایش زمان تنااوب کال سیساتم
49

ارسالن بذرافشان ،ناصر خاجی

پاسخ لرزهای ساختمانهای بلند جداسازی شده تحت اثر حرکات ...

شکل  ،12مقایسه متوسط بیشاینه جاباهجاایی را بارای دو ناوع

نتیجهگیری 

-6

جداساز نشان میدهد .همانگونه که مالحظه میشاود جداسااز

در این مقاله ،عملکرد لرزهای سه مدل ساختمان برشی  11 ،1و

 FPSاز توانایی بهتری در محدود کاردن جاباهجاایی برخاوردار

 23طبقه جداسازیشده به وسایلهی دو ناوع جداسااز ساربی-

است .به عبارت دیگر ،میتوان چنین گفات کاه باه ازای زماان

الستیکی و آونگ اصطکاکی ،تحات اثار زلزلاههاای پریودبلناد

FPS

مورد مطالعه قرار گرفته است .جداسازهاا باه گوناهای طراحای

کمتر از جداساز  LRBاست .البته این جابهجایی کمتار ارورتاً

شده اند که زمان تناوب مؤثر و جابهجایی طرح یکساانی داشاته

منجر به افزایش دریفت و شتاب روسازه میشود.

باشند .برای تحلیل دینامیکی از چهار دسته رکاورد ،پریودکوتااه

تناوب مؤثر و جابهجایی طرح یکسان ،جابهجایی جداسااز

نطبقاهای بارای دو ناوع
در شکل  ،10متوسط بیشینه دریفت بی 

اسنشااده
و پریودبلنااد -نزدیاکِ گساال و دور از چشاامه– مقیا 

جداساز مقایساه شاده اسات .ایان شاکل نشاان مایدهاد کاه

استفاده شده است .تقسیمبندی رکوردها بر مبنای انرژی ورودی

جابهجایی کمتر جداساز  FPSمنجر به افزایش دریفات روساازه

در واحد جرم انجام مایشاود .نتاایج ایان مطالعاه را مایتاوان

میشود.

بهصورت زیر خالصه نمود:
(الف) رکوردهای پریودبلند نسبت باه رکوردهاای پریودکوتااه،

شکل ( )13متوسط بیشینه دریفت روسازه در جداساز  LRBو FPS
Long Period Near-Fault

LRB

0.015

دیگر ،رکوردهای نزدیکِ گسل پریودبلند مایتوانناد منجار باه

0.01

تجاوز بیشینه جاباه جاایی جداسااز از مقاادیر طراحای شاوند.

0.005

)Drift (m

FPS

پاسخ بزرگتری در جداسازها ایجاد میکنند .برخالف سه دساته

بنابراین در شرایطی که امکان باروز ایان ناوع حرکاات وجاود
داشته باشد الزم است برای کنترل جاباهجاایی جداسااز تادابیر

0

ویژه ای (مانند اساتفاده از میراگار در تاراز جداساازی) درنظار
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Fig. 13. Mean of maximum interstory drift of the
superstructure for LRB and FPS isolators

گرفته شود.
(ب) با افزایش زمان تناوب سیستم (با افازایش ارتفااع) ،میازان

متوسط بیشینه شتاب مطلز بام برای دو نوع جداساز ،در شاکل

بهشدت افزایش مییاباد،
اثرپذیری سازه از زلزله های پریودبلند 

 11ارائه شده است .در تمام موارد ،بیشینه شتاب مطلاز باام در

و این حرکات قادرند نیااز جاباهجاایی بااالیی را باه جداسااز

مدل های دارای جداساز  FPSبیشتر است .همچنین نتایج نشاان

تحمیل کنند .درحالیکه در زلزلههای پریودکوتاه ،افزایش زماان

میدهد که در حرکات نزدیکِ گسل ،بیشاینه شاتاب مطلاز باام

تناوب سیستم اثر چندانی بر بیشینه جابهجاایی جداسااز نادارد.

بیشتر از حرکات دور از چشمه است.

البته جابهجایی بیشتر جداساز در حرکاات پریودبلناد منجار باه
بیشینه شتاب بام کمتری نسبت به حرکات پریودکوتاه میشود.

شکل ( )14متوسط بیشینه شتاب روسازه در جداساز  LRBو FPS
Long Period Near-Fault

0.8

0.4
0.2

فوقانی رخ میدهد و طبقات زیرین دریفات کمتاری را تجرباه
)Acceleration (g

0.6
FPS
LRB

(پ) در رکوردهااای پریودکوتاااه ،بیشااینه دریفاات در طبقااات
میکنناد .درحاالیکاه در رکوردهاای پریودبلناد ایان تغییارات
یکنواخااتتاار اساات .همچناین در رکوردهااای دور از چشاامه،
افزایش جابه جایی جداسااز منجار باه کااهش بیشاینه دریفات
میشاود .در رکوردهاای نزدیاکِ گسال ،افازایش جاباه جاایی

0
20 Story

14 Story

8 Story

جداساز منجر به افزایش بیشینه دریفت میشود.

Fig. 14. Mean of maximum top floor acceleration of the
superstructure for LRB and FPS isolators

(ت) به ازای زمان تنااوب ماؤثر و جاباهجاایی طارح یکساان،
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Abstract:
Base isolation systems may be considered as one of the most powerful tools of earthquake engineering
pertaining to the passive structural vibration control technologies. It may enable a building or non-building
structure to survive a potentially devastating seismic impact. Generally, it is thought that application of
seismic isolation is limited to low- and medium-rise structures, and the use of isolation for high-rise
buildings considered as impractical or unfeasible. However, existing examples of isolated high-rise buildings
in Japan, also in Iran, suggest that these viewpoints clearly disagrees with the real state-of-practice that exists
there. Since the 1995 Kobe earthquake, just fewer than 200 isolated high-rise buildings, ranging from 60 to
180 meters height, have been constructed in Japan. However, this strategy is still uncommon in most
countries of the world. Implementation of base isolation can greatly decrease inter-story drifts and floor
accelerations, which results in protection of building’s contents. As a result, high-rise buildings can be kept
fully operational during the earthquake and also immediately occupiable just after the event. In other words,
isolation can be adopted for the improved performance of high-rise buildings. To maintain the efficiency, the
period of isolation system has to be considered between 4 and 7 seconds. Clearly, structures like this will be
vulnerable to long period ground motions. Therefore, it is necessary to study the behavior of these structures
under such earthquakes. Long-period ground motions can be divided into far-source and near-fault classes.
Most far-source long-period ground motions were generated by large earthquakes and effective propagation
paths. Therefore, far-source long-period ground motions are generally associated with offshore earthquakes
in subduction zones. Near-fault long-period ground motions are generated mainly by rupture directivity
effects in the vicinity of earthquake source faults,. They consist primarily of rupture directivity pulses, which
can be damaging, especially when combined with site effects and basin edge effects. In this paper, three base
isolated models of 8-, 14-, and 20-story shear buildings using isolator type of lead-rubber bearing (LRB) and
friction pendulum system (FPS), under long-period ground motions are studied. A set of 14 long-period
ground motions – 5 far-source long-period motions and 9 near-fault long-period motions – as well as 14
short-period ground motions were selected. Total earthquake input energy per unit mas was used as a
measure to distinguish long-period motions so that those which had a significant input energy over the
periods of 2 seconds were considered as long-period motions. For each model two isolators – LRB and FPS
– were designed so that the design displacement and the period of systems were exactly the same. The
isolators were designed carefully and all dimensions and parameters were checked to insure practicality of
the design. Then nonlinear dynamic analysis was implemented to evaluate the response of the structures.
Results show that in the cases that input motions are short-period, increasing the height of the structure
doesn’t significantly affect the structure response and the isolation displacement are nearly the same. On the
other hand, as the height of the structure is increased, its response due to the long-period ground motions
becomes more significant, and these motions impose a great displacement demand in the isolation system.
Keywords: Shear Buildings, Seismic Isolation, High-Rise Buildings, Long-Period Ground Motions.
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