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 -1مقدمه
دیدگاههای نوین در کنترل پاسخهای سازه در برابر زلزله ،شامل طیف وسیعی از اقدامات از جمله افزایش سختی ،افزایش شکلپذیری
و همچنین استهالک انرژی زلزله میباشد .از این میان روش جداسازی لرزه ای با کاهش انرژی ورودی به روسازه به همراه افزایش ظرفیت
تغییرمکان صلب سیستم منجر به کاهش قابل مالحظه خرابی در اجزای اصلی سازه می گردد .از آنجا که این کاهش خرابی باعث افزایش
قابلیت بهرهبرداری بیوقفه سازه در هنگام وقوع زمینلرزههای شدید میشود ،استفاده از سیستم جداساز لرزهای استفاده فراوانی در سازههایی
که کا ربری آنها پس از زلزله اهمیت زیادی دارد یافته است .علیرغم وجود انواع مختلفی از جداسازهای لرزهای که تاکنون پیشنهاد شده است
می توان آنها را به دو دسته کلی االستومری و اصطکاکی تقسیم نمود .جداگرهای آونگی اصطکاکی) ،(SFP1آونگی اصطکاکی دوگانه(DCFP)2
و آونگی اصطکاکی سهگانه (TCFP)3از انواع جداگرهای اصطکاکی میباشند.
جداگر  TCFPکه مقطع آن در شکل  a.1قابل مشاهده است از دو صفحه مقعر قرارگرفته در مقابل هم تشکیل شده است .این دو
صفحه توسط یک مجموعه لغزنده که در میان آنها قرار گرفته از هم جدا شده است .مجموعه مذکور خود متشکل از دو صفحه لغزنده و یک
جسم صلب نوسان کننده در میان آنهاست .از آنجا که لغزنده میانی تقریباً صلب است ،مجموعه میانی میتواند بچرخد تا چرخشهای
دیفرانسیلی صفحات باال و پایین را تحمل کند .شعاع مؤثر هر کدام از صفحات جداگر با  Riو ظرفیت جابجایی آنها با  diمشخص گردیده است.
سطح تماس هر یک از صفحات با صفحه دیگر با یک ماده غیر فلزی پوشانده میشود که ضرایب اصطکاک این مواد برای صفحات از پایین به
باال به ترتیب  µ1تا  µ4میباشد .با تنظیم دقیق شعاع مؤثر و ضرایب اصطکاک صفحات میتوان انتظار رفتاری  5خطی را از این جداگر داشت.
این رفتار که با رژیمهای حرکتی  1تا  5مشخص میگردد در شکل b.1نشان داده شده است .مهمترین وجه تمایز جداگر  TCFPنسبت به
جداگرهای پیشین این گروه وجود سختی بیشتر جداگر در فازهای پایانی حرکت (فاز  4و  )5است .بعنوان نمونه سختی جداگر در پایان دو
فاز حرکتی  3و  5در شکل b.1نشان داده شده است .همانگونه که مشخص است سختی در انتهای فاز  5حرکت ) (Keff5بیش از سختی در
پایان فاز  (Keff3) 3است ،بنابراین میتوان از این جداگر توقع تغییرمکان کمتر نسبت به انواع دیگر جداگرهای اصطکاکی در زلزلههای با سطوح
خطر باالتر را انتظار داشت .بنابراین با توجه به پنج خطی بودن رفتار جداگر  TCFPانتظار میرود رفتار لرزهای مناسبتری در مقایسه با
جداگرهای  SFPو  DCFPداشته باشد.
فنز و کنستانتینو [ ]1،2روابط نیرو-تغییر مکان جداگرهای  TCFPرا ارائه دادهاند .آنها همچنین آزمایشهای متعددی جهت
صحتسنجی معادالت پیشنهادی انجام دادهاند .بکر و میهین [ ]3مدلی برای پیشبینی حرکت این جداگر تحت تحریک زلزله دو جهته ارائه
نمودهاند .مورگان و میهین [ ]4با تعریف سطوح خرابی مختلف سازههای جداسازی شده در سطوح خطر مختلف زلزله ،به بررسی سازههای
جداسازی شده با  TCFPاز منظر طراحی بر اساس عملکرد پرداختهاند .دائو و همکاران [ ]5مدلی جدید برای تحلیل سهبعدی سازههای دارای
 TCFPدر نرمافزار  OpenSeesارائه نمودهاند و دقت مدل خود را با آزمایش میز لرزه یک سازه  5طبقه با مقیاس واقعی نشان دادهاند.
در بررسی پیچش سازهها بطور معمول دو نوع خروج از مرکزیت در نظر گرفته میشود :خروج از مرکزیت جرمی و خروج از مرکزیت
سختی .در سازههای جداسازی شده از آنجا که بیشترین اثر نیروهای جانبی در جداگرها متمرکز میشود ،مرکز سختی جداگرها نیز دارای
اهمیت میباشد[ .]6آلمیزن و داللرا [ ]7به بررسی اثر پیچش اتفاقی در سازه های جداسازی شده با جداگرهای آونگ اصطکاکی تکی تحت
زلزلههای حوزه دور پرداخته اند .از آنجا که در جداگرهای اصطکاکی ،نیروی اصطکاک جداگر تابعی از نیروی محوری آن میباشد ،آنها چنین
فرض نموده اند که خروج از مرکزیت جرمی منجر به جابجایی مرکز سختی ایزوالتورها میگردد .از این رو با هم محور شدن مرکز سختی
جداگرها و مرکز جرم ،عدم تقارن جرمی تا حد زیادی کنترل میگردد و تأثیر زیادی در افزایش جابجایی جداگر نمیگذارد .تناکلونگا و گومز
سوبرون[ ]8اثر خروج از مرکزیت جرمی روسازه در افزایش پاسخ های مختلف سیستم جداسازی شده با جداگرهای االستومریک را مطالعه
نمودهاند .تناکلونگا و اسکامیالکروز [ ] 9اثر خروج از مرکزیت جرمی و سختی روسازه در پیچش سازه های دارای جداگر دوخطی را مورد توجه
1 Single Friction Pendulum
2 Double Concave Friction Pendulum
3 Triple Concave Friction Pendulum
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قرار دادهاند .آنها نشان داده اند اثر خروج از مرکزیت جرمی در روسازه بسیار بیش از خروج از مرکزیت سختی در پیچش کل سیستم میباشد.
تمامی مطالعات انجام شده توسط این محققین مربوط به زلزلههای حوزه دور بوده است .خوشنودیان و ایمانیآزاد [ ]10از دیگر پژوهشگرانی
هستند که در مطالعه شان اثر خروج از مرکزیت مرکز جرم و مرکز سختی جداگرها را مورد توجه قرار دادهاند.
در پژوهش پیشرو اثر پیچش ناشی از خروج از مرکزیت جرمی روسازه ) (ESو خروج از مرکزیت سختی جداگرها ) (EBبر روی
پاسخهای سازه دارای جداگر  TCFPبصورت گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است .برای در نظر گرفتن طیف وسیعی از خصوصیات این
رکوردها ،از جمله زمان تناوب پالس اصلی و حداکثر سرعت زمین از پالس های مصنوعی ساده شده استفاده شده است .در میان ادبیات فنی
موجود برای جداگر TCFPمطالعهای در مورد پیچش روسازه بر اثر خروج از مرکزیت جرم و جداگر وجود ندارد .هرچند مطالعات قبلی حاکی
از اثر قابل توجه پیچش زلزله های حوزه دور و نزدیک بر روی پاسخ جداگرهای دارای رفتار دو خطی است ،ولی با توجه به اینکه رفتار
جداگرهای  TCFPدارای رژیمی  5خطی است مسلماً پاسخ های متفاوتی نسبت به سایر جداگرهایی که تابحال بررسی شدهاند پیشبینی
می شود .با توجه به سخت شوندگی رفتار این نوع جداگر در مراحل پایانی حرکت ،انتظار میرود در محدوده زلزلههای حوزه نزدیک با پریود
پالس و سرعت باال ،این جداگر اثر بهتری در محدود نمودن میزان پیچش سازه از خود نشان دهد.

 -2امواج حوزه نزدیک ساده سازی شده
رکورد زلزلههای حوزه نزدیک دارای مشخصات مهم و قابل توجهی میباشد که آنها را از رکوردهای زلزله حوزه دور متمایز میسازد.
مهمترین این مشخصات پالسهای سرعت با زمان تناوب بلند و نیز محتوای فرکانسی باال میباشد [ .]11بر اساس مطالعات بیکر [ ]12در
زمینه تجزیه رکوردهای زلزله حوزه نزدیک بر اساس محتوای فرکانسی و با بهرهگیری از روش تابع تبدیل موجک ،رکوردهای حوزه نزدیک را
میتوان به دو دسته کلی پالسمانند و غیر پالسمانند تقسیمبندی کرد .مطالعات گذشته نشان میدهد که رکوردهای زلزله حوزهنزدیک
پالسمانند تأثیرات قابل توجه و مخربی بر سازهها از خود بر جای میگذارد .بطوریکه معیارهای متعارف در طراحی لرزهای نمیتواند جوابگوی
نیازهای لرزهای سازه در شرایط وقوع زلزلههای حوزه نزدیک پالسمانند باشد [.]13

شکل )a : 1جداگر  5 )b TCFPرژیم حرکتی جداگر.

دادههای ثبت شده از رکوردهای زلزلههای حوزه نزدیک نشان میدهد که یکی از عوامل عمده در پیدایش پالسهای با زمان تناوب
بلند ،ناشی از جهتپذیری پیشرونده شکست4میباشد .عالوه بر این جابجایی ماندگار زمین5نیز از عوامل تشکیل پالسهای با زمان تناوب
بلند در رکوردهای زلزله حوزهنزدیک میباشد .پالس جهتپذیری پیش رونده شکست غالب ًا خود را به صورت یک تک پالس با دامنه بزرگ و
زمان تناوب بلند آشکار می سازد که عموماً در بازه زمانی آغازین تحریک رخ میدهد و در راستای عمود بر امتداد گسل انتشار مییابد .پالس
جابجایی ماندگار زمین در نتیجه تغییر شکل ماندگار پوسته زمین در مرز گسل تشکیل میشود و به صورت تغییر مکان یک جهته ماندگار در
رکورد ثبت شده زلزله حوزهنزدیک قابل شناسایی است [.]14

4 Forward Directivity
5 Fling Step

50

سال چهارم ،شماره ویژه  ،1تابستان 1396

نشریه علمی – پژوهشی ((مهندسی سازه و ساخت))

انجمن مهندسی سازه ایران

در این پژوهش جهت بررسی اثر زلزلههای حوز ه نزدیک پالس مانند از امواج ساده شده نشان داده شده در شکل  2که توسط
ساسانی و برترو [ .] 15پیشنهاد گردیده استفاده شده است .مطالعات قبلی بیانگر این واقعیت است که زمان تناوب پالس جهتپذیری پیشرونده
 1.5تا  2.5برابر زمان تناوب پالس جابجایی ماندگار است [ . ]16در این مطالعات کمینه این مقدار یعنی  1.5برابر مورد استفاده قرار گرفته
است .جهت پیشبینی پاسخ سازه جداسازی شده با  TCFPدر برابر طیف وسیعی از پالسهای حوزه نزدیک ،زمان تناوب پالس از  1تا 10
ثانیه متغیر بوده است .همچنین هرکدام از پالسهای مورد استفاده با زمان تناوبهای متفاوت به نحوی مقیاس شدهاند تا حداکثر سرعت
زمین ) (PGVدر آنها برابر با مقادیر  160 ،120 ،80 ،40و  200سانتیمتر بر ثانیه باشد.

شکل : 2امواج حوزه نزدیک ساده سازی شده  )aجهتپذیری پیشرونده  )bتغییر شکل ماندگار زمین [.]15

 -3مدلسازی جداگر و روسازه
فنز و کنستانتینو [ ]2مدلی سری برای پیشبینی رفتار جداگرهای  TCFPارائه کردهاند .در این مدل فرض شده که صفحات داخلی
جداگر یعنی سطوح  2و  3دارای ضریب اصطکاک و شعاع مؤثر یکسان میباشند .در این مدل هر صفحه با یک المان  SFPمدلسازی میشود
و سه سطح موجود یعنی سطوح  4 ،1و مجموع  2و  3بصورت سه المان سری بهم متصل میگردد .وجود تعدادی المان  Gapدر هر جهت به
شبیهسازی رفتار سخت شونده المان جداگر در فازهای  4و  5حرکت آن (مطابق شکل  )b.1کمک میکند .المان  TCFPساخته شده امکان
مدلسازی در نرم افزار  SAP2000را داشته و روابط ریاضی آن به تفضیل در مرجع [ ]2قابل دسترسی است.
دو پارامتر بسیار مؤثر در انتخاب جداگرها برای یک سازه ،زمان تناوب مؤثر ) (Teffو میرایی مؤثر ) (ξeffجداگر هستند که روابط
مربوط به محاسبه این دو پارامتر برای جداگرهای  TCFPدر مرجع [ ]3ارائه شده است .ظرفیت تغییر مکان جداگر با توجه به سطح خطر
مورد نظر در طراحی و بزرگی زلزلههای مورد استفاده توسط روابط موجود در آییننامه  ASCE 7تعیین میگردد [ .]17این ظرفیت بر اساس
طراحی صورت گرفته در سطح خطر زلزله  MCEدر این تحقیق ،برای جداگری با  Teff=5 sو  ξeff=15%برابر با  1متر در نظرگرفته شده
است.
روسازههای مورد مطالعه در این پژوهش ،دارای پالن مستطیل شکل به ابعاد  a×bو ارتفاع  Hبودهاند (شکل  .)3ابعاد تمامی دهانههای
پالن در دو طرف  5متر و ارتفاع هر طبقه  3.33متر بوده است .لیست روسازههای طراحی شده و ابعاد پالن آنها در جدول شماره  1ارائه شده
است .بارگذاری روسازه فوالدی مطابق آییننامه  ASCE 7-2010انجام شده است [ .]17مقدار بار زنده و مرده کفها به ترتیب  8و  4کیلونیوتن
بر مترمربع در نظر گرفته شده و بار زلزله به روش استاتیکی معادل همین آیین نامه محاسبه گردیده است .از آنجا که حداکثر ارتفاع مجاز
جهت استفاده از روش معادل استاتیکی در سازههای جداسازی شده  20متر است ،برای سازه  9طبقه با ارتفاع  30متر (روسازه شماره )3
طراحی با روش طیفی نیز کنترل گردیده است .همچنین طراحی روسازه فلزی از نوع قاب خمشی ویژه و بر مبنای آیین نامه AISC 360-
 2010صورت گرفته [ ]18و مقاطع بدست آمده برای روسازه شماره  2بعنوان نمونه در شکل  c.4نشان داده شده است.
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جدول : 1مشخصات ابعادی روسازههای طراحی شده
γ=a/b
1
1
2
3
1

β=H/b
0.67
1.33
1.33
1.33
1.33

)H (m
10
20
20
20
2

)b (m
15
15
15
15
15

)a (m
15
15
30
45
15

No.
1
2
3
4
5

 -4اثر خصوصیات موج حوزه نزدیک
برای بررسی اثر امواج مختلف زلزله حوزه نزدیک بر روی سازههای جداسازی شده با  TCFPپاسخهای حداکثر برش پایه سازه و
حداکثر جابجایی جداگر که مهمترین پاسخ ها در سطح جداگر هستند مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین برای مطالعه رفتار لرزهای
روسازه دو پاسخ حداکثر شتاب بام و دریفت طبقات مدنظر بوده است .سازه سه بعدی مورد مطالعه تحت پالسهای حوزه نزدیک در یک جهت
) (yقرار گرفته و برآیند برداری پاسخها در دو جهت  xو  yمبنای مقایسه قرار گرفته است.

شکل : 3سازه مورد مطالعه  )aپالن سازه و انواع خروج از مرکزیت  )bنمای سهبعدی سازه  )cمقاطع بکار رفتع در روسازه شماره .2

 -5خروج از مرکزیت جرمی روسازه و سختی جداگر
جهت مطالعه اثرات خروج از مرکزیت جرمی روسازه و سختی جداگر ،سه دسته خروج از مرکزیت طولی ) (ecxبه میزان 15 ،10 ،5
و  20درصد طول سازه ) ،(aعرضی ) (ecyبه میزان  15 ،10 ،5و  20درصد عرض سازه ) (bو قطری ) (ecrبه میزان  10 ، 5و 15درصد قطر
سازه مطابق شکل  a.3در نظر گرفته شده است .نکته قابل توجه در این بخش این است که جهت ارزیابی اثر انواع خروج از مرکزیت محتمل،
خروج از مرکزیت جرمی روسازه ) (ESو سختی جداگر ) (EBبه تنهایی و بصورت همزمان ) (ES&Bلحاظ شده و نتایج هریک به تفکیک ارائه
گردیده است .برای راحتی مقایسه نتایج ،نتایج مربوط به سازه های دارای خروج از مرکزیت به پاسخ مشابه در سازه بدون خروج از مرکزیت
جرمی نرمال شده است (رابطه  ،)1بنابراین نتایج گرافها و جداول این بخش نشان دهنده افزایش یا کاهش پاسخ حداکثر در صورت وجود
خروج از مرکزیت است.
()1
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اثر خروج از مرکزیتهای متفاوت در افزایش پاسخ مدل تحت زلزلههای حوزه نزدیک با پریود پالسهای  1تا  10ثانیه و سرعتهای
 40تا  200سانتیمتر بر ثانیه در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته است .برای درک بهتر حداکثر میزان تأثیر خروج از مرکزیت ،از بین 50
تحلیل صورت گرفته برای هر مدل ( 10پریود پالس و  5سطح سرعت مختلف) بیشترین میزان افزایش هر پاسخ بر اثر خروج از مرکزیت
انتخاب شده و در تصاویر این قسمت ارائه شده است .برای رعایت اختصار فقط به بررسی نتایج روسازه  6طبقه با پالن مربع و نسبت الغری
 1.33میپردازیم.
شکل  6ضرایب افزایش پاسخ در حالت وجود خروج از مرکزیت جرمی روسازه را نشان می دهد .در این شکل تأثیر خروج از مرکزیت
عرضی ( ) ecyدر تشدید میزان برش پایه بیش از سایر انواع خروج از مرکزیت بوده است .این افزایش در زلزله جابجایی ماندگار به  1.66و در
زلزله جهتپذیری پیشرونده به  2.55برابر حالت بدون خروج از مرکزیت نیز رسیده است .مهمترین دلیل برای تأثیر بیشتر خروج از مرکزیت
عرضی ،ارتباط مستقیم مقدار برش پایه و همچنین سختی جانبی ایزوالتورهای اصطکاکی با بار قائم آنهاست .خروج از مرکزیت عرضی احتمال
وقوع حرکت گهوارهای سازه طی زلزله را افزایش می دهد؛ بدین صورت که بار محوری جداگرهایی که در قسمتی از سازه هستند که مرکز
جرم به آن جهت متمایل گشته را افزایش میدهد و باعث کاهش نیروی محوری جداگرها در سمت مخالف میگردد .تفاوت موجود در نیروی
محوری جداگرها به عدم یکنواختی سختی جانبی آنها می انجامد .از آنجا که در این نوع خروج از مرکزیت نیروی زلزله به میزان یکنواخت بین
جداگرها توزیع می شود ،تفاوت سختی جداگرها منجر به تفاوت در میزان نیروی برش آنها شده و در مجموع منجر به افزایش بیشتر برش پایه
میگردد.
حساسیت پاسخهای تغییر مکان و شتاب در شکل  6به میزان خروج از مرکزیت طولی ) (exبیش از سایر خروج از مرکزیتها بوده
است .در مقدار حداکثر خروج از مرکزیت طولی تغییر مکان تحت امواج جابجایی ماندگار و شتاب تحت امواج جهتپذیری پیشرونده به ترتیب
 1.3و  1.29نسبت به حالت متقارن افزایش پیدا کرده اند .توجه به این نکته ضروری است که با توجه به اعمال مؤلفه زلزله در جهت عرضی)،(y
افزایش خروج از مرکزیت طولی باعث بزرگ شدن بازوی پیچش در سازه میگردد که افزایش تغییر مکان جداگر و شتاب روسازه را در پی
خواهد داشت .همچنین الزم به توجه است که در اکثر پاسخ های ارائه شده تأثیر خروج از مرکزیت قطری در حد واسط محدوده تغییرات
مربوط به خروج از مرکزیت طولی و عرضی قرار داشته است.

شکل : 6حداکثر پاسخ سازه با ضرایب ) (γ=1, β=1.33دارای خروج از مرکزیت روسازه ) (ESمتفاوت به امواج با Tp=1-10 s , PGV=40-
200 cm/s
a) Fling Step b)Forward Directivity
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در شکل  7پاسخهای مختلف سازه با توجه به تغییرات خروج از مرکزیت مرکز سختی جداگر ) (EBارائه گردیده است .در این شکل
تمامی پاسخها کمتر از مقادیر ارئه شده در شکل  6است و این موضوع مؤید این مطلب است که میزان خروج از مرکزیت جداگر از اهمیت
کمتری نسبت به خروج از مرکزیت روسازه برخوردار است .خوشنودیان و ایمانی آزاد [ ]10دلیل مهمتر بودن خروج از مرکزیت روسازه را تأثیر
بیشتر آن در محل مرکز جرم کلی سازه نسبت به مرکز سختی جداگرها دانستهاند .حداکثر افزایش برش پایه در زلزلههای جهتپذیری
پیشرونده بمیزان  1.28تحت خروج از مرکزیت عرضی  20درصد رخ داده است .ضرایب افزایش تغییر مکان و شتاب نیز بمیزان حداکثر
 1.06و  1.11تحت خروج از مرکزیت طولی  20درصد قابل مشاهده است.
شکل  8نشانگر افزایش پاسخهای سازه  6طبقه مورد بررسی در حالت وجود همزمان خروج از مرکزیت جرمی روسازه و سختی
جداگر ) (ES&Bاست .در این حالت بعلت منطبق بودن مرکز اثر نیروی محرک (مرکز جرم) و مرکز اثر نیروهای مقاوم (مرکز سختی جداگر)
پاسخ ها نسبت به حالت تنها وجود خروج از مرکزیت جرمی (شکل  )6تا حد زیادی کنترل شدهاند .بطوریکه در مقایسه با شکل  6حداکثر
افزایش برش پایه از  2.55در زلزله جهتپذیری پیشرونده و خروج از مرکزیت طولی به  1.77تقلیل یافته است .همچنین مقدار افزایش تغییر
مکان در همین موج و با خروج از مرکزیت طولی  1.14بوده است ،حال آنکه در شکل  8این مقادیر بمیزان  1.30گزارش شده بود.

شکل : 7حداکثر پاسخ سازه با ضرایب ) (γ=1, β=1.33دارای خروج از مرکزیت جداگر ) (EBمتفاوت به امواج با

Tp=1-10 s ,

 PGV=40-200 cm/sتحت امواج .Forward Directivity

شکل : 8حداکثر پاسخ سازه با ضرایب ) (γ=1, β=1.33دارای خروج از مرکزیت جداگر ) (ES&Bمتفاوت به امواج با

Tp=1-10 s ,

 PGV=40-200 cm/sتحت امواج .Forward Directivity

با مقایسه سه تصویر  7 ،6و  8می توان چنین استنباط نمود که وجود خروج از مرکزیت جرمی در روسازه بسیار مهمتر از خروج از
مرکزیت سختی جداگر است و پیچش حاصل از آن به افزایش بیشتر پاسخها منجر میگردد .وجود توأمان این دو نوع خروج از مرکزیت تا حد
زیادی اثر پیچش را (بجز در پاسخ شتاب که تأثیر چندانی نداشته) کنترل مینماید .همچنین حساسیت پاسخ برش پایه نسبت به خروج از
مرکزیت در راستای زلزله اعمالی بیش از سایر انواع خروج از مرکزیتهاست ،حال آنکه شتاب و تغییر مکان جداگر حساسیت بیشتری را
نسبت به خروج از مرکزیت عمود بر راستای اعمال نیرو نشان میدهند.
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 -6تغییرات دریفت بر اثر خروج از مرکزیت جرمی
در سازه های جداسازی شده دریفت بین طبقات بعلت کوچک بودن از اهمیت چندانی برخوردار نیست؛ بنابراین در مطالعات موجود
کمتر به آن پرداخته شده است .در این پژوهش در بعضی پالسهای با سرعت زیاد جداگر به انتهای ظرفیت تغییر مکانی خود میرسد ،که در
این نقطه رفتار روسازه بصورت مقطعی شبیه به سازه با پای ثابت خواهد بود .بنابراین الزم است تا دریفت بین طبقات مورد بررسی بیشتر قرار
گیرد .برای این منظور رفتار سازههای  6و  9طبقه با ضرایب الغری  1.33و  2تحت امواج جهتپذیری پیشرونده با  Tp=1-4 sو PGV=120
 cm/sو همچنین با در نظر گرفتن خروج از مرکزیت جرمی طولی مورد بررسی قرار گرفته است.
در شکل  9مقادیر دریفت در پالسهای جهتپذیری پیش رونده قابل توجه بوده به صورتی که حداکثر آن در روسازههای  6و 9
طبقه در حالت بدون خروج از مرکزیت به ترتیب برابر با  0.29و  0.23درصد ،و در حالت با خروج از مرکزیت برابر با  0.65و  0.73بوده است.
مقدار دریفت نشان داده شده در سازههای  6و  9طبقه با خروج از مرکزیت حکایت از وجود برخورد جداگر با جداره اطراف دارد .همانگونه
که از شکل دریفت این دو سازه در پالسهای  3و  4ثانیه و با وجود خروج از مرکزیت مشخص است ،الگوی تغییرات دریفت با سایر سازهها
تفاوت عمده ای داشته و در طبقات باالتر بر مقدار آن افزوده شده است .این الگو نشان دهنده رفتاری شبیه سازههای با پای ثابت بوده و با
الگوی دریفت سازه های جداسازی شده که توزیع تقریبا یکنواختی دارد همخوانی ندارد .مقدار دریفت پالستیک روسازه ) (dpکه از رابطه 2
بدست میآید ،مطابق  ACSE 7-2010باید کمتر از  1.5درصد باشد [ .]17با درنظر گرفتن ضریب رفتار  Rبرابر با  2و ضریب اهمیت  Ieمساوی
با  1برای سازههای جداسازی شده میزان دریفت االستیک ) (deمجاز 0.75 ،درصد بدست می آید که در نمودارهای شکل  9ترسیم گردیده
است .با توجه به توضیحات باال ،در سازه  9طبقه افزایش خروج از مرکزیت جرمی به میزان  20درصد باعث نزدیک شدن دریفت االستیک به
مقدار مجاز آییننامه گردیده است.
R e
 1.5%
Ie

()2

شکل : 9دریفت سازه با خروج از مرکزیت طولی متفاوت در موج جهتپذیری پیشرونده با  Tp=1-4sو

p 

PGV=120 cm/s

 )aسازه  6طبقه و  )bسازه  9طبقه.
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 -7نتیجه گیری
در این مقاله به بررسی اثر امواج حوزه نزدیک ساده شده جابجایی ماندگار زمین و جهتپذیری پیشرونده شکست بر سازههای
جداسازی شده نامتقارن پرداخته شده است .روسازههای مورد مطالعه دارای مدل االستیک خطی و جداگر دارای مدل غیرخطی بوده است.
خروج از مرکزیت جرمی روسازه و سختی جداگر در دو حالت مجزا و همزمان در راستای طول ،عرض و قطر پالن در این مطالعه لحاظ شده
و نتایج بدست آمده در این فصل بصورت خالصه به شرح زیر است:


پیچش ناشی ازخروج از مرکزیت جرمی روسازه بیشترین اثر در تشدید پاسخهای زلزله حوزه نزدیک را نشان میدهد .در صورت
وجود خروج از مرکزیت همزمان جرمی و جداگر این اثر کاهش مییابد .اثر خروج از مرکزیت جداگرها بصورت مجزا نیز تأثیر کمتری
در افزایش پاسخها نسبت به دو حالت فوقالذکر دارد.



بیشترین میزان افزایش برشپایه تحت خروج از مرکزیت همراستا با نیروی زلزله اتفاق میافتد؛ حال آنکه خروج از مرکزیت عمود
بر راستای زلزله به خاطر افزایش بازوی پیچش نقش مهمتری در تشدید پاسخهای شتاب و تغییر مکان بازی میکند.



میزان افزایش برش پایه و شتاب در زلزله دارای پالس جهتپذیری پیشرونده شکست همواره شدیدتر از پالسهای جابجایی ماندگار
زمین بوده است .از طرف دیگر در زلزلههای با پالس جابجایی ماندگار زمین به خاطر کوچک بودن تغییر مکانها و قرارگیری جداگر
در فازهای نرم شوندگی ،افزایش تغییر مکان ناشی از پیچش بیش از رکوردهای دارای پالس جهتپذیری پیشرونده بوده است.



با افزایش حداکثر سرعت زمین ) (PGVدر هر دو نوع پالس جهتپذیری پیشرونده و جابجایی ماندگار زمین ،میزان پاسخهای سازه
افزایش مییابد .از طرف دیگر در هر دو نوع پالس مورد بررسی ،با افزایش زمان تناوب از  1تا  4ثانیه به خاطر نزدیک شدن پریود
پالس به زمان تناوب جداگر پاسخها افزایش یافتهاند ،ولی از  4تا  10ثانیه افزایش زمان تناوب موج به کاهش پاسخها منجر شده
است.



در سازههای جداسازی شده در محدوه امواج حوزه نزدیک با سرعت باال ،برخورد جداگر با جدارههای اطراف خود باعث افزایش
دریفت به مقدار زیادی میگردد .بنابراین الزم است تا در کنترل مقدار مجاز آییننامهای دریفت به امکان وقوع پیچش در سازه نیز
توجه داشت.
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