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  :چکیده

گانه با استفاده از جداگر الستیکی هسته سربی مورد ي جداسازي شده چندهاسازه ايلرزهنامه رفتار در این پایان

ي و همچنین صحت سنجی نتایج سازمدلارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا براي بررسی صحت روند 

طبقه آزمایشگاهی در دو حالت پایه ثابت و جداسازي شده در پایه ساخته  5، مدل سه بعدي از یک سازه افزارنرم

  شتاب و جابجایی نسبی طبقات با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است.  حداکثري و شده و شکل مود

طبقه در سه حالت پایه ثابت،  12، سازه بتنی چندگانهبراي بررسی رفتار سازه در حالت جداسازي شده 

  2800 اندارداستدر نظر گرفته شده است. سازه بتنی با استفاده از  چندگانهجداسازي شده در پایه و جداسازي شده 

در حالت  ) استفاده شده است.NZS3101نیوزیلند ( نامهآییني جداگر از هاسیستمطراحی شده و براي طراحی 

  ، سازه به سه بخش مساوي در ارتفاع تقسیم شده است. چندگانهجداسازي 

سازه بلند جداسازي شده در پایه کاهش مناسبی در  ،غیرخطیبر اساس نتایج حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی 

از جابجایی  ترکوچکجابجایی هر ایزوالتور در سازه جداسازي شده چندگانه  برش پایه نسبت به سازه پایه ثابت ندارد.

ه در هاي جداسازي شداي منفرد در سازهبکار گیري جداساز لرزهبا باشد. ایزوالتور در سازه جداسازي شده در پایه می

همچنین با مقایسه پاسخ . یابد.چندگانه در طبقات، شتاب ایجاد شده در طبقات کاهش می ايلرزهپایه و جداسازهاي 

اي نسبت به سازه شود شتاب طبقات در سازه جداسازي شده چندگانه، کاهش قابل مالحظههر دو حالت مشاهده می

و تاثیر  ايلرزهصورت گرفته بر روي پارامترهاي جداگر  حساسیتمقایسه نتایج آنالیز با جداسازي شده در پایه دارد. 

اي بر اولیه جداساز لرزه سختی که میزان تأثیرگذاري تغییرات پارامترشود مشاهده می ايلرزهآن بر روي پاسخ هاي 

  باشد.می اياولیه جداساز لرزه سختی از تأثیر تغییرات پارامتر نسبت سختی ثانویه به تربیشها عملکرد سازه

  

  .جداساز ، سختیغیرخطیاي، سیستم جداگر چندگانه، تحلیل تاریخچه زمانی، تحلیل رفتار لرزه :هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

 به ما کشور که است حقیقت این بیانگر ایران در اخیر هايسال در شدید بسیار هايلرزه زمین وقوع

 و مالی هايخسارت با بزرگ زلزله یک گاهی از هر که باشدمی باال خیزيلرزه با مناطق از یکی عنوان

 در و نبوده آن داد رخ زمانی مقطع در خسارت به منجر تنها زلزله وقوع. افتدمی اتفاق آن در بسیار جانی

 در. ماندمی جاي بر متمادي هايسال تا آن اثرات که باالست حدي به خسارت شدت و میزان موارد برخی

 در هاسازه پذیريآسیب کاهش در سعی اي،سازه مناسب تمهیدات اعمال با تا است الزم شرایطی چنین

  .نمود زلزله مقابل

 عدم و جانی ایمنی مالی، خسارات با مستقیماً که است موضوعی زلزله، برابر در هاسازه طراحی

 صورت احتیاط با و کندي به زمینه این در پیشرفت و نوآوري علت، همین به و دارد سروکار هاقطعیت

 صورت اقتصادي دیدگاه با ايلرزه یافته بهبود طراحی ایمنی، بحث اهمیت به توجه با عمل در. گیردمی

  .باشدمین مطرح تجاري نظر نقطه از گاه هیچ زلزله برابر در ایمنی بهتر، عبارت به. گیردنمی

 بازرگانی، خدماتی، امور براي که اندقیمتی گران و حساس تجهیزات داراي امروزي هايساختمان

 در زیادي اهمیت امروزه الکترونیکی، يشده ثبت اطاعات. برخوردارند زیادي اهمیت از پزشکی و آموزشی

 ساختمان این در موجود تجهیزات لذا. است برخوردار جامعه کل مناسب عملکرد همچنین و مردم زندگی

 هااورژانس مخابراتی، مراکز و هابیمارستان آن، از ترمهم. باشندمی هاساختمان خود از ترارزشمند غالباً ها

مواقعی در یعنی دارد وجود هاآن به نیاز ینتربیش که زمانی در باید هانشانی آتش و پلیس هايایستگاه و

 هايدغدغه ترین بزرگ از یکی زلزله از ناشی خسارت کاهش. باشند استفاده قابل زلزله وقوع از پس نظیر

 و مقاومت افزایش ،ايلرزه طراحی در متداول رویه یک عنوان به. است بوده زلزله و سازه مهندسین

 در سازه ي،پذیرشکل افزایش با. باشد مطرح حل راه یک عنوان به تواندمی يپذیرشکل
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 سازه، ظرفیت افزایش با ،ايسازه جزئیات طراحی با توانمی و کرده انرژي جذب غیرخطی حالت

 ایجاد باعث تواندمی زلزله اعمال. نمود تامین سازه ظرفیت توسط را زلزله درخواست مورد انرژي و نیرو

 وقوع به منجر تواندمی پذیر، انعطاف هايسازه در و شده صلب ساختمانهاي طبقات در زیاد هاي شتاب

 بزرگ هايمکانتغییر وقوع همچنین و حد از بیش شتاب اعمال. شود بزرگ ايطبقه بین هايمکانتغییر

 محتویات و اجزا ایمنی در متعددي مشکالت وقوع به منجر قبلی مطالعات طبق که هستند عواملی

                         اند.شدهساختمان



 

 ایمنی بهبود راستاي در هاساختمان به کنترل مدرن هايتکنولوژي اعمال جهت زیادي هايتالش

 تقسیم غیرفعال و فعالنیمه فعال، صورت به هاروش این. است گرفته صورت لرزهزمین خطر مقابل در آنها

 مورد وسیعی بطور که باشدمی ساختمان ايلرزه جداسازي غیرفعال، هايمکانیسم از یکی. شوندمی بندي

اسدنژاد، (است گرفته قرار مختلف هايسازه ايلرزه عملکرد بهبود براي محققین و مهندسین توجه

1389.(  

مخرب  ايلرزه حرکات از را آن ملحقات یا و سازه که است سیستمی نصب واقع در ايلرزه جداسازي

 تامین میرایی همچنین و سیستم پذیريانعطاف افزایش با جداسازي این. سازدمی جدا گاهتکیه یا زمین و

 خود، پذیري زیادانعطاف با که است این در ايلرزه جداسازهاي امتیاز مهمترین. آیدمی دست به مناسب

 شدن نزدیک یا از تشدید عمل از میگردد موجب پدیده این. دهندمی افزایش را سازه طبیعی تناوب زمان

  ). Kelly, 2001یابد ( کاهش سازه پاسخ نهایت در و شود اجتناب تشدید حالت به

 بدون آنها ارتعاش طبیعی پریود که است هاییسازه در جداسازي مزایاي استفاده از ینتربیش

می زیاد آن ارتفاع افزایش با سازه یک طبیعی پریود طورکلی به. باشد) ثانیه 1از  کمتر( کوتاه جداسازي

 توانندمی و بوده باال کافی ياندازه به که رسندمی طبیعی پریود از حدي به هاي بلندساختمان. شود

 با هايساختمان در ايلرزه جداسازي بنابراین. نمایند جذب جداسازي بدون را کوچک زلزله نیروهاي

 & Naeim( ندارد زیادي تأثیر بلند هايساختمان روي بر و دارد يتربیش کاربرد تا متوسط کم ارتفاع

Kelly, 1999(. وسیله بدین که است انرژي اتالف ابزار کردن فراهم جداساز یک سیستم دیگر هدف 

 طریق از زیاد میرایی کردن فراهم هايروش از یکی. یابدمی فوقانی کاهش سازه به یافته انتقال شتاب

 به باربرداري در کامل طور به بارگذاري طی در شده انجام کار. باشدهیسترتیک می صورت به انرژي اتالف

 ذاتی صورت به مهندسی مصالح از بسیاري. شودمی تلف حرارت صورت به این دو اختالف و آیدنمی دست

. دهندمی نشان خود از را خاصیت این االستومرها تمام طوریکه به باشند،می خواص هیسترتیک داراي

 ,Kelly(شودمی استفاده آن از هاتغییرشکل کردن محدود براي که است انرژي اتالف دیگر اصطکاك منبع

2001(.  
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Abstract: 

 In this thesis, seismic behaviour of the multiple base isolated structures using lead rubber 
bearing isolators is investigated. In order to verify the modelling process and also 
verification of the software results, a five story laboratory benchmark structure is 
considered under fixed and base isolated conditions. Mode shapes, peak acceleration and 
drift of stories are compared between experimental data and model results. 
 Seismic behaviour of a 12 story concrete structure is investigated under fixed base (F.B), 
base isolated (B.I) and multiple base isolated (M.B.I) conditions. The structure is designed 
based on Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings (Standard No. 
2800) and isolators are designed based on NZS3101 code. In M.B.I condition, the structure 
is devided into three segments.   
 Non-linear time history analysis showed that the base shear of the B.I tall building has not 
been decreased compared to the F.B case. In M.B.I case, displasement of a single isolator 
is less than the displacement of the B.I case.  
 Story acceleration is decreased in both of the single isolator and multiple isolators at 
different stories. Furthermore, reduction of the story acceleration in M.B.I case is 
considerably less than the B.I case. Comparison of the results obtained by sensitivity 
analysis showed that the effect of the initial stiffness of the base isolator is higher than the 
stiffness ratio (ratio of the secondary stiffness to the initial stiffness).        

 
Keywords: Seismic behaviour, Multiple base isolator, Time history analysis, Non-linear 

analysis,Base Isolator Stiffness.   
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