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 : دهیچک
های مختلف در طراحی و عملکرد سیستم کنترل ترکیبی در این پژوهش، تاثیر توابع هدف و زلزله

هدف  توابعشود. در روش طراحی، بررسی می (MR)ای و میراگر مگنتورئولوژیک جداساز لرزه

برای تعیین  است.در نظر گرفته شده دریفت-و شتاب شتاب ،دریفت پایه ماکزیمم مقدارسازی کمینه

استفاده  optimal control-lippedC و LQG/2Hدر هر گام زمانی از الگوریتم کنترلی  MRولتاژ میراگر 

د و سیستم نگیرهای مختلف قرار میجداسازی شده تحت زلزلههای سازهشود. برای آنالیز عددی، می

شود. نتایج تحلیل عددی نشان کنترل ترکیبی بهینه به صورت جداگانه برای هر تابع هدف طراحی می

فعال در کاهش دریفت پایه موثر بوده و مقداری افزایش در شتاب دهد که سیستم جداساز ترکیبی نیمهمی

که پارامتر بهینه طراحی به شدت به شود درحالیمیتم جداساز منفرد مشاهده سازه نسبت به حالت سیس

ای ترکیبی است که سیستم جداساز لرزهبستگی دارد. همچنین مشاهده شده هدف طراحی سیستم کنترل

برای فعال و غیرفعال با ولتاژ صفر، عملکرد نسبتا مشابهی در کنترل ماکزیمم شتاب سازه دارند. نیمه

شود متناسب با هر هدف طراحی، یک محدوده برای انتخاب پارامتر وزنی ارائه می یستم کنترلس طراحی

توان اهداف مختلف ها مید که با استفاده از این محدودهندهها نشان میکه نتایج تست این محدوده

 را به طور موثری برآورده ساخت. یطراح
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 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-1

است. در لرزه صورت گرفتهزیادی در راستای بهبود ایمنی سازه، در مقابل خطر زمینهای تالش

است. سیستم جداساز فعال و ترکیبی ارائه شدههای کنترل فعال، نیمه فعال، غیرها سیستمنتیجه این تالش

شتاب وارد بر  جایی نسبی طبقات وجابهتواند میباشد که فعال میای به عنوان یک سیستم کنترل غیرلرزه

جایی خود جداساز به علت سختی پایین آن، خیلی زیاد مقدار جابه، اما از طرفی را کاهش دهد سازه

لق پایه و عدم قابلیت سازگاری آن جایی مطای زیاد بودن جابهترین نواقص جداساز لرزهعمده .باشدمی

ای در موارد نزدیک گسل و اساز لرزهباشد. از طرفی هم تاثیرات مثبت جدبارگذاری می مختلف شرایطبا 

ای رود. کارهای زیادی برای بهبود عملکرد جداساز لرزهزیر سوال می ،ی تناوب باالهایی با دورهزلزله

بیشتر است که جداسازی شده، تحقیقاتی صورت گرفته هایجایی سازهاست. برای کاهش جابهارائه شده

مثال برای افزایش میرایی و  به عنواناند. جایی پیشنهاد نمودههآنها افزایش میرایی را برای کاهش جاب

 ی سربی ارائه شد کهجداساز الستیکی با هسته 1975دوخطی نمودن رفتار جداساز الستیکی، در سال 

 1982در سال  .(Jangid & Datta, 1995) ه استخود نشان داد از در زلزله کوبه عملکرد مناسبی

جداساز االستومتری چند الیه با میرایی زیاد توسط انجمن تحقیقاتی مالزی در دانشگاه انگلستان ساخته 

میرایی این  دادند. ، میرایی جداساز را افزایشکربن، روغن و ... ودن عناصری همچونبا افز که شد

این جداساز بسته   .(Jangid & Datta, 1995) باشدسیستم حالتی بین میرایی ویسکوز و هیسترزیس می

خواهد داشت. برای کاهش دامنه تغییرمکان و افزایش میرایی  یبه میزان کرنش برشی رفتار متفاوت

 ,Makris & Constantinou) استنیز ارائه شدهای در ترکیب با میراگر ویسکوز جداساز لرزه سیستم،

پاسخ برای کاهش شرایط مختلف قابلیت انطباق با نها، ولی این سیستم نیز همانند دیگر سیستم .(2007

ای و در این پژوهش نیز در تکمیل کارهای صورت گرفته، سیستم ترکیبی جداساز لرزه سازه را ندارد.

و کاهش دریفت  ایگیرد که عالوه بر بهبود عملکرد جداساز لرزهمورد بررسی قرار می MRمیراگر 
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های قبلی، باشد. در پژوهشقابل کنترل نیز می ،MRبودن میراگر  به علت نیمه فعال از طرفی هم جداساز

و  طور کامل بررسی نشدهای مختلف بههنحوه طراحی و ارزیابی عملکرد این سیستم برای حالت

 است.ها نیز ارائه نشدههمچنین روشی برای طراحی آن برای طیف وسیعی از زلزله

 

 اهداف پژوهش -1-2

تحت باشد تا می  MRای و میراگر طراحی سیستم کنترل ترکیبی جداساز لرزههدف از این پژوهش، 

ی ماکزیمم های سازه از جمله شتاب و دریفت پایههای مختلف عملکرد مناسبی در کاهش پاسخزلزله

از جمله این  داشته باشد و همچنین نواقص موجود در عملکرد سیستم جداساز را بهبود بخشد که

جایی مطلق پایه، عدم قابلیت سازگاری و تطابق با الگوی بار وارده زیاد بودن جابه توان بهنواقص می

های مختلف در طراحی و عملکرد سیستم کنترل در این پژوهش، تاثیر توابع هدف و زلزله اشاره کرد.

حداقل نمودن مقدار  ،، دو تابع هدفنیز در روش طراحی شود وبررسی میای و ترکیبی جداساز لرزه

در نهایت روشی برای طراحی این سیستم ترکیبی  است.و شتاب بیشینه در نظر گرفته شده ریفت پایهد

 ها عملکرد مناسبی داشته باشد.تحت طیف وسیعی از زلزله شود تاپیشنهاد می

 

 ژوهشساختار پ -1-3

معرفی  آنباشد. در فصل اول کلیات پژوهش و ساختار متشکل از چهار فصل می ژوهشاین پ

های مختلف کنترل به خصوص است. در فصل دوم به مبحث کنترل ارتعاش سازه با معرفی سیستمشده

. در فصل سوم سیستم کنترل ترکیبی جداساز شودمی پرداخته MRای و میراگر سیستم جداساز لرزه

و به تحقیقات صورت گرفته در مورد این سیستم کنترل ترکیبی اشاره  شدهمعرفی  MRای و میراگر لرزه

 خواهد شد.
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آمده از برنامه با نتایج سنجی برنامه تهیه شده، نتایج بدستبه منظور صحت چهارمدر فصل 

سیستم کنترل ترکیبی برای اهداف مختلف طراحی، سنجی، شود و بعد از صحتآزمایشگاهی مقایسه می

های مختلف روشی با بررسی عملکرد سیستم طراحی شده تحت زلزلهو  شودطرح میبه صورت بهینه 

 شود.برای طراحی سیستم کنترل، متناسب با هدف طراحی ارائه می

 .شودبندی نتایج حاصل از این پژوهش پرداخته میم به جمعپنجدر فصل 
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 دوم:فصل 

 هاسازه کنترل ارتعاش
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  مقدمه -2-1

شود. روش اول شامل ای دو روش بکار گرفته میبرای طراحی مقاوم سازه در برابر تحریکات لرزه

 های زلزلهطراحی سازه با مقاومت، سختی و ظرفیت تغییرشکل غیر االستیک کافی برای تحمل بار

فاب ای چون دیوار برشی، قاب خمشی، های باربر جانبی سازهدر این روش با ترکیب مولفهباشد. می

ها و ره از ابزاهای جانبی فراهم گردد. روش دوم شامل استفادمهاربندی و غیره، مقاومت الزم در برابر بار

 ا تنها بابا تغییر مشخصات دینامیکی سیستم و ی روش باشد. در اینهای کنترل ارتعاش سازه میمکانیزم

 گیرد. کنترل سازه صورت می ،در جهت کاهش انرژی وارده به سازهاعمال مستقیم نیروی کنترلی، 

 

 هاشی سازهکنترل ارتعا -2-2

مطرح گردید.  باشند،می از محققان ژاپنیکه  ،Minai (1960)و  Koboriمفهوم کنترل سازه توسط 

تواند ها دریافتند تا زمانی که مشخصات دقیق حرکت ارتعاشی زمین در ارتباط با یک سازه نمیآن

های هوشمند فعال که سازه باید کنترل گردد.  در این راستا، تئوری سازهای بینی شود، پاسخ لرزهپیش

 ,Kobori & Minai)هستند پیشنهاد شد  ههای زلزلقادر به ایجاد یک پاسخ کنترل شده برای تحمل بار

 Yaoمیالدی، در زمینه کنترل سازه ها تئوری مدونی وجود نداشت تا اینکه  1972تا سال  .(1960

 معرفی نمود. را بودای بنا شدهتئوری کنترل منسجم که براساس اصول کنترل سازه، یک (1972)

 

 هاهای کنترل ارتعاشی سازهروش -2-3

 :(Soon & Spencer, 2002)شوند ار گروه اصلی تعریف میهای کنترلی سازه در چهسیستم
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توان به عنوان سیستمی تعریف کرد که برای : کنترل غیرفعال را می1های کنترل غیر فعالسیستم (1

عمل کردن، نیاز به منبع انرژی خارجی نداشته و برای جلوگیری از حرکت سازه، از جذب یا انعکاس 

ها به طور . این سیستم (Housner et al., 1997)کند قسمتی از انرژی ارتعاش ورودی به سازه استفاده می

. باشدا ثابت میهباگذاری، رفتار آنشوند و در طول برای یک حالت از بارگذاری تنظیم میمعمول تنها 

فعال ایجاد های استقرار سیستم کنترل غیرهای سازه، در محلنیروهای کنترلی به صورت تابعی از پاسخ

 شوند.می

ه منبع انرژی که معموال نیاز ب باشدسیستم کنترلی می: کنترل فعال 2های کنترل فعالسیستم (2

سیستم کنترل خارجی باالیی جهت تولید و اعمال نیرو در خالف جهت نیروی ورودی به سازه را دارد. 

ها نیرو به در این سیستم تواند با تغییر رفتار خود با شرایط مختلف بارگذاری سازگار شود وفعال می

 شود.طور مستقیم به سازه اعمال می

ایجاد که معموال برای  باشدسیستم کنترلی میفعال کنترل نیمه :3فعالهای کنترل نیمهسیستم (3

های های کنترل نیمه فعال ویژگی، نیاز به انرژی خارجی کمی دارد. در واقع، سیستمقابلیت سازگاری

های کنترل فعال )قابلیت تطبیق با شرایط بارگذاری( و کنترل غیرفعال )جذب و استهالک کردن سیستم

های سازه و همچنین ها نیروی کنترلی تابعی از پاسخدر این سیستمو  باشندارا مینیرو( را با هم د

 باشد.ای از سیستم که توانایی کنترل رفتار آن را دارد، میمولفه

های کنترل فعال یا های کنترلی از ترکیب سیستم: این نوع از سیستم4های کنترل ترکیبیسیستم (4

های آیند. دلیل این ترکیب استفاده از مزایای سیستمفعال به وجود میغیرهای کنترل فعال با سیستمنیمه

 باشد.کنترل در ترکیب با یکدیگر برای کنترل بهتر سازه می

                                                 
1 - Passive Control Systems 
2 - Active Control Systems 
3 - Semi Active Control Systems 
4 - Hybrid Control System 
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ای و های کنترل ترکیبی، سیستم کنترل ترکیبی جداساز لرزهدر این پژوهش یکی از این سیستم

های از سیستم MRهای کنترل غیرفعال و میراگر ای از سیستمشود. جداساز لرزهبررسی می MRمیراگر 

های کنترل بطور جداگانه شرح داده باشند. در ادامه این فصل هر کدام از این سیستمفعال میکنترل نیمه

 شود و در فصل سوم ترکیب این دو سیستم توضیح داده خواهد شد.می

 

 هال سازهکنترل غیرفعا -2-4

شود تا از طریق تغییر در در استراتژی کنترل غیرفعال یک سیستم کمکی به سازه اضافه می

ها به سیستماین مشخصات دینامیکی سازه، بتواند پاسخ سازه را در برابر نیروهای خارجی کاهش دهد. 

ملیاتی بیشتر مورد استفاده های عتر، در کارلحاظ هزینه اقتصادی پایین، قابلیت اعتماد باال و اجرای آسان

ها به دلیل داشتن مشخصات دینامیکی ثابت از جمله سختی، اند. باید اشاره کرد که این سیستمقرار گرفته

های تحریک مانند شتاب و فرکانس غالب زلزله میرایی، جرم و زمان تناوب تا حدود زیادی به ویژگی

باشد، عملکرد این نوع خصوصیات منحصر به فرد خود میاند و از آنجا که هر رکورد زلزله دارای وابسته

 گردد و در حالت کلی محدود است.های ارتعاش، باز میها به ویژگیسیستم

 عبارتند از: دانها که در اجرا مورد استفاده قرار گرفتهای از این سیستمنمونه

، سیستم (Perry et al., 1993)ی فلزی در ساختمانی در سانفرانسیسکو شوندهسیستم میراگر جاری 

سیستم میراگر با  ،(Mahmoodi et al., 1987)میراگر ویسکواالستیک برای کاهش ارتعاش ناشی از باد 

ای سیستم جداساز لرزه و (Soong & Dargush, 1997)سیال ویسکوز تیلور در ساختمانی در کالیفرنیا 

(Walters et al., 1986; Myes, 1988). 

 ،باشدهای کنترل غیرفعال کارآمد میای که از سیستماین فصل سیستم جداساز لرزهی در ادامه

 شود.توضیح داده می
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 ایجداساز لرزه -2-5

ها مبتنی بر افزایش ظرفیت سازه است. در این رویکرد طراحی ای سازهروش مرسوم طراحی لرزه

پذیری آن صورت مت و تامین شکلای، ایجاد ظرفیت باربری جانبی در سازه، با افزایش مقاولرزه

ای و اتصاالت افزایش یافته و در سازه، اعضای اجرای این روش، ابعاد اعضای سازه یگیرد. در نتیجهمی

 شود.کننده در نظر گرفته میمهاربند جانبی همچون بادبند یا دیوار برشی یا سایر اعضای سخت

زله را به دنبال داشته و سبب افزایش ابعاد افزایش سختی سازه که جذب نیروی بیشتر ناشی از زل

گردد. عالوه بر آن، در شود، موجب کاهش ارزش اقتصادی پروژه میای به منظور تامین مقاومت میسازه

ای امکان ای و غیر سازههای غیر خطی در اعضای سازههای مرسوم طراحی، به دلیل تغییرشکلروش

ای و تجهیزات داخل طبقه به دلیل وقوع ر اجزای غیر سازهبروز خرابی در این اعضا و وقوع آسیب د

های قابل توجه در طبقه وجود دارد. کنترل بروز آسیب در اثر زلزله به خصوص در تغییرمکان و شتاب

های شدید، های نسبتا شدید کار دشواری خواهد بود. براساس مشاهدات پس از رویداد زلزلهتکان

های قابل توجهی را در های مرسوم طراحی و ساخت، مقادیر شتابوشهای ساخته شده براساس رسازه

های بلند، آسیب در اجزای کنند که این امر در نهایت سلب آرامش از ساکنان ساختمانطبقات تجربه می

های حیاتی های مختلف در شریانه شده از شبکهئای و تجهیزات و احتمال قطع خدمات اراغیر سازه

 ها، برق و آب را به همراه دارد.و نقل، بیمارستانمانند تلفن، حمل 

هایی ها و ساختمانها، موزههای مهم، نیروگاهها، پلها مانند بیمارستانای از سازهبنابراین برای دسته

های مهمی که در مناطق با احتمال ها تهدیدی برای محیط زیست خواهد بود و سازهکه آسیب در آن

ترین روش ن است مناسبپذیری ممکرار دارند، روش طراحی براساس شکلهای شدید قوقوع زلزله

های های قابل توجهی صرف ایجاد شریانهای شهری هزینهه بر این با افزایش سطح نیازنباشد. عالو
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بینی تمهیدات الزم برای ارتقای سطح ایمنی های موجود خواهد شد. این امر نیاز به پیشحیاتی و سازه

 برابر رویداد احتمالی زلزله را به همراه دارد. این بناها در

ها های طراحی سازهنامههای شدید، به مرور تغییراتی در آیینی زلزلهبا پیشرفت دانش فنی و تجربه

ای غیرفعال هایی همچون کنترل لرزهها، فناوریبه وجود آمده و ضمن تغییر در فلسفه طراحی سازه

ای در طراحی و ساخت ای نیز، با هدف کاستن آسیب لرزه. جداساز لرزهاستها به کار گرفته شدهسازه

گردد. با استفاده از این روش، رفتار دینامیکی سازه در حد امکان، در های با اهمیت زیاد پیشنهاد میسازه

ای ای و غیر سازهای به اجزای سازههای لرزهبینی شده قرار گرفته و میزان آسیبی از قبل پیشمحدوده

 یابد.کاهش می

ای های سازههای مقاوم در برابر زلزله، با توجه به آسیبی طراحی و اجرای ساختماندر مقابل ایده

ی جدا شده از پایه براساس کنترل ها، ایده طراحی سازهو مشکالت بروز کرده برای ساکنان در طی زلزله

ای کل یا بخشی ا شده است. در جداساز لرزهبن ،نیروی زمین لرزه از طریق ممانعت از ورود آن به سازه

های دیگر سازه جدا ای آن بخش در زمان زلزله از زمین یا قسمتاز سازه برای کاهش پاسخ لرزه

هایی که براساس مشخصات دینامیکی سازه طراحی و ساخته شود. این کار با استفاده از جداسازمی

یابد. افزایش دوره ی تناوب اصلی سازه افزایش میرهای دوگیرد. در جداسازی لرزهاند صورت میشده

گردد. این قابلیت در ها در زمان وقوع ارتعاشات میای سازهتناوب طبیعی سازه موجب کاهش پاسخ لرزه

ی تناوب های مرسوم، احتمال وقوع تشابه یا نزدیکی دورهاست. در سازه( نمایش داده شده1-2شکل )

باعث  عای در واقلرزهطبیعی سازه با دوره تناوب حاکم در ارتعاش ناشی از زلزله زیاد است. جداساز 

شود. این امر با توجه به طیف پاسخ شتاب زلزله، در اغلب ی تناوب طبیعی سازه میبلندتر شدن دوره

 گردد.های زیاد در سازه میها و شتابال وقوع نیروموارد موجب کاهش احتم
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 ای با استفاده از طیف پاسخ زلزله( تاثیر جداساز لرزه1-2شکل )

 

پذیرد و تغییرمکان جداسازها انجام می-باید توجه داشت که کاهش شتاب با توجه به رفتار نیرو 

جداسازی با سختی کمی گردد که این خود احتمال  سیستمنیاز به کاهش شتاب ممکن است منتهی به 

رو ساز و کارهایی به دهد. از اینهای قابل توجه در طی زلزله را افزایش میبوجود آمدن تغییرمکان

، شتاب گردد تا ضمن محدود نمودن تغییرمکانی جداسازی تعبیه میمنظور استهالک انرژی در سامانه

ی تناوب های با دورههمچنین پدیده تشدید پاسخ ناشی از وجود مولفه سازه نیز کاهش یابد. این میرایی

دهد. اما در عین حال باید توجه نمود که در برداشتن میرایی زیاد در باال در حرکت زمین را کاهش می

 گردد.خود موجب افزایش نیروی منتقل شده به سازه می ،سامانه جداساز

 های زیر باشد:ارای قابلیتبنابراین الزم است یک سیستم جداساز د

 بتواند نیروی قائم ناشی از وزن و پاسخ زلزله را تحمل کند؛ -1

 در جهت افقی انعطاف پذیری الزم را تامین نماید؛ -2

 قابلیت جذب انرژی داشته باشد. -3

ها را تواند به طور همزمان در یک وسیله تامین شود یا به کمک چند وسیله آنمی هااین قابلیت

ای برای کنترل نیروی منتقل شده به برای سیستم جداساز فراهم آورد. دو گروه اصلی از جداسازهای لرزه

 شود:ها استفاده میروسازه در ساختمان
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 های الستیکیجداساز  -1

 های اصطکاکیجداساز  -2

مکان نسبی بین زمین و سازه افزایش و پاسخ تر شدن جداساز، تغییرداشت که با نرمباید توجه 

یابد. اگر برای کنترل تغییرمکان نسبی بین زمین و سازه، سختی جانبی سیستم شتاب سازه کاهش می

ی ای افزایش یابد پاسخ شتاب سازه نیز افزایش خواهد یافت که در تناقض با فلسفهجداساز لرزه

باشد. در این شرایط با انتخاب سازوکار استهالک انرژی مناسب در سیستم جداساز ای میزی لرزهجداسا

مکان نسبی توان هم به کاهش مورد نیاز در شتاب مجموعه دست پیدا کرد و هم میزان تغییرای میلرزه

 ذکر شده را کنترل نمود.

 ایانواع جداسازهای لرزه -2-5-1

اند. دو نوع اصلی سیستم جداساز جداساز متنوع و مختلف بسیاری ساخته شدههای نون سیستمکتا 

ای وجود دارد: جداساز الستیکی متشکل از الستیک طبیعی و نئوپرن و جداساز اصطکاکی با سطح لرزه

اند هایی نیز پیشنهاد و ساخته شدهلغزشی از نوع تفلن و فوالد ضذ زنگ و یا سطوح لغزشی دیگر. سیستم

 .باشندهای الستیکی و اصطکاکی میکیبی از جداسازکه تر

 

 های الستیکیمورد استفاده در جداساز انواع الستیک -2-5-1-1

ها هستند که با هم و کندگیر کننده هاها، روغن، شتاب دهندهها، پرکنندهها ترکیباتی از پلیمرالستیک

های الستیکی کاربرد دارند هایی که در جداسازشوند. الستیکمخلوط و توسط حرارت با هم ترکیب می

ها تحت بارگذاری، فرآیند ی این الستیکعبارتند از: الستیک طبیعی، نئوپرن، بوتیل و تیتریل. همه

د. این ویژگی بروز ترک در الستیک را محدود کرده دهنرا از خود نشان می "کریستالی شدن کرنشی"

رویه های زیاد سختی برشی الستیک افزایش یافته و از تغییرمکان بیشود تا در کرنشهمچنین باعث می
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های به نحوی جلوگیری گردد. البته این ویژگی را نباید به عنوان یک عامل ایمنی در برابر تغییرمکان

 گرفت.جانبی به هر مقدار در نظر 

ها ویژگی کریستالی شدن را ندارند. به عنوان ی این الستیکتوجه به این امر ضروری است که همه

مثال الستیک استایرن بوتادین دارای ویژگی کرستالی شدن کرنشی نیست و نباید به عنوان الستیک در 

پارگی، مقاومت و جداسازها استفاده شود. مشخصات مکانیکی الستیک طبیعی مانند مقاومت در برابر 

های مصنوعی های زیاد، خزش و خصوصیات آن در دمای پایین، از بیشتر الستیکخستگی در تغییرمکان

گیرند بهتر است. بنابراین الستیک طبیعی و های الستیکی مورد استفاده قرار میکه برای ساخت جداساز

 گیرند.ها مورد استفاده قرار میاسازپس از آن نئوپرن بیشتر از هرگونه الستیک دیگری در ساخت این جد

های های بوتیل برای استفاده در دمای پایین و الستیک نیتریل برای موارد محدودی در سازهالستیک

 اند.دریایی استفاده شده

درصد میرایی بحرانی  4تا  2ی نسبت میرایی بدست آمده از این جداسازها بسیار کم و در محدوده

ی دیگر، استهالک انرژی زمان بکارگیری این نوع جداسازها باید به کمک ساز و کاراست. از این رو در 

 تامین شود. مورد نیاز

شود. به منظور دستیابی به عملکرد بهتر این جداسازها، اغلب مواد پرکننده به الستیک اضافه می

ها دارد. د پرکننده در آنتغییرمکان این جداسازها به مقدار زیادی بستگی به نوع و میزان موا-رفتار نیرو

 گردد:این مواد پرکننده موجب بهبود عملکرد در موارد زیر می

 میرایی بیشتر؛ -1

 سختی اولیه بیشتر؛ -2

 تغییرشکل برشی کمتر. -3
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رسد. مواد درصد میرایی بحرانی می 20تا  10میرایی قابل دسترس توسط این روش به حدود 

های فلزی، توان به اکسیداند که از آن جمله میه قرار گرفتهفادکننده مختلفی برای این منظور مورد استپر

 .ای که بیش از همه مورد استفاده قرار گرفته دوده استی پر کنندهرس و سلولز اشاره نمود. اما ماده

 

 1های جداساز الستیکیسیستم -2-5-1-2

ی ه طور کلگیرد. بار میجداساز الستیکی به عنوان ابزاری برای کاهش نیروی زلزله مورد استفاده قر

کاهش  پذیری این جداسازها با افزایش تناوب اصلی سازه، نیروهای اینرسی وارد بر سازه راانعطاف

 توان به دو نوع تقسیم بندی نمود:دهند. به طور کلی این نوع جداسازها را میمی

 های فوالدیجداساز الستیکی مسلح شده توسط ورقه  -1

 جداساز الستیکی مسلح شده توسط الیاف  -2

 

 2(ERB)های فوالدی جداساز الستیکی مسلح شده توسط ورقه -2-5-1-2-1

. به این صورت که صفحات شودهای فوالدی مسلح میها، الستیک توسط ورقهدر این جداساز

ای مجموعهگیرند و تحت فشار و حرارت به شکل فوالدی و الستیک یک در میان روی هم قرار می

است. این جداسازها که در ابتدا برای ایجاد ( نشان داده شده2-2آیند که در شکل )یکپارچه در می

ها به منظور رفع مشکل ها استفاده شد، بعدها در زمان انبساط و انقباض آنی پلانعطاف پذیری در پایه

های فوالد شان دادند. استفاده از ورقههای زیرزمینی کاربرد مناسبی از خود نارتعاش ناشی از حرکت قطار

ها شده و کار آن شود. اما از سوی دیگر سبب افزایش وزنها میباعث افزایش سختی قائم این جداساز

                                                 
1 - Elastomeric Bearing 
2 - Elastomeric Rubber Bearing 
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ی ساخت نماید. این امر در کنار این مشکالت موجب افزایش هزینهساخت، حمل و نصب را دشوار می

 گردد.ها میو نصب آن

 

 های فوالدیالستیکی با ورقه( جداساز 2-2شکل )

توان به دو نوع الستیکی چند الیه با میرایی کم و های فوالدی را میجداساز الستیکی با ورقه

 الستیکی چند الیه با میرایی باال تقسیم نمود.

 

 1(LDRB)جداساز الستیکی چند الیه با میرایی کم  -1-1-2-1-5-2

اند. ضعف فتهطور گسترده در ژاپن و زالندنو بکار ر جداساز الستیکی چند الیه با میرایی کم به

ها الزم اه آنجداساز الستیکی چند الیه با میرایی کم این است که عموما یک سیستم میرایی مکمل همر

، تواند شامل میراگرهای ویسکوز، میراگرهای هیدرولیکیمیهای مکمل استهالک انرژی ست. المانا

های فوالدی با پذیر فوالدی از قبیل میلهشکل کاکی و چند نوع وسیلههای اصطهای سربی، المانمیله

 مقطع متغیر باشد.

ی جداسازی شده را کند و تحلیل دینامیکی سازهها فلزی، پاسخ را غیر خطی میجاری شدن میراگر

 دهد.ازی در مودهای باالتر را کاهش مینماید و اثر جداسپیچیده می

                                                 
1 - Low Damping Rubber Bearing 
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 1(LRB)ی سربی جداساز الستیکی با هسته -1-1-1-2-1-5-2

ای در در زالندنو اختراع شد و بطور گسترده 1975ی سربی در سال جداساز الستیکی با هسته

ها مورد استفاده قرار گرفته است. ها و ساختمانای پلزالندنو، ژاپن و ایاالت متحده برای جداسازی لرزه

های جامعی در مورد ها صورت گرفته و توصیهگاهین تکیههای بسیاری در زالندنو بر روی اآزمایش

های های جداسازی شده با این جداسازها در زلزلهاست. ساختمانه شدهئها اراسازی آنطراحی و مدل

 اند.کوبه عملکرد خوبی داشته 1995نورثریج و  1994

یکی چند شبیه به جداساز الست ،داساز الستیکی چند الیهجی سربی، از نوع جدساز الستیکی با هسته

 یی زیاد وباشد. همان طور که ذکر شد، جداسازهای الستیکی قادر به تامین میراالیه با میرایی کم می

ی در ی سربی به منظور اضافه کردن میرایجذب انرژی مناسب نیستند. به این دلیل یک یا چند هسته

مان ازهای الستیکی با تسلیم شدن در زر جداسی سربی داند. هستهداخل سیستم جداساز قرار گرفته

درصد  10دود درصد میرایی بحرانی در جداسازهای الستیکی تا ح 2ارتعاش، میزان میرایی را از حدود 

ی جداسازی شده را در برابر دهد. همچنین هسته سربی با تامین سختی اولیه کافی، سازهافزایش می

 کند.های خفیف مقاوم میبارهای جانبی ضعیف مانند باد یا زلزله

دلیل انتخاب سرب برای این جداساز این است که فلز سرب دارای ساختمان کریستالی است. 

کند اما بالفاصله با برگشت تغییرمکان، به حالت اولیه ساختار کریستالی سرب با تغییرمکان تغییر می

دینامیکی جانبی باعث به وجود آمدن های ارتعاشی های متوالی تحت باراین ترتیب تسلیم هبازگشته و ب

 10تا  8های نسبتا پایین در حدود شود. سرب تحت نیروی برشی در تنشها نمیی خستگی در آنپدیده

رسد و بنابراین رفتار هیسترزیس پایداری نشان داده و میزان متر مربع به حد تسلیم مینیوتون بر میلی

برد. رفتار هیسترزیس این های نسبتا بزرگ از بین میلزلهقابل توجهی از انرژی را در زمان رخداد ز

                                                 
1 - Lead-Rubber Bearing 
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برابر سختی پس از تسلیم  16تا  9ای در حدود توان به صورت دو خطی با سختی اولیهجداسازها را می

 ها در نظر گرفت.آن

 

 ی سربی( جداساز الستیکی با هسته3-2شکل )

 

 1(HDRB)ال جداساز الستیکی چند الیه با میرایی با -2-1-2-1-5-2

یی های میراساخت یک ترکیب الستیک طبیعی با میرایی کافی برای برطرف ساختن نیاز به المان

ایی م شد. میرتوسط انجمن تحقیقات تولید کننده الستیک مالزی در انگلستان انجا 1982در سال  ،مکمل

یابد. میرایی این ی دیگر افزایش میهای ویژهبا اضافه کردن بلوک کربن بسیار ریز، روغن و پرکننده

 سیستم حالتی بین میرایی ویسکوز و میرایی هیسترزیس است.

درصد، رفتار این نوع جداساز بصورت غیرخطی با مدول برشی و  20در کرنش برشی کمتر از 

های کند. در کرنشهای خفیف کم میباشد که این خاصیت پاسخ را در برابر باد و زلزلهمیرایی زیاد می

ن جداساز کم و ثابت است. در یی نیروهای طراحی، مدول برشی ادرصد، یعنی در محدوده 120تا  20

ه علت فرآیند کریستالیزه بی باالتر از نیروهای طراحی، مدول برشی در محدودههای باال، یعنی کرنش

توان مدل را های خیلی پایین میشود. برای کرنششدن، افزایش یافته و استهالک انرژی نیز بیشتر می

های ی کرنشهای متوسط به صورت دو خطی مدل نمود. ولی در محدودهبصورت خطی و برای کرنش

                                                 
1 - High-Damping Rubber Bearing 
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توان از دهد و در این محدوده میتغییرمکان را به درستی نشان نمی-ی نیرورابطه ل دو خطیباالتر، مد

 مدل سه خطی استفاده کرد.

 

 1(REI-F)یکی مسلح شده توسط الیاف تجداساز الس -2-2-1-5-2

ختی و با س در این نوع جداسازها به جای صفحات فوالدی از الیاف پلیمری )مانند الیاف کوالر(

ی مناسبی شود. این الیاف قابیلت چسبندگی و پیوستگباال برای مسلح کردن الستیک استفاده می مقاومت

عایب سیستم، م با کاربرد این دارند. همچنین این الیاف وزن کمی دارند؛ بنابراین را ی پالستیکبا زمینه

ی یچیدهند پت فرآیاستفاده از صفحات فوالدی که عبارت است از سنگینی و نیز گران قیمت بودن به عل

 گردد.ها مرتفع میآماده ساختن آن

های الیاف باشند درحالیکه الیهصفحات فوالدی هم دارای سختی کششی و هم سختی خمشی می

با آزمایش برشی نشان  Kelly (1999)و  Naeimسختی خمشی نداشته و فقط سختی کششی دارند. 

ن تولید ختی برشی جداساز ندارد و نیز امکای روی سپذیری خمشی الیاف تاثیر چنداندادند که انعطاف

 جداساز الستیکی مسلح شده توسط الیاف وجود دارد.

 

 های جداساز اصطکاکیتمسیس -2-5-1-3

های اصطکاکی ای، استفاده از جداسازها در جداسازی لرزهترین و مؤثرترین تکنیکیکی از رایج

های شدید به خوبی عمل کرده و در کاهش شتاب زلزلهها تحت انواع بارگذاری باشد. این سیستممی

 اند از:ارتکی عبروسازه بسیار مؤثر هستند. مزایای سیستم جداساز اصطکاکی در مقایسه با جداساز الستی

 های ورودی مؤثر است.ی وسیعی از فرکانسسیستم با جداساز اصطکاکی در محدوده -1

                                                 
1 - Fiber-Reinforced Elastomeric Isolator 
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اند و مرکز جرم و شوند با جرم سازه متناسبد میاز آنجا که نیروهای اصطکاکی که در پایه تولی -2

های باشند، در نتیجه اثرات پیچش ناشی از سازهمی مرکز سختی جداساز اصطکاکی برهم منطبق

 شود.نامتقارن خنثی می

در جداساز اصطکاکی هر چه ضریب اصطکاک کمتر باشد، برش کمتری از روسازه به زیرسازه 

از، انرژی یرمکان بین روسازه و زیرسازه و اصطکاک در سطح لغزش جداسیابد. همچنین تغیانتقال می

د. برای فراهم نمودن مقاومت کافی در برابر باد و اجتناب از حرکت سازه تحت کنزلزله را مستهلک می

های اصطکاکی بسیاری از های خفیف، یک مقدار مناسب ضریب اصطکاک الزم است. مشخصهزلزله

نسبی لغزش وابسته بوده و فرآیند لغزش ذاتا غیرخطی است. بنابراین تحلیل سطوح به فشار و سرعت 

های تئوری معموال از فرض ها باید به صورت غیرخطی انجام شود. در تحلیلدینامیکی این سیستم

ی رفتار دقیق و واقعی سیستم دهندهشود، ولی بعید است که این فرض نشاناصطکاک کولمب استفاده می

 باشد.

های باشد و مشخصهتترافلوراتیلن میای که بیشترین کاربرد را در جداساز اصطکاکی دارد، پلیماده

ی سایش و تمیزی سطح وابسته است. مواد ی میانی، درجهاصطکاکی این سیستم به دما، سرعت صفحه

بر روی  باشد کهبرنز می-ی آلیاژ سربگیرد صفحهدیگری برای جداساز اصطکاکی مورد استفاده قرار می

 لغزد.یک سطح از جنس فوالد ضد زنگ می

ی مؤثری ها در سیستم جداساز این است که نیروی مقاوم و بازگردانندهمشکل استفاده از لغزنده

شود. چون این تغییرمکان در هر جهت افقی وجود ندارد. بنابراین تغییرمکان سیستم نسبتا بزرگ می

در نتیجه سیستم باید خیلی بزرگ باشد. ولی به چند روش تواند رخ دهد، قطر صفحات جداساز و می

توان از ترکیب سطوح لغزشی و توان نیروی مقاوم و بازگرداننده را ایجاد نمود که به عنوان مثال میمی

 الستیکی استفاده کرد.
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 مروری بر تحقیقات موجود -2-5-2

شود. کارهای ای ارائه میاساز لرزهی جداین فصل مروری بر کارهای انجام شده در زمینه یدر ادامه

 نمود. بندیو آزمایشگاهی تقسیم توان به دو بخش تئوریکصورت گرفته را می

 

 لعات تئوریکمطا -2-5-2-1

های صلب و ای سازهای جداسازی شده را برای روسازه( پاسخ لرزه2002) 1جنگید و کولکارنی

های تحت برای چند سیستم مختلف رسم شده و با پاسخ پذیر مقایسه کردند. شتاب و تغییرمکانانعطاف

 اند.شده شرایط روسازه صلب مقایسه

ی آنجلس، تحت زلزلهسای بیمارستان جداسازی شده را در ل( پاسخ لرزه1996) 2ناقاراجای و سان

 نوثریج بررسی کردند. 1994

ی جداسازی شده را با حالت بدون جداساز مقایسه ای سازه( عملکرد لرزه1993) 3شنتون و لین

درصد مقدار  50تا  25کردند. نتیجه این تحقیق نشان داد که لنگر خمشی در سازه جداسازی شده بین 

 شد.بای بدون جداساز میلنگر خمشی در سازه

( پاسخ سازه با جداساز تقویت شده با الیاف را با حالت بدون جداساز 2009) 4کانگ و همکاران

است که جداساز تقویت شده با الیاف در میرایی ارتعاش بسیار مؤثر اند که مشاهده شدهمقایسه کرده

 باشد.می

                                                 
1 - Jangid & Kulkarni 
2 - Nagarajaiah & Sun 
3 - Shenton & Lin 
4 - Kang et al. 



21 

 

ه بکاکی محاسی نامتقارن را با جداساز اصطای سازه یک طبقه( پاسخ لرزه1996) 1جنگید

است. دهاست. رفتار نیرو و تغییرمکان جداساز به صورت االستوپالستیک با سختی اولیه زیاد مدل شکرده

 است.لف تحت پیچش بررسی شدهپاسخ سازه برای شرایط مخت

های نزدیک گسل ی جداسازی شده را تحت زلزلهای سازه( پاسخ لرزه2009) 2مازا و ولکانو

 ر افزایش میرایی جداساز را تحلیل نمودند.بررسی کردند و تأثی

ی موجود در کالیفرنیا که در نزدیک گسل ( نتایج مطالعه یک سازه جداسازی شده1991) 3آیکن

 است.اند و نتایج تحلیل برای سطوح مختلف زلزله ارائه شدهقرار دارد را توصیف نموده
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Adaptive hybrid base isolation to different earthquakes 

 

Abstract:  

In this paper, the effect of using different objective functions and earthquake 

characteristics on designing and performance of an optimal semi-active hybrid control 

system composed of a low damping base isolation system and a supplemental 

magnetorheological (MR) damper has been studied. In the design procedure, different 

objective functions including minimization of the maximum base drift, acceleration and 

drift-acceleration have been considered. To determine MR damper voltage in each time 

step, H2/linear quadratic Gaussian (LQG) and clipped-optimal control algorithm have been 

used. For numerical simulations, a three-story base isolated frame has been subjected to 

different real earthquakes and optimal semi-active hybrid control systems have been 

designed for each objective function separately. Results of numerical simulation have 

shown that the semi-active hybrid base isolation system has been effective in mitigating 

the base drift of isolated structure in expense of some increase in accelerations of the 

superstructure under a number of excitations while its optimal parameter depends strongly 

on the design objective. Also it has been found that semi-active and passive-off hybrid 

base isolation systems have had relatively similar performances in controlling the 

maximum accelerations of the superstructure. To design control system proportionally with 

each design objective, a range is proposed to select weighting parameter that the results of 

testing these ranges show that different design objectives can be satisfied by using these 

ranges. 

 

 

 

Keywords: base isolation; MR damper; H2/LQG control algorithm; hybrid control 

system 
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