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  اصلي كتاب مقدمه
طراحي ساختمان هاي جداسازي لرزه اي شده و ) SEAOCجلدي طراحي لرزه اي  5كتب  ياز سر ( 5جلد 

جديدي است كه بخشي از  را پوشش مي دهد. اين جلد يكي از دو جلد كامالً ميراگرساختمان هاي داراي 
  هستند.  IBC SEAOC 2012راهنماي طراحي لرزه اي/ سازه اي 

لرزه اي شده و هدف از اين جلد روشن شدن و در دسترس تر بودن طراحي ساختمان هاي جداسازي 
پيشرفته در نظر گرفته  ي مكمل است. دو نوع ساختماني كه طراحي آن ها معموالًيساختمان هاي داراي ميرا

  .نمايندآن ها را طراحي مي  اندكي دفاتر فني و شركت هاي مشاورشده و 
ساختمان هاي جداسازي لرزه اي شده (يا ساختمان هاي جداسازي پايه شده) از يك يا چند نوع تكيه گاه 
      مانند پاندولي اصطكاكي، الستيكي، الستيكي با ميرايي باال، الستيكي سربي يا صفحه لغزشي استفاده 

معمول را نشان مي دهد: مي كنند. مثال يك به صورت دو مثال مجزا شروع شد كه طراحي دو تكيه گاه 
  شدند. در هم ادغامپاندولي اصطكاكي و الستيكي سربي. اكثر طراحي ها مشابه هستند و مثال ها 
با استفاده از يكي از اين انواع  ساختمان هاي داراي ميرايي مكمل (يا ساختمان هاي داراي ميراگر) معموالً

يسكواالستيك، هيستريتيس، اصطكاكي يا جرمي ميراگرها طراحي مي شوند: ويسكوز (خطي يا غيرخطي)، و
   از ميراگرهاي ويسكوز خطي و غيرخطي كه معمول ترين ميراگرهاي هستند، استفاده  2تنظيم شده. مثال 

  مي كند. 
با مثال ها و جزئيات بيشتر، بر اساس بازخوردي كه از كاربران  5اميدوارم كه در آينده اين نسخه اوليه از جلد 

همچنين كاربراني كه براي اولين بار از فناوري هاي و روش هاي روشن شده در اينجا استفاده مي با تجربه و 
  كنند دريافت مي كنيم، گسترش پيدا كند.

Constantine Shuhaibar 
Volume 5 Manager 
2012 IBC SEAOC Structural/Seismic Design Manual Series 
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  انتشاراتمدير علمي مقدمه 
و  )1394 -صفحه (انتشارات فرهمند 830در  يلرزه ا يجداساز يو اجرا يطراح انتشار دو كتابپس از 

كه در زمان خود آثار  )1395-(انتشارات فرهمندصفحه  742در  در برابر زلزله رفعاليغ يراگرهايم يطراح
طراحان، مدرسين و محققين،  ،به مرور و در تعامل با نظام دانشگاهي ، به روز و نسبتاً جامعي بودند،پيش رو

تهيه  .احساس نيازي به يك مرجع بسيار خالصه در مورد نكات طراح و محاسبه بر پايه مثال حس گرديد
مرجعي آنچنان كار سختي نبود، ولي نياز به پايگاه معتبر علمي براي بيان خيلي از مسائل و ارائه  همچنين

، چرا كه شايد صحت كتاب تدوين نمود همچونورت تاليفي به ص نميتوانستيم آنرااظهار نظرهايي داشت كه 
. از اين رو با تحقيق و مدلسازي، اظهار نظرات، تفسير برخي بند هاي آيين نامه اي و... زير سوال مي رفت

جلدي طرح لرزه اي انجمن مهندسين محاسب كاليفرنيا برخورديم كه  5مطالعه مراجع مختلف، به سري كتاب 
  پيدا كرديم. راستا بسيار مناسب اين موضوعجلد پنجم در اين 

بخش تشكيل شده كه شامل مثال طراحي ساختمان جداسازي شده لرزه اي با جداسازهاي   2اين مرجع از 
FPS  وLRB.به علت آنكه در زمينه ميراگر ويسكوز مطلبي  ، و طراحي ساختمان مجهز به ميراگر ويسكوز بود

 NEHRP Recommended 2015 معتبر ديگر نيز از كتاب، يك مثال در دسترس نبودزيادي 

Seismic Provisions-Design Examples  براي ميراگر ويسكوز، با شرايط مشابه ولي ساختماني
  با پالن و مشخصات متفاوت نيز در انتهاي اين كتاب افزوده گرديد.

انتهاي كتاب حذف گرديده و  افزايش توان خريد مخاطبين عزيز، ديكشنريو  به واسطه كاهش تعداد صفحات
را به  به همراه ديكشنري تخصصي در زمينه جداساز و ميراگر ساير مطالب الزمه براي تكميل اين كتاب

مثال مدلسازي  ETABS، در داخل كانال جداساز لرزه اي آپلود نموده ايم. همچنين فايل هاي DVDعوض 
  نيز در كانال موجود مي باشد.ع ديگر التين به همراه بسياري مراجو اصل كتاب هاي ذكر شده 

است، با  20 اي برابر نمرهداراي و همچنين ديكته نانوشته نيز هميشه  هيچ اثري خالي از عيب و ايراد نبوده
وجود اينكه مترجمين و ويراستار در حد توان تالش خود را براي ارائه كار با كيفيت باال نموده اند، ممكن است 

آنها را با  ، لطف نموده ومتن وجود داشته باشد. فلذا از مخاطبين عزيز و محترم خواهشمنديمسهواً ايراداتي در 
  در ميان بگذارند. alirezasalehin@انتشارات فرهمند و يا با آيدي 

  https://t.me/seismicisolationآدرس كانال جداسازي لرزه اي: 
  1398عليرضا صالحين، بهار  مهندس
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 فصل اول

  1مثال طراحي 
  اصطكاكي يپاندولو  ي الستيكيسرب هاي تكيه گاهساختمان جداسازي لرزه اي شده با 

  خالصه
 –) FPاصطكاكي ( ي) و پاندولLR( يالستيك يسرب –اين مثال طراحي دو نوع معمول سيستم هاي جداساز 

و  در اينجا نشان داده شدهتنها طراحي سيستم جداسازي را براي يك ساختمان ساده شده نشان مي دهد. 
ثال هاي ديگر ارجاع داده شده است. اطراف سيستم جداساز به م اجزاي خواننده براي طراحي روسازه و ديگر

لزوم براي هر سيستم تفاوت  اما در صورت مي باشد؛فرآيند كلي طراحي براي دو سيستم جداساز شبيه به هم 
مهندس طراح هر دو سيستم (و ديگر سيستم هايي كه در اينجا  توصيه مي شود كه ه است.دهايي ايجاد ش

  در نظر بگيرد.در هنگام انتخاب سيستم جداسازي  را نشان داده نشده اند)
رفتار چنين  اما بعضي از جنبه هاي طراحي ساختمان جداسازي شده ممكن است پيچيده باشد، هر چند

به زبان ساده غيرخطي بودن (و عدم قطعيت) نيروهاي زلزله در روسازه  بسيار ساده است. عموماًساختمان 
جايگزين  ،ساختمان پايه گيردار سنتي با غيرخطي بودن متمركز در سيستم جداساز كه عملكرد مشخصي دارد

  مي شود.
لرزش زمين در  ده و شرايطي ايجاد مي كند كه در آنيك ساختمان پايه گيردار به خوبي به زمين مهار ش

جداسازي پايه نيروهاي جانبي زلزله منتقل شده به ساختمان را با  به سازه منتقل شود. مستقيماًهنگام زلزله 
 متمايزبه گونه اي كه پاسخ ساختمان از لرزش جانبي زمين  ؛ساختمان كاهش مي دهد پريودطوالني كردن 

اولين مود ). را مالحضه فرمائيد 1-1انجام مي شود (شكل » پريودتغيير «اين كار با مفهومي به نام مي شود. 
  طوالني شده است (تغيير كرده است).  سازهساختمان با استفاده از سيستم جداساز در زير 

 شده كه تشكيلتكيه گاه ساختمان  به عنوانخاصي (جداسازها)  يها تكيه گاهاز  معموالًسيستم جداساز 
 تعبيه يك فضاي بدون مانع (خندق) در اطراف ساختمان سختي جانبي كم و سختي عمودي بااليي دارند. 

كه حركت آزادانه سيستم جداساز را ميسر مي كند. مالحظات عملي اندازه و عملكرد سخت افزار  مي شود
 پريوداحي هاي معمول از تغيير ؛ با اين حال طرنمايدمحدود مي  دستيابي را يتپريود قابل جداسازي تغيير

محدوديت هايي براي حداقل تغيير  17,4بخش  ASCE 7حدود دو تا سه ثانيه يا بيشتر استفاده مي كنند. 
كه مي توان از آن ها در استفاده از نيروهاي جانبي معادل استفاده كرد. هنگام استفاده از  نمودهوضع  پريود

  طيف پاسخ يا تاريخچه پاسخ هيچ محدوديتي وجود ندارد.
ايجاد شده با سيستم جداساز كاهش مي دهد.  پاسخ ساختمان را با ميرايي هيستريتيس افزوده ،جداسازي پايه

ي كه هنگام حركت جانبي ساختمان ميرايي هيستريتيس ايجاد اجزاي ده ازاستفايك سيستم جداساز معمول با 
، كه در آن پاسخ ساختمان 1-1اثرات ميرايي افزوده را مي توان در شكل  پيكربندي مي شود. ،دنمي كن

جداسازي شده روي منحني متفاوتي (پايين تر) نسبت به پاسخ ساختمان پايه گيردار است، مشاهده كرد؛ زيرا 
در طراحي ساختمان جداسازي سيستم جداسازي ميرايي افزوده ايجاد كرده است. ميرايي يك مالحظه بحراني 

 منجر بهناكافي . ميرايي نمايده بوده و طراح بايد در تعيين مقدار ميرايي در سيستم جداساز با دقت عمل شد
ميرايي اضافي هم باعث . گرددخندق مي  بزرگجداساز و در نتيجه اندازه  بزرگ در يتغييرمكان ها
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نتيجه لرزش زلزله به مي گردد؛ در  پريودو تاثيرات جداسازي تغيير محدوديت ديناميكي سيستم جداساز 
اما براي سيستم  ،مكان سيستم جداساز تغيير مي كند روسازه منتقل مي شود. محدوده ميرايي موجود با تغيير

درصد  30تا  15معمول حدود  FPدرصد ميرايي بحراني و براي سيستم  15تا  10معمول حدود  LRهاي 
  ميرايي بحراني است.

بين كاهش شتاب هاي طبقات  توازني معموالً ،مروزه استفاده مي شوندسيستم هاي جانبي پايه گيرداري كه ا
مي كنند. جداسازي پايه قابليت منحصر به فرد  ايجادتغييرمكان جانبي بين طبقات به صورت مستقل  و

بنابراين محافظت لرزه اي از سيستم هاي سازه اي و  ؛كاهش همزمان شتاب و تغييرمكان جانبي را دارد
  غيرسازه اي افزايش پيدا مي كند.

  
  در ساختمان هاي جداسازي شده پريودتغيير . 1-1شكل 

بهترين گزينه براي جداسازي پايه هستند؛ زيرا  معموالًسخت  نسبتاًانبي جسيستم هاي  دارايساختمان هاي 
انواع ديگر سازه ها از  بسياري از افزايش مي دهد. با اين وجود قابل دستيابي را پريودتغيير  ،آنها صلبروسازه 

را يك الزام  سخت بودن روسازه باال و بلندمرتبه هم جداسازي شده اند؛ بنابراين نبايد پريودجمله سازه هاي با 
د در نبود نكه مي توانبراي ساختمان هاي بلندتر، جداسازي تمايل به كاهش اثرات مود باالتر، در نظر گرفت. 

از نظر تاريخي جداسازي در اياالت متحده در د، دارد. نپاسخ داشته باش برتاثير قابل توجهي  جداسازي
هيچ مبناي مهندسي  با اين وجوده شده است؛ داستفا ،ساختمان هايي كه عملكرد يا محتويات مهمي دارد

  جداسازي براي ساختمان هاي جديد در مناطق لرزه خيز وجود ندارد. عدم استفاده ازبراي 
از مسيري كه مهندس طراح بايد براي  17بخش  ASCE 7بر خالف ديگر بخش هاي آيين نامه، مقررات 

اين مثال طراحي از مسيري تبعيت مي كند كه پيروي نمي كند.  ،طي كند يطراحي يك ساختمان معمول
فرآيند ارزيابي شده اند.  طول مقررات آيين نامه ساختماني در در صورت نياز ده وملي بونشان دهنده روش ع

كه اكثر ساختمان هاي جداسازي شده در پايه با استفاده از تحليلي  توسعه پيدا كردهبه گونه اي طراحي روش 
) طراحي مي شوند. در اين مثال هم از اين روش استفاده شده است. NLRHAتاريخچه پاسخ غيرخطي (
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NLRHA  تطبيق پذيرترين روش تحليل است و بر اساسASCE 7  استفاده از آن براي تمام 17,2,2بخش ،
استفاده مي كند. در  CSIشركت  ETABSساختمان ها مجاز است. اين مثال طراحي از برنامه كامپيوتري 

اين بود كه اين برنامه  ETABSبود. دليل انتخاب  9,7,3آخرين نسخه موجود اين برنامه  مثالاين تهيه زمان 
معمول مورد استفاده طراحان براي طراحي ساختمان هاي جداسازي شده است؛ اما مي توان از برنامه  پلت فرم

اين برنامه (يا عدم تاييد برنامه هاي  خاصبه معناي تاييد  ETABSهاي ديگر هم استفاده كرد. انتخاب 
  ديگر) نيست و تنها به عنوان يكي از برنامه هاي موجود براي اين كار از آن استفاده شده است.

  رئوس مطالب
  مقدمه

 هندسه و بارهاي ساختمان .1

 زمين(ركوردهاي) حركات  .2

 اهداف طراحي .3

 طرح سيستم جداساز و طراحي اوليه .4

 ازهماهنگي با سازنده(گان) جداس .5

 پيشنهادي تكيه گاه مشخصاتتحليل ساختمان با  .6

 محاسبات حداقل آيين نامه اي .7

 تعيين نيروهاي عضو .8

 آزمايشيتعيين الزامات آزمايش هاي نمونه  .9

 بررسي طراحي .10

 ايجاد مشخصاتي براي جداسازها .11

 آزمايش شده با فرضيات طراحي تكيه گاه مشخصاتتاييد مطابقت  .12

 بارهاي ساختمان هندسه و

 داده شدهاطالعات 

نشان  2-1توصيف شده است. پالن طبقه در شكل  كامالً 1ساختمان مورد استفاده در اين مثال در ضميمه 
 كيلوپوند است. 11770فوت و وزن كل ساختمان (بدون جداسازها)  72داده شده است. ارتفاع روسازه 

نامنظم  ،2مورد  1-12,3جدول  ASCE 7بر اساس  بي نظمي به سمت داخل در گوشه ها،ساختمان به دليل 
بر  6برابر با  R) با مقدار SCBFدر نظر گرفته مي شود. سيستم جانبي از قاب مهاربندي شده هم محور ويژه (

  تشكيل شده است. 1-12,2جدول  ASCE 7اساس 
، براي طراحي روسازه استفاده مي كند. اين مقدار R1كاهش يافته،  Rاز مقدار  ASCE 7مقررات  17بخش 

R  در نظر گرفته مي شود.  پريوداالستيك و تغيير  ضرورتاًكاهش يافته براي حفظ حالتR1  بر اساس بخش
  محاسبه مي شود: ASCE 7از  17,5,4,2

R1 3/8 R 2.0 
R1

3
8 6 2.25 2.0 
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R1از    استفاده مي كنيم. 2.0
  ساختمان هاي جداسازي شده ببينيد. Rرا براي بحث بيشتر در مورد ضريب  3,1نظرات اين بخش و بخش 

  
  . پالن قاب سقف و طبقه تيپ2-1شكل 

  نيروي جانبي مقابله باانتخاب سيستم 
تعيين جزئيات جداسازي لرزه اي تقاضاي شكل پذيري روسازه را به شدت كاهش مي دهد. به همين دليل 

در  فهرست شدهسيستم هاي  مثالًدر سيستم هاي مقاوم نيروي لرزه اي ويژه مدرن ( ايجاد شدهشكل پذيري 
ASCE 7  تضمين نشده است. در واقع  عموماً)1-12,2جدولASCE 7  ضريب  17بخشR1  2,0را به 

باشد.  8,0براي روسازه تا  Rرا ايجاد مي كند؛ حتي اگر مقدار » االستيك ضرورتاً«محدود مي كند كه رفتار 
روسازي در  پريوداستفاده از شكل پذيري بيش از مقدار الزم براي سطح عملكرد االستيك به دليل افزايش 

باعث كاهش اثربخشي سيستم جداسازي و  پريود، مشكل ساز شود؛ بنابراين كاهش تغيير صورت تسليم آن
  افزايش تسليم و تقاضاي شكل پذيري روسازه مي شود. الًاحتما

بنابراين مي توان براي كاهش  ؛خواهد بود بي فايده احتماالً ياآيين نامه  الزاماتايجاد شكل پذيري بيش از 
عملكردي و قابليت اعتماد جداسازي لرزه اي، از نسخه هاي  عحفظ مناف با وجودهزينه هاي ساختمان 

  نيرو استفاده كرد. مقابله بامعمولي و متوسط سيستم هاي 
 ASCE 7استفاده مي كند؛ زيرا ارتفاع ساختمان مورد نظر از محدوديت ارتفاعي  SCBFاين مثال طراحي از 

(يا هر سيستم معمولي يا متوسط ديگر) براي  OCBFاستفاده از  بيشتر است. OCBFبراي  1-12,2جدول 
بوده و قبل از استفاده بايد به  ASCE 7؛ اما اين كار انحراف از نموداين مثال را مي توان از نظر فني توجيه 

  تاييد مسئول مربوطه برسد.
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 زمين (ركوردهاي) حركات

 مجموعه اي از حركات زمين با اندازه مناسببه دست آوردن 

وجود  1با هفت دامنه (يعني ضرب شده در ضريب اسكالر) در ضميمه  MCEيك دسته ركورد حركت زمين 
 MCERبا طيف  تقريباًميانگين  SRSSاند كه طيف  مقياس شدهدارد. حركات زمين به گونه اي انتخاب و 

توسط  معموالًحركات زمين سازگاري دارد (مساوي يا بزرگتر است).  گرديده،مشخص  1محل كه در ضميمه 
  .تهيه مي شوندمهندس سازه  هاي ورودي در نظر گرفتن يك مهندس ژئوتكنيك با

  حركت زمين براي ساختمان هاي جداسازي شده مقياس شده
با حداقل  مورد نظر پريودمحدوده  دررا مانند تحليل تاريخچه پاسخ، انتخاب حركت هاي زميني كه شتابه

 براي ايجاداين كار براي سازه جداسازي شده كه نيازمند ركوردهايي ، مهم است. دنايجاد كنمقياس گذاري 
مقياس بايد توجه خاصي به انتخاب و خواهد بود.  تر، چالش برانگيزهستندهاي طوالني تر  پريودمقادير در 

 ASCEسيستم جداساز بر اساس  پريودتخمين اوليه محدوده . نمودحركت ها  شده         17,3,2بخش  7
 متعددي براي روش هاي. مراجعه نماييد 1؛ براي تخمين مورد استفاده در اين مثال به ضميمه مي باشد

حركت زمين توسعه پيدا كرده اند. ساده ترين روش از يك ضريب اسكالر براي تمام مولفه هاي  مقياس شده
ممكن است مهندس (ايم.  يك ركورد مشخص استفاده ميكند و در اين مثال از اين روش استفاده كرده

  ).مي باشندمناسب تر  روش هاي ديگركه  دهدپروژه تشخيص  ژئوتكنيك
 اهداف طراحي

  تعيين اهداف طراحي براي عملكرد لرزه اي سيستم جداساز
سيستم جداساز را مي توان به صورتي انتخاب كرد كه يك يا چند كميت پاسخ مانند اندازه خندق،  مشخصات

سيستم جداساز در  مشخصاتشتاب طبقه، تغييرمكان جانبي بين طبقات يا برش پايه به حداقل برسد. انتخاب 
اين اطالعات در معيار  معموالًنظر، عملكرد و مشخصات ساختمان است.  مددرجه اول بر اساس كاربري 
  د.نمي شو ئهطراحي لرزه اي خاص پروژه ارا

مكان هاي اضافي  براي اين مثال هدف طراحي به حداقل رساندن برش پايه در روسازه بدون ايجاد تغيير
سيستم هاي جداساز ارايه شده در اين مثال متناسب با اين اهداف انتخاب شده اند؛ هر چند انتخاب شده است. 

 17,7بخش  ASCE 7انجام داد.  ،ن تكرارهاي طراحي بيش از آنچه اينجا نشان داده شده استمي توا
بررسي طراحي (يعني بررسي همكار) سيستم جداساز را الزامي مي كند و بهتر است معيار طراحي لرزه اي هم 

  قبل از ادامه طراحي بررسي شود.
  بهبود عملكرد يك ساختمان جداسازي شده

بهبود عملكرد سازه اي و  منجر به معموالً، جداسازي پايه نبودن به عنوان هدف طراحي الزاميبا وجود 
زه اي مانند اين بهبودها مي تواند از نظر ساپايه گيردار مي شود.  با سيستم سنتيغيرسازه اي نسبت به 

كردي مانند بهبود عملكرد لو شتاب هاي طبقات يا اهداف عم تغييرمكان نسبي بين طبقاتكاهش برش پايه، 
روسازه يك ايمني جاني، كاهش هزينه هاي تعميرات يا كاهش زمان بسته بودن بعد از يك زلزله باشد. 

ساختمان جداسازي شده به گونه اي طراحي مي شود كه االستيك يا نزديك به حالت االستيك باشد و در 
ضريب ساختمان پايه گيردار سنتي در نظر گرفته براي طراحي بسيار كمتر از مورد استفاده  R1نتيجه ضريب 
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 ،هستهر چند ضرايب برش پايه طراحي براي ساختمان پايه گيردار و جداسازي شده قابل مقايسه مي شود. 
 R؛ زيرا برش پايه طراحي پايه گيردار با استفاده از ضريب قابل مقايسه نيست معموالًعملكرد حاصله  اما

  جاري شدن (يعني آسيب) بيشتري را در بر دارد. ،بزرگتر
ASCE 7يين نامه هاي مدل مانند آاما در ديگر  ،نداردمنافع عملكردي  توجه خاص به اينFEMA 450  به

اهداف عملكردي براي سازه هاي جداسازي «عنوان شده است كه  FEMA 450آن ها اشاره شده است. در 
زلزله هاي متوسط و بزرگ  هنگامظار براي سازه هاي پايه گيردار در شده بسيار بيشتر از عملكرد مورد انت

افزايش قابليت اعتمادي است كه  نگرديده،در نظر گرفته  ASCE 7ديگر منفعت جداسازي پايه كه در ». است
انرژي زلزله را با مكانيزم  معموالًساختمان پايه گيردار در پي داشته باشد.  مي توانداستفاده از سيستم جداساز 

سازه اي و غيرسازه اي مستهلك مي كند كه ممكن است عدم قطعيت  اعضاءهاي جاري شدن توزيع شده در 
جداسازي پايه تمام غيرخطي بودن ها را در يك سيستم جداساز مشخص كه  هايي در بر داشته باشد.

  متمركز مي كند. ،قابل اعتماد است كامالًآزمايشات گسترده اي روي آن انجام شده و 
عملكردي اضافي كه  بهبودهايمهندس طراح بايد با بهبود عملكرد داخلي در يك ساختمان جداسازي شده و 

. اين مثال نمايددر مذاكره با ذينفعان پروژه كمك مي  ايشاناين آشنايي به آشنايي داشته باشد.  ،وجود دارند
عملكرد  بهبودساختماني را روشن مي كند. ممكن است بعضي از پروژه ها به آيين نامه  الزاماتطراحي حداقل 

ظرفيت تغييرمكان  فراهم كردنكوچكتر،  R1استفاده از ضريب  اين بهبود باو قابليت اعتماد نياز داشته باشند. 
سيستم جداساز بيشتر از مقدار تعيين شده در تحليل يا در نظر گرفتن صريح تغييرمكان هاي جانبي بين 

 .ايجاد مي شودطبقات و شتاب هاي طبقات در طراحي سيستم جداساز 
ث را در نظر بگيرد (بح 17,5,4,3بخش  ASCE 7از  3بايد مقررات مورد  طراح، R1هنگام انتخاب ضريب 

  ).را مالحضه فرمائيد 7,2هاي بخش 
 طرح سيستم جداساز و طراحي اوليه

 طرح سيستم جداساز

متفاوت و بر اساس مي تواند هر پروژه  طرح سيستم جداساز، از جمله انتخاب صفحه جداسازي، براي
(فضاي  يك گربه روي و LRزمين داراي كاربري در ساختمان  . براي اين مثال يك زيرباشدمالحظات زيادي 

سازي از  معادلو تراز جداساز هنگامي كه اين فاصله كوتاه مي باشد،  پي، فضاي بين crawlspaceگربه رو
فرض شده است. اين پيكربندي هاي مختلف در ضميمه در  FPدر ساختمان بدون كاربري  صالحين)مهندس 

  نشان داده شده است. A1‐3تا  A1‐2شكل هاي 
  موقعيت صفحه جداسازي

موقعيت هاي صفحه جداسازي اختصاص داده شده به هر سيستم در اين مثال دلخواه هستند و تنها براي 
دارند و بايد براي  مزايا و معايبينشان دادن گزينه هاي مختلف از آن ها استفاده شده است. هر دو موقعيت 

شفت هاي آسانسور و سيستم هاي هر پروژه با دقت از آن ها استفاده شود. در طراحي اوليه بايد به پله ها، 
در اكثر طراحي ها يك جداساز  .نمودتوجه خاصي  ،كه از صفحه جداساز عبور مي كند و تاسيساتي ساختماني

در زير هر ستون ساختمان قرار مي گيرد. ممكن است بعضي از پيكربندي هاي ساختمان به چند نوع جداساز 
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بارهاي محوري مختلف در ساختمان استفاده شود. در اين  يي باستون ها نياز داشته باشند تا از آن ها براي

  مثال زير هر ستون ساختمان از يك جداساز استفاده شده است.
  مركز صلبيت

. اما نموددر ساختمان مثال مركز سختي سيستم جداساز را مي توان به راحتي با مركز جرم ساختمان هماهنگ 
اتي انجام داد. اصالحاي جداسازي براي اين كار بايد هميشه اينطور نيست و در بعضي از سيستم ه

ويژگي منحصر به فردي دارند كه سختي تكيه گاه آن ها متناسب با باري است كه تحمل  FPجداسازهاي 
اين هماهنگي مي شود. ديگر سيستم هاي جداساز براي اين هماهنگي  منجر معموالًمي كنند و اين ويژگي 

لغزشي با  اجزاي استفاده از جداسازهايي با سختي هاي جانبي مختلف يا استفاده ازاتي از جمله اصالحنياز به 
اصطكاك خيلي پايين دارند. هر دو نوع سيستم براي بسياري از شرايط موجود قابل اعتماد هستند و بايد 

  بررسي شوند.
مشابه در اصطكاك  مشخصاتبا هسته سربي و تكيه گاه هاي اصطكاك سه گانه با  LRتكيه گاه هاي 

- 1سطوح باال و پايين، در حال حاضر انواع تكيه گاه معمول هستند و در اين مثال نشان داده شده اند (شكل 
، بارهاي محوري ستون به اندازه كافي يكنواخت فرض مي شوند؛ به FP). در سيستم را مالحضه فرمائيد 5

از تكيه گاه هايي با  LRه كرد. سيستم گونه اي كه مي توان در تمام ستون ها از يك نوع جداساز استفاد
هسته سربي در زير ستون هاي اطراف ساختمان براي كاهش پاسخ پيچشي و از تكيه گاه هاي الستيكي 

  ساده (بدون هسته سربي) براي زير ستون هاي داخلي استفاده مي كند.
  سربي الستيكيچيدمان سيستم هاي جداساز 

طراح تكيه گاه ها با هسته هاي سربي را در ستون هاي  معموالً، سربي الستيكيبراي سيستم هاي جداساز 
مركب  مشخصاتپيراموني پالن قرار مي دهد تا پاسخ پيچشي سيستم جداساز را كاهش دهد. تا زماني كه 

      ،و ديافراگم براي انتقال بارها بين انواع جداسازها كافي است داردجداساز مشخصات مطلوب را  مسيست
تكيه گاه هاي الستيكي ساده يا لغزنده هاي مسطح براي ديگر جداسازها استفاده كرد. همچنين  مي توان از

استفاده  هم از تكيه گاه هايي با هسته سربي سيستم مقاوم نيروي جانبي در ساختمان اجزاي در زير معموالً
از طريق ديافراگم جداساز به تكيه گاه هايي با  LFRS اجزاي مي شود. در اين پيكربندي الزم نيست نيروهاي

هسته هاي سربي) منتقل شود. در ساختمان هاي جداسازي تكيه گاه هاي داراي مقاومت تسليم جانبي (يعني 
و سيستم هاي مشابه استفاده مي كنند، ساختمان هميشه يك مود پيچشي خواهد داشت؛  LRشده اي كه از 

پاسخ پيچشي باشد. با توجه به دو  نمودنجداسازهايي براي كنترل و محدود بايد قرار دادن  طراحاما هدف 
، يك مركز سختي وجود خواهد داشت كه تمام جداسازها در آن LRنوع جداساز موجود در سيستم جداساز 

مشاركت دارند (جداسازهاي الستيكي ساده سختي را بيشتر مي كنند) و يك مركز مركز تسليم كه تنها 
جاري شونده نيستند).  اجزاي الستيكي در آن مشاركت دارند (جداسازهاي الستيكي ساده –ربيجداسازهاي س

(نزديك بودن هر چه بيشتر  چيدمان انواع مختلف جداسازها، به گونه اي كه موقعيت هاي حاصله اين دو نقطه
كند. روش مي  نزديك باشند به طراح در كنترل پاسخ پيچشي كمك )CMبه مركز جرم CRسختي مركز 

هايي مانند اندازه مختلف هسته سربي براي تكيه گاه هاي سربي الستيكي هم به كنترل پاسخ پيچشي كمك 
  مي كنند.
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 ياصطكاكي منفرد و پاندول ي. سطح مقطع جداسازهاي سربي الستيكي، پاندول3-1شكل 

  اصطكاكي سه گانه
  انتخاب نوع تكيه گاه

و بهتر است مهندس  دارندوجود تكيه گاه هاي نشان داده شده در اين مثال  غير ازانواع ديگر تكيه گاه هم به 
مهم بين  تفاوتيك  .نمايدكنترل  ،آخرين محصوالت پيشنهادي براي اطالع ازرا  توليد كنندگانطراح تمام 

‐P، نحوه انتقال لنگر پاندولي سه قوسيدوگانه و  ي، لغزنده مسطح، پاندول منفرد، پاندولLRتكيه گاه هاي 

delta  جداساز (يعني لنگر ايجاد شده با تغييرمكان جداساز ضرب در بار عمودي تكيه گاه آن) به سازه بااليي
و پايين است. اين موضوع ممكن است در بعضي از كاربردها اهميت داشته باشد. براي اطالعات بيشتر در 

  .مراجعه نماييد 8مورد اين موضوع به بخش 
 اوليه سيستم جداساز طراحي

تقريبي سيستم جداساز  مشخصاتبخشي جداسازي ساختمان و  هدف طراحي اوليه سيستم جداساز تاييد اثر
براي  ،توليد كنندهبا هماهنگي  تعيين شده در اينجا مشخصاتبراي برآورده كردن اهداف طراحي است. از 

با در نظر گرفتن تغييرمكان و تنها انتخاب سيستم جداساز نهايي استفاده خواهد شد. در اين مثال تحليل اوليه 
  عضو منفرد انجام شده است. مشخصاتاز  چشم پوشيبرش پايه سيستم جداساز و 

 NLRHAبا  به دليل پيچيدگي تحليل و مقدار زياد داده هاي حاصله، استفاده از مدل سه بعدي ساختمان
باشد. ساده سازي ها امكان طراحي اوليه سيستم جداساز با روش هاي مي سنگين ، براي طراحي اوليه

استفاده شده  LRتخميني را فراهم مي كنند. دو روش تخميني در ادامه ارايه شده اند. روش اول براي سيستم 
اده مي كند (كه آن را براي مطالعات اوليه تقريبي استف جوابسريع به  نسبتاًو از طيف تغييرمكان براي رسيدن 

سريع امكان سنجي جداساز ايده آل مي كند). سپس براي تاييد اين تخمين هاي اوليه از مدل اوليه ساختمان 
براي  NLRHAنيازمند انجام  ،از آن استفاده شده است FPمكه براي سيستم  استفاده مي شود. روش دو

 اين مدل براي مطالعات اوليه عميق تر مناسب است. از هر دو روش . استمدل سيستم جداساز ساده شده 
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سيستم خاص در اين مثال اختياري يك براي هر نوع سيستم جداساز استفاده كرد و ارتباط آن به مي توان 

پيچيده تر كامل ساختمان  NLRHAبراي كنترل نتايج به دست آمده از  مي توان است. از هر دو روش
استفاده كرد. هر دو روش مورد استفاده فرض مي كنند كه روسازه صلب است و براي ارزيابي پاسخ روسازه 

   را در نظر  ASCE 7هستند و مقررات  سازه اين محاسبات اوليه تنها بر اساس ديناميك مناسب نيستند.
 توليد كننده مي تواند طراحي اوليه مرحلههاي حداقل). در و نيروها و تغييرمكان  R1نمي گيرند (مانند ضريب 

  .نمايدكمك  ، به مهندس طراحبا ارايه اطالعات سخت افزاري و توصيه هاي طراحي
 الستيكي –طراحي اوليه سيستم سربي 

جداساز مورد نظر و  مشخصاتبراي شروع فرآيند طراحي يك سيستم جداساز، داشتن يك تخمين خوب از 
. براي سيستم هاي اهميت زيادي دارد) براي حداكثر زلزله در نظر گرفته شده ∆تغييرمكان سيستم حاصله (

تا  T (2,5موثر ( پريوددرصد و  15تا  10) در حدود βتكيه گاه سربي الستيكي استفاده از ميرايي موثر (
طراحي براي اين سطوح مختلف ميرايي و نگاه كردن به طيف ثانيه شروع خوبي است. با دستكاري طيف  3,5

 4-1(شكل  كردمحدوده اي از مقادير هدف را تعريف در طراحي معمول، ميتوان  پريودوده دتغييرمكان در مح
  .استدرصد استفاده شده  15ثانيه و ميرايي  2,75مقادير هدف در اين مثال از ). را مالحضه فرمائيد

  
  غييرمكان از طيف تغييرمكان آيين نامه اي . تخمين ت4-1شكل 
تعريف شده در  K2و  Qسيستم ميرايي با مقادير  مشخصاتمي توان  βو  T، ∆با يك مقدار هدف 

با مقادير  ∆محاسبه شده براي سيستم جداساز در  βو  Tزير را تكرار كرد. مقادير بايد تا زماني كه 
  را ببينيد). 5-1برابر شوند، تكرار شود (شكل  βو  Tشروع كننده فرض شده براي 
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  جداساز تغييرمكان –. تعريف سيستم نيرو 5-1شكل 

  ):Kelly ،1997كرد ( محاسبهاين مقادير را مي توان با استفاده از روابط زير 
K1

K2
0.08 

K
Q
∆

K  

T 2π 

W

K
 

EDC 4Q ∆ ∆  

β
EDC

2πK ∆2 

با  .گرددجداساز تاييد  توليد كنندهمقادير پيشنهادي است كه بايد توسط  K2و  K1نسبت فرض شده براي 
تكيه گاه هاي منفرد مورد نياز  مشخصاتمطلوب، طراح مي تواند  سيستم جداساز مركب مشخصات علم بر

تواند مقادير تكيه گاه هاي معمول را با مقادير  مي. طراح نمايدسيستم كلي را تعيين  الزاماتبراي سازگاري با 
به دنبال ابعاد تكيه گاه سربي الستيكي كه مقادير مطلوب را فراهم  مستقيماًيا  كردهموجود سازنده مقايسه 

) را خواهد داد. K2( تسليم) و سختي Qتكيه گاه ( م. مقادير خروجي از مطالعه مقدار تسليباشد ،مي كند
) محاسبه Kelly 1997الستيكي را مي توان بر اساس ساختمان تكيه گاه ( –گاه سربي  يك تكيه مشخصات

تعداد و ضخامت اليه هاي الستيك سختي تكيه گاه و قطر سرب مقاومت  ،قطر تكيه گاه از روابط زير، .نمود
شده  ) تكيه گاه ارايهKبراي محاسبه سختي عمودي ( هم . يك معادلهمي توان محاسبه نمودتسليم را 

  است:
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K2
GA
T

 

Q F A  

K
E A
T

 

  كه در اين رابطه:
A A A  

  و 
D قطر تكيه گاه الستيكي =  
D قطر توپي سربي =  

D قطر سوراخ در مركز جداساز الستيكي ساده =  
B ) قطر پيوسته الستيك =D (منهاي الستيك پوشش  
G  55 – 50آن  معمولبه دست آورد (محدوده  مي توان از توليد كننده= مدول برشي موثر الستيك كه psi 

  موجود هستند)نيز است، هر چند محدوده وسيع تري از الستيك ها 
A مساحت كل تكيه گاه الستيكي =  
A  سربي هسته= مساحت  
A مساحت پيوسته كل تكيه گاه الستيكي =  
T (جمع ضخات تمام اليه هاي الستيك) ضخامت كل الستيك =  
F  1,3 – 1,0دست آورد (محدوده معمول  مي توان از توليد كننده= مقاومت جاري شدن سرب كه ksi 

  است)
E  به دست آورد مي توان از توليد كننده= مدول سختي عمودي جداساز كه  
LRB تكيه گاه سربي الستيكي =  
NR (بدون هسته سربي) تكيه گاه الستيكي طبيعي يا ساده =  
  عبارت است از: MCEانتخاب شده براي طيف تغييرمكان  ∆براي مقدار حاصله  مثالً

∆  17 in 
  زير خواهد بود: موثر و ميرايي پريوداين تغييرمكان متناظر با 

T 2.75 s 
β 15% 

  سيستم جداساز مي دهد: زير را براي و مقادير ،مشخصاتتكرارهاي روابط تعريف شده در فوق
Q 665.1 k 
K2 122.3 k/in 
K1 1529 k/in 
K 161.43 k/in 
T 2.75 s 
∆ 0.47 s 
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EDC 43969 k/in 
β 15.0% 

شد، تكيه گاه هاي پيراموني هسته هاي سربي خواهند داشت و تكيه گاه هاي  ثهم بح قبالًهمان طور كه 
خواهند بود. براي اين مثال طراحي، از هسته سربي تنها در زير مرزهاي قاب ها ) NRB(داخلي تنها الستيكي 

استفاده مي شود. بقيه تكيه گاه ها الستيكي ساده هستند. پيكربندي بر اساس نيروهاي محوري باال در تكيه 
انتخاب شده است. با تكرار ابعاد تكيه گاه ها، ابعاد  پريودگاه هاي زير قاب ها و براي به حداكثر رساندن تغيير 

  ).را مالحضه فرمائيد 1-1مشخص مي شوند (جدول زير سيستم حاصله  مشخصاتو 
 ويژگي ها ابعاد    
نوع 
تكيه 
  گاه

تعداد تكيه 
  گاهها

D 
(in) 

T in  D in  D inQ k  K2 k. inK1 k. in  K k. inEDC  k. in

LRB 8  32  11.3  10.4  ‐  81.1  3.5  82.2  8.26  5182  

NR  24  32  11.3  ‐  2  0  3.9  38.0  3.90  0  

  41456  160,0 1571,0 122,0 649,0 مركبمشخصات
  43968  161,0 1529,0 122,0 665,0 هدفمشخصات

  0,94  0,99 1,03 1,00  0,98 مركب تقسيم بر هدف
  1-1جدول 

در تعيين ) Boundingمرزبندي ( سيستم جداساز هستند و» اسمي« مشخصاتتعيين شده فوق  مشخصات
 مشخصاتدر اين مثال انجام خواهد شد. اين ابعاد و  بعداًآن ها در نظر گرفته نشده است. تحليل محدوديت 

جداساز ارسال كرد تا در دسترس بودن تكيه گاه هاي  توليد كنندهرا مي توان براي يك  به دست آمده مطلوب
تنظيم كرد.  ،آزمايش شده است قبالً. شايد بتوان ويژگي ها را با يك جداساز كه نمايدرا تاييد  آمدهبه دست 

  اين كار به دليل حذف يا كاهش نياز به آزمايش تكيه گاه هاي دلخواه سودمند خواهد بود.
است. فيلدهاي ورودي  NLRHAبا استفاده از  ETABSآخرين مرحله تحليل اوليه اجراي يك مدل اوليه 

  زير نشان داده شده اند: 2-1جداساز در جدول  اجزاي ETABSمختلف براي تعريف 
 LRرابط تكيه گاه سيستم جداساز  مشخصات. 2-1جدول 

  LRB NRB ويژگي
  U2/U3 8,26  3,90سختي موثر خطي 
  3U/2U 1.27  0ميرايي موثر خطي 
  U2/U3 82.22  3.90سختي غيرخطي 

مقاومت تسليم غيرخطي
U2/U3 

84.72  0  

نسبت سختي قبل از تسليم
U2/U3 

0.0424 1  
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  U1 6366  5271سختي موثر خطي 
  U1 4.3 5.6ميرايي موثر خطي 

NLRHA  انجام شده و ميانگين هفت تغييرمكانSRSS  .حداكثر در مركز جرم سطح جداساز محاسبه شد
مقايسه اين تغييرمكان با مقدار اوليه از طيف تغييرمكان نشان دهنده اين است كه طراحي اوليه جداساز به 

 نيزبراي تعيين بارهاي محوري جداسازها  ETABSمدل اوليه مي توان از اندازه كافي دقيق بوده است. 
  ).4,3(فهرست شده در بخش  نموداستفاده 

  نتايج تحليل اوليه
اينچ است. طراحي اوليه و اجراي  17اوليه تخمين زده شده از طيف تغييرمكان  MCEدر اين مثال تغييرمكان 

NLRHA تغييرمكان ميانگين  ،براي ساختمانMCESRSS 13,5  اينچ را نشان مي دهد. يك تكرار ديگر
اينچ (همان فرآيند خالصه شده  13,5سيستم در مقدار تغيير مكان  الزاماتي انجام و تكيه گاه ها براي برقرار

 13,8به روز شده و تغييرمكان حاصله  NLRHAشد. تكيه گاه هاي بازنگري شده در  اصالح) 1-1در جدول 
به تحليل نهايي  3-1اينچ تعيين شد. اين دو مقدار مطابقت خوبي دارند. بنابراين طراحي تكيه گاه جدول 

محاسبه شده براي سيستم جداساز با  Qبراي تامين كننده جداساز ارسال كرد.  آن رانتقل شده و مي توان م
از  ،كه به دليل قطر كمتر هسته سربي ،است kips 576، 3-1تكيه گاه هاي نشان داده شده در جدول 

از آن براي كنترل  در ادامهارايه شده است كه  اينجااست. اين مقدار به اين دليل در  كمتر سيستم آزمون اوليه
  هاي حداقل آيين نامه براي سيستم استفاده خواهد شد.

  LR. ابعاد نهايي تكيه گاه سيستم جداساز 3-1جدول 
تعداد تكيه  نوع تكيه گاه

  گاه ها
D (in) T in  D in  D in  

LRB  8 30 9.5 9.8 ‐  
NR  24 30 9.5 ‐ 2  

 اصطكاكي پاندوليطراحي اوليه سيستم 

روي يك مدل ساده شده از ساختمان  NLRHAد نتحليل اوليه انجام چ انجاميك روش ديگر براي 
 مشخصاتترسيم نتايج اين تحليل اهميت نسبي  جداسازي شده با مشخصات سيستم جداساز مختلف است.

در مرحله طراحي اوليه نسبت به ديگر روش  NLRHAمختلف سيستم جداساز را نشان مي دهد. استفاده از 
هاي موجود معمول تر است؛ اما با كار بيشتر مي توان دقت را افزايش داده و درك بهتري از تعادل بين نيروها 

 ، بهدر مراحل اوليه فرآيند NLRHAاستفاده از  به دست آورد.و تغيير مكان در طراحي سيستم جداساز 
  ر تحليل كل ساختمان كمك مي كند. پيچيده تر د NLRHAطراحي با 

بسيار پايين تر از روسازه روي آن است. اين موضوع تخمين زدن كل  معموالًسختي جانبي سيستم جداساز 
) كه تمام حركت هاي جانبي را در تراز SDOFساختمان جداسازي شده به عنوان يك مدل يك درجه آزادي (

نظر كرده و سازه را تنها يك  فرض از سختي سازه صرفجداساز متمركز مي كند را ممكن مي كند. اين 
جسم صلب روي سيستم جداساز در نظر مي گيرد. سيستم جداساز با يك جداساز واحد مدلسازي مي شود كه 
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تنها متناظر با سختي سيستم جداساز به  SDOFتمام جداسازها است. سختي  مركب مشخصاتنشان دهنده 
متناظر با جرم كل ساختمان جداسازي شده است. ويژگي منحصر به فرد سيستم  SDOFتنهايي است و جرم 

به شدت به جرم روسازه بستگي دارد و امكان نرمال كردن  آنجداسازي شده  پريودكه  استاين  FPجداساز 
(به جاي بارهاي واقعي ساختمان و  فراهم مي كندرا  kip 1براي بار تكيه گاهي  SDOFجرم و سختي مدل 

وزن از  دقيق اطالع اوليه را بدون NLRHAي سيستم جداسازي). اين كار باعث مي شود كه بتوان سخت
وزن ساختمان براي تعيين نسبت ظرفيت بار عمودي تكيه گاه الزم است.  نساختمان انجام داد؛ هر چند دانست

  را نشان مي دهد. SDOFمدل  6-1شكل 

  
  SDOF. مدل 6-1شكل 

، يك ETABSدوخطي وجود دارد و بعضي از آن ها مانند  SDOFبرنامه هاي زيادي براي مدلسازي سيستم 
براي اين كار مناسب  Bispecعضو جداساز اصطكاكي پاندولي در برنامه تحليل سازه اي خود دارند. برنامه 

كه امكان تحليل حركات  داردعضو دوخطي با اتصال در دو طرف  يكاست؛ زيرا استفاده از آن راحت بوده و 
اين مزيت را هم دارا است كه  Bispecدوجهته زلزله را فراهم مي كند. استفاده از يك برنامه مستقل مانند 

  كنترل واقعي مستقل از تحليل سازه اي پيچيده تر انجام داد. يك در ادامه فرآيند طراحي مي توان
ASCE 7  كان جداساز بر اساس مقرر مي كند كه حداكثر تغييرم 17,6,4,1بخشMCE  و برش پايه طراحي
تا بهترين  گرديدهانجام  MCEانجام شده در اين مثال براي سطح  Bispecباشد. تحليل  DEبر اساس 

هم تكرار كرد تا  DEرا مي توان براي  Bispecتخمين از حداكثر تغييرمكان جداساز به دست بيايد. تحليل 
  د.به دست بياي ASCE 7برش پايه طراحي 

يا شعاع سطوح لغزنده  ضريب هاي اصطكاك و با تنظيم قطر تكيه گاه، FPمشخصات تكيه گاه  معموالً
تغييرمكان تكيه گاه بوده، ضريب هاي اصطكاك بر ويژگي  تقطر نشان دهنده ظرفي عموماًمي شود.  اصالح

ارند و شعاع هم سختي جانبي را تغيير مي دهد. اين مثال از محدوده اي از ذها لغزش تاثير مي گ
 مشخصات) براي روشن شدن فرآيند استفاده مي كند. Triple Friction Pendulum )TFPمشخصات

خاص بايد توسط سازنده تاييد شوند. فرض مي شود كه هر دو سطح داخلي و هر دو سطح خارجي ضرايب 
هر چند ممكن است طراحي به گونه اي باشد كه اين مقادير متفاوت باشند. در اين  اصطكاك يكساني دارند.
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عمومي استفاده شده و ابعاد ويژه تكيه گاه فهرست نشده است. براي  مشخصاتمثال از قطر موثر و ديگر 

 Constantinou2007,bو Fenzبه مقاله  TFPشرح كامل ويژگي ها و مكانيك تكيه گاه هاي 
  . نماييدمراجعه 

چند خطي است و نمايش كامل آن ممكن است به مدل هاي تحليلي  TFPتغييرمكان تكيه گاه  –رابطه نيرو 
تغييرمكان كه  –پيچيده نياز داشته باشد. براي طراحي اوليه مي توان اين رابطه را با يك رابطه دو خطي نيرو

  است، تخمين زد.تكيه گاه در محدوده تغييرمكان  مورد نيازنشان دهنده رفتار 
اين مثال از تخمين دو خطي با روش مساحت برابر استفاده مي كند كه تغييرمكان تسليم مدل دو خطي 

)uEQ محاسبه مي كند  تخميندر  اتالف شدهمساحت حلقه هيستريتيس به دست آمده و  تساوي) را با
مقايسه رفتار واقعي تكيه گاه و تخمين دو خطي مساحت  7-1). شكل 7-1در شكل  2و  1(مساحت هاي 

برابر را نشان مي دهد. اين مدل رفتار سخت شوندگي كه در نزديكي حداكثر ظرفيت تغييرمكان تكيه گاه رخ 
اه ها به گونه اي تعيين مي شوند كه اين تكيه گ معموالًدر نظر بگيرد؛ با اين حال نمي تواند مي دهد را 

طراحي ها تغييرمكان باالتر از  معموالًاتفاق نمي افتد.  MCEسخت شوندگي تا بعد از تقاضاي جابه جايي 
  سطح خطر را در نظر نمي گيرند، بنابراين محدوديت اين مدل تكيه گاه مشكل ساز نيست.

  
و تخمين دو خطي  TFPتغييرمكان نرمال شده براي رفتار واقعي  –. نمودار نيرو 7-1شكل 

 Bispecبا تعريف پارامترهاي مورد استفاده در تحليل 
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  Bispecنمونه محاسبات ورودي 
  :مي گيريمدر نظر  Bispecنرم افزار را براي ارزيابي هاي مشخصات زير

  براي تمام ارزيابي ها Bispecمشخصات. 4-1جدول 
  يادداشت مقدار  پارامتر

نرمال  kip 1براي  SDOFمدل  kip 1  وزن سيستم
شده است. سختي جانبي هم بر 
  همين اساس محاسبه مي شود.

0.00259  جرم kip. s
2

in
 1 1

g
1

386.4 /s
2 

ميرايي ويسكوز 
خطي و 
  غيرخطي

در اين مثال ميرايي در تحليل  0%
Bispec  تنها با رفتار هيستريتيس

  در نظر گرفته شده است.
اصطكاك هر 

دو سطح لغزنده 
  داخلي

μ 2% براي سادگي بيشتر، در اين مثال 0.02
از  Bispecتمام ارزيابي هاي 

درصد براي سطوح  2اصطكاك 
  لغزنده داخلي استفاده مي كنند.

اصطكاك هر 
دو سطح لغزنده 

  خارجي

μ 5, 6, 7, 8, 9, تفاوت اصطكاك براي تعيين اثرات 10%
  سيستم استآن بر پاسخ 

شعاع موثر 
  داخلي

R   11, 24, 46, 66 in  تفاوت شعاع موثر داخلي براي
تعيين اثرات آن بر پاسخ سيستم 

  است.
شعاع موثر 
  خارجي

R 167, 303 in  تفاوت شعاع موثر خارجي براي
تعيين اثرات آن بر پاسخ سيستم 

  است.
 مشخصات

تحليل برنامه 
Bispec 

 2را با مقدار  Interaction Surface Powerگزينه 
در نظر  FPانتخاب كنيد تا ماهيت دو جهته تكيه گاه هاي 

 Strengh and Stiffness Ratiosگرفته شود. مقدار 
K1را براي هر دو جهت تحليل يكسان انتخاب كنيد (

K2

1 , Y
Y

1, Y1
Y2

1(  

 مشخصاتتحليل منفرد دو جهته با 
  تخاب كنيد.غيرخطي دوخطي را ان

تكيه گاه زير انجام شده است. محاسبات بعدي براي ديگر ارزيابي  مشخصاتبراي  Bispecمحاسبات نمونه 
  هستند. اين محاسبات هم مشابه Bispecهاي 

  




