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چكیذُ
تزای کٌتزل پاسخ ساسُ اس رٍش ّای کٌتزل غیزفعال هی تَاى تْزُ تزد .یكی اس ایي رٍش ّا کِ راُ حل هٌاسثی تزای هقاتلِ تا
تحزیكات لزسُ ای هی تاضذ ،تكارگیزی سیستن جذاساسی پایِ است .در هقالِ حاضز قاب فَالدی جذاساسی ضذُ تا جذاساس
پاًذٍلی اصطكاکی سِ قَسی ،تحت رکَردّای حَسُ ًشدیک گسل تِ رٍش تاریخچِ سهاًی غیزخطی هَدال تحلیل ضذُ ٍ
عولكزدّای آى اس جولِ لٌگز ستَى طثقات ،ضتاب طثقات ،جاتجایی ًسثی طثقات ٍ تزش پایِ تزرسی ضذُ است.
ٍاصُّای کلیذی :جذاساس پاًذٍلی اصطكاکی سِ قَسی ،حَسُ ًشدیک گسل ،تاریخجِ سهاًی غیزخطی هَدال

هقذهِ
در هٌاطق سلشلِ خیش دًیا جوعیت سیادی سًذگی هی کٌٌذ کِ در آى ًَاحی خطز ٍقَع سهیي لزسُ ّایی تا
ضذت ٍ فزاٍاًی ّای هختلف ٍجَد داردّ .زسالِ ٍقَع سلشلِ ّا هَجة تلفات جاًی ٍ خسارات هالی فزاٍاى هی
ضَد .در طَل سال ّای هختلف ،تكٌَلَصی ساخت ٍ طزاحی ساسُ ّای هقاٍم در تزاتز سلشلِ ،در جْت کاّص اثز
سلشلِ تز ساختواى ّا ،پل ّا ٍ ًیش هلحقات هستعذ آسیة پذیزی آى ّا ،پیطزفت سیادی کزدُ است .یكی اس ایي
رٍش ّا جذاساسی لزسُ ای است کِ در ٍاقع ًصة سیستوی است کِ ساسُ ٍ هلحقات آى را اس حزکات لزسُ ای
هخزب سهیي ٍ یا تكیِ گاُ جذا هی ساسد.
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هذل هَرد هطالعِ
ساسُ هَرد هطالعِ قاب فَالدی  4طثقِ تا ارتفاع  9995هتز اس تزاس پایِ ٍ  5دّاًِ  9975هتزی هی تاضذ کِ
سیستن هقاٍم آى در تزاتز ًیزٍی سلشلِ قاب خوطی است .ایي ساسُ در هٌطقِ ای تا پٌِْ خطز ًسثی خیلی سیاد قزار
گزفتِ ٍ خاک هٌطقِ اس ًَع  9است .در سیز ّز ستَى یک جذاساس پاًذٍلی اصطكاکی سِ قَسی تِ کار رفتِ
است .هجوَع جزم رٍی جذاساسّا  929395تي هی تاضذ .هذلساسی تَسط ًزم افشار  SAP2000 v14.1اًجام
ضذُ است ] .[9تزای ضثیِ ساسی جذاساس پاًذٍلی اصطكاکی سِ قَسی ،تِ چْار ضكل هَاسی (تزکیة  2جذاساس
پاًذٍلی اصطكاکی تِ صَرت هَاسی) ،هَاسی تا گپ ،سزی ( تزکیة  3جذاساس پاًذٍلی اصطكاکی تِ صَرت
سزی) ،سزی تا گپ ،هی تَاى جذاساس را در ًزم افشار هذل کزد .ایي هذل ّا ،تِ صَرت اضكال  9الی  4هی تاضذ.

ضكل ( : )9هذل هَاسی

ضكل ( :)2هذل هَاسی تا گپ

ضكل ( : )3هذل سزی

ضكل ( :)4هذل سزی تا گپ

جذاساس پاًذٍلی اصطكاکی سِ قَسی ()Triple Friction Pendulum Isolator
جذاساسّای لزسُ ای پاًذٍلی اصطكاکی چٌذ قَسی ،اًَاعی پیطزفتِ ٍ هطتقاتی اس جذاساسّای پاًذٍلی
اصطكاکی ّستٌذ کِ رفتار دلخَاُ سیستن ّای پیچیذُ تطثیقی را اس خَد ًطاى هی دٌّذ تِ طَری کِ رفتار تطثقی
آًْا تاعث هی ضَد تا سیستن جذاساس تحت ضذت ّای هختلف سلشلِ تْتزیي رفتار را ارائِ دّذ .ایي ًَع جذاساس اس
دٍ یا چٌذ سطح هقعز ضكل ٍ یک لغشًذُ هیاًی تطكیل ضذُ است .ایي سطَح هقعز ضكل ،هی تَاًٌذ ضعاع اًحٌا ٍ
ضزایة اصطكاک یكساى ٍ یا هتفاٍتی داضتِ تاضٌذ .در هطالعات هختلفی تِ هعزفی جذاساسّای پاًذٍلی
اصطكاکی پزداختِ ضذُ است ].[7،6،5،4،3،2

پىجمیه کىفراوس ملی زلسلٍ ي سازٌ
 3ي  4اردیبُشت ماٌ ، 9393جُاد داوشگاَی استان کرمان

تزای جذاساسّا در هذل هَاسی اس ضعاع ّای  209955 ٍ 0ساًتیوتز ٍ ضزیة اصطكاک هاکشیون  ٍ 0906در
هذل سزی اس ضعاع ّای  99095 ٍ 3899ساًتیوتز ٍ ضزایة اصطكاک هاکشیون  09908 ٍ 0903استفادُ ضذُ
است تا سختی هَثز ٍ سختی االستیک در ّز دٍ هذل هَاسی ٍ سزی تا ّن تزاتز ضَد.
در هذل ّا فزضیات  9الی  5تزقزار است کِ در آًْا
جذاساس،

ضعاع هَثز سطَح جذاساس،

ضزیة اصكاک سطح

ظزفیت جاتجایی حقیقی ّز فصل هطتزک لغشش هی تاضذ.

()9
() 2
()3
() 4
() 5
فزهَل هحاسثِ

و

تِ ضزح سیز است.

()6

()7
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ضكل ( :)5هقطع عزضی جذاساس پاًذٍلی اصطكاکی سِ قَسی

ایي جذاسا سهاًی کِ تحت تحزیكات لزسُ ای قزار هی گیزد چزخِ ًیزٍ – جاتجایی آى تِ صَرت یكی اس رصین
ّای  5گاًِ ضكل  6خَاّذ ضذ.

ضكل ( :)6چزخِ ّای ًیزٍ – جاتجایی در جذاساس پاًذٍلی اصطكاکی سِ قَسی
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ضكل (ٍ :)7ضعیت جذاساس پاًذٍلی اصطكاکی سِ قَسی در رصین ّای  9تا  5تِ تزتیة اس تاال تِ پائیي

رکَردّای سلشلِ

ضتاتٌگاضت حَسُ ًشدیک سهیي لزسُ ایزپیٌیا ،ثثت ضذُ در ایستگاُ  Bagnoli Irpinioتا حذاکثز ضتاب
 ٍ PGA=0.202gسهیي لزسُ طیس ،ثثت ضذُ در ایستگاُ  9101 Tabasتا حذاکثز ضتاب  PGA=0.852gهَرد
استفادُ قزار گزفتِ است کِ طیف آى ّا تا طیف آییي ًاهِ  2800تزای سهیي ّای ًَع  ٍ 9هٌاطق تا لزسُ ای خیشی
خیلی سیاد هٌطثق ضذُ است.

ضكل (ً : )8وَدار تاریخچِ سهاًی سلشلِ ایزپیٌیا (ضكل راست) ٍ سلشلِ طثس (ضكل چپ)

ًتایج
سهاًی کِ قاب تِ جذاساس هجْش ًطذُ است هاکشیون لٌگز در ستَى ّای طثقات تحت سلشلِ ایزپیٌییا
( 554.795تي در هتز) ٍ تحت سلشلِ طثس ( 90299369تي در هتز) هی تاضذ .جذٍل  9ایي هاکشیون هقذار را
تزای قاب هجْش ضذُ تِ جذاساس پاًذٍلی اصطكاکی سِ قَسی ،در حالت ّای هختلف هذلساسی ضذُ در ًزم افشار
را ًطاى هی دّذ .تا تَجِ تِ چْار حالت هذلساسی تزای ایي ًَع جذاساس هطاّذُ هی ضَد هیاًگیي ایي هاکشیون
هقذار در قاب جذاساسی ضذُ تزای سلشلِ ایزپیٌیا ( 3959537تي در هتز) ٍ تزای سلشلِ طثس ( 904.202تي در
هتز) هی تاضذ.
جذٍل ( :)1هاکشیون لٌگز در ستَى ّای طثقات (تي در هتز) تحت سلشلِ حَسُ ًشدیک گسل
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ًحَُ هذلساسی جذاساس

هاکشیون هقذار تحت سلشلِ ایزپیٌیا

هاکشیون هقذار تحت سلشلِ طثس

هَاسی

4099579

9039486

هَاسی تا گپ

4099742

9039460

سزی

3899884

9049949

سزی تا گپ

3809949

9049920

در قاب هجْش ًطذُ تِ جذاساس ،هاکشیون ضتاب طثقات تحت سلشلِ ایزپیٌییا ( 989456هتز تز هجذٍر ثاًیِ) ٍ تحت
سلشلِ طثس ( 299390هتز تز هجذٍر ثاًیِ) هی تاضذ .جذٍل  2ایي هاکشیون هقذار را تزای قاب هجْش ضذُ تِ
جذاساس پاًذٍلی اصطكاکی سِ قَسی ،در حالت ّای هختلف هذلساسی ضذُ در ًزم افشار را ًطاى هی دّذ .تا تَجِ
تِ چْار حالت هذلساسی تزای ایي ًَع جذاساس هطاّذُ هی ضَد هیاًگیي ایي هاکشیون هقذار در قاب جذاساسی
ضذُ تزای سلشلِ ایزپیٌیا ( 929885هتز تز هجذٍر ثاًیِ) ٍ تزای سلشلِ طثس ( 79798هتز تز هجذٍر ثاًیِ) هی تاضذ.
جذٍل ( :)2هاکشیون ضتاب طثقات ( هتز تز هجذٍر ثاًیِ) تحت سلشلِ حَسُ ًشدیک گسل
ًحَُ هذلساسی جذاساس

هاکشیون هقذار تحت سلشلِ ایزپیٌیا

هاکشیون هقذار تحت سلشلِ طثس

هَاسی

90.682

8.005

هَاسی تا گپ

909692

89004

سزی

959057

79593

سزی تا گپ

959907

79588

سهاًی کِ قاب تِ جذاساس هجْش ًطذُ است هاکشیون جاتجایی ًسثی طثقات تحت سلشلِ ایزپیٌییا ( 539230هیلیوتز)
ٍ تحت سلشلِ طثس ( 979608هیلیوتز) هی تاضذ .جذٍل  3ایي هاکشیون هقذار را تزای قاب هجْش ضذُ تِ جذاساس
پاًذٍلی اصطكاکی سِ قَسی ،در حالت ّای هختلف هذلساسی ضذُ در ًزم افشار را ًطاى هی دّذ .تا تَجِ تِ چْار
حالت هذلساسی تزای ایي ًَع جذاساس هطاّذُ هی ضَد هیاًگیي ایي هاکشیون هقذار در قاب جذاساسی ضذُ تزای
سلشلِ ایزپیٌیا ( 369902هیلیوتز) ٍ تزای سلشلِ طثس ( 49909هیلیوتز) هی تاضذ.
جذٍل ( :)3هاکشیون جاتجایی ًسثی طثقات (هیلیوتز) تحت سلشلِ حَسُ ًشدیک گسل
ًحَُ هذلساسی جذاساس

هاکشیون هقذار تحت سلشلِ ایزپیٌیا

هاکشیون هقذار تحت سلشلِ طثس

هَاسی

379952

49485

هَاسی تا گپ

379964

49486

سزی

359704

59326

سزی تا گپ

359989

59338
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در قاب هجْش ًطذُ تِ جذاساس ،هاکشیون تزش پایِ تحت سلشلِ ایزپیٌییا ( 970669383کیلَ ًیَتي) ٍ تحت سلشلِ
طثس ( 283889384کیلَ ًیَتي) هی تاضذ .جذٍل  4ایي هاکشیون هقذار را تزای قاب هجْش تِ جذاساس پاًذٍلی
اصطكاکی سِ قَسی ،در حالت ّای هختلف هذلساسی ضذُ در ًزم افشار را ًطاى هی دّذ .تا تَجِ تِ چْار حالت
هذلساسی تزای ایي ًَع جذاساس هطاّذُ هی ضَد هیاًگیي ایي هاکشیون هقذار در قاب جذاساسی ضذُ تزای سلشلِ
ایزپیٌیا ( 930799897کیلَ ًیَتي) ٍ تزای سلشلِ طثس ( 25059579کیلَ ًیَتي) هی تاضذ.
در اضكال  9تا  96چزخِ ّای تزش پایِ  -جاتجایی جذاساس تِ کار رفتِ ًطاى دادُ ضذُ است.
جذٍل ( :)4هاکشیون تزش پایِ (کیلَ ًیَتي) تحت سلشلِ حَسُ ًشدیک گسل
ًحَُ هذلساسی جذاساس

هاکشیون هقذار تحت سلشلِ ایزپیٌیا

هاکشیون هقذار تحت سلشلِ طثس

هَاسی

936309772

25959972

هَاسی تا گپ

936359827

25949904

سزی

925979444

24959833

سزی تا گپ

925359543

24969374

ضكل ( : )9چزخِ ّای تزش پایِ – جاتجایی جذاساس هذل ضذُ تِ صَرت هَاسی تحت سلشلِ ایزپیٌیا
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ضكل ( : )90چزخِ ّای تزش پایِ – جاتجایی جذاساس هذل ضذُ تِ صَرت هَاسی تا گپ تحت سلشلِ ایزپیٌیا

ضكل ( : )99چزخِ ّای تزش پایِ – جاتجایی جذاساس هذل ضذُ تِ صَرت سزی تحت سلشلِ ایزپیٌیا

ضكل ( : )92چزخِ ّای تزش پایِ – جاتجایی جذاساس هذل ضذُ تِ صَرت سزی تا گپ تحت سلشلِ ایزپیٌیا
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ضكل ( : )93چزخِ ّای تزش پایِ – جاتجایی جذاساس هذل ضذُ تِ صَرت هَاسی تحت سلشلِ طثس

ضكل ( : )94چزخِ ّای تزش پایِ – جاتجایی جذاساس هذل ضذُ تِ صَرت هَاسی تا گپ تحت سلشلِ طثس

ضكل ( : )95چزخِ ّای تزش پایِ – جاتجایی جذاساس هذل ضذُ تِ صَرت سزی تحت سلشلِ طثس

پىجمیه کىفراوس ملی زلسلٍ ي سازٌ
 3ي  4اردیبُشت ماٌ ، 9393جُاد داوشگاَی استان کرمان

ضكل ( : )96چزخِ ّای تزش پایِ – جاتجایی جذاساس هذل ضذُ تِ صَرت سزی تا گپ تحت سلشلِ طثس

ًتیجِ گیزی
تا جذاساسی قاب تَسط جذاساس پاًذٍلی اصطكاکی سِ قَسی ،هقادیز عولكزدّای قاب اس جولِ لٌگز
ستَى ّای طثقات ،ضتاب طثقات ،جاتجایی ًسثی طثقات ٍ تزش پایِ در حیي تحزیكات ًاضی اس سهیي لزسًُ ،سثت
تِ ساختواى جذاساسی ًطذُ ،تِ هیشاى قاتل تَجْی کاّص یافت .تا هقایسِ درصذّای کاّص یافتِ ایي هقادیز
تحت سلشلِ ّای حَسُ ًشدیک گسل هَرد تزرسی ،هطاّذُ ضذ هاکشیون لٌگز ستَى ّای طثقات تزای سلشلِ ایزپیٌیا
ٍ طثس تِ تزتیة تِ هیشاى  89980 ٍ 28979درصذ کاّص یافت .هیشاى کاّص تزای هاکشیون ضتاب طثقات تحت
سلشلِ ایزپیٌیا  30999درصذ ٍ تحت سلشلِ طثس  63949درصذ هی تاضذ .هاکشیون جاتجای ًسثی طثقات تزای
سلشلِ ایزپیٌیا ٍ طثس تِ تزتیة تِ هیشاى  94997 ٍ 30967درصذ کاّص یافتّ .وچٌیي تزای هاکشیون تزش ّای
پایِ ،تِ هیشاى  99997 ٍ 23936درصذ ،تِ تزتیة تزای سلشلِ ایزپیٌیا ٍ طثس کاّص حاصل گزدیذ .در ًتیجِ
استفادُ اس ایي جذاساس ،هَجة تْثَد عولكزد لزسُ ای قاب در ّز دٍ سلشلِ هَرد تزرسی گزدیذ .هطاّذُ هی ضَد
هقادیز پاسخ ّای لزسُ ای در سهیي لزسُ ای کِ دارای  PGAتاالتز است کاّص تیطتزی هی یاتذ.
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