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با جداساز سرب  یفوالد یقاب خمش یهاساختمان یاعملکرد لرزه یاحتماالت یابیارز

  یکیالست

 
 ، میرامیر یوسفی*مازیار فهیمی فرزام

 m.farzam@maragheh.ac.irمهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران، و فنی گروه مهندسی عمران، دانشکده 

 چکیده
 یاست. نمودارها هاسازه لیاز تحل حاصل جینتا به نانیاطم شیو افزا تیاثرات عدم قطع در نظر گرفتنمناسب جهت  یهااز روش یکیها سازه یاحتماالت یبررس

 یاعمال یااز شدت بار لرزه ینمودارها احتمال رخداد خسارت را به صورت تابع نیها هستند. اسازه یاحتماالت یابیو ارز یبررس یهاروش نیاز مؤثرتر یکی یشکنندگ

پژوهش به  نیاست. در ا یشکنندگ یهانمودار رای ترسیمب یلیتحل یهاروش ترینمتداولاز  یکی( IDA) یشیفزاا یکینامید لی. روش تحلدندهیم شیبر سازه نما

 استفادهبا  FEMA P695شده در  یجفت رکورد دور از گسل معرف 22تحت  یطبقه فوالد 9و  3 (SAC) اریمع یهاسازه یاعملکرد لرزه یو احتماالت یآمار یبررس

مورد  یکیالست -با جداساز سرب  بدون جداساز وحالت  یبرا دینامیکی افزایشی لیذکر شده با استفاده از تحل یهارداخته خواهد شد. سازهپ OpenSEES افزاراز نرم

، تعیین خواهد شدبرای تمامی سطوح عملکرد  مورد مطالعه، ، یک رابطه کلی ریاضی متناظر با سازهIDAسپس با استفاده از نمودارهای  .قرار خواهند گرفت یبررس

اساز بدون جدبرای سازه  زشیفرورسطح عملکرد  یدگشکنن یهانموداربا استفاده از این روابط،  .باشدای هر سازه میاین رابطه معرف مدل احتماالتی تقاضای لرزه

شده، نمودارهای شکنندگی فروریزش  جداسازیسازه  ملکردای بر عهای لرزهسطوح مختلف شدتاحتماالتی تأثیر به منظور ارزیابی  خواهد شد. میترس و با جداساز

 تلفخم سطوحعالوه بر تأثیر توان با توجه به نمودارهای شکنندگی ترسیم شده، می رکوردهای مورد بررسی ارائه شده است. هایبرای سه سطح متفاوت از شدت

 جیطبق نتاهمچنین  الستیکی را در کاهش احتمال رخداد فروریزش مشاهده کرد. –تأثیر مثبت جداساز سرب ای احتماالتی سازه، بر عملکرد لرزه ایشدت لرزه

یافته است که نشان دهنده عملکرد احتماالتی بهتر افزایش  %81و  %100 به ترتیبطبقه  9و  3نسبت حاشیه اطمینان فروریزش در سازه  ،یشکنندگ یمنحن

 های کوتاه مرتبه است. جداساز در سازه

 کلمات کلیدی
 OpenSEESکنترل غیرفعال،   ،نمودار شکنندگی، تحلیل غیرخطی، تحلیل دینامیکی افزایشی 
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 مقدمه -1

های ها، ساختمانهای مهم همچون پلهای احداث انواع سازههای اخیر به علت افزایش جمعیت و افزایش چشمگیر هزینهدر دهه

ن تریترین و اصلیاست. یکی از مهم کرده دایپاهمیت  شیپ از شیب هاهای اتمی، بحث حفاظت از سازهو راکتور ها، بیمارستانبلند

های کنترلی در علوم متفاوتی همچون هوا و فضا، مکانیک، از سیستم .باشدهای مراقبت از سازه، استفاده از ابزارهای کنترلی میروش

های مناسب جهت کنترل ارتعاشات و کاهش ابزارهای کنترل سازه یکی از روش .[1]شود الکترونیک، مهندسی عمران و... استفاده می

، 2، فعال1این ابزارها خود به چهار نوع اصلی غیرفعال شود.پاسخ سازه در برابر بارهای وارد بر سازه است که به پیکره اصلی سازه افزوده می

داری پایینی دارند و نیاز به ی نگه. ابزارهای کنترل غیرفعال با توجه به این موضوع که هزینه[2] شوندتقسیم می 4و مختلط 3فعال مهین

. ابزارهای کنترل غیرفعال انواع متفاوتی دارند [3, 2] سازی خارجی ندارند بین مهندسان از اقبال بیشتری برخوردار هستندانرژی فعال

 کنترل هایترین انواع ابزاریکی از مهم .[4] کرد یبندمیتقس 6و میراگرها 5به دو دسته جداسازهااین ابزارها را توان ی میکل طور بهکه 

سیستم جداسازی و  ترکیبدر ( LRB)الستیکی  -جذابیت اصلی جداسازهای سرب  .باشندمی الستیکی –ی سرب سازه، جداسازها

افزودن سرب به جداساز باعث بهبود عملکرد جداساز در برابر بارهای جانبی همچنین است.  سیستم اتالف انرژی در یک ابزار کنترل

کرد. بیان  ه مهمتوان با دو شاخصیرا م یاجداساز لرزه ستمیس کیعملکرد . [6, 5] شودیف میهای خفضعیفی همچون بادها و زلزله

ه های کوتاه مرتبه و میان مرتبسازه یعیطب دوره تناوبانتقال وره تناوب طبیعی سازه است که این امر باعث مورد اول مربوط به افزایش د

مستهلک  و و سازه یپ نیب جابجایی کاهش یمناسب برا ییرایم جادیا ییدوم، توانا .ناحیه با میزان شبه شتاب طیفی کمتر خواهد شدبه 

ی محوری زیاد )جهت تحمل بار ثقلی سخت بهتوان . از خصوصیات اصلی جداسازها می[7] ای استنمودن انرژی ناشی از تحریکات لرزه

مقاوم یبرا نیشده و همچن تازه احداث یهاسازه یبراع سیستم کنترلی وارد از سمت سازه( و سختی برشی کم اشاره نمود. از این نو

 به زین یاهسته یهاروگاهیها و نها مانند پلسازه ریسا رد یالرزه یها، جداسازاینعالوه بر  .شودیموجود استفاده م یهاساختمان یساز

ه شدهای پزشکی نیز استفاده از جداسازها برای محافظت از تجهیزات حساس به ارتعاشات نظیر دستگاه همچنین .[8] اندشده برده کار

 . [1] است

 پارامترهایگوناگونی همچون خطاهای مربوط به اجرا و ساخت،  هایعدم قطعیت ،های کنترلیها و سیستمای سازههنگام ارزیابی لرزه

 در نظرهای مناسب جهت ها یکی از روشبررسی آماری و احتماالتی سازهای وجود دارد. لرزهسیستم کنترلی و نیروی پارامترهای  ،سازه

 ترینمتداولیکی از  7ها است. نمودارهای شکنندگیاز تحلیل آمده دست بهاثرات عدم قطعیت و افزایش اطمینان در نتایج  گرفتن

ای تابعی از شدت بار لرزه صورت بهرخداد خسارت را  ها هستند. این نمودارها احتمالهای بررسی و ارزیابی احتماالتی عملکرد سازهروش

 دهند. نمایش می

نرمال، احتمال رخداد خسارت را با در نظر گرفتن  لوگبا استفاده از نمودارهای شکنندگی و توابع  1980کندی و همکاران در سال 

ها با استفاده شروعی برای بررسی رفتار احتماالتی سازهبررسی کردند. این مطالعه نقطه ای مربوط به زلزله و سیستم سازههای عدم قطعیت

 .[9]شود ها بر روی پاسخ سازه محسوب میعدم قطعیت اثر از نمودارهای شکنندگی و در نظر گرفتن

الستیکی و ترسیم نمودارهای شکنندگی بر  –خواص مکانیکی جداسازهای سرب  راتیتأثنگوین و همکاران با بررسی  2019در سال 

 رییتغ یهتوج طور قابل به ،LRB کیاالست یدر سخت رییبا تغ ن نتیجه رسیدند که طیف پاسخهای اتمی جداسازی شده به ایروی نیروگاه

بدون  g 4/0 کمتر از PGAبا  ایتحریک لرزهتحت  هیشده از پا سازیجداهای اتمی و با توجه به نمودارهای شکنندگی، نیروگاه کندیم

 .[10]ند کنیعمل م بیآس

                                                           
1 Passive Control Devices 
2 Active Control Devices 
3 Semi – Active Control Devices 
4 Hybrid Control Devices 
5 Base Isolation 
6 Damper 
7 Fragility Curve 
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یک قاب بتن مسلح با جداسازهای  یالرزه یشکنندگ لیتحل و هیتجز یبرا افتهی روش بهبود کی 2020و همکاران در سال  ائویش

 .[11]در نظر گرفته شود  ترثرؤطور م تواند بهیم یاسازه یاجزا یبر رو یالرزه یتقاضاها که یطور بهکردند  شنهادیپ الستیکی-سرب

 الستیکی-با جداساز سرب ساختمان جداسازی شده یشکنندگ یهایاز منحن یامجموعه تهیه ای بهمطالعه چاندا و دبارما در طی

بررسی شده ای نزدیک و دور از گسل های لرزهیکتحرتحت  مسلح طبقه بتن 6شده  سازیساختمان جدا کی در این مقالهاند. پرداخته

 رایب. است قرارگرفته و تحلیل یسازمدلسیستم کنترلی، مورد  راتیتأثساختمان نیز برای مقایسه جداسازی نشده حالت . است

 است.استفاده شده  یشیافزا یکینامید لیتحل ی ازشکنندگ یهایمنحن برای تهیه و است شده استفاده UBC-97 از یطراح یپارامترها

 رخداداحتمال  و اندشده گرفتهدر نظر خسارت  یعنوان پارامترها به بامو حداکثر شتاب  هی، حداکثر برش پادریفت طبقاتحداکثر 

جداسازی  یهااست که ساختمان ر این موضوعبیانگ یشکنندگ نمودار جینتا. ارائه شده استمختلف زلزله  یهاشدتخسارت در برابر 

استفاده از جداساز احتمال  کهیصورت دارند در ییباال اریبس یاحتمال خرابنزدیک و دور از گسل، هر دو زلزله  رخداددر صورت  نشده

 یبرا ولی هبود ادیز نزدیک گسل یهالرزه نیزمتحت شده  سازیساختمان جدا یریپذبی. اگرچه آسدهدرخداد خسارت را کاهش می

 .[12]احتمال رخداد خسارت بسیار پایین است  دور از گسل یهالرزه نیزم

 سازیجدا یقاب ساختمان کی ی،شکنندگ لیبا انجام تحل تیاحتماال یالرزه سکیر یابیهدف ارز با 2019همکاران در سال بهاندری و 

 10مسلح  یقاب بتن کیمنظور،  نیا یدادند. برا قرار مطالعه مورد نزدیک و دور از گسل لرزه نیزم را تحت مجموعه رکوردهایشده 

برای بررسی رخداد خسارت در این مطالعه  شده گرفتههای در نظر پاسخ. است شده ظر گرفتهدر ن الستیکی -جداساز سرب طبقه با 

. عالوه باشدمی جداساز جابجاییو حداکثر بام شتاب  ثر، حداکدریفت بام، حداکثر نسبت هیبرش پا حداکثر، دریفت طبقاتحداکثر شامل 

 یهازلزله برای زلزله، حداکثر شتاببه  حداکثر سرعت زلزله، نسبت گسل کینزد یهازلزله یفرکانس یامحتو ریتأث یبررس ی، برانیبر ا

در نظر گرفته شدند،  گسل کینزد یهالرزه نیاز زم رکورد . دو مجموعهاست شده در نظر گرفته ریمتغ کیعنوان  به با اثر جهت پذیری

برای  (.cm/s/g150 از  )بیشترباال  PGAبه  PGVنسبت  یدارا یگری، و د(cm/s/g150 کمتر از )کم  PGA به PGVنسبت  یدارا یکی

. است شده استفاده، بیمختلف حالت آس ریبا فرض مقاد یشیافزا یکینامید لیتحل و هیتجزهای شکنندگی از به دست آوردن منحنی

ینحو دارد به گسل کینزد یهالرزه نیخسارت در زمرخداد احتمال  میزان در یمهم ریتأث PGA به PGVنسبت  دادمطالعه نشان  جینتا

  .[13]م، بیشتر است ک PGA به PGVبا نسبت  سهیدر مقا PGA به PGV یباال هاینسبت احتمال رخداد خسارت در که

را با استفاده از نمودارهای شکنندگی مورد  های فوالدی دو و چهار طبقهای سازهعملکرد لرزه 2017نصیرپور و همکاران در سال 

 ی داخلیهم بدون در نظر گرفتن دیوارها بار کو ی ی داخلیبا در نظر گرفتن دیوارها بار کی مطالعه موردهای . سازهدادند قرارارزیابی 

برای  هاآن د.کل سیستم دار یریپذلسختی جانبی، مقاومت و شک بر یتوجه تأثیر قابل دیوارهای داخلیزیرا  ،مورد ارزیابی قرار گرفتند

 از ریروش اب دراستفاده کردند.  1یو روش ابر از تحلیل دینامیکی افزایشیها سازه ایرفتار لرزهترسیم نمودارهای شکنندگی و بررسی 

 بهنتایج با توجه به . انتخاب شد FEMA P695 از رکورد IDA، 20 روشبرای . همچنین استفاده شدمقیاس  رکورد زلزله بدون 150

های تری نسبت به تحلیل دینامیکی افزایشی است ولی باید توجه داشت که این روش نیاز به تحلیلروش دقیق ،ی، روش ابرآمده دست

-15]ها سایر سازه نظیر پلای بررسی عملکرد لرزه، در هادر ساختمان LRB تأثیر سیعالوه بر برر .[14]است  بر زمانبیشتری دارد و 

 از نمودارهای شکنندگی استفاده شده است.نیز  [20, 19] مخازن ذخیره آب و [18] ، سدها[17

ها انجام یافته است. اما این مطالعات ای ساختمانمطالعات متعددی در زمینه ارزیابی عملکرد جداسازهای در کنترل ارتعاشت لرزه

مانند کنترل جابجایی بام، کنترل جابجایی نسبی طبقات،  مهندسیپایه  هایشاخصدر کنترل  عملکرد جداسازهارزیابی معموال بر ا

. البته همانطور که در باال اشاره شد در مطالعات محدودی این ارزیابی بر اساس [24-21]اند کنترل شتاب طبقات و غیره متمرکز بوده

تر که در برگیرنده عدم قطعیت ذاتی زلزله و عدم قطعیت شناختی پارامترهای سازه باشد نیز انجام یافته یافته های توسعهکنترل پاسخ

ای جداسازها محدود است و نیاز به العات انجام شده در بحث ارزیابی عملکرد لرزهاست. هرچند این مطالعات در مقایسه با مجموعه مط

های فوالدی با ارتفاع های متفاوت و تحت رکوردهای دهد. همچنین مطالعاتی که به صورت مشخص سازهمطالعات بیشتر را نشان می

 باالی محاسبات بسیار محدود بوده است. معیار با تعداد مناسبی از رکوردها را مطالعه کرده باشند، به دلیل حجم 

                                                           
1 Cloud Analysis 
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 و هاسازه این از استفاده باشند،می معیار رکوردهای و هاسازه جزء FEMA-P695 رکوردهای و SAC هایسازه اینکه به توجه با 

 مجموعه رکوردهای. کندمی فراهم انجام حال در هایهشپژو یا و یافته انجام هایپژوهش سایر نتایج با را مؤثرتری مقایسه بستر رکوردها

تواند تعداد مناسبی از رکوردها را برای در نظر گرفتن عدم قطعیت رکورد دور از گسل است که می 22شامل  FEMA-P695دور از گسل 

مرتبه های کوتاه طبقه که معرف سازه 9و  3دو ساختمان فوالدی  مطالعه این در رکورد به رکورد در اختیار محققین قرار دهد. همچنین

اند. از نظر آماری شاخص پایه جابجایی بدون جداساز و با جداساز از نظر آماری و احتماالتی مورد بررسی قرار گرفتهو میان مرتبه هستند 

 مورد فروریزش اطمینان حاشیهنسبت  محلی شاخص و فروریزش سطح شکنندگی منحنی کلی شاخص دوبام سازه و از نظر احتماالتی 

 مطالعات در معموال که طبقه 9 و 3 معیار هایسازه برای شکنندگی هایمنحنی استخراج کنار در بنابراین است. فتهگر قرار مقایسه

 یالرزه عملکرد احتماالتی هایشاخص اساس بر کنترلی ابزارهای عملکرد مقایسه هدف مطالعه این در است، توجه مورد ایلرزه ریسک

 مینز شتاب حداکثر مقدار اثر رکورد و در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل، به رکورد قطعیت عدم اثر بررسی بر عالوه همچنین. است بوده

 است. گرفته قرار بررسی مورد معیار سازه دو هر ایلرزه احتماالتی عملکرد بر

 ای مورد مطالعههای سازهمدل -2

 SAC  طبقه فوالدی 9و  3های معیار پژوهش از سازههای فوالدی جداسازی شده، در این ای سازهجهت بررسی احتماالتی رفتار لرزه

 شده گرفتهدر نظر ها سازهی بعد دوکه در این پژوهش مدل  اندشده یطراحی بعد سههای مذکور در دو حالت است. سازه شده استفاده

سیستم مهار جانبی در برابر بارهای جانبی همچون زلزله در نظر  عنوان بهی ویژه ریپذشکلها سیستم قاب خمشی با است. در این سازه

 .[25] است شده استفاده UBC-94 نامهنیآئهای مذکور از سازهای لرزهاست. برای طراحی و اعمال بارگذاری  شده گرفته

 SACگروه  طبقه معیار 3 سازه 1-2

 شدهی طراحمتر  89/11متر با ارتفاع کلی  78/54متر در  58/36این سازه با ابعاد پالن نشان داده شده است  1همانطور که در شکل 

دهانه به عرض  6غرب شامل  –متر و همچنین در جهت شرق  15/9دهانه به عرض  4جنوب شامل  –است. این سازه در جهت شمال 

الف پالن سازه به همراه قاب مورد -1در شکل است.  شدهی طراحطبقه  3باشد که در متر می 96/3باشد. ارتفاع هر طبقه متر می 15/9

سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی برای ای سازه با رنگ سبز نمایش داده شده است. سازه بررسی به رنگ زرد و سهم قاب از جرم لرزه

گیردار است. سقف  صورت هبها به زمین است. اتصال پای ستون شده گرفتههمراه با قاب ساده در نظر  1این سازه سیستم قاب خمشی

تن و طبقه  957ای طبقات در طبقه اول و دوم باشد. جرم لرزهدر سازه مذکور از نوع سقف کامپوزیت عرشه فوالدی می استفاده مورد

که با توجه به وجود دو قاب باربرجانبی در هر راستا، نصف جرم کل به هر قاب خواهد  است برای ساختمان سه بعدی تن 1040سوم 

پاسکال است. برای مقاطع مگا 345و  248ها به ترتیب از مصالح فوالدی با تنش تسلیم برای تیرها و ستون شده استفاده. مصالح رسید

است.  شده دادهشرح  2جدول و  1مشخصات مقاطع در جدول  .است شده استفادهشکل  W پهن بالها از مقاطع فوالدی تیرها و ستون

 .[26] ی استفاده شده استبعد دوسازی سازه مذکور از قاب در این پژوهش برای مدل
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 سازه ب(نمای قاب شرقی، الف( پالن SAC طبقه معیار گروه 3سازه  :1شکل 

Figure 1: 3-Story benchmark building of the SAC project. A)Plane B)East frame 

 

Table 1: Beam Sections of the 3-story building 

 SACطبقه معیار  3: مقاطع تیرهای سازه 1جدول 

 مقطع شماره المان مقطع شماره المان مقطع شماره المان

111 W33×118 121 W30×116 131 W24×68 

112 W33×118 122 W30×116 132 W24×68 

113 W33×118 123 W30×116 133 W24×68 

114 W21×44 124 W21×44 134 W21×44 

 

Table 2: Column Sections of the 3-story building 

  SACطبقه معیار  3های سازه : مقاطع ستون2جدول

 مقطع شماره المان مقطع شماره المان مقطع شماره المان

211 W14×257 221 W14×257 231 W14×257 

212 W14×311 222 W14×311 232 W14×311 

213 W14×311 223 W14×311 233 W14×311 

214 W14×257 224 W14×257 234 W14×257 

215 W14×68 225 W14×68 235 W14×68 

 

 SACگروه  طبقه معیار 9 سازه 2-2

 شدهی طراحمتر  19/37متر با ارتفاع کلی  73/45متر در  73/45این سازه با ابعاد پالن نشان داده شده است  2همانطور که در شکل 

دهانه به عرض  5غرب شامل  –متر و همچنین در جهت شرق  15/9دهانه به عرض  5جنوب شامل  –است. این سازه در جهت شمال 

است. متر  65/3متر و  49/5به ترتیب  نیزم ریزهمچنین ارتفاع طبقه همکف و  است.متر  96/3، 8تا  1ت طبقا باشد. ارتفاعمتر می 15/9

 ای سازه با رنگ سبز نمایش داده شده است.الف پالن سازه به همراه قاب مورد بررسی به رنگ زرد و سهم قاب از جرم لرزه-2در شکل 
ها است. اتصال پای ستون شده گرفتهسیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی برای این سازه سیستم قاب خمشی همراه با قاب ساده در نظر 

باشد. در سازه مذکور از نوع سقف کامپوزیت عرشه فوالدی می استفاده مورداست. سقف  شده گرفتهمفصلی در نظر  صورت بهبه زمین 

 1010تن، طبقه اول  965ای طبقات در طبقه همکف جرم لرزهباشد. طبقات می ترازباالتر از متر  83/1ا به یکدیگر همحل اتصال ستون
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 به صورت مشابه با ساختمان سه طبقه و با که است بعدی سه ساختمان برای تن 1070تن و طبقه نهم  989تن، طبقات دوم تا هشتم 

ها به ترتیب از مصالح فوالدی برای تیرها و ستون .رسید خواهد قاب هر به کل جرم نصف راستا، هر در باربرجانبی قاب دو وجود به توجه

 شده استفادهشکل  W پهن بالها از مقاطع فوالدی است. برای مقاطع تیرها و ستون شده استفادهمگاپاسکال  345و  248با تنش تسلیم 

ی استفاده شده بعد دوسازی سازه مذکور از قاب است. در این پژوهش برای مدل شده دادهشرح  3است که مشخصات مقاطع در جدول 

 .[26] است

 
 سازه ب(نمای قاب شرقیالف( پالن  SAC طبقه معیار گروه 9: سازه 2شکل 

Figure 2: 9-Story benchmark building of the SAC project. A) Plane B) East frame 

 

Table 3: Beam & column sections of the 9-story building 

 SACطبقه معیار  9های سازه : مقاطع تیرها و ستون3جدول 

هامقاطع ستون  مقاطع تیرها  

شماره 

 المان
 مقطع

شماره 

 المان
 مقطع

شماره 

 المان
 مقطع

شماره 

 المان
 مقطع

 
 مقطع طبقه

221 W14×370 242 W14×257 264 W14×370 286 W14×82 
همکف تا  

2 
W36×160 

222 W14×500 243 W14×455 265 W14×283 2101 W14×233  3  6تا  W36×135 

223 W14×500 244 W14×455 266 W14×109 2102 W14×257  7 W30×99 

224 W14×500 245 W14×370 281 W14×257 2103 W14×257  8 W27×84 

225 W14×370 246 W14×145 282 W14×283 2104 W14×257  9 W24×68 

226 W14×193 261 W14×283 283 W14×283 2105 W14×233    

241 W14×370 262 W14×370 284 W14×283 2106 W14×48    

  263 W14×370 285 W14×257      

 SACگروه  های معیارسنجی سازهصحت 3-2
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در  شده ارائهافزاری با نتایج سازی نرماز مدل آمده دست بهدر این پژوهش، نتایج  هاسازی سازهجهت اطمینان از روند صحیح مدل

جایی، سرعت و شتاب جاب هایها، از پاسخسنجی دادهی صحتاست. برا قرارگرفتهمورد مقایسه و ارزیابی  [26] مقاله اوتوری و همکاران

و ورد سازه به ناحیه رفتار  جهت انجام تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی [26]مطابق مقاله اوتوری و همکاراناست.  شده استفادهبام 

  .استفاده شده است 5/1مقیاس  ضریب با( ، شهر هاچینو1968 زلزله توکاچی جنوب، –)مولفه شمال  Hachinoheزلزله از ، غیرخطی

Table 4: Verification of the 3- & 9-story building responses 

 SACطبقه معیار 9و  3سنجی سازهنتایج صحت: 4 جدول

 SAC - 9  SAC - 3 

 خطا)%( OpenSEES مقاله  خطا)%( OpenSEES مقاله 

 0/44 0/427 2/95  0/99 0/983 0/7 (Hz)فرکانس

 0/461 0/459 0/43  0/185 0/17 8/1 (m)جابجایی بام

 1/15 1/168 1/56  0/92 0/84 8/6 (m/s)سرعت بام

 2m/s( 6/03 5/73 4/9  6/93 7/1 2/4(شتاب بام

 

 (1LRB)الستیکی  –جداساز سرب  -3

است این  شده دادهنشان  3که در شکل طور همان. [27] مطرح شد و تاکر ایده اولیه این نوع جداساز برای اولین بار توسط رابینسون

هسته  یک یا چندین. همچنین است شده لیتشکقرار دارند  انیم در کی صورت بهالستیکی و فوالدی که  جداساز از اتصال چندین الیه

های فوالدی برای افزایش سختی محوری است. در این نوع جداساز همانند موارد قبلی از الیه شده هیتعباز جنس سرب در مرکز جداساز 

های این نوع جداساز، عملکرد مطلوب آن در برابر بارهای سرویس شود. یکی از مزیتای شدن جداساز استفاده میو جلوگیری از بشکه

کند ولی مال بار جانبی کم، هسته سربی از حرکت افقی جداساز جلوگیری میهنگام اع کهینحو بههای خفیف و بار باد است نظیر زلزله

شود این سیستم دهد. این امر باعث میاز خود نشان می خطی شود و یک رفتار دوافزایش بار جانبی، هسته سربی جاری می محض به

الی مستهلک متو زیسهای هیسترل چرخهیرا با تشک شده دوارای ی، به نحو مطلوبی بتواند نیروی لرزهرخطیغکنترلی با استفاده از ناحیه 

های پیاپی، هسته سربی تحت بارهای رفت و برگشتی زلزله دچار پدیده همچنین با توجه به عملکرد مطلوب سرب در بارگذاری .نماید

است که  3جداساز برگشت به حالت اولیههای این نوع گذارد. یکی دیگر از مزیتنشده و یک رفتار پایدار از خود به نمایش می 2خستگی

 –. میرایی معادل جداساز سرب گرددیم برجداساز پس از رخداد زلزله به کمک خاصیت فنری و ارتجاعی الستیک به حالت اولیه خود 

  باشد.درصد می 35تا  15الستیکی حدود 

 

 

                                                           
1 Lead Rubber Bearing 
2 Fatigue 
3 Self Centering 
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 الستیکی –: شکل شماتیک جداساز سرب 3شکل 

Figure 3: Typical configuration of LRB 

 الستیکی –جداساز سرب طراحی  3-1

ها ای در ساختمانهای جداساز لرزهراهنمای طراحی و اجرای سیستمدر این پژوهش برای طراحی جداساز، از روابط ارائه شده در 

که شامل پارامترهای سطح مقطع جداساز، ارتفاع جداساز،  ( استفاده شده است. مشخصات جداسازهای استفاده شده523)نشریه شماره 

سازی جداساز سرب همچنین برای مدلشرح داده شده است.  5در جدول  باشد،سطح مقطع هسته سربی، مدول برشی و تنش تسلیم می

 .[28] استفاده شده است KikuchiAikenLRBاز کد  OpenSEESافزار الستیکی در نرم –

Table 5: Specifications of the designed LRB for 3- & 9-story buildings 

 SACطبقه معیار 9و  3سازهالستیکی به کار رفته برای کنترل    –: مشخصات جداسازهای سرب 5 جدول

 A-Rubber (m2) H-Rubber (m) A-Lead (m2) 
Shear modulus 

(N/m2) 

Yield stress 

(N/m2) 

SAC - 3 0.3421 0.18 0.0093 6.4×105 8×106 
SAC - 9 0.8355 0.5 0.0235 6.4×105 8×106 

 

 الستیکی –جداساز سرب سنجی صحت 3-2

سازی جداساز در از مدل آمده دست بهالستیکی در این پژوهش، نتایج  -سازی جداساز سرب جهت اطمینان از روند صحیح مدل

نیز است  OpenSEESکه مرجع اصلی خود راهنمای سایت  [29] در مقاله کیکوچی و همکاران شده ارائهبا نتایج  OpenSEES افزارنرم

 تغییر مکان جداساز تحت نیروی جانبی مورد-نمودار نیرو سنجی سیستم کنترلی، است. برای صحت گرفته قرارمورد مقایسه و ارزیابی 

 است. قرارگرفتهمقایسه و ارزیابی 

 

 

             

 )الف(                                                                )ب(                                                        

  سنجیبرای صحت مطالعه موردمشخصات جداساز الستیکی و )ب(  –)الف( نمودار نیرو تغییر مکان جداساز سرب  :4شکل 
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Figure 4: Verified force-displacement curve of LRB 

 مطالعه موردهای مشخصات زلزله -4

 10کمتر از  فاصله باهایی ی به رکوردکل طور بهاز گسل است.  هاآنی مهم انواع زلزله، دور یا نزدیک بودن هایبند دستهیکی از 

شود. در این پژوهش برای های دور از گسل گفته میکیلومتر، زلزله 10بیشتر از  فاصله باهای نزدیک گسل و به رکوردهای کیلومتر، زلزله

در رابطه با بررسی احتماالتی  موضوع این پژوهش که است. با توجه به شده استفادهانجام تحلیل تاریخچه زمانی از رکوردهای دور از گسل 

 رائهابرای انتخاب رکوردها از رکوردهای  حاًیترجدینامیکی افزایشی است  هایها با استفاده از نمودارهای شکنندگی و انجام تحلیلسازه

است که با  شده ارائهزلزله  22های دور از گسل است. در این دستورالعمل برای زلزله شده استفاده FEMA P695در دستورالعمل  شده

احتماالتی تأثیر سطوح مختلف به منظور ارزیابی  .معرفی شده استزلزله رکورد  44در نظر گرفتن دو رکورد افقی برای هر زلزله، در کل 

های رکوردهای مورد ، نمودارهای شکنندگی فروریزش برای سه سطح متفاوت از شدتای بر عملکرد سازه جداسازی شدههای لرزهشدت

با تقریبا سطح بندی مجموعه رکوردها به نحوی انجام شده است که تعداد رکورد در هر یک از سه دسته  .[30] است قرار گرفتهبررسی 

 یکدیگر برابر باشد.

Table 6: List of benchmark earthquakes 

 مطالعه مورد: مشخصات رکوردهای 6جدول

ID no. M Year Name Station name  ID no. M Year Name Station name 

1 6.7 1994 Northridge Beverly Hills-Mulhol  12 7.3 1992 Landers Coolwater 

2 6.7 1994 Northridge Canyon Country-WLC  13 6.9 1989 Loma Prieta Capitola 

3 7.1 1999 Duzce, Turkey Bolu  14 6.9 1989 Loma Prieta Gilroy Array 3 

4 7.1 1999 Hector Mine Hector  15 7.4 1990 Manjil,Iran Abbar 

5 6.5 1979 Imperial Valley Delta  16 6.5 1987 Superstition Hills El Centro Imp Co. 

6 6.5 1979 Imperial Valley El Centro Arrau11  17 6.5 1987 Superstition Hills Poe Road(temp) 

7 6.9 1995 Kobe, Japan Nishi-Akashi  18 7.0 1992 Cape Mendocino Rio Dell Overpass 

8 6.9 1995 Kobe, Japan Shin-Osaka  19 7.6 1999 Chi-Chi, Taiwan CHY101 

9 7.5 1999 Kocaeli, Turkey Duzce  20 7.6 1999 Chi-Chi, Taiwan TCU045 

10 7.5 1999 Kocaeli, Turkey Arcelike  21 6.6 1971 San Fernando LA-Hollywood Stor 

11 7.3 1992 Landers Yermo Fire Station  22 6.5 1976 Friuli, Italy Tolmezzo 

 (1IDA) یشیافزاتحلیل دینامیکی  -5

باشد. در این روش، سازه تحت تحلیل دینامیکی ها میهای تحلیل سازهترین روشزمانی غیرخطی یکی از دقیق تحلیل تاریخچه

های دتشسطوح مختلف گیرد. ولی برای اینکه رفتار سازه در بازه وسیعی از غیرخطی با شدت اصلی رکورد زلزله مورد ارزیابی قرار می

سطوح مختلفی ای سازه را در ، رفتار لرزهلرزه نیزمتوان با اعمال ضرایب متفاوتی به رکورد اصلی مورد ارزیابی قرار گیرد می لرزه نیزم

برای اولین بار از این ایده  [31]گویند. برترو به این نوع تحلیل، تحلیل دینامیکی افزایشی می اصطالحاًبررسی کرد که  زلزلههای شدتاز 

طوح سبا توجه به این موضوع که در روش تحلیل دینامیکی افزایشی، رفتار سازه تحت  .ای سازه استفاده نمودبرای ارزیابی رفتار لرزه

از این نوع تحلیل شامل طیف وسیعی از پاسخ سازه در برابر  آمده دست بهگیرد، نتایج مورد بررسی قرار می لرزه نیزمهای شدتمختلف 

ا برای انجام تحلیل دینامیکی افزایشی ابتد است. تردقیقباشد و نتایج حاصل از این نوع تحلیل می لرزه نیزمهای شدتسطوح مختلف 

2شدت ) سنجهبا توجه به خصوصیات و محل احداث سازه یک 
IMتواند بیشینه شتاب زمین، میشود. این پارامتر ( مناسب انتخاب می

، به علت اینکه خصوصیات سازه شده اشارهی هاامترپارشتاب طیفی متناظر با پریود اصلی سازه و... باشد. در بین  بیشینه سرعت زمین،

دهد و پراکندگی نتایج در این معیار ارائه می تریهای شدت، نتایج مطلوبسنجهشدت شتاب طیفی دخیل است نسبت به سایر  سنجهدر 

3پس پارامتر تقاضای مهندسی )س. [32] کمتر است
EDP )تواند حداکثر چرخش مفاصل پالستیک، میشود. این پارامتر انتخاب می

                                                           
1 Incremental Dynamic Analysis 
2 Intensity Measure 
3 Engineering Demand Parameter 
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م مناسب برای الگوریت یک سپسبام، حداکثر دریفت بین طبقات و... باشد.  جابجاییحداکثر شتاب بام، حداکثر برش پایه، حداکثر نسبت 

تحلیل دینامیکی افزایشی استفاده  مقیاس رکوردها دربرای  Hunt & Fillدر این پژوهش از الگوریتم  شود.انتخاب میی تحلیل سازادهیپ

 و کوسیوامواتسکه اولین بار توسط  [33] باشدسازی این نوع تحلیل میهای پیادهترین الگوریتممناسبشده است. این الگوریتم یکی از 

باشد. در این مرحله یک ضریب اولیه می Huntاولین مرحله در این الگوریتم، مرحله  5با توجه به شکل . [34] مطرح شده است همکاران

یابد. این روند تا گامی تصاعدی افزایش می صورت بههای بعدی شود. سپس ضرایب گامای انتخاب میشدت لرزه سنجهکوچک برای 

. شودمی Bracketوارد مرحله الگوریتم اولین نقطه از حد فروریزش عبور کرد  نکهیا از پسیابد که از حد فروریزش عبور کند. ادامه می

فاصله بین نقاط  ند تا زمانی که. این روشودفاصله بین نقطه قبل و بعد از فروریزش انتخاب می سوم کدر این مرحله نقطه بعدی در ی

 .شودتکمیل میفواصل بین نقاط اولیه منحنی  د. در این مرحلهشومی Fillوارد مرحله تحلیل مرحله،  نیا از پس. یابدکم شود ادامه می

در نمودار تحلیل دینامیکی افزایشی، انتخاب حد فروریزش  %20نقطه رخداد شیب  ،معیار 3 توان ازمیبرای انتخاب حد فروریزش سازه 

ازه برای فروریزش س نقطهبا در نظر گرفتن این معیارها،  در نهایت. استفاده کرد افزاریو واگرایی نرمبا استفاده از مقادیر دریفت طبقات 

 .[35] شودمشخص میترسیم نمودار شکنندگی فروریزش 

 
 Hunt & Fill: نمودار تحلیل دینامیکی افزایشی با استفاده از الگوریتم 5شکل 

Figure 5: Hunt & Fill technique steps 

 1منحنی شکنندگی -6

های گوناگونی وجود دارد که در این پژوهش از توزیع لوگ نرمال استفاده شده است. دامنه های شکنندگی، توزیعبرای ترسیم منحنی

است. برای حل  +∞تا  0دامنه پارامترهای شدت و پاسخ در بازه  که یصورت در ،باشدمی +∞تا  -∞ی در توزیع نرمال از بررس موردمتغیر 

برده  +∞تا  -∞به دامنه مقادیر پارامترها ، مطالعه موردگیری از متغیرهای  lnبا ترسیم شده است  6همانطور که در شکل این مشکل 

، از این نوع توزیع اغلب برای بررسی مسائل شده مطرح. با توجه به مشکل شودگفته میکه به این نوع توزیع، توزیع لوگ نرمال  شودمی

  βمیانگین،  µدر توزیع لوگ نرمال، شود. استفاده می 3ایو ریسک لرزه 2احتماالتی ترسیم نمودارهای شکنندگی مربوط به تحلیل خطر

رابطه مستقیمی با  x قطعیت متغیر میانه لگاریتمی است. در این توزیع نیز همانند توزیع قبلی، میزان عدم  ϴو، انحراف معیار لگاریتمی

 4تا  1بر اساس روابط  (X F(x)) یتجمعو تابع احتمال  ( X f(x)) انحراف معیار لگاریتمی دارد. روابط این توزیع برای تابع چگالی احتمال

 :[36] شودمحاسبه می

(1) 

                                                           
1 Fragility Curve 
2 Probabilistic Seismic Hzard Analysis 
3 Probabilistic Seismic Risk Analysis 

exp( )
lnX

 

lnX 
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(2) 

(3) 

 

(4) 

 

 )ب(                                       )الف(                                                        

 توزیع لوگ نرمال )الف( تابع احتمال تجمعی و )ب( تابع چگالی احتمال :6شکل 

Figure 6: Lognormal probabilistic distribution curve 

 های شکنندگیجداسازی شده با استفاده از منحنی SACهای معیار ای سازهمطالعه احتماالتی عملکرد لرزه -7

مجموعه های مورد مطالعه ابتدا بر عملکرد احتماالتی ساختماناثر مقادیر حداکثر شتاب زمین  در این مطالعه به منظور بررسی

دو حالت سپس نتایج ارزیابی عملکرد احتماالتی تحت  .است تفکیک شده PGA شدت مختلف سه سطوحبه  FEMA P695رکوردهای 

 FEMA P695در انتها کلیه رکوردهای  ترسیم شده است. PGAالستیکی برای سه سطح مختلف  –و با جداساز سرب  بدون جداساز

بدون تفکیک و به صورت یکپارچه برای ارزیابی عملکرد احتماالتی مورد استفاده قرار گرفته است و نمودارهای شکنندگی مربوط به هر 

 حالت تفکیک شده و تفکیک نشده ارائه گردیده است. دو 

برای  FEMA P695ابتدا مجموعه رکوردهای معیار دور از گسل معرفی شده در  PGAبرای تعیین این سه سطح مختلف از شدت  

 هایشود. سپس کران برابرسازه هر اند که مقادیر پاسخ شتاب طیفی هر زلزله در پریود اصلی ای مقیاس شدهطبقه به گونه 9و  3سازه 

موجود در سه دسته رکورد مورد نظر تعداد رکوردهای  ای مشخص شده است که پراکندگی تقریبا یکسانی ازمجموعه رکوردها به گونه

کران طبقه دو  3هر دسته رکورد برای سازه  بر این اساس و با هدف ایجاد تعداد رکوردهای تقریبا یکسان دروجود داشته باشد.  بررسی

g75/0  وg5/1  طبقه دو کران پایین و باالی  9مشخص شده است و برای سازهg2  وg5 در این شرایط رکوردهای تعیین شده است .

ای بزرگتر ای که شتاب کمتر از کران پایین داشته باشند در گروه رکوردهای با شدت کم، رکوردهایی که شتاب مقیاس شدهمقیاس شده

از کران باال داشته باشند در گروه رکوردهای با شدت زیاد و رکوردهای که در بین این دو کران قرار بگیرند رکوردهای با شدت متوسط 

اگانه رکوردها به صورت جددسته جه احتمال شکست سازه تحت هر یک از این یمنحنی شکنندگی و در نت است. سپسدر نظر گرفته شده 

، نمودار مقادیر سنجه شدت و مقادیر متناظر پارامتر تقاضای مهندسی هر تحلیل گیری از lnبا  در ادامهرسی قرار گرفته است. نیز مورد بر

 .دآیشود و معادله این خط به دست میک خط برازش میهای این نمودار، یها ترسیم شده است. در مرحله بعد از بین دادهلگاریتمی داده

 تحلیل دینامیکی و لگاریتمینمودارهای  ، 10تا  7در شکل باشد. ای هر سازه میمعادله این خطوط معرف مدل احتماالتی تقاضای لرزه

های احتماالتی مدلبه طور کامل به تمامی  7ترسیم شده است. در جدول  PGAهای با تفکیک سطوح مختلف شدتطبقه معیار  3سازه 

2( ( ))
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های جدید برای تمامی توان بدون انجام تحلیلمی های احتماالتیمدلبا استفاده از این  اشاره شده است. آمدهبه دست ای تقاضای لرزه

سطوح عملکرد متفاوت، منحنی شکنندگی متناظر با آن سطح عملکرد را ترسیم نمود. در این پژوهش سطح عملکرد فروریزش مورد 

 هایتشد ریزش برای حالت جداسازی شده و جداسازی نشده برای سطوح مختلفمطالعه قرار گرفته است و منحنی شکنندگی سطح فرو

PGA  سطوح رکورد مورد مطالعه به صورت یکجا نمودارهای شکنندگی بدون تفکیک  44ترسیم شده است. در مرحله بعد برای تمامی

 ترسیم شده است.   PGA هایشدتمختلف 

 

 PGA هایشدتسطوح مختلف کنترل نشده تحت رکوردهای دور از گسل با  SACطبقه معیار  3: نمودار تحلیل دینامیکی افزایشی سازه 7شکل 

 ( زیاد پ)الف( کم، )ب( متوسط و )

Figure 7: IDA of the uncontrolled 3-story building under far-fault records with different PGA intensity levels: A)low 

B)mediume C)high 

 

الستیکی  –بدون جداساز و با جداساز سرب  طبقه 3به ترتیب نمودارهای تحلیل دینامیکی افزایشی برای ساختمان  8و  7 در شکل

کم،  PGAرکوردهای مربوط به سطح شدت تحت برای ساختمان مورد نظر به ترتیب  در بخش الف، ب و پ هر شکل،ترسیم شده است. 

متوسط و زیاد تحلیل دینامیکی افزایشی انجام شده است. در این تحلیل سنجه شدت شتاب طیفی مود اول، پارامتر تقاضای مهندسی 

هر  . در این نمودارهاتعیین شده است Hunt and Fillای و تغییرات سنجه شدت با استفاده از الگوریتم حداکثر نسبت جابجایی بین طبقه

ام از تحلیل دینامیکی افزایشی است که مقادیر سنجه شدت متناظر آن گام در برابر حداکثر نسبت جابجایی بین نقطه متناظر یک گ

 فتیرد نهیشیب به دنیرس ای )پارامتر تقاضای مهندسی( در کل طول زمان تحلیل رسم شده است. افزایش مقادیر سنجه شدت تاطبقه

 زشیفرور حد یبرا FEMA-356 در شده گزارش مقدار توسط ،%10 فتیدر انتخاب. است کرده دایپ ادامه باشدیم %10 که یاطبقه نیب

 .[38, 37]و در مطالعات قبلی نیز مورد استفاده قرار گرفته است  است شده انتخاب

 

 

تحت رکوردهای دور از گسل با  الستیکی -با جداساز سرب  کنترل شده SACطبقه معیار  3نمودار تحلیل دینامیکی افزایشی سازه  :8شکل 

 ( زیادپ)الف( کم، )ب( متوسط و ) PGA  هایشدتسطوح مختلف 
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Figure 8: IDA of the controlled 3-story building under far-fault records with different PGA intensity levels: A)low 

B)mediume C)high 

بدون جداساز و با جداساز سرب  طبقه 3به ترتیب برای ساختمان  IDAنمودارهای لگاریتم طبیعی متناظر با نمودارهای  10و 9در شکل 

ای های احتماالتی تقاضای لرزههای رسم شده یک خط برازش داده شده است تا مدلالستیکی ترسیم شده است. در ادامه از بین داده –

 هر سازه مشخص شود.

 

تحت رکوردهای دور  بدون جداساز SACطبقه معیار  3تحلیل دینامیکی افزایشی سازه ای و مدل احتماالتی تقاضای لرزه: نمودار لگاریتمی 9شکل 

 ( زیادپ)الف( کم، )ب( متوسط و ) PGA هایشدتسطوح مختلف از گسل با 

Figure 9: Logarithmic curve of PSDM for 3-story building without LRB under far-fault records different PGA intensity 

levels: A)low B)mediume C)high 
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الستیکی تحت  –با جداساز سرب  SACطبقه معیار  3تحلیل دینامیکی افزایشی سازه  ایو مدل احتماالتی تقاضای لرزه : نمودار لگاریتمی10شکل 

 )الف( کم، )ب( متوسط و )ج( زیاد PGA  هایشدتسطوح مختلف رکوردهای دور از گسل با 

Figure 10: Logarithmic curve of PSDM for 3-story building with LRB under far-fault records with different PGA intensity 

levels: A)low B)mediume C)high 

( total β)دو پارامتر انحراف معیار  ،کافیست برای هر سطح عملکرد خاص ترسیم نمودارهای شکنندگی سطوح عملکرد مختلف،برای 

 ابطهدر این راستفاده شده است.  5 دست آوردن انحراف معیار از رابطه . برای بهتعیین شودمتناظر با آن سطح عملکرد ( DM)و میانه 

طبق توصیه منصوری و همکاران،  .[39] عدم قطعیت ناشی از ورودی زلزله است Dβعدم قطعیت مربوط به ظرفیت سازه و  Cβپارامتر 

استفاده شده  6از رابطه  Dβ برای محاسبه .[40]در نظر گرفته شده است  3/0ازی شده و بدون جداساز مقدار برای سازه جداس Cβمقدار 

های های تحلیل دینامیکی افزایشی و مدلاختالف مقادیر داده ∆تحلیل دینامیکی افزایشی و  هایتعداد داده Nاست. در این رابطه 

 .[41]ای است احتماالتی تقاضای لرزه

(5   )                                                                                                                                               
2 2
D Cotalt   

 

(6                             )                                                                                          0.3C       ,         

2( )

2D N


 


 

نشان داده شده است، انحراف معیار و میانه سطح عملکرد فروریزش برای شرایط مختلف محاسبه شده است.  7همانطور که در جدول 

 برای سه سطح جداساز و جداسازی شده طبقه بدون 9 و 3نمودار شکنندگی فروریزش سازه  11ها در شکل سپس با استفاده از این داده

بدون جداساز و ی برای حالت های طیفبشتامختلف ح وترسیم شده است و احتمال رخداد فروریزش متناظر با سط PGAشدت  مختلف

استفاده شده  7از معادالت خطوط جدول  dM یگزارش شده برا ریمحاسبه مقاد یبراهمچنین  نشان داده شده است. جداسازی شده

  پارامتر یو به جا قرار داده شده است( %10) زشیحد فرور Ln مقدار Y پارامتر یبه جابه این صورت است که  dM است. نحوه محاسبه

Xمقدار )dLn(M مقدار توانیکه م شودیم یمجهول کیمعادله  کیبه  لیمعادله تبد ر،یمقاد نیا یارذگی. با جاگیردقرار می dM یرا برا 

 .هر معادله محاسبه کرد

 

Table 7: PSDMs of 3- & 9-story buildings with & without LRB under different PGA intensity levels & the lognormal 
paramters of the collapse fragility curve 

و  PGAهای طبقه برای حالت بدون جداساز و جداساز برای سطوح مختلف شدت 9و  3سازه معیار  یالرزه یتقاضا تیاحتماال یهامدل:  7جدول 
 مشخصات نمودار شکنندگی متناظر با سطح عملکرد فروریزش

  PGA معادالت خط Md βD βtotal 

SAC - 3 

 کنترل نشده

 Y=1.0075X-3.4143 3/01 0/21 0/36 کم

 Y=1.0152X-3.3310 2/75 0/27 0/40 متوسط

 Y=1.0348X-3.1932 2/36 0/22 0/37 زیاد

 کنترل شده

 Y=1.2511X-4.5242 5/90 0/75 0/81 کم

 Y=1.3006X-4.3885 4/90 0/70 0/76 متوسط

 Y=1.5151X-4.0979 3/27 0/52 0/60 زیاد

SAC - 9 
 کنترل نشده

 Y=1.0083X-2.7703 1/59 0/24 0/39 کم

 Y=0.9527X-2.6220 1/40 0/28 0/42 متوسط

 Y=1.0374X-2.1771 0/88 0/28 0/41 زیاد

 Y=0.5061X-4.2880 2/11 0/32 0/44 کم کنترل شده
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 Y=0.5509X-3.9962 2/01 0/32 0/44 متوسط

 Y=0.5800X-3.7919 1/36 0/32 0/44 زیاد

 

 

 مختلف حوبرای سط بدون جداساز و جداسازی شدهی حالت برا SACطبقه معیار  9و )ب(  3: نمودار شکنندگی فروریزش سازه )الف(11شکل 

 رکوردهای حوزه دور از گسل PGAهای شدت

Figure 11: Collapse fragility curve of uncontrolled & controlled 3- & 9-story building under far-fault records with different 

PGA intensity levels 

 

الستیکی با در  –طبقه معیار بدون جداساز و با جداساز سرب  9و  3نمودارهای تحلیل دینامیکی افزایشی سازه  13و 12در شکل 

های به عنوان حد فروریزش برای تمامی مجموعه رکوردهای دور از گسل بدون تفکیک سطوح مختلف شدت %10نظر گرفتن دریفت 

PGA های دینامیکی های طیفی متناظر به دست آمده از تحلیلمال رخداد فروریزش برای شتابترسیم شده است. در مرحله بعد احت

رکورد معیار به صورت همزمان و بدون  22برای حالتی که هر  14افزایشی با استفاده از توزیع لوگ نرمال محاسبه شده است. در شکل 

برای دو حالت بدون جداساز و جداسازی شده ترسیم  طبقه 3زه نمودارهای شکنندگی ساتفکیک سطوح مختلف شدت استفاده شوند، 

 شده است. 

 

طبقه  3و )ب( نمودار تحلیل دینامیکی افزایشی سازه معیار  جداسازی شدهطبقه  3: )الف( نمودار تحلیل دینامیکی افزایشی سازه معیار 12شکل
 PGA هایشدتسطوح مختلف بدون تفکیک  بدون جداساز

Figure 12: IDA of 3-story building A) with LRB & B) without LRB under all earthquakes 
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طبقه  9و )ب( نمودار تحلیل دینامیکی افزایشی سازه معیار  جداسازی شدهطبقه  9: )الف( نمودار تحلیل دینامیکی افزایشی سازه معیار 13شکل 
 PGA هایشدت سطوح مختلف بدون تفکیک بدون جداساز

Figure 13: IDA of 9-story building A) with LRB & B) without LRB under all earthquakes 

 

سطوح مختلف بدون تفکیک  با جداسازو  بدون جداسازبرای حالت  SACطبقه معیار  9و )ب(  3: نمودار شکنندگی فروریزش سازه )الف( 14شکل 

 PGA هایشدت

Figure 14: Collapse fragility curve of A) 3-story & B) 9-story buildings with & without LRB under all earthquakes 

برای  %100و  %50، %10 اشاره شده است، شتاب طیفی فروریزش متناظر با احتمال رخدادطبقه  3برای سازه  8همانطور که در جدول 

توان پارامترهای مهمی که می جمله ازافزایش پیدا کرده است.  %52و  %34، %13به میزان  الستیکی به ترتیب –حالت با جداساز سرب 

تر باشد چه این نسبت بزرگ ( است. هرCMRو نمودارهای شکنندگی به دست آورد، نسبت حاشیه اطمینان فروریزش ) IDAاز تحلیل 

بر شتاب طیفی زلزله  %50های طیفی فروریزش با احتمال رخداد یابد. این نسبت از تقسیم میانه شتاباحتمال رخداد خسارت کاهش می

 آید. می ه دستب MCE سطح

Table 8: The increase of spectral acceleration of the collapse limit state for 3-story with and without LRB 

 بدون جداسازنسبت به سازه  جداسازی شدهطبقه معیار  3: درصد افزایش شتاب طیفی فروریزش برای سازه 8جدول 

احتمال رخداد 

 فروریزش )%(

شتاب طیفی فروریزش 

 سازه کنترل نشده

شتاب طیفی فروریزش 

 سازه کنترل شده

درصد افزایش شتاب طیفی فروریزش در سازه کنترل 

 شده نسبت به سازه کنترل نشده )%(

10 1/59 1/79 13 

50 2/29 3/08 34 

100 4/6 7 52 

 

Table 9: The increase of spectral acceleration of the collapse limit state for 9-story building with and without LRB 

 بدون جداسازشده نسبت به سازه  جداسازیطبقه معیار  9درصد افزایش شتاب طیفی فروریزش برای سازه  :9 جدول
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احتمال رخداد 

 فروریزش )%(

شتاب طیفی فروریزش 

کنترل نشدهسازه   

شتاب طیفی فروریزش 

 سازه کنترل شده

درصد افزایش شتاب طیفی فروریزش در سازه کنترل 

 شده نسبت به سازه کنترل نشده )%(

10 0/625 0/8 28 

50 0/97 1/46 51 

100 1/92 3/8 98 

 

است.  14/3و  56/1جداساز به ترتیب برابر طبقه بدون جداساز و با  3نسبت حاشیه اطمینان فروریزش برای سازه  10با توجه به جدول 

 %50، %10طبقه اشاره شده است، شتاب طیفی فروریزش متناظر با احتمال رخداد  9برای سازه  9همچنین همانطور که در جدول 

 10افزایش پیدا کرده است. در جدول  %98و  %51، %28الستیکی به ترتیب به میزان  –برای حالت کنترل شده با جداساز سرب  %100و

 محاسبه شده است. 75/2و  52/1طبقه بدون جداساز و با جداساز به ترتیب برابر  9نسبت حاشیه اطمینان فروریزش برای سازه 

Table 10: Collapse marging ratio of the 3- & 9-story buildings with & without LRB 

 بدون جداساز و با جداسازطبقه معیار  9و  3: نسبت حاشیه اطمینان سازه 10جدول 

 نسبت حاشیه اطمینان سازه کنترل شده
Con.CMR 

 نسبت حاشیه اطمینان سازه کنترل نشده
UnCon.CMR 

 تعداد طبقات ساختمان

14/3 56/1 3 

75/2 52/1 9 

 

 –و با جداساز سرب  جداسازبدون طبقه  9و  3سازه بام برای  جابجایی، چند نمونه از نمودارهای پاسخ تاریخچه زمانی 15در شکل 

ها مشاهده کرد. ای سازهتوان به وضوح تأثیر مثبت جداساز را در کاهش پاسخ لرزهشده است. با بررسی نمودارها می ارائهالستیکی 

ر سازه دیگ ،ایهای شدید، به علت جاری شدن مصالح و ورود به ناحیه غیرارتجاعی، پس از اتمام تحریک لرزهزلههمچنین هنگام رخداد زل

های استفاده از جداساز . از مزیتباقی خواهد ماندپسماند  جابجاییای یک توان برگشت به حالت اولیه خود را ندارد و در سیستم سازه

توان به باشد. با توجه به نتایج به دست آمده میپسماند می جابجاییه ناحیه غیرارتجاعی و کاهش الستیکی، جلوگیری از ورود ب –سرب 

 را مشاهده کرد. SACطبقه  9و  3پسماند برای سازه  جابجاییوضوح تأثیر استفاده از جداساز در کاهش 
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 بدون جداساز و با جداساز SACمعیار سازه طبقه  9و  3بام سازه  جابجاییزمانی  نمودار تاریخچه: 15شکل 

Figure 15: Response history of the roof displacement of the 3- & 9-story buildings with & without LRB 

 

 گیرینتیجه -8

الستیکی براساس شاخص پایه  –طبقه کنترل شده با جداساز سرب  9و  3های فوالدی معیار ای سازهدر این پژوهش عملکرد لرزه

ه مورد ارزیابی قرار گرفت فروریزش طمینانحاشیه انسبت های احتماالتی کلی منحنی شکنندگی و محلی شاخص ،جابجایی بام سازه

های شکنندگی رسم شده تنها عدم قطعیت رکورد به رکورد و عدم قطعیت مدل در نظر گرفته شده از آنجا که در رسم منحنی .است

به سه دسته رکورد با مقادیر  FEMA P695است به منظور در نظر گرفتن عدم قطعیت حداکثر شتاب زلزله، مجموعه رکوردهای معیار 

صه با بررسی نتایج به دست آمده، خالی این دسته رکوردها مورد مقایسه قرار گرفته است. شدت تفکیک شده و منحنی شکنندگمختلف 

 باشد:نتایج به شرح زیر می

طبقه ( 9) 3 های تاریخچه زمانی انجام شده بر روی سازهبا توجه به نتایج به دست آمده از تحلیلاز نظر ارزیابی جابجایی بام سازه  -

( با انحراف 45)% %73الستیکی نسبت به سازه بدون جداساز به طور میانگین به میزان  –جداساز سرب بام سازه با  جابجاییمعیار، 

( طبقه با جداساز نسبت به سازه بدون 9) 3( کاهش یافته است. حداکثر و حداقل مقادیر کاهش پاسخ بام سازه 16)% %9معیار 

کاهش جابجایی بام سازه ناشی از  باشد.( می11)% %41( و 69)% %88جداساز تحت مجموعه رکوردهای مورد بررسی به ترتیب 

همانطور که مشخص است هم از نظر کاهش میانگین جابجایی بام و هم از اشد. بای و افزایش میرایی سازه میکاهش تقاضای لرزه

طبقه  3ازه طبقه داشته است که ناشی از پریود کمتر س 3در سازه  ینظر کاهش عدم قطعیت رکورد به رکورد جداساز عملکرد بهتر

 ای و افزایشالستیکی با کاهش تقاضای لرزه –باشد. همچنین جداساز سرب های کوتاه مرتبه میو اثر بیشتر جداساز در سازه

شود که این امر باعث سازه کمتر وارد ناحیه غیرخطی تر کاهش یابد و دامنه ارتعاش در طول زمان سریعشود میرایی باعث می

 ها شده است. در سازهپسماند  جابجاییکاهش 

هر ر خسارات وارد بدریفت بین طبقات، باعث کاهش ای و در نتیجه تقاضای لرزهطبق نتایج منحنی شکنندگی، جداساز با کاهش  -

 %100و  %50، %10های انجام شده، شتاب طیفی فروریزش متناظر با احتمال رخداد . طبق تحلیلطبقه شده است 9و  3سازه دو 
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( %98و  %51، %28و ) %52و  %34، %13( طبقه به ترتیب به میزان 9و ) 3الستیکی برای سازه  –برای حالت با جداساز سرب 

طبقه به صورت  9و  3برای سازه بت به سازه بدون جداساز جداساز نسبا پریود سازه  باید توجه داشت که. افزایش پیدا کرده است

فی درصد افزایش شتاب طیمقایسه ای نیز متفاوت است. بنابراین و در نتیجه درصد کاهش تقاضای لرزه کندتغییر میمتفاوتی 

 3جداساز در دو سازه تواند معیار مناسبی در زمینه مقایسه عملکرد نمیبدست آمده از منحنی شکنندگی این دو سازه  فروریزش

افزایش پریود در محاسبات آن اختالف که این به همین منظور شاخص محلی نسبت حاشیه اطمینان فروریزش  .طبقه باشد 9و 

 طبقه و در دو حالت بدون جداساز و با جداساز مورد مقایسه قرار گرفته است.  9و  3برای دو سازه نیز در نظر گرفته شده باشد 

(  75/2) 52/1( و 14/3) 56/1طبقه بدون جداساز )با جداساز( به ترتیب برابر  9و  3اطمینان فروریزش در سازه نسبت حاشیه  -

های حاشیه اطمینان محاسبه یابد. با بررسی نسبتتر باشد، احتمال رخداد خسارت کاهش میباشد. هرچه این نسبت بزرگمی

طبقه حاشیه اطمینان فروریزش را به ترتیب  9و  3شود که جداساز سرب الستیکی طراحی شده برای سازه مشاهده میشده، 

این نتایج به صورت مشابه با نتایج آماری حاصل از شاخص جابجایی بام نشان دهنده عملکرد بهتر افزایش داده است.  %81و  %100

 طبقه است. 9ه، در مقایسه با سازه طبق 3جداساز در کاهش احتمال فروریزش سازه 

ازه ای هر دو سهمچنین عالوه بر بررسی اثر عدم قطعیت رکورد به رکورد، اثر مقدار حداکثر شتاب زمین بر عملکرد احتماالتی لرزه -

ه کم بهای با حداکثر شتاب زمین معیار مورد بررسی قرار گرفته است، که نتایج نشان دهنده عملکرد مثبت جداساز در زلزله

 باشد.های کوتاه مرتبه میخصوص در سازه
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Probabilistic seismic performance evaluation of the steel 

frame buildings controlled with lead rubber bearings 

(LRBs) 

Maziar Fahimi Farzam1*, Mir amir yousefi 

Department of Civil Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran  

ABSTRACT  
The probabilistic analysis could effectively apply the effects of uncertainty in the structural analysis, where 

fragility curves are a well-established technique for the probabilistic evaluation of the structural performance. 

Notably, incremental dynamic analysis (IDA) is one of the most common analytical methods for obtaining 

fragility curves. In this study, the statistical and probabilistic seismic performance of 3- and 9-story steel buildings 

are investigated under 22 pairs of far-fault records introduced in FEMA P695. The seismic performance of both 

uncontrolled and controlled buildings with LRB is studied using IDA. Then, a general mathematical equation 

corresponding to each structure will be determined for all damage states known as the probabilistic seismic 

demand model (PSDM) of the structures. Using this equation, the collapse fragility curve of the structures will 

be determined for both uncontrolled and controlled structures with LRB. To evaluate the possible impact of 

different levels of seismic intensities on the performance of the isolated structure, the collapse fragility curves for 

three different levels of intensities of the benchmark records are presented. According to the collapse fragility 

curves, in addition to the effect of different levels of seismic intensity on the seismic performance of the structure, 

it is possible to see the positive effect of the LRB in reducing the probability of collapse. Also, the collapse margin 

ratio (CMR) in the 3- and 9-story buildings has increased by 100% and 81%, respectively, which indicates the 

better performance of the LRB isolators in low-rise structures. 
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