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 مطالعه تحليلي و آزمايشگاهي جداسازي كف طبقات در طراحي لرزه اي سازه ها
 

  دكتر منصور ضيايي فر- دكتر محسن غفوري آشتيانيآقاي:انمجري
  مهندس حسن پورمحمدآقاي:همكار

  
ها مورد مطالعه  سازه اي در اين تحقيق سيستم جداسازي كف طبقات به عنوان يكي از روشهاي كنترل پاسخ لرزه

ها  در بخش اول مباني نظري اين سيستم. باشد حليلي وآزمايشگاهي قرار گرفته كه شامل دو بخش عمده ميت
هاي جداسازي شده كف  سيستم. ها در برابر زلزله ارائه شده است شامل اصول پايه و تحليل ديناميكي اين ساختمان

ها بسيار  موجود براي تحليل اين سيستمباشد كه روشهاي  هاي غير كالسيك ميرائي مي طبقات از انواع سيستم
وقت گير و پيچيده است لذا در اين تحقيق با استفاده از تقليل ديناميكي و ساده سازي آن يك روش ساده براي 

هاي مختلف  ها تحت زلزله تحليل عددي اين سيستم. ها در برابر زلزله ارائه شده است تحليل ديناميكي اين سيستم
  ها در برابر زلزله و بررسي جزئيات  رزيابي دقت روش ساده شده، موثر بودن اين سيستمبررسي شده كه شامل ا

گيري  روش پيچيده انتگرال ساده به از روش حاصل هاي نتايج نشان دهنده نزديكي پاسخ. باشد كف مي سيستم اي سازه
هاي ساختماني را تعيين نمود  هاي اين سيستم توان پريودها و نسبت ميرائي همچنين با روش ساده مي. زماني است

   كه نتايج نشان دهنده نزديكي پريودها و نسبت ميرائي هاي روش ساده به روش پيچيده مودهاي موهومي
بررسي نتايج عددي نشان داده كه تغيير مكان اسكلت ساختمان هاي جدا شده كف طبقات در برابر زلزله . باشد مي

  .اي دارد هاي جدا نشده كاهش قابل مالحظه نسبت به ساختمان
در بخش دوم اين تحقيق به منظور كاربردي نمودن روش جداسازي كف طبقات، جداساز االستومري مسلح به 

بخش نظري شامل اصول پايه و سختي . حلقه هاي فلزي مورد بررسي نظري، عددي وآزمايشگاهي قرار گرفته است
تحليل به روش اجزاي محدود و بخش آزمايشگاهي شامل مراحل ساخت و موثر قائم، بخش عددي شامل نتايج 

در ساخت جداسازهاي االستومري مسلح به حلقه هاي فلزي عوامل متعددي از . باشد مي  آزمايش اين جداساز ها
هاي مونتاژ كننده، وجود شيار در حلقه ها  و كنترل دماي پخت موثر  جنس حلقه ها، شكل و تعداد ميله: جمله

در مطالعه آزمايشگاهي، تعداد چرخه هاي بار گذاري، دامنه هاي مختلف تغيير مكان برشي، ميزان افت . باشد يم
نتايج تحليلي، عددي و . قائم جداساز، سختي موثر قائم و برشي و نسبت ميرائي موثر مورد بررسي قرار گرفته است

همچنين مقايسه . باشد  به حلقه هاي فلزي ميآزمايشگاهي بيانگر عملكرد مناسب جداسازهاي االستومري مسلح
نتايج حاصل از رابطه ارائه شده با نتايج عددي و آزمايشگاهي نشان دهنده دقت باالي سختي موثر قائم بدست آمده 

  . باشد از روش پيشنهادي مي
وان يكي توان به عن باشد كه سيستم جداسازي كف طبقات را مي نتيجه كلي بدست آمده بيانگر اين مطلب مي

توان  هاي فلزي، مي ها در نظر گرفت، همچنين با توجه به عملكرد جداساز مسلح به حلقه هاي كنترل سازه از روش
  .از اين جداساز در جداسازي لرزه اي بخصوص در جداسازي كف طبقات استفاده كرد
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