
          های متصلتحلیل دینامیکی مجزای سازه

 چکیده

نیز متناسب با رشد جمعیت رو به افزایش است. ازطرفی  وسازهاساخت، شهرهاکالننشینی در با گسترش زندگی شهر

ه ها شدی بین آنها و کاهش فاصلهی شهری،دلیلی بر افزایش ارتفاع سازهافزایش قیمت زمین و کمبود اراضی در محدوده

اکثرموارد اهدافی توجه بسیاری از مهندسان و محققان بوده است و در ها موردشده در بین ساختماناست. فضای خالی ایجاد

هم و مقاصد معماری باعث ایجاد های نزدیکای ساختمای مجاور، کنترل رفتار لرزهچون ایجاد دسترسی بین دو سازه

-های صنعتی از جمله پاالیشگاهها در مجموعهشود. همچنین مواردی از اتصال بین سازههم میی مجاوراتصال بین دو سازه

 های مختلف وهای متصل در زمینهنتیجه گستردگی موضوع سازهشود. دروفور یافت میفتی بهها و سکوهای نها، نیروگاه

هایی پژوهشگران مختلف در سرتاسر دنیا را به چالش کشیده است. بررسی اهمیت بررسی رفتار دینامیکی چنین سازه

های مجاور متصل در برابر ینه سازهدهد که کیفیت اتصال بین دو سازه و ارتعاش بهموضوعات پژوهشی محققان نشان می

-های متصل و همچنین زمانبه اهمیت اتصال بین سازهتوجهتوجه بوده است. در این پژوهش باهای دینامیکی بیشتر موردبار

های متصل را توان سازهی متصل، روشی ارائه شده است که با استفاده از آن میبر بودن مدلسازی و تحلیل کل مجموعه

-ی مجاور تحلیل و بررسی کرد. مبنای روش درنظرگرفتن اندرکنشگرفتن اثر اندرکنش با سازهت مجزا و با درنظرصوربه

دهد ناشی از سختی جانبی ی متصل رخ میهای موجود بین دو سازه در دو مرحله است؛ اندرکنش اول که بین دو سازه

متصل از هم و قرار دادن فنری در محل اتصال بر روی ی مجاور تحت بارهای جانبی هست که با جداسازی مجموعهسازه

باشد که اثر آن از طریق عضو رابط بین دو ها میگردد. اندرکنش دوم ناشی از جابجایی جرمها، لحاظ میهر یک از سازه

هادی، شود. در روش پیشنشود. برای لحاظ کردن اندرکنش جرمی،از محاسبات در فضای موداالستفاده میسازه منتقل می

های متصل،مورد توجه قرار گرفته است. وجود میرایی ای سازهمیرایی عضو رابط به عنوان پارامتریمؤثر در رفتار لرزه

گردد که برای تحلیل آننیاز به استفاده از روش تحلیل مودال در المان اتصال باعثغیر کالسیک شدنسیستم مورد بررسی می

امه نیچیده و غیر رایج، پاسخ دینامیکی سازه تعیین گردد. ابتکاری که در این پایانباشد تا با محاسبات پغیر کالسیک می

ی غیر کالسیکو روابط تحلیل کالسیک ساده برای رسیدن به پاسخ نهایی ی حوزهارائه شده است، استفاده از روابط اولیه

س آید، سپتاب طیفی برای هرمود بدست میکه با محاسبات مودال کالسیک مقادیر شصورتاینباشد. بههای متصل میسازه

-درصد دارند اعمال می 5های میراییغیر از با محاسبات مودال غیر کالسیک ضرایب کاهش طیف برای مودهایی که نسبت

های متنوع دقت روش پیشنهادی را تائید و گردد. بررسی مثالشود و درنهایت به روش کالسیک پاسخ نهایی سازه تعیین می

 کند.های متصل مطلوب ارزیابی میاز آن را برای تحلیل مجزای سازهاستفاده 
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