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چكیده طرح:
جداگـر ابـداع شـده نوعـی جداگـر ابتکاري و نو مي باشـد كـه با به كار بردن روشـي خـاص در طراحي 
سـتون هاي پايـه امـکان جداسـازي لـرزه اي سـازه را بـه وجـود آورده اسـت. در توصیـف هندسـه سـازه 
ابداعـي مي تـوان اظهـار داشـت كـه ايـن جداگـر بـا قسـمت˄  شـکل بـا اتصـال نـرم دوراني بـه زمین 
متصـل مي شـود كـه هـم ارز بـا تکیه گاه پاندول اسـت؛ قسـمت˅  با اتصال نـرم دوراني به سـقف وصل 
مي شـود و وزن سـازه را بـه پايیـن عضو I كـه نقش میله پانـدول را دارد منتقل مي كنـد. دو عضو ˅ و ˄ 
شـکل در پـالن بـر هـم عمودنـد و بـا عضو دو سـر مفصـل I به هم وصـل شـده اند. اتصال نـرم دوراني 
هـم در طـول میلـه اثـر كـرده و طـول میلـه را بـه طـول مؤثـر میلـه تبديـل مي كنـد. در نهايـت جداگر 
سـاخته شـده در عیـن پايداري پاسـخ بهینه اي نشـان مي دهـد كه جداگرهاي مرسـوم موجود تـا اين حد 
قابلیـت جداسـازي را ندارنـد. جداگر در ابعاد آزمايشـگاهي سـاخته شـده و بـا اعمال وزن سـازه روي میز 
لـرزه دانشـگاه تبريـز )میـز لـرزه 6 تني با ظرفیـت فركانسـي 20 هرتز و دامنه 20 سـانتی متـر( آزمايش 
شـده و نتايـج به صـورت ابـزار دقیـق برداشـت شـده اسـت. نتايـج آزمايشـات و بررسـی های عـددی و 
تحلیلـی بـه وضـوح نشـان می دهـد كه شـتاب منتقل شـده بـه اجـزاي سـازه و در نتیجه انـرژي ذخیره 
شـده در اجـزا كـه عامـل تخريب و تسـلیم شـدن ا جزا بـوده و همچنین تنـش، برش و لنگر خمشـی نیز 
بـه طبـع آن بیـش از نود درصـد كاهش يافته و جابجايی سـازه روان و اثر شـالقی زلزله حذف می شـود.
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