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چکیده
میراگرهای جرمی تنظیمشونده و میراگرهای سیال تنظیمشونده از انواع سیستمهای کنترل غیرفعال در سازه میباشند که به منظور کاهش
پاسخهای سازهای ساختمانها در برابر زلزله استفاده میشوند .در این تحقیق عملکرد ساختمانهای بلند مجهز به این دو نوع از میراگرها
در برابر زلزلههای حوزه نزدیک و حوزه دور مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتهاند .بدین منظور یک ساختمان بیست و چهار طبقه با سیستم
قاب خمشی فوالدی ویژه درنظر گرفته شده و تحلیلهای دینامیکی در دو حالت کنترل شده و کنترل نشده با استفاده از هفت رکورد زلزله
حوزه نزدیک و حوزه دور انجام یافته است .همچنین این ساختمان در پنج حالت و با درصدهای جرمی ،سختی و میرایی مختلف مدلسازی
شده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد که کاهش پاسخ سازه در ساختمانهای بلند ،به علت تأثیر بیشتر مودهای باالتر در زلزله
حوزه نزدیک از زلزله حوزه دور بیشتر است؛ همچنین میراگر جرمی عملکرد بهتری در مقایسه با میراگر سیال در کاهش پاسخها دارد.
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 -1مقدمه
در تئوری مدرن کنترل سازهها ،روش های کنترل ارتعاشات در چهار گروه غیرفعال ،فعال ،نیمهفعال و مرکب طبقهبندی میشوند
] .[1سیستمهای کنترل غیرفعال سیستمهایی هستند که بدون نیاز به هیچگونه منبع انرژی ،ارتعاشات ناشی از زلزله و یا باد را مستهلک
میکنند .میراگر جرمی تنظیمشونده ( )TMDو میراگر سیال تنظیمشونده ( )TLDاز جمله سیستمهای کنترل غیرفعال میباشند که به منظور
کاهش پاسخهای سازهای ساختمانها در برابر زلزله و باد استفاده میشوند ] .[2فرضیهی میراگر جرمی تنظیمشوندهبرای اولین بار در سال
 1909توسط فرامبرای کاهش حرکات سالن کشتیها مورد استفاده قرار گرفت ].[3در همین راستا ،این مفهوم مورد توجه ویژهی محققان
بسیاری قرار گرفت و آنها این سیستم را جهت کنترل ارتعاشات ،تحت بارهای متعددی مورد بررسی قرار دادند ] .[4اولین نظریه دربارهی
میراگرهای جرمی تنظیمشونده در سال  1928توسط ارموندرویدو دن هارتگارائه گردید؛ این تئوری اولیه برای یک سیستم یک درجه آزادی
نامیرا ،تحت اثر بارهای هارمونیکی مطرح گردید ] .[5در سال  2004وونگ و چی ،میراگر جرمی را به عنوان یک سیستم اتالف انرژی زلزله
در سازهها مورد بررسی قرار دادند .تحقیقات آن ها نشان داد که این میراگر در کاهش پاسخ انرژی سازههایی با دوره تناوب متوسط تا زیاد
بسیار مؤثرتر از سازههایی با دوره تناوب کوتاه میباشد .همچنین نتیجه گرفتند که میراگر جرمی در کاهش حداکثر انرژی جنبشی و انرژی
کرنشی بسیار مؤثر است ] .[6زهرایی و قنادی اصل با تحقیقاتی که بر روی میراگر جرمی نصب شده بر روی ساختمانهای میانمرتبه انجام
دادند ،نشان دادند که مشخصات زلزله تأثیربسزایی بر راندمان آنها دارد ] .[7تا سال  2010سختی و میرایی میراگر ،دو پارامتر اصلی و مهم
در اغلب معیارهای طراحی میراگرهای جرمی تنظیمشونده بود و جرم میراگر در این معیارها ،یک مقدار از پیش تعیین شدهای داشت .اما در
همین سال ،مارانو و همکارانش روش طراحی کامل تری را پیشنهاد دادند که در آن ،جرم سیستم نیز به عنوان یکی از پارامترهای طراحی در
نظر گرفته شده است ].[8
اما اصول کلی عملکرد میراگرهای سیال تنظیمشونده همانند میراگرهای جرمی تنظیمشونده است و این میراگر توسط حرکات
لمبری مایع درون مخازن ،انرژی ارتعاشی وارده به سازه را مستهلک میکند .مشخصات میراگر سیال به گونهای تنظیم و انتخاب میشود که
فرکانس تالطم مایع درون میراگر با فرکانس ارتعاش سازه هماهنگ شود .از سیستم میراگر سیال تنظیمشونده برای اولین بار در اوایل قرن
بیستم برای کنترل ارتعاشات ناشی از امواج دریا در کشتیهای اقیانوسپیما استفاده شد و در نیمهی دوم قرن بیستم برای کنترل نوسانات و
جنبشهای آزاد با دوره تناوب باال در ماهوارهها به کار رفت .با توجه به اینکه میراگر سیال تنظیمشونده به گونهای طراحی میشود که فرکانس
اصلی آن با فرکانس ارتعاشات سازه برابر باشد و تحریک آن در واقع همان تغییرمکانهای سازه است ،در مخازن با عمق زیاد ،قسمت پایین
آب نوسان نمیکند و تحرک نمیپذیرد .اما در مخازن کم عمق به دلیل اینکه تقریباً تمامی جرم مایع در نوسانات شرکت میکند ،میرایی و
استهالک انرژی بیشتر است؛ به همین دلیل با اینکه پدید ه شکست امواج در مخازن با عمق زیاد در تحریکهای شدیدتری اتفاق میافتد،
برای دستیابی به استهالک بیشتر ،از مخازن کمعمق به عنوان میراگر سیال تنظیمشونده استفاده میشود ] .[9بنابراین مهمترین مسئله در
خالل تحریکات دینامیکی شدید ،نحوهی مدل کردن امواج غیرخطی آب در مخزن است .در سال  1992فوجینو و همکارانش مدل غیرخطی
دو بعدی را برای حرکت مایع با عمق کم در مخازن چهار ضلعی بسط دادند .نتایج بارگذاری هارمونیک سازهی دارای میراگر سیال سازگاری
خوبی با این مدل دو خطی نشان داد ] .[10بانرجی و همکارانش در سال  2000از طریق مطالعات عددی نشان دادند که اگر پارامترهای
طراحی یک میراگر سیال به درستی انتخاب شود اینسیستم میتواند در کنترل پاسخ لرزهای سازهها بسیار مؤثر باشد .مدل عددی میراگر
استفاده شده در این مطالعه مدل تئوری آب کمعمق سان و همکارانش بود ] .[11در گذشته اغلب مطالعات آزمایشگاهی ،در خصوص
میراگرهای سیال تنظیمشونده تحت حرکات پایه با دامنه کوچک بودند ] [9و ] .[12اما در سال  2003و  2004لی و همکارانش به منظور
کنترل پاسخ لرزهای سازه های بلند ،تحقیقاتی در خصوص میراگرهای مایع چندگانه انجام دادند .در مدلسازی آنها فشار دینامیکی مایع درون
مخزن در حال نوسان با استفاده از روش حجم سیال و پاسخ سازه براساس حل معادالت حالت به دست میآید .مدل عددی و همچنین
آزمایشگاهی آنها کاهش پاسخ به میزان  40درصد تغییرمکان سازه را نشان داد ] .[13بانرجی در سال  2004با انجام یکسری آزمایشات بر
روی ی ک سازه یک درجه آزادی مجهز به میراگر سیال نشان داد که این میراگر در کنترل پاسخ سازه تحت حرکات زمینلرزه با باند پهن مؤثر
است .همچنین در این آزمایش ها نشان داده شد که نسبت عمق و جرم ،پارامترهای بسیار مؤثر در میراگر سیال است ].[14
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در اغلب تحقیقات گذشته از سیستمهای کنترلی  TMDو  TLDبه طور مجزا بر روی سازههای مختلف استفاده شده و تنها به
بررسی اثر هرکدام از این سیستمها تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک یا دور پرداخته شده است و تاکنون تحقیقی در خصوص مقایسه اثر این
دو میراگر بر روی یک سازه با مشخصات ثابت انجام نشده است ،همچنین در این تحقیق اثر نوع بارگذاری زلزله (حوزه نزدیک و دور) و تغییر
محتوای فرکانسی نیروی زلزله و همچنین اثر متفاوت برای جرم میراگرها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

 -2طراحی بهینه میراگرها
هدف اصلی در طراحی میراگرهای جرمی و سیال تنظیمشونده تعیین پارامترهای متناسب با سازه برای جرم ،میرایی و سختی این
میراگرها میباشد .عملکرد این میراگرها عالوه بر پارامترهای آن ها به نوع بارگذاری وارده نیز بستگی دارد .در نتیجه بایستی با توجه به اهداف
مورد انتظار،مقادیر متناسب و بهینه برای این پارامترها تعیین گردد .روشها و روابط متفاوتی برای طراحی بهینهی این میراگرها در سازههای
با رفتار خطی ارائه شده است ،که از جمله آنها می توان به تحقیقات دن هارتوگ ،تسای و لین ،ویالورد ،سان و فوجینو اشاره کرد .در این
تحقیق جهت محاسبه پارامترهای بهینهی میراگر جرمی از روش صادق و ه مکارانش و برای محاسبه پارامترهای میراگر سیال از روش ناوو
وهمکارانش استفاده شده است.
 -1-2روابط میراگر جرمی تنظیمشونده
در سال  ، 1997صادق و همکارانش با اصالح روش پیشنهادی ویالورد ،روابطی را برای پارامترهای بهینه  TMDتحت تحریک زلزله
پیشنهاد کردند .بررسی روش ویالورد نشان داد که در نسبتهای جرمی بیش از  0/005نسبت میرایی دو مود اول سازه و میراگر جرمی
یکسان نمیشود ،لذا مقادیر بهینه نسبت فرکانسی و میرایی میراگر را به گونهای به دست آوردند که اختالف بین میرایی دو مود اولیه سازه و
میراگر به حداقل برسد ] .[15آنها نسبتهای بهینه را برای سیستمهای با میرایی  0/02و  0/05و نسبتهای جرمی میراگر  0/005تا 0/15
به دست آوردند و سپس روابط زیر را برای سیستم یک درجه آزادی پیشنهاد کردند:
()1
()2

1

μ

]𝑓 = 1+μ [1 − β√1+μ
μ

β

𝜉 = 1+μ + √1+μ

در روابط فوق f ،نسبت فرکانسی ξ ،نسبت میرایی میراگر β ،میرایی سازه و  μنسبت جرم میراگر میباشد .خطای روابط فوق به
ترتیب  0/2و  0/4درصد میباشد.نمودار مربوط به روابط ( )1و ( )2در شکل  1آورده شده است .با توجه به شکلهای زیر مشاهده میشود
که هر چه میرایی سازه بیشتر میشود ،نسبت فرکانسی نیز با واحد فاصله بیشتری میگیرد و همچنین نسبت میرایی بهینه میراگر افزایش
مییابد .با توجه به نتایج ارائه شده مشخص میشود که با افزایش نسبت جرمی میراگر فاصله نسبت فرکانسی از واحد افزایش مییابد و نسبت
میرایی بهینه نیز افزایش مییابد.
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شکل : 1پارامترهای بهینه پیشنهادی صادق و همکاران برای میراگر جرمی با نسبتهای جرمی و میرایی متفاوت ]. [15

صادق و همکارانش جهت بررسی میزان مؤثر بودن روش پیشنهادیشان ،سی سازه یک درجه آزادی مجهز به میراگر جرمی و بدون
آن را با زمان تناوبهای بین  0/1تا  3ثانیه را با نسبتهای میرایی دو و پنج درصد تحت پنجاه و دو رکورد زلزله بررسی کردند و به نتایج زیر
دست یافتند:


سازه مجهزبه میراگر جرمی میتواند پاسخ تغییرمکان وشتاب سازه راکاهش دهد ،این کاهش در میراگری با نسبت میرایی
دو درصد چشمگیر است.



افزایش نسبت جرمی پاسخ سازه راکاهش میدهد.



میراگر جرمی برای سازههای با نسبت میرایی کم ،اثر بیشتری دارد.



هنگامیکه میرایی میراگرکم باشد ،حرکت آن نسبت به سازه زیاد است و این مسئله در طراحیها باید مدنظر قرار گیرد.

صادق و همکارانش همچنین روابطی برای پارامترهای بهینه میراگر در سازه های چند درجه آزادی ارائه کردند ،به این ترتیب که
برای این سازه ها نسبت جرمی (رابطه ( ) )3به صورت نسبت جرم میراگر به جرم اصلی در نظر گرفته میشود.
µ

()3

𝑀

=

∅1 𝑇 [𝑀]∅1

که در آن [M] ،ماتریس جرم و  ∅1شکلهای مودی اصلی هستند.
بررسیهای عددی انجام شده بر روی سازه سه طبقه با نسبت میرایی صفر ،سازه شش طبقه با نسبت میرایی پنج درصد و سازه ده
طبقه با نسبت میرایی دو درصد نشان داد که نسبت فرکانسی بهینه برای یک سازه چند درجه آزادی با نسبت جرمی  ،µبرابر با نسبت
فرکانسی بهینه یک سازه یک درجه آزادی با نسبت جرمی  φ( φµدامنهی شکل مود ارتعاشی سازه در محل نصب میراگر) میباشد.
()4

μφ

1

]𝑓 = 1+μφ [1 − β√1+μφ

و نسبت بهینه میرایی سیستم چند درجه آزادی برابر با نسبت میرایی سیستم یک درجه آزادی ضربدر  φمیباشد .یعنی:
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()5

β

]𝜉 = 𝜑 [1+μ + √1+μ

در این روابطf ،نسبت فرکانسی میراگرجرمی؛  ξنسبت میرایی میراگر β ،نسبت میرایی سازه؛  µنسبت جرم میراگر به جرم سازه و
 φدامنهی مود اول ارتعاش با توجه به ضریب مشارکت مودال در محل نصب میراگر است.
 -2-2روابط میراگر سیال تنظیمشونده
برای شبیهسازی کردن TLDها روشهای مختلفی ارائه شده است که از جمله آن میتوان به روش جرم تودهای و تئوری موج خطی
اشاره کرد .روش جرم تودهای که در این مقاله نیز از آن استفاده شده است ،در سال  1963توسط هوسنر پیشنهاد شد .در این روش ،جداره
میراگر سیال تنظیمشونده ،صلب فرض شده است .فشار هیدرودینامیکی ایجاد شده توسط لزجت سیال داخل تانک به علت بارگذاری دینامیکی
به صورت جداگانه به صورت فشار آنی و فشار لزجی لحاظ شده است .فشار آنی متناسب با شتاب تانک اما در جهت مثبت است .فشار لزجی
به ارتفاع موج و فرکانس لزجی سیال بستگی دارد .بنابراین ،هر دوی فشارهای هیدرولیکی میتوانند توسط دو جرم معادل پیوسته به تانک
شبیهسازی شوند .شکل  ،2یک بیان شماتیکی از مدل جرم تودهای را نشان میدهد ،که  M0جرم صلب متصل شده به تانک در ارتفاع  H0و
 M1جرم آنی(ضربهای) متصل شده با فنرهای با سختی  k/2در ارتفاع  H1است.

شکل : 2مدل جرم تودهای برای یک  TLDمستطیلی ]. [16

در سال  1971نیومارک و روسن بلوس و همچنین در سال  2007جین و همکارانش برای تانکهای مستطیلی ،روابطی تخمینی
برای این پارامترها ارائه کردند ]:[16
𝐿

()6

𝑓𝑚

()7

𝑓𝑚

𝐿
2

𝑓1.7∗( )/ℎ

)) (0.83 . 𝑡𝑎𝑛ℎ(1.6∗ℎ𝑓/
𝐿
2

) (1.6∗ℎ𝑓/

= 𝑀1

𝑓𝑚

])𝐻0 = 0.38 . ℎ𝑓 . [1 + 𝛼 ( 𝑀 − 1

()8

0

2

()9

𝐿
2

)𝑓𝑡𝑎𝑛ℎ(1.7∗( )/ℎ
2

= 𝑀0

𝑚 . 𝐿/2

] )

𝐿

) (

2

𝐿/2
𝑓
. ( 𝐻 ) + 0.63. 𝛽. ℎ2 . √0.28. ( 𝑀 .

𝑓1 ℎ

𝑓

𝑓

𝑓𝑚
𝑀1

𝐻1 = ℎ𝑓 . [1 − 0.33.

در این روابط mf ،جرم سیال داخل هر تانک β = 2 ،و  α = 1.33پارامترهای به علت لنگر هیدرودینامیکی روی پایهی تانک،
 hfارتفاع سیال b ،و  Lابعاد تانک است.
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 -3معرفی مدل سازهای

مدل سازه ای در نظر گرفته شده در این مقاله ،یک ساختمان فلزی بیست و چهار طبقه با کاربری مسکونی است ،که در یک منطقه
با خطر نسبی زلزله خیلی زیاد واقع است .ابعاد پالن ساختمان  20متر در  15متر و ارتفاع طبقات آن  3/3متر در نظر گرفته شده است.
سیستم سازهای مقاوم در مقابل زلزله این ساختمان ،قاب خمشی ویژه میباشد .شکل  ،3پالن و نماهای سازه در نظر گرفته شده را ارائه کرده
است .جهت بارگذاری ثقلی سازه مذکور از آییننامه بارگذاری ایران (مبحث ششم مقررات ملی ساختمان) استفاده شده است ،که در آن بار
مرده و زنده طبقات به ترتیب  600و  250کیلوگرم بر سانتی متر مربع در نظر گرفته شده است .این مقادیر برای طبقه بام به ترتیب  600و
 150کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشند .بارگذاری لرزهای نیز مطابق با ویرایش چهارم استاندارد  2800ایران انجام شده است .برای طراحی
سازه نیز آییننامه AISC-2010و نرمافزار  SAP2000استفاده شده است .جدول  ،1مقاطع نهایی تیرها و ستونها را ارائه نموده است.
جدول : 1مشخصات سازه
شماره طبقات

مقاطع ستونها

مقاطع تیرها

1-6

TUBO 440X440X40

IPE 600

7-12

TUBO 440X440X35

IPE 600

14و13

TUBO 440X440X35

IPE 550

15-18

TUBO 440X440X30

IPE 550

19-24

TUBO 440X440X25

IPE 500

شکل : 3پالن و نماهای ساختمان  24طبقه.

براساس نتایج تحلیل مودال این ساختمان ،زمان تناوب مود اول ،دوم و سوم به ترتیب برابر با  1/03 ،2/95و  0/58ثانیه به دست
آمده است .همچنین جرم کل سازه برابر با  1339/3تن میباشد.
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 -3طراحی و مدلسازی میراگرها
 -1-3میراگر جرمی تنظیمشونده

برای طراحی میراگرهای جرمی تنظیمشونده در مدل سازهای فوق ،یکی از اصلیترین پارامترها ،جرم میراگر میباشد .معموالً جرم
میراگر را به صورت درصدی از جرم کل سازه بیان میکنند:
()10

𝑠𝑚 × 𝑚𝑑 = μ

که در آن μ ،نسبت جرمی و  msنیز نشاندهنده جرم کل سازه میباشد.
از پارمترهای مؤثر دیگر جهت مدلسازی ،سختی میراگر میباشد که رابطه زیر توسط زهرایی و قنادیاصل برای آن پیشنهاد شده
است ]:[7
𝑠𝑚

()11

2

s

𝑘d = 4𝜋 2 μ𝑓 2 T

که در آن Ts ،زمان تناوب اصلی سازه و  fنسبت فرکانسی  TMDمیباشد.
آخرین پارامتر تأثیرگذار بر رفتار این نوع از میراگرها ضریب میرایی است .رابطه زیر توسط زهرایی و قنادیاصل برای ضریب میرایی
پیشنهاد شده است ]:[7
𝑚

𝑠 𝑐d = 4𝜋μ𝑓ξ T

()12

s

که در آن ξ ،نسبت میرایی  TMDنامیده میشود.
در این مقاله ،پنج نسبت جرمی (یک ،سه ،پنج ،هفت و نه درصد) برای میراگر جرمی تنظیمشونده استفاده شده و با قرارگیری
میراگرها بر روی طبقه آخر ،پنج مدل سازهای ساختمان بیست چهار طبقه با میراگر جرمی تنظیمشونده تحلیل میگردد .مشخصات میراگرهای
جرمی برای نسبتهای جرمی مختلف در جدول  2ارائه شده است.
جدول  :2مشخصات میراگرهای جرمی تنظیمشونده
موقعیت قرارگیری میراگر

طبقه بیست و چهارم

μ
0/01

)𝒌𝒅(kg/s2
59142/9

)𝒄𝒅 (kg/s
7272/76

0/03

169875/35

33011/36

0/05

271661/79

66571/6

0/07

365411/31

105059/15

0/09

451867/94

146968/02

 -2-3میراگر سیال تنظیمشونده
یکی از پارامترهای بسیار مؤثر در عملکرد میراگرهای سیال تنظیمشونده ،فرکانس لزجی سیال است که میتوان آن را ازرابطه زیر
به دست آورد ]:[16
()13
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در این مقاله ،فرکانس لزجی سیال با فرکانس طبیعی اولیه ساختمان برابر در نظر گرفته میشود .فرکانس طبیعی اولیه ساختمان
مورد مطالعه برابر  0/338هرتز ( 2/95ثانیه) میباشد .میرایی سطح موج در یک تانک مستطیلی ( )ζfدومین پارامتر مؤثر بر پاسخ سیستم
سازه-میراگر سیال تنظیمشونده است که می توان آن را از طریق رابطه ارائه شده توسط سان محاسبه نمود ]:[16
𝐿

()14

𝑓𝑓 √𝑔. ℎ

) + 𝑆] . ℎ

𝑓2.ℎ
𝑏

( . [1 +

𝑓𝜔𝑓𝑣
2

√ = 𝑓𝜁

که در آن vf ،لزجت سینماتیکی سیال و  Sضریب ناخالصی سطح است که این ضریب عددی مابین صفر و  2میباشد.
بنابراین ضریب میرایی و سختی معادل هر میراگر سیال تنظیمشونده را میتوان از روابط زیر به دست آورد ]:[16
()15

𝑓𝜁 𝑓𝜔 𝑓𝑚𝐶 = 2
𝑓3. 𝑔. 𝑀1 2 ℎ

()16

𝑚𝑓 𝐿2

=k

تعداد تانکهای مورد نیاز ( )Nنیز طبق رابطه زیر به دست میآید ]:[16
𝑠𝑚 µ .
𝑓𝑚

()17

=𝑁

در رابطه ( ms ،)17جرم کل سازه در مود ارتعاش و  mfجرم مایع داخل هر تانک میباشد که  mfبه صورت رابطه زیر محاسبه
میشود ]:[16
𝐿 𝑚𝑓 = 𝜌. ℎ𝑓 . 𝑏.

()18

که در آن ρ ،چگالی آب ( 1000کیلوگرم بر متر مربع) hf ،عمق سیال b ،و  Lعرض و طول تانک میباشد.
مشخصات میراگرهای سیال تنظیمشونده و تعداد تانکهای مورد نیاز برای پنج درصد جرمی مختلف (یک ،سه ،پنج ،هفت و نه
درصد) برای ساختمان بیست و چهار طبقه این تحقیق در جداول  3و  4ارائه شده است.
جدول  :3مشخصات TLDها برای ساختمان مورد مطالعه
ساختمان

)mf (kg

fζ

)M0 (kg

)M1 (kg

)k (kg/s2

)C (kg/s

 24طبقه

1350

0/00947

233/84

1041/7

1182/8

54/25

جدول  :4تعداد تانکهای تخمین زده شده برای نسبتهای جرمی مختلف
ساختمان  24طبقه

(%)µ

1

3

5

7

9

N

10

30

50

70

90

-3-3نحوهی مدلسازی میراگرها
در این مقاله از نرم افزار SAP2000برای مدلسازی میراگرها استفاده شده است .در شکل  4نحوه مدلسازی میراگر جرمی و در شکل
 5نحوه مدلسازی میراگر سیال با استفاده از المان  linkنشان داده شده است .جرم میراگر جرمی تنظیمشونده به صورت جرم متمرکز در گره
 1به مدل اختصاص داده شده است و در میراگر سیال تنظیمشونده جرم استاتیکی در گرههای  1و  3و جرم دینامیکی در گره  2به مدل
اختصاص داده شده است.
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شکل  :4جزئیات مدلسازی میراگرجرمیتنظیمشونده

شکل : 5جزئیات مدلسازی میراگر سیال تنظیمشونده.

 -4انتخاب رکوردهای زلزله
در این مقاله ،برای بررسی پاسخهای سازه ای ساختمان کنترل نشده و کنترل شده توسط میراگرهای  TMDو  TLDاز تحلیل
تاریخچه زمانی خطی استفاده شده است .در این تحلیل با اثر دادن شتاب زمین ،به صورت تابعی از زمان ،در تراز پایه ساختمان و به کارگیری
معادالت متعارف دینامیکی پاسخهای سازهها به دست میآید .اساس تحلیل تاریخچه زمانی استوار بر اعمال رکورد حرکت زمین بر سازه است.
بنابراین انتخاب و مقیاس نمودن رکورد زلزله یکی از مهمترین مسائل در این نوع تحلیلها است .شتابنگاشتها با توجه به فاصلهای که از
گسل دارند به دو دسته نزدیک به گسل و دور از گسل تقسیم میشوند .چنانچه شتابنگاشت توسط ایستگاهی ثبت شود که فاصله آن ایستگاه
از مرکز گسل کمتر از  20کیلومتر باشد به آن شتابنگاشت نزدیک به گسل و اگر فاصله ایستگاه از مرکز گسل بیشتر از  20کیلومتر باشد به
آن شتابنگاشت دور از گسل میگویند.فاصله از گسل موضوع بسیار مهمی در انتخاب شتابنگاشت میباشد چون میتواند پاسخهای بسیار
متفاوتی بر روی سازه داشته باشد ].[17
رکوردهای ثبت شده از زمینلرزههای اخیر نشان میدهد که زلزلههای حوزه نزدیک دارای ویژگیهای متفاوتی نسبت به زلزلههای
حوزه دور میباشند .در مجموع بیشتر این ویژگیها ،در اثر پدیده مهم جهتپذیری پیشرونده در زلزلههای حوزه نزدیک میباشد .نگاشتهای
حاصل از حوزه نزدیک ،دارای یک پالس شدید و غالب سرعت در فرکانسهای کوچک هستند و این درحالی است که چنین ویژگی در
رکوردهای حوزه دور دیده نمیشود ] .[18در این تحقیق از هر دو نوع شتاب نگاشت زلزله برای ارزیابی مدلهای توصیف شده در بخش 3
استفاده شده است .بدین منظور از چهارده شتابنگاشت مطابق جدول  5استفاده شده است .الزم به ذکر است که تمامی این شتابنگاشتها
مطابق با آییننامه زلزله ایران (استاندارد  )2800مقیاس گردیدهاند.

 -5ارزیابی نتایج تحلیل دینامیکی
از آنجایی که بیشینهی مطلق پاسخ سازه تنها در یک لحظه اتفاق میافتد ،جهت ارزیابی مقایسه پاسخها ،عالوه بر بیشینهی مطلق
پاسخها از روش جذر میانگین مربعات ( )RMSپاسخ سازه در طول مدت تحلیل نیز استفاده میگردد که معادله آن طبق رابطهی زیر به دست
میآید ]:[20
()19
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در این رابطه yi ،نشان دهندهی پاسخ سازه در زمان  t iو  nبیانگر تعداد گامهای زمانی است که پاسخ سازه در آن محدوده سنجیده
میشود.
جدول : 5مشخصات شتابنگاشتها][19
نام شتابنگاشت

ایستگاه

سال وقوع

بزرگا (ریشتر)

فاصله از گسل
(کیلومتر)

Kobe, Japan

Nishi-Akashi

1995

6/9

28/7

Superstition Hills

EL Centro Imp.Co.

1987

6/5

35/8

Hector Mine

Hector

1999

7/1

26/5

San Fernando

LA - Hollywood Stor

1971

6/6

39/5

Friuli, Italy

Tolmezzo

1976

6/5

20/2

Manjil, Iran

Abbar

1990

7/4

40/4

Landers

Yermo Fire Station

1992

7/3

23/6

Loma Prieta

Saratoga-Aloha

1989

6/9

17/2

Cape Mendocino

Petrolia

1992

7

4/5

Northridge-01

Sylmar-Olive View

1994

6/7

16/8

Kocaeli,Turkey

Izmit

1999

7/5

5/3

Gazli,USSR

Karakyr

1976

6/8

12/8

Chi-Chi, Taiwan

TCU084

1999

7/6

8/9

Nahanni, Canada

Site2

1985

6/8

6/5

نوع شتابنگاشت

حوزه دور

حوزه نزدیک

به منظور مقایسه عملکرد میراگرهای جرمی و سیال تنظیمشونده ،از نتایج پاسخهای شتاب ،سرعت ،تغییرمکان و برش پایه مدل
سازهای استفاده میگردد .شکلهای  6و  ، 7نمودار تاریخچه زمانی شتاب و سرعت ساختمان بیست و چهارطبقه را تحت زلزله حوزه دور
 Hector Mineو زلزله حوزه نزدیک  Northridge-01در حالت کنترل نشده و حالت کنترل شده برای میراگرهای جرمی و سیال تنظیمشونده
با نسبت جرمی یک درصد ارائه نموده است.
Hector Mine Earthquake

Northridge-01 Earthquake
Uncontrolled
)With TLD (µ=1%

40

30

20
)Time (s

10

0

)Acceleration (m/s²

)With TMD (µ=1%

Uncontrolled

)With TMD (µ=1%
)With TLD (µ=1%

25

20

15

)Time (s

10

5

)Acceleration (m/s²

5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
0

شکل : 6نمودار تاریخچه زمانی شتاب طبقه 24ام در حالت کنترل نشده و کنترل شده با  TMDو  TLDتحت زلزله HectorMineو .Northridge-01
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Hector Mine Earthquake

Northridge-01 Earthquake

3

1/5

1

Uncontrolled

-1

)With TMD (µ=1%

)Velocity (m/s

0

-0/5

1
0
Uncontrolled
)With TMD (µ=1%

-1/5

)With TLD (µ=1%
40

20

30

)Time (s

10

-2

)With TLD (µ=1%

-2
0

-1

)Velocity (m/s

0/5

2

-3
25

20

15

5

10

0

)Time (s

شکل : 7نمودار تاریخچه زمانی سرعت طبقه  24ام در حالت کنترل نشده و کنترل شده با  TMDو  TLDتحت زلزله HectorMineو .Northridge-01

با توجه به شکلهای  6و  7مشاهده میشود که عملکرد هر دو میراگر جرمی و سیال تنظیمشونده در کاهش پاسخهای سازهای
ساختمان بیست و چهار طبقه مناسب و قابل توجه است .همچنین می توان نتیجه گرفت که میراگر جرمی تا حدودی عملکرد بهتری نسبت
به میراگر سیال دارد .جهت ارزیابی میزان تأثیر میراگر جرمی و سیال تنظیمشونده تحت این زلزلهها ،نسبت  RMSپاسخ سازه با میراگر به
RMSپاسخ سازه بدون میراگر در سازه  24طبقه محاسبه شده است .تابع  Ψبرای بیان نسبت  RMSپاسخ سازه دارای  TMDیا  TLDبه
 RMSپاسخ سازه بدون  TMDیا  TLDمورد استفاده قرار میگیرد که از رابطه زیر به دست میآید]:[21
()20

× 100Ψ

𝐷𝐿𝑇𝑋𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑇𝑀𝐷,

𝑋 = )(X

𝐷𝐿𝑇𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑇𝑀𝐷,

در شکلهای  8و  ،9نسبت پاسخهای ساختمان  24طبقه در حالت کنترل شده با  TMDبه حالت کنترل نشده تحت زلزلههای
حوزه دور و نزدیک در درصد جرمهای مختلف نشان داده شده است.

شکل : 8نسبت سرعت (سمت راست) و شتاب (سمت چپ) در حالت کنترل شده با  TMDبه حالت کنترل نشده تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک.

شکل  : 9نسبت تغییرمکان (سمت راست) و برش پایه (سمت چپ) در حالت کنترل شده با  TMDبه حالت کنترل نشده تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک.
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با توجه به شکل  8مالحظه می شود که بیشترین کاهش پاسخ شتاب تحت زلزله حوزه دور و نزدیک در نسبت جرمی نه درصد و
به ترتیب به میزان  66.14و  69.91درصد می باشد .همچنین بیشترین کاهش پاسخ سرعت نیز در زلزله حوزه دور و نزدیک در نسبت جرمی
نه درصد و به ترتیب به میزان  58.19و  64.14درصد می باشد .با توجه به شکل  9مالحظه میشود که بیشترین کاهش پاسخ تغییرمکان نیز
تحت زلزله حوزه دور و نزدیک در نسبت جرمی سه درصدو به ترتیب به میزان  36.09و  40.81درصد حاصل شده است .این مقادیر برای
پاسخ برش پایه در زلزله حوزه دور و نزدیک به ترتیب  47.13و  49.87درصد است .بنابراین به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که میراگر
جرمی در زلزله حوزه نزدیک تا حدودی عملکرد بهتری نسبت به زلزله حوزه دور دارد.
در شکلهای  10و  11نسبت پاسخهای ساختمان  24طبقه در حالت کنترل شده با  TLDبه حالت کنترل نشده تحت زلزلههای
حوزه دور و نزدیک در درصد جرمهای مختلف نشان داده شده است.

شکل : 10نسبت سرعت (سمت راست) و شتاب (سمت چپ) در حالت کنترل شده با  TLDبه حالت کنترل نشده تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک.

شکل : 11نسبت تغییرمکان (سمت راست) و برش پایه (سمت چپ) در حالت کنترل شده با  TLDبه حالت کنترل نشده تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک.

با توجه به شکل  10مالحظه می شود که بیشترین کاهش پاسخ شتاب تحت زلزله حوزه دور و نزدیک در نسبت جرمی نه درصد و
به ترتیب به میزان  60.7و 71.51می باشد .این نسبت برای کاهش پاسخ سرعت تحت زلزله حوزه دور و نزدیک در نسبت جرمی نه درصد و
به ترتیب به میزان  29.11و  48.11درصد حاصل شده است .با توجه به شکل  11مالحظه میشود که بیشترین کاهش پاسخ تغییرمکان
تحت زلزله حوزه دور و نزدیک در نسبت جرمی یک درصد و به ترتیب به میزان  6.26و  7.78درصد میباشد .این میزان برای پاسخ برش پایه
تحت زلزله حوزه دور ونزدیک نیز در نسبت جرمی یک درصد و به ترتیب به میزان  -6.14و  27.08درصد حاصل شده است .همانند نتیجهای
که برای میراگر جرمی حاصل شد می توان گفت که میراگر سیال نیز در زلزله های حوزه نزدیک عملکرد بهتری نسبت به زلزله حوزه دور
داشته است.
در شکلهای  12تا  14میزان کاهش پاسخ سرعت ،تغییرمکان و برش پایه سازه  24طبقه تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک در
حالت کنترل شده با سیستمهای  TMDو  TLDبه ازای نسبتهای جرمی مختلف نشان داده شده است.
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شکل : 12نسبت سرعت طبقه 24ام در حالت کنترل شده با  TMDو  TLDبه حالت کنترل نشده تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک به ازای نسبتهای جرمی مختلف.

شکل : 13نسبت تغییرمکان طبقه 24ام در حالت کنترل شده با  TMDو  TLDبه حالت کنترل نشده تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک به ازای
نسبتهای جرمی مختلف.

شکل : 14نسبت برش پایه سازه  24طبقه در حالت کنترل شده با  TMDو  TLDبه حالت کنترل نشده تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک به ازای
نسبتهای جرمی مختلف.

از شکلهای  12تا  14مالحظه میشود که کاهش پاسخهای سازهای ساختمان مورد مطالعه در حالت کنترل شده با سیستم TMD

بیشتر از حالت کنترل شده با سیستم  TLDاست .همچنین ساختمان  24طبقه تحت زلزله حوزه نزدیک در حالت کنترل شده با هر کدام از
سیستمهای  TMDیا  TLDعملکرد بهتری دارند.
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نتیجه گیری-6

 طبقه دارای میراگر جرمی تنظیمشونده و میراگر سیال تنظیمشونده تحت24  به مقایسهی رفتار یک ساختمان،در این مقاله
 تغییرمکان و برش پایه این سازه تحت این زلزلهها مورد بررسی، سرعت، همچنین مقادیر شتاب.زلزله های حوزه دور و نزدیک پرداخته شد
: نتایج به دست آمده به شرح زیر است.قرار گرفت
 طبقه دارای میراگر جرمی تنظیمشونده تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک مشاهده شد که24 با مقایسه رفتار ساختمان
 پاسخهای سازهای را به طور قابل توجهی کاهش میدهندکه این،استفاده از میراگرهای جرمی و سیال تنظیمشونده
.کاهش تحت زلزلههای حوزه نزدیک بیشتر از زلزلههای حوزه دور است



، سرعت، پاسخها (شتاب،نتایج بدست آمده نشان میدهد که میراگرهای جرمی و سیال تنظیمشونده به یک میزان
تغییرمکان و برش پایه) را کاهش نمیدهند و در هریک از آنها درصدهای کاهش متفاوت است به طوری که میزان
.کاهش پاسخ ها توسط میراگر جرمی بیشتر از میراگر سیال است



بررسی نسبتهای جرمی مختلف برای هر دو میراگر در نظر گرفته شده نشان میدهد که پاسخهای سازهای ساختمان
مورد مطالعه در یک درصد جرمی یکسان به یک مقدار بهینه نمیرسند به گونهای که هرکدام از پاسخها در یک نسبت
 همچنین شتاب و سرعت در نسبتهای جرمی باالتر و تغییرمکان و برش.جرمی متفاوت به مقدار بهینه خود میرسند
.پایه در نسبتهای جرمی پایینتر کاهش بیشتری دارند



بررسی ها نشان داد که استفاده از میراگرهای جرمی و سیال تنظیمشونده باعث کاهش چشمگیری در پاسخهای شتاب و
.سرعت میشود و پاسخ های تغییرمکان و برش پایه را به مقدار خیلی کمی کاهش میدهند



.نتایج به دست آم ده حاکی از عملکرد بهتر میراگر جرمی تنظیم شوندهنسبت به میراگر سیال تنظیم شونده میباشد
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