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چکیده
قراگیری کشور ایران در کمربند لرزه ای آلپ هیمالیا و نیز آسیب پذیر بودن سیستم های متداول
سازه ای سبب میشود تا سیستم های کنترل غیر فعال در اولویت طراحی مهندسان سازه و زلزله باشد تا
با طراحی و اجرای سازه های دارای میراگرهای انرژی ،میزان جذب و استهالک انرژی زلزله را به کمک
این ابراز باال برده و سازه و ساکنان آن را از خطرات احتمالی زلزله مصون نگاه دارند .در این تحقیق دو
نمونه قاب  9طبقه فوالدی دارای سیستم قاب ساده با بادبند هم محور و بار دیگر با میراگر ویسکوز در
نرم افزار  sap2000V18مورد تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی با استفاده از  7زلزله مقیاس شده قرار
گرفته اند و مقیاس ها با استفاده از نرم افزار  seismosignalو  Excelطبق آیین نامه  0022ویرایش
 4صورت گرفته اند .نتایج حاصله نشان می دهدکه میراگرهای ویسکوز نسبت به بادبند های هم محور
رایج در سازه های فوالدی میزان انرژی لرزه ای رابه صورت چشمگیری جذب میکنند.
واژگان كلیدی :میراگر ویسکوز ،کنترل غیر فعال ،بادبند هم محور ،سازه فوالدی.
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 -1مقدمه
یکی از چالش های اصلی فعلی در مهندسی سازه و زلزله ،توسعه ایده های طراحی ابتکاری در محافظت بهتر از سازه ها و به
همراه آنها ساکنان و محتویات آنها در برابر اثرات تخریبی نیروهای مخرب محیطی مانند باد ،امواج و زلزله ها است.
در روش ها مرسوم ،ساختمان با استفاده از ترکیبی از سختی ،شکل پذیری و همچنین استهالک انرژی در برابر زلزله از خود
مقاومت نشان می دهد ،مقدار میرایی در این قبیل ساختمان ها بسیار کم است از اینرو انرژی مستهلک شده در محدوده رفتار
االستیک سازه ناچیز می باشد .لذا در هنگام زلزله های قوی ،ساختمان از محدوده ی رفتار االستیک خارج شده و با تغییر
مکان های چرخه ای غیراالستیک در عضوها سبب جذب و اتالف انرژی منتقل شده به سازه و جلوگیری از انهدام سازه
می گردد .در این روش بوجود آمدن مفاصل پالستیک در برخی از نقاط خاص موجب وارد شدن خسارتی به سازه شده که در
برخی موارد شدت خسارت به اندازه ای است که قابل تعمیر نمی باشد.
روشهای متداول بهسازی لرزه ای که عموما سبب افزایش سختی سازه ها می شوند مانند افزودن دیوار برشی و یا اضافه کردن
بادبندها به سازه عالوه بر پرهزینه بودن و ایجاد خلل در کاربری سازه به زمانی نسبتا طوالنی نیاز دارد چرا که تقویت سایر اعضا
را ن یز ایجاب می کنند .در سالهای اخیر تحقیقات زیادی برای گسترش و پیشرفت کنترل سازه ها با تاکید ویژه در کاهش پاسخ
ساختمان ها و پلها در برابر نیروی باد یا زلزله انجام شده است.
ایده ی استفاده از میراگرهای انرژی در سازه به منظور کنترل ارتعاشات لرزه ای در سال  2970با مطالعات تحلیلی و
آزمایشگاهی آقای کلی و همکارانش مطرح شد (لطف اللهی ،م و خالقی ،ر  .)4 :2809 ،نتایج حاصله در مورد چگونگی کاربرد
سیستم های جذب انرژی ،منجر به ارائه ی ضوابط معتبری در خصوص کاربرد این نوع سیستم ها شده است .به طوری که
انجمن مهندسین عمران امریکا در  ، ASCE-7تحلیل سیستم های میراگر را با استفاده از سه روش طیف پاسخ ،نیروی جانبی
معادل و روش های غیر خطی ارائه نموده و به نحوه ی طراحی این گونه سیستم ها و شرایط بارگذاری لرزه ای آنها پرداخته
است .این سیستم ها براساس استفاده از منابع انرژی به سه دسته ی کلی سیستم های کنترل غیر فعال ،فعال و نیمه فعال
تقسیم می شود.
نقش اساسی وسایل استهالک انرژی غیر فعال وقتی که به یک سازه ملحق شده اند ،جذب یا مصرف یک بخش از انرژی ورودی
است ،که بدان وسیله تقاضای استهالک انرژی روی اعضای سازه ای اولیه را می کاهد و خرابی های سازه ای ممکن را حداقل
می کند .در سال های اخیر تالش های جدیدی برای توسعه ی مفهوم استهالک انرژی غیر فعال یا میرایی اضافی به صورت یک
دانش فنی عملی به عهده گرفته شده است و تعداد زیادی از این وسایل بر روی سازه ها در سرتاسر جهان نصب شده است
(.)5 :1997 ،Soong, T.T., Dargush, G.F.
کنترل غیر فعال یکی از روش های اجرایی و عملی جهت افزایش عملکرد لرزه ای سازه هاست که در میان این سیستمها
بیشترین کاربرد را دارد چرا که در این سیستم ها اثر میرایی بدون اعمال انرژی خارجی بر روی یک سیستم میراگر حاصل
می گردد و عملکرد این وسایل به و اسطه ی حرکت ناشی از زلزله صورت می گیرد که رفتاری در جهت استهالک انرژی از خود
نشان می دهند .یکی از انواع سیستم های کنترل غیر فعال مورد استفاده در جذب و استهالک انرژی میراگر اصطکاکی است.
 -2سیستم های كنترلی
کنترل ارتعاشات سازه ها به معنی کاهش در پاسخ تغییر مکان و یا شتاب سازه (مهم ترین عوامل ایجاد خرابی به هنگام زلزله)
است .برای ایجاد سهولت در مطالعه ی روش های مختلف کنترل ،طبقه بندی های مختلفی صورت گرفته است .مبنای برخی
از این طبقه بندی مشخصه های دینامیکی سازه ها و برخی دیگر محل و نحوه ی توزیع عامل کنترل کننده در ساختمان است.
اما کلی ترین و متداول ترین روش طبقه بندی براساس نحوه ی عملکرد سیستم کنترل است .در این طبقه بندی
پر کاربرد ترین سیستم های کنترل به دو گروه غیر فعال و فعال تقسیم می گردد:
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 .2کنترل سازه ای غیر فعال
 .0کنترل فعال (مدرن و کنترل کالسیک)
روش کنترل غ یر فعال ،اجرایی و قابل اعتماد تر از روش کنترل فعال می باشد .دلیل این است که کنترل فعال وابستگی زیادی
به نیرو های خارجی دارد و عملکرد دقیق باید توسط دستگاه هایی تامین شود که این دستگاه ها سالیان زیادی در حالت
ساکن قرار دارد و فراخوانی آنها بعد از چندین سال مشکالتی دارد .برخالف کنترل فعال ،کنترل غیر فعال به نیروی خارجی و
تجهیزات حساس نیاز ندارند.
روش های طراحی سیستم های کنترل غیر فعال سازه ای ،تفاوت های عدیده ای با روش های متداول طراحی لرزه ای دارند.
در ابتدا سیستم های کنترل شامل سیستم های ایزوله لرزه ای و سی ستم های اتالف انرژی می شود .سیستم های اتالف انرژی
در دو دهه اخیر توسعه یافته اند که عمدتا با افزودن این میراگر به سازه می توان با اتالف انرژی ناشی از بارهای خارجی مانند
زلزله ،از خرابی کلی سازه جلوگیری کرد و ماهیت سازه را حفظ نمود ()5 :1997 ،Soong, T.T., Dargush, G.F.
روش های کنترل غیر فعال عبارتند از)9 :2005 ،Hwang, J.SH.( :
 .2جداگرهای لرزه ای
 .0میراگرهای تنظیم شده جرمی )(TMD
 .8میراگرهای اصطکاکی
 .4میراگرهای سیال ویسکوز
 .5میراگرهای ویسکو االستیک
 .6میراگرهای هیسترزیس فلزی تنظیم شونده.
 -3تاریخچه
میراگرهای ویسکوز اولین بار در نیمه ی پایانی قرن  29برای خنثی سازی اثرات ضربه ی توپ ها در کشتی استفاده شد .در
نیمه اول قرن بیستم وارد کمپانی اتومبیل سازی شد .در مهندسی عمران شروع مطالعات حدودا با اواخر جنگ سرد با تمرکز بر
پاسخ های لرزه ای سازه بود ( .)2966 ،Bhuta&kovalدر اواخر دهه  2902جهت استفاده این نوع میراگر در صنعت
ساختمان ،آزمایشاتی در مرکز ملی مهندسی زلزله در دانشگاه  buffaloدر نیویورک انجام شد .از میراگرهای ویسکوز در
مهندسی هوا فضا و برای جذب انرژی ناشی از پرتاب موشک نیز استفاده شده است .در سال  2990یک سیستم میراگر برای
کاهش پاسخ دینامیک سازه پیشنهاد شد ( .)2990 ،Symans&Constantinouهمچنین بسیاری از محققان روی موضوع
موقعیت بهینه میراگرهای ویسکوز در قاب ها و یا نیروی میرایی بهینه متمرکز شده اند ( .)0228 ،Uetani et alجهت توسعه
ی کاربرد میراگرهای ویسکوز در سازه ها روشهای محاس باتی ساده شده ای برای تحلیل عکس العمل های سازه ای با میراگر
ارائه گردید(  .) Chopra et alهمچنین در تحقیق دیگری موقعیت بهینه ی میراگرهای ویسکوز ،در قاب های محیطی بدست
آمده است (.)0229 ،Lin et al
 -4میراگر ویسکوز
سازه های متداول ،انرژی زلزله را از طریق تسلیم شدن یا گسیختگی مصالح ساختمان جذب می کنند .برای مثال انرژی
زلزله موقعی که تیرها و ستون های فوالدی مفاصل پالستیک را ایجاد می کنند؛ جذب می شود ،یا وقتی که سازه های بتنی
ترک برمی دارد یا سازه های بنایی غیر مسلح محتویات داخلی اش به شکست می رسد؛ این جذب انرژی صورت می گیرد.
میراگر های ویسکوز یک راهکار در تسلیم شدن یا گسیختگی ارائه می کند که روشی در جذب انرژی زلزله به حساب
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می آید .میراگر های ویسکوز می توانند تقریبا همه ی انرژی زلزله را جذب کنند و سازه را بی عیب و دست نخورده و آماده
برای استفاده فوری بعد ا ز یک حادثه نگه دارند .میراگرهای ویسکوز نیرویی را تامین می کنند که همیشه در مقابل حرکت
سازه مقاومت می کند .این نیرو متناسب با سرعت نسبی بین دو انتهای میراگر می باشد .این میراگرها از  40 cmتا 4/2 m
طول دارند و محدوده ی نیرویی خروجی آنها از  44/5 KNتا  9MNاست.

شکل  1و  :2استفاده از میراگرهای ویسکوز در بادبند های جناغی

شکل  3و  :4استفاده از میراگرهای ویسکوز در بادبند های قطری

 -5ساختمان و نحوه ی عملکرد میراگر ویسکوز
این میراگر بر اساس میرایی ویسکوز ناشی از حرکت جسم متحرک درون یک سیال طراحی شده است و از این رو به
همین نام موسوم است .ساختمان میراگر شامل یک سیلندر و یک پیستون از جنس فوالد ضد زنگ به همراه یک کالهک
برنزی سوراخدار می باشد .سیلندر میراگر باید فشار بار وارد بر حجم سیلندر که آن هم از فوالد ضد زنگ است را تحمل کند،
بدلیل خستگی یا تنش پسماند ،ج وشکاری سیلندر میراگر امکان پذیر نیست .سیلندر ها معموال طوری طراحی شده اند که 2/5
برابر نیروی زلزله را تحمل کنند .ضمن اینکه با توجه به نیروهای فشاری ،سیلندر نباید نشت کند.
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میراگر ویسکوز ،وقتی به صورت صحیح طراحی و ساخت ه شوند ،تراوششان صفر بوده و احتیاجی به اکوموالتور (اندوزنده
سیال) یا وسیله ی ذخیره ی سیال خارجی برای پر نگه داشتن میراگر از سیال نخواهد داشت و آنها تقریبا آب بندی کاملی
دارند .در یک میراگر ویسکوز که به طور صحیح طراحی و ساخته شده چیزی برای فرسوده شدن یا فاسد شدن در اثر مرور
زمان وجود ندارد بنابراین هیچ محدودیت عملی در زمان انقضا وجود ندارد که معموال دوره های گارانتی  85ساله برای آنها
رایج است .همه ی مصالح در میراگر از جمله سیال استفاده شده در میراگر باید غیر سمی و غیر اشتعال زا باشند که در
بسیاری نمونه ها سی ال های بر پایه ی سیلیکون برای بیمه کردن عملکرد صحیح و پایداری سیال استفاده شده است.
][lee&Taylor, 2010

اساس کار میراگرهای ویسکوز استهالک انرژی توسط عبور مایع با فشار از درون روزنه ی تعبیه شده در کالهک پیستون
می باشد .وقتی میراگر در فشار است ،مایع با فشار از محفظه ی  0به محفظه ی  2جاری می شود و برعکس وقتی میراگر در
کشش است ،مایع از محفظه ی  2به محفظه ی  0جاری می شود .عبور مایع با فشار زیاد از درون روزنه ی پیستون ،سبب
ایجاد اختالف فشار در دو طرف کالهک پیستون و در نتیجه تولید نیروی میراگر می گردد .حرکت مایع تا زمانی که فشار در
هر دو طرف پیستون یکسان شود ادامه می یابد .تراکم پذیری مایع ممکن است باعث بوجود آمدن نیروی بازگشت کشسان و
پس زدگی پیستون شود که جهت جلوگیری از این اتفاق یک سوپاپ کنترل ،عبور مایع به محفظه ی سوم موسوم به
اکوموالتور یا محفظه ی ذخیره را فراهم می سازد.
شکل  5نمونه ای از میراگر ویسکوز را نشان می دهد.

شکل  :5جزئیات تیپ سیستم میراگر ویسکوز

میراگرهای ویسکوز به سه روش زیر به سازه متصل می گردند:
 .2نصب میراگرها به کف و یا فونداسیون ها (در روش جداسازی لرزه ای)
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 .0اتصال میراگرها در بادبندهای جناغی
 .8نصب میراگرها در بادبندهای قطری

شکل  6و  :7تركیب میراگر با جداگر لرزه ای در فونداسیون

شکل  :8اتصال میراگر ویسکوز در كف و فونداسیون سازه

رابطه ی نیرو – سرعت برای میراگر ویسکوز بصورت زیر نوشته می شود:
()1

که در آن  Fنیروی میرایی؛  Cضریب میرایی می باشد که عدد ثابتی است و بر اساس قطر میراگر و سطح روزنه تعیین
می شود؛  Vسرعت نسبی پیستون؛  nتابع نمایی سرعت که می تواند مقادیری در حد  2/8تا  2/95داشته باشد.
مقدار  nبرای کاربرد های سازه ای در حد  2/8تا  2پیشنهاد داده شده است .میراگر با  n=1یک میراگر ویسکوز خطی
نامیده می شود که در آن نیروی میراگر متناسب با سرعت نسبی میراگر می باشد .میراگر با  nکوچکتر از  ،2میراگر ویسکوز
غیر خطی نامیده می شود که به ازای یک سرعت نسبی کوچک ،نیروی میرایی بزرگتری ایجاد می کند .حلقه ی هیسترزیس
میراگر ویسکوز خطی یک ب یضی کامل می باشد .عدم حضور سختی مازاد مربوط به میراگر ،فرکانس طبیعی سازه و میراگر را
یکسان می سازد و در نتیجه طراحی یک سازه با میراگر ویسکوز خطی ساده می شود .با کاربرد این میراگرها در سازه ،نیروی
ویسکوز استهالکی نسبت به سایر نیروهای سازه ای اختالف فاز دارند ،بطوریکه وقتی طبقات بیشترین جابجایی را تجربه
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می کنند ،نیروی ویسکوز میراگر صفر می باشد ،لذا با کاربرد میراگر ها در مقاوم سازی ساختمان های موجود از خرابی فشاری
ستونهای ضعیف جلوگیری می شود .همچنین این میراگر ها می توانند بگونه ای طراحی شوند که نسبت به تغییرات دما غیر
حساس باشند.
نکته ی دیگر در مورد رابطه ی ( ) 2این است که در این معادله نیروی فنر وجود ندارد و نیروی میرایی فقط با سرعت تغییر
می کند .برای یک سرعت داده شده نیرو در هر نقطه ای در بازه حرکت یکسان خواهد بود .از آنجایی که میراگر ها نیروی
بازگرداننده ای ایجاد نمی کنند سازه خودش باید همه ی بار جانبی استاتیکی را تحمل کند.
بیان مساله
در این تحقیق دو نمونه قاب فوالدی  9طبقه دارای سیستم قاب ساده با میراگر ویسکوز و بادبند های هم محور با یکدیگر
مقایسه گردیده اند .این دو نمونه با استفاده از هفت رکورد زلزله نورتریچ ،کوبه ،منجیل ،لوما ،امپریال ،چی چی و دوزسی که به
اندازه شتاب زمین مقیاس گردیده اند به کمک نرم افزار  SAP 2000 V 18مورد تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی
قرار گرفته اند.
رکوردهای زلزله ها طبق ضوابط آیین نامه 0022زلزله ویرایش  4مقیاس گردیدند.

شکل  9شتاب نگاشت مقیاس شده با  gزلزله نورتریچ

شکل  11شتاب نگاشت مقیاس شده با gزلزله كوبه
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شکل  11شتاب نگاشت مقیاس شده با gزلزله منجیل

شکل  12شتاب نگاشت مقیاس شده با gزلزله امپریال

شکل  13شتاب نگاشت مقیاس شده با gزلزله دوزسی
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شکل  14شتاب نگاشت مقیاس شده با gزلزله لوما

شکل  15شتاب نگاشت مقیاس شده با gزلزله چی چی

شکل  16قاب فوالدی با بادبند هم محور
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شکل  18منحنی جابه جایی چرخه ای سازه فوالدی با مهاربند ضربدری تحت زلزله امپریال

شکل  19منحنی جابه جایی چرخه ای سازه فوالدی با مهاربند ضربدری تحت زلزله لوما

شکل  21منحنی جابه جایی چرخه ای سازه فوالدی با مهاربند ضربدری تحت زلزله نورتریج

شکل  21منحنی جابه جایی چرخه ای سازه فوالدی با مهاربند ضربدری تحت زلزله كوبه
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شکل  22منحنی جابه جایی چرخه ای سازه فوالدی با مهاربند ضربدری تحت زلزله چی چی

شکل  23منحنی جابه جایی چرخه ای سازه فوالدی با مهاربند ضربدری تحت زلزله دوزسی

شکل  24منحنی جابه جایی چرخه ای سازه فوالدی با مهاربند ضربدری تحت زلزله منجیل
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شکل  25من حنی جابه جایی چرخه ای سازه فوالدی با میراگر ویسکوز تحت زلزله امپریال

شکل  26منحنی جابه جایی چرخه ای سازه فوالدی با میراگر ویسکوز تحت زلزله لوما

شکل  27منحنی جابه جایی چرخه ای سازه فوالدی با میراگر ویسکوز تحت زلزله نورتریج

شکل  28منحنی جابه جایی چرخه ای سازه فوالدی با میراگر ویسکوز تحت زلزله كوبه
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شکل  29منحنی جابه جایی چرخه ای سازه فوالدی با میراگر ویسکوز تحت زلزله چی چی

شکل  31منحنی جابه جایی چرخه ای سازه فوالدی با میراگر ویسکوز تحت زلزله دوزسی

شکل  31منحنی جابه جایی چرخه ای سازه فوالدی با میراگر ویسکوز تحت زلزله منجیل
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نمودار  1جابجایی كلی قاب فوالدی با مهاربند هم محور ضربدری

نمودار  2جابجایی كلی قاب فوالدی با میراگر ویسکوز

www.SID.ir

Archive of SID

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی دو نمونه قاب فوالدی دارای میراگر ویسکوز دارای بادبند هم محور در نرم افزار
:  نشان می دهد کهsap2000
قاب دارای میراگر ویسکوز قابلیت جذب انرژی سازه را نسبت به حالت بدون میراگر افزایش داده و و مدل دارای بادبندهم. 2
.محور نیز سختی سازه را نسبت به حالت دارای میراگر افزایش می دهد
 قاب فوالدی مسطح به میراگر ویسکوز نسبت به حالت دارای بادبند هم محور جابه جایی کلی سازه را در طبقات پایین.0
 درصد کاهش می دهد که این امر62  درصد و در طبقات باالیی تا56  درصد در طبقات میانی تا82 ) به طور متوسط تا2.0.8(
.نشان دهنده افزایش ظرفیت باربری لرزه ای سازه را نشان می دهد
بررسی جابه جایی نس بی طبقات در قاب های دارای بادبند و دارای میراگر نشان می دهدکه در مدل دارای میراگر تمرکز.8
خرابی در طبقات باالیی بیشتر از طبقات میانی و پایینی می باشد ولی در مدل دارای مهاربند هم محور تمرکز خرابی در
.طبقات پایینی و باالیی بیشتر از طبقات میانی می باشد
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