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چکیده
با توجه به میزان تلفات جانی و میزان خرابی ساختمان ها بعد از وقوع زلزله های با قدرت زیاد ،نیاز به مقاوم سازی و بررسی
رفتاری سازه ها الزم و ضروری به نظر میرسد .یکی از روشهای مقاومسازی سازههای ساختمانی استفاده از میراگرهای نوین از
جمله میراگرهای فلزی  XADASو  TADASمیباشد .در این مقاله به بررسی و مقایسه میزان ضریب شکلپذیری ،جذب انرژی
ورودی در قاب خمشی فلزی دارای مهاربند واگرا که مجهز به میراگرهای  TADASو  XADASکه بهعنوان تیر پیوند قائم بکار
برده میشوند ،پرداخته شده است .به منظور مدلسازی و بررسی رفتار لرزهای ،از نرمافزار  ABAQUSاستفاده شده است که نتایج
تحلیل منحنی هیسترزیس و همچنین مقادیر جابجایی نقطهای بوجود آمده در میراگر  TADASبیانگر آن است که این میراگر
فلزی رفتار لرزه ای مناسبتری از نقطه نظر میزان جذب انرژی ورودی زلزله به سازه و ضریب شکل پذیری و جابجایی ایجاد شده
نسبت به میراگر  XADASدارد.

کلید واژگان :میراگر  ،TADAS ، XADAS،رفتار لرزهای ،نرم افزار آباکوس.
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-1مقدمه و پیشینه پژوهش
توسعه و پیادهسازی سیستمهای حفاظتی مدرن ،از جمله آنهایی که به اتالف انرژی منفعل مربوط میگردند ،تمام رشته مهندسی
سازه را به طور قابل توجهی دستخوش تغییر قرار دادهاند .دستگاههای (تجهیزات) مختلف اتالف انرژی مانند دستگاههای تعدیل یا
اصالح سختی ،میراگرها یا اشکالی که انرژی را در سازههای شکلپذیر جذب مینمایند به منظور کنترل ارتعاشات سازه ای شامل
زمینلرزه و یا تحریک باد مورد استفاده واقع میشوند .بطور کلی برای بهرهبرداری از محرکهایی که نیروهای کنترل به سازه اعمال
مینمایند ) .(Symans and Constantinou, 1999یک سیستم کنترل نیمه فعال شبیه سیستمهای کنترل فعال عمل می کنند
با این تفاوت که انرژی مورد نیاز خارجی نسبت به سیستمهای کنترل فعال معمولی از شدت و میزان کمتری برخوردار است .یک
سیستم کنترل غیرفعال بعنوان سیستمی تعریف میشود که جهت بهرهبرداری و اجرا ،به یک منبع نیروی خارجی وابسته نیست.
عمالً بهره گیری و بکارگیری مؤثر از دستگاههای (تجهیزات) اتالف انرژی در مهندسی زلزله دارای دو جنبه مهم میباشد .دستگاه
باید دارای یک ظرفیت اتالف انرژی پایدار و به اندازه کافی بزرگ باشد و همچنین رفتار چرخهای آن باید با یک مدل معرف معین و
مشخص گردد .به منظور اصالح روش استاتیک ،طراحی لرزهای معمولی یا سنتی روشهای جدید متعددی بوجود آمدهاند .افزودن
جاذبهای انرژی به یک سازه ،یکی از این روشها محسوب می شود .هدف از اجرا و کاربرد جاذبهای انرژی در یک سازه ،تمرکز
رفتار هیستریک در نواحی مفصل و طراحی شده خاصی از یک سازه و برای جلوگیری از رفتار غیر ارتجاعی در مهمترین عناصر
سازهای گرانشی مقاوم به بار میباشد ). (Symans and constantinou, 1999. Housner et al,1999. Symans et al,2008
از میان سیستمهای منفعلکننده انرژی ،میراگرهای فلزی به دلیل عدم نیاز به تکنولوژی پیچیده جهت ساخت ،عملیتر بودن
کاربرد آنها در سازه ،رفتار پایدار در برابر زلزله و دخیل نبودن عوامل محیطی (درجه حرارت ،رطوبت و  )...در رفتار مکانیکی آنها ،از
اهمیت خاصی برخوردارند .این میراگرها باعث افزایش میرایی و سختی در سیستم سازهای شده و ظرفیت اتالف انرژی را افزایش
میدهند .افزودن میراگرهای فلزی در سازه باعث تمرکز اتالف انرژی در میراگرها میشود که پس از وقوع زلزله میتوان میراگرها را
به راحتی تعویض نمود و جهت مقابله با زلزلههای بعدی مقاوم نمود .این قطعات انرژی ورودی به سازه را به انرژی کرنش پالستیک
یا انرژی هیسترتیک تبدیل میکنند ،این انرژی غیر قابل برگشت است و در سازه تلف میشود .میراگرهای  XADAS ) ADASو
 (TADASاز جمله میراگرهای فلزی اند که دارای پشتوانه تحقیقاتی تئوری و آزمایشگاهی بوده و به خاطر سهولت اجرایی و
کاهش هزینههای تقویت لرزهای و افزایش توان لرزهای سازهها میتواند به عنوان شیوهای برای تقویت لرزهای سازههای ضعیف
استفاده گردد .میراگرهای مذکور معموالً به عنوان بخشی از ع و بادبندی طراحی میشود .استهالک انرژی در این سیستم از طریق
تغییر شکل خمیری ورقهای فوالدی در خمش انجام میشود .همانگونه که در قسمت قبل ذکر شد ،میراگرهای فلزی جاری شونده
با توجه به خصوصیات ویژه خود به عنوان یک میراگر مستهلککننده انرژی در زمینههای مختلف مهندسی عمران کاربرد پیدا
کردهاند .یکی از کاربردهای آنها ،به عنوان تیر پیوند در قابهای مهاربندی شده  EBFمیباشد .با توجه به مطالعات و استفاده روز
افزون از این میراگرها در طراحی و مقاومسازی ساختمانها ،در این پایاننامه عملکرد لرزهای قابهای فوالدی مهاربندی شده
 EBFبا استفاده از این میراگرها به عنوان تیر پیوند جهت ارائه مدلی مناسب برای سیستمهای مقاوم در برابر زلزله ،مورد بررسی
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X-added damping and stiffness.
Triangular added damping and stiffness.
3 Eccentrically braced frames.
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قرار خواهد گرفت (میرزایی ،پاشا .)5831 ،میراگرهای  ADAS5در قالب استفاده از ورقهای فوالدی برای اولین بار در نیروگاه
هستهای آمریکا به کار رفت ) .(Kelly et al, 1972در تحقیقی که شرکتهای بکتل پاول و کانتر کویک در سال  5995انجام
دادند ،مطالعه و خواص مکانیکی سه نوع میراگر با ورقهای  Xشکل بررسی شد ،اضافه کردن سیستم  ADASهمراه با بادبندها به
روشنی نشان داد که این المانها باعث افزایش سختی و میرایی و افزایش ظرفیت اتالف انرژی و کاهش تغییر مکان نسبی طبقات در
حدود  15تا  05درصد میشوند ) .(Whittaker et al, 1991در سال  555تهرانی زاده به بررسی تاثیر میراگرهای  ADASبر
رفتار اتصاالت خورجینی پرداخت .نتایج حاصل از این تحقیق نشاندهنده بهبود رفتار سازههای مورد
آزمایش بود ) .(Tehranizadeh, 2000در سال  550اکازاکی و انگلهارت 8روی  80نمونه با بارگذاریهای متفاوت ،تحقیقات
آزمایشگاهی انجام دادند و نشان دادند که روند اصالحشده مناسبتر است همچنین ضریب افزایش سخت شدگی در این نمونهها،
 5/51تا  5/2به دست آمد ) .(Okazaki and Engelhardt, 2007در سال  553آلهاشم و همکاران ،رفتار و کارکرد سازههای
مجهز شده با میراگرهای  ADASو  TADASرا بررسی نموده و تفاوت آنها را با سازههای دارای سیستمهای سنتی بادبند همگرا،
واگرا و شورن مقایسه نمودند ) .(Alehashem, 2008در سال  555بیات و عبدالهزاده کارکرد لرزهای قابهای فوالدی دارای
میراگر  ADASرا بررسی نمودند و برای بهینهسازی کارکرد لرزهای این قابها راه حلهایی را ارائه دادند
).(Bayat and Abdollahzade, 2011

 -2قابهای مورد مطالعه
در این بخش یک مدل قاب خمشی فلزی همراه با مهاربند واگرای تک دهانه و یک طبقه بررسی شده است .دلیل انتخاب قاب یک
طبقه با قاب یک دهانه این بوده است که با توجه به استفاده از نرم افزار  ABAQUS/CAEدر این پژوهش ،مرحله انجام تحلیل
مدلسازی توسط نرمافزار مرحلهای بسیار زمانبر و طوالنی میباشد ،از این رو از این مدل استفاده شده که دارای حداقل تعداد
طبقه و دهانه میباشد و میتوان نتایج حاصل از تحلیل را به ساختمان با طبقات و دهانههای بیشتر تعمیم داد.

 -3مدل سازی و تحلیل
در این پژوهش برای مدلسازی میراگر از نرمافزار  ABAQUS/CAEاستفاده شد که توانایی ترسیم مشخصات هندسی را با دقت

زیاد فراهم میآورد .جنس فوالد مورد بررسی از فوالد نرمه  ST37با فرض رفتار همگن و همسان میباشد.

 -1-3تعیین نوع تحلیل ،خروجیها و نحوه بارگذاری

1 Added damping and stiffness.
2 Bechtel Paul and counter Quick.
3
Okazaki and Engelhardt.
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جهت بررسی تغییرات میزان شکلپذیری و جذب انرژی نمونه نیاز به نمودارهای هیسترزیس و در نتیجه به تحلیلهای استاتیکی
با بارگذاری چرخهای نیاز است .از این رو نوع تحلیل را استاتیک عمومی 5انتخاب میگردد .با توجه به این که در این گونه تحلیلها
بار به صورت تدریجی به سازه وارد میشود ،در اینجا از تکنیک بارگذاری تدریجی استفاده شد .با توجه به نمودارهای خروجی
درخواستی از هر تحلیل که نمودارهای کلی تغییرات تنش ،کرنش ،جابجایی ،نیروی عکسالعمل و مؤلفههایشان و در نتیجه
نمودارهای نیرو -جابجایی و لنگر -دوران تحت بار سیکلی هستند ،خروجیهای مربوطه که ( )Uو ( )RFهستند از نرمافزار
درخواست شد.
 -2-3اندرکنش بین قطعات

در نرم افزار میتوان جوش را به هر دو صورت انعطافپذیر یا صلب تعریف و اندرکنش بین سطوح را بر آن مبنا اعمال نمود .با توجه
به عدم دسترسی به داده های کافی در رابطه با شرایط آزمایشگاهی جوش بین قطعات ،در این پژوهش رفتار جوش بین قطعات به
صورت صلب فرض گردید .سپس میان هر دو قطعه متصل به یکدیگر با استفاده از سامانه هوشمند یافتن جفتهای مقید 8سطوح
متصل به یکدیگر یافت و با استفاده از قید بسیار پرکاربرد برای جوشهای صلب یعنی قید گیردار به یکدیگر جوش شد .با توجه به
این که به هنگام بارگذاری می بایست بار یا جابجایی به مرکز سطح قطعه اعمال شود تا خروج از مرکز باعث ایجاد لنگر اضافی در
سازه نشود ،بنابراین با تعریف نقطه مرجع 1در تراز طبقه و مقید -نمودن این نقطه با قیدهای چندگانه  MPC2میتوان این شرایط
را اعمال نمود).(Abaqus, Inc, 2012
 -3-3بارگذاری ،دامنه بارگذاری ،شرایط مرزی

برای اعمال بار به قاب ،بار به نقطه مرجع قاب تعریف شده در مرحله قبل به صورت واحد اعمال شد و برای اعمال دامنه تغییرمکان
سیکلی ،تاریخچه بارگذاری به صورت جابجایی سیکلی ذکر شده در پژوهش (انگلهارت و همکاران ) 550 ،اعمال شد که در شکل
 5آمده است ) .(Okazaki and Engelhardt, 2007

1

Static General.
Ramp.
3
Find Contact Pairs.
4
Tie.
5
Reference Point.
6
Multiple Constraints.
2
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شکل  :1تاریخچه بارگذاری

 4-3دانهبندی ،تعیین تکنیک مشبندی و نوع مش

در  ABAQUSمشبندی از طریق ماژل مش نرمافزار انجام میشود .با توجه به مطالب مذکور که نوع برهم نهی قطعات در ماژل
اسمبلی به صورت مش بر قطعه انتخاب شد ،بنابراین در این مرحله میبایست هر قطعه به صورت مستقل دانهبندی و سپس
مشبندی گردد .با توجه به دو تکنیک در دسترس دانهبندی در ماژل مش ،یعنی دانهبندی بر مبنای تعداد مش و اندازه مش ،در
این پژوهش برای انتخاب دلخواه تمرکز مش در نقاط بحرانیتر تنش ،از تکنیک دانهبندی بر مبنای تعداد مش استفاده شد با توجه
به شبه استاتیکی بودن تحلیل از المانهای خانوادهی تنش سه بعدی و نوع پیوسته گرهی با تکنیک انتگرالگیری کاهش یافته (که
با عالمت  C3D8Rنشان داده میشوند) استفاده شد .در تکنیک انتگرالگیری کاهش یافته ،انتگرالگیری در نقاط کمتری از حجم
المان انجام می شود که باعث کاهش جزئی دقت تحلیل ولی افزایش بسیار زیاد سرعت تحلیل و در نتیجه کاهش زیاد زمان تحلیل
میگردد.

 -5-3مدلسازی قاب یک طبقه  EBFو میراگر TADAS

میراگر  TADASرا میتوان به سه بخش صفحه تحتانی با شیار کوچک ،بدنه با مقطع متغیر و صفحه فوقانی با شیار بزرگ تقسیم
کرد .در شکل صفحه تحتانی ،در شکل  8صفحه فوقانی و در شکل صفحه جانبی میراگر آمده است.

شکل :2صفحه تحتانی میراگر TADAS

شکل :3صفحه فوقانی میراگر TADAS

شکل :4صفحه جانبی میراگر TADAS

برای مشبندی مجموعه از  0559المان با  5 52گره استفاده شد که مشبندی در شکل  1قابل مشاهده است.
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شکل  :5مشبندی میراگر TADAS

 -6-3مدلسازی قاب یک طبقه  EBFو میراگر XADAS

میتوان میراگر  XADASرا به دو بخش صفحه تحتانی و فوقانی با شیار و بدنه با مقطع متغیر تقسیم کرد .هر کدام از این قطعات
در نرمافزار به صورت مستقل و از ماژل قطعه نرمافزار به صورت منفرد ،سه بعدی  ،SOLIDتغییرشکل پذیر و با استفاده از تکنیک
امتداددهی مدل شد که در شکل  2صفحه تحتانی و فوقانی و در شکل  0صفحه جانبی میراگر آمده است.

شکل :6صفحه تحتانی و فوقانی میراگر XADAS

مجموعه قطعات برهم نهی شده در شکل  3آمده است .برای مشبندی مجموعه از  0559المان با  5 52گره استفاده شد که
مجموعه مشبندی در شکل  9قابل مشاهده است.

شکل  :7صفحه جانبی میراگر XADAS

شکل :8مدل برهم نهی شده قاب با میراگر XADAS

 -7-3بررسی میزان جذب انرژی قابها با توجه به منحنیهای هیسترزیس
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در شکلهای  55و 55به ترتیب منحنیهای هیسترزیس نیرو -جابجایی قابهای  TADASو  XADASنشان داده شده است .با
توجه سطح زیر نمودار هیسترزیس این قابها میتوان میزان جذب انرژی قابها را بدست آورد .هر مقدار سطح زیر نمودار
هیسترزیس نیرو -جابجایی بیشتر باشد میزان انرژی لرزهای جذب شده توسط میراگر بیشتر خواهد بود.
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شکل  :11نمودار هیسترزیس نیرو-جابجایی قاب با میراگر TADAS
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شکل  :11نمودار هیسترزیس نیرو-جابجایی قاب با میراگر XADAS

با توجه به منحنیهای هیسترزیس هر یک از دو قاب ،می توان به این نتیجه رسید که با توجه به مساحت سطح زیر نمودار
هیسترزیس قابها با میراگرهای TADASو  ،XADASقاب با میراگر  TADASدارای مساحت بیشتری نسبت به قاب با میراگر
 XADASاست ،از این رو قاب با میراگر  TADASمیزان جذب و استهالک انرژی بیشتری نسبت به قاب با میراگر  XADASاز
خود نشان میدهد.

 -8-3بررسی میزان شکلپذیری و جابجایی قابها
 -1-8-3شکلپذیری

به توانایی ع و یا اع ای موجود در سیستم ،برای پذیرش جابجایی ،در خارج از محدوده ارتجاعی( ،مانند شکل  )5میباشد.
گفته شده و با
به تغییر شکل متناظر با جابجایی تسلیم
شکلپذیری به صورت نسبت بین حداکثر مقدار تغییر شکل
حرف  µنمایش داده میشود و فرمول آن در فرمول شماره  5نشان داده شده است.
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شکل  :12نمودار نیرو-جابجایی یک قاب برای محاسبه شکلپذیری )( Zahrai, 1392

µ

()5

با توجه به میزان جابجاییهای قابها بدست آمده از نرمافزار میتوان میزان شکلپذیری و جابجایی هرقاب را بدست آورد و با
یکدیگر مقایسه کرد.
در شکلهای  58و  5میزان جابجایی قاب با میراگر  TADASو  XADASنشان داده شده است.

شکل  :14توزیع جابجایی در قاب با میراگر XADAS

شکل :13توزیع جابجایی در قاب با میراگر TADAS

در جدول شماره  5ضریب شکلپذیری قابها با میراگرهای مختلف نشان داده شده است.
جدول شماره :1ضریب شکلپذیری ) (µقابها با انواع میراگرها
=µ
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XADAS

5 55581

TADAS

با توجه به مقادیر به دست آمده برای ضریب شکلپذیری ( )µاز جدول شماره  5برای هر یک از دو میراگر مشخص شد که هر دو
میراگر  XADASو RADASتقریباً دارای ضریب شکلپذیری برابری میباشند.

 -2-8-3جابجایی
مقدار حداکثر جابجایی (

) هر دو میراگر  XADASو  RADASبا توجه به شکلهای  5و  58بدست میآید.این مقدار

برای میراگر  TADASبرابر با

 5/55 1و برای میراگر  XADASبرابر با

 5 55351میباشد که نشان دهنده مقدار

جابجایی نقطهای بیشتر برای میراگر  XADASمیباشد .هر اندازه مقدار جابجایی ایجاد شده در میراگر بیشتر باشد ،میراگر از نظر
مقدار جابجایی دارای رفتار لرزهای مناسبی نمیباشد.

 -4نتیجه گیری و جمعبندی
در این پژوهش رفتار قاب خمشی به همراه مهاربند واگرا با دو نوع میراگر یعنی  XADASو  TADASبررسی شد .مدلسازی با
نرم افزار اجزا محدود  ABAQUSبه صورت سه بعدی انجام شد .از فوالد نرمه ST37برای قطعات استفاده شد .با توجه به نمودار
هیسترزیس میراگرها مشاهده شد قاب با میراگر  TADASمقدار جذب انرژی بیشتری نسبت به میراگر  XADASدارد .از نقطه
نظر ضریب شکلپذیری میراگرهای  TADASو  XADASدارای ضریب شکلپذیری برابری هستند .از نظر مقدار جابجایی
ماکزیمم نقطهای ،قاب با میراگر  XADASدارای مقدار بیشتری نسبت به قاب با میراگر  TADASمیباشد .با توجه به نتایج به
دست آمده از رفتار هیستزیس میراگرها و همچنین ضرایب شکلپذیری و جابجایی ماکزیمم نقطهای ایجاد شده در قابهای مجهز
شده به میراگرها ی مورد مطالعه ،برای قاب با مهاربند واگرای تک دهانه یک طبقه میراگرهای  TADASرفتار لرزهای مناسبتری

نسبت به میراگر  XADASاز خود نشان میدهند.
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