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 :چکیده     

وجود نامنظمی در سازه های باعث افزایش تحریک لرزه ای سازه های نامنظم در ارتفاع نسبت به سازه های                       

این امر سبب تحمیل نیاز لرزه . بیشتری در سازه های نامنظم میشود منظم می شود که منجر به جذب انرژی 

استفاده از میراگر های یکی از روش . ای بیشتری به سازه های نامنظم در مقایسه با سازه های منظم میگردد

ی مدل های متنوعی برا. زلزله ، کنترل ارتعاشات و اتالف انرژی وارده به سازه ها می باشد  های کاهش تحریک

میراگرهای اصطکاکی دورانی نمونه ای از . جذب ومستهلک نمودن نیروهای دینامیکی وارد بر سازه وجود دارد 

این میراگرهای هیسترزیس با رفتار غیر خطی انرژی را با تغییر مکان . میراگرهای اصطکاکی غیر فعال می باشند 

ی خمشی ویژه  منظم و نامنظم در ارتفاع در این مقاله قابها. و بار لغزشی خود جذب و مستهلک می کنند

به منظور . مشتمل بر قابهای سه طبقه ، هفت طبقه ، ده طبقه ، پانزده طبقه و بیست طبقه  لحاظ شده است 

در . کنترل پاسخ های لرزه ای سازه های دارای میراگرهای اصطکاکی با سازه های فاقد میراگر مقایسه میگردند

نتایج آنالیزها ها بیانگر تغییر مکان ها نسبی طبقه ای  . کی غیر خطی استفاده شده استمحاسبات از آنالیز دینامی

. بیشتر  قاب های نامنظم دارای میراگر اصطکاکی دورانی در مقایسه با قابهای منظم مجهز به میراگر میباشد

ناظر در قابهای منظم همچنین میزان جذب انرژی در قابهای نامنظم دارای میراگر اصطکاکی بیش از مقادیر مت

 .خواهد بود

 قاب خمشی ویژه ، میراگر اصطکاکی دورانی ، تحلیل دینامیکی غیر خطی ، سازه های منظم و نامنظم :  واژه های کلیدی  

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:karamzadheomid@yahoo.com
mailto:ghasemi_a@eng.usb.ac.ir
mailto:kord_M.Rafie@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

 
 مقدمه  -1

میراگرهای اصطکاکی دورانی . میراگرها یکی از وسایل اتالف انرژی و کنترل ارتعاشات سازه تحت تاثیر بار لرزه ای می باشند 

به دلیل کارایی باال ، نصب آسان و هزینه های پایینی که دارند به آسانی می توان در طراحی ساختمان های جدید و مقاوم 

ویژگی این میراگرها باعث کنترل پاسخ های سازه تحت نیروهای هارمونیکی . فته شوند سازی ساختمان های موجود به کار گر

این خصوصیت به سازه این امکان را . و ارتعاشات دینامیکی سازه با کاهش تغییر مکان ها و بهبود پاسخ ها سازه ها شده است 

استهالک انرژی لرزه ای موجب بهبود پاسخ  می دهد که بدون افزایش شکل پذیری همه عناصر سازه ای با تکیه بر جذب و

سیستم بالشتک های ترمز را به منظور جذب و استهالک انرژی  2891برای اولین بار پال و همکاران در سال . های سازه شود  

ابداع  (EDR  )  بعد از آن میراگرهای اصطکاکی نظیر میراگرهای سومیتو و .  درقاب های ساختمانی به کار گرفتند 

 .(Mualla ,2000)معرفی شدند 1222میراگر های اصطکاکی دورانی توسط موال در سال .  (  Pall and Marsh ,1982)ندشد

 Muallaاین میراگرها برای بهسازی ساختمان های موجود و ساخت ساختمان های جدید بر مبنای شکل پذیری ارائه شدند 

 Mualla)به میراگر اصطکاکی دورانی در دانشگاه دانمارک انجام شدآزمایشات اولیه روی یک قاب یک طبقه مجهز . ((2000,

and Bellev , 2002) .  آزمایشات تمام مقیاس و پیشرفته تر روی یک قاب سه طبقه مجهز به میراگر در تایوان روی میز لرزه

جاللی نشان داد با . ست در کشور ما هم مطالعاتی در این زمینه انجام شده ا. . (Mualla and Liao , 2004)صورت گرفت 

توجه به کاهش نیروی لغزشی در ساختمان ها با افزایش پریود عملکرد میراگرها دورانی در ساختمان های بلند تر بهتر می 

جاللی و امیری واثقی ) شود و همچنین مقدار نیروی پیش کشیدگی در این میرا گرها تاثیر چندانی بر عملکرد سازه ندارد

باقری و همکاران در خصوص میراگرهای دورانی به این نتیجه رسیدند که دارای رفتار مناسبی در قاب های میرزا .  ( 2899،

خمشی بوده و موجب بهبود پاسخ ها و جذب انرژی ورودی باال وشرایط ایمن و پایداری را نسبت به قاب های مشابه ایجاد می 

ورون با الحاق میراگر به سازه پریود قاب افزایش می یابد ولی در همچنین نشان دادن در قاب های ساده با مهاربندی ش. کند 

در قاب های با مهاربندی شورون مجهز به میراگر تغییر مکان ها . قاب های خمشی مجهز به میراگر پریود سازه کاهش می یابد 

صنعتی . (2882ری و آقا کوچک ، میرزاباق) افزایش می یابد اما در قاب خمشی مجهز به میراگر تغییر مکان ها کاهش می یابند

و همکاران با افزودن تعداد صفحات میراگر اصطکاکی دورانی به این نتیجه رسیدند که با افزایش این صفحات انرژی بیشتری 

 .( 2882صنعتی و همکاران ،) توسط این میراگرها جذب و مستهلک می شود

 

 

  مدلسازی -1

وجود نامنظمی در سازه ها باعث افزایش جابه جایی نسبی طبقات نسبت به سازه های منظم می شود این افزایش جابجایی 

سازه های . می شود  221/2نسبی باعث پراکندگی جابه جایی نسبی و گاهی اوقات تجاوز از حد مجاز جابه جایی نسبی 

در ارتفاع دارند و نمونه ای از سازه های منظم و نامنظم در شکل  نامنظمی که در این پژوهش مورد بررسی هستند نامنظمی

 . زیر آمده است 

 
 قاب هفت طبقه و پانزده طبقه در طراحی منظم و نامنظم در ارتفاع:  1شکل 
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سختی ولی در سازه های نا منظم . در سازه های منظم سختی طبقات برابر و همچنین جرم همه طبقات سازه با هم برابر است 

در برخی طبقات با سایر  طبقات تفاوت قابل توجهی باهم دارند و در جرم این طبقات نیز تفاوت داشته و با عث بوجود آمدن 

منظم و نامنظم در ارتفاع ، سه طبقه ، هفت طبقه ، ده  قاب خمشی ویژه 5در ابتدا . نامنظمی در ارتفاع این سازه ها شده است 

سپس قاب های . طراحی شد   ETABSمتر در نرم افزار  8طبقه با احتساب ارتفاع هر طبقه  طبقه ، پانزده طبقه و بیست

منظم یک بار فاقد میراگر و بار بعدی مجهز به میراگر و همچنین قاب های نامنظم یک بار فاقد میراگر و بار دیگر مجهز به 

اینکه سازه های ما قاب خمشی ویژه می باشند  با توجه به. مدل گردید  PERFORM -3Dمیراگر طراحی شده در نرم افزار 

پارامتر ها و خصوصیات  2(ایبارا و کراوینکلر)منحنی رفتار غیر االستیک تیر ها و ستون ها و مفاصل پالستیک بر اساس مدل .

برای مدل سازی . ( (Ibarra et al , 2000,2003,2011 غیر خطی اعضا سازه ها  از مدل هیسترزی محاسبه و اعمال گردید

در نمونه های تجاری ابعاد و میزان حداکثر دوران طوری . میراگرها از نمونه های تجاری ساخته شده از آن ها استفاده گردید 

 . طراحی شده است که در برابر بار های لرزه ای کمترین دوران را داشته باشند 

 

 
 IK ( Ibarra –  Krawinkler)مدل :  2شکل 

(2)               

            
  

 

 
 

  

   
      

Δ   وH   نشان داده شده اند( 8)پارامتر های هستند که در شکل . 
  

 
 میراگر اصطکاکی دورانی:  3شکل 

 

(1) Mf =Fh × H                                

برای مدل کردن رفتار  اصطکاکی در میراگر از یک . لنگر دورانی میراگر می باشد    Mfنیروی لغزشی و   Fhدر این رابطه 

و در باالی صفحه عمودی میراگر از یک مفصل برشی . مفصل پالستیک با منحنی پالستیک صلب در نرم افزار مدل می شود 

 .استفاده گردیده است 

                                                           
1
 - Ibarra –  Krawinkler 
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 Leif O. Nielsen  ،Imad H. Muallaمدل آزمایشگاهی :   4شکل 

 

دو نیروی فشاری و کششی در میله های مهاری از رابطه زیر بدست می آید و برای جلو گیری از کمانش میله فشاری باید 

که  Cشکل زیر رفتار مفصل پالستیک را نشان می دهد که در شکل فوق نقطه . توسط این میزان نیروی پیش کشیده شوند 

 .دهد نشان داده شده است بیشترین میزان اتالف انرژی در آن رخ می 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 رفتار مفصل پالستیک در میراگر:  5شکل 

 

از مولفه های عمود بر گسل زلزله ها .  در این تحقیق از هفت شتابنگاشت  برای تحلیل دینامیکی غیر خطی استفاده شده است 

همگی شتاب نگاشت ها مربوط . از آنجایی که ساز ه ها قاب می باشند نیازی به زوج  شتابنگاشت نیست .استفاده شده است  

 . کیلومتری هستند بنابراین نزدیک گسل می باشند  12های  کمتر از شتابنگاشت . به خاک نوع سه می باشند 

 
                            

 شتابنگاشت های مورد استفاده در این تحقیق:  1جدول 
Mw      (m/sec

2 
)       (cm/sec) نام شتاب نگاشت ها 

4/7 77/2 34 TABAS 

2/7 81/2 14/28 Cape Mendocino 

7/7 24/2 19/42 ChiChi Taiwan 

2/7 89/2 2 /25 El Centro 

8/7 55/2 71/24 Kobe 

8/7 44/2 9/5 Loma Prieta 

7/7 81/2 8/24 Northridge 
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 (ton)  وزن سازه های قاب های خمشی ویژه:  2جدول 

 سه طبقه هفت طبقه ده طبقه پانزده طبقه بیست طبقه

با 

 میراگر

بدون 

 میراگر

با 

 میراگر

بدون 

 میراگر

با 

 میراگر

بدون 

 میراگر

با 

 میراگر

بدون 

 میراگر

با 

میرا

 گر

بدون 

 میراگر

 منظم 77/77 78 94/177 8/179 9/724 4/725 1/827 7/829 4/2891 1/2894

 نامنظم 77/77 78 19/118 2/184 51/872 7/871 71/782 8/782 1054 1056
 

 

 بحث و بررسی  -2

همانطور که انتظار می . زمانی غیر خطی  با هفت شتاب  نگاشت نتایج ذیل حاصل شدند بعد از انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه

سازه های منظم ما با . رفت پریود سازه های مجهز به میراگر اصطکاکی دورانی نسبت به سازه های فاقد میراگر کمتر می باشد 

ازه های منظم بیشتر از سازه های نا منظم می توجه به جرم بیشتری که نسبت به سازه های نا منظم ما دارند پریود در س

در سازه های نامنظم پراکندگی جابه جایی نسبی بیشتر از سازه های منظم می باشد و گاهی اوقات در برخی طبقات  .باشد

باعث  وجود میراگرها. باعث تجاوز از حدود مجاز آیین نامه شده و احتمال وقوع خرابی در این قسمت از سازه ها و جود دارد 

در هر دو صورت منظم و نامنظمی سازه وجود میراگر های اصطکاکی . بهبود این پراکندگی در جابه جایی ها نسبی می شود 

      .باعث بهبود پاسخ ها و کاهش جابه جایی های نسبی سازه ها میشود
 پریود سازه های منظم مورد بررسی( 3)جدول 

 پریود سازه های منظم پریود

 سه طبقه بامیراگر  / .23

 بدون میراگر . 31/

 درصد کاهش پریود سازه مجهز به میراگر 34/78

 هفت طبقه بامیراگر . 47/

 بدون میراگر 72/.

 درصد کاهش پریود سازه مجهز به میراگر 53/2

 ده طبقه بامیراگر 04/2

 بدون میراگر 31/2

 درصد کاهش پریود سازه مجهز به میراگر 96/15

 پانزده طبقه بامیراگر 29/2

 بدون میراگر 7/2

 درصد کاهش پریود سازه مجهز به میراگر 31/78

 بیست طبقه بامیراگر 79/2

 بدون میراگر 07/1

 درصد کاهش پریود سازه مجهز به میراگر 15/64

 پریود سازه های نامنظم مورد بررسی( 4)جدول 

 پریود سازه های نا منظم پریود

 سه طبقه بامیراگر / .14

 بدون میراگر / .82

 درصد کاهش پریود سازه مجهز به میراگر 29/16

 هفت طبقه بامیراگر / .36

 بدون میراگر 66/.

 درصد کاهش پریود سازه مجهز به میراگر 83/33

 ده طبقه بامیراگر / .79

 بدون میراگر 06/2
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 درصد کاهش پریود سازه مجهز به میراگر 17/84

 پانزده طبقه بامیراگر 21/2

 بدون میراگر 26/2

 درصد کاهش پریود سازه مجهز به میراگر 18/58

 بیست طبقه بامیراگر 48/2

 بدون میراگر 1/74

 درصد کاهش پریود سازه مجهز به میراگر 57/27

 
 
  

 

 
 گراف تحلیل سازه قاب منظم پانزده طبقه فاقد میراگر: 6شکل 

 

 

 

 
 

 
 منظم پانزده طبقه مجهزبه میراگر گراف  تحلیل سازه  قاب: 7شکل 
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 گراف تحلیل سازه قاب منظم بیست طبقه فاقد میراگر: 8شکل 
 

 
 میراگر گراف تحلیل سازه قاب منظم بیست طبقه مجهز به: 9شکل 

 

 
 گراف تحلیل سازه قاب منظم ده طبقه فاقد میراگر: 11شکل 

 

 
 میراگر  تحلیل سازه قاب منظم ده طبقه مجهز بهگراف : 11شکل 
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 گراف تحلیل سازه قاب منظم هفت طبقه فاقد میراگر: 12شکل

 

 
 میراگر گراف تحلیل سازه قاب منظم هفت طبقه مجهز به: 13شکل 

در سازه . گراف های باال نتایج تحلیل روی سازه قاب های منظم فاقد میراگر و مجهز به میراگر اصطکاکی دورانی می باشند 

های منظم پراکندگی جابجایی نسبی کمتر از سازه های قاب نامنظم می باشد و آشفتگی و بی نظمی در جابجایی نسبی در 

و در زلزله چی چی که یک زلزله استثنا پارامتر های لرزه ای . کمتر می رودطبقات کمتر اتفاق می افتد و احتمال خرابی 

همان طور که مشاهد می شود جابجایی . سرعت و شتاب زیاد نسبت به بقیه زلزله ها احتمال خرابی به شدت بیشتر می باشد 

تعدادی ازگراف . نسبی کم می شود  و با افزایش طبقات جابه جایی. نسبی در طبقات پایین بیشتر از طبقات فوقانی می باشد 

وجود میراگر ها باعث بهبود پاسخ ها و . های فوق نتایج تحلیل سازه قاب منظم مجهز به میراگر اصطکاکی دورانی می باشد 

. در سازه های قاب مجهز به میراگر جا به جایی نسبی تراکم بهتری را نشان می دهد .کاهش جابجایی نسبی طبقات می شود 

همان طور که مشاهد می شود جابجایی نسبی در . زلزله چی چی که یک زلزله استثنا است احتمال خرابی وجود دارد  فقط در

 . و با افزایش طبقات جابه جایی نسبی کم می شود . طبقات پایین بیشتر از طبقات فوقانی می باشد 

 
 گراف تحلیل سازه قاب پانزده طبقه نامنظم  فاقد میراگر: 14شکل

 

 
 گراف تحلیل سازه قاب پانزده طبقه نامنظم مجهزبه میراگر: 15شکل 
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 گراف تحلیل سازه قاب ده طبقه نامنظم  فاقد میراگر: 16شکل 

 

 
 میراگر مجهزبه امنظمسازه قاب ده طبقه نگراف تحلیل  :17شکل 

 

 
 

 گراف تحلیل سازه قاب بیست طبقه نامنظم فاقد میراگر: 18شکل 

 

 
 تحلیل سازه قاب بیست طبقه نامنظم مجهزبه میراگرگراف : 19شکل
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 گراف تحلیل سازه قاب هفت طبقه نامنظم فاقد میراگر: 21شکل 

 

 
 گراف تحلیل سازه قاب هفت طبقه مجهز به میراگر:21شکل 

ای نسبی می همان طوری که در نتایج تحلیل های فوق دیده  می شود وجود نامنظمی در سازه ها باعث افزایش جابه جایی ه

جابه جایی های نسبی در طبقات . شود و تراکم با آشفتگی  بیشتر و بی نظمی بیشتری درجابه جایی های نسبی دیده می شود 

در سازه نامنظم مجهز به میراگر فقط تحت زلزله چی چی که از زلزله های استثنا می . باالتر کمتر از طبقات زیرین می باشد 

اما در سازه قاب فاقد میراگر تعداد تجاوز  از حد مجاز جابه جایی نسبی در چندین زلزله وجود . دارد باشد احتمال خرابی وجود 

 . دارد و باعث  شکست در سازه می شود 

 نتیجه گیری  
 .  وجود نامنظمی در سازه ها باعث افزایش جابه جایی های نسبی نسبت به سازه های منظم مشابه می شود  -2

بکار گیری میراگرهای اصطکاکی دورانی باعث بهبود پاسخ های سازه می شود و جابجایی نسبی را در سازه هاا کااهش مای     -1

 .دهد 

 .در طبقات فوقانی جابجایی های نسبی کمتر از جابجایی نسبی در طبقات زیرین سازه می باشد  -8

 . اقد میراگر می باشد مقدار پریود سازه ها مجهز  به میراگر خیلی کمتر از سازه های ف -4

کاهش جابه جایی های نسبی و بهبود اثر پاسخ ها نشان می دهد در ساز های مجهز به میراگر انرژی بیشتر مساتهلک شاده    -5

 .است 
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نشاریه علمای    "  عملکرد قاب های خمشی فاوالدی مجهاز باه میراگار اصاطکاک دورانای       "جواد واثقی امیری ، سید قاسم جاللی    [5]

  2899سال پنجم شماره ششم پاییز و زمستان   88/پژوهشی سازه و فوالد 

ساخت ایزوالتور مقاوم کننده سازه ها وبررسی عملکرد آنها   " 2882مهدی صنعتی ، سیامک اسماعیل زاده خادم ، سارا میرزا باقری   [7]
 تهران  –ایران  2882للی آکوستیک و ارتعاشات  دی ماه دومین کنفرانس بین الم  " در اتالف انرژی ورودی به سازه

بررسی عملکرد میراگرهای اصطکاکی دورانی در قاب هاای خمشای فاوالدی باا اساتفاده از       "کوچک سارا میرزا باقری ، علی اکبر آقا  [7]
 –دانشگاه سامنان ، سامنان    2882اردیبهشت  7و  7ششمین کنگره ملی مهندسی عمران "تحلیل های دینامیکی و استاتیکی غیر خطی 

 ایران 

بررسی تفاوت عملکرد میراگرهای اصطکاکی دورانی در قاب های خمشی فوالدی و قاب های  "کوچک سارا میرزا باقری ، علی اکبر آقا  [9]
 ایران   –دانشگاه سمنان ، سمنان  2882اردیبهشت  7و  7ششمین کنگره ملی مهندسی عمران  "ساده

[9] Krawinkler H, Parisi F, Ibarra L, Ayoub A, Medina R. Development of a testing protocol for woodframe 

structures. CUREE Publication No. W-02. 2000 

[10]  Ibarra L. Global collapse of frame structures under seismic excitations.PhD Dissertation, Department of 

CEE, Stanford University, 2003. 
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