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 طبقه 91بر رفتار قاب فوالدی متوسط  TADASتاثیر میراگر های 
 

   ghasemi.m1983@gmail.com؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، میثم قاسمی مقدم

 rdashti@iauyazd.ac.i؛  آزاد اسالمی واحد یزدشگاه دان، استادیار گروه عمران، محمد علی دشتی رحمت آبادی

 چکیده

 یشهترههر روز ب یه پرجمع یبلند در شهررها یلزوم استفاده از ساختمان ها

مناسه  و کارآمهد از  یسهازه ا یسهتمرایشود، لذا استفاده از س یاحساس م

به  سهازه و  ی . تفکر کنترل ارتعاش وروداس یضرور یو اقتصاد یلحاظ فن

 بهرسهازه هها در برا یرا در روند معمول مقاوم سهاز یاساس ییراتپاسخ آن تغ

به  عله   یفلهز یراگرهایاستفاده از م ینب ینکرده اس  ک  در ا یجادزلزل  ا

 ینهو بهرا یب  عنهوان روشه ی،انرژ یزاتتجر یرخود نسب  ب  سا یادز یایمزا

طبقه ،  01  یقها  فهو د یه مقال   ینباشند. در ا یمناس  م یمقاوم ساز

 ینهدهفزا یجانب یرویقرار گرفت  و رفتار آن با استفاده از اعمال ن یمورد بررس

اسه . در  یدهگرد یلتحل ی( تا حد خرابPush-Over Analysis) یجیتدر

 یبها تعهداد پهره هها TADAS یراگرههایسازه بها م ینهم یبعد یمرحل  

 یهلشده و مورد تحل یدر ارتفاع مقاوم ساز یتعداد ییرغت ینمتفاوت و همچن

 یکیل اسهتاتیسرع  در تحل یشجر  افزا ینمجدد قرار گرفت  اس . همچن

قا  از سهازه مهورد  ی هدف و نقط  عملکرد،  ییرمکانتغ یینو تع یرخطیغ

 یجنتها یس قرار گرفت  اند. مقا یلمورد تحل ینظر انتخا  و  ب  صورت دو بعد

صهورت گرفته   یهها یهلتحل یجدهد، نتا ینشان م SAP 0111اردر نرم افز

، مقاومه  و یسهخت یشسهاختمان و افهزا یجهانب ییرمکاننشان از کاهش تغ

به   یورود یدر اسهترال  انهرژ یراگهر،سازه مقاوم شده با م ییبا رفتن توانا

در  یفو د مصهرف یرسب  کاهش مقاد یراگرم یریبکارگ ینسازه دارد. همچن

 س .سازه شده ا

قها   ی،خط یرغ یکیاستات یلتحل ی،فلز یراگرم ی،مقاوم ساز: کلمات کلیدی

 یفو د

 

 مقدمه

در سالرای اخیر تالشرای جدی ب  منظهور توسهع  مفرهوم اتهالف انهرژی به  

عنوان ی  تکنولوژی کاربردی جر  مقابله  بها زلزله  صهورت گرفته  اسه . 

اساس اسه  که  سهازه  ینبزرگ بر ا یساختمان ها در برابر زلزل  ها یطراح

. در تفکهر یهدزلزل  را جذ  و مسهترل  نما یخود انرژ یریبتواند با شکل پذ

کنترل ارتعاش ورودی ب  سازه و پاسخ آن، بجای مقاوم سازی سازه ب  عنوان 

تنرا راه، وسایل و امکانات جانبی نص  می شوند تا همراه با سهازه و بصهورت 

ند. این وسهایل بها رفتهار خهاد خهود ی  مجموع  در برابر زلزل  مقاوم  کن

ههای کنتهرل  مباعث بربود پاسخ سازه ب  هنگام زمین لرزه می شوند. سیست

ارتعاش ک  برای بربود پاسخ و کنترل خرابی سازه طراحی و نص  شهده انهد، 

ب  دو دست  سیستم های کنترل فعال و سیستم های کنترل غیرفعال تقسیم 

 فلهزی یفعال اتالف انهرژی، میراگرهها سیستم های غیر یانمی شوند. در م

TADAS امروزه مورد توج  فراوان قرار گرفت  اند. استفاده از این سیسهتم ،

ها باعث تمرکز اتالف انرژی در میراگرهها شهده و در نرایه  تقاضهای اتهالف 

 . ستون ها و مراربندها (کاهش می یابد -انرژی در اعضای اصلی سازه )تیرها

 0991( در سهال TADAS) یورق مثلثه یراگرهایم یبر رو یشآزما اولین

 یبر رو یشانجام گرف . آزما یوانتا یو همکاران در دانشگاه مل Tsaiتوسط 

در دو حالهه  شههب   0دهانهه  مطههابل شههکل  یهه دو طبقهه   یقها  صههفح  ا

شهب   یشانجام شد. آزمها Elcentroتح  زلزل   ینامیکیو شب  د یکیاستات

با هدف اسهتخرا   یندهشکل فزا ییرتغ یالگو و با یکلیب  صورت س یکیاستات

 یبهام خهر  هها ینهامیکیشهب  د یشمکهان ابهزار و آزمها ییهرتغ یرورابط  ن

سازه  ینامیکیپاسخ د ینص  شده در دو تراز سازه با هدف بررس یدرولیکیه

 [0شده از زلزل  انجام گرف .] یساز ی ارتعاش شب ی ب  

 
 TADAS (Tsai et al.1993)گر نمای قا  آزمایش شده با میرا -0شکل  

 

 عنهوان تح  ارشد کارشناسی نام  پایان امیرکبیر دانشگاه در 0139 سال در

 اتصهها ت بهها هههای سههازه در XADAS میراگرهههای آزمایشههگاهی بررسههی

 در. گردیهد انجام ارس ملکی ابولفضل و زاده تررانی محسن توسط خورجینی

 در موجهود 0/0 مقیهاس در  طبق چرار ای سازه روی بر آزمایش تحقیل این

 شهب  صهورت به  زلزله  مرندسهی و شناسهی زلزله  المللهی بهین پژوهشگاه

. شهد انجهام نامتعهادل ههای وزنه  به  متصهل الکتروموتورههای با دینامیکی

 بها سهازه تهراز بها ترین در سینوسی صورت ب  محر  دو وسیل  ب  بارگذاری

 و شهتا  قاله  در آزمایش نتایج. گردید انجام تحری  فرکانس تغییر قابلی 

 سهازه فرکهانس بها که  تحری  فرکانس مقابل در طبقات حداکثر تغییرمکان

 پاسهخ کهاهش مالحظه  قابهل تهاییر بیهانگر و گردیده استخرا  شده، همگام

 [2].اس  بوده( خورجینی قا ) میراگر بدون سازه ب  نسب 

ل صهفحات اخیرا تحقیقاتی بر روی شکل جدیدی از میراگرهای فلزی ب  شک

 در دانشهگاه صهنعتی تهایوان انجهام Shin, Sung, (2003)توسط  0لوزی

(. فو د مورد اسهتفاده در ایهن صهفحات دارای درصهد 0گردیده اس  )شکل 

مهی باشهد.  (Lys2)کربن بسیار پایین و بنام فو د بها تهنش تسهلیم پهایین 

و کهرنش گسهیختگی  kg/cm2 1000بطوریکه  تهنش تسهلیم آن حهدود 

یها  (ST37برابر فو د نرمه  معمهولی  1تا  0ا شکل پذیری حدود و ب 62%

A36) .[3]می باشد   
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 ,ADAS  (Shin, Sungصفح  لوزی شکل برای نسل جدید میراگرهای  -0شکل 

2003) 
 

، TADASآخههرین تحقیقههات تجربههی انجههام شههده در مههورد میراگرهههای 

ام گرفته  انجه 0991آزمایشات صورت گرفت  توسط حسینی، رئوفی در سال 

اس . این آزمایش بر روی ی  قا  ی  دهان  ی  طبق  در مقیاس واقعی ب  

نصه  شهده در آن بهرای اولهین بهار در کشهور در  TADASهمراه میراگر 

آزمایشههگاه سههازه مرکههز تحقیقههات سههاختمان و مسههکن وزارت مسههکن و 

(. در این تحقیل دو نمون  میراگر شهش پهره 1شررسازی انجام گردید )شکل 

 [4]میلیمتر مورد بررسی قرار گرفتند. 11و  02ضخام  ورق های  با
 

 
نمایی از قا  و تجریزات آزمایش در آزمایشگاه مرکز تحقیقات ساختمان و  -1شکل  

 (0191مسکن )برای اولین بار در کشور، حسینی و رئوفی،

 

 تحلیل و طراحی قا  تنرا )بدون میراگر( و مجرز ب  میراگر

مختله  در  یطبقه  بها تعهداد پهره هها 01 یقا  فو د ی  یلتحق یندر ا

 2/1طبقهات  ی. ارتفهاع تمهامیهردگ یقرار م یمورد بررس TADAS یراگرم

 یباشد. پالن سازه مورد بررسه یدر دوجر  م یمتر 2متر با س  عدد دهان  

بهوده و در  یسهاختمان ادار یهنا ینشان داده شده اسه . کهاربر 4در شکل 

قهرار دارد. جره   0و روع خها  نهوع  یهادز یلیخ یزیخطر لرزه خ با یمحل

 SAP0111 از نرم افهزار یراگرم یستممتوسط بدون س یقا  خمش یطراح

سازه انجام و بار مهرده و زنهده  ییقل یمنظور بارگذار ینشود. بد یاستفاده م

اند. بایستی توج  داشه  که   یافت اختصاد  یرامونیپ یوارهایب  ک  ها و د

نظر بار زلزل  بهر اسهاس زمهان تنهاو  بدسه  آمهده از قا  خمشی مورد   ب

اعمال شهده و در واقهس سهازه  C=0/0196 مودال یعنی ضری  زلزل  یلتحل

 یهنشهوند و ا یمه یسهاختمان طراحه یلدق یا ی برش پا یبرا MRF یها

را  یتحمل بار زلزله  واقعه ییقا ، توانا یو ستون ها یرهامعناس  ک  ت ینبد

ندارد و تنرها به  جره  بها  بهردن سهط   یمقاوم سازب   یازداشت  و سازه ن

 .یردگ یدر دستور کار قرار م یعملکرد سازه و کاهش وزن سازه مقاوم ساز

و مطابل با ضهوابط طهر   UBC97-ASDطراحی اعضا براساس آئین نام  

لرزهای مبحث دهم برای قا  خمشی متوسط و مراربند همگرا انجام گرفته  

ب  پرنا ب  ضخام  در مقاطس کنترل و ترکی  بهار اس  و ب  عنوان مثال نس

 و( اعمال و الزامات عمومی در طراحی تیرها سهتونرا Ωoزلزل  تشدید یافت  )

بادبندها در نظر گرفت  شده اند. با توج  ب  اینک  سیستم باربر قا  خمشی با 

اتصا ت گیردار می باشد، برای سهتونرا از مقهاطس جعبه  ای بهرای تیرهها از 

ورق و در ادام  از بادبندهایی با مقاطس دوبل ناودانی  در نرم افهزار  یرس تمقاط

 تعری  شده اند، استفاده شده اس .

 
 

 
 

 مراربنهد مجموع  ب  مجرز طبق  ده قا  از نمایی و مطالع  مورد سازه پالن -4شکل 

 TADASمیراگر  و
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 که  سهازه ستون و تیر تعیین و تنرا خمشی قابرای طراحی و تحلیل از بعد

 سازی قابرا مقاوم ب  نوب  حال داشتند، قرار زلزل  بار حداقل و قائم بار تح 

 مجموع  ی  بصورت ک  میرسد، فلزی میراگرهای و بادبندها کردن اضاف  و

 نهرم افهزار مهدل در و نص  سازه خارجی و میانی دهان  های درون یکپارچ 

 تحه  مثلثهی ورق میراگرههای به  مجرهز فهو دی قابرهای سهپس. میشوند

ضهری   بهرای (C)زلزله   ضهری  ک  بطوری  میگیرند، قرار زلزل  بار حداکثر

 روش اصهل در. میشهود اعمهال شهده مقهاوم سهازه به  و تعیین  R=2رفتار 

 قها  که  اسه  دوگانه  سیستمرای برای UBCآئین نام   طراحی براساس

 بترتیه  را افقهی و قهائم بارههای عمهدتاً میراگر -مراربند مجموعة و خمشی

  .می کنند تحمل

 

 فلزی میراگر مدلسازی نحوه و طراحی

 رسهیدن بهرای و بهوده (TADAS)مثلثی  ورق نوع از اینجا در فلزی میراگر

 پارامترههای معرفهی به  نیهاز SAP2000نهرم افهزار  در واقعی مدل ی  ب 

 به  توجه  بها را مثلثهی ورقرهای ابعهاد ابتهدا پهس. می باشهد کلیدی میراگر

 میتوان فرمول یکسری با و کرده تعیین سازنده کارخان  در میراگر مشخصات

 ههر ضهخام  2شهکل  در .رسهید میراگهر تسهلیم نیهروی سختی و مقدار ب 

مثلثهی  ورق پایه  ، عرضh=30 cm صفحات ، ارتفاعt=3 cmفلزی  صفح 

b=15 cmورق  ههر ابعهاد به  توجه  با میراگر شدن جاری حد ، تغییرمکان

Δy=0.548 cm  وN ورقرای میراگر  تعدادTADAS رابطه  در. میباشد 

 بها. اسه  فهو دی ورقرهای شهدن جهاری تهنش σy=2400 kg/cm2زیر 

 جره  Keسهپس  و Pyزیهر مقهدار  روابهط در شهده ذکهر مقادیر جاگذاری

  .می گردد حاصل نرم افزار ب  معرفی

(0)                                                            

(0)                                                                    

 
 مثلثی ورق میراگر از نمایی -2شکل 

 

با تقسیم نیروی برشی هر طبق  بر سختی هر پره از میراگهر مهورد اسهتفاده، 

حقیهل تعداد پره های هر میراگر در طبقات مختل  بدس  می آید. در ایهن ت

دو مدل چیدمان میراگر با تعداد پره های متفاوت نسب  ب  حال  محسهاباتی 

در طبقات برای یافتن تاییر افزایش تعداد پره ها  مورد ارزیهابی قهرار گرفته  

 اس . جدول مشخصات میراگرها در ادام  آورده شده اس .

 رابهط المان از SAP2000نرم افزار  در TADASمیراگر  کردن مدل برای

معرفههی  جرهه . مههی شههود اسههتفاده (Plastic1) 0 خمیههری یرخطههیغ

میراگهر  غیرخطهی و مؤیر سختی مقادیر می توان موردنظر المان پارامترهای

Stiffness) Keتسهلیم  مقاوم  ( و(Yield Strength) Py روابهط از را 

 المهان سهختی نسهب  بهرای و کرده محاسب  مختل  ورقرای تعداد با  برای

 نسهب  بهرای نیهز و 1012مقهدار  (Ratio)آن  اولی  سختی ب  تسلیم از بعد

 ورق میراگهر برشهی تغییرشهکل از همچنین. گرف  نظر در را U=2مقاوم  

 تعریه  از بعهد حال. می شود منظور صفر آن مقدار و شده صرف نظر مثلثی

 تیهر و (Chevron)هشهتی  بادبنهد اتصهال محهل نقطه  به  عضو رابط، آنرا

 که  داشه  دق  بایستی. می دهیم اختصاد( 6) شکل  همانند آن با سری

رابهط  المهان محلهی محهور و طبقه  ای بین نسبی جابجایی ب  جر  توج  با

(X-U2, Y-U3) اختصهاد سهازه به  مشخص جرات در آنرا میراگر، برای 

 [5].دهیم
 مشخصات میراگر ها -0جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  TADASفلهزی  میراگهر قرارگیری نحوه و میراگر و بادبند سری رابط  -6شکل 

 ی  قا 

 

 سازه ظرفی  منحنی تعیین و غیرخطی استاتیکی تحلیل روش

 در شهده مقهاوم قابرهای و تنرا خمشی قابرای نرایی طراحی و تحلیل از پس

 رفتهار ضهری  بهر مهویر پارامترهای تعیین برای ، حالSAP2000نرم افزار 

( ظرفیه ) تغییرمکهان -نیرو منحنی ب  نیاز سازه شکل پذیری و بررسی قابرا

 تحلیهل .مهی آیهد بدسه  غیرخطهی اسهتاتیکی تحلیل توسط ک  اس  سازه

 بهزرگ نیروهای ک  صورت این ب  اس  نموی تحلیل ی  یغیرخط استاتیکی

 از مرحله  ههر و در می نمایند اعمال سازه ب  پیاپی گامرای در را زلزل  مانند

 سهازه که  جره  ایهن از. می دهند قرار بررسی مورد را سازه رفتار بار اعمال

 عنهو این ب  میشود؛ لذا داده هل سازه و میگیرد قرار بار تح  متوالی بصورت

 بار الگوی با تحلیل روش این. می شود گفت  نیز Pushoverتحلیل  تحلیل،

 س  دو ی  مدل

h (cm) 30 30 30 

b  (cm) 15 15 15 

t  (cm) 3 3 3 

 رد پره تعداد

4تا0 طبقات  
8 8 8 

 تعداد پره

3تا2طبقات در  
6 6 8 

 تعداد پره

01تا9طبقات  در  
4 6 4 
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 مطهر  ATCو  FEMAماننهد  آیهین نامه  ههایی در( اُور پهوش)افزایشی 

 در سهازه رفتهار واقعهی تقریباً مطالع  برای مفید بسیار روشی و اس  گردیده

عملکهرد  نقطهة می توان غیرخطی تحلیل از استفاده با. می باشد زلزل  هنگام

 ضهری  ماننهد آن، پارامترههای همهة و خاد زلزل  طی  ی  ایر تح  سازه

 .کهرد محاسهب  را...  و (R)رفتار  ، ضری (Cd)غیرخطی  تغییرمکان افزایش

مهی  غیرخطی مفاصل مشخصات معرفی غیرخطی تحلیل هرگون  انجام  زم 

عضهو  خلهیدا نیروهای تجاوز احتمال ک  اعضا از نقاطی در مفاصل این. باشد

 غیرخطهی تحلیهل در. مهی شهوند تعریه  دارد، وجود تسلیم حد نیروهای از

بصهورت ( زلزله  نیهروی مهثالً) شده معرفی بارگذاری الگوی نظر، مورد برنامة

 هندسههة براسههاس سههختی مهاتریس بههار هههر و مههی شهود اعمههال مرحله  ای

 روینیه مقهدار مرحله  ههر در این بر عالوه. می شود اصال  یافت  تغییرشکل

 حهد نیهروی مقهدار بها شهده، تعری  پالستی  مفاصل در محل اعضا داخلی

 تسلیم حد ب  داخلی نیروی اگر. می شود مقایس  شده معرفی مفاصل تسلیم

 می شهود اضاف  سازه بار ب  مقداری قبل مرحلة حفظ سختی با باشد نرسیده

 به  و مفصل سختی باشد گذشت  مفصل تسلیم حد از داخلی نیروی اگر ولی

 و مهی شهود اصال  تغییرشکل -نیرو منحنی ب  با توج  سازه سختی آن تبس

 به  سازه رسیدن تا مرحل  ای بارگذاری این. می شود اعمال جدید مرحلة بار

 شهده مشهخص کاربر توسط ک  تغییرمکانی ب  معیار رسیدن یا و مکانیزم حد

ئه  شهده ارا 0زمهان تنهاو  مهود اول سیسهتم هها در جهدول . می یابد ادام 

  [6]اس .
 زمان تناو  مود اول سیستم های مختل  -0جدول 

 نوع سیستم (sزمان تناو  مود اول )

 قا  خمشی متوسط 43/00

03/01 
قا  خمشی متوسط مجرز 

 )مدل ی  ( TADASب  

09/04 
قا  خمشی متوسط مجرز 

 )مدل دو ( TADASب  

30/01 
قا  خمشی متوسط مجرز 

 )مدل س  ( TADASب  

 

 ایس  حداکثر برش طبقات در سیستم های مختل مق

نمودار حداکثر برش طبقهات در سیسهتم ههای مختله  مقایسه   3در شکل 

 شده اس .

 

 حداکثر برش طبقات برای سیستم های مختل  -3شکل 

همانگون  ک  مشاهده می شود نسب  نیروی برشی برای قا  تقوی  شهده بها 

TADAS نشده ب  ترتی  و  به  طهور در مدل ی ، دو و س  ب  قا  تقوی  

برابر  می باشد ک  این افزایش نیروی برشهی در  21/0و  43/0، 99/0تقریبی 

به  واسهط  افهزایش سهختی و به  عله   TADASقا  های تقوی  شده با 

و بادبنهدهای مربوطه   TADASوجود بادبندها می باشهد. البته  بها وجهود 

 اشد.سیستم ب  راحتی قادر ب  تحمل این نیروها می ب

 

 مقایس  حداکثر تغییر مکان بام در سیستم های مختل 

نمودار حداکثر تغییر مکان بام در سیسهتم ههای مختله  مهورد   9در شکل 

 مقایس  قرار گرفت  اس .

 

 
 حداکثر تغییر مکان بام برای سیستم های مختل  -9شکل 

 

 دیده می شود حداکثر تغییهر مکهان بهام بها تقویه  9همانطور ک  در شکل 

کهاهش یافته  اسه . میهزان کهاهش  TADASسیستم توسط میراگرهای 

در مهدل ههای  TADASحداکثر تغییر مکان بام در سیستم های مجرز ب  

 اس . %60و  %23،  %24ی ، دو و س  ب  سیستم تقوی  نشده ب  ترتی  

 

 تغییرمکان جانبی طبقات

نمهودار  ب  منظور نمایش تغییر مکان جانبی طبقات در سیستم های مختل 

 زیر ارائ  می شود.

 

 
 تغییرمکان جانبی طبقات برای سیستم های مختل  -9شکل 

 

 محاسب  وزن سازه

 نشان از کاهش وزن سازه می دهد. TADASاستفاده از میراگر های 
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 وزن سازه در سیستم های مختل  -1جدول 

 نوع سیستم وزن سازه )تن(

 قا  خمشی متوسط 41/19

94/11 
سط مجرز ب  قا  خمشی متو

TADAS )  مدل ی( 

40/03 
قا  خمشی متوسط مجرز ب  

TADAS ) مدل دو( 

30/09 
قا  خمشی متوسط مجرز ب  

TADAS )  مدل س( 

 

در مهدل ههای  TADASمیزان کاهش وزن سازه در سیستم های مجرز ب  

 %02و  %09،  %01ی ، دو و س  ب  سیستم تقوی  نشده ب  ترتیه  حهدودا 

 اس .

 

 رینتیجه گی

در سیستم قا  خمشی تقوی  نشده، تمامی تیر هها و سهتون هها در حاله  

پالستی  قرار می گیرند در حالیک  در سیستم های تقوی  شده بها –ا ستو 

قسم  عمده کار ا ستو پالستی  در میراگرها انجام مهی  TADASمیراگر 

شود و سرم سایر اعضا ناچیز می باشد. همچنهین در سیسهتم ههای تقویه  

مفاصل پالستی  در میراگرها به  وجهود آمهده اسه  در  TADASه با شد

حالیک  در سیستم قا  خمشی متوسهط تقویه  نشهده، مفاصهل پالسهتی  

 که  گرف  نتیج  می توان عمدتا در تیر و ستون ها تشکیل شده اس . پس

 بهروز رفتهار از جلهوگیری بر زیادی بسیار تاییر مثلثی ورق فلزی میراگرهای

 از عمهده ای بخهش اتهالف و جذ  با و داشت  سازه اعضای در غیرا ستی 

سهاختمان مهی  به  وارده صهدمات کاهش سب  سازه، ب  زلزل  ورودی انرژی

مقهاوم  یها و مقهاوم سازه های طراحی برای آنرا از می توان ب  خوبی و شوند

 .نمود استفاده زلزل  برابر در موجود سازه های سازی

، تحلیل هها و نتهایج حاصهل شهده مهی تهوان همچنین با توج  ب  محاسبات

در سهازه باعهث بربهود  TADASنتیج  گرف  ک  اسهتفاده از میراگرههای 

عملکرد لرزه ای خواهد شد و با توج  ب  اینک  تمرکز خرابی در سیستم های 

در میراگرها می باشد، پهس از وقهوع زلزله   TADASمجریز ب  میراگرهای 

مشکل شود ب  راحتی می تهوان میراگرهها  بدون آنک  کاربری ساختمان دچار

 را تعویض کرد.
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