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  رضا: نام                                                  وثوقی کیا: دانشجو خانوادگی نام 

    :نامهپایان عنوان

  مطالعه رفتار دینامیکی غیر خطی ساختمان هاي فوالدي مجهز به میراگرهاي اصطکاکی پال

  دکتر کاظم شاکري :راهنما استاد 

  اهبازيمهندس ناصرالدین شر: مشاو استاد 

                           عمران: رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 
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  112 ات:صفح تعداد                22/06/1394 :دفاع تاریخ          فنی مهندسی :دانشکده 

  :چکیده

هاي سنتی به کار برده ها در برابر زلزله به عنوان جایگزین مناسب براي روشهاي کنترل غیرفعال سازهروش

ها استفاده از میراگرهاي اصطکاکی جایگاه قابل توجهی یافته است. هدف اصلی شوند. امروزه در میان این روشمی

ي آن ها با بادبندهاي و مقایسه پال هاي فوالدي با میراگرهاي اصطکاکیاي سازهپژوهش بررسی رفتار لرزه این

  فوالدي است.

- طبقه می 12و  8، 5هاي خمشی فوالدي سه بعدي با ارتفاع  هاي مورد استفاده در این پژوهش قابمدل

اند. به و بادبندهاي فوالدي مورد تحلیل قرار گرفته پال اکیباشند که یکبار بدون بادبند و بار دیگر با میراگرهاي اصطک

% و 10هاي با خروج از مرکزیت ،ها عالوه بر حالت بدون خروج از مرکزیتمنظور مطالعات بیشتر تمامی این مدل

انش اند. قابل ذکر است که مهاربندهاي فوالدي مورد استفاده قابلیت کم% نیز ساخته و مورد تحلیل قرار گرفته15

  دارند.

هاي مدل شده مورد بررسی قرار ، پاسخ سازهOpenseesافزار با انجام تحلیل دینامیکی غیرخطّی توسط نرم

باشد که دو به دو بصورت دو جهته به می رکورد 20مورد استفاده در این پژوهش به تعداد  هاي گرفته است. زلزله

و بار دیگر به مقدار  =4/0PGAد استفاده یکبار به مقادیر اند. قابل ذکر است که رکوردهاي مورسازه اعمال شده

6/0PGA= هاي نسبتاً زیاد دهد که در تغییرشکلها نشان میاند. نتایج بررسینرمال شده و به سازه اعمال شده

ر پاسخ سازه را به خوبی بسیار بهتر از عملکرد بادبندهاي فوالدي است و مقادی پال عملکرد میراگرهاي اصطکاکی

  دهند.کاهش می

  

  میراگر اصطکاکی  تحلیل دینامیکی غیر خطی، کنترل غیر فعال سازه، پال، : هاواژه کلید
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  اشکالفهرست 

  صفحه                                                         اشکالشماره و عنوان 

 

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................................   پایه جداسازي سیستم عملکرد ي نحوه: 1- 2 شکل

  .TMD   ......  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED داراي ي سازه آل ایده آزادي درجه یک سیستم: 2- 2 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .................................................   ها سازه در TLD سازي مدل: 3- 2 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .........................  فعال کنترل سیستم یک مختلف هاي بخش: 4- 2 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .........................................................     سیوا کیوباشی ساختمان: 5- 2 شکل

 ERROR! BOOKMARK NOT..  )فعال جرم محرك( فعال شده هماهنگ جرم میراگر یک نمادین ساختار: 6- 2 شکل

DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................................................   فعال نیمه کنترل وسایل: 7- 2 شکل

 ERROR! BOOKMARK NOT..  کاجیما شیزاکا ساختمان در شده نصب فعال نیمه هیدرولیکی میراگرهاي: 8- 2 شکل

DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  والنوت کریک پل در شده نصب متغیر دریچه با میراگرهاي: 9- 2 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...... شینسوکوپارك برج در شده نصب HMD میراگرهاي: 10- 2 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................................... ................................   لزج ییمیرا: 11- 2 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..............................  لزج ییمیرا با آزادي درجه یک سیستم: 12- 2 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .....................  سیستم مکان تغییر و ییمیرا نیروي ي رابطه: 13- 2 شکل

 ERROR! BOOKMARK NOT..............  جابجایی مقابل در) هیسترزیس( اي چرخه ییمیرا نیروي نمودار: 14- 2 شکل

DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDاصطکاکی ییمیرا با آزادي درجه کی سیستم آزاد ارتعاش: 15- 2 شکل

 ERROR! BOOKMARK NOT...  سازه ارتعاش کنترل يها ستمیس انواع انیم در یاصطکاک راگریم گاهیجا: 1- 3 شکل

DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....... ................................   مکان تغییر ي کننده کنترل جزئیات: 2- 3 شکل

  .EDR   .......................................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یاصطکاک راگریم: 3- 3 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .............................................................   پال اصطکاکی میراگر: 4- 3 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..............  سومیتومو اصطکاکی میراگر عرضی و طولی مقطع: 5- 3 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...... ................................   سومیتومو میراگر بکارگیري ي نحوه: 6- 3 شکل
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 ERROR! BOOKMARK NOT.........  مربوطه هیسترزیس ي حلقه: ب    ساده شیاردار اصطکاکی گره: الف: 7- 3 شکل

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT.  سازه در آن بکارگیري ي نحوه: ب    پال اصطکاکی میراگر جزئیات:  الف: 8- 3 شکل

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT...................   پال اصطکاکی میراگر به مجهز ي طبقه یک قاب آل ایده رفتار :9- 3 شکل

DEFINED.  

0.2HZ فرکانس با بارگذاري سیکل 50 تحت پال میراگر آزمایش از آمده دست به هیسترزیس منحنی: 10- 3 شکل

   ................................ ................................ ..........................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT.........  ساده شیاردار اصطکاکی گره داراي بادبند مکان تغییر - نیرو منحنی: 11- 3 شکل

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT................  پال میراگر اصطکاکی مکانیزم بادبند مکان تغییر - نیرو منحنی: 12- 3 شکل

DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................................   طبقات یتمام در ساختمان پیت پالن: 13- 3شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .............................  يفوالد مصالح يبرا استفاده مورد مدل: 14- 3 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................................   االستوپالستیک کامل مواد رفتار: 15- 3 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....................   کننده جمع مقطع لیتشک ي نحوه از يا نمونه :16- 3 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................  کمانش تیقابل با بادبند المان يساز مدل نحوه: 17- 3 شکل

 PGA=0.4GERROR! BOOKMARK با يها زلزله يبرا تیمرکز از خروج بدون طبقه 5 يها سازه پاسخ: 1- 4 شکل

NOT DEFINED.  

 PGA=0.6GERROR! BOOKMARK با يها هزلزل يبرا تیمرکز از خروج بدون طبقه 5 يها سازه پاسخ: 2- 4شکل

NOT DEFINED.  

 !PGA=0.4G  ........................  ERROR با يها زلزله يبرا% 10 تیمرکز از خروج با طبقه 5 يها سازه پاسخ: 3- 4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !PGA=0.6G  ........................  ERROR با يها زلزله يبرا% 10 تیمرکز از خروج با طبقه 5 يها سازه پاسخ: 4- 4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !PGA=0.4G  ........................  ERROR با يها زلزله يبرا% 15 تیمرکز از خروج با طبقه 5 يها سازه پاسخ: 5- 4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !PGA=0.6G  .........................  ERROR با يها زلزله يبرا% 15 تیمرکز از خروج با طبقه 5 يها سازه پاسخ: 6- 4شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  
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 XY   .......  ERROR! BOOKMARK جهت در طبقه 5يها سازه سوم ي طبقه يها رمکانییتغ کاهش ریمقاد: 7- 4 شکل

NOT DEFINED.  

 PGA=0.4GERROR! BOOKMARK با يها زلزله يبرا تیمرکز از خروج بدون طبقه 8 يها سازه پاسخ: 8- 4 شکل

NOT DEFINED.  

 PGA=0.6GERROR! BOOKMARK با يها لزلهز يبرا تیمرکز از خروج بدون طبقه 8 يها سازه پاسخ: 9- 4 شکل

NOT DEFINED.  

 !PGA=0.4G  .....................  ERROR با يها زلزله يبرا% 10 تیمرکز از خروج با طبقه 8 يها سازه پاسخ: 10- 4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !PGA=0.6G  .....................  ERROR با يها زلزله يبرا% 10 تیمرکز از خروج با طبقه 8 يها سازه پاسخ: 11- 4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !PGA=0.4G  .....................  ERROR با يها زلزله يبرا% 15 تیمرکز از خروج با طبقه 8 يها سازه پاسخ: 12- 4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !PGA=0.6G  .....................  ERROR با يها زلزله يبرا% 15 تیمرکز از خروج با طبقه 8 يها سازه پاسخ: 13- 4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 XY   ......  ERROR! BOOKMARK جهت در طبقه 8يها سازه اول ي طبقه يها رمکانییتغ کاهش ریمقاد: 14- 4 شکل

NOT DEFINED.  

 XY  .....  ERROR! BOOKMARK جهت در طبقه 8يها سازه سوم ي طبقه يها رمکانییتغ کاهش ریمقاد: 15- 4 شکل

NOT DEFINED.  

 XY....  ERROR! BOOKMARK جهت در طبقه 8يها سازه ششم ي طبقه يها رمکانییتغ کاهش ریمقاد: 16- 4 شکل

NOT DEFINED.  

 XY  ....  ERROR! BOOKMARK جهت در طبقه 8يها سازه هفتم ي طبقه يها رمکانییتغ کاهش ریمقاد: 17- 4 شکل

NOT DEFINED.  

 !PGA=0.4G  ......................  ERROR با يها زلزله يبرا تیمرکز از خروج بدون طبقه 12 يها سازه پاسخ: 18- 4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !PGA=0.6G  ......................  ERROR با يها زلزله يبرا تیمرکز از خروج بدون طبقه 12 يها سازه پاسخ: 19- 4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !PGA=0.4G   ...................  ERROR با يها زلزله يبرا% 10 تیمرکز از خروج با طبقه 12 يها سازه پاسخ: 20- 4شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !PGA=0.6G  ..................  ERROR با يها زلزله يبرا% 10 تیمرکز از خروج با طبقه 12 يها ازهس پاسخ: 21- 4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  
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 !PGA=0.4G  ..................  ERROR با يها زلزله يبرا% 15 تیمرکز از خروج با طبقه 12 يها سازه پاسخ: 22- 4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !PGA=0.6G  ..................  ERROR با يها زلزله يبرا% 15 تیرکزم از خروج با طبقه 12 يها سازه پاسخ: 23- 4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 XYERROR! BOOKMARK جهت در طبقه 12يها سازه چهارم ي طبقه يها رمکانییتغ کاهش ریمقاد: 24- 4 شکل

NOT DEFINED.  

 XY  .  ERROR! BOOKMARK جهت در طبقه 12يها سازه پنجم ي طبقه يها رمکانییتغ کاهش ریمقاد: 25- 4 شکل

NOT DEFINED.  

 XY  .  ERROR! BOOKMARK جهت در طبقه 12يها سازه هفتم ي طبقه يها رمکانییتغ کاهش ریمقاد: 26- 4 شکل

NOT DEFINED.  

 XY  ...  ERROR! BOOKMARK جهت در طبقه 12يها سازه نهم ي طبقه يها رمکانییتغ کاهش ریمقاد: 27- 4 شکل
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DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ......   استفاده مورد يها زلزله يرکوردها به مربوط اطالعات: 8-3 جدول
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  مقدمه - 1- 1

رانگـري  هاي وی هاي فراوان جانی و مالی، به ویژه زلزله ها و تحمیل خسارت وقوع اجتناب ناپذیر زلزله

اند، تاکیدي بر لـزوم یـافتن راه حلـی مناسـب و قابـل       هاي اخیر در نقاط مختلف دنیا رخ داده که در سال

تـوان بـه    هـاي اخیـر، مـی    هاي مخرب سـال  اعتماد جهت مقابله با این پدیده طبیعی است. از میان زلزله

 9000نفر، مجروح شدن  57سبب کشته شدن  1994آمریکا که در سال  1نورتریجریشتري  7/6 ي زلزله

میلیـارد   20ناشی از این زلزلـه،   ي نفر گردید، اشاره نمود. خسارت وارده 20000نفر و بی خانمان شدن 

ریشتر  9/6اي با بزرگی  ژاپن توسط زلزله 2کوبهدالر برآورد گردید. پس از یک سال از وقوع این زلزله شهر 

میلیـارد دالر خسـارت    147ز دست دادند و بـیش از  نفر جان خود را ا 5500به لرزه درآمد، که طی آن 

نفر  17000ریشتري سبب کشته شدن بیش از  4/7العاده قوي زلزله فوق 1999وارد گردید. در آگوست 

ریشتري بود کـه در ژانویـه    9/7هاي اخیر، زلزله  هاي سال در ترکیه گردید. اما یکی از ویرانگرترین زلزله

 نفـر را گرفـت   35000پیوست؛ به طوري که این زلزلـه، جـان بـیش از     هند به وقوع 3در گجرات 2001

  ).2001، 4(یانگ

-روشاي تجدیدنظر نمود و یا به فکر  هاي مقابله با نیروهاي لرزهبایستی در بسیاري از روشبنابراین 

هاي اصلی براي رسیدن به این هدف، بکارگیري و  تر بود. امروزه یکی از چالش جایگزین مطمئنهاي 

  ها و ارتقا کیفی مصالح مصرفی است.  اي سازه هاي جدید در مفاهیم طراحی لرزهروش ي رائها

  بیان مساله - 2- 1

اي  هاي شدید، مقدار زیادي انرژي جنبشی به سازه وارد می شود و آن را با دامنه به هنگام وقوع زلزله

اي را  قی بخش اعظمی از انرژي لـرزه متناسب با انرژي اعمالی به عقب و جلو می غلتاند. اگر بتوان به طری

اي قابـل کنتـرل اسـت. از     بصورت مکانیکی مستهلک کرد، پاسخ سازه بدون به وجود آمدن خسارت سازه

                                                
1- Northridge 

2- Kobe 

3- Gujarat 

4- Yang 
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ي کنتـرل   ي ایـده  ها و راهکارهاي فراوانی ارائه شده که بخش مهمی از این راهکارهـا در زمـره   رو ایده این

 ختلفی تقسیم می شود.هاي م ها قرار می گیرد که خود به بخش سازه

ي استفاده  که فلسفه هاي کنترل غیر فعال می باشد استفاده از میراگرهاي اصطکاکی یکی از سیستم

از این نوع وسایل، تبدیل انرژي جنبشی اعمالی به سازه و انرژي حرارتـی و انـرژي هیسـترزیس ناشـی از     

ي نـاچیز   تـوان بـه هزینـه    وع میراگرهـا مـی  باشد. از مزایاي این ن تغییر مکان در میراگر می - منحنی نیرو

نگهداري و عدم نیاز به تعمیر در مدت عمر سازه اشاره کرد؛ بطوریکه حتی در صـورت از کـار افتـادن بـه     

  علت جذب انرژي زیاد پس از زلزله هاي شدید به راحتی قابل تعویض می باشند.

  فرضیات پژوهش - 3- 1

ال، بادبندهاي داراي میراگرهـاي اصـطکاکی در قـاب    اي پیشنهاد شده توسط پ هاي سازه در سیستم

اصطکاکی قبل از اینکه سـایر اعضـاي    ي اي، وسیله شوند. در خالل تحریکات شدید لرزه خمشی نصب می

وسیله انرژي جنبشی ورودي زلزله در اثـر عملکـرد    قاب جاري شوند، تحت بار مشخصی می لغزد و بدین

ترین اصول در این نوع میراگرها این است که این  این یکی از مهمشود. بنابر میراگرهاي اصطکاکی تلف می

در  ي تسلیم گردند، شروع بـه لغـزش نماینـد.    میراگرها قبل از اینکه هر یک از اعضاي سازه وارد محدوده

 غیر اینصورت عملکرد مورد نظر میراگرها رخ نخواهد داد.

  ضرورت و اهداف پژوهش - 4- 1

آید.  مدرن به حساب می ي ترین فاکتورهاي جامعه ابر زلزله یکی از مهمهاي مقاوم در بر طراحی سازه

هاي نـورتریج   هاي بزرگ طی قرن بیستم از قبیل زلزله هاي فراوانی که در اثر زلزله اثرات مخرب و خسارت

مقابله  مردان، کارشناسان و مهندسان به فکر راه حل مناسبی براي و کوبه به وجود آمد، باعث شد تا دولت

هـاي میراگرهـاي اصـطکاکی پـال کـه یکـی از        ند. از ایـن رو بررسـی سیسـتم   ي طبیعی باش با این پدیده

  باشند، داراي اهمیت باالیی است. ها می هاي اتالف انرژي در ساختمان سیستم

طور که در بخش بیان مسأله در مورد اهمیت طراحی سازه ها در برابر زلزله بحث گردید و علم  همان

ها در برابر زلزله می باشد که کنترل غیر فعال  هاي بهبود عملکرد سازه ترین روش یکی از مهمکنترل سازه 
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ها را می توان اجرایی ترین بخش این علم در کشورهاي در حال توسعه دانست، از این رو با بررسـی   سازه

در صـنعت سـاختمان   رفتار میراگرهاي اصطکاکی پال در این پایان نامه می توان از مزایاي این میراگرها 

 کشور استفاده نمود.

  سواالت پژوهش - 5- 1

، در ادامـه  شده استها پرداخته  چند نمونه از سواالتی که در این پایان نامه بیشتر به پاسخگویی آن

  آمده است.

 ي عملکرد میراگرهاي اصطکاکی چگونه است؟ نحوه - 

  م چیست؟ها با ه انواع میراگرهاي اصطکاکی و تفاوت هاي عملکردي آن - 

  سازي رفتار میراگرهاي اصطکاکی پال چگونه است؟ ي مدل نحوه - 

  هاي سازه چگونه است؟ تأثیر رفتار میراگرهاي اصطکاکی پال بر پاسخ - 

  ثیر تغییر شدت زلزله چه تاثیري بر کارآیی میراگرها دارد؟أت - 

  ثیر خروج از مرکزیت در سازه چه تاثیري بر رفتار میراگرها دارد؟أت - 

  کلیات پژوهش - 6- 1

ها و مزایا و معایب هر یک بحث هاي کنترل سازهروش ي به اختصار درباره در فصل دوم،   در ادامه

بر میرایی سازه پرداخته ها  اثرگذاري آن ي هاي انرژي و نحوهبه بررسی مستهلک کنندهادامه  در شود ومی

ار کنترل غیرفعال معرفی شده، و میراگر اصطکاکی پال به عنوان یک ابز مفصل سو. در خواهد شد

به بررسی فرضیات انجام شده در  خصوصیات این میراگر بحث خواهد شد، سپس ي همچنین درباره

هاي هاي مورد استفاده در تحلیلنگاشت سازي و همچنین شتاب مدل ي هاي اصلی، نحوهساخت مدل

در این فصل گیرد؛ انجام می چهارمبررسی و تفسیر نتایج در فصل پرداخته خواهد شد. تاریخچه زمانی 

-انجام مطالعات پارامتریک و تاثیر تغییرات پارامترهاي مختلف بر پاسخ دینامیکی مدل ي همچنین نحوه

این  ي پیشنهادات براي مطالعات آینده و ادامه نتایج و هاي ساخته شده توصیف خواهد شد، و در نهایت

  گردد.ارائه می در فصل پنجم پژوهش



 

  

  

  

  

  

  

  

  

    مبانی نظري پژوهشفصل دوم:  - 2
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  مقدمه - 1- 2

گردد. اما  ها با استفاده از میراگرهاي اصطکاکی، بررسی می کنترل غیر فعال سازه ،در این پژوهش

ها (به عنوان یکی از ابزارها و  هاي آتی مالحظه خواهد گردید، کنترل ارتعاش سازه همانطور که در بخش

هاي متعددي امکان پذیر است. علت انتخاب میراگرهاي  ارآمد مقابله با زلزله)، به روشهاي جدید و ک روش

اصطکاکی سادگی مکانیزم ساخت، عدم احتیاج به مصالح خاص و گران قیمت و در نهایت قابلیت تولید و 

ی یاند که بررسی کارا هاي مذکور سبب شدهباشد؛ به طوري که مزیت آزمایش بودن این وسایل می

هاي کنترل در  روش ي مناسبی جهت شروع تحقیق و مطالعه ي راگرهاي اصطکاکی به عنوان گزینهمی

  ایران محسوب گردد.

  هاي مقاوم در برابر زلزله سازه - 2- 2

مقاوم در برابر زلزله چه خصوصیاتی  ي اي یک سازه ابتدا الزم است بدانیم که سازه براي طرح لرزه

بعد سازه را  ي هایی چقدر است) و در مرحله قاومت و ...، در چنین سازهپذیري، م دارد (مقدار مناسب شکل

طوري طراحی کنیم که نیازهاي مورد نظر تأمین شود. بنابراین الزم است معیارهایی جهت تعریف رفتار 

هاي مختلف  ین نامهیمطلوب سازه در هنگام زلزله داشته باشیم، تا براي رسیدن به آن قدم برداریم. در آ

هاي  هاي معتبر، تعریف نامه ینیایران و اکثر آ 2800، استاندارد NEHRP , UBC , ATCد مانن

د که به همین منظور اهداف استاندارد رخو مشابهی براي رفتار مطلوب سازه در برابر زلزله به چشم می

  شود:  ایران مرور می 2800

نامه  ینیطرح مطابق تعریف آهاي شدید (زلزله  با حفظ ایستایی ساختمان در برابر زلزله -الف

  ) تلفات جانی به حداقل برسد. 2800

نامه) در زمان وقوع بارهاي خفیف و متوسط  ینی(مطابق تعریف آ» اهمیت زیاد«هاي با ساختمان - ب

ها  برداري خود را حفظ نمایند و در سایر ساختماننامه) قابلیت بهره ینیبرداري آ زلزله (زلزله سطح بهره

  اي به حداقل برسد.  اي و غیر سازه خسارت سازه

 ي هاي شدید، بدون آسیب عمده نامه) پس از وقوع زلزله ینی(مطابق تعریف آ» بناهاي ضروري« - پ

توان انتظار داشت که  می 2800اي قابل استفاده باقی بمانند. به طوري که با رعایت ضوابط استاندارد  سازه
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اي و در برابر  سازه ي فیف بدون متحمل شدن آسیب عمدههاي متوسط و خ ها در برابر زلزله ساختمان

  ).1384 ،ویرایش سوم 2800 ي نامه ختگی، قادر به مقاومت باشند (آیینهاي شدید بدون فروری زلزله

هاي خرابی که ممکن است در یک  ترین مکانیزم دهد که مهم هاي گذشته نشان می زلزله ي تجربه

هاي قابل  آیند، رانش نسبی قابل توجه بین طبقات و نیز شتاب) به وجود  سازه (پس از وقوع زلزله

هاي مقاوم در برابر زلزله معموالً در  آیند. از طرف دیگر سازه اي هستند که در طبقات به وجود می مالحظه

  گیرند.  پذیر قرار می هاي سخت یا شکل یکی از دو گروه سازه

ها  رند، رانش نسبی کوچکی بین طبقات آناي که دا هاي سخت به خاطر سختی قابل مالحظه سازه

هاي شکل پذیر به خاطر اینکه  ها قابل مالحظه است. سازه آید، اما شتاب طبقات این سازه به وجود می

ها  را به خاطر رفتار غیر االستیک، مستهلک می نمایند، شتاب کمی در طبقات آن  مقداري از انرژي زلزله

هاي زیادي را متحمل شده و رانش  ن رفتار غیر االستیک تغییر شکلآیند ولی به خاطر همی به وجود می

ها (پاسخ تغییر  باشد. بنابراین الزم است به نحو مطلوبی ارتعاشات سازهها زیاد می نسبی بین طبقات آن

  در برابر زلزلههاي مقاوم  هاي زیاد در سازه م) کنترل شوند تا از ایجاد خرابیأمکان و شتاب به طور تو

  ).1376گیري شود (حسنی و تهرانی زاده، جلو

  ها کنترل ارتعاشات سازه - 3- 2

ها ماهیت  اي از آن اصلی یک سازه انتقال بارهاي موثر بر ساختمان که بخش قابل مالحظه ي وظیفه

اي) دارند، به پی و خاك زیر آن است. تحمل و انتقال ایمن و موثر  اي، هارمونیک و ضربه دینامیکی (لرزه

کند که ارتعاشات و نیروهاي ناشی از  برداري، ایجاب می ها به همراه تأمین آرامش الزم براي بهرهاین بار

  اي کاهش یافته و محدود شوند.  اي و غیر سازه ها در اعضاي سازه آن

ترین عوامل  ها به معنی کاهش در پاسخ تغییرمکان و یا شتاب سازه (مهم کنترل ارتعاشات سازه

هاي مختلف کنترل،  روش ي ) است. براي ایجاد سهولت در مطالعه ام زلزلهایجاد خرابی به هنگ

هاي دینامیکی  ها مشخصه بندي هاي مختلفی صورت گرفته است. مبناي برخی از این طبقه بندي طبقه

ترین و توزیع عامل کنترل کننده در ساختمان است. اما کلی ي ها و برخی دیگر محل و نحوه سازه
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شود. در  عملکرد سیستم کنترل است که در ادامه مرور می ي بندي بر اساس نحوه طبقه ترین روش متداول

  گردند. فعال، نیمه فعال و مختلط تقسیم می فعال، هاي کنترل به چهار گروه غیر بندي، سیستم این طبقه

  (PCS)فعال  هاي کنترل غیر سیستم -2-3-1

ت که عامل کنترل کننده تا پیش از تحریک فعال بودن این سیستم هاي کنترلی بدین معنی اس غیر

سازه غیرفعال است. با شروع تحریک سازه، سیستم فعال شده و شروع به فعالیت کنترلی خود می نماید و 

  گردد.  تحریک، دوباره به حالت غیرفعال باز می ي پس از خاتمه

قاومت و غیـره را  اي مثل شکل پذیري، م ها مجهز به وسایلی هستند که مشخصات سازه این سیستم

گـردد   نمایند. بنابراین طی این عمل، ارتعاشات سازه کنترل میکنند و یا انرژي را مستهلک می اصالح می

هـاي  ها احتیاج به وسایلی با مشخصات ویژه (سختی، مقاومت، رفتار چرخـه  یابد). این سیستم (کاهش می

» میراگرها«و » جداسازها«ا به دو گروه کلی توان این وسایل ر هیسترزیس و غیره) دارند، به طوري که می

تغییـر   - تقسیم نمود. هر کدام از این موارد شامل انواع مختلفی (بر حسب رفتار مکانیکی یعنی رابطه نیرو

  مکان) هستند. 

هاي کنترل غیر فعال به جهت داشتن مشخصات دینامیکی (جـرم، سـختی، زمـان تنـاوب و      سیستم

  و فرکانس غالب رکـورد زلزلـه   (PGA)هاي تحریک مانند دامنه شتاب  یژگیی)ثابت، تا حدودي به ویمیرا

هایی که ماهیت  هاي کنترل براي تحریکحساس هستند. این حساسیت بر میزان کارایی برخی از سیستم

ها در ایـن   ی و کاربرد آنی) به شدت اثر گذاشته و سبب محدود شدن کارا غیر مشخصی دارند (مثل زلزله

هـا   کاربرد و میزان کـارایی ایـن سیسـتم    ي ند. براي کاهش این محدودیت و افزایش محدودهشوموارد می

هاي کنتـرل نمـود.    م از انواع مختلف وسایل غیرفعال و یا به همراه سایر روشأتوان اقدام به استفاده تو می

 ).1995، 1گردد (دل اي کنترل غیر فعال بررسی میه در ادامه برخی از انواع سیستم
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