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خالصه

در چنین شرایطی مطالعه .هاي طرح شده در گذشته در برابر نیروهاي واقعی زلزله استدهنده عدم مقاومت کافی سازههاي گذشته نشانتجربه زلزله 

هاي کنترل امروزه از سیستم. ه توجیه فنی و اقتصادي نیز داشته باشد حائز اهمیت استهاي موجود و ارائه طرح بهسازي آنها کآسیب پذیري سازه

ها، هاي کنترل غیرفعال سازهیکی از سیستم. شودها در مقابل زلزله استفاده میآمیزي جهت کاهش پاسخ  سازهها به شکل موفقیتغیرفعال سازه

هاي مختلف به منظور کاهش باشد که با تکنولوژيها میترین ابزار کنترل پاسخ سازهاز جمله کاربردي میراگر ویسکوز مایع است که این میراگر

هاي ویسکوز مایع خطی در این مقاله به بررسی تاثیر میراگر. رودهاي موجود به کار میاي  و مقاوم سازي سازهها در برابر تحریکات لرزهپاسخ سازه

هاي طراحی ایران طراحی نامهطبقه  براساس آیین 10براي این منظور یکقاب خمشی بتنی . شودي بتن مسلح پرداخته میهااي سازهبر بهسازي لرزه

با استفاده ازروشتحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی و بر مبناي دستوالعمل شده و عملکرد آن در حالتی که با میراگر ویسکوز مایع بهسازي شده است 

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که . مورد بررسی قرار می گیرد SAP2000در نرم افزار ) 360نشریه (ن هاي موجود بهسازي لرزه اي ساختما

  .اي سازه بهبود یافته استهاي بهسازي شده به میزان قابل توجهی کاهش یافته و سطح عملکرد لرزهاي سیستمپاسخ لرزه

  

  هاي بتن مسلح، سطح عملکرداي، سازهمایع خطی، بهسازي لرزهکنترل غیرفعال، میراگر ویسکوز :کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

در بسیاري از ساختمان هاي مدرن معمول، اتالف انرژي از طریق شکل گیري . سیستم هاي سازه اي باید قابلیت جذب و استهالك انرژي را داشته باشند

این چنین اتالف انرژي همراه با ایجاد خسارت در . را تحمل می کنند انجام می گیردمفاصل پالستیک در عضوهایی از سازه که عمومًا بارهاي ثقلی 

به همین خاطر فلسفه طراحی براساس عملکرد در سال هاي . [1]سیستم سازه اي است و این خسارت ها بهره برداري از سازه را دچار مشکل می کند

در این راستا دستوالعمل هایی از . عملکردشان در حین زلزله قابل پیش بینی باشداخیر مطرح شده است که هدف از آن طراحی سازه هایی است که 

در سال هاي اخیر ارائه شده اند که در آنها مفاهیم جدیدي ازجمله سطح ) 360نشریه (و دستوالعمل بهسازي لرزه اي FEMA356،  ATC40جمله

براساس عملکرد ارائه شده است که آنها را از آئین نامه هاي طرح لرزه اي  عملکرد ساختمان و  سطح خطر لرزه اي و اهداف بهسازي براي طراحی

در سازه هاي موجود براي رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر راهکارهاي مختلفی براي بهسازي آنها وجود دارد که یکی از روش هاي . متمایز می کنند

یکی از این میراگرها، میراگرهاي ویسکوز مایع . یا میراگرها در ساختمان می باشد موثر در این زمینه، بکارگیري سسیستم هاي مستهلک کننده انرژي

کند که به هستند که براساس اتالف انرژي از طریق عبور جریان مایع از میان مجراهاي یک پیستون عمل می کنند و نیروي میرایی در یک سازه ایجاد می

این . [2]تواند برش طبقه،شتاب و برش پایه را کاهش دهداي است و به این دلیل میی رویداد لرزهفاز با ماکزیمم پاسخ سازه در طصورت ذاتی غیرهم

براي این منظور بر روي قاب مورد نظر یک بار بدون میراگر و بار . طبقه  بتنی بررسی می کند 10مطالعه اثر این میراگرها را در بهسازي لرزه اي یک قاب 

ویسکوز مایع خطی بهسازي شده است تحت سه شتابنگاشت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی انجام داده شده و دیگر در حالتی که با میراگر 

بررسی شده است و با توجه به هدف بهسازي که بهسازي مبنا در )360نشریه (وضعیت مفاصل پالستیک در تیرها و ستونها براساس دستوالعمل بهسازي 



فراتر نروند و میزان تغییر در وضعیت مفاصل در این  1ه هیچکدام از مفاصل از محدوده ایمنی جانی در زلزله سطح خطر نظر گرفته شده بررسی شده ک

برش پایه دو مورد با هم مقایسه شده است، عالوه بر این میزان و نحوه تغییر پاسخ هاي سازه از نظر جابجایی نسبی طبقات، جابجایی ماکزیمم بام و 

براي انجام این تحلیل نیز از سه شتابنگاشت زلزله . در نهایت کفایت این میراگر در بهسازي این سازه مورد بحث قرار گرفته است بررسی شده است و

بهسازي مبنا قرار داده شده، که در آن   360هدف بهسازي طبق نشریه . هاي طبس، منجیل و ناغان  که همگی زلزله هاي ایرانی هستند استفاده شده است

  .استخراج کنیم 2800را می توان از استاندارد  1طیف طرح مربوط به سطح خطر . [3]ایمنی جانی ساکنین تامین شود 1زلزله سطح خطر تحت 

  میراگر ویسکوز مایع  .2

19اولینباردرقرنایننوعمیراگرها. میراگرهایویسکوزیکگروهازسیستمهایاتالفانرژیهستندکهانرژیرابواسطهسرعتنسبیبیندوانتهایمیراگرتلفمیکنند

جهتاستفادهازایننوعمیراگر 1980واردکمپانیاتومبیلسازیشدودراواخردهه ي20درنیمه یاولقرن. برایخنثیسازیاثراتضربهتوپ هادرکشتیاستفادهشد

  .[4]درنیویورکانجامشدBuffaloهادرصنعتساختمان،آزمایشاتیدرمرکزملیمهندسیزلزلهدردانشگاه

  :این پژوهش خطی هستند و رابطه اي به شکل زیر دارند میراگرهاي ویسکوز مطالعه شده در

F = C�̇(�)(1)

  .سرعت نسبی بین دو انتهاي میراگر است u̇و ثابت میرایی میراگر  Cنیروي میراگر و  Fکه در آن 

  

  مثال عددي  .3

و با کاربري مسکونی  3متري در منطقه با خطر لرزه خیزي زیاد و بر روي خاك نوع  4دهانه  3طبقه داراي  10قاب خمشی بتنی براي انجام این پروژه یک 

kgبتن مورد استفاده در این پروژه داراي مدول االستیسیته برابر  . در نظرگرفته شده است
cm�� 2.53 × kgو مقاومت نهایی �10

cm�� 2.04 × ست ا  �10

5600kgو  4000استفاده نیز به ترتیب داراي مقاومت تسلیم و مقاومت نهایی برابرو فوالد مورد 
cm�� و همچنین مدول االستیسیتهkg

cm�� 2 × . است �10

0.6tonو  2.55مقدار بار مرده و زنده در واحد طول تیر به ترتیب برابر با . متر است 3متر است و عرض باربر قاب نیز  3ارتفاع هر یک از طبقات 
m� است.  

  

  معرفی مفاصل پالستیک  .4

میکی یکی از راههاي مدلسازي رفتار غیرخطی اعضا اختصاص مفاصل داراي رفتار غیرخطی با طول معین در نقاطی از عضو که احتمال وقوع رفتار دینا

 1ل خطی نشان داده شده در شک 5در این تحقیق براي مدلسازي رفتار غیرخطی اعضا شامل تیرها و ستون ها از منحنی . غیرخطی وجود دارد، می باشد

  .[3]استخراج می شوند 360موجود در نشریه  (6-8)و  (6-7)و معیارهاي پذیرش از جداول  a،b،cمقادیر . استفاده شده است

  .استفاده شده است) P-M3(و در ستون ها از مفصل اندرکنشی) M3(در تیرها از مفصل خمشی

  [�]تغییرشکل براي اعضاي بتنی -رابطه ي بار: 1شکل 

  

بتن مسلحمدل رفتاري   .5



  

باید به آثار کاهش سختی، کاهش . در ارزیابی پاسخ دینامیکی سازه هاي بتن مسلح، توجه به خصوصیات متمایز کننده بتن از فوالد مدنظر قرار می گیرد

خصوصیت ذکر که به ترتیب بیانگر سه γوα،βپارك این خصوصیات را به کمک سه عامل . مقاومت و باریک شدگی در چنین مدلهایی توجه شود

  .شده اند،تعریف کرد

است که از جمله مدلهایی است که تطابق خوبی با رفتار واقعی عضوهاي بتن آرمه خمشی دارد و در آن  Takedaمدل استفاده شده در این پروژه مدل 

α = 2،β = γو  0.1 =   .[5]است 1

  شتابنگاشت هاي مورد استفاده  .6

) PGA=0.515(و منجیل )PGA=0.71(، ناغان)PGA=0.852(شتابنگاشت هاي مربوط به زلزله هاي طبسشتابنگاشت هاي مورد استفاده در این پروژه 

  .آمده است 2نمودارهاي مربوط به این شتابنگاشت ها در شکل . است که همگی زلزله هاي ایران هستند

  

  

  

  شتابنگاشت زلزله هاي مورد استفاده: 2شکل 

  

  

  

  بررسی پاسخ هاي سازه  .7
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درصد که به صورت قطري و با 15و5،10سازه موردنظر بدون میراگر مورد تحلیل قرار می گیرد و سپس با افزودن میراگرهایی با میرایی معادلابتدا 

بررسی . نشان داده شده، در دهانه میانی قاب قرار می گیرند سازه بهسازي شده و مجدداً مورد تحلیل قرار می گیرد 3آرایشی شبیه به آنچه که در شکل 

بخوبی جوابگوي % 15نشان می دهد که سازه با اضافه کردن میراگرهایی با میرایی معادل  )PGA=0.852g(زلزله طبس نسبی نمودار تغییرات تغییرمکان 

 37.3درصدي در تغییرمکان جانبی نسبی در طبقه هفتم و کاهشی 49.5خواهد بود که با وجود این میرایی معادل کاهشی ) LS(سطح عملکرد ایمنی جانی

تحت زلزله ناغان نیز تنها یک مفصل . درصدي را مشاهده می کنیم 3.41همپنین در برش پایه کاهش . درصدي در جابجایی ماکزیمم بام خواهیم داشت

همچنین سازه تحت زلزله منجیل بدون . سطح عملکرد خواهند بود نیست که با قرارگیري میراگر کلیه مفاصل جوابگوي این LSجوابگوي سطح عملکرد 

بنابراین همانطور که مالحظه می شود با افزایش ضریب میرایی، تغییرمکان نسبی ماکزیمم و . میراگر جوابگوي سطح عملکرد موردنظر خواهد بود

طبس مشاهده شده است و با اضافه کردن میراگرهایی با ضریب میرایی  بیشترین پاسخ ها در حالت زلزله. جابجایی ماکزیمم بام همواره کاهش یافته است

KN. s
mm�2.83 درصد به سطح عملکرد ایمنی جانی 15معادل میرایی(LS) همانطور که مشاهده می شود با افزودن میراگر در برش پایه تا . رسیده است

  .کاهش مشاهده شده است % 26.1

سازه تحت زلزله هاي طبس، منجیل و ناغان که بوسیله میراگرهایی با  تغییرمکان جانبی نسبی طبقاتبه ترتیب کاهش  6و 4،5نمودارهاي موجود در شکل 

سازه نشان می دهند که تغییرمکان این نمودارها کاهش قابل توجهی را در پاسخ هاي  .بهسازي شده اند را نشان می دهنددرصد 15و5،10میرایی معادل 

  .میراگر در بهسازي سازه هاي بتن مسلح داردنشان از قابلیت این 

  
  نحوه آرایش میراگرها در سازه: 3شکل 

  
  نتایج افزودن میراگر ویسکوز خطی بر پاسخ هاي سازه: 1جدول 

  

additional damping ratio(%) max Drift Reduction(%) Top Displ. Reduction(%) base shear reduction(%)

no Damper _ _ _

5 38.5 11.8 8

10 53.33 24.8 8.14

15 49.5 37.3 3.41

no Damper _ _ _

5 39.1 32.8 18.6

10 57.6 38.5 26.1

15 68.5 40.65 26.06

no Damper _ _ _

5 38.2 27.8 4.6

10 48 42.8 17.3

15 58.8 50.8 20.6

Original Tabas Earthquake(PGA=0.852g)

Original Naghan Earthquake(PGA=0.71g)

Original manjil Earthquake(PGA=0.515g)



  
  )PGA=0.852g(طبقه تحت زلزله طبس 10نمودار تغییرات ماکزیمم تغییرمکان نسبی طبقات قاب : 4شکل

  
  )PGA=0.515g(طبقه تحت زلزله منجیل 10ماکزیمم تغییرمکان نسبی طبقات قاب نمودار تغییرات : 5شکل
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  )PGA=0.71g(طبقه تحت زلزله ناغان 10نمودار تغییرات ماکزیمم تغییرمکان نسبی طبقات قاب : 6شکل

  

  بررسی وضعیت مفاصل پالستیک  .8

در بحرانی ترین وضعیت که تحت زلزله . سطح عملکرد سازه بررسی شده استوضعیت مفاصل پالستیکبراي بررسی اثر میراگر ویسکوز بر در این بخش 

شاهده می طبس به وجود آمده قبل از بهسازي سازه مشاهده شده که تعدادي از مفاصل از سطح عملکرد ایمنی جانی  عبور کرده اند اما بعد از بهسازي م

  .است شود که قاب مورد نظر به خوبی جوابگوي سطح عملکرد ایمنی جانی

بماند  ممکن است به اندازه کافی میرایی ویسکوز ایجاد شود که به طور کلی مفصل پالستیک تشکیل نشود، و در نتیجه سازه در محدوده االستیک باقی

یسکوز جابجایی عالوه براین در این حالت نیز هنوز میراگرهاي و. ولی از نظر اقتصادي بهتر است که بعضی از مفاصل در حداقل هزینه کلی حفظ شوند

  [6].نسبی را محدود می کنند و برش پایه و برش طبقه را کاهش می دهند

  )PGA=0.852g(زلزله طبس - طبقه 10وضعیت مفاصل پالستیک قاب : 2جدول

نوع مدل تعداد کل مفاصل پالستیک تشکیل 

شده

LSتعداد مفاصل پالستیک فراتر از محدوده  می باشد آیا سازه جوابگوي سطح عملکرد ایمنی جانی

Original 92 27 خیر

Original+FVD with 
c=0.94

71 15 خیر

Original+FVD with 
c=1.89

65 9 خیر

Original+FVD with 
c=2.83

64 بله  0

  

  )PGA=0.515g(زلزله منجیل - طبقه 10وضعیت مفاصل پالستیک قاب : 3جدول

نوع مدل تعداد کل مفاصل پالستیک تشکیل 

شده

LSتعداد مفاصل پالستیک فراتر از محدوده  آیا سازه جوابگوي سطح عملکرد ایمنی جانی می 

باشد

Original 60 0 بله

Original+FVD with c=0.94 54 0 بله

Original+FVD with c=1.89 51 0 بله

Original+FVD with c=2.83 48 0 بله
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  )PGA=0.71g(ناغان  زلزله- طبقه 10وضعیت مفاصل پالستیک قاب : 4جدول

نوع مدل تعداد کل مفاصل پالستیک تشکیل 

شده

LSتعداد مفاصل پالستیک فراتر از محدوده  آیا سازه جوابگوي سطح عملکرد ایمنی جانی می 

باشد

Original 63 1 خیر

Original+FVD with 
c=0.94

60 0 بله

Original+FVD with 
c=1.89

55 0 بله

Original+FVD with 
c=2.83

52 0 بله

  

  بررسی زمان تناوب سازه بهسازي شده  .9

این . ثانیه بوده است و بعد از بهسازي سازه مشاهده شده که هیچ تغییري در این زمان تناوب ایجاد نشده است 1.68زمان تناوب سازه اولیه در مد اول برابر 

سختی ندارند و در نتیجه بر پریود طبیعی و شکل مود سازه HZ4([2]زیر (بدین خاطر است که میراگرهاي ویسکوز در فرکانس هاي معمول ساختمان ها

  [7].تاثیر نمی گذارد

  گیرينتیجه  .10

. سازهبهبود می یابدکاهش یافته و سطح عملکرد پالستیک اعضا افزودن میراگر تعداد مفاصل با.1

 ییجابجا. ابدییمکان طبقه بام کاهش م رییتغ و طبقات ینسب یجانب رمکانییسازه از جمله تغ يپاسخ ها یخط عیما سکوزیو راگریبا افزودن م.2

.درصد کاهش داشته است  70تا  40زیسازه ن ینسب یجانب رمکانییدرصد و تغ 50تا  12بام ممیماکز

.مشاهده شده است% 30کاهش تا  نیا زانیم. داشت میخواه هیدر برش پا کاهشسکوزیو راگریبا افزودن م.3

معمول ساختمان  يدر فرکانس ها سکوزیو يراگرهایم رایز دیآ یدر دوره تناوب سازه به وجود نم يرییتغ عیما سکوزیو راگریبا افزودن م.4

.گذارد ینم ریو شکل مود سازه تاث یعیطب ودیبر پر جهیندارند و در نت یسخت) HZ4ریز(ها
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1- A. S. WHITTAKER, M. C. CONSTANTINOU and C. A, 1996, "KIRCHER Seismic Rehabilitation 

Using Supplemental Damping Systems" , Earthquake Engineering Research Center , University of 

California, Berkeley, State University of New York, Buffalo,and Kircher and Associates, Mountain 

view.

2- M.C. Constantinou, M.D. Symans, P.Tsopelas, "Fluid Viscous Dampers in Applications of Seismic 

Energy Dissipation and Seismic Isolation", Depatment of Civil Engineering, State University of 

New York, Buffalo.

.360، دفتر امور فنی تدوین معیارها، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، نشریه 1385دستوالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود، -3

.ها، مجله عمران و مقاوم سازيدرمقاوم سازي ساختمانهاي جاذب انرژي معرفی عملکرد میراگر. هیزجی، ر-4

پایان نامه کارشناسی ارشد زلزله، ، "اثر میراگرهاي ویسکوز مایع بر رفتار غیرخطی ساختمانهاي بتن آرمه تحت زلزله"، 1379.حاتمی، ش،-5

.دانشگاه صنعتی شریف

6- David A. Lee and Douglas P. Taylor, "Viscous Damper Development and Future Trends".



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٨

7- J. S. Hwang, S. L. Yi and S.Y. Ho., " Equivalent Damping Ratio of Structures with Supplemental 

Viscous Dampers".


	aghebati_civil@yahoo.com
	خلاصه

