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 ـ کلیات 1
 

 

 ـ مقدمه  1ـ  1

ر این پایان نامه سعی می شود با بررسی الگوی بارهای جانبی مختلف به یک الگوی بار موثر جهت د

( دست پیدا کرد. به همین TMDارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های کنترل شده با جرم میراگر تنظیم شده )

لفی پیشنهاد ، الگوی بارهای مختTMDمنظور با توجه به خصوصیات دینامیکی سازه های کنترل شده با 

شده و کارایی کاربرد آن ها در تحلیل استاتیکی غیرخطی جهت پیش بینی پاسخ های لرزه ای حاصل از 

 تحلیل دینامیکی غیرخطی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 ـ اهداف و ضرورت تحقیق  2ـ  1

ای سیستم جرم میراگر تنظیم شده یکی از سیستم های کنترل غیرفعال جهت کاهش پاسخ لرزه 

سازه ها می باشد. از همین رو در سال های اخیر مطالعات زیادی جهت ارزیابی کارایی سیستم جرم 

میراگر تنظیم شده بر روی سازه های خطی و غیرخطی انجام گرفته است. با توجه به اینکه سازه ها تحت 

 TMDرایی سیستم اثر زلزله های شدید وارد ناحیه غیرخطی می شوند لذا به لحاظ کاربردی، بررسی کا

روی سازه های غیرخطی ضرورت پیدا می کند. عمده ی مطالعات انجام یافته در این زمینه براساس 

تحلیل دینامیکی غیرخطی بوده است. از طرف دیگر با توجه به سختی ها و مشکالت کاربرد تحلیل 

، امروزه تحلیل استاتیکی دینامیکی غیرخطی سازه ها و ابهامات موجود بر سر انتخاب رکورد زلزله طراحی

غیرخطی به عنوان یک ابزار کاربردی ساده و در عین حال با دقت مناسب در ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه 

های متعارف، مورد اقبال مهندسان طراح واقع شده است. لذا توسعه ی کاربرد تحلیل استاتیکی غیرخطی 

لرزه ای سازه های کنترل شده با جرم میراگر تنظیم  به عنوان یک ابزار کاربردی و موثر در ارزیابی پاسخ

( از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و می تواند گام موثری در گسترش استفاده از سیستم جرم TMDشده )

میراگر تنظیم شده در کنترل سازه ها باشد. در این پایان نامه سعی می شود کاربرد تحلیل پوش آور در 

 مورد بررسی قرار گیرد.  TMDسازه های کنترل شده با سیستم  پیش بینی پاسخ های غیرخطی

 

 ـ ابزار و روش  تحقیق و مدل هاي مورد بررسی  3ـ  1

به منظور توسعه ی کاربرد تحلیل پوش آور در ارزیابی لرزه ای سازه های کنترل شده با سیستم 

TMD نامه سازه های نمونه فوالدی  و به منظور بررسی دقت و کارایی الگوی بارهای مختلف در این پایان
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توسط نرم افزار  TMD( کنترل شده با سیستم SACطبقه گروه  20و  9، 3)ساختمان های نمونه 

Opensees  مدل شده و تحت اثر زلزله های نزدیک گسل مختلف مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی قرار

یج حاصل از تحلیل استاتیکی می گیرند. در نهایت نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی با نتا

غیرخطی باالگوی بارهای مختلف پیشنهادی مقایسه می شوند. دقت روش های مختلف تحلیل پوش آور 

مورد بررسی قرار گرفته تا دقیق ترین روش تحلیل پوش آور  TMDدر سازه های کنترل شده با سیستم 

 دست آید. از بین روش های مختلف پیشنهادی برای این چنین سازه هایی به 

 

 ـ ساختار پایان نامه  4ـ  1

پایان نامه حاضر در شش فصل تهیه شده است. در فصل اول اطالعاتی کلی در خصوص اهداف و روش 

تحقیق ارائه شده است. در فصل دوم مروری بر تحلیل استاتیکی غیرخطی )تحلیل پوش آور( صورت 

 عرفی شده است. ( مTMDگرفته است. در فصل سوم جرم میراگر تنظیم شده )

بر روی سازه ها، مورد  (TMD)در فصل چهارم نحوه طراحی و مدل سازی جرم میراگر تنظیم شده 

همراه با  TMDبررسی قرار گرفته است. در فصل پنجم نحوه انجام تحلیل پوش آور بر روی سازه های با 

شنهادات جهت تحقیقات جداول و نمودار ها و نتایج آورده شده است. در فصل ششم نتیجه گیری و پی

 آتی ارائه شده است.
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 ـ تحلیل پوش آور  2

 

 

 ـ مقدمه  1ـ 2

با توجه به ماهیت بارهای لرزه ای که به صورت شتاب پایه در پای ساختمان وارد می شود تحلیل 

ای سازه ای می باشد ولی با این دینامیکی غیرخطی سازه ها دقیق ترین روش جهت تعیین تقاضای لرزه 

حال به خاطر پیچیدگی ها و مشکالت کاربردی از قبیل اینکه نیاز به نرم افزارهای خاصی داشته از لحاظ 

اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست و نتایج حاصله مربوط به همان زلزله مورد استفاده می باشد که برای 

استفاده از این روش با محدودیت هایی روبرو است، از  زلزله های آینده تخمین خوبی بدست نمی دهد

این رو در سال های اخیر تالش های گسترده ای جهت توسعه و بررسی روش های تحلیل غیرخطی ساده 

شده کاربردی و در عین حال با دقت مناسب صورت گرفته است. حاصل این تالش ها تحلیل استاتیکی 

اشد که امروزه به عنوان یک ابزار کاربردی مناسب توسعه غیرخطی موسوم به تحلیل پوش آور می ب

فراوانی در مهندسی زلزله بر مبنای عملکرد پیدا کرده و می تواند اطالعات مفیدی از رفتار غیرخطی سازه 

ها، محل تشکیل مفاصل پالستیک و نحوه باز پخش نیروها و ... ارائه نماید که با روش های تحلیل 

 تیابی نیستند. استاتیکی خطی قابل دس

در طول دهه گذشته تحلیل پوش آور به طور گسترده در دستورالعمل های ارزیابی لرزه ای سازه ها از 

و ... در برخی از آئین نامه های  FEMA 273[1997], ATC 40 [1996], FEMA 356 [2000]قبیل  

 [Otani et al 2000]ژاپن و آئین نامه طراحی  PCM [2003]طراحی از قبیل آیین نامه طراحی ایتالیا 

جهت ارزیابی و طراحی لرزه ای سازه ها مورد استفاده قرار گرفته است. این روش توانایی تخمین پاسخ 

لرزه ای ساختمان هایی با ارتفاع کم و متوسط را با دقت خوبی داراست اما در تخمین پاسخ ساختمان 

پیچشی از دقت چندانی برخوردار نبوده و در برخی های بلند و همچنین نامنظم با اثرات مودهای باالتر و 

موارد به نتایج گمراه کننده ای منجر می شود. مشکل عمده روش های پوش آور متداول در دستورالعمل 

ها و آیین نامه های جاری این است که محدود به یک شکل مود فرضی ثابت بوده و قادر به لحاظ کردن 

یجاد شده در مشخصات مودال سازه در طول تحلیل دینامیکی غیرخطی اثرات مودهای باالتر و تغییرات ا
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In recent decades, the issue of reducing the seismic response of structures under 

dynamic loads has been highly considered by researchers. Among theses studies, 

Tuned Mass Damper (TMD) has been studied extensively and applied as a device 

for control of response of structures influenced by winds and earthquakes. 

On the other hand, regarding the difficulties in using of nonlinear dynamic 

analysis of structures, nowadays Nonlinear Static Analysis as a simple utility and 

yet with good precision in the assessment the seismic response of ordinary 

structures has been taken into consideration by designing engineers. Therefore, 

the development of using Nonlinear Static Analysis as a helpful and effective 

devise in the assessment the seismic response of the controlled structures with 

Tuned Mass Damper (TMD) has enjoyed much importance. It can be effective 

step in expanding the use of Tuned Mass Damper (TMD) to control the 

structures. 

In this study, three samples of 3, 9 and 20-floored buildings from SAC group of 

"Los Angeles" have been modeled with nonlinear behavior controlled by TMD 

located at the roof. 

The maximum drift response of the floors has been chosen as a judgment 

criterion and the "Opensees" software is used for the nonlinear time history 

dynamic analysis, Nonlinear Static Analysis and the extraction of this datum. 

The results show that the amount of errors in different ways pushover analysis 

in short, middle and tall structures of controlled by Tuned Mass Damper has been 

less than that of uncontrolled structures. In other words pushover analysis in 

structures of controlled with TMD the evaluation seismic responses than that of 

the uncontrolled structures its level of accuracy is much higher. 

 
 



 

 

 

19 

 

 

 



 

 

 

20 
 



 

 

 

21 

 

 

 

 

Department of Civil 

 

Investigation of Application of the Pushover Analysis 

in Evaluation of the Seismic Response of the 

Structures, Controlled by Tuned Mass Damper 

 

Supervisor: 

D. Kazem Shakeri 

 

Advisor: 

D. Mohtasham Mohebbi  

 

By 

Seyed Yaser Mirmohammadi Somarin 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

 

September 2010 

 
 

 


