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چکیده
هدف از این مقاله ،توسعهی روش طراحی در سازههای فوالدی مجهز به ترکیبی از میراگرهای فلزی جاری شونده است ،به گونهای که بتوان میراگرها را چنان طراحی کررد
که در سطوح مختلف خطر لرزهای ،میزان معینی از رفتار غیر ارتجاعی را تجربه کنند .این میراگرها که دارای خواص تنظیم شده متفاوت هستند در دهانههرای مختلرف یرک
سازه قابی قرار میگیرند و در هر طبقه به صورت موازی عمل میکنند .برای این منظور در ابتدا ،رفتار سازههای مجهز به میراگرهای فلزی جاری شونده در قالب قرا هرای
یک طبقهی یک دهانه ،یک طبقهی دو دهانه و چندطبقهی چنددهانه بررسی شده و روابط مربوط به جاب هجایی این سازهها تحت بار جانبی یکنوا به دست مریآیرد .سرس
برای طراحی سازههای یک درجهی آزاد (قا یک طبقه) معیارهای عملکردی پیشنهاد شده و طراحی انجام میشرود .ایرن سرازههرا دارای دورههرای تنراو گونراگون و
ضرایب کاهش مقاومت مختلفی میباشند .پ

از طراحی سازههای مذکور ،برای اطمینان از ارضای معیارهای عملکردی پیشنهادی ،جوا های حاصل از تحلیرل اسرتاتیکی

غیر خطی با جوا های تحلیل تاریخچهی زمانی مقایسه میشوند .نتایج این مقایسه نشان میدهد معیارهای عملکردی برای دورههای بازگشت  59سال و  059سرال تمامرا
ارضا شده و تنها در شش مورد از معیارهای عملکردی برای دورههای بازگشت  059سال و  2059سال 12 ،درصد خطا وجود داشته است .در آخر ،قا های خمشی سره
ساختمان نمونهی  9 ،3و  0طبقه مجهز به میراگر فلزی جاری شونده با توجه به معیارهای پیشنهادی طراحی و با استفاده از نتایج تحلیلهای تاریخچهی زمانی کارآمرد برودن
روش پیشنهادی بررسی میشود .مقایسه نتایج تحلیلهای تاریخچهی زمانی غیر خطی با تحلیلهای بار افزون خطایی در حدود  13در صد را نشان می دهد .در عین حال،
نتایج تحلیلهای تاریخچهی زمانی غیر خطی نشان میدهد که روش طراحی پیشنهادی میتواند معیارهای مورد نظر برای عملکرد میراگرها را برای سازههرای یرک و چنرد
درجهی آزادی اقناع نماید.
واژگانکلیدی :طراحی بر اساس عملکرد ،طیف خطر یکنواخت ،میراگر فلزی جاری شونده ،تحلیل استاتیکی غیر خطی ،تحلیل دینامیکی غیر خطی


توسط پژوهشگران پیشنهاد شده است .سونگ 1و دارگوش ]1[ 2مرروری

-1مقدمه 

بر سابقه این نوع میراگرها داشته و نتایج آزمایشهای انجام شرده روی دو

از جمله روشهای موثر در کاهش خسارات ناشی از زلزلره وارد بره

نوع از این میراگرها موسروم بره 3ADASو 0TADASرا کره دارای کراربرد

سازهها ،کنترل غیر فعال ارتعاشات است .میراگرهای فلزی جراری شرونده
از تجهیزات کنترل غیرفعالی هستند که ساخت و نصب آنها در سرازههرا
نسبتا آسان است .تاکنون اشکال متفاوتی از میراگرهای فلزی جاری شونده

1 Soong
2 Dargush
3 Added damping and stiffness
4 Triangular added damping and stiffness
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بیشتری است ارائه دادند .عالوه بر نوعهرای قردیمی میراگرهرای جراری

تغییر مکان حاصل از دو روش تحلیل غیر خطی و تحلیل ساده شده را در

شونده فلزی ،پژوهشگران در سرالهرای اخیرر ترالش نمروده انرد انرواع

قالب نمودارهایی ارائه کردند که با توجه به آن نتیجه گرفتنرد کره ضروابط

جدیدتر و در برخی مواقع با راندمانتری از ایرن میراگرهرا را نیرز معرفری

ارائه شده در  NEHRP2000برای زلزلههای نزدیک گسل و ساختگاههای

نمایند .از جمله میتوان به میراگر دندانه شرانهای گریروانی و همکراران در

دارای خاک نرم نیز قابل استفاده خواهد بود.

سال  2419اشاره کرد .این میراگر انرر ی را بره صرورت تسرلیم خمشری

به طور کلی برای طراحی سازههای مجهز به دستگاههای استهالک انرر ی

درون صفحهای ورقهای فوالدی دندانهای شکل مستهلک مریکنرد [.]2

غیر فعال روشهای گوناگونی معرفی شدهاند که به طور نمونه بره روش-

روستا و زهرایی در سال  2415سیستمی جدید متشکل از ترکیرب سرری

های طراحی بر اساس جاب هجایی مستقیم ،طراحری پالسرتیک برر مبنرای

اعضای زانویی و تیر پیوند قائم با مهاربند شورون را تحت عنروان سیسرتم

عملکرد ،روشهای بر اساس انر ی و تئوری کنترل سرازوکار پالسرتیک،

مهاربندی شورون زانویی-پیوند قائم کره در دو سرط متفراوت از نیررو

میتوان اشاره کرد .از جمله روشهرای طراحری برر اسراس جابر هجرایی
0

شروع به جذ و استهالک انر ی میکنند ،پیشنهاد کردند [ .]3زهرایری و

مستقیم پژوهشهای لین و همکاران بوده ،روشی تحلیلی را برای طراحی

چراغی در سال  2419میراگر چند سطحی لولهای را پیشنهاد کردند [ .]4و

سازههای شامل دستگاههای غیرفعال استهالک انر ی پیشنهاد دادنرد [.]10

در سال  2415با انجام تحلیلهای عددی غیر خطی ،کارایی این میراگرر را

در این روش که بر پایه کنترل جاب هجایی استوار اسرت سرازه کلری بره دو

در ساختمانها به منظور کاهش ارتعاشات لرزهای مورد بررسی قرار دادنرد

بخش مجزای سازه اصلی و المرانهرای مسرتهلک کننرده انرر ی تقسریم

[ .]5هاشمی و مود در سال  2415میراگر چند سطحی از ترکیب سری

میشود .سس

رفتار هر یک از این دو بخش نیز شامل دو قسمت سختی

میراگرهای فلزی جراری شرونده و اصرطکاکی را معرفری و بره بررسری

و میرایی در نظر گرفته میشود .الزم به ذکر اسرت در آن پرژوهش بررای

آزمایشگاهی و عددی آن پرداختند [.]6

محاسبه سختی و میرایی هر قسمت ،روابط جداگانهای ارائه شرده و بررای

بخش عمدهای از پژوهشهای انجام شده در زمینرهی روشهرای تحلیرل

میراگرها نیز بسته به نوع میراگر (ویسکوز ،اصطکاکی ،فلزی جاری شونده

سازههای دارای میراگرهای غیرفعال را میتوان کارهای رامیرز 1و همکاران

و ویسکواالستیک) ،روابطی به تفصیل ارائه شده است .در این روش پر

دانسررت کرره در قالررب پژوهشررهای مفصررل در دانشررگاه بوف رالو 2انجررام

از انتخا جاب هجایی هدف توسط طراح ،میرایی معادل کل سازه محاسربه

گرفترره اسررت [ .]7حاصررل ای رن پررژوهشهررا ضرروابط ارائرره شررده در

شده و سس

با استفاده از مفهوم سازهی یکدرجهی آزاد معرادل و طیرف

 NEHRP2000برای سازههای دارای میراگر غیر فعال بوده است [ .]8ایرن

پاسخ جاب هجایی االستیک سازه بر حسرب نروع خراک ،سرختی معرادل و

پژوهشها بهطور کلی شرامل بره دسرت آوردن ضررایب کراهش ضرریب

برش پایهی طراحی بدست میآید .در سال  2414سراهو 9و چرائو]11[ 9

بازتا به ازای مقادیر متفاوت میرایی سازه ،بررسی رفتار سرازههرای یرک

روش طراحی پالستیک بر اساس عملکرد را برای قرا هرای مجهرز بره

درجهی آزادی تحلیلشده به روش ساده شده و مقایسهی این پاسخهرا برا

مهاربند کمانشتا گسترش دادند .بر اساس تحلیلهای بار افزون مرودال

پاسخهای حاصل از تحلیلهای غیرخطی ،ارائهی رابطهای برای محاسبهی

و تاریخچهی زمانی ،یک معادلهی ساده برای تخمرین جابرهجرایی نسربی

ضریب تصحی برای اعمال تغییر مکانهای غیر ارتجراعی سیسرتم بررای

طبقهای تسلیم ارائه شد که از مقدار حاصل از آن بهعنروان پرارامتر شرروع

سازه دارای میراگر غیر فعال بوده است .کنسرتانتین 3و همکراران در همران

محاسبات اسرتفاده مریشرود .ایرن معادلره شرامل شررایط مررزی المران

دانشگاه ،با انجام کارهایی مشابه آنچه رامیرز و همکاران بررای سرازههرای

کمانشتا و اثرات مودهای باالتر نیز است .گریوانی و همکاران در سرال

مجهز به میراگر ویسکوز تحت زلزلههای دور از گسل انجرام داده بودنرد،

 1300روشی را برای طراحی قا های ساده مجهز بره میراگرهرای فلرزی

این بار برای زلزلههای نزدیک گسل و ساختگاههای دارای خاک نرم مورد

جاری شونده بر اساس مفهوم جاب هجایی نسبی طبقهای یکنواخت پیشرنهاد

بررسی قرار دادند [ .]9آنها پاسخهای تاریخچهی زمانی شتا  ،سرعت و

کردند [ .]12در روش پیشنهادی ضوابط ارائه شرده در مرجرع [ ]13بررای

1 Ramirez
2 Buffalo
3 Constantinou

4 Lin
5 Sahoo
6 Chao
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پیشبینی جاب هجایی هدف بکار گرفته شده و قا مرورد نظرر بره شرکلی

ساختگاه مورد مطالعه در حوالی بزرگراه همت تقاطع خیابران شرریعتی را

طراحی میشود که هنگام وقوع زلزله ،نیازهای شکلپذیری یکنواخرت در

نشان میدهد.


طبقات ایجاد شود.

شکل  .1موقعیت سایت مورد نظر در شهر تهران

سراختمانهرا در

از طرف دیگر در سالهای اخیر ارزیابی و طراحری
برابر زلزله بر اساس عملکرد ،گسترش قابل توجهی یافته است .بره عنروان
نمونه ،در دستورالعملهای بهسازی لرزهای ساختمانهرای موجرود [،]13
ارزیابی سازهی مورد نظر با توجه به کنترل معیارهای پذیرش صورت می-
گیرد .بر این اساس ،سطوح عملکرد اجزای سازهای شامل سطوح عملکرد
قابلیت استفادهی بی وقفه ،ایمنی جرانی و آسرتانهی فروریرزش در تعیرین
هدف بهسازی استفاده میشود .هدف بهسازی لرزهای بر اسراس انتخرا
سط خطر لرزهای و انتخا سطوح عملکردی مورد نظر ساختمان است.
هدف از این پژوهش حاضر ارائه روشی است کره برا اسرتفاده از آن

Fig. 1. Location of the intended site in Tehran

قابهای مجهز به میراگرهای فلزی جاری شونده به گونهای طراحری شروند
که این میراگرها که در دو دهانهی مختلف قا قرار گرفتهانرد در سرطوح

برای ترسیم طیرف خطرر یکنواخرت سراختگاه ،برا در اختیرار داشرتن

خطر لرزهای متفاوتی دچار تسلیم شوند و بنابراین مجموعه ایرن میراگرهرا

شررتا طیف ری در زمررانهررای تنرراوبی  4/2 ،4/4و  1/4ثانی ره برررای خرراک

عملکرد چند سطحی داشته باشند .بنابراین از مفراهیم طراحری برر اسراس

نررروع  ،2از دسرررتورالعمل موجرررود در بخرررش  11-0-9مرجرررع []15

عملکرد استفاده شده و روشی بر اساس طیف ظرفیت برای طراحری ایرن

استفاده شد .شکل ( )2نتایج حاصل را نشان میدهد.

نوع سازهها ارائه میشود .همچنین الزم است عملکردهای مورد نظر برای
میراگرها تعیین شده باشد .برای این منظور در این مقاله معیارهایی پیشرنهاد

شکل  .2طیف خطر یکنواخت سایت مورد مطالعه ،خاک نوع ( ،2الف) دورهی بازگشت

شده و روش طراحی برای نیل به اهداف عملکرد مذکور ارائه شده است.

 59سال ) ( ،دورهی بازگشت  059سال( ،پ) دورهی بازگشت  059سال( ،ت) دورهی
بازگشت  2059سال

برای نشان دادن چگونگی استفاده از روش ،ابتدا الزم اسرت ترا در محرل
سازه ،طیفهای خطر یکنواخت با دورههای بازگشت مختلف در دسرت
باشد 12 .سازهی یک درجهی آزاد با مشخصات مفروض و  3سراختمان
سه ،شش و نه طبقهی سه دهانه به عنوان نمونههایی از ساختمانهای چند
درجه آزاد مجهز به میراگرر فلرزی جراری شرونده برر اسراس معیارهرای
پیشنهادی عملکردی طراحی شرده اسرت .بررای اطمینران از دسرتیابی بره

()b

عملکرد مورد نظر این سازههرا برا اسرتفاده از تحلیرل تاریخچرهی زمرانی

()a

غیرخطی ،عملکرد سازهها کنترل شده است.

-2خطرلرزهایدرساختگاهموردمطالعه 
سطوح خطر لرزهای انتخابی در این پژوهش ،دورههای بازگشرت 59
سال 059 ،سال 059 ،سال و  2059سال برای ساختگاهی نمونه ،در شرهر

()d

تهران است .طیفهای خطر ،از نتایج تحلیل خطر لرزهای ایران ،فاز یرک،

()c

Fig. 2. Seismic hazard spectra for the intended site , soil type 2, (a) 75-year
)return period, (b) 475-year return period, (c) 9475-year return period, (d
2475-year return period

منطقهی تهران بزرگ [ ]14اسرتخرا شرده اسرت .شرکل ( )1موقعیرت
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و با وجود میراگر  TADASشکل ( ،)9مورد آزمایشهای شربه دینرامیکی

درستیآزمایی 

-3مدلسازیو
در تحقیق حاضر برای مدلسازی سازهها از نرم افرزار المران محردود

قرار گرفته بود .در این پژوهش قا مذکور مطابق شکل ( )9با اسرتفاده از

 SAP2000استفاده شده است .برای درستی آزمایی مردلسرازی و تحلیرل

نرمافزار المان محدود  SAP200مدلسازی و تحت اثر نسبتهای مختلفی

تاریخچهی زمانی غیرخطی سازههرای یرکدرجرهی آزادی از مقایسرهی

از شتا نگاشت ال سنترو مطابق آزمایش تحلیل شد .بررای مردل سرازی

نتایج کرار عرددی چروپرا [ ]16بررای سره سرازهی یرکدرجرهی آزادی

میراگر فلزی جاری شونده  ،TADASاز المان اتصال پالستیک چند خطی

االستوپالستیک با دورهی تناو
شدهی

با مدل چرخهی هیسترزی

و مقاومتهای مقیراس

کینماتیک استفاده شد .این المان در چشرمهی

اتصال مهاربند به تیر طبقه ،اختصاص داده شد .شکلهای ( 5و  )8نمونره-

̅ تحرت شرتا نگاشرت زلزلرهی السرنترو

استفاده شد .هر ̅ نسبت مقاومت تسلیم سازه به مقاومت مورد نیاز بررای

هایی از نتایج را برای تغییر مکان نسبی طبقهی اول و دوم با وجود میراگرر

حفظ رفتار خطی سازه است .برای مدلسازی سازههای یک درجهی آزاد

و مقایسه آنها با نتایج آزمایشگاهی نشان مریدهرد .همراهنگی نمودارهرا،

در نرم افزار  SAP2000از المان اتصال پالسرتیک چنرد خطری  1برا جررم

دقت مناسب مدلسازی حاضر را نشان میدهند.

متمرکز مطابق شکل ( )3استفاده شده است.

شکل  .5قا آزمایش تسای و همکاران

شکل  .3مدل سازهی یک درجهی آزاد ساخته شده در نرم افزار SAP2000

Fig. 3. The SDOF software-made model in SAP2000

مقایسهی نتایج موجود در مرجع [ ]16و نتایج بدست آمرده از مردل-
سازی این پرژوهش ،شرکل ( ،)0حراکی از دقرت مطلرو مردلسرازی
صورت گرفته برای سازههای یکدرجهی آزادی است.

Fig. 5. Tsai and et al. experimental frame

شکل  .6مدل ساخته شده در نرم افزار SAP2000

شکل  .4مقایسهی نتایج تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی سازههای یک درجه آزادی با نتایج
مرجع [،]16

̅

Fig. 4. Comparison between Nonlinear time history analysis of single
̅
degree of freedom and reference result [16],

برای درستیآزمرایی مردلسرازی سرازههرای چنرد درجرهی آزاد ،نترایج
آزمایشگاهی تسای و همکاران در سال  1003مورد اسرتفاده قررار گرفرت
[ .]17در آن پژوهش یک قا دو طبقه در دو حالت بدون وجود میراگرر
Fig. 6. The Software-made model in SAP2000

1 Multilinear Plastic Link
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شکل  .7مقایسهی نتایج تغییر مکان نسبی طبقهی اول باوجود میراگر،
شتا

برای

نگاشت EC312

:

()1
برای

:
)

()2
برای

:
)

()3

Fig. 7. Comparison of first storey drift with damper, Record EC312

شکل  .8مقایسهی نتایج تغییر مکان نسبی طبقهی دوم باوجود میراگر ،شتا -

در رابطههای ( )1و ( ،)2مقادیر

نگاشت EC312

(

و

)

(

عبارتند از:

()0

و

در روابط ( 1تا ،)3

تراز جاب هجایی تسلیم مجموعهی مهاربند میراگر،

تراز جاب هجایی تسلیم قا تنها،
Fig. 8. Comparison of second storey drift with damper, Record
EC312

(

االستیک میراگر ،مهاربند و قا و

،
،

،

 ،بره ترتیرب سرختی

 ،به ترتیب سختی غیراالستیک



میراگر و قا است .برای اینکه نخستین تسلیم در مجموعه مهاربند میراگر

-4منحنیهایرفتارقاب هاایفاوددیمجها باه

رخ دهد ،باید تراز جاب هجرایی تسرلیم قرا بزرگترر از ترراز جابر هجرایی

ترکیبیازمیراگرهایفل یجاریشوندهتحتباار

مجموعه مهاربند میراگر باشد.


جانبییکنوا 

شکل  .11منحنی رفتار کل قا مجهز به سیستم میراگر-مهاربند تحت بارجانبی یکنوا

شکل ( )0یک قا نمونه یک دهانهی یک طبقه دارای میراگر فلرزی
تسلیم شونده به همراه سیستم مهاربندی را نشران مریدهرد .شرکل ()14
منحنی رفتار هر کدام از اجزای این قا را نشان مریدهرد .منحنری رفترار
سیستم میراگر-مهاربند با استفاده از مفهوم رفتاری فنرهای سری به دسرت
میآید که به صورت دو خطی ساده سازی میشود.
شکل  .9قا نمونهی یک دهانه یک طبقه با میراگر فلزی تسلیم شونده

Fig. 10. Curve behavior of whole frame equipped with brace-damper
system under monotoniclateral loading

حال اگر در یک قا دو دهانرهی یرک طبقره ،دو سیسرتم میراگرر-
مهاربند قرار گیرد ،سیستم قا  ،با دو سیستم مهاربند میراگرر بره صرورت
Fig. 9. Prototype one-storey, one-bay frame with yielding metallic damper

موازی عمل میکند (شکل.)11


سیستم مهاربند-میراگر به صورت موازی با قا عمل میکند پ

چنانچه

شکل  .11ترکیب دو مجموعهی مهاربند میراگر در قا

رفتار قا نیز به صورت دو خطری فررض شرود ،منحنری رفترار نهرایی
مجموعه به صورت سه خطی بدست میآید .شکل (.)14
با استفاده از مفاهیم شکل ( ،)14میتوان منحنری رفترار کلری قرا را بره
صورت پارامتریک در قالب روابط زیر بیان نمود:

Fig. 11. Combination of two brace-damper sets in a frame

5
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توسعهی روش طراحی برای سازههای مجهز به ترکیبی از میراگرهای فلزی ...

چنانچه دو مجموعهی میراگر مهاربند دارای حد تسلیم مشرابه باشرند،

مانند حالت دوم در همین بخش ،طبق شکل ( )11است .در حالتی که هرر

رفتار ترکیبی مشابه حالت قبل خواهد بود ولی چنانچه حد تسلیم ایرن دو

دهانه از میراگرها در طبقات مختلف ،به صورت همزمان تسلیم شروند ،در

سیستم متفاوت باشد هر سیستم در سط متفاوتی از تراز جابجایی تسرلیم

منحنی بار افزون سازه ،یک نقطه تسلیم مشترک وجود دارد .با فرض رفتار

میشود و شکل ( )12منحنی رفتار کلی را در مقایسه با منحنی رفترار هرر

االستیک قا در این حالت ،منحنی رفتار سازه کلری بره صرورت شرکل

کدام از اجزا نشان میدهد .به ایرن ترتیرب برا فررض آنکره حرد تسرلیم

( )10است.

مجموعه مهاربند میراگر دهانهی شماره  1از شماره  2کوچکتر باشد ،و هر

شکل  .13قا چند دهانهی چند طبقه دارای دو دهانه مجهز به میراگر

مجموعه مهاربند میراگر مقاومت کمتری از قا داشته باشد ،منحنی رفترار
قا مذکور ،با استفاده از روابط ( 9تا  )8بدست میآید.

شکل  .12منحنی رفتار قا با دودهانهی با میراگر تحت بار جانبی یکنوا

Fig. 13. A Multi bay- multi story frame with two bays equipped with
dampers

شکل  .10منحنی مفروض رفتار قا چند دهانهی چند طبقه دارای دو دهانه مجهز به
میراگر
Fig. 12. Behavior curve of a two-bay frame with damper under monotonic
lateral load

برای

:

()9
برای

:
)

()9
برای

(
Fig. 14. Assumed behavior curve of a multi bay- multi story frame
with two bays equipped with dampers

:
)

(

)

(

-5طراحیسازههاییکدرجهیآزادیبامیراگر 

()5
برای

در این مقاله 12 ،سازهی یک درجهی آزادی مد نظر قرار گرفته اسرت .در

:
(

()8

)

حقیقت این سازهها مدلی از رفترار قرا هرای یرک طبقرهی یرک دهانره

(
)

موضوع بخش  0این مقاله است .هرگاه
تن ،نسبت سختی پ

در روابط  9تا  ،8باالنوی های  1و  2به ترتیب به دهانهی شماره  1و

مقاومت تسلیم و

 2داللت میکنند.

جرم فرض شرده برر حسرب

از تسلیم به سختی االستیک،

فراکتور کراهش

پریود االستیک بر حسرب ثانیره باشرند ،جردول ()1

مشخصات سازههای یکدرجهی آزادی طراحری شرده در ایرن مقالره را

در یک قا چند دهانهی چند طبقه ،در حالتی که در یرک دهانره از

نشان میدهد.

هر طبقه میراگری تعبیه شود ،شکل ( ،)13رفتار نسبی هر طبقه مانند حالت

جدول  .1مشخصات سازههای یکدرجهی آزاد

نخست در همین بخش است (شکل  .)0در حالتی که در دو دهانه از هرر

)Te(second
Ry
α
)m(ton
2.0,1.0,0.5,0.3 2,4,6 0.03
10
Table. 1. Properties of single degree of freedom structures

طبقه میراگرهایی با حد تسلیم متفاوت به کار ببریم ،رفتار نسبی هرر طبقره
6
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 -1-5معیارهای پیشنهادی عملکردی

هر گاه ضریب شکلپذیری موجرود باشرد ،بررای پریودهرای بلنرد در

برای طراحی سازههای مجهز به میراگر بر اساس اهرداف عملکرردی،

محدودهی سرعت ثابت و برای پریودهای کوچک در محدودهی شرتا

یک راهبرد میتوان آن باشد کره اهرداف عملکرردی بررای قرا اصرلی

ثابت ،مقدار

به ترتیب از رابطهی ( 19و  )19محاسبه میشود [:]16

تعریف شده و از میراگر فقط برای کاهش نیازهای اعضای قرا اسرتفاده

()19

شود ،لیکن راهبرد دیگر میتواند آن باشد که سطوح عملکرد بره گونرهای

()19

تعریف شود که متناظر با میزان ورود میراگرها به ناحیه رفترار غیرر خطری

مقدار بیشینه جاب هجایی سازهی یک درجهی آزادی بدون میراگر نیرز برابرر

باشد .چنین راهبردی متناظر با بیان محدودهی آسیب به یک یا چند میراگر

است با [:]16

در هر قا و یا بروز آسیب و رفتار غیر خطی در قرا اصرلی اسرت .در

()15

این حالت معیارهای عملکردی سازههای یک درجه آزادی برای سرطوح

برای طراحی میراگر ابتدا مشخصات میراگر فرض شده و پر

خطر  59سال 059 ،سال 059 ،سال و  2059را میتوان بره صرورت زیرر

معیارهای بخش  1-9این مقاله (روابط  0الی  )12با استفاده از روش طیف

پیشنهاد نمود:

ظرفیت [ ،]18در صورتی که الزم باشد ،طراحی میراگر تکرار میشرود .در

√

از کنتررل

()0

این طراحی ،پارامتر سختی سیستم مهاربند-میراگر در کنترل منحنری رفترار

()14

حاصل از بارگذاری استاتیکی غیر خطی بار افزون به دلیل محردودیت در

()11

مقدار جاب هجایی تسلیم میراگر و ابعاد هندسی آن ،مروثرتر اسرت .الزم بره

()12

ذکر است که در سازههای یک درجه آزادی با تراز جاب هجایی تسلیم پایین،

در روابط ( 0تا ،)12
نقطهی عملکرد سط خطر
میراگر الحاق شده و

تراز جاب هجایی هدف سیسرتم میراگرر نظیرر

طراحی میراگر برای ارضای تمامی معیارهای عملکردی ،به دلیرل افرزایش

،

ابعاد میراگر ،امکانپذیر نیست.

ترراز جابر هجرایی تسرلیم مجموعره

تراز جاب هجایی نهایی مجموعره میراگرر الحراق

 -3-5کنترل طراحی با استفاده از تحلیلهای تاریخچهی زمانی غیر خطی

شده است.

در این پژوهش برای کنترل طراحیهای صورت گرفته و حصول اطمینان
از اقناع معیارهای پیشنهادی عملکردی از تحلیلهرای تاریخچرهی زمرانی

 -2-5طراحی اولیه

غیرخطی استفاده شده است .به این منظور از هفت شتا نگاشرت زلزلره

در این بخش مشخصات تمامی میراگرهای الحاقی  12سازهی یرک-

استفاده شده است .شتا نگاشتهای به کاررفته در این مقاله ،با اسرتفاده از

درجهی آزادی مورد مطالعه به شکلی بدسرت آمرده اسرت ترا بتروان بره

دادههای مرجع [ ]19در جدول ( )2آورده شده است.

صورت همزمان معیارهای عملکردی پیشرنهادی بخرش  1-9را بررآورده



نمود .برای بدست آوردن منحنی ظرفیت سازهی یرک درجرهی آزادی برا



جدول  .2شتا نگاشتهای زلزلههای انتخابی

مجموعه میراگر فلزی تسلیم شونده ،از روابط ( 1تا  )0مقاله اسرتفاده مری-
شود .برای این منظور ابتدا الزم است تا منحنی رفتار دو خطی ساده شرده-
ی سازهی بدون میراگر تعیین شود .مقدار مقاومت مورد نیاز بررای حفرظ
رفتار خطی سازه عبارت است از:
()13
مقدار  ،شتا طیفی طراحری خوانرده شرده برا اسرتفاده از طیرف

0.1010

6.93

1989

Loma Prieta

0.1341

6.69

1994

Northridge-01

0.1064

6.9

1995

TCU095

0.7360

7.62

1999

0.1714

6.52

2003

Kobe, Japan
Chi-Chi,
Taiwan
San Simeon,
CA

0.3419

6.9

2008

Iwate, Japan

San Luis
Obispo
Yuzama
Yokobori

طراحی بدست آمده در بخش  2این مقاله است .مقردار مقاومرت کراهش
یافته

Station
Fairmont Dam
BelmontEnvirotech
Baldwin ParkN Holly
Chihaya

)PGA(g
0.10512

Mag.
6.61

Year
1971

Event
San Fernando

بر اساس رابطهی زیر محاسبه میشود:

Table. 2. Selected earthquakes records

()10
7
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توسعهی روش طراحی برای سازههای مجهز به ترکیبی از میراگرهای فلزی ...

مقیاس کردن شتا نگاشتها برای سازهها بر اساس بازهی  4/2Tترا 1/9T
طیف زلزلههای انتخا شده و مقایسهی آن با طیفهرای خطرر لررزهای
سایت مورد مطالعه در بخش  2این مقاله صورت گرفته است [ .]20شکل
( )19میانگین طیفهای پاسخ شتا مقیاس شده برای یکی از سازههرای
نمونه را نشان میدهد.
نتایج طراحری میراگرهرای سرازههرای یرک درجره آزاد ،در جردول ()3
نشران داده شرده اسرت .در ایرن جردول،
سررازهی یررک درجرره آزاد برردون میراگررر،

)(c

ترراز جابر هجرایی تسرلیم
برره سررختی االسررتیک

سررازهی یررک درجرره آزاد ،متغیررر  ،نسرربت تررراز جابجررایی تسررلیم
مجموعه میراگرر بره ترراز جابر هجرایی تسرلیم سرازهی یرک درجره آزاد
برردون میراگررر و

سررختی االسررتیک مجموعرره میراگررر برره سررختی

االستیک سازهی یک درجه آزاد است.
)(d
Fig. 15. Average of the scaled selected earthquakes average
response spectra for single degree of freedom structures
), (a) 75-year hazard level, (b) 475-year hazard level, (c
975-year hazard level, (d) 2475-year hazard level

در جدول ( ،)0مقادیر معیارهای عملکرردی بررای هرر سرازه و میرانگین
بیشترین جاب هجایی نتایج تاریخچهی زمانی غیر خطی آورده شده است .برا
توجه به این جدول ،میتوان نتیجه گرفت که از میان  08معیار عملکرردی،



 02معیار برآورده شدهاند .این میزان برآورده شدن نتایج ،خطرایی برابرر برا

جدول  .3مشخصات میراگرهای طراحی شده در سازههای یک درجه آزاد

 %12را نشان میدهد .این مقدار خطا ،در سطوح خطر  059سال و 2059

)(KN.mm-1

سال دیده شده است .همینطور تمامی معیارهرای عملکرردی در سرطوح

0.3
2
9.78
4.39
0.60 0.70
1
0.3
4
4.89
4.39
0.60 2.10
2
0.3
6
3.26
4.39
0.61 3.50
3
0.5
2
27.17
1.58
0.60 0.60
4
0.5
4
13.59
1.58
0.63 2.20
5
0.5
6
9.06
1.58
0.75 5.95
6
1
2
59.79
0.395
0.55 0.50
7
1
4
29.90
0.395
0.70 2.50
8
1
6
19.93
0.395
0.70 7.00
9
2
2
141.3
0.099
0.49 0.33
10
2
4
70.66
0.099
0.60 2.60
11
2
6
47.11
0.099
0.70 5.00
12
Table. 3. Properties of designed dampers in SDOF structures

خطر  59سال و  059سال برآورده شدهاند.
شکل  .15میانگین طیف پاسخ شتا زلزلههای انتخابی مقیاس شده برای سازهی
یکدرجهی آزادی

)(mm

)(sec

No.

( ،الف) سط خطر  59سال ) ( ،سط

خطر  059سال( ،پ) سط خطر  059سال( ،ت) سط خطر2059سال

مقدار خطای مشاهده شده ،با افزایش تراز جاب هجایی تسلیم سازه ،کراهش
مییابد .به این معنا که برای سازههای با دورهی تناو  4/3و  4/9ثانیه کره
دارای جاب هجایی تسلیم کمتری هستند ،این خطا بیشتر مشاهده شده است.
)(a

-6طراحیسازههایچنددرجهیآزادی بامیراگر 
در این بخش مقاله سه ساختمان چند طبقه نمونه در نظر گرفته شردهانرد

.

سازهی این ساختمانها متشکل از قا های خمشی فررض شرده اسرت.
طراحی این قا ها به عنوان نمونهای از سازههرای چنرد درجرهی آزادی،
انجام شده است .جدول ( )9مشخصات ساختمانهای مفروض را نشران
میدهد.

)(b
8
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جدول  .4کنترل معیارهای عملکردی پیشنهادی برای سازههای یک درجهی آزادی
Average of maximum displacement for
Displacement level
Nonlinear time history analyses results
corresponding to performance
Tn Ry
)criteria (mm
)Return period (year
δy,YMD
2δy,YMD
3δy,YMD
75
475
975
2475
2 5.87
11.47
17.61
3.63
9.56
12.3
18.79
0.3
4 2.94
5.88
8.82
1.66
3.55
4.77
7.22
6 1.99
3.97
5.97
1.23
2.76
4.18
6.62
2 16.31
32.62
48.93
10.57 24.07
30.32
43.85
0.5
4 8.56
17.12
25.68
6.53
15.71
21.93
33.19
6 5.44
10.88
16.32
3.65
7.82
10.35
15.82
2 32.89
65.78
98.67
27.18 61.56
73.14
97.49
1
4 20.93
41.86
62.79
16.92 39.33
49.29
71.39
6 14.95
29.9
44.85
10.03 23.73
33.3
49.64
2 69.25
138.5
207.75
68.07 134.04
171.1
220.21
2
4 42.40
84.8
127.2
38.02 82.31
107.32
155.36
6 32.98
65.96
98.94
25.89 67.13
86.80
134.56
Table. 4. Control of proposed performance criteria for single degree of freedom structures

جدول  .5مشخصات سه ساختمان نمونه مفروض

جابهجایی متناظر با نخستین نقطهی تسلیم ،دومین نقطهی تسلیم و حداکثر

Number
Storey
Bays
Bays width
of storey
)height (m
number
)(m
3
3.20
3
5
6
3.20
3
5
9
3.20
3
5
Table. 5. Properties of three assumed frames

تراز جابهجایی متناظر با ظرفیت نهایی میراگرها روی منحنی بار افزون

Frame
1
2
3

سازهی چند درجهی آزادی است (شکل .)10

نیز بر تراز جابهجایی

نقطهی عملکرد سط خطر  iداللت میکند .در این روابط فرض میشود
ابتدا میراگرهای دهانهی شمارهی  1تسلیم میشوند ،بنابراین رابطهی  18به

 -1-6معیارهای پیشنهادی عملکردی

این معنا است که در سط خطر  59سال تمام میراگرهای دو دهانه در

در طراحی قا های چند طبقه هدف آن است ترا در عرین حفرظ رفترار

طبقات ،تراز جابهجایی متناظر با رفتار االستیک خطی دارند ،رابطهی  10به

االستیک قا  ،هر دهانه از میراگرها در طبقرات ،در سرط خطرر لررزهای

معنای تسلیم شدن میراگرهای دهانهی  1برای سط خطر  059سال

متفاوتی به صورت همزمان تسلیم شوند .با توجه بره منحنری رفترار قرا

است .حال آنکه میراگرهای دهانهی  2در تراز جابهجایی مانند رفتار

چند دهانهی چند درجهی آزادی ارائه شده در بخش  0ایرن مقالره شرکل

االستیک باقیماندهاند .در در رابطهی  24مانند سط خطر  059سال،

( ،)13معیارهای عملکردی برای سطوح خطر  59سرال 059 ،سرال059 ،

میراگرهای دهانهی  2نیز تراز جابهجایی فرا ارتجاعی را تحمل میکنند و

سال و  2059سال به صورت زیر پیشنهاد میشود:

در رابطهی  21متناظر با سط خطر  2059سال از بیشینه ظرفیت
جابهجایی میراگرها استفاده میشود.

برای سط خطر  59سال:
()18

 -2-6گامهای روش طراحی پیشنهادی

برای سط خطر  059سال:

طراحی پیشنهادی به گونهای است که اوال تمامی میراگرهای موجرود

()10
برای سط خطر  059سال:

در یک دهانه در طبقات به صورت همزمان تسلیم شروند و دوم ایرنکره

()24

تسلیم هر کدام از میراگرهای موجود در هر دهانه به ازای یک سط خطر

برای سط خطر  2059سال:

تعیین شده صورت پذیرد .با توجه به مفاهیم بیان شرده بررای سرازههرای

()21

چنددرجهی آزاد در قسمت  0این مقاله ،روند طراحی پیشنهادی شامل 11

در روابط  18تا  ،21باال نوی

گام به شرح زیر است:

 1و  2به ترتیب به دهانهی اول و دومی که

میراگرها در آن دو قرار دارند اطالق میشود.

وو

 -1انتخا الگوی بارجانبی

به ترتیب تراز

9

توسعهی روش طراحی برای سازههای مجهز به ترکیبی از میراگرهای فلزی ...

نخستین گام ،انتخا یک الگوی بار جانبی برای اعمال بر سازه است.

محمدحسن احمدی و دکتر علیاکبر آقاکوچک
)

()29

از آنجایی که در این روش ،ساختمانهای کوتاه و میان مرتبه مد نظر قررار

در رابطه (،)29

دارد ،الگوی توزیع بار جانبی بر اساس استاندارد  2844ویرایش چهارم در

مهاربند-میراگر به سختی االستیک قا و مقدار نسبت سرختی االسرتیک

روابط ( 22و  )23نشان داده شده است:

و

(

بره ترتیرب مقردار نسربت سرختی االسرتیک

مهاربند به میراگر برای دهانهی  1و  2است.

()22

تراز جابجایی تسلیم میراگر است .در ایرن پرژوهش ،مقرادیر

∑

()23

سختی االستیک قرا و

برابر  0فرض شده و

{

و

برابر  0/10mmدر نظر گرفته شده است.

شکل  .16مدل سازه محاسبهی تراز نیروی تسلیم میراگر در باالترین طبقه

 -2انتخا ضریب کاهش نیروی برشی
بر اسراس بخرش  18-2-2-1مرجرع [ ،]13سرازههرای مجهرز بره
میراگر فلزی جاری شرونده الزم اسرت برر اسراس حرداقل  4/59بررش
پایه موردنیاز از طیف طرح استاندارد طراحی شوند.
()20
مقردار ضرریب کراهش نیرروی برشری ، ،کره بررای تعیرین مقرردار

Fig. 16. Structural model for calculation of damper yield force in the top
floor

برش پایهی موردنیراز بررای طراحری قرا اولیره بردون میراگرر بره کرار
میرود 4/59 ،در نظر گرفته شده است.

 -5تعیین تراز جابهجایی تسلیم میراگرهای سایر طبقات

 -3محاسبه مقدار بار مرده و زندهی وارد بر سازه
در این پژوهش مقردار برار زنرده

با توجه به شکل ( ،)15هر گاه در نظر باشرد ،تمرام میراگرهرای یرک

 194و مقردار برار مررده

دهانه در طبقات مختلف به طور هم زمان تسلیم شوند ،باید رابطرهی زیرر

 944فرض شرده اسرت .دهانرهی برارگیر بررای هرر تیرر  9مترر فررض

برای میراگر هر طبقه برقرار باشد.

شده است.

]

()29

 -0طراحی اولیهی قا بر اساس مقدار نیروی برشی کاهش یافته
با استفاده از مقدار نیروی برشی کاهشیافته ،طراحری اولیره سرازه برر

)

در این رابطه i ،شمارندهی تراز طبقه است.

اساس آییننامهی  2844و با کمک ضوابط مبحث دهرم از مقرررات ملری

و

)

(

∑[

()

(

جرم لررزهای طبقره آخرر

جرم لرزهای طبقهی iام است.

ساختمان [ ]21انجام میشود .ابعاد اولیه مقاطع تیرها و ستونها در این گام

شکل  .17مدل سازه برای تعیین تراز جابهجایی تسلیم میراگر در سایر طبقات

به دست میآیند .جزئیات مربوط به این ابعاد برای انواع قرا هرای مرورد
استفاده در این پژوهش در مرجع شماره [ ]22ارائه شده است.
 -9محاسبهی سختی و جابهجایی نسبی تسلیم هر طبقه
برای محاسبهی سختی االسرتیک و جابجرایی تسرلیم هرر طبقره ،از
تحلیل استاتیکی غیر خطی هر طبقه هنگامیکه درجهی آزادی انتقالی پایین
آن مقید شده  ،استفاده میشود .بدین منظور برا اعمرال یرک برار برر ترراز
طبقهی موردنظر و رسم منحنی بار افرزون و دو خطری کرردن معرادل آن،

Fig. 17. Structural model determination of damper yield displacement in
other floors

مقدار سختی و تراز جابهجایی تسلیم نسبی طبقه محاسبه میشود.
 -9انتخا مشخصات میراگر در باالترین طبقه

 -8تعیین تراز جاب هجایی تسلیم و سختی میراگرهای دهانهی مجاور در هر

با توجه به شکل ( ،)19تراز نیروی تسلیم میراگر آخرین طبقه با رابطه

طبقه

( )29بیان میشود:

هرگاه بخواهیم در دهانهی دیگری نیز در تراز مشابه ،میراگری قرار دهریم،
10

مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمران مدرس

دوره هجدهم  /شماره  / 9سال1305

با محاسباتی مشابه ،دو ضریب زیر مشخصات میراگر و مهاربند را بدسرت

که مکان هندسی نقاط سعی و خطا برای بدست آوردن نقطهی عملکرد در

میدهند.

نرم افزار  SAP2000است .خطوط قائم ،بیانگر تراز جابهجایی مانند تسلیم هر
کدام از دسته میراگرهای دهانههای سمت راست یا چپ در سازههای مورد

()25
)

()28

()

مطالعه سه ،شش و نه طبقه اند .با توجه به بخش  1-9این مقاله ،در سط

(

به ترتیب  1/99و  4/59فرض شرده و

خطر  59ساله ،نقطهی عملکرد در تراز جابهجاییای کمتر از هر دو خط قائم

در انتهای طراحی کنترل میشوند .چرون در نظرر اسرت میراگرهرا در دو

است .در سط خطر  059سال ،نقطه عملکردی ،بین دو خط قائم است و

سط خطر مختلف تسلیم شوند ،باید ،رابطهی ( )20همواره برقرار باشد:

در تراز  059سال و  2059سال ،دومین دهانه از میراگرها تسلیم شدهاند.

()20

تنیجهی طراحی میراگرها بر اساس گامهای فوق الذکر در جداول ( 5 ،9و

در این پژوهش ،مقادیر

و

 )8ارائه شده است .پارامترهای  t ،b ،hو  nبه ترتیب ارتفاع ،عرض ،ضخامت
و تعداد ورقهای میراگر فلزی جاری شونده  TADASاند [ .]17حداکثر

 -0طراحی مقاطع مهاربندها

جاب هجایی میراگرهای  TADASبرابر  12برابر جاب هجایی تسلیم

با توجه به نسبت سختی االستیک مهاربند به میراگر در هر تراز و هرر

آنها است [.]17

دهانه ،ابتدا از رابطهی ( )34مساحت موردنیاز برای هر مهاربند تعیین شرده
و سس

مقطع موردنظر از جدول مقاطع استاندارد انتخا میشود .پ

از

جدول  .6مشخصات میراگرهای طراحی شده ،قا سه طبقه

انتخا مقطع ،الزم است ظرفیت آن برای بیشینه نیرروی محروری وارد از

Properties of TADAS dampers

طرف میراگر کنترل شود.
)

()34

Brace

N

t
)(mm

b
)(mm

h
)(mm

bay

200×200×8

11

32

100

260

Left

200×200×6.3
140×140×6.3

14
17

35
25

100
100

345
300

Right
Left

140×140×5

38

20

100

345

Right

80×80×6.3

11

25

100

300

Left

(

()31
در رابطههای ( )34و ( ، ،)31زاویهی مهاربند با افق است.
 -14کنترل مقاطع تیرها و ستونها

Right
345
100
20
22
80×80×5
Table. 6. Properties of designed dampers, 3-storey frame

با توجه به تراز تسلیم میراگرهای محاسربه شرده در گرامهرای  9ترا ،0
ظرفیت تیرها و ستونهای طراحی شده در گام چهارم ،برای بیشینه نیروهرای

i

1
2
3

جدول  .7مشخصات میراگرهای طراحی شده ،قا شش طبقه

وارد شده از طرف میراگرها و مهاربندها برای کنتررل مقاومرت کرافی بررای

Properties of TADAS
dampers

انتقال نیروها در این گام کنترل میشود.

bay

Brace
N

 -11انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی و کنترل معیارهای پذیرش میراگرها
با توجه به توضیحات بخش  0این مقاله ،منحنی بار افزون یک قا چند

t
)(mm

b
)(mm

h
)(mm

Left
210
100
35
14
140×140×8
Right
230
100
35
18
140×140×8
Left
255
100
35
16 100×100×17.5
Right
275
100
35
19 100×100×17.5
Left
265
100
35
15
90×90×17.5
Right
285
100
35
19
90×90×17.5
Left
285
100
35
13
80×80×12.5
Right
300
100
30
24
80×80×12.5
Left
295
100
35
10
70×70×10
Right
300
100
30
17
70×70×10
Left
300
100
35
5
60×60×7.1
Right
300
100
30
9
60×60×7.1
Table. 7. Properties of designed dampers, 6-storey frame

طبقه به همراه میراگرها در دو دهانهی متفاوت ،اساس روش پیشنهادی به
صورت سه خطی نمایش داده شده در شکل ( )10است .از این منحنی
برای تعیین موقعیت نقاط کنترل استفاده میشود .در این پژوهش ،شرط
پذیرش مشخصات میراگرها بر اساس معیارهای گفته شده در بخش 1-9
این مقاله است .شکل ( )15منحنی بارافزون و موقعیت نقاط عملکردی را
برای هر سازه و در سطوح خطر  59سال 059 ،سال 059 ،سال و 2059
سال نشان میدهد .منحنی قرمز رنگ به اصطالح منحنی موزی شکل است

11

i

1
2
3
4
5
6

محمدحسن احمدی و دکتر علیاکبر آقاکوچک

توسعهی روش طراحی برای سازههای مجهز به ترکیبی از میراگرهای فلزی ...

شکل  .18منحنی ظرفیت سازههای چند درجهی آزادی و موقعیت نقاط عملکردی( ،الف) سازهی سه طبقه سط خطر لرزهای  59سال ) ( ،سازهی سه طبقه سط خطر لرزهای 059
سال( ،پ) سازهی سه طبقه سط خطر لرزهای  059سال( ،ت) سازهی سه طبقه سط خطر لرزهای  2059سال( ،ث) سازهی شش طبقه سط خطر لرزهای  59سال ) ( ،سازهی شش
طبقه سط خطر لرزهای  059سال( ،چ) سازهی شش طبقه سط خطر لرزهای  059سال( ،ح) سازهی شش طبقه سط خطر لرزهای  2059سال( ،خ) سازهی نه طبقه سط خطر لرزهای
 59سال( ،د) سازهی نه طبقه سط خطر لرزهای  059سال( ،ذ) سازهی نه طبقه سط خطر لرزهای  059سال( ،ر) سازهی نه طبقه سط خطر لرزهای  2059سال

()d

()c

()b

()a

()h

()g

()f

()e

()l

()k

()j

()i

)Fig. 18. Capacity curvature for multi degree of freedom structures and the position of the performance points, (a) 3-storey frame 75-year return period, (b
3-storey frame 475-year return period, (c) 3-storey frame 975-year return period, (d) 3-storey frame 2475-year return period, (e) 6-storey frame 75-year
return period, (f) 6-storey frame 475-year return period, (g) 6-storey frame 975-year return period, (h) 6-storey frame 2475-year return period, (i) 9-storey
frame 75-year return period, (j) 9-storey frame 475-year return period, (k) 9-storey frame 975-year return period, (l) 9-storey frame 2475-year return period

جدول  .8مشخصات میراگرهای طراحی شده ،قا نه طبقه
Brace
220×220×35
220×220×35
180×180×30
180×180×30
160×160×28
160×160×28
160×160×25
160×160×25
140×140×22.2
140×140×22.2
140×140×17.5
140×140×17.5
120×120×14.2
120×120×14.2
100×100×12.5
100×100×12.5
90×90×8
90×90×8

Properties of TADAS dampers
h
b
t
N
)(mm) (mm) (mm
210
100
35
18
225
100
35
21
210
100
35
12
265
100
35
24
210
100
35
10
285
100
35
25
210
100
35
9
300
100
35
25
255
100
35
13
300
100
35
23
265
100
35
12
315
100
30
29
285
100
35
11
315
100
30
23
295
100
35
9
295
100
25
23
300
100
30
8
300
100
35
5
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bay

Left
Right
Left
Right
Left
Right
Left
Right
Left
Right
Left
Right
Left
Right
Left
Right
Left
Right

در این بخش نیز برای کنترل طراحی های صورت گرفته با استفاده از

i

تحلیلهای تاریخچهی زمانی غیرخطی ،از همران هفرت شرتا نگاشرت

1

موجود در جدول ( ،)2استفاده شده است .مقیاس کردن شتا نگاشتهرا

2

برای سازهها بر اساس بازهی  4/2Tتا  1/9Tطیف زلزلههای انتخا شرده

3

و مقایسهی آن با طیفهای خطر لرزهای ساختگاه مورد مطالعره صرورت

4

گرفته است .شکلهای ( 18تا  )24به ترتیب بیشینه جابر هجرایی ترراز برام

5

ساختمان سه ،شش و نه طبقه با میراگر را برای هر کدام از هفرت زلزلرهی

6

مقیاس شدهی مذکور و میانگین بیشینه جاب هجایی بام در سطوح خطرر 59

7

سال 059 ،سال 059 ،سال و  2059سال نشان میدهد.

8
9

Table. 8. Properties of designed dampers, 9-storey frame
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توسعهی روش طراحی برای سازههای مجهز به ترکیبی از میراگرهای فلزی ...
شکل  .18نتایج تحلیلهای تاریخچهی زمانی غیر خطی و مقایسهی آن با مقادیر تحلیل

تاریخچهی زمانی غیر خطی ،در سطوح خطر  59سرال 059 ،سرال059 ،

استاتیکی غیر خطی ،ساختمان سه طبقه با میراگر

سال و  2059سال به  6ترتیب برابر با  4/05 ،4/05 ،4/00و  4/09و بررای
ساختمان نه طبقه ،نسبت جاب هجایی نقاط عملکردی به جاب هجایی میرانگین
تحلیلهای تاریخچهی زمانی غیر خطی ،در سطوح خطرر  59سرال059 ،
سال 059 ،سال و  2059سال به ترتیب برابر با  4/09 ،4/09 ،4/09و 4/00
است.
مقایسهی نتایج تحلیل استاتیکی غیر خطی برای جاب هجایی متناظر با تسلیم
هر دهانه از میراگرها در طبقات با جابجایی میانگین تحلیلهای تاریخچهی

Fig. 18. Nonlinear time history analyses results in comparison with
nonlinear static analyses results, 3-storey frame with damper

زمانی غیر خطی در سطوح خطر  59سال 059 ،سال 059 ،سرال و 2059
سال  ،در جداول ( 8تا  )14نشان داده شردهانرد .برا توجره بره نترایج ایرن

شکل  .19نتایج تحلیلهای تاریخچهی زمانی غیر خطی و مقایسهی آن با مقادیر تحلیل

جداول ،با افزایش سط خطر انتخا شرده ،اخرتالف نترایج حاصرل از

استاتیکی غیر خطی ،ساختمان شش طبقه با میراگر

تحلیلهای تاریخچهی زمانی و استاتیکی غیرخطی بیشتر مریشرود.نترایج
حاصل ،نشان میدهند معیارهای مورد نظر در بخش  1-9این مقالره اقنراع
شدهاند.
جدول  .5کنترل ترازهای جابهجایی عملکردی برای قا سه طبقه
Average displacement level of
)nonlinear time history analysis (m
)Return period (year

Fig. 19. Nonlinear time history analyses results in comparison with
nonlinear static analyses results, 6-storey frame with damper

Displacement level of
nonlinear static analysis
corresponding to dampers
)yielding (m

2475

975

475

75

Right bay

Left bay

0.049

0.038

0.032

0.016

0.037

0.028

Table. 5. Control of performance displacement levels for 3- storey
frame

شکل  .21نتایج تحلیلهای تاریخچهی زمانی غیر خطی و مقایسهی آن با مقادیر تحلیل
استاتیکی غیر خطی ،ساختمان نه طبقه با میراگر

جدول  .6کنترل ترازهای جابهجایی عملکردی برای قا شش طبقه
Average displacement level of
)nonlinear time history analysis (m
)Return period (year

Displacement level of
nonlinear static analysis
corresponding to dampers
)yielding (m

2475

975

475

75

Right bay

Left bay

0.060

0.057

0.040

0.022

0.054

0.029

Table. 6. Control of performance displacement levels for 6- storey
frame
Fig. 20. Nonlinear time history analyses results in comparison with nonlinear static
analyses results, 9-storey frame with damper

جدول  .7کنترل ترازهای جابهجایی عملکردی برای قا نه طبقه

نتایج این مقایسه نشان میدهد ،بررای سراختمان سره طبقره ،نسربت

Average displacement level of
)nonlinear time history analysis (m

جاب هجایی نقاط عملکردی به جاب هجایی میانگین تحلیلهرای تاریخچرهی

)Return period (year

زمانی غیر خطی ،در سطوح خطر  59سال 059 ،سال 059 ،سال و 2059

2475
0.10

سال به ترتیب برابر برا 4/85 ،4/80 ،4/00و  ،4/80بررای سراختمان شرش
طبقه ،نسبت جاب هجایی نقاط عملکردی به جاب هجایی میانگین تحلیلهرای
13

975
0.082

475
0.065

75
0.031

Displacement level of
nonlinear static analysis
corresponding to dampers
)yielding (m
Right bay
0.078

Left bay
0.045

مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمران مدرس
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Table. 7. Control of performance displacement levels for 9- storey
frame
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 نتیجهگیری-7
 مقایسررهی نتررایج تحلیررلهررای تاریخچرره زمررانی غیرخطرری و-1
اسررتاتیکی غی رر خط ری نشرران داده اسررت کرره روش پیشررنهاد شررده در
.برآورده کردن معیارهای جاب هجایی موفق بوده است
 برای کنترل منحنی رفتار حاصل از بارگذاری استاتیکی غیر خطی برار-2
 زیرا،میراگر تعیینکنندهتر خواهد بود- پارامتر سختی سیستم مهاربند،افزون
. باال برد،مقدار جاب هجایی تسلیم را نمیتوان بیشتر از یک حد معلوم
 هرگراه جابر هجرایی، در سازههای یک درجهی آزاد مجهز بره میراگرر-3
،تسلیم منحنی دو خطی ظرفیت سازهی بدون میراگر مقرداری کرم باشرد
نمیتوان میراگری را طراحی نمود تا تمام معیارهرای عملکرردی را ارضرا
.کند
 معیرار02 ، معیرار عملکرردی08  از، در سازههای یرک درجرهی آزاد-0
 را نشان%12  خطایی برابر با، این میزان برآورده شدن نتایج.برآورده شدهاند
 سرال دیرده2059  سرال و059  در سطوح خطر، این مقدار خطا.میدهد
59  همینطور تمامی معیارهای عملکرردی در سرطوح خطرر.شده است
. سال برآورده شدهاند059 سال و
، در سازههای چند درجه آزاد با افرزایش سرط خطرر انتخرا شرده-9
اختالف نترایج حاصرل از تحلیرلهرای تاریخچرهی زمرانی و اسرتاتیکی
.غیرخطی بیشتر میشود
 نسربت، بررای سراختمان سره طبقره، نتایج این مقایسه نشان میدهرد-9
جاب هجایی نقاط عملکردی به جاب هجایی میانگین تحلیلهرای تاریخچرهی
2059  سال و059 ، سال059 ، سال59  در سطوح خطر،زمانی غیر خطی
 بررای سراختمان شرش،4/80 و4/85 ،4/80 ،4/00 سال به ترتیب برابر برا
 نسبت جاب هجایی نقاط عملکردی به جابجایی میانگین تحلیرلهرای،طبقه
059 ، سرال059 ، سرال59  در سطوح خطرر،تاریخچهی زمانی غیرخطی
 و بررای4/09  و4/05 ،4/05 ،4/00  ترتیب برابر با6  سال به2059 سال و
 نسبت جاب هجایی نقاط عملکردی به جابجرایی میرانگین،ساختمان نه طبقه
059 ، سرال59  در سطوح خطرر،تحلیلهای تاریخچهی زمانی غیر خطی
4/00  و4/09 ،4/09 ،4/09  سال به ترتیب برابر با2059  سال و059 ،سال
.است
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Abstract:
One of the effective ways to mitigate earthquake damage in structures is passive control of structures. Yielding metallic
dampers are economic passive control devices, which are easy to fabricate and install on the structure.
In this paper, the aim is to develop a design procedure for steel structures equipped with a combination of yielding metallic
dampers so that, dampers will experience specific nonlinear behavior when subjected to various seismic hazard levels. For
this purpose, the first step is to have the seismic hazard spectra with different return periods for the intended site of
construction. In this research, this step has been taken by using the Tehran probabilistic analysis hazard project data and then
plotting uniform hazard spectra with 75-year, 475-year, 975-year and 2475-year return periods.
In the next step, behaviors of structures equipped with yielding metallic dampers have been investigated in the form of onestorey one-span, one-storey two-span and multi storey multi span frames. Required equations for behavior of these structures
under monotonic loading is developed to begin the design process, the performance criteria for the structure and the damper is
proposed. By using the derived equations, design of one storey, one span frame, as single degree of freedom structures based
on performance criteria has been carried out. These single degree of freedom structures have different periods and strength
reduction factors. After designing the single degree of freedom structures, nonlinear static analysis results have been
compared with result of nonlinear time history analysis. For this purpose, 7 earthquake records have been chosen and scaled
based on Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings and used for dynamic analysis. Results have shown
that all performance criteria of 75-year and 475-year hazard levels have been satisfied but for 975-year and 2475-year hazard
levels, six cases have satisfied the desired critera with 12 percent error.
Performance criteria for dampers used in multi degree freedom structures have also been proposed and a method for
designing these systems based on the concept of uniform drift in all stories have been presented. Three, 3-storey, 6-storey and
9-storey buildings equipped with dampers have been designed based on proposed method. Time history analysis have been
carried out for each return period to check if the desired performance have been achieved. For these analyises, 7 earthquake
records were chosen and scaled based on Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings. Comparison of
performance point displacement levels and the displacements obtained from 28 nonlinear analyses, has shown up to 13
percent error. Meanwhile, the displacement levels of each set of dampers for 75-year, 475-year, 975-year and 2475-year
return periods, confirmed efficiency of proposed design method and all dampers met the mentioned performance criteria. The
results also showed that when hazard level increased, the difference between the results of nonlinear time history analyses and
static nanlinear analyses have also increased.
Keywords: Performance Based Design, Uniform Hazard Spectrum, Yielding Metallic Damper, Nonlinear Static Analysis,
Nonlinear Time-history Analysis
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