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چکیده:
طبقه نرم طبقه ای است که در مقابل بارهای جانبی به عنوان نرم ترین طبقه کمترین مقاومت جانبی را داشته و عملکردی ضعیف از خود نشان می
دهد این ضعف طبقه اول نرم باعث می شود که در اثر حرکت جانبی سازه  ،مرکز جرم سازه نسبت به حالت اولیه خود در تراز پایین تری قرار
گرفته  ،باعث کاهش انرژی پتانسیل سازه گردیده و احتمال برگشتن سازه به حالت اولیه خود کم شده ویا وجود ندارد و در حرکات جانبی زیاد با
به وجود آمدن پدیده  p-Δطبقه اول نرم تخریب گردیده  ،تعادل سازه ناپایدار شده و سازه فرو می ریزد  .یکی از مسائل مهم در طراحی سازه ها،
کاهش نیروهای جانبی وارد به سازه می باشد و یکی از راه های کاهش این نیروها استفاده از جداسازهای سازه ای می باشد .در این مقاله در ابتدا
سیستمی تحت عنوان "میراگر -جداساز" جدید معرفی میگردد که شامل ستون های مایل به همراه میراگر های چرخشی اصطکاکی در تراز پی و
سقف طبقه اول نرم می باشد .در این سیستم با حرکت ستونهای مایل تحت نیروی زلزله ،مرکز جرم سازه نسبت به حالت اولیه خود در تراز باالتری
قرار می گیرد و در حرکت رفت و برگشتی ناشی از زلزله  ،با ایجاد حرکت انتقالی و دورانی در سازه  ،مقداری از انرژی زلزله ورودی به سازه
مستهلک می شود .در این پژو هش اثر وجود میراگر در این مستهلک کننده انرژی جدید مورد ارزیابی قرار گرفته است. .مدلسازی های سیستم
پیشنهادی را در فضای دو بعدی برای سه حالت سازه های کوتاه( 5طبقه) . ،متوسط( 11طبقه) و بلند( 21طبقه) و همچنین آنالیز تاریخچه زمانی
غیر خطی تحت شتاب نگاشت های نرمالیزه شده  Tabas ,Northridg ,chichiتوسط نرم افزار SAP2000V15.1انجام گرفته و طبق نتایج بدست
آمده وجود میراگر در سیستم پیشنهادی عاملی موثر در جهت عملکرد بهتر سیستم پیشنهادی در میزان کاهش بیشتر نیروهای جانبی وارد بر سازه در
هنگام زلزله می باشد.
کلمات کلیدی :ستون مایل ،میراگرهای چرخشی اصطکاکی ،ایزوالسیون لرزه ا ی ،طبقه نرم

 -1مقدمه
در این پژوهش درنظر است که در ابتدا سیستمی جدید برای مقابله با زلزله در طبقه اول نرم پیشنهاد می شود که خصوصیت میراگر و جداساز را
داشته و انرژی ورودی به سازه ناشی از زلزله را به صورت اصطکاکی جذب و مستهلک نماید .بخشی از این سیستم  ،میراگرهای چرخشی
اصطکاکی می باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد .به منظور ساخت ساختمان های مقاوم در برابر نیروهای زلزله ،استفاده از
مستهلک کننده های انرژی ،یکی از روش هایی می باشد که می تواند از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد .میراگرهای اصطکاکی یکی از

انواع وسایل اتالف انرژی است که می تواند عملکرد خوبی در مقابل نیروهای وارده به سازه از جمله زلزله داشته باشد و از اقتصادی ترین میراگر
ها نیز به شمار می آیند.
بدیهی است اصطکاک موجود بین سطوح تماس ،مانع از حرکت اتصال می شود اما هنگامی که اتصال لغزش کند  ،درصدی از انرژی ورودی
صرف مقابله با نیروی اصطکاک شده که در واقع باعث مستهلک شدن بخشی از انرژی ورودی به سازه می شود که بیشتر بصورت انرژی گرمایی و
حرارت می باشد .به عبارت دیگر درصدی از انرژی ورودی در اتصال مستهلک می گردد.
اولین مطالعات آزمایشگاهی در مورد اتصال لوبیایی شکل به مطالعات ونوتی( ) venutiدر سال 1791وزوتی ( ) zsuttyدر سال  1791برمی
گردد .پس از آن در سال  1797فیتز جرالد( ) fitzgeraldنتایج کاملتری را در رابطه با میراگرهای اصطحکاکی ارائه نمود[1].
در سال  1773گرگوریان به منظور افزایش مقاومت سایشی و باال بردن کارایی میراگرهای اصطکاکی از فلز برنج ما بین سطوح لغزش استفاده
کرد] [2پال و مارش نیز یک نوع میراگرهای اصطحکاکی بخصوص برای بادبندهای متقاطع با استفاده از اتصال لوبیایی طراحی نمودند .در ادامه و به
منظور بررسی دقیق تر رفتارهای لرزه ای این گروه از می راگرها ،مدل های متعددی توسط میز ارتعاش شبیه سازی و مورد مطالعه قرار گرفت ،در
سال 1799فیلیا ترلوت و چری یک قاب سه طبقه همراه با میراگر اصطکاکی را مورد آزمایش قرار دادند ].[3
ایکن و همکاران نیز در همان سال یک نوع میراگر اصطکاکی را در یک قاب نه طبقه مورد مطالعه قرار دادند{ .}9با توجه به کارایی و عملکرد
مطلوب این میراگرها در بارهای دینامیکی ،همچنان مطالعات تئوری و آزمایشگاهی در رابطه با آنها ادامه دارد ] .[5-1با توجه به رضایت بخش
بودن نتایج بدست آمده از مطالعات تحقیقاتی  ،کاربرد عملی و تجاری میراگرهای اصطکاکی نیز مورد توجه قرار گرفته است .بخصوص به منظور
مقاوم سازی ساختمان های موجود ،استفاده از این گروه میراگرها یکی از اولویت های اصلی به شمار می آید ].[9-1

-2معرفی سیستم پیشنهادی
 -1-2مزایای طبقه اول نرم بلند شونده :
وجود طبقه اول نرم در ساختمانها معموالً به عنوان یک ضعف از آن یاد می شود و در آئین نامه های زلزله وجود این نوع طبقات که دارای نرمی و
تغییر شکل جانبی زیاد می باشد ممنوع گردیده است .یکی از ضعف های طبقات نرم مسئله پایین آمدن مرکز ثقل ساختمان متکی بر ستونهای
موازی طبقه اول نرم در اثر حرکت جانبی زیاد از حد م ی باشد و در نتیجه ساختمان های متکی بر این گونه ستونها یا فرومی ریزند و یا به صورت
کج شده و فرو افتاده باقی می مانند (شکل  ) 1که بازگشت آنها به جای اولشان عمالً غیر ممکن است  .در این پژوهش پیشنهاد می شود که به جای
ستون های معمولی قائم از ستون های مایل یا مورب به صورت  /استفاده گردد یعنی امتداد ستون های مایل ساختمان در نقطه ای در باالی
ساختمان که به صورت یک مرکز دوران کل ساختمان عمل خواهد کرد یکدیگر را قطع کنند و به محل تقاطع اعضا مایل مرکز آنی دوران گفته می
شود .به این ترتیب از لحاظ سینماتیکی (حرکت شناسی) چنین به نظر می رسد که ساختمان حول مرکز آنی دوران به صورت یک آونگ فیزیکی
حرکت می کند و به این ترتیب درحین نوسان مرکز ثقل ساختمان باالتر از محل آن در حالت سکون قرار خواهد گرفت (شکل ) 2ولذا ساختمان
به جای فرو افتادن در موقعیتی باالتر قرار خواهد گرفت و پس از تم ام شدن ارتعاشات زلزله به جای اولیه خود بر خواهد گشت یعنی با استفاده از
ستون های مایل ذکر شده هر حرکت ناشی از زلزله باعث افزایش انرژی پتانسیل ساختمان گردیده و مقداری از انرژی زلزله را جذب می کند.

شکل : 1پایین آمدن مرکز ثقل ساختمان در حالتیکه ستونهای طبقه اول نرم عمود هستند

شکل : 2باال رفتن مرکز ثقل ساختمان به علت استفاده از ستونهای مایل و عملکرد سازه همانند آونگ فیزیکی
 -2-2مزایای حرکت پاندولی :
عالوه بر مزیت افزایش انرژی پتانسیل فوق الذکر  ،خاصیت دیگر حرکت آونگی این است که سقف طبقه اول ساختمان که بر روی ستون های
مایل طبقه اول نرم قرار دارد واز یک طبقه صلب تشکیل شده است نسبت به بام ساختمان در حرکت آونگی خود حول مرکز آنی دوران (محل
تالقی اعضا مایل ) حد اکثر تغییر شکل جانبی خواهد داشت و بنابراین طرح پیشنهادی دو مشکل را حل خواهد کرد :یکی اینکه تغییر شکل
جانبی بام ساختمان (  ) Driftتقلیل یافته و بسیار کمتر از تغییر شکل جانبی سازه های مشابه متداول که به صورت طره ای عمل می کنند ،خواهد
بود.الزم بذکر است که در نوع پیشنهادی تغییر شکل طبقه اول نسبت به سایر طبقات در صورت صلب بودن ساختمان حداکثر تغییر مکان را
خواهد داشت به عبارت دیگر هر چه میزان سختی و صلبیت سازه بیشتر باشد رفتار سازه به رفتار مورد نظر نزدیکتر می باشد و دیگر اینکه

ساختمان عالوه بر حرکت جانبی دارای حرکت دورانی حول مرکز آنی دوران داشته وقسمت زیادی(متنابعی) از انرژی جنبشی ناشی از زلزله به
صورت انرژی جنبشی دورانی جذب ساختمان خواهد شد[7 ].
-3-2تئوری میراگرهای اصطکاکی:
هنگامی که یک جسم مطابق شکل ( )3تحت نیروی جانبی  pقرار می گیرد  ،با افزایش نیرو از حد نیروی اصطحکاک  ، Fجسم بصورت ناگهانی
شروع به حرکت می کند .حرکت جسم از یک سو و نیروی اصطکاک موجود مابین سطوح تماس از سوی دیگر باعث تولید انرژی گرمایی در
سطح تماس جسم می شود.

شکل :3رابطه نیروی اصطحکاکی با نیروی عمود بر سطح
اکنون اگر نیروی وارده دینامیکی باشد  ،اصطحکاک ما بین سطوح متحرک ،حرارت و گرمای زیادی را در هر حرکت رفت و برگشتی تولید می کند.
شکل( ) 1انرژی تلف شده از اصطحکاک را تحت یک نیروی دینامیکی نشان می دهد .این انرژی گرمایی همان استهالک انرژی است که در یک

.

میراگر اصطحکاکی تولید می شود ] .[9

شکل :1عملکرد دینامیکی اتصال لوبیایی

میراگرهای اصطحکاکی یکی از ساده ترین ا نواع وسایل اتالف انرژی در سازه به شمار می آیند.این گونه وسایل اتالف انرژی با استفاده از اتصاالت
اصطکاکی همراه با سوراخ های لوبیایی شکل مطابق اتصال شکل(-5الف) طراحی می گردند ،در صورتی که نیروی اعمال شده به اتصال
اصطحکاکی از بار لغزش اتصال بزرگتر شود،سطوح به طور ناگهانی شروع به حرکت می کنند .اما پس از حرکت با توجه به جنس سطوح تماس ،
مقدار نیروی اصطحکاک نسبت به شروع حرکت تغییر می کند و بسته به دامنه جا به جایی نیز این تغییرات متفاوت است.شکل(.)3
بنابراین اگر بتوان نیروی اصطکاک مشخصی را در یک اتصال یا یک عضو ایجاد کرد  ،به طوری که مقدار این نیرو قابل کنترل باشد  ،میراگر مورد
نظر تولید شده است.

الف)

ب)

شکل  :5اتصال اصطکاکی یا سوراخ لوبیایی
نیروی لغزش در اتصال شکل ( –5ب) با توجه به دیاگرام آزاد جسم مطابق رابطه ( )1محاسبه می گردد.
Fslip = 2 N

()1

با شروع حرکت و تغییر مکان در میراگر اصطکاکی  ،حرارت و انرژی گرمایی در فصل مشترک دو سطح تولید می شود  .با توجه به شکل ()2
انرژی حرارتی تولید شده برای یک سیکل کامل بار گذاری به صورت رابطه ( )2قابل محاسبه است.
()2
و Fslipبه ترتیب طول لغزش و بار لغزش ،

Ed =4Fslip
ضریب اصطکاک  N ،نیروی عمود بر سطح لغزش و  Edانرژی گرمایی است بنابراین و مطابق

رابطه ( )2انرژی حرارتی تولید شده به بار لغزشی و طول مسیر لغزش (دامنه جابه جایی ) وابسته است که با افزایش هر یک از مقادیر جابه جایی و
یا بار لغزش  ،انرژی اتالفی نیز به صورت خطی افزایش می یابد .اکنون اگر بتوان هر یک از پارامترهای فوق را برای یک سازه محاسبه کرد می توان
میرای مطلوب جهت کنترل ارتعاشات دینامیکی آن دست یافت و در حقیقت میراگر اصطکاکی الزم برای آن سازه طراحی شده است] [01
 -1-3مزایای میراگر اصطکاکی چرخشی در محل اتصال ستونهای مایل به سقف طبقه اول و زمین :

با توجه به مقدار قابل توجه چرخش ستون های مایل طبقه اول در سازگاری با حرکت آونگی ساختمان استفاده از اتصاالت چرخشی بین
انتهای ستونها و تیرهای طبقه اول و همچنین اتصال آنها با صفحات زیر ستون متصل به شالوده وجود خواهد داشت .بنا براین استفاده از
اتصاالت چرخشی در دو انتهای ستونهای مایل می تواند به عنوان یک میرا گر اصطکاکی استفاده شود که این خود نیز باعث جذب انرژی و
تقلیل دامنه نوسانات آونگی ساختمان در زمان رخ دادن زلزله و پس از آن می گردد .ضمناً وجود این اصطکاک باعث می گردد سازه ساختمان
در اثر زلزله های خفیف ویا بادهای با شدت کم و متوسط از جای خود تکان نخورد و دچار ارتعاش نگردد.

شکل : 6مجموعه میراگرهای اصطکاکی چرخشی و ستونهای مایل به عنوان یک سیستم مستهلک کننده انرژی

 -3میراگر استفاده شده درسیستم پیشنهادی
همانطور که در بخش های قبلی اشاره شد در سیستم پیشنهادی در محل اتصال اعضا مایل به سقف طبقه اول و فونداسیون از میراگر
چرخشی اصطکاکی که در شکل زیر نشان داده شده است استفاده شده است(.شکل)9
میراگر نامبرده شده از صفحات فوالدی و پیچهای پرمقاومت تشکیل شده که در یک صفحه شیارهای لوبیایی شکل قرار دارد که طول این
شیارها به اندازه حداکثر جابجایی سقف طبقه اول نرم در نظر گرفته می شود و در صفحه دیگر سوراخهایی به اندازه قطر پیچهای بکار برده
شده استفاده شده است .هنگامی که سازه تحت نیروهای جانبی قرار می گیرد با حرکت پیچها درون شیار های لوبیایی شکل و در واقع حرکت
صفحات فوالدی نسبت به یکدیگر بخشی از انرژی وارد به سازه مستهلک خواهد شد  .الزم بذکر است که هرچه تعداد صفحات در میراگر

بیشتر باشد نیروی اصطکاک بیشتر و درصد میرایی بیشترمی شود و اثر تعداد صفحات در فرمول مربوط به نیروی اصطکاک لحاظ شده است.در
صورتی که نیروی وارد بر اعضاء مایل زیاد باشد ابعاد صفحات میراگر و تعداد پیچهای مورد استفاده افزایش می یابد(..شکل -9الف)
الف)

ب)

الف)

شکل : 7طرح میراگر اصطکاکی چرخشی پیشنهادی

 :FDنیروی اصطکاک ایجاد شده توسط هر پیچ
)(3
 :nتعداد صفحات در اتصال
 :ضریب اصطکاک
 :Nنیروی محوری از نوع کشش در پیچ که باید کمتر از  proof loadپیچ پرمقاومت بکار رفته باشد.
 :proof loadتنش نظیر کرنش ( 1/5%بار گواه) ،حدود  91تا  91درصد مقاومت نهائی
: Sتعداد پیچها

شکل  : 8تعریف مقاومت نهائی و بارگواه []12

)( 1
 :MDمقاومت خمشی ناشی از نیروی اصطکاک و در جهت خالف حرکت وارد می شود.
باید وارد شود تا اتصال شروع به حرکت کند و با ایجاد حرکت باعث مستهلک شدن بخشی از

الزم به ذکر است که لنگری بیش از

نیروی وارده شود .و در واقع  MDنیروی خمشی آستانه لغزش گفته می شود.
در صورتی که به هر دلیل اصطکاک بین صفحات عمل نکند و حالتی پیش بیاید که زاویه چرخش در یک جهت از θ maxبیشتر شود و باتوجه به اینکه حداکثر چرخش در یک جهت به اندازه  θ maxمی باشد پیچ به ته شیار چسبیده و در این حالت مقاومت برشی پیچ مورد بررسی
قرار می گیرد که این حالت بیشتر در زلزله های شدید رخ می دهد .در این حالت لنگر مقاوم اتصال برابر است با:
()5
 :Asiسطح مقطع مؤثر هر پیچ
 :Rشعاع دایره ای که پیچ روی محیط آن حرکت می کند
 :nتعداد صفحات در اتصال
و در حالت غیرخطی و رسیدن به حالت جاری شدن برشی داریم:
()1
که در این حالت

 ،تنش مجاز برشی می باشد.

در یک اتصال اصطکاکی نیرویی که از لغزش بین صفحات اتصال جلوگیری می کند

می باشد که  ،Nنیروی پیش تنیدگی پیچ ها و

ضریب اصطکاک بین صفحات اتصال می باشد.
:
 =Abسطح مقطع اسمی پیچ
مقدار ضریب اصطکاک

 =Fuمقاومت نهائی پیچ

بستگی به وضعیت سطوح اتصال دارد و بسته به اینکه سطوح صیقلی ،روغنی ،زنگ زده و یا رنگ کاری شده

باشد مقدار آن متفاوت خواهد بود مقدار
نورد روی آن باشد مقدار =1/3

نیروی پیش تنیدگی در هر پیچ

بین  1/2تا  1/1متغیر است ،در صورتی که سطح فوالدی عاری از زنگ بوده و فلس ناشی از عمل

درنظر می گیریم.

روش به دست آوردن نیروی آستانه لغزش و یا لنگر بهینه در این پژوهش انجام چندین آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی می باشد  .بدین صورت که
لنگرهای مختلفی را به المان میراگر اختصاص می دهیم و سازه را تحت شتاب نگاشت های مختلف که در این پزوهش زلزله های

Tabas

 Northridge،و Chichiمی باشد،آنالیز کرده و جا به جایی تراز بام را کنترل می کنیم .با توجه به اینکه سیستم پیشنهادی را تحت سه نوع زلزله متفاوت

بررسی می کنیم با میانگین گیری از نتایج حاصل از آنالیز ها  ،لنگری که در ادامه حداقل جابه جایی بام در میانگین نتایج داشته باشد به عنوان لنگر
بهینه لغزش انتخاب می شود .الزم بذکر است که این روش در واقع یک نوع روش سعی و خطایی می باشد  .محدوده لنگرهای استفاده شده برای
بدست آوردن لنگر بهینه طوری انتخاب شده است که سازه تحت بارهای سرویس در محدوده االستیک باقی بماند .همچنین حد باالی لنگر انتخابی با
توجه به لنگر تسلیم تیر بدست می آید .با این کار مطمئن می شویم هیچ گونه تسلیمی در تیرها صورت نمی گیرد زیرا قبل از رسیدن تیر به لنگر
تسلیم قطعاً اتصال اصطکاکی به بار لغزش رسیده است.
ذکر این نکته ضروری است که بدلیل تعداد زیاد مدلها در این تحقیق فقط نمونه ای از نتابج از جمله حاالتی که مرکز آنی دوران در محدوده مرکزجرم تا تراز بام برای قابهای 5و 11طبقه و برای قاب  21طبقه  ،حالتی که مرکز آنی دوران در تراز بام قرار گیرد جهت بدست آوردن نیروی آستانه
لغزش ارائه میگردد و سایر نتایج در ادامه در جدول ( )1ارائه شده است.[7 ] .

قاب 5طبقه

قاب 21طبقه

قاب 11طبقه

نمودار :1مقایسه تغییر مکان حداکثر بام ،قاب11،5و 01طبقه تحت زلزله های Chichi\ ،Northridge ،Tabas

جدول(  :) 1مقادیر بهینه نیروی آستانه لغزش
تراز مرکز آنی دوران

لنگر بهینه لغزش
)(kg.m

تا تراز فونداسیون

3000

4

1520

8

3425

15

4800

23

5000

8

2500

16

7500

30

10000

45

7500

15

8200

30

10000

60

12000

90

تعداد طبقات

5

10

20

مقادیر لنگر بهینه لغزش با توجه به جابجا شدن تراز مرکز آنی دوران در مدلهای مختلف متفاوت خواهد بود

 -1بررسی نتایج حاصل از آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی
به منظور تامین اهداف این پژوهش 3 ،ساختمان فوالدی11 ،5و 21طبقه،با کاربری مسکونی که به ترتیب معرف سازه های کوتاه  ،متوسط و بلند مرتبه
فوالد ی می باشند در فضای دو بعدی مورد بررسی قرار گرفت .سیستم مقاوم جانبی سیستم قاب خمشی با شکل پذیری متوسط  ،ارتفاع طبقات  3متر
و در سه دهانه  1متری  ،زمین محل احداث ساختمان نوع
 1.5 ،T s  0.5sec



 ،و با توجه به قرارگیری سازه در منطقه با خطر لرزه خیزی بسیار زیاد ،T 0  0.1sec

 ، Sدر نظر گرفته شده است .شتاب مبنای طرح  ، A=0.35ضریب اهمیت ساختمان ،I=1ضریب رفتار R=7فرض شده است

ومدلها مطابق با استاندارد 2911در نرم افزار  SAP2000v15.1مدلسازی ،آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی تحت رکوردهای نرمالیزه شده سه زلزله
 Chichi, Tabas ،Northridgeو طراحی شده اند .الزم بذکر است که مقاطع مورد استفاده در ستونها  IPBو تیرها از نوع  IPEدرنظر گرفته شده است
و سقف طبقه اول نرم بدلیل ایجاد عملکرد صحیح میراگرهای چرخشی اصطکاکی در تراز سقف طبقه اول و پی و اینکه تغییر شکل تیر تأثیری بر
رفتار میراگر نداشته باشد،صلب یعنی درواقع عضوی با مدول االستیسیته بسیار زیاد فرض شده و سایر سقف ها همانند حالت معمول با مدول
االسیته 2.1 11 1 Kg/cm2درنظر گرفته شده است][ 7

.

باتوجه ب ه تعریفی که برای مرکز آنی دوران(محل تالقی اعضاء مایل) داشتیم و اینکه موقعیت قرارگیری مرکز آنی دوران نسبت به مرکز جرم مهم می
باشد تاجائیکه جابه جا شدن مرکز آنی دوران نسبت به مرکز جرم می تواند بر رفتار سازه اثرگذار باشد .در این پژوهش برای هر حالت سازه یعنی
ک وتاه ،متوسط و بلند چهار حالت قرارگیری مرکز آنی دوران نسبت به مرکز جرم درنظر گرفته شده است که به شرح ذیل می باشد -1 :مرکز آنی
دوران در تراز باالتر از بام سازه-2مرکز آنی دوران در تراز بام  -3مرکز آنی دوران در محدوده مرکز جرم و تراز بام -1مرکز آنی دوران در تراز پایین
تر از مرکز جرم

B

T
نمودار :2طیف زلزله های مورد استفاده

پس از مدلسازی و انجام آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی بر روی مدلها ،یکی از عوامل مهمی که دید دقیق تری راجع به سازه و نیروهای جانبی وارد
به آن ارائه می دهد برش پایه می باشد .حال برش پایه را در دو حالت معمول سازه یعنی وقتی که ستونهای طبقه اول عمود هستند با حالتی که از
اعضاء مایل به همراه وبدون میراگرهای چرخشی اصطکاکی استفاده شده است ،مورد بررسی قرار می دهیم.
جدول ( : )0مقادیر برش پایه و پریود قابهای  5طبقه
فاصله مرکز آنی دوران

برش پایه ()kg
Chichi

Nort hridge

T abas

25331

46667

22312

19499

32491

30224

تا سطح فونداسیونm-

سازه

4
8

بدون میراگر

15

20782

45318

35682

21000

46964

38128

23

22121

30614

19493

4

12976

30067

18480

8

24155

34245

17714

22180

35000

19700

22358

42347

33104

با میراگر

قاب  5طبقه

15
23

قاب معمولی

جدول( : )3مقادیر برش پایه و پریود قابهای  11طبقه
فاصله مرکز آنی دوران

برش پایه ()kg

تا سطح فونداسیونm-

Chichi

Nort hridge

T abas

59028

65507

49180

48342

97583

49942

50170

101037

49209

55500

103000

50111

45

59758

76649

46541

8

34386

55531

28793

16

49406

83799

52631

52300

95486

51325

58406

108020

50976

سازه

8
16

بدون میراگر

30

با میراگر

قاب 10طبقه

30
45

قاب معمولی

جدول ( : )4مقادیر برش پایه و پریود
قابهای  01طبقه
فاصله مرکز آنی دوران

برش پایه ()kg
Chichi

Northridge

T abas

55259

77112

37488

60443

85281

34556

تا سطح فونداسیونm-

سازه

15
بدون میراگر

30
60

59171

85624

34537

61234

85743

35043

90

111988

67312

48113

15

83726

57512

26886

40594

58012

13387

45324

58324

29123

56894

84309

35433

با میراگر

30
60
90

قاب معمولی

قاب 20طبقه

طبق نتایج بدست آمده از آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی ،در قابهای  5و  11طبقه در حالتی که مرکز آنی دوران در حدفاصل مرکز جرم تا تراز بام
سازه قرارگیرد و مرکز آنی دوران به مرکز جرم نزدیک تر باشد ،بیشترین کاهش برش پایه را خواهیم داشت .اما در قابهای  21طبقه نتایج متفاوت با دو
حالت دیگر می باشد و بهترین حالت برای قاب  21طبقه حالتی است که مرکز آنی دوران در تراز بام قرار گیرد ولی در هرحالت کاهش برش پایه را
خواهیم داشت و کاهش برش پایه در  21طبقه کمتر می باشد .الزم بذکر است که در هر سه حالت 5،11و 21طبقه اگر تراز مرکز آنی دوران زیر مرکز
جرم قرار گیرد سازه درحالتی ناپایدار و یا بدون حرکت قرار می گیرد و مانع ازرفتار قابل پیش بینی برای سازه دارای سیستم پیشنهادی در طبقه اول
می شود.[7 ] .
جدول( : )5بررسی اثر میراگرهای چرخشی اصطکاکی و ستونهای مایل در میزان جابجایی و پریود سازه

بیشترین کاهش جابجایی طبقات در قابهای 5و 11طبقه وقتی ایجاد می شود که مرکز آنی دوران در حد فاصل مرکز جرم و تراز بام قرار گیردو در
قابهای  21طبقه درسیستم پیشنهادی نسبت به حالتهای  5و 11موثر نمی باشد الزم بذکر است که وجود اعضاء مایل شرط الزم برای این سیستم
پیشنهادی می باشد اما شرط کافی نیست و در بررسی های انجام گرفته اعضاء مایل به همراه میراگر چرخشی اصطکاکی مؤثرتر از حالتی است که
اعضا مایل به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند .همچنین سیستم پیشنهادی باعث افزایش پریود سازه در مدلهای ارائه شده در این پژوهش میگردد.
منظور از حالت بهینه حالتی از قرار گیری محل تالقی ستونهای مایل (تراز مرکز آنی دوران ) می باشد که بیشترین مقدار کاهش نیروهای
جانبی وارد بر سازه را ایجاد نمایند.
در ادامه سیستم پیشنهادی را بر طبق آئین نامه مبحث11و استاندارد  2911طراحی و میزان فوالد مصرفی که می تواند در اقتصاد طرح و یا به
عبارت دیگردر کاهش هزینه ها موثر باشدمورد بررسی قرار داده واین نتیجه حاصل شد که کاهش آهن مصرفی در قاب های  5و 11طبقه بیشتر ازقاب
 21طبقه می باشد .در انجام این پژوهش منابع ] [12-11مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته اند.

جدول ( : )6نتایج حاصل از بررسی سیستم پیشنهادی از لحاظ اقتصای

-1نتیجه گیری:
طبق بررسیهای انجام گرفته در این پژوهش ،استفاده از ستونهای مایل به همراه میراگرهای چرخشی اصطکاکی به عنوان یک سیستم مستهلک
کننده انرژی جدید در طبقه اول نرم باعث کاهش برش پایه و تغییر مکان ها در رو سازه نسبت به حا لتی که ستونها عمود هستند میگردند و
ذکر این نکته ضروری است که طبق نتایج بدست آمده استفاده از میراگر های چرخشی اصطکاکی به همراه اعضا مایل موثر تر از استفاده از
اعضا مایل به تنهایی می باشند و باعث کاهش بیشتر برش پایه خواهد شد و به همین دلیل باعث کاهش نیروهای داخلی و سطح مقطع اعضا
گردیده که دراقتصاد طرح و کاهش هزینه ها میتواند موثر باشد  .هر چه میزان سختی سازه بیشتر با شد  ،روسازه همانند یک جسم تقریبا
صلب رفتار میکند  ،میزان تغییر مکان جانبی سازه در تراز سقف طبقه اول نسبت به بام سازه بیشتر میباشد و رفتار سازه به رفتار قابل پیش
بینی برای سیستم پیشنهادی که همان رفتار آونگی است ،نزدیکتر میباشد.در سازه دارای سیستم مستهلک کننده انرژی جدید پریود سازه
افزایش یافته و باعث شکل پذیری باالی سازه در هنگام زلزله شده و در واقع مانع از رخ دادن پدیده رزنانس در سازه میشود .و با توجه به
تحلیل های انجام شده و نتایج حاصل برای محدوده مدلهای مورد مطالعه میتوان نتیجه گرفت که سیستم پیشنهادی به عنوان یک میراگر –
جداساز سازه ای جدید در طبقه اول نرم می تواند باعث بهبود عملکرد لرزه ای سازه شود..در بررسیهای انجام گرفته سیستم پیشنهادی در
سازه های کوتاه( 5طبقه)و متوسط( 11طبقه) نسبت به سازه های بلند ( 21طبقه) موثر تر می باشد.
 .الزم بذکر است که سیستم ارائه شده سیستمی جدید میباشد و تحقیقات بیشتر در خصوص رفتار این سیستم توسط نویسندگان در حال انجام
میباشد.
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