بررسي رفتار قاب ميراگر پشت بام در ساختمانهاي
مهاربندي شده تحت زلزله هاي حوزة نزديک و دور
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چكيده
سال هاست که از ميراگر جرمي تنظيم شده به عنوان روشي مؤثر براي کاهش ارتعاشات ناشي از باد و زلزله در
 در اين مقاله عملکرد قابهاي مهاربندي شده با ميراگر جرمي تنظيم شده پشت بام.ساختمانهاي بلند استفاده ميشود
 بدين منظور پاسخ لرزهاي خطي و غيرخطي شش ساختمان با مهاربند هم محور.مورد بررسي قرار گرفته است
 نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه. طبقه تحت اثر زلزله هاي حوزة نزديك و دور مطالعه شده است11  و5 ،3 فوالدي با
 پاسخ لرزهاي ساختمانهاي با پريود کوتاه را بيشتر از ساختمانهاي با پريود،استفاده از قاب ميراگر پشت بام
 در صدي11  تا11  استفاده از اين قاب در ساختمانهاي سه طبقه سبب كاهش.متوسط و بلند کاهش ميدهد
 قاب ميراگر جرمي، بر اساس بررسي هاي انجام شده در اين پژوهش.تغييرمکان بام در زلزله هاي مختلف شده است
تنظيم شدة پشت بام در صورتي كه از شتاب نگاشت ويژة ساختگاه مناسبي براي طراحي آن استفاده شود؛ سبب
.کاهش پاسخ لرزه اي تحت زلزلههاي حوزه نزديک و دور خواهد شد
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Studying Rooftop Damper Frame in Braced Structures
under near and far field Earthquake Excitations
A. Yahyaabadi; S. M. Zahrai
ABSTRACT
Throughout the years, tuned mass dampers have been implemented effectively to reduce wind-induced
vibrations and earthquake excitations in high-rise buildings. In this paper, the performance of braced
frames with rooftop tuned mass damper frame is studied. For this purpose, linear and nonlinear time
history dynamic analysis of six steel concentrically braced frames with 3, 5 and 15 stories subjected to
near and far field earthquakes are conducted. Based on numerical results obtained in this research,
applying a rooftop damper frame is more effective in reducing the seismic response of the braced frames
with short periods of vibration than those with moderate and long lateral periods. It is found that rooftop
tuned mass damper reduces the floor displacement of the 3-story building by as much as 18 to 66 percent
under different earthquake excitations. Results also show that this type of damper frame with appropriate
design can result in decreased seismic responses both under near and far field earthquake excitations.
KEYWORDS
Rooftop tuned mass damper frame; linear dynamic analysis; nonlinear dynamic analysis; near field
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 -1مقدمه

ميراگرهاي ويسكوز از ساختمان جدا ميشود .بر اساس نتايج
اين تحقيق پارامترهاي پاسخ لرزهاي به مقدار  94درصد ،در

ميراگر جرمي تنظيم شده به عنوان روشي متداول براي

سازة ميرا شده كاهش مييابند .اين ميزان كاهش در پاسخ

كاهش ارتعاشات ناشي از باد در ساختمانهاي بلند به کار

ساختمان ،با توجه به منطبق بودن پريود غالب شتاب نگاشت

ميرود .اين سيستمها از يك جرم متمركز تشكيل شده اند كه به

استفاده شده بر پريود اساسي ساختمان ميرا شده ،عجيب اما

وسيلة فنر و ميراگر به نقطهاي از سازه متصل ميشوند كه

منطقي به نظر مي رسد .نتايج تحقيقات  Vilaverdeنشان ميدهد

داراي شديدترين مقدار ارتعاشات باشد ] .[1ميراگرهاي جرمي

كه كاهش قابل توجه در پاسخ لرزهاي ساختمانها با استفاده از

تنظيم شده توانايي كاهش پاسخ سازه در مقابل تحريكات زلزله

ميراگرهاي جرمي تنظيم شده در تراز بام ساختمان ،امكانپذير

را نيز دارند ] .[2ايده استفاده از اين سيستمها ) (TMDرا

است.

اولين بار  Frahmدر سال  1111مطرح کرد ] .[3پس از طرح

سختي و جرم ،دو فاكتور اساسي و تأثيرگذار بر مودهاي

اين ايده ،تاكنون تحقيقات گستردهاي جهت تعيين كارايي

ارتعاشي يك سازه هستند .تغيير سختي و جرم سازه در

ميراگرهاي جرمي تنظيم شده در كنترل پاسخ لرزهاي سازهها

بسياري از موارد اقتصادي يا عملي نيست ،اما ميتوان پريود

انجام شده است .در سال  Veneziano ،Kayina ،1191و Biggs

اساسي سازه را با اضافه نمودن يك قاب خمشي نرم (با جرم

ميزان كارايي ميراگرهاي جرمي تنظيم شده در كاهش پاسخ

مشخص) به تراز بام آن افزايش داد .از آنجا كه در اكثر

لرزهاي ساختمانها را بررسي کردند ] .[4آنها در اين تحقيق از

ساختمانها ،از بام به عنوان محلي براي تجهيزات مكانيكي

زلزلههاي تاريخي به منظور تحليل آماري يك سيستم االستيك

استفاده ميشود ،قاب پشت بام را ميتوان به عنوان قاب ميراگر

خطي استفاده نمودند و نتيجه گرفتند كه ميراگرهاي جرمي

جرمي تنظيم شدة غيرفعال به كار برد Reaveley ، Johnson .و

تنظيم شده برخالف تصور رايج ،تأثير چنداني بر كاهش پاسخ

 Pantelidesبا انجام تحليل هاي خطي چندين مدل نتيجه گرفتند

لرزهاي ساختمانها ندارند .در سال  Sladek ،1193و Klingner

که استفاده از اين نوع قاب در صورت طراحي مناسب سبب

با بررسي اثر قاب ميراگر جرمي تنظيم شده بر رفتار خطي و

کاهش پاسخ لرزهاي ساختمانها خواهد شد].[01

غيرخطي ساختمان تحت مؤلفه شمالي -جنوبي شتاب نگاشت

پيش بيني رفتار واقعي ساختمانها بر اساس رفتار خطي

ال سنترو ( ،)1141نتيجه گرفتند كه  TMDروش مناسبي براي

ممکن است منجر به نتايج غيرمنطقي شود؛ زيرا مشخصههاي

كاهش پاسخ لرزهاي ساختمانها نيست ] .[5اين نتايج مخالف با

ديناميكي حركات بحراني زمين در حوزة خطي و غيرخطي

ساير تحقيقاتي است كه نشان ميدهند ميراگرهاي جرمي تنظيم

متفاوتند .پس در اين پژوهش به منظور بررسي دقيقتر رفتار

شده ،يك ابزار كنترل غيرفعال مؤثر در كاهش ارتعاشات

ساختمانها با قاب ميراگر پشت بام ،رفتار واقعي چندين

ساختمانهاست ] [1و ] .[7اختالف بين سيستم پيشنهادي و

ساختمان كه با استفاده از قاب ميراگر جرمي نتظيم شده بام

 TMDمطالعه شده در مرجع ] [5در اين است كه سيستم

( Roof Tuned Mass Damper Frameيا  ) RDFاصالح شدهاند،

پيشنهادي در مراجع ] [1و ] [7داراي رفتاري غيرخطي است و

عالوه بر تحليلهاي خطي با استفاده از تحليلهاي غير خطي نيز

ميتواند وارد مرحلة پس از تسليم شود .در سال Wong ،2114

مورد بررسي قرار گرفته است؛ ضمن اينکه در اين پژوهش

و  Cheeاثر قاب ميراگر جرمي تنظيم شده بر قابليت استهالک

کارايي اين سيستم درحوزه نزديک به صورت خاص مورد

انرژي ورودي زلزله در ساختمانها را مورد بررسي قرار داده،

توجه قرار گرفته است.

نتيجه گرفتند كه  TMDدر كاهش پاسخهاي انرژي

براي طراحي ساختمانها از ضوابط آييننامة [11] UBC97

ساختمانهاي داراي پريود متوسط و بلند نسبت به

و با در نظرگرفتن فاصله آنها از گسل استفاده شده است.

ساختمانهاي داراي پريود كوتاه مؤثرتر است TMD .در كاهش

حركات ورودي زمين براساس مشخصات فرضي ساختگاه

انرژي جنبشي و كرنشي ماكزيمم سازه بسيار مؤثر است و

(خاك نوع  SDو فاصله از گسل) انتخاب شدهاند .براي كنترل

مقدار انرژي ميرايي را كه بايستي توسط ساختمان مستهلك

پايداري اين قابها از روش تحليل استاتيكي غيرخطي استفاده

شود نيز كاهش ميدهد].[8

شده است .روش طراحي استاتيكي غيرخطي ،طراحي قابهاي

در سال  Vilaverde ،1119ايده استفاده از بام ساختمان به

پايدار و انعطافپذير را آسان ميکند .شايان ذكر است كه

عنوان جرم ميراگر تنظيم شدة غيرفعال را مطرح کرد ] .[1در

قابها در صورتي باعث كاهش پاسخ كلي سازه خواهند شد كه

مدل پيشنهادي وي ،بام به وسيله بالشتكهاي الستيكي و

از انعطافپذيري بااليي برخوردار باشند.

2

اميركبير /مهندسي عمران  /سال چهل و يکم  /شماره  / 1تابستان 1811

 -2معرفي مدلها و شتاب نگاشتها
به منظور بررسي تفاوت کارايي قاب ميراگر جرمي تنظيم
شدة پشت بام در حوزه نزديک و دور ،بررسيها براي دو
حالت حوزة نزديك و حوزة دور به صورت جداگانه انجام شده
است .سه مدل با تعداد طبقات  5 ،3و  11طبقه يک بار براي
حوزه نزديک و يک بار براي حوزه دور بر اساس ضوابط آيين
نامة  UBCو با در نظر گرفتن اثر فاصله از گسل طراحي
شدهاند .بديهي است که که به دليل تفاوت طيفهاي طراحي در
حوزه نزديک و دور ،مدلهاي واقع در اين دو حوزه و به پيرو
آن

پريود برخي از آنها با يکديگر متفاوت شده است.

مشخصات مدلها در جدول ( )1ارائه شده است .فرض شده كه
ساختگاه حوزه نزديك در فاصله  3كيلومتري از چشمة لرزه
زاي نوع  Bواقع شده باشد .سيستم جانبي تمام مدلها از نوع
مهاربند هم مركز انتخاب شده است .ساختگاه ساختمانها،
داراي خاك نوع  SDو فاكتور ناحيه لرزهاي  Z=0.4است.
شتابنگاشتهاي استفاده شده در اين پژوهش براساس
نوع خاك و فاصله ساختگاه از چشمة لرزهزا انتخاب شدهاند.
مشخصات اين شتاب نگاشتها در جداول ( )2و ( ، )3و طيف
شتاب آنها در اشكال ( )1و ( )2ارائه شده است .براي انجام
تحليلهاي تاريخچه زماني غيرخطي ،شتاب نگاشتها مطابق
ضوابط  UBCمقياس شده اند .سه شتابنگاشت واقع در حوزه
نزديک بر اساس طيف طراحي حوزه نزديک ،و سه
شتابنگاشت واقع در حوزه دور بر اساس طيف طراحي حوزه
دور مقياس شده اند.

 -3روش طراحي قاب ميراگر جرمي تنظيم شدة
پشت بام

تابعي از پريود اساسي و طيف شتاب طراحي  RDFاست.
شايان ذكر است طيف شتابي كه براي محاسبة تغيير مكان
هدف استفاده شده ،از تاريخچة زماني شتاب بام ساختمان
استخراج شده است؛ بنابراين تغييرمكان هدف قاب بام براي هر
ساختمان تحت شتاب نگاشتهاي مختلف ،به صورت جداگانه
محاسبه ميشود و بيشترين مقدار به دست آمده ،مالك طراحي
قرارميگيرد .از منحني استاتيكي غيرخطي فزاينده ،براي
محاسبه تغييرمكان غيرخطي مجاز قاب بام استفاده شده است.
اين منحني براساس ضوابط  FEMA356براي هر قاب ميراگر
جرمي تنظيم شده محاسبه شده است.
تحليل :تحليل پايداري  RDFبه همراه تحليل سازة ميراشده،
مستلزم کاربرد روش طرح تكراري است .ابتدا  RDFبراي هر
ساختمان و براي سطح عملكرد آستانة فروريزش طراحي
ميشود؛ سپس ميراگر به ساختمان ميرا نشده اضافه و تحليلها
تكرار ميگردند .به كمك نتايج تحليلها ميتوان ميزان تاثير اين
سيستم بر پاسخ لرزهاي ساختمان را تعيين کرد .عالوه بر اين
ميتوان از تاريخچة زماني شتاب بام ساختمان جهت محاسبة
طيف پاسخ شتاب طراحي و ارزيابي پايداري RDFاستفاده كرد.
در صورتي كه قاب پشت بام سبب افزايش پاسخ لرزهاي سازه
گردد ،يا شتاب بام ساختمان منجر به ناپايداري آن شود ،بايد
طرح قاب اصالح و تحليلها دوباره تكرار شوند.
مالحظات طراحي  :براساس تحقيقات انجام شده در مورد
روش طراحي  ،RDFميتوان پايداري و كارايي اين قابها را با
رعايت چندين توصية طراحي بهبود بخشيد] .[11بررسيها
نشان ميدهد كه استفاده از حداقل سه ستون در هر ( RDFبه
جاي دو ستون) سبب افزايش شكلپذيري اين قابها خواهد شد.
اين موضوع تأكيدي دوباره بر اثر قابل توجه تعداد درجات
نامعيني بر رفتار غيرخطي سازهها است كه مورد توجه

ارزيابي اوليه قاب ميراگر جرمي تنظيم شدة پشت بام،

آييننامههاي ساختماني نيز قرارگرفته است .عالوه بر اين،

براساس دستورالعملهاي  [12] AISCو ] [13نشان ميدهد كه

رعايت اصل ستون قوي و تير ضعيف در طراحي اين سيستم

تنش در اعضاي قاب حتي در زلزلههاي ضعيف نيز از حد مجاز

سبب افزايش بيشترين تغييرمكان غيرخطي مجاز در اين قابها

فراتر خواهد رفت RDF .در صورتي مؤثر و كارا خواهد بود كه

خواهد شد .درطراحي اين قاب بايد تالش نمود كه شيب پس از

عالوه بر انعطافپذيري باال ،اعضاي تشكيل دهندة آن مجاز به

تسليم منحني استاتيكي غيرخطي فزايندة قاب منفي نباشد ،تا

تحمل تغيير شكلهاي غيرخطي باشند].[11

بدين طريق بتوان از افت مقاومت در محدودة غيرخطي و پس از

پايداري  RDFكه يک قاب نرم خمشي است ،براساس روش

تشكيل مفاصل جلوگيري کرد.

تحليل استاتيكي غيرخطي پيشنهاد شده در دستورالعمل

نكته بسيار مهم ديگري كه بايستي در طراحي  RDFمنظور

 FEMA356و دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي

گردد ،سيستم نما و پوشش اين قابهاست .سيستمهاي نما

موجود مورد ارزيابي قرارگرفته است ] [14و ] . [15اين روش

ميتوانند اثر قابل توجهي بر خصوصيات ديناميكي سازه داشته

مستلزم آن است كه بيشترين تغيير مكان غيرخطي (هدف) از

باشند ] .[15در تحليل جانبي ساختمانها ،اغلب اثرات سختي

تغييرمكان غيرخطي مجاز كوچكتر باشد .تغييرمكان هدف

سيستم نما مورد توجه قرار نميگيرد .با وجود اين ،نما ميتواند
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سبب افزايش سختي سازه و در نتيجه كاهش پريود مودهاي

امپريال ولي

ارتعاشي آن شود كه اين مسأله نيز ممكن است افزايش پاسخ

لوما پريتا

شتاب ساختمان را در پي داشته باشد.

نورثريج

رفتار ديناميكي ميراگرهاي جرمي تنظيم شده ،مهمترين
موضوع در اين نوع سيستمهاست .استفاده از سيستمهاي
جدول ( :)1مشخصات مدلها
ساختمانهاي حوزه نزديك
مدل

تعداد طبقات

پريود (ثانيه)

A

3

1/33

B

5

1/53

C

01

1/88

5.0

4.0

2.0
3.0
پريود(ثانيه)

1.0

طيف شتاب()g

1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0

شكل -2طيفهاي پاسخ شتاب زلزله هاي حوزة دور

رايج نما در  RDFكه سبب تغيير مود ارتعاشي اساسي اين
قابها خواهد شد ،ميتواند منجر به كاهش كارايي اين سيستم و

ساختمانهاي حوزه دور
مدل

تعداد طبقات

پريود(ثانيه)

يا حتي افزايش پاسخ شتاب لرزهاي ساختمان اصلي گردد.

D

3

1/33

سيستم نماي قاب پشت بام بايستي به گونهاي باشد كه سبب

E

5

1/55

F

01

0/03

افزايش جرم و سختي قاب نشود .از اين رو ميتوان از
سيستمهايي نظير آنچه در جداساز لرزهاي به كار برده

جدول ( :)2شتابنگاشتهاي استفاده شده براي تحليل ساختمانهاي
واقع در حوزة نزديك
فاصله از
شتابنگاشت

بزرگي

چشمه لرزه زا

شرايطي را فراهم نمايند كه سيستم نما تأثيري بر رفتار

مدت زمان
(ثانيه)

(كيلومتر)

حداكثر
شتاب زمين
()g

بم

3/5

3 /1

38/3

1/081

طبس

0/4

3 /1

32/84

1/852

نورثريج

3/0

3/3

41

1/843

جدول ( :)3شتابنگاشتهاي استفاده شده براي تحليل ساختمانهاي
واقع در حوزة دور
فاصله از
شتابنگاشت

بزرگي

چشمه لرزه زا
(كيلومتر)

ميشود ،استفاده نمود .اتصاالت لغزشي يا فاصلهدار ميتوانند

مدت زمان
(ثانيه)

حداكثر
شتاب زمين
()g

ديناميكي قاب نداشته باشد.

 -4مراحل طرحي قاب ميراگر جرمي تنظيم شده
پشت بام
براي طراحي قاب ميراگر جرمي تنظيم شدة پشت بام
( )RDFاز روش ارايه شده در مرجع ] [11استفاده شده است.
مراحل طراحي يک  RDFکارا و پايدار عبارت است از )1( :
انجام تحليل ديناميكي ساختمان براي تعيين مودها و پريودهاي
ارتعاشي آن ( )2تعيين شتاب نگاشت مشخصة ساختگاه با

امپريال ولي

6/9

66/0

99/25

0/962

مقياس نمودن شتاب نگاشتهاي مناسب واقعي ،و محاسبه طيف

لوما پريتا

7/6

62/8

99/92

0/767

نورثريج

6/7

59/5

96/29

0/777

پاسخ ويژة ساختگاه به منظور تعيين ميزان تغييري كه بايستي

4.0

طبس

3.0
2.5

نورثريج

2.0
1.5

يابد .طبق روش معمول ،توليد شتاب نگاشت مشخصه ساختگاه
طيف شتاب()g

بم

3.5

5.0

4.0

2.0
3.0
پريود(ثانيه)

توسط زلزلهشناسان انجام ميشود .شتابنگاشت مشخصه
ساختگاه به نحوي انتخاب ميشود كه بزرگي ،فاصله و ساير
پارامترهاي لرزهاي آنها مشابه خطر غالب در محل باشد؛ اين

1.0

انتخاب از طريق تجزيه خطر ( )Disaggregationانجام

0.0

ميشود .شتاب نگاشت مشخصه ساختگاه ممكن است از موارد

0.5
1.0

در پريود اساسي سازه روي دهد تا پاسخ لرزهاي آن كاهش

0.0

شكل ( :)1طيفهاي پاسخ شتاب زلزلههاي حوزة نزديك

ثبت شده ،ركوردهاي سازگار با طيف خطر يکنواخت (،)UHS
يا از فرمهاي مختلف شتابنگاشتهاي مصنوعي انتخاب شود
] )3( .[03مدلسازي قاب پشتبام كه در نهايت قاب ميراگر
جرمي تنظيم شدة پشت بام ( )RDFخواهد شد )4( .اعمال

4
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بارهاي ثقلي به  RDFو انجام تحليل مودال و تحليل استاتيكي

براساس نتايج تحليل مودال حدود  1/51ثانيه است.

غيرخطي فزاينده قاب )5( .اصالح طرح قاب با توجه به شكل

با قراردادن  RDFبر بام ساختمان اصلي و انجام تحليل

منحني استاتيكي غيرخطي فزاينده و تغييرمكان سطح عملكرد

سازة ميرا شده (شكل  ،)5نتايج الزم جهت بررسي پايدراي قاب

آستانة فروريزش ،به گونهاي كه منحني استاتيكي غيرخطي

پشت بام به دست ميآيد .براي تعيين پايداري قاب پشت بام

فزايندة آن قابل قبول باشد )1( .اضافه نمودن  RDFبه تراز بام

ضروري است كه طيف پاسخ شتاب در تراز بام ساختمان

ساختمان و انجام تحليلهاي تاريخچة زماني و طيفي .پاسخ

محاسبه شود .از نتايج تحليل ساختمان ميرا شده ميتوان طيف

حداكثر ساختمان ميرا شده (ساختمان با  )RDFنشان دهندة

پاسخ شتاب بام ساختمان (شكل ( ))7را محاسبه نمود .اكنون

كارايي اين سيستم خواهد بود .در صورتي كه قاب پشت بام

ميتوان با استفاده از طيف شتاب و پريود مؤثرRDF

سبب كاهش پاسخ سازه نشده باشد ،بايستي جرم و قاب آن به

( )Te=1/58تغييرمكان هدف )  ( tقاب پشتبام را به كمك

منظور تغيير پريود اساسياش اصالح و گامهاي  3تا  1مجدداً

معادلة زير محاسبه کرد (معادله 14-3دستورالعمل بهسازي

تكرار شوند )7( .محاسبة تاريخچةزماني شتاب بام ساختمان

لرزهاي ساختمانهاي موجود ]: ) [17

براي هر ركورد لرزهاي )9( .محاسبه طيف پاسخ بام ساختمان

()1

4 2

براي تمام شتابنگاشتها )1( .تعيين ضرايب مورد نياز براي
محاسبة تغييرمكان هدف  RDFبراساس ضوابط FEMA356

(يا دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود) و با

 t  C0C1C2C3SaTe 2 g

جدول (:)4مشخصات مقاطع ساختمان سه طبقه واقع درحوزه نزديک
و  RDFطراحي شده براي آن

استفاده از طيف پاسخ بام ساختمان و پريود مؤثر )11( RDF

مشخصات مقطع

نام مقطع

كنترل اين موضوع كه تغييرمكان هدف محاسبه شده از مقدار

C1

TUBO 200X200X16

متناظر با آستانة فروريزش بر روي منحني استاتيكي غيرخطي

C2

TUBO 140X140X10

فزآيندة  ( RDFكه در گامهاي  3و  4محاسبه مي شود)

C3

TUBO 160X160X16

كوچكتر باشد.

C4

TUBO 100X100X10

B1

HE300B

B2

IPE240

Brace

TUBO 140X140X8

 -5طراحي و تحليل  RDFبراي مدل سه طبقه واقع
در حوزه نزديک

m=73440 kg

به منظور روشنتر شدن موضوع ،در اين بخش نحوة
طراحي  RDFبراي مدل  Aبه عنوان نمونه شرح داده ميشود.

3.65 m
m=73440 kg

مدل  ، Aقابي با مهاربند هم محور سه طبقه است كه در فاصله
 3كيلومتري از چشمة لرزهزاي نوع  Bو بر روي خاك نوع SD

( ) )081  VS  331 (m / secواقع شده است .براساس

C1

C2

3.65 m

Brace
m=73440 kg

B1

تحليل مودال ،پريود اساسي اين مدل حدود  1/33ثانيه ميباشد.

3.65 m

پيكربندي ،ابعاد ،اندازة اعضا و جرم لرزهاي مدل  Aدر شكل
( )3و مشخصات مقاطع در جدول ( )4داده شده است.

6m

6m

6m

در شكل ( ،)4پيكربندي ،ابعاد ،اندازة اعضا و جرم RDF

طراحي شده براي ساختمان مدل  Aو در جدول ( )4مشخصات

شكل(:)3ساختمان سه طبقة واقع در حوزة نزديك

مقاطع ارائه شده است .در شكل ( )5تركيب اين قاب با ساختمان
نمايش داده شده است .در اين مثال جرم قاب پشت بام حدود
 1/5درصد جرم اصلي سازه است.
نتيجه تحليل فزايندة قاب پشت بام ،كه در شكل ( )1نمايش
داده شده ،نشان ميدهد كه قاب توانايي تحمل  351ميليمتر
تغييرشكل جانبي را قبل از رسيدن به سطح عملكرد آستانه
فروريزش داراست .پريود مود ارتعاشي اساسي اين قاب
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5

B2

B2

جدول ( :)5تغييرمكان هدف براي RDF
C4

C4

C3

ساختمان سه طبقه واقع در حوزه نزديک

3.65 m

3m

شتاب نگاشت

3m

شكل( RDF :)4طراحي شده براي مدل سه طبقه واقع در حوزه
نزديک

,

C2

C1

شتاب طيفي)(g

Te  0.59
C0

,

C3

تغييرمكان هدف ()mm

پريود مؤثر : RDF

بم

0/21

0/11

1/54

53

طبس

0/21

0/11

1/85

88

نورثريج

0/21

0/11

0/02

003

حاضر منطبق بر منحني استاندارد  [18] 2911نيست ،مقدار
 C1براي هرركورد با توجه به زمان مشترك بين دو ناحيه
شتاب ثابت و سرعت ثابت طيف شتاب بام محاسبه شده است.
 C2ضريب اعمال اثرات كاهش سختي و مقاومت اعضاي
سازهاي بر تغييرمكان است و مقدار آن براساس جدول 3-3
دستورالعمل بهسازي تعيين ميشود C3 .ضريب اعمال اثرات
ديناميكي  P-deltaبر تغيير مكان است و مقدار آن براساس
ضريب پايداري  تعيين ميشود .مطابق ضوابط دستورالعمل

بهسازي ،ضريب  C3براي سازههايي كه پس از تسليم داراي
شكل( :)5مود اساسي سازة ميرا شده ( مدل سه طبقه واقع در حوزه

در جدول ( )5خالصة نتايج تحليل استاتيكي غيرخطي

نزديک) T=0.63 sec ،
12

فزاينده  RDFطراحي شده براي مدل  ،Aارائه شده است.

10

همانطور كه در اين جدول مشاهده ميشود ،تغييرمكان هدف

6
4

برش پايه (تن)

8

2
0
400

300

200

100

0

تغييرمکان

شكل  -1منحني استاتيكي غيرخطي فزاينده براي RDF

 C0ضريب اصالح براي ارتباط تغيير مكان طيفي سيستم
يك درجه آزادي به تغييرمكان سيستم چند درجه آزادي است.
 C1ضريب تصحيح براي اعمال تغيير مكانهاي غير ارتجاعي
سيستم است .مقدار  C1براي  Te>TSبرابر يك است TS .زمان
مشترك بين دو ناحيه شتاب ثابت و سرعت ثابت در طيف پاسخ
است .از آنجا که منحني طيف پاسخ در پژوهش

6

سختي مثبت هستند برابر يک است.

 RDFبراي تمام شتابنگاشتها از حداكثرتغييرمكان هدف
مجاز ( 351ميليمتر) كوچكتر است؛ بنابرين عملكرد سازه در اين
شتاب نگاشتها بهتر از عملكرد آستانة فروريزش خواهد بود.
زمان تناوب اساسي سازه ميراشدة مدل  Aحدود 1/32
ثانيه است كه به مقدار قابل توجهي از زمان تناوب سازة
ميرانشده ( )T=1/34بزرگتر است .بنابراين پاسخ سازه در برابر
تحريك زمين تغيير خواهد كرد .در شكل ( )9بيشترين
تغييرمكان غيرخطي طبقات مدل  Aدر دو حالت ميرا شده و
ميرا نشده نمايش داده شده است .در شكل ( )1تغيير مكان
غيرخطي بام مدل  Aدر حالت ميرا نشده با حالت ميرا شده
تحت شتاب نگاشت طبس مقايسه شده است .در جدولهاي ( )1و
( )7خالصه نتايج تحليلهاي خطي و غيرخطي مدل  Aدر دو
حالت با و بدون  RDFداده شده و نتايج با يكديگر مقايسه
شدهاند.
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3

 ( Aبا و بدون ) RDF
تغييرمكان بام ()mm

نوع تحليل

5

4

بم
3

1

)SPECTRUM ACC. (g

2

غيرخطي

شتاب نگاشت

5

4

3

)PERIOD(SEC

بدون RDF

5

4

2

1

0

خطي

با RDF

0

درصد تغييرات

1

)SPECTRUM ACC. (g

2

جدول ( :)3تغييرمكان بام در دو حالت خطي وغير خطي براي مدل

بم

30/3

31/1

-5/0

طبس

38/8

32/3

-03/8

نورثريج

54/8

40/0

بم

34/0

23/4

-22/3

طبس

48/1

20/8

-40/8

نورثريج

020/8

85/8

-25/0

-24/1

0
2

3

1

0

)PERIOD(SEC

جدول ( :)0حداكثر نيروي محوري بادبندها در دو حالت خطي وغير

طبس

خطي براي مدل  ( Aبا و بدون ) RDF

7

5

نوع تحليل

بدون RDF

1

با RDF

2

بادبندها ()Ton

درصد تغييرات

3

شتاب نگاشت

4

)SPECTRUM ACC. (g

6

حداكثر نيروي محوري

بم

88/1

80/3

- 0 /3

طبس

003/3

88/0

-03/3

نورثريج

008/2

053/0

-08/3

بم

001/0

84/0

-04/3

طبس

005/3

001/5

-55/3

نورثريج

083/5

082/8

- 3 /0

0
2

3

1

0

)PERIOD(SEC

خطي

نورثريج
طيف بام
طيف تراز زمين
 = Teپريود RDF

..............
------

شكل ( :)0طيفهاي پاسخ شتاب بام براي مدل سه طبقه واقع در
حوزه نزديک

 -6نتايج تحليلهاي عددي

غيرخطي

مدلها تحت شتابنگاشتهاي مربوطه ارائه گرديده است.
همانطور که مشاهده ميشود ،استفاده از  RDFدر اكثر موارد
سبب كاهش تغيير مكان بام ساختمان شده است .درصد كاهش
پاسخ ساختمان سه طبقه ،به علت كاربرد قاب ميراگر جرمي

 RDFبراي هركدام از ساختمانها به صورت جداگانه

تنظيم شدة پشتبام ،بسيار چشمگير است .كاربرد RDFدر اين

طراحي شده و اثر آن بر پاسخ لرزهاي ساختمانها بررسي شده

ساختمان سبب كاهش  11درصدي تغيير مكان غيرخطي بام

است .در جدول ( )7تأثير اين قاب بر افزايش پريود مدلها ارائه

تحت زلزله امپريالولي شده است .كاربرد يك قاب خمشي

شده است .تغيير پريود اساسي ساختمانها سبب تغيير حداكثر

پايدار و نرم در بام ساختمان سبب افزايش پريود آن شده و

پاسخ لرزهاي آنها خواهد شد .در جداول  1تا  12ميزان تغييرات

پاسخ لرزهاي ساختمان به همين دليل كاهش يافته است؛ به

به وجود آمده در حداكثر تغييرمکان

عبارت ديگر اين سيستم بيشتر از طريق کاهش ميزان تقاضاي
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7

ورودي باعث کاهش پاسخ سازهها ميگردد (مشابه

جداسازهاي لرزهاي) .زيرا شکل طيفهاي

3

3

3

2

2

2

Story level

Story level

Story level

1

1

1

W/O RDF
W RDF

0

0
40

20
)Displacement(mm

0

60

20
40
)Displacement(mm

بم

0

0
160

40
80
120
)Displacement(mm

طبس

0

نورثريج

شكل ( :)8تغييرمكان غيرخطي مدل سه طبقه واقع در حوزه نزديک در دو حالت با و بدون RDF

پاسخ در زلزلههاي مختلف ،همانطور که در شکل ( )0نيز

پريود پالس باشد ،سبب کاهش پاسخ سازه خواهد شد.

مشاهده ميشود ،گوياي اين واقعيت است که مقادير طيف پاسخ

مقايسة نتايج خطي و غيرخطي نشان ميدهد كه درصد

در بيشتر موارد با افزايش پريود ساختمان کاهش مييابد؛ از

تغييرات پاسخ در حالت غيرخطي تا اندازهاي مستقل از حالت

اين رو چنانکه نتايج نشان ميدهند ،کارايي اين سيستم با

خطي است .اين موضوع با توجه به اينكه در حالت غيرخطي

افزايش ارتفاع ساختمان کاهش مييابد .اين نتايج نشان ميدهند

پريود ساختمان و  RDFبه صورت لحظهاي با زمان

كه با طراحي مناسب خرپشتههاي ساختمانهاي كوتاهمرتبه

تغييرميكند ،منطقي به نظر ميرسد .با وجود اين ،در صورتي

ميتوان ايمني لرزهاي آنها را با صرف هزينهاي ناچيز به مقدار

كه  RDFسبب كاهش پاسخ خطي ساختمان شود ،اغلب منجر به

قابل توجهي بهبود بخشيد.

كاهش پاسخ لرزهاي غيرخطي آن نيز خواهد شد؛ بنابراين

نتايج ارائه شده در جداول ( )1تا ( )12همچنين نشان
ميدهند در صورتي كه در طراحي  ،RDFفاصله ساختمان تا

ميتوان با اطمينان قابل قبولي ،از نتايج تحليل خطي براي
طراحي قاب ميراگر جرمي تظيم شده استفاده کرد.

چشمة لرزهزا مورد نظر قرارگيرد ،كارايي اين سيستم تا

در جداول ( )13تا ( )11درصد تغييرات به وجود آمده در

حدودي مستقل از فاصلة ساختمان تا چشمههاي لرزهزا خواهد

حداكثر نيروي محوري بادبندها به علت كاربرد  RDFآورده

بود .تفاوت بارز زلزلههاي حوزه نزديک با حوزه دور ،وقوع

شده است .نتايج ارائه شده نشان ميدهند كه  RDFعالوه بر

يک پالس پريود بلند در تاريخچه زماني سرعت و جابجايي اين

تغييرمكان ،سبب كاهش تقاضاي نيروي اعضاي باربر جانبي

زلزلههاست .مطابق اظهار نظر  Tothongو ،[08] Cornell

نيز ميشود .استفاده از اين سيستم سبب کاهش  55درصدي

سازه هاي با نسبت  ( T TP  1/5که  Tپريود سازه و TP

حداکثر نيروي بادبندهاي ساختمان سه طبقه در زلزله طبس

پريود پالس است) در معرض آسيبهاي بسيار شديدتري در

شده است .مقايسه نتايج نشان ميدهد که استفاده از  RDFدر

حوزه نزديک قرار دارند؛ بنابراين در صورتي که بتوان پريود

کاهش تغييرمکان در مقايسه با نيروي محوري بادبندها مؤثرتر

سازه را از اين محدوده دور نمود ،تقاضاي لرزه اي به مقدار

بوده است .استفاده از اين سيستم سبب کاهش

قابل توجهي کاهش پيدا خواهد کرد .استفاده ازقاب خمشي نرم
و پايدار در بام مدلهاي واقع در حوزه نزديک (مدلهاي E ،D

و )Fسبب شده که پريود سازه افزايش و از محدوده

 T TP  1/5دور شود .در نتيجه پاسخ مدلها کاهش پيدا
کرده است؛ بنابراين در صورتيکه  RDFبر اساس طيف ويژه

ساختگاه مناسبي طراحي شود که با توجه به ماهيت پالس مانند
زلزلههاي حوزه نزديک تعيين شده است ،به نحوي که بيانگر
1
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پريتا
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نورثريج
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-0.01 0
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-0.02

)Dis(m

0

جدول  -02در صد تغييرات تغييرمكان بام ساختمانهاي واقع درحوزة
دور (تحليل غيرخطي)
شتاب نگاشت

 3طبقه

-0.04

امپريال ولي

-35/5

1 /8

- 0 /8

-0.05

لوما پريتا

-23/5

-28/0

- 0 /0

-0.06

نورثريج

-00/3

-05/0

05/0

شكل ( :)8تغييرمكان غيرخطي بام مدل سه طبقه واقع در حوزه نزديک
در دو حالت با و بدون  RDFتحت شتاب نگاشت طبس
جدول ( :)8پريود اساسي ساختمانها در دو حالت با و بدون
RDF

 27 ،15و  19در صدي تغييرمکان ساختمان سه طبقه تحت
شتابنگاشتهاي امپريالولي ،لوما پريتا و نورثريج شده است.
در حاليکه مقادير متناظر کاهش در نيروي محوري بادبندها به
ترتيب  5 ،7و  1درصد است.
همانطور كه مشاهده شد ،استفاده از  RDFدر اكثر موارد

RDF

بدون

با

RDF

درصد

تغييرات

1/33

1/32

01/3

B

1/53

1/08

48/8

C

1/88

0/51

53/3

A

-43/

-02/

00

 5طبقه

)Time(sec

مدل

0

1

/0

 01طبقه

-0.03

W RDF
W/O RDF

-20/

-5/

-3

بررسي شده در اين پژوهش سبب كاهش پاسخ لرزهاي
جدول  -03در صد تغييرات حداكثر نيروي محوري بادبندها در
ساختمانهاي واقع درحوزة نزديك (تحليل خطي)
شتاب نگاشت

 3طبقه

 5طبقه

 01طبقه

D

1/33

1/48

33/0

بم

- 0 /3

- 8 /1

- 0 /8

E

1/55

1/38

25/0

طبس

-03/3

-03/2

-3/2

F

0/03

0/48

30/8

نورثريج

-08/3

2/3

-4/2

جدول ( :)8در صد تغييرات تغييرمكان بام ساختمانهاي واقع درحوزة
نزديك(تحليل خطي)
شتاب نگاشت

 3طبقه

 5طبقه

 01طبقه

بم

-5/13

-3/3

-03/0

طبس

-03/05

-25/0

1 /8

نورثريج

-23/88

-25/5

-8/3

جدول  -01در صد تغييرات تغييرمكان بام ساختمانهاي واقع درحوزة
نزديك(تحليل غيرخطي)
شتاب نگاشت

 3طبقه

بم

-22/58

-3/5

- 0 /1

طبس

-40/80

-00/4

- 8 /8

نورثريج

-54/8

-28/0

-5/5

 01طبقه

جدول  -00در صد تغييرات تغييرمكان بام ساختمانهاي واقع درحوزة
دور (تحليل خطي)
شتاب نگاشت

 3طبقه

 5طبقه

امپريال

8

2

/8

ولي
لوما

-08/
8

شتاب نگاشت

 3طبقه

 5طبقه

 01طبقه

بم

-04/3

- 0 /3

-1/44

طبس

-55/3

1/3

-3/3

نورثريج

- 3 /0

- 0 /8

- 2 /1

ساختمانهاي واقع درحوزة دور (تحليل خطي)
 01طبقه

شتاب نگاشت

 3طبقه

 5طبقه

امپريال ولي

-05/0

-0/5

-3/8

لوما پريتا

-24/3

-01/1

- 3 /0

نورثريج

-33/2

-4/4

-22/8

جدول  -03در صد تغييرات حداكثر نيروي محوري بادبندها در
 01طبقه

-02/

ساختمانهاي واقع درحوزة نزديك (تحليل غيرخطي)

جدول  -05در صد تغييرات حداكثر نيروي محوري بادبندها در

 5طبقه

3

.جدول  -04در صد تغييرات حداكثر نيروي محوري بادبندها در

-25
/3
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ساختمانهاي واقع درحوزة دور (تحليل غيرخطي)
شتاب نگاشت

 3طبقه

 5طبقه

 01طبقه

امپريال ولي

- 0 /3

-5/0

-08/8

9

لوما پريتا

-5/0

-40/2

-5/0

نورثريج

- 8 /8

-00/3

-1/18

ساختمانها شده است؛ اما از آنجا كه براي هر مدل تحت
تمام شتاب نگاشتها از يك نوع  RDFاستفاده شده ،امكان
تشديد پاسخ بيشينه در بعضي موارد وجود دارد .چنانکه در
سه مورد مورد از موارد بررسي شده در اين تحقيق ،پاسخ
غيرخطي افزايش يافته است كه البته ميزان افزايش بيشينه پاسخ
در دو مورد آن (تغييرمكان غيرخطي ساختمان پنج طبقه تحت
شتابنگاشت امپريالولي و حداكثر نيروي محوري بادبندهاي
ساختمان پنج طبقه تحت شتابنگاشت طبس) بسيار ناچيز است.
با وجود اين ميتوان طرح  RDFرا به گونهاي اصالح کرد كه
مقادير بيشينه پاسخ در اين موارد خاص نيز كاهش يابند .آنچه
مسلم است براي يك ساختمان مشخص ،نميتوان يك RDF

واحد را به گونهاي طراحي کرد كه سبب كاهش پاسخ لرزهاي
ساختمان تحت تمام حركات ممكن زمين شود .خوشبختانه از
آنجا كه شتاب نگاشتها به شدت وابسته به نوع خاك و فاصله
از منابع لرزهزا هستند ،گسترة شتابنگاشتهايي كه متناظر با
حركات طراحي مشخصة ساختگاه باشند محدود است؛ از اين
رو در صورتي كه مهندس طراح ازآگاهي كافي در مورد شرايط
ژئوتكنيكي ساختگاه و مشخصههاي شتابنگاشتهاي مناسب
براي ساختگاه ،برخوردار باشد ،طراحي يك  RDFكارا و پايدار
براي ساختمان امكانپذير خواهد بود.
توليد شتابنگاشتهاي مصنوعي مشخصة ساختگاه،
مؤثرترين روش طراحي  RDFبراي سازههاي موجود يا

مدلهاي بررسي شده در اين تحقيق شده است.
کارايي RDFدر ساختمانهاي کوتاه مرتبه قابل توجه است.
كاربرد  RDFدر ساختمان سه طبقه بررسي شده در اين
پژوهش سبب كاهش  11درصدي تغيير مكان غيرخطي بام و
کاهش  7درصدي حداکثر نيروي محوري بادبندها تحت زلزله
امپريالولي شده است.
اگرچه نتايج نشاندهندة وقوع كاهش در پاسخ لرزهاي اكثر
مدلها است ،امكان تشديد پاسخ لرزهاي ساختمان تحت
شتابنگاشتهاي خاص وجود دارد .با اين حال  RDFسبب
كاهش پاسخ لرزهاي كل ساختمان تحت اثر گروه شتاب
نگاشتهاي مشخصه مشابه ميشود؛ از اين رو  RDFميتواند
به عنوان يك روش بسيار مناسب براي كاهش پاسخ لرزهاي
ساختمان تحت اثر شتابنگاشت مشخصه ساختگاه به كار برده
شود.
در اين مطالعه اثر ارتفاع ساختمان و فاصله از گسل بر
كارايي  RDFمورد بررسي قرارگرفت .نتايج نشان ميدهند در
صورتي كه در طراحي  RDFاز شتاب نگاشت مشخصه مناسبي
استفاده شود ،ميتوان از اين سيستم براي بهبود رفتار لرزهاي
ساختمانهاي واقع در حوزه نزديك و دور به طور مشابه بهره
گرفت.
بررسيهاي انجام شده در اين پژوهش همچنين نشان
ميدهند ،در مواردي كه  RDFسبب كاهش پاسخ لرزهاي خطي
ساختمان شود ،معموالً منجر به كاهش پاسخ لرزهاي غيرخطي
آن نيز خواهد شد؛ از اين رو ميتوان با اطمينان قابل قبولي از

سازههاي جديد است ] .[14بررسيهاي ژئوتكنيكي به همراه

نتايج تحليل خطي براي طراحي  RDFاستفاده کرد.

شتابنگاشتهاي مصنوعي مشخصة ساختگاه مورد استفاده
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تحليل تاريخچة زماني به منظور ارزيابي پايداري  RDFاست؛ از
اين رو استفاده از شتابنگاشت مشخصهاي كه مناسب
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