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مقایسه تغییرمکان لرزه ای بام سازه پنج طبقه مجهز به میراگر مایع تنظیمشونده پرهدار قابل
دوران و میراگر جرمی تنظیمشونده بهینه
سعید عباسی ،1اکبر بطهایی ،2سید مهدی زهرائی

*،2

1دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
2دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
خالصه :کنترل ارتعاشات سازه تحت اثر بارهايي نظير باد ،زلزله و ترافيک ميتواند با استفاده از سيستمهاي
کنترل غيرفعال ،نيمهفعال ،فعال و يا مرکب صورت گيرد .میراگر مایع تنظیمشونده معموالً به صورت غیرفعال

برای کنترل ارتعاشات سازهها مورد استفاده قرار میگیرد .میراگرهای معمول و رایج مایع تنظیمشونده ،به سبب
عدم امکان تغییر مشخصات در خالل عملکرد صرفاً باید با فرکانس اصلی سازه در مد اول تنظیم گردند .برای
غلبه بر این عیب اساسی در این تحقیق از یک سیستم جدید ،VBTLD1 ،میراگر مایع تنظیمشونده با پرههای

قابل دوران ،استفاده شده است؛ که شامل مخزن میراگر به همراه هشت پره قابل تنظیم در داخل آن میباشد؛ که
تحت اثر زلزله کوبه برای شتابهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است .به منظور بررسی تغییرمکان بام سازه

مرجع پنج طبقه ،از میراگر مایع تنظیمشونده و میراگر جرمی هم وزن معادل میراگر مایع ،از نتایج آزمایشگاهی
و مدلسازی عددی سازه پنج طبقه مرجع در نرمافزار  OpenSEES2بهره گرفته شده است .هدف از این بررسی

مقایسه میراگر مایع پرهدار با میراگر جرمی هم وزن خود در حالت بهینه میباشد .میراگر مایع تنظیمشونده با
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پرههای قابل دوران میتواند به جای تنظیم در یک فرکانس خاص ،در یک بازه فرکانسی بین  1/73تا  3/00برابر
یک فرکانس خاص تنظیم شود .نتایج استخراج شده از تحریک لرزهای سازه مجهز به میراگر پرهدار نشان میدهد

که استفاده از میراگر با عمق آب  42میلیمتر پاسخ سازه را در برابر زلزله کوبه برای شدتهای  6 ،4 ،2و 8درصد

شتاب اولیه این زلزله در مناسبترین زاویه قرارگیری پرهها به ترتیب  14/6 ،22 ،23/1و  10/5درصد نسبت به

میراگر جرمی بهینه کاهش داده است؛ این مقادیر بهبود برای میراگر با عمق آب  63میلیمتر به ترتیب ،9/5 ،8/2

 6/7و  6/8درصد میباشد.

Variably Baffled Tuned Liquid Damper
The Open System for Earthquake Engineering Simulation

-1مقدمه

1
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آزاد و شکست موج مستهلک ميشود .نیروی کنترلی که در این

میراگرهای مایع تنظیمشونده 1یکی از میراگرهای مکانیکی

سیستم برای کاهش ارتعاشات سازه مورد استفاده قرار میگیرد ،عمدتاً

غیرفعال 2میباشند؛ که به منظور کاهش ارتعاشات سازهها از طریق

ناشی از اختالف فشار دینامیکی مایع مخزن روی سطح جدارههای

حرکت سیال در داخل یک مخزن صلب طراحی میشوند .انرژی

انتهایی مخزن میباشد .حرکت و تالطم مایع موجب ایجاد تفاوت در

ارتعاشی به صورت اصطکاک در الیههای مرزی سیال ،مشارکت سطح

رقوم سطح آزاد مایع در جدارههای انتهایی مخزن ميشود .اختالف

)Tuned Liquid Damper (TLD

* نویسنده عهدهدار مکاتباتmzahrai@ut.ac.ir :
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فشار ناشی از تفاوت رقوم سطح آزاد مایع در جدارههای انتهایی به
صورت یک نیروی برشی در کف مخزن ایجاد ميشود که این نیرو بر
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روی سازهها ،معموال در بام سازهها یا نقاطی که بیشترین تغییرمکان

صفحات دندانهداری در داخل میراگر مایع تنظیمشونده قرار دادند و

را دارند ،اعمال میگردد.

از عملکرد مناسب این صفحات در میزان افزایش میرایی و کاهش

ساتو 1و نیز مودی 2و همکاران به ترتیب در سالهای  1987و

پاسخ سازهها گزارش نمودند [ .]12تایت 8و همکاران در سال 2005

 1988از اولین محققانی بودند که کاربرد سیستمهای میراگر مایع

صفحات قائم و سوراخدار در داخل مخزن میراگر مایع تعبیه نمودند

تنظیمشونده را برای کنترل ارتعاشات سازهها پیشنهاد نمودند [1

و تاثیر این صفحات در میرایی و عملکرد میراگر مایع را به صورت

و  .]2استهالک انرژی در آب ابتدا توسط رفتار ویسکوز الیه مرزی

عددی بررسی نمودند [ .]13کیپیویو 9و همکاران در سال 2007

نزدیک به تراز کف و دیوارههای مخزن و همچنین حرکت تالطمی

تاثیر موانعی مثلثی شکل بر میرایی یک میراگر مایع تنظیمشونده را

سطح آزاد آب صورت میگیرد [ .]3در میراگر مایع که عمق آب زیاد

بررسی کردند [.]14

(عمیق) میباشد ،به دلیل اینکه که قسمت اعظم آب در تالطم و لذا

در راستای استفاده از میراگر مایعی تنظیمشونده به عنوان

در فرایند استهالک انرژی شرکت نمیکند ،میزان مشارکت آب در

میراگری که قابلیت سازگاری با شرایط مختلف را داشته باشد تعدادی

فرآیند میرایی کمتر از حالت میراگر مایع با عمق آب کم میباشد [.]4
در زمینه مستهلک نمودن انرژی محققینی همچون زهرائی و
امیرزاده شمس در سال  ،]5[ 2007محبی و شعبانی در سال 2017
[ ]6و کردی و عالمتیان در سال  ]7[ 2017مطالعات ارزندهای ارائه
نمودند .لو 3و همکاران [ ]8در سال  1994یک سیستم نیمهفعال را
برای میراگر مایع تنظیمشونده پیشنهاد کردند .در این سیستم یک
پره در داخل میراگر مایعی قرار داده شده بود که تغییر موقعیت آن
میتوانست طول موثر میراگر را تغییر دهد .وانگ 4در سال 2006
نشان داد که میرایی بیش از حد یک سیستم از یک مقدار بهینه
ممکن است به سوء عملکرد میراگر در کاهش بیشینه پاسخ منجر
شود [ .]9گاردارسون 5در سال  1997یک سیستم میراگر مایع
تنظیمشونده با کف شیبدار را مورد بررسی قرار داد .او از این موضوع

که موثر بودن یک ساحل شیبدار برای استهالک انرژی موج کام ً
ال
شناخته شده است ،برای سیستم پیشنهادی خود ایده گرفت [.]10
رید 6و همکاران در سال  1998نشان دادند که بهدلیل رفتار غیرخطی،
پاسخ حداکثر سیستم میراگر مایع تنظیمشونده در فرکانسی بزرگتر
از فرکانس تخمین زده شده توسط تئوری خطی موج ب ه وجود میآید
و به همین دلیل میراگر مایع تنظیمشونده برای میرا نمودن انرژی در
یک بازه وسیع فرکانسی عملکرد مطلوبی ندارد [ .]11یانگکیوجو 7در
سال  2004به منظور بررسی رفتار میراگر مایع با پرههای دندانهدار،
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از محققین فعالیتهایی در این زمینه انجام دادند؛ که از جمله آن
میتوان بهکار تایت و دماتی اشاره کرد که به منظور افزایش میرایی
سیستم در درون مخزن میراگر مایع تعدادی صفحه سوراخدار قرار
دادند [ .]13الو و تایت 10در سال  2010نیز طی کارهای متعدد
تحقیقاتی اثرات حاالت مختلف این صفحات سوراخدار را مورد بررسی
قرار دادند که به عنوان نمونه میتوان به شبیهسازی غیرخطی میراگر
یاد شده اشاره کرد [.]15
میراگر مایع مورد استفاده در این مطالعه مخزن مستطیلی ساده
با هشت پره قابل تنظیم میباشد؛ که تا ارتفاع  42و  63میلیمتر با
آب پر شده است (شکل  .)1این میراگر برای اولین بار توسط زهرائی
و همکاران در سال  2012پیشنهاد شده و مورد آزمایش قرار گرفت
[ ]16پرههای قابل دوران به این منظور به این میراگر اضافه شدهاند
که قابلیت توازن بیشتری به میراگر مایع معمولی بدهند .در عین
حال بهدلیل افزایش مساحت تماس سیال و مخزن و انحنای اجباری
خطوط جریان در حالت پرههای نیمه بسته ،توانایی بیشتری در اتالف
انرژی دارد.
ژنگ 11و همکاران در سال  ]17[ 2015با استفاده از میراگرهای
مایع تنظیمشونده ستونی به کاهش ارتعاشات ناشی از بار باد بر روی
تیغههای توربینهای بادی پرداختند .گودرزی و دانش در سال 2016
[ ]18با بهرهگیری از مدلسازیهای عددی اجزا محدود به تاثیر میرایی
هیدرودینامیکی ناشی از کاربرد پرههای قائم در مخازن مستطیلی را
Tait
Ki Piu you
Love and Tait
Zhang

8
9
10
11

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،5سال  ،1399صفحه  1047تا 1060

شکل  .1میراگر ارائه شده توسط زهرائی و همکاران ].[11

شکل  .1میراگر ارائه شده توسط زهرائی و همکاران []14
]Fig. 1. Provided damper by Zahrai et al. [14

مورد مطالعه خود قرار دادند .رویز 1و همکاران در سال ]19[ 2016

گرفته توسط زهرائی و همکاران در مطالعه آزمایشگاهی میراگر مایع

با ارائه میراگرهای مایع تنظیمشونده با سقف شناور ،به بررسی اثر

پیشنهادی و روابط ارائه شده برای میراگر جرمی توسط چانگ استفاده

بخشی این میراگرها و ساده بودن مدلسازی آنها پرداختند .عنایتی

شده است؛ تا عملکرد میراگر مایع پرهدار در مقایسه با میراگر جرمی

و زهرائی در سال  ]20[ 2017میراگر مایع تنظیمشونده با پرههای

هموزن معادل مورد ارزیابی قرار گیرد .برای نیل به این هدف از نتایج

قابل دوران را تحت اثر زلزلههای حوزه دور و نزدیک روی سازه پنج

آزمایشگاهی و نتایج تحلیل عددی برای سازه پنج طبقه مرجع تحت

طبقه مورد بررسی قرار دادند که پرههای میراگر با استفاده از الگوریتم

اثر زلزله کوبه بهره گرفته میشود .این میراگر مایع دارای  8پره در

نیمهفعال قابل دوران میباشد .داس و چادهاری 2در سال ]21[ 2017

داخل مخزن مستطیلی شکل میباشد؛ که در شکل  1نشان داده شده

به بررسی رفتار میراگر مایع تنظیمشونده مستطیلی شکل روی سازه

است.

بتنی سه طبقه ،که در مقیاس یک-چهارم در آزمایشگاه ساخته شده
است ،در دو حالت مایع آب و مایع آب شیرین شده (محلول آب و
شکر) پرداختند .علی 3و همکاران در سال  ]22[ 2017به بررسی

 -2مدلسازی سازه پنج طبقه مرجع و پیادهسازی میراگر
جرمی تنظیمشونده

ارتعاش و جابجایی مایع در مخزن تانکرهای جادهای ،که به طور قابل

سازه مرجع  5طبقه مورد استفاده در این پژوهش توسط محققین

توجهی تعداد حوادث جادهای را در چند دهه گذشته افزایش داده

دانشگاه فناوری سیدنی استرالیا 5طراحی و ساخته شده است و یکی

است ،پرداختند .کاوالگلی 4و همکاران در سال  ]23[ 2017مطالعه

6

از مدلهایی است که توسط موسسه بین المللی کنترل سازهای

تجربی-عددی بر روی میراگر مایع با مقطع مستطیلی انجام دادند

( )I.A.S.Cبهعنوان یک سازه مرجع ثبت شده است تا محققین

که مقطع پایین میراگر به طول  40و عرض  20سانتیمتر میباشد

بتوانند در هر دو زمینه تحلیلی و آزمایشگاهی الگوریتمهای خود را

که تحت تحریک خارجی هارمونیکی قرار گرفته است .نتایج مطالعه

بر روی یک سازه یکسان پیاده نموده و یافتههای خود را با همدیگر

ایشان نشان از تطابق بسیار خوب نتایج عددی و آزمایشگاهی دارد که

تطبیق دهند.
قاب این سازه که در شکل  2نشان داده شده است  1/5متر طول

با استفاده از مدلسازی عددی توانستند میزان انرژی مستهلک شده

(دو دهانه  0/75متری) و  1/0متر عرض (یک دهانه  1/0متری) دارد.

را تعیین نمایند.
به منظور مقایسه عملکرد میراگر مایع با پرههای قابل دوران و

تیرهای این سازه از مقطع قوطی توخالی با فوالد معمولی به ابعاد 75

میراگر جرمی تنظیمشونده با پارامترهای بهینه ،از مطالعات انجام

میلیمتر در  75میلیمتر و با ضخامت  4میلیمتر ساخته شده است.

1
2
3
4

ستونهای این سازه نیز از مقطع مربع توپر با فوالد معمولی به ابعاد
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شکل  .3نمودار تنش-کرنش فوالد تعریف شده در نرمافزار []24
شکل  .3نمودار تنش-کرنش فوالد تعریف شده در نرمافزار ][22
Fig. 3. Stress-strain curve for defined steel in the
]software [25

شکل  .2سازه مرجع دانشگاه فناوری سیدنی استرالیا ].[21
شکل  .2سازه مرجع دانشگاه فناوری سیدنی استرالیا []16

Fig. 2. Benchmark structure of University of
]Technology Sydney, Australia [24

 25میلیمتر در  25میلیمتر ساخته شده است.
در مدل آزمایش انجام شده توسط زهرائی و همکاران ارتفاع کلیه
طبقات  0/72متر در نظر گرفته شده است [ ]24جرم کل سازه بدون
بار اضافی برابر  352/5کیلوگرم است.
اتصاالت سازه مورد آزمایش در طبقه اول و سوم به صورت
اتصاالت مفصلی ایجاد شده است ،همچنین برای طبقه چهارم و پنجم
به ترتیب بارافزوده  127و  617کیلوگرم جرم اضافه شده است تا
فرکانس ارتعاشی سازه کاهش یابد .سازه مرجع مورد آزمایش بدون
بار افزون دارای ارتعاشی سریع با فرکانس باال میباشد که برای انجام
آزمایش مناسب نمیباشد .با توجه به اینکه در طبقه پنجم سازه فضای
کافی برای افزودن باری بیش از  617کیلوگرم موجود نمیباشد ،در
طبقه چهارم سازه مرجع نیز  127کیلوگرم قرار داده شده است .مقدار
این بار افزوده شده برحسب فرکانس میراگر مایع تنظیمشونده در
حالت زاویه صفر درجه میباشد تا بتوان فرکانس سازه مرجع و میراگر
مایع تقریبا یکسان نمود؛ چرا که این میراگرها بر اساس فرکانس سازه
تنظیم میشوند تا بیشترین کارایی آنها حاصل گردد .فرکانس سازه
با بارافزوده برابر  1/49هرتز و دوره تناوب اصلی آن برابر  0/671ثانیه
میباشد [ ]16مدل ساخته شده در نرمافزار  ،OpenSEESکه در
شکل  3نشان داده شده است ،دارای فرکانس اصلی  1/43هرتز و
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ستون
شکل  .4مقاطع پچ زده شده در مدلسازی تیر و
شکل  .1مقاطع پچ زده شده در مدلسازی تیر و ستون

Fig. 4. Patched sections in beam and column
modeling

دوره تناوب اصلی  0/695ثانیه میباشد؛ که مقدار خطای موجود برای
مدلسازی برابر  4درصد میباشد.
با توجه به اینکه سازه پنج طبقه مورد آزمایش فوالدی میباشد
در نتیجه رفتار فوالد در نرمافزار  OpenSEESبا استفاده از
 uniaxialMaterial Steel02تعریف شده است .تنش تسلیم فوالد
و مدول االستیسیته آن به ترتیب برابر  2400و  2100000کیلوگرم
بر سانتیمتر مربع در نظر گرفته شده است .همچنین ضریب سختی
برای ناحیه غیرخطی مصالح  0/01سختی ناحیه االستیک اعمال شده
است .مصالح  uniaxialMaterial Steel02برای ساخت ماده فوالد
با سختشوندگی کرنش ایزوتروپیک به کار میرود .منحنی رفتار ماده
در شکل  3نشان داده شده است .جرم سازه و بارهای ثقلی وارده به آن
به صورت متمرکز در نقاط برخورد تیرها و ستونها در طبقات تعریف
شده است .جرم هر گره  11/75کیلوگرم میباشد .المانهای تیر و
ستون از نوع  element nonlinearBeamColumnبا المان تیر
ستون غیرخطی 1تعریف شده است .المان تیرستون غیرخطی توزیع
گستردهی پالستیسیته در طول المان را در نظر میگیرد .همچنین
Element nonlinearBeamColumn

1

1
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شکل  .5ترکیب مقاطع با استفاده از دستور section Aggregator
استفاده از دستور
ب مقاطع با
 .2sectionترکی
شکل
Fig. section
5. Composition
of sections
using
Aggregator
command
Aggregator

ل شده در نرمافزار OpenSEES
شکل  .7سازه مرجع  5طبقه مد 
شکل  .7سازه مرجع  2طبقه مدل شده در نرمافزار OpenSEES
Fig. 7. Benchmark 5-story structure modeled in
OpenSEES software

تیر وو
اعضای تیر
در اعضای
کلیدر
مختصاتکلی
محلیبهبهمختصات
مختصاتمحلی
تبدیلمختصات
شکل.6.6تبدیل
شکل
ستون تعریف شده []24
[22] local
coordinatesف شده
 to generalستون تعری
Fig. 6. Conversion
coordinates in defined beam and column elements
][25

آزمایشگاهی
سازهیبرای
شکل
افزاروی
مدلشگاهی و نرم
مدل آزمای
تغییرمکانبامبامسازه برا
شکل .8.8تغییرمکان
Fig. 8. Roof displacement of structure for
experimental and numerical model

تعداد نقاط انتگرالگیری (نقاط گوس) نیز پنج نقطه تعریف شده

ثقلی و در نهایت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی برای زلزله مذکور

است.

انجام شده است.

نرمافزاری

مقاطع قوطی شکل تیرها و ستونها با استفاده از دستور section

رفتار لرزهای سازه برای زلزله کوبه در حالت بدون میراگر نیز

 Fiberایجاد شده است .این مقطع یک شکل هندسی عمومی دارد؛

مقایسه شده تا از صحت رفتاری مناسب مدل ایجاد شده در نرمافزار

که از نواحی با اشکال سادهتر و منظمتر مانند نواحی مستطیلی،

اصمینان حاصل شود .شکل  8نشان دهنده رفتار لرزهای سازه میباشد.

1

مقدار حداکثر پاسخ سازه برای تراز بام در مدل آزمایشگاهی تحت

نامیده میشود (شکل  .)4همچنین برای در نظر گرفتن نیروی برشی

اثر زلزله کوبه با نسبت بیشینه شتاب  8درصد برابر بیشینه شتاب

و لنگر خمشی به صورت ترکیبی از دستور section Aggregator

اولیه ،برابر  29/51میلیمتر و در مدل نرمافزاری برابر  29/4میلیمتر

استفاده شده است .به منظور تعریف مختصات محلی و کلی در نرمافزار

میباشد .مقدار خطای موجود در مدل نرمافزاری نسبت به مدل

 OpenSEESاز دستور  geomTransf PDeltaبهره گرفته شده

آزمایشگاهی برای حداکثر پاسخ سازه تحت اثر زلزله کوبه برابر 0/37

است تا تاثیر پی-دلتا در تحلیلها در نظر گرفته شود (شکلهای 5

درصد میباشد .مقادیر خطای مدل ساختهشده در محدوده خطای

و  .)6در تحلیلها نیز ابتدا تحلیل مودال انجام گرفته است تا دوره

مهندسی قرار دارد و صحت مدلسازی عددی را تایید مینماید.

تناوب سازه مدلسازی شده تعیین گردد و سپس تحلیل استاتیکی

میراگر جرمی هم وزن میراگر مایع با پرههای قابل دوران در جایی که

دایروی و مثلثی تشکیل شده است .نواحی نام برده اصطالحا پچ

Patch

1

1

میراگر مایع نصب شده است ،قرار گرفته است (شکل .)9
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فرض بر این است که سیال تراکمناپذیر و غیرچرخشی است و
مخزن در معرض تحریک افقی) x(tقرار دارد .فرض دیگر این که
سطح سیال در تمام طول شبیهسازی پیوسته باقی میماند (شکست
موج اتفاق نمیافتد) و فشار) p(x,z,tدر تمام این سطح آزاد ثابت
باقی خواهد ماند .با استفاده از تئوری خطی الیه مرزی ،فرکانس
طبیعی ارتعاش سیال عبارت خواهد بود از [:]25

πg
πh 
ωTLD
=
tanh 
)(1

2a

 2a 

نسبت میرایی نیز با رابطه  2قابل محاسبه است [:]19

سیستم ثبت
مایع و
قرارگیری
 .9محل
شکل
اطالعاتی سازه
اطالعات لرزها
ستم ثبت
میراگر و سی
راگر مایع
قرارگیری می
محل
شکل .9
لرزهای سازه

n  h
1+
ωf  b 

)(2

Fig. 9. Location of liquid damper and structural
seismic information recording system

1
2h

ξTLD
=

که در آن  bعرض مخزن را نشان میدهد.
به منظور عملکرد بهینه میراگر جرمی تنظیمشونده باید مقادیر
بهینه میرایی و فرکانس این میراگرها را به دست آورد .برای به دست
آوردن این مقادیر بهینه از مطالعه چانگ [ ]26استفاده گردیده است.
چانگ مقادیر بهینه را با فرض اینکه سازه تحت بار نویز سفید گوسین

1

قرار دارد ،به دست آورده است .روابط به دست آمده برای مقادیر
فرکانس و میرایی بهینه به صورت روابط  3و  4میباشد .مقادیر بهینه
میراگر جرمی برای دو سطح آب  24و  36میلیمتر در جدول  1آمده
است.
شکل  .10معرفی پارامترهای میراگر مایع تنظیمشونده []25

شکل  .11معرفی پارامترهای میراگر مایع تنظیمشونده []26
]Fig. 10. Introducing TLD parameters [26

1
1+ µ − γ
2
1+ µ

()3


مخزن با پرههای متحرک به عنوان امتیاز عملکردی آن ،دارای یک
دامنه فرکانسی است .بدین معنا که فرکانس نوسان آب داخل مخزن از

ال باز تا  1/77هرتز در حالت پرههای کام ً
پرههای کام ً
ال بسته است؛ که
برای تعیین این مقادیر میتوان از روابط  1و  2بهره گرفت.
یک مخزن مستطیلی به طول  2aکه حاوی سیالی با ویسکوزیته
 nبا عمق  ،hکه در شکل  10نشان داده شده است ،میتوان در نظر
گرفت.

TMD

1 
1

=
1 
2

(1 + µ ) 1 + µ − γ 
2 




γ 1 + µ − γ 
4

()4

یک مقدار حداقل تا یک مقدار حداکثر قابل تغییر است .بهعنوان مثال
به ازای عمق آب برای  70میلیمتر این دامنه بین  0/64هرتز در حالت

= ωx

ωopt

TMD

در رابطه باال  ωoptفرکانس بهینه میراگر جرمی تنظیمشونده،
TMD

 ωxفرکانس سازه µ ،نسبت جرمی میراگر جرمی تنظیمشونده به
جرم سازه γ ،شاخص تاثیر میراگر جرمی که در مطالعه چانگ این
ضریب برای میراگر جرمی برابر  µمیباشد و

 ξoptدرصد میرایی

TMD

White Gaussian noise
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ξopt
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م وزن مایع درون مخزن
جدول  .1مشخصات میراگر جرمی ه 
مخزن
 ofوزن مایع درون
theهم
TMDجرمی
withمیراگر
مشخصات
جدول .1
Table
1. Parameters
a weight
equal
to the weight of the water in the liquid damper

میرایی
(

66/11

131/91

سختی
)

(

)

194/11
149/85

جرم آب
( )
11/91
11/56

ارتفاع آب

14
63

جرمی
شکل  .12سیستم یک درجه آزادی مجهز شده به میراگر
شکل  .12سیستم یک درجه آزادی مجهز شده به میراگر جرمی

Fig. 12. Single degree of freedom structure equipped
with TMD

است .معادله ماتریسی حاکم بر جرم اولیه به صورت رابطه  6و معادله
حاکم بر میراگر به صورت رابطه  7و در نهایت معادله ماتریسی حاکم
بر کل سیستم همانند رابطه  8خواهد بود.
شکل  .11نمایی از میراگر جرمی تنظیمشونده
شکل  .11نمایی از میراگر جرمی تنظیمشونده
Fig. 11. View of the TMD

بهینه میراگر جرمی تنظیم شونده میباشد [.]26
به منظور مدل سازی میرایی میراگیر جرمی تنظیم شونده در
نرم افزار  ، OpenSEESاز المان میرایی ویسکوز و برای مدلسازی
سختی آن از یک المان با سختی االستیک استفاده شده است؛ که این

()6



p
(1 + m) 
u + 2ξω u + ω u = − mud
m

()7



= ud + 2ξd ωd ud + ωd 2u d
−u

()8

مقادیر طی فرآیند تحلیل ثابت میباشند .در شکل ( )11شمایی از
یک میراگر جرمی نشان داده شده است .در مدلسازی نیروی میرایی
ویسکوز از رابطه ( )5بهره گرفته میشود:
()5

α

F = CV

که  Cضریب میرایی و  Vسرعت نسبی دو سر میراگر ویسکوز میباشد
همچنین مقدار  αنیز یک انتخاب شده است .در نرمافزار OpenSEES
از دستور  uniaxialMaterial Viscousبرای مدلسازی
میرایی میراگر جرمی و از دستور uniaxialMaterial Elastic
برای سختی میراگر جرمی استفاده شده است.
برای اختصاص دادن میرایی و سختی میراگر جرمی در بام
سازه ،از المان  element zeroLengthاستفاده میشود؛ که به
صورت موازی سختی و میرایی میراگر جرمی را بین بام سازه و جرم
میراگر جرمی متصل کرده است .به منظور صحتسنجی رفتار میراگر
جرمی در نرمافزار  OpenSEESبا رفتار دینامیکی واقعی آن ،از
روابط حاکم بر رفتار میراگرهای جرمی در نرمافزار  MATLABبهره
گرفته شده است .برای یک سیستم یک درجه آزادی که میراگر جرمی
تنظیمشونده به آن متصل شده است در شکل  12نشان داده شده

2

− [ M ]ug
= } [ M ]{u} + [c ]{u} + [ k ]{u

که در روابط باال اندیس  dمعرف روابط میراگر جرمی و  M، cو
 kبه ترتیب ماتریس جرم ،میرایی و سختی سیستم دو درجه آزادی
میباشد .پارامترهای  m ، ω ، ξبه ترتیب درصد میرایی ،فرکانس
و نسبت جرم میراگر به جرم سازه (سازه اولیه) میباشد P .و  ugنیز
به ترتیب نیروی وارد به جرم اولیه و شتاب ناشی از بارگذاری زلزله
میباشند و با حل رابطه  8پاسخ سیستم مجهز به میراگر تعیین
میگردد؛ که به منظور راستیآزمایی مدل میراگر جرمی در نرمافزار
 ،OpenSEESسازه یک درجه آزادی باجرم  5000کیلوگرم با
دوره تناوب  0/5ثانیه و درصد میرایی  2درصد در هر دو نرمافزار
مدلسازی شده است .نسبت جرمی میراگر جرمی برابر  3درصد جرم
سازه میشود و برای تعیین فرکانس و میرایی میراگر جرمی از روابط
 3و  4استفاده شده است.
نمودار تایخچه زمانی مدل یک درجه آزادی با حل عددی در نرمافزار
 MATLABو  ،OpenSEESتحت اثر زلزله کوبه معرفی شده ،در شکل
 13ارائه شده است که مقدار خطا  0/4درصد میباشد و نشان از رفتار و
مدلسازی صحیح میراگر جرمی در نزمافزار  OpenSEESمیباشد.
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جدول  .2مشخصات زلزله کوبه اعمال شده به سازه در آزمایشگاه
Table
the
Kobe
earthquake
شگاه
Characteristicsدر2.آزمای
 ofاعمال شده به سازه
کوبه
زلزله
مشخصات
جدول .4
applied to structure in the laboratory

شکل  .14جابجایی بام سازه برای بیشینه شتاب  2درصد شتاب
اولیه زلزله کوبه با عمق آب  42میلیمتر در میراگر

شکل  .11جابجایی بام سازه برای بیشینه شتاب  2درصد شتاب اولیه زلزله کوبه با عمق آب  12میلیمتر د

Fig. 14. Roof displacement response of structure for
maximum acceleration 2% of the Kobe earthquake
with 42 mm of water depth in the damper

پرههای قابل دوران با میراگر جرمی مورد بررسی قرار گرفت .میراگر
مایع تنظیمشونده مورد بررسی دارای پرههای قائمی است که در
زوایای مورد نظر ثابت میشوند .تعداد پرههایی که در این میراگر

استفاده شده است جمعاً  8پره میباشد؛ که در دو ردیف  4تایی قرار

شده به
شکل  .13تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی مجهز
 MATLABو OpenSEES
 .13تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی مجهز شده به میراگر جرمی در نرمافزار
OpenSEES
میراگر جرمی در نرمافزار  MATLABو
گرفتهاند و همچنین این پرهها به صورت مسطح و صلب تعبیه شدهاند.
Fig. 13. Displacement of the single degree of freedom
structure equipped with the TMD in MATLAB and
OpenSEES software

مقابله با ارتعاشات در فرکانسهای مختلف میباشد .بررسی میراگر

 -3زلزله اعمالشده به مدل آزمایشگاهی و مدل نرمافزاری

مایع با پرههای ایستاده قابل تنظیم در زوایای مختلف قرارگیری پرهها

به منظور بررسی رفتار لرزهای سازه موردنظر مجهز شده به میراگر
مایع با پرههای قابل دوران ،مدل سازه در آزمایشگاه تحت تحریک
زلزله کوبه ،ایستگاه هانشین 1995 ،1قرار گرفته است .مشخصات
رکورد تاریخچه زمانی این زلزله در جدول  2نشان داده شده است.
زلزله کوبه با بیشینه شتابهای مختلف  6 ،4 ،2و  8درصد بیشینه
شتاب اولیه زلزله ،به سازه اعمال شده است؛ و برای این بیشینه
شتابها رفتار میراگر مایع تنظیمشونده مجهز به پرههای قابل دوران
با میراگر جرمی تنظیمشونده که در حالت بهینه خود قرار دارد ،مورد
مقایسه قرار میگیرد.

هدف از تعبیه این پرهها در داخل میراگر ایجاد توازن میراگر برای

در مخزن با میراگر جرمی انجام گرفته است.
نمودار مربوط به سیستمهای کنترلی ذکر شده برای حداکثر شتاب
 2درصد شتاب اولیه زلزله و با عمق آب  42میلیمتر برای میراگر
در شکل  14نشان داده شده است .با توجه به نمودارهای این شکل
و حالت بزرگنمایی شده پاسخ بیشینه تغییرمکان بام سازه میتوان
عملکرد مناسب میراگر مایع با پرههای قابل دوران را دریافت .با توجه
به شکل  14زاویه قرارگیری  75و  90درجه برای پرهها بیشترین
بهبود را در کاهش پاسخ تغییرمکان سازه دارند .مقادیر بهبود برای
زاویه قرارگیری  75و  90درجه به ترتیب برابر  24و  29/5درصد
میباشد .برای این شدت زلزله ،میراگر مایع با پرههای قابل دوران
برای تمامی زوایای قرارگیری پرهها در مخزن ،بهتر از میراگر جرمی

 -4ارائه و تفسیر نتایج تحلیلهای انجام گرفته
در این مطالعه نوع جدید میراگر مایع تنظیمشونده مجهز به
hanshin

1
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تنظیمشونده که در حالت بهینه تنظیم شده است ،عمل نموده است.
میراگرهای مایع تنظیمشونده عالوه بر حرکت الیهای خود با بر
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 .16جابجایی بام سازه برای بیشینه شتاب  6درصد شتاب
شکل
شکل  .15جابجایی بام سازه برای بیشینه شتاب  4درصد شتاب
جابجایی بام سازه برای بیشینه شتاب  1درصد شتاب اولیه زلزله کوبه با عمق آب  12میلیمتر در میراگر
اولیه زلزله کوبه با عمق آب  42میلیمتر در میراگر
اولیه زلزله کوبه با عمق آب  42میلیمتر در میراگر
Fig.میلیمتر در میراگ
16.آب 12
Roofعمق
displacementکوبه با
درصد شتاب اولیه زلزله
بیشینه شتاب 6
 forسازه برای
شکل  .16جابجایی بام
response
of structure
Fig. 15. Roof displacement response of structure for
maximum acceleration 6% of the Kobe earthquake
maximum acceleration 4% of the Kobe earthquake
with 42 mm of water depth in the damper
with 42 mm of water depth in the damper

خورد به دیوارههای مخزن و ایجاد اخالف فشار مایع باعث تولید یک

میباشد؛ و برای این شدت زلزله میراگر مایع مجهز به پرههای قابل

نیروی برشی در کف مخزن میراگر میشوند؛ که این عامل با ایجاد

دوران برای تمامی زوایای قرارگیری پرهها در مخزن بهتر از میراگر

شکست موج و اضافه شدن یک نیروی اضافی ناشی از شکست موج

جرمی بهینه میباشد .نمودار پاسخ سازه برای بیشینه شتاب  6درصد

باعث میگردد عالوه بر نیروی برشی حاصله نیروی شکست موج نیز

شتاب اولیه زلزله در شکل  16نشان داده شده است.

به دیواره اثر کرده و نهایتا همانند نیرویی در خالف جهت ارتعاش

با مقایسه نتایج نشان داده شده میتوان با قرار دادن پرهها در

سازه به سازه وارد میکند .این در حالی است که در میراگرهای جرمی

زوایای مناسب (همانند قرارگیری پرهها با زاویه  75درجه) میتوان

تنظیمشونده تنها اینرسی جرم متصله به سازه عامل تولید نیروی

عالوه بر بهبود میزان کنترل ارتعاشات در سازه مرجع ،از مقدار مایع

بازدارنده حرکت سازه میباشد .با قرار دادن پرههایی در داخل مخزن

کمتری نیز به منظور کنترل ارتعاشات بهره جست؛ چرا که با مقایسه

میراگر مایع مدت زمان حرکت سیال از یک انتها به انتهای دیگر

نتایج میتوان دریافت که در حالت برابری وزن سیال و جرم میراگر

کاهش مییابد به این صورت که بعد از برخورد سیال به جدارههای

جرمی ،میراگر سیال در زوایای مناسب عملکرد بهتری داشته است

قائم مخزن و شکست موج در مدت زمان کمتری به پرهها و جدارههای

در نتیجه میتوان از سیال کمتری در داخل مخزن استفاده کرد تا

قائم و مرزی دیگری برخورد میکنند این عامل باعث میشود تا سیال

بار افزون در سازه نیز کاهش یابد در حالی که پاسخ با هر دو میراگر

داخل مخزن در مرزهای بیشتری به دیوارهها برخورد کرده و نیروی

جرمی و مایع یکسان باشد.

مازاد زیادتری تولید نماید؛ عالوه بر این الزم به ذکر است که با توجه

با افزایش شدت زلزله به بیشینه شتابی برابر  8درصد ،شکل ،17

به اینکه مخزن بدون پره برای سازه تنظیم میگردد لذا بایستی به

بیشینه شتاب اولیه زلزله کوبه با عمق آب  42میلیمتر ،نسبت به

منظور برهم نخوردن فرکانس ارتعاش سیال با سازه ،سیال بتواند

میراگر جرمی تنظیمشونده از کارایی سیستم کنترلی ،با میراگر مایع

ارتعاش خود را در مخزن انجام دهد و بتواند با عبور از الیههای

تنظیمشونده با پرههای قابل دوران با زاویههای قرارگیری کمتر از 45

مرزی و پرهها به دیواره دیگر مخزن برخورد نماید که طی مطالعات

درجه ،به طور متوسط  4/6درصد کاهش یافته است و این به دلیل

آزمایشگاهی این زاویه مناسب  75درجه میباشد.

برهم خوردن حرکت الیهای سیال و افزایش تالطمهای سیال میباشد؛

نمودار مربوط به پاسخ سازه برای بیشینه شتاب  4درصد شتاب

که با افزایش زاویه قرارگیری پرههای داخل مخزن عملکرد مناسب

اولیه زلزله و عمق آب  42میلیمتر برای میراگر نیز همانند شکل 14

سیستم کنترلی با میراگر مایع افزایش یافته است؛ این مقدار افزایش
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درصد
بیشینه
بیشینهبام
جابجایی
سازه.18
شکل
شتاب
برابر میلیمتر در می
آب 63
شتاب با2عمق
زلزله کوبه
تحت برابر
سازه درصد
شتاب 2
تحت
 .18جابجایی بام
شکل  .17جابجایی بام سازه برای بیشینه شتاب  8درصدشکل

زلزله کوبه با عمق آب  63میلیمتر در میراگر
اولیه زلزله کوبه با عمق آب  42میلیمتر در میراگر
Fig. 18. Roof displacement response of structure
for
Fig.
17.
response
بیشینهof
structure
 .17جابجایی بامfor
Roofعمق آب  12میلیمتر در میراگر
displacementکوبه با
درصد شتاب اولیه زلزله
شتاب 8
سازه برای
maximum acceleration 2% of the Kobe earthquake
maximum acceleration 8% of the Kobe earthquake
with 63 mm of water depth in the damper
with 42 mm of water depth in the damper

برابر
بیشینه
بیشینه بام
جابجایی
سازه.19
کل  .19جابجایی بامشکل
درصد
بیشینه
بیشینه بام
جابجایی
سازه.20
شکل
میراگر
2163م.یلیمتر
درصدآب
شتاب با 4عمق
زلزله کوبه
تحت برابر
سازه درصد
شتاب 1
تحت
برابریلیمتر در میر
آب  63م
شتاببا 6عمق
زلزله کوبه
تحتبرابر
سازهدرصد
شتاب 6
تحت
جابجاییدربام
شکل
زلزله کوبه با عمق آب  63میلیمتر در میراگر
Fig. 19. Roof displacement response of structure for
maximum acceleration 2% of the Kobe earthquake
with 63 mm of water depth in the damper

زلزله کوبه با عمق آب  63میلیمتر در میراگر
Fig. 20. Roof displacement response of structure for
maximum acceleration 2% of the Kobe earthquake
with 63 mm of water depth in the damper

نسبت به میراگر جرمی تنظیمشونده برابر  7/64درصد میباشد.

میباشد .اما با افزایش زاویه قرارگیری پرهها در مخزن رفتار میراگر

برای نمودار جابجایی سازه برای  6درصد بیشینه شتاب اولیه

مایع بهبود یافته است و برای این شدت زلزله نیز زاویه قرارگیری 75

و عمق آب  42میلیمتر ،با افزایش شدت زلزله نسبت به حالت 2

و  90درجه نسبت به سایر زاویههای قرارگیری پرهها بهتر عمل نموده

و  4درصد بیشینه شتاب زلزله اولیه ،رفتار میراگر مایع با پرههای

است .نمودار مربوط به سیستمهای کنترلی ذکر شده برای حداکثر

قابل دوران با زاویه قرارگیری  15درجه تقریبا با حالت میراگر جرمی

شتاب  2درصد شتاب اولیه زلزله و با عمق آب  63میلیمتر در شکل

تنظیمشونده یکسان شده است؛ چرا که پاسخ سازه برای این شدت

 18نشان داده شده است .زاویههای قرارگیری  75و  90درجه برای

زلزله برای میراگر مایع با زاویه قرارگیری  15درجه برابر 19/62

پرهها بیشترین بهبود را در کاهش پاسخ سازه دارند.

میلیمتر و برای میراگر جرمی تنظیمشونده برابر  19/4میلیمتر
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قابل دوران با زاویه قرارگیری  45درجه تقریباً با حالت میراگر جرمی
تنظیمشونده یکسان شده است چرا که پاسخ سازه برای این شدت
زلزله برای میراگر مایع با زاویه قرار گیری  45درجه برابر 19/66
میلیمتر و برای میراگر جرمی تنظیمشونده برابر  18میلیمتر میباشد.
با افزایش شدت زلزله به بیشینه شتابی برابر  8درصد بیشینه
شتاب اولیه زلزله کوبه با عمق آب  63میلیمتر از کارایی سیستم
کنترلی با میراگر مایع تنظیمشونده با پرههای قابل دوران با زاویههای
قرارگیری کمتر  60درجه کاهش یافته است؛ که با افزایش زاویه
قرارگیری پرههای داخل مخزن عملکرد مناسب سیستم کنترلی با
میراگر مایع افزایش یافته است .برای این بیشینه شتاب و عمق آب،

درصدآببرابر
زلزلهشتاب
بیشینه
سازه تحت
بیشینه بام
جابجایی
سازه.21
 .21جابجایی بامشکل
 63میلیمتر در میراگر
کوبه با 8عمق
درصد برابر
شتاب 8
تحت
زلزله کوبه با عمق آب  63میلیمتر در میراگر
Fig. 21. Roof displacement response of structure for
maximum acceleration 2% of the Kobe earthquake
with 63 mm of water depth in the damper

درصد شتاب اولیه با عمق آب  63میلیمتر به ترتیب در شکلهای 19
تا  21ارائه شده است .پاسخ سازه با میراگر جرمی برای بیشینه شتاب

اعمالی معادل  4درصد شتاب اولیه زلزله کوبه ،تقریباً با حالت میراگر
مایع با زاویه پرههای  45درجه یکسان است و با افزایش زاویه پرهها
عملکرد میراگر مایع بهبود یافته است .در این حالت نیز رفتار میراگر
مایع با پرههای قابل دوران با زاویههای قرارگیری  75و  90درجه
بیشترین کاهش تغییرمکان بام سازه را داشتهاند.
با افزایش عمق آب از  42میلیمتر به  63میلیمتر برای
بیشینه شتاب  4درصد شتاب اولیه زلزله کوبه ،میتوان دریافت که
عملکرد میراگر مایع نسبت به عمق آب  42میلیمتر کاهش یافته
است؛ چرا که برای عمق آب  42میلیمتر با بیشینه شتاب  4درصد
زلزله اولیه ،میراگر مایع برای تمامی زوایای قرارگیری بهتر از حالت
کنترل با میراگر جرمی تنظیمشونده عمل نموده است؛ اما برای عمق
آب  63میلیمتر با همان بیشینه شتاب ،میراگر مایع با پرههای قابل
دوران برای زوایای کمتر از  45درجه عملکرد ضعیفتری نسبت به
میراگر جرمی دارد؛ این عامل به دلیل ارتفاع آب و اغتشاش در حرکت
سیال داخل مخزن میباشد و حرکت سیال از حالت حرکت الیهای به
صورت حرکت اغتشاشی تغییر رفتار میدهد.
پاسخ سازه تحت  6درصد بیشینه شتاب اولیه و عمق آب 63
میلیمتربرای میراگر طبق شکل  ،20با افزایش شدت زلزله نسبت به
حالت  2و  4درصد بیشینه شتاب اولیه ،رفتار میراگر مایع با پرههای

میراگر جرمی تنظیمشونده با میراگر مایع با زاویه قرارگیری  60درجه
پرهها تقریباً یکسان شده است و تغییرمکان بام سازه برای میراگر مایع

با پرههای قابل دوران برابر  23/55و برای میراگر جرمی برابر 24/1
میلیمتر میباشد.
همانگونه که برای میراگر مایع پردهدار با عمق  42میلیمتر نتایج
بهبود برای زوایای  75و  90درجه برای بیشینه شتابهای مختلف
ارائه گردید در اینجا نیز مقادیر بهبود برای بیشینه شتابهای 6 ،4 ،2
و  8درصد شتاب اولیه زلزله کوبه به ترتیب برابر  22/3 ،20/7و ،22/5
 23و  20/6 ،20/2و  20/6 ،20/3میباشد.
مقادیر حداکثر تغییرمکان بام سازه برای سیستمهای کنترلی
مورد بررسی در جداول  3تا  6ارائه شده است .با توجه به نتایج
ارائه شده در جدول  3برای هر دو سطح ارتفاع آب داخل مخزن،
 42و  63میلیمتر ،و نسبت بیشینه شتاب  2درصد زلزله اولیه،
رفتار میراگر مایع پرهدار آزمایش شده توسط زهرایی و همکاران
بهتر از میراگر جرمی تنظیمشونده با پارامترهای بهینه است .با
افزایش بیشینه شتاب زلزله به  4درصد بیشینه شتاب اولیه زلزله
کوبه ،طبق جدول  ،4میراگر مایع پرهدار با عمق آب  42میلیمتر
برای تمامی زوایای قرارگیری پرهها بهتر از میراگر جرمی در بهبود
رفتار سازه نقش داشته است؛ اما برای عمق آب  63میلیمتر میراگر
جرمی نسبت به میراگر مایع با زاویه پرههای کمتر از  30درجه رفتار
مناسبی نشان داده است.
برای بیشینه شتاب  6درصد زلزله اولیه ،طبق جدول  ،5میراگر
جرمی بهتر از میراگر مایع با زوایای کمتر از  15درجه برای عمق 42
میلیمتر و زوایای کمتر از  45درجه برای عمق آب  63میلیمتر رفتار
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جدول  .3حداکثر تغییرمکان بام سازه تحت بیشینه شتاب زلزله 2
درصد زلزله کوبه

جدول  .5حداکثر تغییرمکان بام سازه تحت بیشینه شتاب  6درصد
زلزله کوبه

Table 5. Maximum displacement of the roof of the
Table 3. Maximum displacement of the roof of the
کوبه
subjectedدرصد زلزله
شینه شتاب 6
 accelerationبام سازه تحت
of.86%حداکثر تغییرمکان
زلزله کوبه جدول
structure
 maximumبیto
 4 subjectedدرصد
maximumشیtoنه شتاب زلزله
بام سازه تحت بی
حداکثر تغییرمکان
جدول .3
structure
acceleration
of 2%
of the Kobe earthquake.
of the Kobe earthquake.

8/93

8/81

0

8/59

8/88

30

8/81

60

8/93
8/51
8/18
8/63

8/61

8/81
8/39

8/81

8

1/1

1/1

6

6/8

40/09
19/56

18

19/31
15/66

18

11/34
16/91

18

16/54

90

15

41/4

19/11
19/64

19/05
15/96
15
11

16/81
19/1

0

18
30
18
60

18
90

41/4

جدول  .4حداکثر تغییرمکان بام سازه تحت بیشینه شتاب  4درصد
زلزله کوبه

جدول  .6حداکثر تغییرمکان بام سازه تحت بیشینه شتاب  8درصد
زلزله کوبه

Table 4. Maximum displacement of the roof of the
structureکوبه
subjectedدرصد زلزله
 maximumبیtoشینه شتاب 1
رمکان بام سازه تحت
of.14%حداکثر تغیی
جدول
acceleration
of the Kobe earthquake.

Table 6. Maximum displacement of the roof of the
structureکوبه
subjectedدرصد زلزله
 maximumبیtoشینه شتاب 5
رمکان بام سازه تحت
of.6 8%حداکثر تغیی
جدول
acceleration
of the Kobe earthquake.
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10/11

90

13

41/11
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0
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18

18

41/59
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44/11

43/15
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45/3

45/3

41/1

11/1

41/19

18

48/9

18

نموده است .برای بیشینه شتاب  8درصد زلزله اولیه ،طبق جدول ،6

سازه پنج طبقه مورد بررسی برای بیشینه شتاب  2درصد زلزله اولیه

میراگر جرمی عملکرد بهتری در کاهش تغییرمکان بام سازه نسبت به

برای تمامی زوایای قرار گیری پرهها برای عمق آب  42میلیمتر کمتر

میراگر مایع با زوایای کمتر از  45درجه برای عمق  42و  63میلیمتر

از  63میلیمتر میباشد و این به دلیل رفتار کامال الیهای المینار و

داشته است.

غیرآشفته آب در شتابهای پایین زلزله اعمالی است .با افزایش شدت

با مقادیر ارائه شده در جداول  3تا  6رفتار سازه برای حالت

زلزله رفتار الیهای حرکت آب داخل مخزن بهم ریخته و تاثیر اینرسی

کنترل شده با سطوح آب  42و  63میلیمتر و همچنین میراگر جرمی

و شکست موج داخل آن موثرتر میگردد؛ که این عامل برای بیشینه

تنظیمشونده بخوبی کاهش یافته است .سیر کاهش تغییرمکان بام

شتابهای  6 ،4و  8درصد قابل بیان میباشد.

1058

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،5سال  ،1399صفحه  1047تا 1060

-5نتیجهگیری

مراجع

به منظور بررسی عملکرد سیستمهای کنترلی ،میراگر مایع

[1]T. Sato, Tuned sloshing damper, Japan Journal of Wind
Engineering, 32 (1987) 67-68.

تنظیمشونده مجهز به پرههای قابل دوران و میراگر جرمی

[2] V. Modi, F. Welt, Damping of wind induced oscillations

تنظیمشونده ،نتایج آزمایشگاهی میراگر مایع تنظیمشونده با پرههای

through liquid sloshing, Journal of Wind Engineering

قابل دوران برای زوایای مختلف قرارگیری این پرهها در مخزن با

and Industrial Aerodynamics, 30(1-3) (1988) 85-94.

میراگر جرمی تنظیمشونده که در حالت بهینه میرایی و سختی قرار

[3] M. Tait, Modelling and preliminary design of a

دارد ،بررسی و مقایسه گردید که زلزله اعمالی کوبه برای حداکثر

)structure-TLD system, Engineering Structures, 30(10
(2008) 2644-2655.

شتابهای  6 ،4 ،2و  8درصد شدت اولیه زلزله به سازه اعمال شده و

[4] A. Marsh, M. Prakash, S. Semercigil, Ö. Turan, A

نتایج تغییرمکان بام سازه پنج طبقه مرجع برای هر دو حالت سیستم

shallow-depth sloshing absorber for structural control,

کنترلی ارزیابی گردید .بررسی عددی سازه و سیستمهای کنترلی

Journal of Fluids and Structures, 26(5) (2010) 780-792.

در نرمافزار  OpenSEESمدلسازی شده و به منظور صحتسنجی

[5] A.S. Zahrai. S.M, Numerical Study of Using Diamond

مدل عددی ،دوره تناوب اصلی سازه و رفتار لرزهای آن تحت اثر زلزله

Metalic Damper for Seismic Retrofit of Medium-rise

کوبه با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید.

Steel Frames, Journal of Modeling in Engineering, 15
(2007) 9-19.

برای بیشینه شتاب  2درصد زلزله کوبه اعمال شده به سازه

[6] S.H. Mohebbi. M, Optimal Design of Active Multiple

میتوان عملکرد مناسب میراگر مایع را نسبت به میراگر جرمی

Tuned Mass Dampers (AMTMDs) For Nonlinear

بهینه مشاهده نمود .برای لرزشهای کم میراگر مایع به خوبی پاسخ

Hysteretic Structures, Journal of Modeling in

سازه را کاهش داده است و با افزایش بیشینه شتاب زلزله میراگر

Engineering, 48 (2017) 151-163.

مایع پرهدار با زوایای کم عملکردی همانند میراگر جرمی دارد؛ اما

[7] A.J. Kordi. F, The TMD design based on complex
stiffness theory, Journal of Modeling in Engineering,

برای زوایای بیشتر از  60درجه برای هر دو عمق بهتر از میراگر

51 (2017) 10-10.

جرمی بوده است.

[8] J.Y. Lou, L.D. Lutes, J.J. Li, Active tuned liquid damper

برای شدت زلزله  2درصد ،میراگر مایع پرهدار با عمق سیال

for structural control, in: Proc. 1st World Conf. on

 42میلیمتر ،مقادیر تغییرمکان بام سازه را  13/7تا  23/08درصد

Struct. Control, 1994, pp. 70-79.

برای زوایای مختلف نسبت میراگر جرمی بهبود بخشیده ولی این

[9] Y. Xin, Seismic performance of mass-variable tuned

درصد بهبود برای همین شدت زلزله و عمق سیال  63میلیمتر برابر

liquid dampers with particles fluidization in building
applications, University of Missouri-Rolla, 2006.

 1/17تا  8/17درصد میباشد .برای شدتهای زلزله  6 ،4و  8درصد،

[10] S.M. Gardarson, Shallow-water sloshing, Ph.D. thesis,

میراگر مایع پرهدار با عمق سیال  42میلیمتر ،تغییرمکان بام سازه

University of Washington, Serttle, (1997).

را به ترتیب  8/23تا  1/65 ،22تا  14/6و  3/9تا  10/5درصد بهبود

[11] D. Reed, J. Yu, H. Yeh, S. Gardarsson, Investigation

داد .منتها برای شدتهای زلزله  6 ،4و  8درصد ،میراگر مایع پرهدار

of tuned liquid dampers under large amplitude

با عمق سیال  63میلیمتر ،تغییرمکان بام سازه را به ترتیب  2/17تا

)excitation, Journal of engineering mechanics, 124(4
(1998) 405-413.

 3/78 ،9/5تا  6/56و  2/28تا  6/76درصد بهبود بخشید.

[12] Y.-K. Ju, Structural behaviour of water sloshing

عمقهای مختلفی که برای سیال در خالل آزمایش در نظر گرفته

damper with embossments subject to random

شده است ،نشان میدهد که میتوان از پرههای این میراگر جدید در

excitation, Canadian Journal of Civil Engineering,

شرایط تنظیم ناصحیح میراگر مایع تنظیمشونده به منظور تنظیم

31(1) (2004) 120-132.

دقیق میراگر و غلبه بر ناهماهنگیهای احتمالی بهره جست.

[13] M. Tait, A. El Damatty, N. Isyumov, M. Siddique,

1059

1060  تا1047  صفحه،1399  سال،5  شماره،52  دوره،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر
liquid damper to reduce seismic response of a five-

Numerical flow models to simulate tuned liquid

storey building, Proceedings of the Institution of Civil

dampers (TLD) with slat screens, Journal of Fluids and

Engineers-Structures and Buildings, 171(4) (2018)

Structures, 20(8) (2005) 1007-1023.
[14] K.P. You, Y.M. Kim, C.M. Yang, D.P. Hong, Increasing

306-315.
[21] S. Das, S. Choudhury, Seismic response control by

damping ratios in a tuned liquid damper using

tuned liquid dampers for low-rise RC frame buildings,

damping bars, in: Key Engineering Materials, Trans

Australian journal of structural engineering, 18(2)

Tech Publ, 2007, pp. 2652-2655.

(2017) 135-145.

[15] J. Love, M. Tait, Nonlinear simulation of a tuned

[22] S. Ali, M.A. Kamran, S. Khan, Effect of baffle size

liquid damper with damping screens using a modal

and orientation on lateral sloshing of partially filled

expansion technique, Journal of Fluids and Structures,

containers: a numerical study, European Journal of

26(7-8) (2010) 1058-1077.

Computational Mechanics, 26(5-6) (2017) 584-608.

[16] S.M. Zahrai, S. Abbasi, B. Samali, Z. Vrcelj,

[23] N. Cavalagli, C. Biscarini, A.L. Facci, F. Ubertini,

Experimental investigation of utilizing TLD with

S. Ubertini, Experimental and numerical analysis of
energy dissipation in a sloshing absorber, Journal of

baffles in
[17] Z. Zhang, B. Basu, S.R. Nielsen, Tuned liquid column
dampers for mitigation of edgewise vibrations in

Fluids and Structures, 68 (2017) 466-481.

rotating wind turbine blades, Structural Control and

[24] S. Mazzoni, F. McKenna, M.H. Scott, G.L. Fenves,
OpenSees

command

language

manual,

Health Monitoring, 22(3) (2015) 500-517.

Pacific

Earthquake Engineering Research (PEER) Center, 264

[18] M.A. Goudarzi, P.N. Danesh, Numerical investigation
of a vertically baffled rectangular tank under seismic

(2006).

excitation, Journal of Fluids and Structures, 61 (2016)

[25] F. Sétra, Assessment of vibrational behaviour of

450-460.

footbridges under pedestrian loading, Technical guide
SETRA, Paris, France, (2006).

[19] R.O. Ruiz, D. Lopez-Garcia, A.A. Taflanidis, Modeling
and experimental validation of a new type of tuned liquid

[26] C. Chang, Mass dampers and their opسtimal designs

damper, Acta Mechanica, 227(11 (2016) 3275-3294.

for building vibration control, Engineering Structures,
21(5) (1999) 454-463.

[20] H. Enayati, S.M. Zahrai, A variably baffled tuned

چگونه به این مقاله ارجاع دهیم

S. Abbasi, A. Bathaei, S.M. Zahrai, Comparison of seismic performance of variably baffled
TLD and the optimal TMD, Amirkabir J. Civil Eng., 52(5) (2020) 1047-1060.
DOI: 10.22060/ceej.2018.15167.5842

1060

