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میراگر فلزی پوستهای تودرتو با رویکرد بهبود در رفتار هیسترزیس
علیرضا رئیسی ، *،1حمیدرضا میردامادی ،2محمدعلی رهگذر
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 1گروه مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی (واحد اصفهان (خوراسگان)) ،اصفهان ،ایران.
 2دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 3دانشکده مهندسی عمران و حمل ونقل ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
خالصه :با بهرهگیری از ایدهی مهار سازهها با استفاده از ابزارهای میراکنندهی انرژی زلزله ،میراگر نوینی به نام میراگر

پوستهای تودرتوی ناهمراستا توسط نگارندگان این پژوهش پیشنهاد شده است .ساختمان این میراگر از یک پوستهی

استوانهای بزرگ فلزی که سه پوستهی استوانهای کوچک را در برگرفته است ،ساخته شده است .برای ساخت این میراگر
از روشهای جوشکاری یا ریختهگری فلز میتوان بهر ه برد .چیدمان عضوهای پوستهای این میراگر در فرایند بارگذاری

لرزهای میتوانند بهسان فنرهای فرابازگشتی با ترکیب سری و موازی سبب باالرفتن عملکرد دستگاه شوند .برای ارزیابی

عملکرد دستگاه ،مدلهایی از این میراگر به روش آنالیز عددی (اجزا محدود) آنالیز و دادههای بدست آمده با دو نمونهی
آزمایشگاهی همسنجی شده است .نمودارهای چرخهای بدست آمده از آزمایش در هم سنجی نتایج عددی به کارگرفته

شده است تا داده های مهم مکانیکی مانند میرایی ،سختی مؤثر و نیروی تسلیم که برای استفاده از میراگرها در سازه ها

مورد نیاز است از آنالیز عددی معتبر بدست آید .دراین پژوهش برای ارتقا در عملکرد دستگاه و اندرکنش بیشتر عضوهای

داخلی این میراگر ،نسبتی برای ضخامت پوستهها پیشنهاد شده است و با تحلیل های عددی ،سودمندی درنظر گرفتن این
نسبت در ضخامت عضوهای داخلی میراگر با ارزیابی داده های مکانیکی بدست آمده و مقایسه آنها با نمونه های ابتدایی
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کنترل کنشگیر

میراگر هیسترزیس
میرایی انرژی

روش اجزا محدود

آزمون بارگذاری

به اثبات رسیده است .همچنین در نمودارهای چرخهای بارگذاری که از تحلیل های عددی بر روی این میراگر ارتقا یافته
حاصل شده است ،نتایج مناسب تری در میرایی انرژی و سایر ویژگی های مکانیکی برای این میراگر به دست آمده است.

 -1مقدمه

عامل فروپاشی در سازه نمیگردد ،امکان تغییرشکلهای فرابازگشتی

2

یکی از مهمترین چالشهایی که مهندسان سازه (و زلزله) با آن

در آنها مهیا شود .در این روش طراحی ،پارهی بیشینهی انرژی

روبهرو هستند ،حفظ ایمنی جانی ساکنان در برابر خطرهای ناشی

ورودی از زمینلرزه ،توسط این عضوها گرفته و میرا میشود [.]3-1

از زمینلرزه است .در طراحیهای سنتی ،همهی عضوهای سازه

بهرهگیری از سامانههای ویژهای که در سازه بتوان دیدگاه باال

بهگونهای طراحی میشوند که کارکرد آنها در برابر نیروهای جانبی

را پیادهسازی نمود به گسترش روشهای نوینی در طراحی سازه

مانند زمینلرزه ،در ناحیهی بازگشتی( 1ارتجاعی) قرار گیرد ،بدینسان

انجامیده است که با نام «مهار (کنترل) سازه »3شناخته میشود

در رویکردهای نوین طراحی ،سازهها به شیوهای طراحی میشوند که

که خود به رسته های گوناگونی :مهار کنشگر( 4کنترل فعال) ،مهار

عضوهای پایهای که فراهمکنندهی پایداری در سازه هستند با بیشینه

نیمه کنشگر (5کنترل نیمه فعال) و مهار کنشگیر( 6کنترل غیرفعال)،

مقاومت طراحی شوند و عضوهای ناپایهای که فروریزی جزیی در آنها
* نویسنده عهدهدار مکاتباتalireza_reisi@yahoo.com :

Elastic

2 Plastic
3 Control Structure
4 Active Ccontrol
5 Semi-active Control
6 Passive Control

1
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دسته بندی می شوند [ .]4بهرهمندی از روشهای مهار سازهها ،برای

بادبندهای کمانش تاب فلزی [ ]14 ,13را نیز نام برد .عملکرد

افزایش میرایی ،جایگزین روشهای پیشین طراحی سازههاشده است.

مکانیکی میراگرهای پرکاربردی که در باال بیان شد همگی برپایه ی

این سامانهها نقش عضوهای مهارکنندهی رفتار دینامیکی سازه را

جاری شدن ورق های فلزی در ساختمان میراگرها است گرچه

بهعهده میگیرند تا سهمی از انرژی ورودی از زمینلرزه را که  -در

به تازگی پژوهش هایی در ارتباط با به کارگیری مواد و متریال های

نبود آنها  -بهطور مستقیم به همهی عضوهای سازه منتقل میشود

ویژه با خواص برگشت پذیر باال نظیر استفاده از آلیاژهای حافظهدار

درخودگرفته و میرا کنند .با این رویکرد عضوهای مکانیکی ویژهای

[ ]16 ,15در عضوهای الحاقی به سازه ها نیز شده است ،ولی با توجه

برای سازهها تعریف و طراحی خواهد شد که بهوسیلهی آن بتوان

به توان بیشتر پوسته ها در برتافتن نیروهای خارجی ،برای اولین

عملکرد سازه را در تعریف عضوهای پایهای (پایدار) و عضوهای

بار میراگر لوله ای (پوسته استوانه ای) با فکر سادهی بهکارگیری

ناپایهای برای میرایی انرژی ورودی به سازه ،بهتر نمود .میراگرهای

لوله برای ساخت میراگر ،پیشنهاد و مورد آزمایش قرارگرفت [-17

کنشگیر که معرفی یک گونه ی کاربردی آن هدف این پژوهش است،

 .]19این میراگر با وجود سادگی ،از کارایی بسیار خوبی در برآوردن

بیشتر به سرچشمهی بیرونی انرژی نیاز نداشته و کنش آنها نیازمند

میرایی در سازه برخوردار است .میراگر پوسته ای هم راستا کوششی

حرکت (و سرعت) بارگذاری در سازه است .از کاربردی ترین افزارهای

در بهبود ساختمان میراگرهای پوسته ای و به کارگیری مفهوم دو

کنشگیر میرایی ،می توان میراگرهای جاریشونده( 1تسلیمی)،

یا چند سطح کنترل برای میراگرها است [ .]20درادامه برپایه ی

سایشی( 2اصطکاکی) و سیال لزج( 3ویسکوز) را نام برد []5

ساختمان میراگرهای پوسته ای ،میراگری معرفی خواهد شد که درآن

از بین پرکاربردترین سازوکارهای میرایی انرژی ،میراگرهای

از ترکیب چیدمان پوسته های استوانه ای در راستای افزایش عملکرد

جاری شونده ی فلزی است که در ساختمان آنها از مواد و مصالح

میراگرهای پوسته ای استفاده شده است.

فلزی با توانایی جاریشوندگی باال استفاده می شود .یکی از

 -2ساختمان میراگر

شناختهشدهترین افزارهایی که در این گروه میتوان نام برد با نام
میراگر ) 4(ADASشناخته میشود [ .]6این میراگر به شکل ساعت

ساختمان میراگر پیشنهادی براساس پوستههای استوانهای

شنی ساخته شده است .از گونههای پیشرفتهتر آن که برای بهبود

تودرتوی ناهمراستا ( 6)NESDطراحی شده است [ .]21شکل 1

عملکرد الگوی نخستین این میراگر پیشنهاد شده است با نام

شمای این دستگاه را نشان می دهد .این میراگر از چهار پوستهی

 (TADAS)5شناخته میشود که با بهکارگیری صفحههای فوالدی

استوانهای (یا لوله) به قطر بیرونی  219 ،406و  168میلیمتر و طول

سهگوش ،ساخته شده است [ .]7میراگر جاری شونده ی  Uشکل ،با

 150میلیمتر با ضخامتهای گوناگون برای پوستهها ساخته شده

استفاده از نوارهای باریک فوالدی  Uشکل ساخته شده است که در

است .همهی ابعاد به کار رفته براساس استاندارد لولههای سازمان

آزمونهای بارگذاری چرخهای ،رفتار مناسبی در میرایی انرژی از خود

نفت امریکا ،]22[ 7انتخاب شده است .قطرهای هریک از پوستهها با

نشان داده است [ .]8میراگرهای صفحهای شیاردار گونهی دیگری از

توجه به هندسهی قرارگیری لولههای درونی در لولهی بیرونی برگزیده

میراگرهای فلزی هست که از ورقهایی فلزی شیاردار (بازشو) ساخته

شده است .بنابراین ،با تغییر در ضخامت پوستههای بیرونی و درونی

شده است که در هنگام بارگذاری ،در آنها تغییرشکلهای خمیری

میتوان به بازهی ظرفیت وسیعی برای این میراگر دست یافت .از

درون صفحهای به وجود میآید [ .]9از میراگرهای شناخته شده

اینروی ابعاد پوستهها یکتا پنداشته شده است و تنها ضخامت آنها

دیگر می توان به میراگرهای فلزی شانهای [ ،]10میراگر آکاردئونی

تغییر خواهد کرد.
چیدمان پوستههای درونی به گونهای برگزیده شده است که

[ ،]11میراگر بلوکی فلزی [ ]12و با توجه به عملکرد هیسترزیس

بسان ترکیبی از فنرهای سری و موازی کار کنند .پوستهی بیرونی
Yield Damper
Friction Damper
Viscous Fluid Damper
Added Damping And Stiffness
Triangular Added Damping And Stiffness

1
2
3
4
5

 406.Pبه منزلهی پوستهی محیطی و عضو اصلی ،کارکرد هدایت
Nested-Eccentric-Shells Damper
APL Specification 5L, American Petroleum Institute
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شکل  .1میراگر پوستهای ]21[ NESD
]
21
[
NESD
damperشکل  :1میراگر پوستهای
Fig. 1.
Nested-eccentric-shells

شکل  .2شمای گوناگون بهکارگیری میراگر پوستهه ای تودرتو در قاب سازه []21
شکل  :2شمای گوناگون بهکارگیری میراگر پوستههای تودرتو در قاب سازه []21
Fig. 2. Schematic of NESD installations in diagonal and/or inverted-V braced frames

تنش کششی و فشاری را به پوستههای درونی ایفا میکند .از سویی

با توان کمتری -میتواند ادامه یابد.

با جاسازی لولههای درونی در لولهی بیرونی ،پایداری کلی میراگر نیز

شمای گوناگون جاگذاری میراگر پوستههای استوانهای ناهمراستا

افزایش خواهد یافت .دو پوستهی درونی  P.168نقش تکیهگاههای

در بادبندهای قاب سازه در شکل  2نمایان است .برای پیوند این میراگر

دستگاه را ایفا میکنند و در کنار هم بهسان دو فنر غیرخطی موازی

به تیرو ستون نیازی به ورق پیوند 1نمیباشد ،ولی برای پرهیز از کاهش

کارمیکنند .پوستهی  P.219با ترکیب دو پوستهی پیشین به شمای

یا افزایش زاویه  90درجهی تکیهگاههای میراگر ،سفارش میشود از

فنری سری کار خواهد کرد و پوستهی بیرونی  P.406نیز شمایی

اتصال گیردار خمشی برای تیر و ستون در قاب استفاده شود.

موازی با چیدمان فنرهای معادل پیشگفتهی پوستههای  P.219و

 -3مدلسازی عددی میراگر

 P.168خواهد داشت .از این رو میتوان به ترکیبی کارا از فنرهایی با
چیدمان سری و موازی در ساختمان میراگر دستیافت که در گونههای

چنانچه در پژوهش [ ]21بیان شده است ،در آنالیز مکانیکی برای

پیشین میراگرهای پوستهای بیمانند است .ایمنی دستگاه نیز در این

مدلسازی این میراگر در نرم افزار اجزاء محدود ،]23[ 2ویژگی مصالح

چیدمان افزایش خواهد یافت؛ چرا که اگر یکی از پوستههای بیرونی یا

Guest plate
ABAQUS, Version 6.13-1

درونی در هنگام بارگذاری گسیخته شود ،عملکرد کلی دستگاه  -البته
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[]24
مصالحCT20
شدهمصالح
آل شده
دهآل
ایده
تنش-کرنش
]24
[ CT20
کرنش ای
نمودارتنش-
شکل.3:3نمودار
شکل

Fig. 3. Stress-strain diagram defined in the software for CT20 Steel

شکل  .4تنش-رنگ مدل عددی میراگر در فشار (چپ) و کشش (راست)
شکل  :4تنش-رنگ مدل عددی میراگر در فشار (چپ) و کشش (راست)
Fig. 4. Stress contours and deformed shapes for NESD

بکار رفته شده در آنالیز چنانچه در شکل  3نشان داده شده است

محدود (استاتیکی غیرخطی) سهبعدی این مدلها برپایهی پروتکل

از نمودار سه خطی تنش-کرنش ایده آل شده ی مصالح [ ]24برای

بارگذاری پیشنهادی آژانس فدرال مدیریت بحران آمریکا [ ]26با ده

لوله هایی با جنس  CT20برپایه ی آیین نامه ی ]25[ GOST1

گام بارگذاری دوتایی (بیست گام) با ضریب افزایشی  1/4برای هرگام

استفاده شده است .نمودار تنش-کرنش ایده آل شده ی این درگام

انجام پذیرفته است .در نرمافزار برای مدلهای میراگر ،المان از جنس

نخست تعداد دوازده عدد مدل میراگر پیشنهادی با ضخامتهای

"پوسته "2با ویژگی  3S4Rو سختشوندگی ایزوترپیک ،4با پذیرش اثر

گوناگون برای پوستههای میراگر در نرمافزار مدلسازی گردید [.]21

تغییرشکلهای بزرگ 5و روش کاهش انتگرال 6در حل ،شناسانده شده

باتوجه به تأثیر ویژهی پوستهی پیرامونی در افزایش توان کلی میراگر،

است .شمایی از مدلسازی این میراگر را در حالت بارگذاری کشش و

سعی شده است از دوازده ضخامت دردسترس (اشتایل) از  6/4تا

فشاری در شکل  4نشان داده شده است.

 19/1میلیمتر برای لولهی شبیه به این پوسته ( )406.Pاستفاده
شود .برای پوسته های داخلی ( P.219و  )P.168نیز از سه ضخامت

Shell
Four-Node Reduction shell element
Isotropic hardening
Large deformation effects
Reduced integration

یکسان  8/7 ،6/4و  11/1میلیمتر استفاده شده است .آنالیز المان
ГОСТ 8733; Seamless cold and warm deformed pipes

1
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شکل  .5شیوه ی جاگذاری نمونه آزمایشگاهی در دستگاه بارگذاری چرخه ای
شکل  :5شیوهی جاگذاری نمونه آزمایشگاهی در دستگاه بارگذاری چرخهای
Fig. 5. Test setup of NESD

شکل  .6بیشینه تغییرشکل در کشش و فشار برای یک نمونه در واپسین چرخه بارگذاری []21
ن چرخه بارگذاری []21
واپسی
ی یک نمونه
NESDدرofکشش و فشار برا
شکل  :6بیشینه تغییرشکل
Fig.
در 6.
Maximum
displacement

 -4ساخت و آزمایش میراگر

بر اساس پروتکل بارگذاری فزاینده تا پیمودن سیکل کامل بارگذاری

برای هم سنجی داده های عددی ،دو نمونهی آزمایشگاهی

یا شکست عضوهای میراگر به شیوهی جابهجایی-کنترل 2انجام

همسان با دو مدل عددی ساخته و زیر بارگذاری برابر با پروتکل

شده است .هدف از آزمایش ،ارزیابی واقعی و همسنجی 3دادههای

بارگذاری پیشگفته قرار گرفتند .در ساخت میراگر برای پیوند

مدلهای عددی با دستکم دو نمونه واقعی بوده است .شیوه ی

پوستههای استوانهای در کالبد میراگر از روش جوشکاری قوس

جایگذاری یکی از این نمونه ها در شکل  5و بیشینه تغییرشکل در

الکتریکی 1استفاده شده است؛ ولی برای کاهش اثر مخرب جوشکاری

کشش و فشار برای این نمونه در واپسین چرخه بارگذاری در شکل 6

و افزایش عملکرد میراگر ،از روشهای ریختهگری فلز -گرچه هزینه

نشان داده شده است.

برتر است -پیشنهاد میشود .آزمایش نمونههای آزمایشگاهی میراگرها
)Shielded Metal Arc Welding (SMAW

Displacement control
Calibration
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همسان] []21
آزمایشگاهی
برای
بارگذارییچرخه
نمودار
برازش
شکل .7
همسان [21
عددی وآزمایشگاهی
مدلعددی و
یک مدل
ی یک
ایی برا
چرخها
نمودار بارگذار
برازش
شکل :7
Fig. 7. Load–displacement curve tests versus FEA results

در شکل  7نمودار چرخه ای هیسترزیس یکی از نمونه های

را میتوان در پیکربندی عضوهای میراگر وارسی نمود .مراد آنکه

آزمایشگاهی در برابر نمودار چرخه هیسترزیس مدل همسان عددی

عضوهایی که مشابه فنرهای سری در پیکرهی میراگر قرارگرفتهاند

برازش شده است .همان طور که در این شکل ،نشان داده شده است،

باید دارای سختی االستیک یکسانی داشته باشند تا یکی [عضو -فنر]

همگونی بسیار خوبی در نمودارهای بارگذاری عددی و آزمایشگاهی

زودتر (یا دیرتر) از دیگری از مرز تغییرشکل بازگشتی نگذرد .بنابراین

دیده می شود .هدف از همسنجی نمودار عددی و آزمایشگاهی در یک

در این میراگر ،جفت پوستهی  P.168و تک پوستهی  P.219باید

فرآیند رفت و برگشتی برای باز تعریف ویژگی های مکانیکی در گام

سختی االستیک برابری داشته باشند .برای انجام این کار ،از نگرهی

اول برای نمونه های همسان عددی و آزمایشگاهی بوده است و در گام

انرژی در آنالیز سازهها (قانون دوم کاستیگلیانو) میتوان بهره برد

بعدی تسری یافته های این هم سنجی به سایر نمونه های عددی به

[ .]27رابطهی ( )1برای به دست آوردن سختی حلقه (پوستهی دو

منظور تأیید نمودارهای چرخه ای آنها انجام پذیرفته است.

بعدی) با توجه به شکل  8پیشنهاد نموده است.
M ∂M
rdθ
EI ∂p

 -5پیشنهاد رابطهای برای بهسازی نسبت ضخامت پوستههای
درونی میراگر

()1

با واکاوی در عملکرد مکانیکی میراگر پیشنهادی می توان به این

cos θ dθ

نظر گرفته شود تا عضوهای میراگر به بیشترین اندرکنش در هنگام

0

B

=M
( F + p )r.cos θ ; where p → 0
2

نکته رسید که برای افزایش عملکرد کلی میراگر باید راهکاری در

θ

∫=

A

y

θ

∫

0

Fr 3
y A B = EI

در رابطهی باال  y A/ Bاندازهی جابهجایی نقطهی  Aنسبت به
1

تالش نیروهای درونی برسند .برای دسترسی به این هدف باید روندی

 Bدر یک قطاع حلقه است .برای دستیابی به نسبت ضخامت بهینه

برگرفته شود که در اثنای ورود میراگر به مرز رفتار غیرخطی همهی
عضوهای درونی آن بهیکباره رفتار غیرخطی داشته باشند .این سازوکار

Deflection
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برایبرای
دوبعدی)
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سختی]27
سختی [
برآورد
دوبعدی)
(پوسته
حلقه
قطاع
شکل :8
Fig. 8. Loop segment (two-dimensional shell) to estimate hardness

شکل  .9زاویهی عضوهای درونی میراگر
angleیراگر
theیofدرونی م
عضوها
 damperزاویهی
 membersشکل :9
Fig. 9. The
internal

برای پوستههای درونی میراگر ،نیروی قطاع های عضوهای نشان داده

دوازده مدل عددی سازگار با رابطهی پیشنهادیِ نسبت ضخامت

شده در شکل  ،8به روش تحلیل ماتریسی محاسبه شده است سپس

بهینهی پوسته های درونی در نرمافزار المان محدود ،مدلسازی و

بنا به اصل سازگاری تغییرمکان ها با هم اندازه انگاشتن تغییر مکان

آنالیز عددی شده است .این مدلها با نام کوتاه شده M-NESD1

برای نقطه تماس قطاعی از پوستهی  ،P.219با زاویهی  150درجه،

شناسه شده است .ضخامت پوستههای این دوازده مدل در جدول 1

با قطاعی از پوستهی  P.168به زاویههای  160درجه (و  200درجه)،

نگاشته شده است.
در تحلیل عددی مدلها براساس سفارش آییننامه شورای

(شکل  ،)9که از رابطه ی ( )1بدست می آید ،نسبت ضخامت بهینه

فناوری کاربردی آمریکا ،]28[ 2بیشینهی تغییرشکل پالستیک

برای این دو پوسته با رابطهی ( )2پیشنهاد می شود.
()2

= 1.7
P .168

t

P .219

) (Dtدر تحلیل چرخهای ،پنج برابر تغییرشکل جاریشدن

t

Modified-NESD
)Applied Technology Council (ATC-24
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جدول  .1ضخامت مدلهای عددی برای میراگر M-NESD
Table 1. Thickness
numericalبراof
for M-NESD
ی میراگر
modelsهای عددی
ضخامت مدل
جدول :1

شمارهگذاری

ضخامت هر عضو [میلیمتر]

۶.۴۰

۶.۴۰

۳.۲۰

۶.۴۰

۳.۲۰

۱۰.۳۰

۶.۴۰

۷.۱۰

۸.۷۰

۴.۸۰

۸.۷۰

۴.۸۰

۱۴.۳۰

۳.۲۰

۱۱.۱۰

۸.۷۰

۸.۷۰

۱۱.۱۰

۶.۰۰

۱۱.۱۰

۶.۰۰

۱۵.۹۰
۱۱.۹۰

۱۱.۱۰

۹.۵۰

۱۴.۳۰

۱۷.۵۰
۱۲.۷۰
۱۹.۱۰

۴.۸۰

۶.۰۰
۷.۹۰
۷.۹۰

۱۴.۳۰

۷.۹۰

۱۴.۳۰

شکل  .10سنجندههای مکانیکی در تحلیل غیرخطی چرخهای
شکل  :10سنجندههای مکانیکی در تحلیل غیرخطی چرخهای
Fig. 10. Mechanical parameters in the nonlinear cyclic analysis

) ،(δyدر هر راستا (مثبت و منفی) پنداشته شده است .سایر

دربردارندهی :نیروی جاریشدن ) ،(Qyنیروی نهایی ) ،(Quنسبت

سنجندههای مکانیکی در چرخههای بارگذاری 1براساس پروتکل

نیروی جاریشدن به نهایی ) ،(mبیشمقاومت کششی ) ،(nسختی

بارگذاری پیشگفته در تحلیل المان محدود غیرخطی برای مدلها

االستیک ) ،(Keضریب سختی دوم در فشار ) ،(cضریب سختی دوم

در شکل  10نشان داده شده است .این سنجندههای مکانیکی که

در کشش ) (tو سختی مؤثر ) (Keffاست که در جدول  2برآورد

1

شده است .چنانچه در این جدول نمایان است اندازه ی همه ی

Hysteretic loops
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جدول  .2سنجندههای مکانیکی برای مدلهای میراگر M-NESD
جدول  :2سنجندههای مکانیکی برای مدلهای میراگر
Table 2. Mechanical parameters for M-NESD

شمارهگذاری
۰.۳۶

۰.۲۷

۰.۱۵

۵.۶۸

۲.۰۶

۱۷.۹۵

۰.۲۰

۰.۱۴

۵۵.۲۶

۹.۰۴

۰.۲۱

۰.۳۳

۷.۳۱

۰.۳۳

۲.۴۷

۰.۳۲
۰.۳۳
۰.۳۲
۰.۳۴
۰.۳۳
۰.۳۲
۰.۳۴
۰.۳۳
۰.۳۲

۰.۲۲
۰.۲۲

۲۳.۳۹

۰.۱۹

۱۱.۰۴

۰.۲۱

۵.۹۴

۰.۲۳

۴.۶۸

۳۱.۲۶

۱۳.۱۱
۳۹.۰۳

۰.۲۴
۰.۱۸
۰.۲۰
۰.۱۸

۰.۱۴
۰.۱۲
۰.۱۴
۰.۱۴
۰.۱۵
۰.۱۴
۰.۱۳
۰.۱۴
۰.۱۴
۰.۱۳

۴۰.۶۰

۸.۱۰

۱.۳۰

۷۴.۴۷

۴.۴۰

۱.۱۶

۳۷۶.۲۰

۲۱.۸۹

۲۸.۳۰

۵.۶۰

۷.۵۵

۳۷.۹۰

۷.۶۰

۲۲.۰۰

۲۷.۱۴

۲۶.۶۰

۱۳.۵۶

۳۲.۲۰

۷۲.۴۸

۱.۲۱
۱.۲۶

۵.۳۰

۱.۱۹

۶.۴۰

۱.۲۳

۱۳۸.۱۵

۰.۶۳

۵۶۶.۷۸

۰.۶۵

۳۳.۱۰

۲۵.۲۰

۵.۰۰

۱.۱۸

۱۷.۴۲

۳۰.۰۰

۶.۰۰

۱.۲۱

۳۹.۷۰

۱۲۳.۰۵

۳.۸۰

۲۴.۰۰

۴.۸۰

۱۸.۰۰

۸۴.۸۷

۰.۶۷

۲۲۶.۳۲

۲۰.۹۰

۹۷.۳۳

۳.۶۰

۱.۱۵

۱.۱۳
۱.۱۷
۱.۱۲

۴۶۸.۲۳
۲۶۰.۶۰

۱۶۵.۱۲

۲۹۷.۲۱
۶۷۷.۰۴

جدول  .3نسبت میرایی برای مدلهای میراگر M-NESD
Table
Dampingی3.
ratio
for
راگر
ی مدلهای م
یی برا
M-NESDیرا
جدول  :3نسبت م

۵۱

۶.۳۴

۴۸

۶.۰۴

۴۸

۶.۰۷

۴۶

۴۵
۴۷
۵۰
۴۸
۴۸
۴۹
۴۷
۴۸

۴۷

۱۳۵۸

۸۶۱۵

۳۹۵۸

۲۳۹۰۳

۵.۷۵

۲۵۷۵

۵.۵۹

۱۵۳۶

۵.۹۷

۴۷۳۴

۲۸۲۳۸

۶.۰۲

۳۰۸۴

۱۸۵۵۳

۲۳۱۲

۱۴۱۸۴

۵۹۱۴

۳۵۹۶۳

۶.۲۴
۶.۰۳
۶.۱۳

۵.۹۲
۶.۰۸

۶.۰2

۰.۶۵

۲۴۳.۵۸

۱۹۳.۴۴

۰.۶۴

۰.۶۴

۴.۲۰

۱۹.۰۰

۰.۶۲

۴۶.۱۷

۰.۶۵
۰.۶۴
۰.۶۳
۰.۶۴
۰.۶۵

۱۲۳.۷۲
۵۷.۲۵

۱۴۴.۴۵
۳۰۳.۰۹
۸۷.۲۳

۱۶۶.۷۶

۳۶۹.۵۰

۱۰۴.۶۴

۱۹۰.۷۲
۴۴۲.۶۹

شمارهگذاری

۱۴۸۱۱
۸۵۹۴

۱۷۳۶۷

۲۸۶۳

۱۲۷۶۷

۲۰۴۶

۳۰۵۷۰

۵۰۶۷

۲۰۱۳۹

۳۴۰۳

میانگین

سنجنده های مکانیکی مدلهای بهسازی شده ی M-NESD

(هیسترزیس) استفاده شده است .هر یک از سنجندههای  Ahو Ae

در سنجش با مدلهای بهسازی نشده  ،]21[ NESDبه شکل

نمایانگر اندازهی انرژی میرا شده و اندازهی انرژی انباشت شده در

چشمگیری افزایش یافته اند.

یک چرخهی کامل بارگذاری غیرخطی است .اندازهی نسبت میرایی از
چرخههای بارگذاری برای هریک از مدلهای میراگر  M-NESDدر

برای برآورد نسبت ویرایی ویسکوز رابطهی ( )3برای نسبت

جدول  3برآورد شده است.

میرایی ویسکوز [ ]29از چرخهی بارگذاری غیرخطی چرخه ای
29
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شکل  .11توان نهایی مدلها در سنجش با نسبت n/m
شکل  :11توان نهایی مدلها در سنجش با نسبت n/m
Fig. 11. The ultimate force of the models in n/m ratio

A
4π A
h

()3

e

=

eq

برروی ویژگیهای مکانیکی میراگر انجام خواهد شد و رابطههای

ξ

کاربردی در این زمینه باروش برازش منحنی پیشنهاد خواهد شد.
برای عیان تر شدن بهسازی ضخامت پوسته های درونی ،مدلهای

با توجه به برآورد نسبت میرایی برای هر مدل ، M-NESD

نمودار شکل  11بر پایهی نسبت  n/mو تاب نهایی مدلها برای

میانگین نسبت میرایی  47درصد بهدست آمده است که این اندازه

مدلهای ابتدایی  NESDو مدلهای بهسازی شده ی ،M-NESD

از نسبت میرایی برای دستگاه میراکنندهی انرژی بدون بهرهمندی از

ترسیم شده است .چنانچه از این نمودار برمیآید یک رابطهی باژگونه

ساختار پیچیده و هزینه باال ،بسیار مناسب میباشد .اندازه ی میرایی

میان تاب نهایی مدلها با نسبت افزایشی توان کششی به فشاری

با بهسازی در ضخامت پوسته ها 4 ،درصد نسبت به مدلهای بهسازی

وجود دارد .این پدیده چنانچه در نمودارهای شکل  12نمایان است

نشده افزایش یافته است .از سویی با دقت در نمودار شکل  6دیده

برای سختی مدلها نیز پیشبینی میشود .با نگاه به این نمودارها

می شود که مساحت زیر منحنی ( ) Ahدر چرخه های هیسترزیس در

دیده میشود سختی مدلها با افزایش نسبت توان کشش به فشار،

نمونه ی آزمایشگاهی اندکی کمتر از نمونه ی عددی است .این اندازه

رابطهای کاهنده دارد .میتوان اینطور بیان کرد که هرچه توان کلی

در حدود  3درصد برآورد شده است .از این رو برای برآورد نسبت

دستگاه در تنش نهایی و سختی افزایش مییابد رفتار میراگر در

میرایی ،در اندازه های درج شده برای  Ahبا رویکردی پرواانگارانه این

کشش و فشار همگونتر میشود.

سنجنده با  5درصد کاهش در جدول  3درج شده است.

نمودار شکل  13برای ارزیابی بهتر رفتار مکانیکی مدلها ترسیم
شده است .در این نمودار تعداد ن ُه جفت از مدلهای بهسازی شده و

 -6کاوش در داده های مکانیکی

نشده که دارای ضخامت یکسان برای پوستههای  406.Pو 219.P

ش پیشین دادههای دوازده مدل عددی میراگر پیشنهادی
در بخ 

هستند و تنها در پوستهی  168.Pدارای ناهمسانی هستند ،ترسیم

که ضخامت پوسته های داخلی آنها بهسازی شده بود ،بدست آمد،

شده است .چنانچه در این نمودار دیده میشود با بهسازی در نسبت

در این بخش با نگاه به دادههای بدست آمده از آنالیز عددی در این

ضخامت پوستههای درونی میراگر ،توان کلی میراگر افزایش مییابد.

پژوهش با مقاله [ ،]21سنجشهایی با کمک نمودارهای کاربردی

این رفتار میتواند در اثر اندرکنش بیشتر پوستههای درونی در میراگر
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شکل  .12سختی مدلها در سنجش با نسبت t/c
نسبت t/c
سنجش با
مدلها در
شکل :12
Fig. 12.
The stiffness
ی in
سختt/c
ratio

شکل  .13سختی و تنش جاریشدن برای مدلهای بهسازی شده و نشده
نشده
شده و
بهسازی
stressهای
forی مدل
شدن برا
تنش جاری
 :13modelsسختی و
شکل
Fig. 13.
The
stiffness
and
the NESD
vs M-NESD

باشد ،چرا که این پوستهها به شیوهی پیوسته و همزمان وارد ناحیه

نسبی سختی مؤثر به سختی االستیک ،پیشتر
برای سنجش
ِ

غیرخطی میشوند و رفتار کلی بهتری برای میراگر در برخواهند

سنجندهای با نام  Srدر جدول  2برای بیان نسبت سختی مؤثر به

داشت.

سختی بازگشتی شناسه شده است .با توجه به این سنجنده و نسبت
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Sr
نسبتSr
برابرنسبت
دربرابر
میراییدر
نسبتمیرایی
.14نسبت
شکل:14
شکل
Fig. 14. Damping vs Sr ratio

االستیک یایا مؤثر
سختی االستیک
به سختی
وابسته به
پالستیک وابسته
تغییرشکل پالستیک
 .15تغییرشکل
شکل :15
شکل
مؤثر
Fig. 15. Plastic deformation is dependent on elastic or effective stiffness

میرایی ،نمودار شکل  14برازش شده است .در این نمودار مدلهای

همچنین برای برآورد بیشینه تغییرشکل پالستیک میراگر

با تاب جاریشوندگی باالتر ،اندازهی  Srکمتری دارند .از سویی در

پیشنهادی وابسته به سختی االستیک یا سختی مؤثر ،نمودار شکل 15

مدلهای بهسازی شده با افزایش  ،Srنسبت میرایی افزایش مییابد؛

برازش شده است .چنانچه از این نمودار برمیآید بیشینه تغییرشکل

درحالی که این روند در مدلهای بهسازی نشده باژگونه است .این

پالستیک نمیتواند کمتر از یک کرانهی کمینهای باشد .این اندازه

پدیده نیز در راستای گفتار پیشین در افزایش عملکرد بهتر مدلهای

برای مدلهای  ،NESDبه نزدیک  30میلیمتر و برای مدلهای

بهسازی شده است.

 ،M-NESDنزدیک به  20میلیمتر برآورد شده است.
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 -7نتیجه گیری

افزایش سنجنده های مؤثر مکانیکی مانند نیروی جاری شدن و نیروی
نهایی و همچنین سختی بازگشتی و فرابازگشتی بودیم.

در این پژوهش گونهی نوآورانهای از یک ابزار میراکنندهی انرژی
زلزله در سازه پیشنهاد شده است .اگرچه این میراگر دارای نکتههای
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