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در كاهش پاسخ لرزه ایي سازه  TLDمطالعه و بررسي بهينه یابي بهترین مکان ميراگر 

 های بتني 

 1سید علی موسوی   (B Titr 13pt)خط، 2 حداكثر درعنوان 

 دانشگاه طبری دانشکده مهندسی عمران،  –کارشناس ارشد سازه  -1 
  

 

 (Ali_mousavii@yahoo.com) رابط  نویسندهآدرس پست الکترونيکی 

 چکیده 

 

شاخه های مختلفی دارد که  رروش کنترل غیر فعال که یکی از راهکارهای مقاوم سازی و طراحی سازه ها در برابر زلزله است زی

با استفاده از حرکت مایع لزج درون سیلندر انرژی  TLDبه طور کلی میراگرهای یکی از این روش هاست.  Tldاستفاده از میراگرهای 

شود. میراگرهای ویسکوز به دلیل سادگی در نصب، قابلیت انطباق و هماهنگی با سایر اعضا و همچنین تنوع در ابعاد و مستهلک می

اندازه های آنها، کاربرد بسیاری در طراحی و مقاوم سازی پیدا کرده اند. در این میراگر از سیلیکون به عنوان سیال ویسکوز استفاده می 

با توجه به خاصیت فذ ایجاد شده در درون سیلندر میراگر، موجب تبدیل انرژی ارتعاشی به حرارتی می گردد.شود. عبور سیال لزج از منا

سازی می باشد. در طی زلزله این وسیله فعال داث و مقاومدارای کاربردهای زیادی در هر دو زمینه اح Tldجذب انرژی میراگرهای 

وهش های قبلی به ژدر پ ،دیل می کند و به عبارت دیگر انرژی وارده را جذب می کندشده و انرژی ورودی زلزله را به انرژی گرمایی تب

موضوع کاربرد این میراگر در سازه های مختلف پرداخته شده است لیکن دسته بندی مشخصی برای بررسی میزان تاثیر آن در انواع 

در این پژوهش هدف بررسی بهینه یابی وجود ندارد.  TLDبهینه یابی موقعیت مکانی محل قرار گیری میراگر به لحاظ  بتنیسازه های 

مایع در سازه های  TLDکاربرد میراگر و پیدا کردن بهینه ترین محل  کاهش پاسخ لرزه ای سازه های بتنی رد TLDمکانی میراگر 

تغییر شکل نسبی طبقه و  سازه،پارامترهایی همچون، تغییر مکان  تاثیر استفاده از این نوع میراگرها بر پاسخ سازه نظیراست، بتنی 

طبقه  25طبقات مختلف یک ساختمان  میراگرها با بررسی درعملکرد بهینه ترین  وخواهد شد بررسی و شتاب سازه ایی  برش طبقات

 . مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفتطبقه  5,10,15,25با قرار دادن میراگر ها در طبقات 

 بتنیکی تاریخچه زمانی، قاب خمشی ی، عملکرد لرزه ای، تحلیل دینامTLDواژه های کلیدی  میراگر های  

 

 

 مقدمه .1

با توجه به زلزله های اخیر کشور و غیر مقاوم بودن بخش وسیعی از ساختمان های موجود در کشور و با توجه به اهمیت 

بهینه ساختمان ها در مقابل زلزله ، بحث  زیاد و مسئله مقاوم سازی ساختمانها درمقابل لرزه های نیرو های لرزه ای و طراحی

جدیدی که در سالهای اخیر میان دانشمندان علوم ژئو تکنیک و مهندسین طراح سازه ها مطرح شده است طراحی نوع 

جدیدی از ساختمانها است که شامل یک سیستم مهاربند لرزه ای باشند که فقط در مقابل ارتعاشات مختلف ناشی از زلزله 

و در تحمل بارهای استاتیکی هیچ نقشی نداشته باشند که این مسئله باعث ساده سازی پیش بینی رفتار سازه عمل نموده 

 .تحت بارگذاری لرزه ای می شود 
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 تعریف میراگر .2

اند. ابزار کاهش بلند، ابزاری ابداع گردیده و استفاده شده هایساختمانبه منظور کاهش ارتعاشات ناشی از باد یا زلزله در 

سیستم هایی  (Passive) غیر فعالابزار کنترل   .اندهسازه بر اساس نیاز سیستم آنها به چند گروه تقسیم شد ارتعاشات

شود به حرکت سازه در داخل آنها ایجاد می پاسخکه در  نیروهاییخارجی ندارند. این ابزار از  انرژیهستند که نیاز به منبع 

 Friction) میراگر اصطکاکی (TMD) میراگر جرمی تنظیم شده،  (Base Isolation)بهره میگیرند. جدا ساز پایه

Damper) میراگر فلزی تسلیمی ، ADAS فعالدر کنترل   .االستیک از این گروهند ، میراگر ویسکوز و میراگر ویسکو 

(Active)تگاههای قابل کنترلی ها دس، پاسخهای سازه توسط انرژی خارجی وارده بر سازه کاهش می یابد. این سیستم

هستند که توسط ابزار کمکی همواره در حال وارد کردن نیروهای کنترلی به ساختمان هستند. به عنوان مثال کابلی به 

های فعال از غیر وارده زلزله به ساختمان نیرو وارد میکند. سیستم نیروهای برشیشود و در جهت خالف ساختمان وصل می

ها نه این گونه سیستمهای اجرایی و نگهداری را دارند. نمورغم عملکرد عالی، مشکل بزرگ هزینهفعال موثرتر هستند، اما علی

ه دستگاههای قابل کنترلی هستند ک (Semi-active) نیمه فعالهای سیستم  .میباشد (AMD) ای جرمی فعالمیراگره

ها انرژی به داخل سیستم تزریق های کنترل فعال نیازمند انرژی به مراتب کمتری هستند. در این سیستمنسبت به سیستم

 Variable) میراگر با مجرای متغیرشود و بنابراین پایداری در تمام مراحل باقی خواهد ماند. به عنوان نمونه میتوان از نمی

orifice) های غیر فعال موثرتر هستند، هرچند که نیمه فعال از دستگاههای سیستم. برای ایجاد سختی متغیر نام برد

و نگهداری را میطلبند. در عین حال اگرچه  سنسورهاهای اضافی برای شیرهای قابل کنترل، سیستم کنترل کامپیوتری، هزینه

ها را بسیار قابل توجیه های فعال کمتر است، ولی هزینه بسیار پایین اجرا و نگهداری، تعبیه این سیستمثیر آنها از سیستمتا

 .ستا ساخته

 TLD   شده یا میراگر مایع تنظیمتاریخچه  .3

های مهندسی سازهمیالدی برای کنترل ارتعاشات  1۹۸0هاست که از اواسط دهه های کنترل غیرفعال در سازهیکی از روش

ها ظرف این که شودمی تشکیل از یک یا چند مخزن حاوی مایعی که عمدتاً آب است، TLD کار رفته است. سیستمعمران به

زمانی که فرکانس  .شودها برای کاهش نوسانات سازه استفاده میدر قسمت باالی سازه نصب شده و از تالطم آب در این ظرف

ده به مخزن برابر با فرکانس طبیعی ارتعاشات مایع درون مخزن باشد، اختالف فاز موجود بین ارتعاشات تحریک اعمال ش

توانند در تحریکات شده می شود و به همین دلیل میراگرهای مایع تنظیمسبب استهالک انرژی می TLD تحریک و برش پایه

ر این هست که وزن آب + وزن مخزن و سیستم عایق اما مشکل عمده این میراگ.، رفتار نامطلوب سازه را بهبود دهندمختلف

های قویتری استفاده شود. تیرها و ستون باید وزن اختالف این تحمل برای و شودمی سازه کل وزن افزایش باعث …بندی و 

م رو به کند و عمالً اثر دمپینگ این سیستدر نتیجه موقع زلزله، سازه به دلیل جرم و سختی باالتر نیروی بیشتری جذب می

 .دهدای کاهش میشکل قابل مالحظه
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 ا در ساختمانمزایای استفاده از میراگره .4

   میرا کردن موثر و مطمئن انرژی ورودی زلزله -

 کاهش جابجایی ها و نیرو های اعضای سازه ای در هنگام زلزله -

  ایکاهش خسارات جانی، آسیب های سازه ای و غیر سازه -

  و پس لرزه هاحفظ عملکرد در هنگام زلزله  -

  دارا بودن تکنولوژی روز -

 دارای مزیت مکانیزم دورانی و رفع ایرادات میراگرهای اصطکاکی خطی -

  عدم نیاز به تعمیر و نگهداری در طول عمر سازه -

 نسبت به سایر سیستم های کنترلی اقتصادی میباشد -

 امکان اجرا به صورت نمایان به دلیل شکل ظاهری زیبا و خاص -

 

 ه های مورد تحلیلمعرفی نمون .5

 معرفی هندسه مدل 5-1

و  1، مشخصات هندسی مدل فوق الذکر در جدول طبقه هست 25قاب های خمشی مورد استفاده در مدلسازی که داری 

 نشان داده شده است. 1شکل 

 
 نمای کلی شماتیکی   1-شکل

 



 
 

 كنفرانس ملي بتن دهمين

 1397ماه  مهر 16 و 15

 مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی
 

 

4 

  

  
 sapار در نرم افز و محل میراگرها مدلسازی شدهجزئیات هندسی مدل  2-شکل 

 سازهجزئیات هندسی مدل  جدول  1- جدول

ارتفاع کل قاب از تراز 

 پایه

اندازه  تعداد طبقات

 دهانه

 نام قاب 

 قاب  متر 5  25 متر  75
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 نتایج خروجی تحلیل   .6

 بدون دمپر   -طبقه  25 پاسخ دینامکی ناشی از تحلیل دینامیکی  سازه  6-1

که یک زلزله نزدیک گسل می باشد مورد تحریک و  Northbridghزلزله  طبقه تحت رکورد 25در این بخش یک سازه 

تحلیل قرار می گیرد، سپس در این سازه دمپر در طبقات مختلف قرار داده شد، و مجددا تحت اثر زلزله نزدیک گسل مورد 

ین گردد. تغییر مکان سازه تحریک و تحلیل قرار گرفت. تا حالتی که بیشترین اثر مثبت در کاهش پاسخ دینامکی را دارد، تعی

 25در شکل زیر ارائه شده است. همچنین در شکل زیر برش پایه و شتاب سازه  Northbridgeطبقه با دمپر تحت زلزله  25

 طبقه بدون تحت همان زلزله را می توانیم مشاهده کنیم.

 

 Northbridge طبقه بدون دمپر تحت زلزله 25نمودار تاریخچه زمانی تغییر مکان سازه   3-شکل 

 

 Northbridgeطبقه بدون دمپر تحت زلزله  25نمودار تاریخچه زمانی برش پایه سازه  4-شکل 
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 Northbridgeطبقه بدون دمپر تحت زلزله  25نمودار تاریخچه  شتاب سازه  5-شکل 

 دمپر طبقه پنجم -طبقه  25 پاسخ دینامکی ناشی از تحلیل دینامیکی  سازه  6-2

که یک زلزله نزدیک گسل می باشد مورد تحریک و  Northbridghطبقه تحت رکورد زلزله  25یک سازه در این بخش 

تحلیل قرار می گیرد، سپس در این سازه دمپر در طبقه پنجم قرار داده شد، و مجددا تحت اثر زلزله نزدیک گسل مورد تحریک 

طبقه  25سخ دینامکی را دارد، تعیین گردد. تغییر مکان سازه و تحلیل قرار گرفت. تا حالتی که بیشترین اثر مثبت در کاهش پا

 25در شکل زیر ارائه شده است. همچنین در شکل زیر برش پایه سازه  Northbridgeبا دمپر در طبقه پنجم تحت زلزله 

 طبقه با دمپر در طبقه پنجم تحت همان زلزله را می توانیم مشاهده کنیم.

 

 
 Northbridgeطبقه دمپر در طبقه پنجم تحت زلزله  25نمودار تاریخچه زمانی تغییر مکان سازه   6-شکل 
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 Northbridgeطبقه دمپر در طبقه پنجم تحت زلزله  25نمودار تاریخچه زمانی برش پایه سازه  7-شکل 

 

 Northbridgeطبقه دمپر در طبقه پنجم تحت زلزله  25نمودار تاریخچه  شتاب سازه  ۸-شکل 

 دمپر طبقه پانزدهم– 25 پاسخ دینامکی ناشی از تحلیل دینامیکی  سازه  6-3

که یک زلزله نزدیک گسل می باشد مورد تحریک و  Northbridghطبقه تحت رکورد زلزله  25در این بخش یک سازه 

ثر زلزله نزدیک گسل مورد تحلیل قرار می گیرد، سپس در این سازه دمپر در طبقه پانزدهم قرار داده شد، و مجددا تحت ا

تحریک و تحلیل قرار گرفت. تا حالتی که بیشترین اثر مثبت در کاهش پاسخ دینامکی را دارد، تعیین گردد. تغییر مکان سازه 

در شکل زیر ارائه شده است. همچنین در شکل زیر برش پایه  Northbridgeطبقه با دمپر در طبقه پانزدهم تحت زلزله  25

 با دمپر در طبقه پانزدهم تحت همان زلزله را می توانیم مشاهده کنیم.طبقه  25سازه 
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 Northbridgeطبقه دمپر در طبقه پانزدهم تحت زلزله  25نمودار تاریخچه زمانی تغییر مکان سازه   ۹-شکل 

 

 Northbridgeطبقه دمپر در طبقه پانزدهم تحت زلزله  25نمودار تاریخچه زمانی برش پایه سازه  10-شکل 

 

 Northbridgeطبقه دمپر در طبقه پانزدهم تحت زلزله  25نمودار تاریخچه  شتاب سازه  11-شکل 
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 دمپر طبقه بیست و پنجم – 25 پاسخ دینامکی ناشی از تحلیل دینامیکی  سازه  6-4

ریک و که یک زلزله نزدیک گسل می باشد مورد تح Northbridghطبقه تحت رکورد زلزله  25در این بخش یک سازه 

تحلیل قرار می گیرد، سپس در این سازه دمپر در طبقه بیست و پنجم قرار داده شد، و مجددا تحت اثر زلزله نزدیک گسل 

مورد تحریک و تحلیل قرار گرفت. تا حالتی که بیشترین اثر مثبت در کاهش پاسخ دینامکی را دارد، تعیین گردد. تغییر مکان 

در شکل زیر ارائه شده است. همچنین در شکل زیر  Northbridgeست و پنجم تحت زلزله طبقه با دمپر در طبقه بی 25سازه 

 طبقه با دمپر در طبقه بیست و پنجم تحت همان زلزله را می توانیم مشاهده کنیم. 25برش پایه سازه 

 
 Northbridgeه طبقه دمپر در طبقه بیست و پنجم تحت زلزل 25نمودار تاریخچه زمانی تغییر مکان سازه   12-شکل 

 

 Northbridgeطبقه دمپر در طبقه بیست و پنجم تحت زلزله  25نمودار تاریخچه زمانی برش پایه سازه  13-شکل 
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 Northbridgeطبقه دمپر در طبقه بیست و پنجم تحت زلزله  25طبقه دمپر در  25نمودار تاریخچه  شتاب سازه  14-شکل 

 طبقه در همه حاالت مختلف  25 شی از تحلیل دینامیکی سازهکی نایمشاهده مجموع پاسخ دینام 6-5

که یک  Northbridghطبقه تحت رکورد زلزله  25در این بخش درنمودارهای زیر می توانیم تمامی حاالت مختلف سازه 

ایسه زلزله نزدیک گسل می باشدکه مورد تحریک و تحلیل قرار گرفته را مشاهده کنیم  درنمودارهای زیر می توانیم مق

نمودارهای نمودار تاریخچه زمانی تغییر مکان سازه، نمودار تاریخچه زمانی برش پایه سازه، نمودار تاریخچه  شتاب سازه را 

 مشاهده کنیم.

 

 Northbridgeطبقه تحت زلزله  25نمودار تاریخچه زمانی تغییر مکان سازه   15-شکل 
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 Northbridgeطبقه تحت زلزله  25نمودار تاریخچه زمانی برش پایه سازه  16-شکل 

 

 Northbridgeطبقه تحت زلزله  25نمودار تاریخچه  شتاب سازه  17-شکل 

 گیرینتیجه .7

که یک زلزله نزدیک گسل می  Northbridghطبقه تحت رکورد زلزله  25با توجه به اینکه در این پژوهش یک سازه 

   25و  15و  5فصل چهارم اشاره شد در این سازه دمپر در طبقات  باشد مورد تحریک و تحلیل قرار می گیرد، همانطوری که در

قرار داده شد تا محل بهینه میراگرها رو مشخص نماییم، بعد از قرار دادن هر میراگر در هر طبقه مجددا  سازه های مورد 

ثبت در کاهش پاسخ مطالعه تحت اثر زلزله نزدیک گسل مورد تحریک و تحلیل قرار گرفت. تا حالتی که بیشترین اثر م

در شکل های فصل چهارم اشاره  Northbridgeطبقه با دمپر تحت زلزله  25دینامکی را دارد، تعیین گردد. تغییر مکان سازه 

طبقه بدون تحت همان زلزله را می توانیم مشاهده کنیم. در زیر  25شده است. همچنین در شکل زیر برش پایه و شتاب سازه 

 ده است.به نتایج زیر ارائه ش
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 بعد از مدلسازی و انجام تحلیل های اجزاء محدود نتایج زیر در این پژوهش حاصل شد.

به  D,C,Bبدون میراگر  ساز و مدل  Aبا توجه به مقایسه نمودار  نمودار تاریخچه زمانی تغییر مکان بام مدل های  -

 6.4ر این طبقات شاهد کاهش به ترتبیب مشاهده کردیم که با  قرار دادن میراگر های دطبقه  25و15و  5ترتیب 

درصدی تغییرمکان تاریخچه زمانی نقطه بام بوده ایم باتوجه به بررسی نقطه جابجایی نقطه بام می   12.20و 32.63و

درصد بوده و  32.63توانیم نتیجه گیری کنیم که بیشترین کاهش تغییر مکان نقطه بام در طبقه پانزدهم به میزان 

رخ داده است که این کاهش تعییر مکان  25نزدهم بیشترین کاهش تغییر مکان نقطه بام  را در طبقه بعد از طبقه پا

درصد بوده است ، همچنین با توجه به نمودارهای تاریخچه شتاب نقطه بام مشاهده کردیم که  12.20به میزان 

رسی این اعداد می توانیم مشاهده درصد بوده است.با توجه به بر 6.4کمترین کاهش شتاب در طبقه پنجم به میزان 

 طبقه بوده است. 25کنیم که بهینه ترین محل قرار گیر ی دمپر ها در طبقه پانزدهم از طبقه ساختمان 

 

به ترتیب  D,C,Bبدون میراگر  ساز و مدل  A با توجه به مقایسه نمودار  نمودار تاریخچه زمانی برش پایه مدل های -

 12.15که با  قرار دادن میراگر های در این طبقات شاهد کاهش به ترتبیب مشاهده کردیم طبقه  25و15و  5

درصدی برش پایه تاریخچه زمانی بوده ایم باتوجه به بررسی نقطه جابجایی نقطه بام می توانیم  2۸.۸6و  54.57و

نزدهم به میزان نتیجه گیری کنیم نتیجه گیری کنیم که بیشترین کاهش برش پایه  با قرار گیری میراگر در طبقه پا

رخ داده است  25درصد بوده و بعد از طبقه پانزدهم بیشترین کاهش برش پایه  با قرار گیری میراگر در طبقه  54.57

درصد بوده است ، همچنین با توجه به نمودارهای برش پایه مشاهده کردیم  2۸.۸6که این کاهش شتاب به میزان 

درصد بوده است.با توجه به بررسی این اعداد می   12.15میزان  که کمترین کاهش برش پایه در طبقه پنجم به

طبقه بوده  25توانیم مشاهده کنیم که بهینه ترین محل قرار گیر ی دمپر ها در طبقه پانزدهم از طبقه ساختمان 

 است.

 5به ترتیب  D,C,Bبدون میراگر  و مدل  Aبا توجه به مقایسه نمودار  نمودار تاریخچه زمانی شتاب پایه مدل های  -

و 14.3۸و 7.۹4مشاهده کردیم که با  قرار دادن میراگر های در این طبقات شاهد کاهش به ترتبیب طبقه  25و15و 

درصدی تاریخچه زمانی شتاب بوده ایم باتوجه به بررسی تاریخچه زمانی شتاب نقطه بام می توانیم نتیجه  12.75

درصد بوده و بعد از طبقه  14.3۸قه پانزدهم به میزان گیری کنیم که بیشترین کاهش شتاب نقطه بام در طب

درصد بوده است  12.75رخ داده است که این کاهش شتاب به میزان  25پانزدهم بیشترین کاهش شتاب را در طبقه 

، همچنین با توجه به نمودارهای تاریخچه شتاب نقطه بام مشاهده کردیم که کمترین کاهش شتاب در طبقه پنجم 

درصد بوده است.با توجه به بررسی این اعداد می توانیم مشاهده کنیم که بهینه ترین محل قرار   7.۹4به میزان 

 طیقه بوده است. 25گیری دمپر ها در طبقه پانزدهم از طبقه ساختمان 

 

 مراجع  .8
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