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بر جنبه های گوناگون عملکرد این میراگرها تاکید می شود که مهمترین آن ها عبارتند در این تقسیم بندی 

از: چگونگی تامین منبع انرژی و مهارآن در زمان زلزله، طول دوره ی عملکرد آن و این که آیا پس از زلزله یا 

 می کنند. براساس نیاز سازه یکی از گروه ها را انتخاب خواهیم کرد.  پیش از آن نیز همچنان عمل

 1سیستم غیرفعال -1-2-1 

رکت سازه حخ به سیستم هایی هستند که نیاز به منبع انرژی خارجی ندارند. این ابزار از نیروهایی که در پاس

عاش در محل ترل کننده ی ارتد. در این گونه روش ها، عامل کنآن ها ایجاد می شود، بهره می گیردر داخل 

روع تحریک )مثال عمال تا قبل از تحریک سازه، بصورت غیرفعال می باشد. با ش مناسبی از سازه قرار می گیرد و

ی یا جرم را در زلزله(، سیستم کنترلی بکار افتاده و عملکرد کنترلی خود اعم از تغییر سختی، پریود، میرای

لیل جذب دبه حالت غیر فعال باز می گردد که به  پایان تحریک مجدداحین تحریک انجام می دهد و پس از 

داول کنترل روش های مت بخشی از انرژی وروی به سازه، احتماال خرابی جزیی یا کلی را در آن خواهیم دید.

 غیر فعال عبارتند از : 

 الف( میراگرهای فلزی تسلیمی

 ب( میراگر های ویسکواالستیک       

 صطکاکی             پ( میراگرهای ا

 ت( میراگرهای ویسکوز         

 ث( میراگرهای جرم هماهنگ شده 

 ج( میراگرهای سیال هماهنگ شده 

 د( میراگرهای آلیاژی

 
                                                           
1 Passive Control 
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 میراگرهای فلزی تسلیمی -1-2-1-1

بی با دانستن رفتار کریستالی فلزات مختلف، می توانیم رفتار میرایی این فلزات را در شرایط بارگذاری تناو

توانیم با فرم  مشاهده کنیم. می را خواص میرایی مطلوب در محدوده قبل از نقطه تنش تسلیمو بررسی نموده 

دادن یک قطعه فلزی به حالتی که در بارگذاری دینامیکی سازه رفتار میرایی از خود نشان دهد )عموما به 

ه به یکدیگر از این خاصیت به نحو شکل مثلث متساوی الساقین( و قرار دادن آن در محل اتصال اعضا ساز

مطلوب در اتالف و پراکنده سازی انرژی زلزله استفاده کرد. بایستی شکل، جنس و محل استفاده این دسته از 

میراگرها را طوری انتخاب کنیم که در طول عمر سازه، خواص میرایی آنها تحت عوامل مختلف تاثیر گذارنده 

، عموما بایستی دارای رفتار مناسب ساخت اینگونه میراگرها به کار می رود فلزی که برایدچار اختالل نگردد. 

تغییر هیسترزیس، دامنه خستگی باال، استحکام نسبی باال و عدم حساسیت زیاد نسبت به تغییرات درجه 

 صرف سازه به شده منتقل انرژی است، تغییرمکان به وابسته تحلیلی، لحاظ از که میراگر این  حرارت باشد.

فلزات  غیراالستیک تغییرشکل از میراگرها این در می شود.  رفته بکار قطعات در خطی غیر رفتار و تسلیم

 اتالف معمولی های سازه تمام در .شود می استفاده انرژی اتالف منظور به سرب و فوالد مانند شکل پذیری

ن میراگرها می توان به افزایش از مزایای ای .است متکی تسلیم از پس فوالدی اعضای شکل پذیری بر انرژی

کارایی سازه در مقابل زلزله به سبب تمرکز خرابی در نقطه ای مشخص از سازه اشاره کرد و این که پس از 

 زلزله به راحتی تعویض می شوند و از معایب این وسیله می توان به تغییر شکل دایمی پس از زلزله اشاره کرد.

 

 : میراگرفلزی تسلیمی1-1شکل
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 تیلرمیراگرهای ویسکوز  -3-2-2

این  در دو میراگر ویسکوز کاسه سیلندری و دیوار میراگر ویسکوز نسبتا چگالی اتالف انرژی پایین می باشد،

بدین معناست که تعداد قابل مالحظه ای از این میراگرهای سنگین جهت کنترل موثر پاسخ سازه های بزرگ 

مفهوم عبور سیال لزج از یک روزنه )مجرا( می تواند جهت کسب مزایای  مورد نیاز می باشد اما در عوض

 اتالف انرژی بیشتری از خود نشان می دهند. ،رد استفاده قرار گیرد. بدین طریق این میراگرهاومکانیکی م

دری که حاوی سیالی با غلظت زیاد می باشد تشکیل از یک پیستون سوراخ دار درون سیلن میراگرهای ویسکوز

 شده تشکیل حرارتی تغییرات نمودن خنثی برای غیرفعال فلزی ترموستات با منافذی از سرپیستونه اند. شد

استهالک  .است شده استفاده باال مقاومت با های درپوش از آن داخل محتویات داشتن نگه محصور برای است و

شود. در شکل زیر ساختمان  می این میراگر از طریق هل دادن و عبور مایع از داخل سوراخ پیستون انجام

 مربوط به این میراگر نشان داده شده است.

 

 
 میراگر ویسکوز تیلر: 3-2شکل 

 

جنس پیستون در این میراگرها از فوالد ضد زنگ می باشد که در یک کالهک سوراخ دار برنزی بر روی آن 

 .ن می باشد پر می کنندقرار دارد. درون سیلندر را از مایعی با لزجت زیاد که عموما روغن سیلیکو
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روغن سیلیکون حاوی اکسیژن و کوارتز است که ضمن ساکن و پایدار ماندن برای مدتی طوالنی، غیر قابل 

اشتعال و غیر سمی نیز می باشد. قشر جدا کننده آب بند در این میراگر دارای فناوری منحصر بفرد باالیی 

 می باشد. 

سال است که در بخش های  45بیش از  ت بخوبی اثبات شده است وکارایی این میراگر طی آزمایشات سخ

رابطه بین نیرو و سرعت در این میراگرها را می توان بصورت زیر  تجاری از آن استفاده شده است. نظامی و

 بیان نمود:

 

𝐹 = 𝐶 × 𝑉𝛼 

 

توجه به مشخصات ضریب میرایی که با  Cسرعت نسبی عبور سیال از روزنه،  Vنیروی ویسکوز،  Fکه در آن 

می  1.95تا  0.3یک توان که رفتار میراگر را بیان می کند که مقدار آن عموما از  αمیراگر تعیین می شود و 

اما تحقیقات فراوانی که در این زمینه انجام شده است، بهترین مقدار برای این پارامتر در بازه  تواند تغییر کند.

ویسکوز خطی می نامند، که در آن نیروی میراگر  را میراگر α=1با  پیشنهاد کرده اند. میراگرهای 1تا  0.3

 متناسب با سرعت می باشد. در این نوع میراگرها، میراگر رفتار کامال لزج خواهد داشت.

α میراگرهای با < 𝛼 و  1 > از یک  بزرگتر α را میراگرهای ویسکوز غیر خطی می نامند که میراگرهای با1

ینرسی در آن عمال کاربرد سازه ای ندارند ولی میراگرهایی با ژی کم و ماهیت نیروی اعلت اتالف انر معموال به

α  4-2در کم کردن بیشینه سرعت در تحریکات لرزه ای بسیار سودمند می باشند. در شکل  کوچکتر از یک 

 تصویر کشیده شده است.ه بفوق  سرعت در سه حالت-رابطه بین نیرو
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 فصل سوم

 پیشینه تحقیق
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این  .دکاهش تکان لرزه ای پیشنهاد کردن یک سیستم میرایی برای  1992در سال  1یمانزساو  نویکنستانت

تحقیق بر روی رفتار دینامیکی سازه ها مجهز به فنری فوالدی و میراگر ویسکوز انجام شد که نشان داده شد 

 .]5[ داین میراگرها رفتار ویسکواالستیک قوی ای از خود نشان می دهن

. ه ای پرداختو جداسازی لرز میراگر ویسکوز در جذب انرژی عملکردبه بررسی  1992در سال   ]6[ نویکنستانت

اویه ز قه با حضور )میراگر بصورت قطری باسه طب تحقیق در دو بخش، بخش اول تست بر روی سازه یک و

ایه را در پمایش کاهش دریفت و برش بر روی میز لرزان که نتایج آز ،درجه( و عدم حضور میراگر 35 احدود

 نمونه با میراگر نسبت به حالت بدون میراگر نشان داد. 

ه نتایج می توان حداکثر پاسخ های بدست آمده از نمونه سه طبقه را نشان می دهد. با توجه ب  1-3جدول 

د. جالب هش می دهبرابر کا 3تا  2گفت که اضافه کردن میراگر، پاسخ حداکثر قاب بدون میراگر را حدود 

ر هم در نیروی برشی موجود در جدول نیروی میراگاست که نیروی برشی هم کاهش پیدا کرد.  این توجه

  مشارکت دارد.

 

 
                                                           
1 Constantinou and Symans 

 ]6[: پاسخ های حداکثر سازه1-3جدول 
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بخش دوم تحقیق شامل تست هایی روی جداساز لرزه ای پل با حضور و عدم حضور میراگر ویسکوز می باشد. 

طراحی سیستم جداساز براساس مشخصات لرزه ای  اده شد.از چهار میراگر ویسکوز در سیستم جداساز استف

نتایج یک کاهش همزمان در تغییر مکان تکیه گاهی جداساز و نیروی منتقل در ژاپن بود.  برای طراحی پل

ویسکوز عدم  شده به زیرسازه پل را نشان داد. عالوه بر این آزمایش ها نشان دادند که جداسازی پل با میراگر

 . نشان می دهدورودی را  تحریکاتای فرکانسی در حساسیت به محتو

، درحالیکه میلی متر 37-44دامنه تغییرات تکیه گاهی بین   2-3مختلف موجود در جدول  تحریکدر سه نوع 

 می باشد. W 0.36-0.33برش پایه پل بین

 

 

 

 

سه طبقه فوالدی در یک ساختمان تست آزمایشگاهی بر روی  66 ، 1993در سال  ]7[ یمانزساو  نویکنستانت

. این آزمایشات بر روی ساختمان به چهار صورت دادند انجام، حرکت لرزه ای مختلف بود 5 تحت 4/1مقیاس 

  میراگر انجام گرفت. 2و  4و  6با  بدون میراگر و

 مختلف  یها کیشده تحت تحر ی:پاسخ پل جداساز: 2-3جدول 
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 فصل چهارم

 طراحی میراگرهای ویسکوز
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 خطی میراگر ویسکوزسازه با مثال طراحی  -4-2

ستیک ماندن قاب اولیه سازه زمانیکه تحت زلزله قرار می گیرد و محاسبه  ثابت میرایی میراگرها با با فرض اال

پاسخ سازه در  FEMAبرای نشان دادن روند  طراحی انجام شد. ،استفاده از فرمول های نسبت میرایی موثر

 محاسبه شد. FEMA273توسط سه گام پیشنهاد شده 

 

دهای قطری یک سازه سه طبقه فوالدی نشان داده شده در شکل جاسازی شدند. میراگر های ویسکوز در بادبن

 در هر طبقه از دو میراگرخطی استفاده شد)قاب یک و سه(.

 %18و نسبت میرایی موثر برای همه ی میراگرهای اضافه شده به سیستم  %2نسبت میرایی ذاتی سیستم 

نی در نظر گرفته شد. در جدول لیست پارامترهای میرایی بحرا %20. میرای موثر کل سیستم پیش بینی شد

  الزم سازه برای طراحی سیستم نشان داده شده است.

 

 

 : پالن و نمای سازه طراحی شده3-4شکل 

 

 شده یهندسه و مشخصات مودال سازه طراح :1-4جدول 
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 با فرض اینکه ثابت میرایی در همه میراگرها یکسان باشد، داریم:

 دریفت مودال بین طبقات برابر است با:

    

 نسبت میرایی موثرمیراگر:

 

 

 

 دست می آید:بنابراین ثابت میرایی هر میراگرب

  

 

چنانچه قبال هم گفته شد، قاب ثقلی زمانیکه تحت زلزله طرح قرار می گیرد االستیک باقی می ماند. مطابق 

 مشخصات طراحی لرزه ای ساختمان در تایوان، طیف شتاب برای این سازه از ضرایب زیر حساب می شود:

   

 

 ضریب اهمیت سازه Iضریب لرزه خیزی منطقه و  zکه 

 

 نرمالیزه می شود: %5برای نسبت میرایی  PGA  ،1gف شتاب طرح االستیک به یک طی

 

 

با استفاده از فرمول زیر  𝐶𝐷افزایش پیدا کرده است، ضریب اصالح میرایی  %20به  از آنجا که نسبت میرایی

 محاسبه می شود:
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