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 چکیده

یکی از رویکردهایی این انرژی باید به نحوی جذب و تلف شوند. . شودیبه سازه منتقل م یالرزه یانرژ یادیدر طول زلزله مقدار زهدف: 

این ابزار سختی و میرایی سازه را افزایش  باشد.کنترل غیرفعال می ابزارای مورد توجه زیادی قرار دارد، استفاده از که برای اتالف انرژی لرزه

های بلند مرتبه با و امه مقایسه پاسخ دینامیکی سازهناین پایانیکی از اهداف داده و برای عملکرد به نیروی خارجی نیاز ندارند. بنابراین، 

ملکرد در کنترل پاسخ سازه دارد. عکه بهترین  است و شناسایی میراگری ویسکوز، اصطکاکی، فلزی و ویسکواالستیکهای بدون میراگر

و توزیع مناسب این ابزار در طبقات نقش اساسی در عملکرد بهینه  طراحی بهینه پارامترهای میراگر مطالعات گذشته نشان داده است که

 ها با و بدون اندرکنشطراحی بهینه میراگرها و ارزیابی عملکرد سازه ،دارد. بنابراین یکی از اهداف این مطالعه در کنترل پاسخ سازه این ابزار

شود. این در حالی اثر خاک زیر پی نادیده گرفته می ،های مرسومدر تحلیل و طراحیو شناسایی طبقات نیازمند میراگر است.  خاک و سازه

اشته باشد. بنابراین در این مطالعه قابل توجهی دزه اثر های بلند ممکن است روی پاسخ ساپذیری خاک مخصوصا در سازهاست که انعطاف

 های با و بدون میراگر با یکدیگر مقایسه شده است.های بلند مرتبه با و بدون اندرکنش در سازهپاسخ دینامیکی سازه

شود، میراگر استفاده می هایی که برای طراحی بهینه پارامترهای میراگرها و شناسایی طبقات نیازمندیکی از روش شناسی پژوهش:روش

از این روش برای طراحی و شناسایی طبقات نیازمند میراگر برای میراگرهای ویسکوز،  نامهپایانروش تئوری کاهش پاسخ است. در این 

 های مجهز به میراگر اصطکاکی فرض شده است که میراگر در همه طبقاتهمچنین در سازهفلزی و ویسکواالستیک استفاده شده است. 

و  20ها با و بدون میراگر و همچنین اثر اندرکنش خاک و سازه، دو ساختمان بنابراین برای مقایسه پاسخ دینامیکی سازهنصب شده است. 

مدل  و تعیین طبقات نیازمند میراگر،طراحی پارامترهای میراگرها  برایطراحی شدند. در ادامه  طبقه با سیستم قاب خمشی پیرامونی 30

آور غیرخطی قرار سازی و تحت آنالیز پوشمدل Openseesن لحاظ شده است، در نیز در آها که اثر اندرکنش ین ساختماندو بعدی از ا

براساس  Openseesدر نرم افزار  هایراگراز م یصحت سنج یک یتداا یراگر،طبقه با م 30و  20 یهاساختمان یسازقبل از مدل گرفتند.

های پیچشی در مفصل ها با فنرها رفتار غیرخطی سازهدر این مدل .انجام شد یقبل یقاتصورت گرفته در تحق یو عدد یشگاهیآزما یکارها

های مجهز به  میراگر و همچنین اثر اندرکنش خاک و سازه مقایسه پاسخ دینامیکی سازه ، برایاًنهایتسازی شده است. تیر و ستون مدل

 دینامیکی غیرخطی با ده رکورد زلزله حوزه دور قرار گرفتند.ها تحت آنالیز در پاسخ سازه، سازه

اندرکنش در تحلیل و  در نظر گرفتن اثرتئوری کاهش پاسخ نشان داد که روش نتایج بررسی عملکرد سازه بر اساس  :هایافته

یکی غیرخطی، استفاده طراحی باعث افزایش طبقات نیازمند میراگر شده است. از طرفی، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل دینام

از میراگرهای ویسکوز، اصطکاکی، فلزی و ویسکواالستیک به صورت قابل توجهی پاسخ جابجایی، دریفت طبقات و برش پایه را 

درصد در ساختمان  49و  56، 54دهد. به طوری که میراگر فلزی پاسخ جابجایی، دریفت و برش پایه را به ترتیب تا کاهش می

طبقه کاهش داده است. همچنین لحاظ کردن اندرکنش خاک و سازه در  30درصد در ساختمان  53و  42، 42طبقه و  20

درصد در قاب  6و  1طبقه و  20درصد در قاب  14و  5تحلیل و طراحی، جابجایی و دریفت طبقات بدون میراگر را به ترتیب تا 

ست که این افزایش در حالت نصب میراگر بیشتر از طبقه نسبت به حالت بدون اثر اندرکنش خاک و سازه افزایش داده ا 30

 حالت بدون میراگر بود.

ویسکوز، اصطکاکی، فلزی و ویسکواالستیک  هایمیراگر از میانهای حاصل از تحلیل دینامیکی، بر اساس یافته گیری:نتیجه

سازه داشتند. بنابراین مجهز کردن  ترین و میراگر فلزی و ویسکواالستیک بهترین عملکرد در کنترل پاسخمیراگر ویسکوز ضعیف

و قابل اعتمادی برای کنترل پاسخ سازه خواهد بود. نتایج نشان داد که  مطمئنها به میراگر فلزی یا ویسکواالستیک راه سازه

به  دهد. اما این افزایش در سازه مجهزپذیری را افزایش میاصلی و سازه مجهز به میراگر، شکلاثر اندرکنش در هر دو سازه 

 پذیری سازه خواهد شد.میراگر بیشتر بود. بنابراین عدم در نظر گرفتن اندرکنش بین خاک و سازه باعث کاهش شکل

 آورلیل دینامیکی غیرخطی، آنالیز پوش، تحبار زلزلهاندرکنش خاک و سازه، ، غیرفعال میراگرهایسازه بلند،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه-1-1

ل شهر توانند کتعدادی قوی هستند به طوری که می و ی از آنها کوچک و بی اهمیتکنند. تعدادمردم همیشه با زلزله زندگی می

 دهنده نشان ایران خیزیلرزه بندیپهنه نقشهاز طرفی د. نها شوو باعث مرگ انسان ها آسیب بزنندرا خراب کنند و به زیرساخت

هایی که به اشت. بنابراین طراحی و ساخت سازهمصون پند زلزله توان در مقابل اثرای از کشورمان را نمینقطه یچکه هاست  این

 یبرا یراه یزلزله در جستجو یمحققان در مهندسدر دو دهه اخیر، . الزامی است ها پایدار باشدبتوانند در مقابل زلزله طور مناسب

 در سازه یسخت ندهیافزا یهاو المان راگرهایچون م ییهستند. استفاده از ابزارها نیزم یتحت حرکت قو ایخسارات سازه کاهش

د. در روش نشویم میتقس رفعالیفعال و غ مهیکنترل سازه به سه دسته فعال، ن یهاروش یموارد است. به طور کل نیاز جمله ا

بوده و برای کنترل پاسخ سازه زلزله متنوع  ایاز طرف باد و  یاعمال یرویفعال پاسخ سازه براساس مشخصات ن مهیکنترل فعال و ن

کنترل ممکن است  یهاتمسیس نیا در دسترس نباشد.ای باشد که ممکن است در حین رخداد لرزهنیاز به نیروی خارجی می

از سوی دیگر ابراز کنترل غیرفعال برای عملکرد نیازمند نیروی خارجی  باشند. یکیدرولیجک ه ایسنسور و  ه،یمنبع تغذ کیشامل 

 راگریکه در م یزاتیمشخصات و نوع تجه هزلزله و باد وابسته نبوده و تنها ب یاز سو یاعمال یرویبه ن رفعالیغ ستمیس .نیستند

ها باشند. به توانند گزینه مناسب و در عین حال اقتصادی برای کنترل پاسخ سازهمیها این سیستموابسته است.  ،استفاده شده

ها ستمیس نیاستفاده از ا فعال به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است.ریکنترل غ هایستمیامروزه استفاده از سهمین دلیل، 

 ،یجرم ،یمیتسل ،یاصطکاک یهاراگریم دهد.یم شیزاسازه اف یطراح یدر مقاومت اصل رییسازه را بدون تغ یاتالف انرژ تیظرف

ای وارد به سازه و با عمل این ابزار با جذب انرژی لرزه باشند.یفعال مریاز جمله ابزار کنترل غ یاژیو آل کیسکواالستیو ،سکوزیو

های اصلی سازه )تیر و ستون( االستیک باقی شوند که المانکنند و در عین حال باعث میه را تلف میواردای پالستیک انرژی لرزه

هستند، از  یمستهلک کننده انرژ یراگرهایم یبلند که دارا یهاساختمان یو طراح لیمعمول و مرسوم تحل یهادر روشبمانند. 

 یو طراح لیصلب تحل ییهاگاههیو سازه با تک شوندیسازه صرف نظر م ریخاک ز یریپذخاک و سازه و انعطاف رکنشاثر اند

های بلند در سازهاًدهد که در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه مخصوصدر حالی که مطالعات انجام شده نشان می. گرددیم

ثابت شده قطعا  هیسازه از مدل پا-خاک ستمیس نکهیبا توجه به اباشد. ضروری می ،اندمرتبه که روی خاک نرم احداث شده

مطالعه  نیبگذارد. بنابرا ریسازه تاث یهاپاسخ یتواند به شدت رویدارد که م زین یباالتر ییراینسبت م ستمیس نیو ا رتریپذانعطاف

 باشد.می یبا درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه ضرور یجاذب انرژ یراگرهایم یبلند دارا یهادرباره عملکرد سازه

 
 

 بیان مسئله و ضرورت تحقیق -1-2

های تیر ای، تشکیل مفصل پالستیک در انتهای المانرخداد لرزه یوارده به ساختمان در ط یخارج یاتالف انرژ یبرا یزممکان یک

 یزممکان یکعنوان  بهدهد. باشد. این عمل در بسیاری از موارد باعث خسارت به سازه شده و مقاومت کلی سازه را کاهش میمی

مخصوصا ابزار کنترل  مورد توجه هستند. یاتالف انرژ یباال یتظرف یلفعال به دل یمهو ن یرفعالکنترل غ هاییستمس یگزین،جا

های اصلی سازه در اتالف انرژی وارده نقش کمتری را ایفا کنند و االستیک شوند که المانای باعث میفعال با جذب انرزی لرزهغیر

 هاو ستون یرهاسازه شده و ابعاد ت یاقتصاد یممکن است منجر به طراح یراگرسازه مجهز به م یک یطراح یجهنتباقی بمانند. در 

حال  ینابزار در ع اینشود. سازه رفع می شده و مشکالت ناشی از تشکیل مفصل پالستیک در المان تیر و کاهش مقاومت کوچکتر

 یاتالف انرژ یتو ستون دارند، ظرف یرت هاینسبت به المان یحال که ابعاد کوچکتر یندر ع یعنی .دارند ییباالانرژی اتالف  یچگال

ساده آن با روش المان محدود و مدل  یساز یهشب یفلز یراگرهایابزار مانند م یناز ا یبرخ یگرد یت. مزباشدیم یادآنها ز در

 .است یدرفتار آنها مف ییو شناسا یکه در طراح باشدیم یاضیر

تاکنون تحقیقات مختلفی به روش آزمایشگاهی و عددی در خصوص انواع میراگرها انجام شده است، اما در بسیاری از کارهای 
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ای درخصوص میراگر برای آن است. بنابراین الزم است تا مطالعه ترین و بهترینعملی تقاضای کارفرمایان همواره انتخاب مناسب

ای مشخص گردد. از های سازهمقایسه عملکرد این میراگرها در یک سازه یکسان انجام گردد تا میزان تاثیرگذاری هرکدام بر پاسخ

عدم در نظر گرفتن آن ممکن است دهد که و میرایی سازه را تحت تاثیر قرار میسوی دیگر خاک زیر فونداسیون مشخصات مودی 

ر از واقعیت شود. در نتیجه انجام تحقیق برای مقایسه تاثیر در نظر گرفتن و عدم در نظر گرفتن این اثر در های دومنجر به پاسخ

 باشد.های بلند مرتبه ضروری میسازه

 

  اهداف تحقیق-1-3

ای وارده های اصلی سازه در اتالف انرژی لرزهزلزله و کاهش نقش المانها برای محافظت در برابر نیروی قوی با توجه به نیاز سازه

در دو دهه گذشته ابزار کنترل ارتعاش برای باشد. ضروری می ،کننداستفاده از ابزاری که انرژی وارده را جذب و تلف می ،به سازه

رل پاسخ سازه و کاهش نقش اعضای سازه در اتالف کنت اند. هدف این ابزار،و افزایش ایمنی توسعه یافته هاکاهش آسیب به سازه

و شناسایی  های بلند مرتبه با و بدون میراگرهای غیرفعالامه مقایسه پاسخ دینامیکی سازهنهدف از انجام این پایانباشد. انرژی می

. بنابراین، از چهار میراگر ویسکوز، اصطکاکی، فلزی و میراگری است که بهترین عملکرد در کنترل پاسخ دینامیکی سازه را دارد

طبقه تحت ده رکورد حوزه دور استفاده  30و  20دو ساختمان  جابجایی، دریفت و برش پایهویسکواالستیک برای کنترل پاسخ 

د مرتبه ممکن است های بلنعدم در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه در سازه ،پذیری خاک زیر پیبا توجه به انعطافشده است. 

بین اندرکنش  ،ی بدون میراگرهادر این مطالعه برای مقایسه پاسخ دینامیکی ساختمان از انتظار منجر شود. بنابراین به نتایج دور

ها در حالت با خاک و سازه در تحلیل و طراحی در نظر گرفته شده است. همچنین تاثیر میراگرها روی پاسخ دینامیکی ساختمان

 ها نصب نشده است، مقایسه شده است.کنش خاک و سازه نیز بررسی و با حالتی که میراگر در ساختماناثر اندر

 

 روش انجام تحقیق -1-4

آن براساس  یدرنظر گرفته شده و طراح یفوالد یقاب خمش یستمبا س یطبقه فوالد  30و  20مطالعه دو ساختمان  یندر ا

 ینکهسال انجام شده است. سپس با فرض ا 50درصد در  10 یزلزله با سطح خطر احتمال فراگذشت خراب یبرا یجرا یهانامهیینآ

 50درصد در  2 یبا سطح خطر احتمال فراگذشت خراب یاسطح باالتر )زلزله یکارتقا عملکرد به  یها، تقاضاساختمان ینا یبرا

دو  ینا ین کارا یاستخراج شده است. برا طیف کاهش پاسخوش براساس ر یراگربه م یازمندسال( وجود داشته باشد، طبقات ن

به جهت  ین،آور قرار گرفته است. عالوه بر اپوش یکیاستات یلمدل شده و تحت تحل Opensees ردر نرم افزا ر،ساختمان مذکو

اثر انجام شده  ینحاظ ادر دو حالت با لحاظ و بدون ل یسازمدلسازه –فونداسیون -خاکعدم لحاظ اثر اندرکنش  یالحاظ  یرتاث

 Openseesدر نرم افزار  یراگراز هر چهار م یصحت سنج یک تدابا یراگر،طبقه با م 30و  20 یهاساختمان یسازاست. قبل از مدل

 یراگر،م یازمندطبقات ن ییپس از شناسا .انجام شده است یقبل یقاتصورت گرفته در تحق یو عدد یشگاهیآزما یبراساس کارها

ده رکورد زلزله حوزه دور تحت  عدادها با تسازه ینبر عملکرد سازه، ا یراگرچهار م ینهر کدام از ا یگذاریرتاث یزانم یسهمقا یبرا

 ییرمکانشامل، حداکثر تغ هایلتحل ینبدست آمده از ا یهاقرار گرفته است. پاسخ یرخطیغ یزمان یخجهتار ینامیکید یلتحل

 شده است. یسهمقا یکدیگرسازه با  یههر کدام از طبقات و برش پا یاطبقه ینب ینسب ییرمکانهرکدام از طبقات، حداکثر تغ

 

 امهنساختار پایان-1-5

  باشد که به صورت زیر تدوین شده است:امه حاضر دارای پنج فصل مینپایان

 باشد.امه مینو ساختار پایان ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، مبانی و فصل اول شامل مقدمه

های کنترل فعال، نیمه فعال و غیرفعال پرداخته شده و های کنترل ارتعاش سازه شامل روشدر فصل دوم به معرفی انواع روش

امه از ابزار کنترل غیرفعال جهت بررسی ابزار میرایی نمزایا و معایب آنها بررسی شده است. در ادامه به توجه به این که در این پایان

پرداخته شده ت، به معرفی انواع میراگرهای غیرفعال شامل میراگرهای اصطکاکی، فلزی، ویسکوز و ویسکواالستیک استفاده شده اس



 3                                                                                                 مقدمه

 

مشخصات دینامیکی آنها و روش طراحی تاریخچه مختصری از کارهای صورت گرفته در این زمینه آورده شده است. همچنین و 

 برخی آنها به طور مفصل بیان شده است.

 .پرداخته شده استها و طراحی فونداسیون و شمعطبقه مورد مطالعه  30و  20های به بررسی قاب امهناین پایاندر فصل سوم از 

آفزار اُپنسیس پرداخته شده است. با توجه به این که در ها در نرمهای اصلی، فونداسیون، شمعسازی سازهی مدلدر ادامه به نحوه

ها استفاده شده است، به بررسی فلزی، ویسکوز و ویسکواالستیک جهت مجهز کردن قاباین مطالعه از چهار میراگر اصطکاکی، 

ه سازی میراگرهای نام برده شده بررسی شدافزار اُپنسیس پرداخته شده و در آخر صحت مدلسازی این میراگرها در نرمنحوه مدل

 . است

در ادامه پس از  خته شده و طبقات نیازمند میراگر شناسایی شد.ها پردابه ارزیابی عملکرد سازهابتدا  امهنفصل چهارم پایاندر 

بر اساس ها شتاب نگاشت انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی طبقه، برای 30و  20های طراحی پارامترهای طراحی میراگرها در قاب

یراگر و بدون میراگر و قاب با اثر مختلف اعم از قاب محهز به م هایلتبا حا قاب مقیاس شده و بهویرایش چهارم  2800استاندارد 

میراگرها نتایج نیرو و جابجایی به دست آمده و تاثیر خاک و ه و بدون اثر اندرکنش خاک و سازه اعمال شدند. اندرکنش خاک و ساز

 .بررسی قرار گرفتندمورد در پاسخ سازه 

 پیشنهاداتایی در زمینه کار انجام شده پرداخته شده است.ای از نتایج به دست امده آورده شده و به ارائه در فصل پنجم خالصه

 

 



 

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 های کنترل سازهروش-2-1

 مقدمه-2-1-1

ها برای بارهای استاتیکی سازه ، ایناینبر عالوه ء کامل از جامعه مدرن هستند. ها یک جزها و پلهای مهندسی نظیر ساختمانسازه

باد و زلزله هستند. این بارهای دینامیکی  همچونهای مهندسی در معرض بارهای دینامیکی مختلفی اند. اما سازهطراحی شده

ها به خاطر نیاز سازهشوند. از این رو، میها سانانتوانند باعث حرکت شدید و پایدار شده و در نتیجه باعث آسیب به زندگی می

های مهندسی در دو دهه اخیر توسط محققان رشد توجه به کنترل ارتعاش سازه ،برای محافظت در برابر بار زلزله و نیروی قوی باد

ی شدید و ارهای دینامیکاز ب هایک راه برای محافظت سازه ،کرده است. براساس اینکه یک سازه چگونه با زلزله سر وکار دارد

 3فعال، و نیمه2، غیرفعال1کنترل فعالهای باشد که به روشکنترل ارتعاش می هایروشاستفاده از  جلوگیری از آسیب به آنها

 .(Kerboua et al. 2014) شوندبندی میطبقه

 

 های کنترل غیرفعالسیستم -2-1-2

 باشد. ابزار کنترل غیرفعالها میسازه ارتعاش کنترل برای اعتماد قابل و ساده رویکرد یک غیرفعال کنترل هایروش از استفاده

 شوندمی کنترل سازه خواص تغییر با خودکار طور به نیستند. این ابزار نیروی خارجی هیچ نیازمندبرای عملکرد  و نبوده کنترل قابل

 جداساز و مکمل، غیرفعال میرایی ای،سازه میرایی تواند بهمی غیرفعال کنترل. به مشخصات نیروی اعمالی به سازه وابسته نیستند و

 تغییر یا شده القا انرژی کردن میرا با سازه پاسخ کاهش غیرفعال، کنترل در .(Garrido et al. 2014) بندی شودغیرفعال طبقه

باعث شده است که این رویکرد  خارجی نیروی به نیاز عدم. شودمی انجام خارجی نیروی هیچ به وابستگی بدون سازه، فرکانس در

میراگر مایع ویسکوز  میراگر آلیاژی، میراگر فلزی تسلیمی، اصطکاکی، میراگر جرمی، میراگر. ل بسیار مورد استفاده قرار بگیرددر عم

 اندشده استفادههای مهندسی در سازه میزیآ موفقیت صورت به که هستند روش کنترل و میراگر ویسکواالستیک جزو این

(Fallah and Ebrahimnejad 2013). 

 

 فعالکنترل  هایسیستم -2-1-3

 .(Kerboua et al. 2014) توجهی هستندفعال قابل کنترل بوده ولی برای عمل کردن نیازمند نیروی قابل کنترل هایسیستم

موقع و یک سنسوری که در سازه جایگذاری شده است، ادغام ه های بابزار کنترل فعال همیشه با یک منبع تغذیه، کنترل کننده

های هستند. سیستم کنترل تاندون فعال شامل کابل 4های تاندون فعالندهشوند. یکی از مهمترین ابزار کنترل فعال، کنترل کنمی

، میرا کردن ارتعاش باشند. در کنترل تاندون فعالکننده، ابزار کنترل کننده، و سنسور میفوالدی پیش تنیده قطری، قرقره، فعال

 شود، انجام میهستندهای قرار داده شده در کنار سازه وصل قطری پیش تنیده که به محرک هایبا کنترل نیرو روی تاندون

(Yanik et al. 2014) .سونگ وکونستانتین (Soong and Costantinou 1994)  اهمیت و ضرورت کنترل فعال در مهندسی

توزیع شده و عمران را ذکر کردند. در حقیقت در این سیستم پیچیده یک الگوریتم کنترل هوشمند با استفاده از یک سنسور 

نیروی اعمال شده به سازه، نیروی کنترل مورد نیاز برای کاهش پاسخ سازه در طول زمان را از طریق یک مکانیزم فعال مناسب 

                                                                                                                                                                        
1 Active controll 
2 Passive controll 
3 Semi active controll 
4 active tendon controllers 



 

 

های تلویزیون نصب ها و برجهای کنترل فعال است که در ساختمانیکی از طرح 5فعال میراگر جرمی تنظیم شونده کند.تعیین می

نیازمند  آن است که این میراگر های مهندسیفعال برای سازه رای کاربرد میراگر جرمی تنطیم شوندهزرگ بشده است. یک مانع ب

قوی فقط  هایافزارمنبع ذخیره خارجی بزرگی است که ممکن است در طول حرکت قوی زمین در دسترس نباشد. نیاز به سخت

های کنترل فعال این نگرانی وجود دارد. نیست بلکه در تمام روش فعال موضوع نگران کنندهدر کاربرد میراگر جرمی تنظیم شونده 

های کنترل فعال برای تنظیم ابزار سیستم غیرفعال برای تقاضاهای الگوریتماز فعال بررسی شدند که در آن بنابراین ابزار نیمه

 .(Fallah and Ebrahimnejad 2013) دشوای استفاده میمختلفی در طول رخداد لرزه

ارتعاش های ارتعاش در نزدیک سنسوربرای احساس ارتعاش سازه دهد که یک نمودار از یک کنترل فعال را نشان می 1-2شکل  

برای خنثی شود. می کننده به محرک فرستاده کنترل میان از عبور از اند. سیگنال ولتاژ خروجی سنسور بعدنصب شده هاکننده

 کنندشود. سنسورهای میانی ویبره کلی را در سازه حس میسیگنال به محرک فرستاده می ،کردن حرکت تیر و میراکردن ارتعاش

(Heganna and Joglekar 2016). 

 

 
 (Heganna and Joglekar 2016) نمودار کنترل فعال یک نمونه تیر-1 -2شکل 

 

 

 فعالکنترل نیمه هایسیستم -2-1-4

 مکانیکی انرژی کردن اضافه طرفی از .باشندمی زیادی نیروی نیازمند عملکرد برای اما هستند مفید فعال کنترل هایسیستم اگرچه

 هایسیستم استفاده از به مندیعالقه اشکاالت این. شود سازه در پایداری مشکل آمدن وجود به باعث است ممکن هاسازه به

 به نسبت هااین سیستم. کنندمی ایجاد سازه، در پایداری مشکل ایجاد بدون را مناسبی میرایی که دهدمی افزایش را فعالنیمه

فعال ابزار نیمه 2-2مطابق شکل . (Öncü-Davas and Alhan 2019) دارند نیاز کمتری نیروی به فعال های کنترلسیستم

یعنی آنها قابل کنترل هستند و برای عمل کردن نیاز به نیروی کمی دارند.  ،ترکیبی از جنبه مثبت ابزار فعال و غیرفعال هستند

 )ابزار کنترل غیرفعال( متشکل از تغییر هوشمندانه مشخصات )مثل اینرسی، سختی و میرایی( ابزار خاصفعال رویکر نیمهدر واقع 

عملکرد نسبی خوب و دارای پذیر، فعال پایدار، انطباقهای نیمهشود. در کل سیستمای است که کنترل میوصل شده به سازه

 .(Garrido et al. 2014) باشندمی یکننده نیروی کمترمصرف

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
5 Active tuned mass damper (ATMD) 



   تحت اثر بار زلزله غیرفعال مختلف یراگرهایم یبلند دارا یاثر اندرکنش خاک و سازه در سازه ها                                                         6

 

 

 روش کنترل غیرفعال  روش کنترل فعال

 ابزار غیرفعال  ابزار فعال

 غیرقابل کنترل  قابل کنترل

  عدم نیاز به نیرو  نیازمند نیروی زیاد
 
 

 کنترل نیمه فعال

 ابزار نیمه فعال 

 قابل کنترل 

 نیازمند نیروی کم 
 

 (Kerboua et al. 2014) های کنترل سازهنمودار  مقایسه روش-2 -2شکل 

 

 6میراگرهای  ویسکوز-2-2

  میراگرهای ویسکوز معرفی-2-2-1

تلف  شود که باید جذب و از طریق گرماو پتانسیل تبدیل می ده به دو صورت انرژی جنبشیای انرژی واردر طول رخدادهای لرزه

ترین شود. بنابراین رایج)آسیب به سازه( جذب می 7های قوی بخش زیادی از انرژی وارده با عمل هیسترزیکشود. اما برای زلزله

باشد. این رویکرد همیشه موثر نیست مخصوصا در موقعی سختی می ها در برابر زلزله افزایشرویکرد مهندسان برای محافظت سازه

 30تا  20هایی استفاده کردند که میرایی را شود. از این رو مهندسان از تکنیکای میافزایش نیروی لرزهکه محیط باعث تشدید و 

 ویسکوز ها استفاده از ابزار کنترل غیرفعال مانند میراگرهای ویسکوز است. میراگرهایدهد. یکی از این تکنیکدرصد افزایش می

 سال اوایل و 1980 سال اواخر در مهندسی هایسازه در استفاده برای آنها. شدندمی استفاده هوافضا و نظامی هایسازه در ابتدا در

 در انرژی ابزار اتالف و ایپایه جداساز مورد دو هر در ی ویسکوزمیراگرها .(Ras and Boumechra 2016) شدند طراحی 1990

 کاهش را تغییرشکل تقاضای تنها نه هستند زیرا توجه مورد هاسازه عملکرد افزایش برای این میراگرها .هستند مفید سازه کنترل

 مینأت به قادر که است این ویسکوز میراگرهای منحصر به فرد مشخصه یک. دهندمی کاهش نیز را نیرو تقاضای بلکه دهندمی

بار  نوع دو هر برای میراگرها این(. است زیاد میراگر فیزیکی اندازه با مقایسه در انرژی اتالف )باشند می انرژی اتالف باالی چگالی

 3-2شکل  همانطور که در. (Narkhede and Sinha 2014) هستند موثر و مفید مدت )زلزله( بار بلند و (مدت )بار ضربه کوتاه

باشند که در یک سیلندر پر شده با مایعی هایی مینشان داده شده است، میراگرهای ویسکوز شامل یک سر پیستون برنزی با روزنه

 باشد. روغنو یا یک نوع شبیه به روغن می 8درون سیلندر معموال یک ترکیب از سیلیکون با ویسکوزیته باال قرار دارند. مایع

 .است پایدار حرارت برابر در زیاد زمانی بازه و در ندارد، ضرر محیط برای نیست، سمیو  اشتعال قابل است، مایعی ساکن سیلیکون

شود. مایع درون سیلندر تقریبا ها اتالف میمایع روزنهکند انرژی به وسیله موقعی که سر پیستون در داخل مایع حرکت می

ی حرکت میله پیستون، حجم مایع کاهش گیرد، در نتیجهناپذیر است و وقتی که میراگر در معرض نیروی فشاری قرار میتراکم

شود. جلوگیری می 9تگرشود. این نیروی نامطلوب با استفاده از انباشتی میحجم مایع باعث تولید نیروی بازگش یابد. کاهشمی

رود کند. درحالی که میله پیستون عقب میشود، کار میجابجا میآوری و ذخیره مایعی که بوسیله میله پیستون انباشتگر با جمع

                                                                                                                                                                        
6 Viscous damper 
7 hysteretic 
8 Silicone 
9Accumulator 



 

 

یک  (Kang and Tagawa 2013)کانگ و تاگاوا . (Ras and Boumechra 2016)اد شده مایع را بیرون خواهد کشید خال ایج

ن ابزار از سه (. ای4-2یسکوز را پیشنهاد دادند )شکل دارای میراگر و 10کلنگی تعاش غیرفعال براساس مکانیزم االسیستم کنترل ار

کلنگی در اعضای مهاربندی فقط نیروی  ه است. در سیستم اتالف انرژی االکلنگ و میراگر ویسکوز تشکیل شد قسمت مهاربند، اال

میله، ارتباط بین  شکل تغییر شود. آنها ابتدا با بررسیشود. در نتیجه مشکل کمانش مهاربند نادیده گرفته میکششی تشکیل می

کلنگی را توسعه  ساده شده سیستم اتالف انرژی اال تغییر مکان قاب با تغییر شکل میراگر را ارائه دادند و بر این اساس مدل آنالیزی

م ای برای قاب خمشی سه و شش طبقه با و بدون میراگر بررسی کردند. نتایج نشان داد که این سیستدادند. در ادامه پاسخ لرزه

. شورون برای مقایسه نصب شدند توانایی باالیی در بهبود عملکرد سازه دارند. این سیستم پیشنهاد شده در قاب مهاربندی قطری و

یسکوز موقعی که در معرض تحریک سینوسی نیم چرخه برای توصیف میراگر و (Narkhede and Sinha 2014)نارخده و سینها 

قرار دارند، یک مطالعه آزمایشگاهی انجام دادند. همچنین برای ارزیابی عملکرد سازه با میراگر ویسکوز در معرض بارگذاری شوک 

ای را سخ سازهکوتاه مدت، فرموالسیون عددی و مطالعه عددی انجام داده و تاثیر شاخص سرعت و نسبت میرایی مکمل روی پا

یک تحقیق عددی روی قاب  SAP2000افزار با استفاده از نرم (Ras and Boumechra 2016) راس و بومچرابررسی کردند. 

های مختلفی برای مکان نصب ربندیطبقه مجهز به میراگر ویسکوز قطری انجام دادند. آنها همچنین پیک 12خمشی فوالدی 

میراگر ارائه داده و با هم مقایسه کردند. آنالیز قاب مجهز به میراگر ویسکوز و قاب ساده، نشان داد که میراگر ویسکوز پتانسیل 

 .ود ظرفیت اتالف انرژی سازه داردباالیی در بهب

 

 

 
 (Ras and Boumechra 2016) اجزای یک میراگر ویسکوز-3 -2شکل 

 

                                                                                                                                                                        
10 seesaw energy dissipation system 
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 (Kang and Tagawa 2013) کلنگی برای کاربرد میراگر ویسکوز طرح اال-4 -2شکل 

 

 

 پارامترهای طراحی میراگر ویسکوز-2-2-2

ک سازه را با و بدون میراگر ویسکوز بررسی ای یبا مطالعات عددی عملکرد لرزه  ) 2016Ras and Boumechra( راس و بومچرا

اند که به سرعت حرکت، ویسکوزیته مایع و اندازه روزنه پیستون وابسته ( مشخص شدهPاین میراگرها با یک نیروی مقاوم )کردند. 

 است.

 

(1-2) P = Cd. (ud
. )

α
. sin(ud

. ) 

 

(2-2)   ud(t) = u0 . sin (ω. t) 

ای نماینده αزمان و  tفرکانس بارگذاری،  ωدامنه جابجایی،  u0ثابت میرایی،  dC سرعت بین دو انتهای میراگر، ůdکه در آن 

باط ارت 5-2 شکل باشد. 1است که به خواص ویسکوزیته مایع و پیستون وابسته بوده و مقدار آن ممکن است کمتر یا مساوی 

 دهند.نوع میراگر ویسکوز را نشان می 3 براینیرو جابجایی ارتباط  2-6شکل سرعت و -نیرو
 

 

 (Ras and Boumechra 2016) ارتباط نیرو سرعت در میراگر ویسکوز-5 -2شکل 



 

 

 

 (Ras and Boumechra 2016) میراگر ویسکوز تباط نیرو و جابجایی درار-6 -2شکل 

 

خطی نامیده میراگر ویسکوز غیر α>1این ابزار میراگر ویسکوز خطی و برای  α=1آنها رفتار میراگر را مشخص کردند به طوریکه با 

نشان داده شده است  5-2همان طوری که در شکل  در عمل کاربردی دیده نشده است. α<1شوند. همچنین برای میراگر با می

را نشان  αهای مختلفی برای شکل 6-2شکل  دهد.میراگر غیرخطی نیروی میرایی بزرگتری را نسب به دو نوع دیگر نتیجه می

اگرها یکسان است اما مقدار ضریب میرایی زیر حلقه محصور شده برای میر مساحت ،دهد. در فرکانس بارگذاری استفاده شدهمی

 :توان به صورت معادله زیر شرح داد( را میPنیروی مقاوم در میراگر ویسکوز )همه متفاوت است. 

 

(3-2) 
P = K1 ∙ ud+Cd ∙ 

dud

dt
 

 شود:ضریب میرایی است که به صورت زیر بیان می Cسختی مخزن و  K1که 

 

(4-2) 
Cd =

K2

ω
 

K2 که مرتبط به فاز با حرکت است.  ( نشان دهنده نیرو به علت سختی میراگر است2-3)است. ترم اول در معادله  سختی اتالف

-ارتباط نیرو a-7-2. شکل اختالف دارداز فاز با حرکت  درجه 90وزیته میراگر است که و ترم دوم بیانگر نیرو به علت ویسک

بیانگر  b-7-2دهد. شکل نیروی کلی را نشان می c-7-2دهد. درحالیکه شان می( را ن2-3)ی را برای ترم اول و دوم معادله جابجای

 رفتار سازه بدون میراگر است.

 
 (Ras and Boumechra 2016) هیسترزیک میراگر ویسکوز منحنی-7 -2شکل 
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، و 11های کلوین و ماکسولتواند با مدلمی 8-2مطابق شکل  دهند کهنشان میاز خود میراگرهای ویسکوز رفتار ویسکواالستیک 

 (.20-2)شکل دبینی شونهای خطی و غیرخطی پیشبه ترتیب برای مدل

 
 (Ras and Boumechra 2016) مدل ماکسول و کلوین-8 -2شکل 

 

 :توان با معادله زیر شرح دادمدل را می

 

(5-2)     
P(t) + λ

dP(t)

dt
= Cd + 

dud

dt
 

 :نکه در آ

 

(6-2) ud(t) = u0 sin(ωt) 

جابجایی سر پیستون با توجه به مکان میراگر   uثابت میرایی در فرکانس صفر و Cdزمان سستی،  λنیروی خروجی میراگر،  Pکه 

 :شوداست. زمان سستی به صورت زیر تعریف می

 

  (7-2) 
λ = 

Cd

K1

 

-5)معادله در برای شناسایی رفتار میراگر، مدل کالسیک ماکسول  سختی مخزن میراگر در فرکانس نامحدود است. K1 در آن که

 به صورت معادله زیر تعمیم یافت که در آن مشتقات دستور کسری هستند: (2

 

 (8-2) P(t) + λ . Dr[P(t) = Cd .Dq[u(t)] 

برای رفتار  شوند.اساس خواص مواد تعیین میهستند که بر q و rمشتقات کسری نسبت به  Dq  [u(t)]و Dr [P(t)]که 

-ویسکواالستیک مجموع، مدل مشتق کسری معموال یک قابلیت تایید شده برای شرح رفتار میراگر در سراسر یک محدوده گسترده

 .(Ras and Boumechra 2016) کندای از فرکانس را پیشنهاد می

توان برای به دست می را (8-2)مایع ویسکوز خطی تمرکز کرده است. مدل شرح داده شده در معادله  مطالعات رایج روی میراگر

است مدل، مدل ماکسول توضیح داده شده در معادله  =1r=qکه موقعی  یرایی مایع ویسکوز خطی ساده کرد.آوردن مدل مفیدتر م

به دست آمدند.  12های آزمایشگاهی انجام شده توسط کونستانتینیوس و سیمانس، از تستCd و λشود. پارامترهای ابزار، می (2-5)

میراگر به صورت ساده زیر بیان شود و مدل کنار گذاشته می (2-8انس قطع باشد، ترم دوم معادله )کاگر فرکانس ارتعاش زیر فر

 شود:می

 

(9-2) 
P(t) = Cd∙

dud

dt
 

                                                                                                                                                                        
11 Kelvin and Maxwell 
12 Constantinou and Symans 



 

 

 شود:مستقل از فرکانس اما وابسته به دمای محیط است. اتالف انرژی به وسیله میراگر به صورت زیر بیان می Cdکه 

 

(10-2) WD = ∮ FD .du 

→ WD = ∮ Cd ∙ u.. du =∫ Cd

2π

ω
0

∙ u*2 
∙ dt 

→WD = Cd ∙ u0
2 ∙ ω2 ∫ Cd

2π

0
cos2(ω.t) ∙ d(ωt) 

(11-2) →WD = π ∙ Cd ∙ u0
2 ∙ ω 

 شود:نسبت میرایی میراگر به صورت زیر بیان می همچنین

 

(12-2) 
ξ

d
 = 

Cd

Ccr

 

 شود:فرکانس تحریک طبیعی به صورت زیر بیان می
 

(-a13-2) ω0 = 
2π

T
 =√

K

M
 

(-b13-2) ⟶ WD = π ∙ Cd ∙ u0
2 ∙ ω = π ∙ ξ

d
∙ Ccr ∙ u0

2 ∙ ω 

(-c13-2) ⟶2 . π . ξ
d
 . √K.M . u0

2 . ω 

(-d13-2) ⟶WD = 2 . π . ξ
d
 .  K .  u0

2 .  
ω

ω0

  

(-e13-2) →WD = 4 . π . ξ
d
 .  Ws . 

ω

ω0

 

 

 Cct ،K ،M ،ω0،= K . u0که 
2 /2  Ws  به ترتیب ضریب میرایی بحرانی، سختی، جرم، فرکانس طبیعی و انرژی کرنشی االستیک

 صورت زیر بیان شود:تواند به سیستم است. نسبت میرایی میراگر می

 

(14-2) 
ξ

d
 = 

WD.ω0

4.π.Ws.ω
 

WD  وWS  نشان داده شده است. تحت تحریک زلزله 9-2در شکل، ω  اساسا باω0 ( به معادله زیر 2-14برابر است و معادله )

 یابد:کاهش می

 

  (15-2) 
ξ

d
=

WD

4.π.Ws

 

 
 (Ras and Boumechra 2016) و انرژی کرنشی سیستم یک درجه آزاد با میراگر ویسکوز WDتعریف انرژی اتالف -9 -2شکل 
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دهد. معادالت حرکت یک سازه در معرض ارتعاش زمین با میراگر ویسکوز را نشان می ییک سازه چند درجه آزاد 10-2شکل 

 با:برابر است 

 

(16-2) [M] . U**+ [(C)] . U*.
+ [(K)] . U + Fd(t) = −[M] . Xg

** 

Xgبردار نیروی میراگر،  Fd(t)ضریب میرایی سازه،  Cسختی معادل سازه،  Kجرم سازه،  Mکه 
و   *U ،Uشتاب زمین )زلزله( و  **

U** .به ترتیب بردار جابجایی، سرعت و شتاب سازه هستند 

 

 
 (Ras and Boumechra 2016) سیستم یک درجه آزادی مجهز به میراگر ویسکوز-10 -2شکل 

 

 

 :شودنسبت میرایی موثر کل سیستم به صورت زیر بیان می، 13سیستم چند درجه آزادییک با بررسی 

  

(17-2) ξ
eff

 = ξ
0
 + ξ

d
 

 

ξکه 
0

ξنسبت میرایی ذاتی سیستم چند درجه آزادی بدون میراگر و  
d

توسط  (2-18)معادله  نسبت میرایی میراگر ویسکوز است. 
14FEMA273  برای نشان دادنξ

d
 که: ه استاستفاده شد  

 

(18-2) 
ξ

d
 =

∑ Wj

4.π.Wk

 

∑ در آن که Wj  مجموع انرژی تلف شده در یک چرخه میراگرj ام وWk باشند که به صورت زیر انرژی کرنشی االستیک قاب می

 شود:بیان می

 

(2-25) Wk = ∑ UiFi 
 

 

 :شودام سقف است. حاال انرژی تلف شده توسط میراگر به صورت زیر بیان میi دریفت طبقه Ui و برش طبقه Fiکه 

 

                                                                                                                                                                        
13 multi degree of freedom (MDOF) 
14 Federal Emergency Management Agency 



 

 

(19-2) 
∑ Wj

j

= ∑ π . Cj . uj
2

j

. ω0 = 
2 .  π2

T
 . ∑ Cj

j

 . uj
2 

انرژی تلف شده توسط میراگر و انرژی  ،با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال تغییر مکان نسبی بین دو انتهای مراگر است. ujکه 

 :شودکرنشی االستیک تهیه شده توسط سازه بدون میراگر ویسکوز به صورت زیر بازنویسی می

 

(-a20-2) 
∑ Wj 

j

= 
2.π2

T
 . ∑ Cj

j

 . ϕ
rj
2
 . cos2θj 

(-b20-2) 
Wk =

1

2
 . Φ1

T . [K]Φ1 = 
1

2
 . Φ1

T . ω2. [M]Φ1 

(21-2) 
Wk = 

1

2
 . ∑ ω2

i

. M1 . ϕi
2
 = 

2π2

T2
 . ∑ Mi

i

. ϕ
i
2 

ϕ ،[M]، [K]که  
1

 ،ϕ
rj

 ،ϕ
i

ام jبه ترتیب ماتریس سختی، ماتریس جرم، شکل مود اول سیستم، تغییرمکان افقی میراگر  θjو 

( در 2-21( و )2-20)(، 2-18ت )با جایگذاری معادال دهد.ام را نشان میjزاویه شیب میراگر  متناظر با شکل مود اول در سقف و

 آید:نسبت میرایی موثر کل سازه با میراگر ویسکوز به صورت زیر به دست می (2-17داخل معادله )

 

(22-2) 
ξ

eff
 = ξ

0
+

T. ∑ Cjj .ϕ
rj
2
 .cos2θj

4.π. ∑ Mi.ϕi
2

i

 

ضریب های طراحی برای توزیع مقدار نامههیچ روش قابل توجهی توسط آیین ،مطابق با یک نسبت میرایی دلخواه اضافه شده

به صورت مساوی در  ضریب میراییممکن است توزیع مقدار  هادر سراسر کل سازه وجود ندارد. موقع طراحی میراگر (C)میرایی 

ات باال موثرتر از استفاده آن در طبقات باشد. اما نتایج آزمایشگاهی نشان داده که استفاده از میراگر در طبق ترهر سقف راحت

 .(Ras and Boumechra 2016)تر است پایین

 

 

 15میراگرهای اصطکاکی -3-2

 معرفی-2-3-1

ای های طراحی متداول به اعضای سازهروششود که برای جلوگیری از فروپاشی سازه به سازه منتقل می زیادی در طول زلزله انرژی

انرژی متقل شده به سازه را تلف  ،چرخه غیراالستیک در نواحی خاص بررسی شده هایشکل دهند تا از طریق تغییراجازه می

ایجاد شوند. در دو دهه گذشته  ،نیست تعمیر قابل سازه که نواحی پذیرند که ممکن است در سازه آسیبی درها میکنند. این روش

کنترل پاسخ سازه و کاهش نقش  اند. هدف این ابزار،و افزایش ایمنی توسعه یافته هاابزار کنترل ارتعاش برای کاهش آسیب به سازه

 دو توسط که اصطکاکی مکانیزم طریق از که هستند ابزاری این از یکی اصطکاکی میراگرباشد. اعضای سازه در اتالف انرژی می

 اصطکاکی میراگر یک .(Monir and Zeynali 2013) کنندمی تلف را انرژی شود،می ایجاد با هم ارتباط در کشویی صلب جسم

 و کندمی سطح تولید عادی روی یتماس نیروی که 16فشردگیبهم مکانیزم و یک سطح تماس کشویی اصطکاکی یک از مرسوم

 میراگر فشردگیبهم نیروی غیرفعال، اصطکاکی میراگرهای در. است شده تشکیل است، صفحه دو بین اصطکاک ضریب به وابسته

 میراگری در محوری نیروی اگر. شودمی انتخاب طراحی در که است شده تعیین پیش از ثابت مقدار یک لغزش نیروی نتیجه در و

 مقدار و کرده لغزش به شروع میراگر کند، غلبه استاتیکی اصطکاکی نیروی بر شودمی به کاربرده بادبندی سیستم در معموال که

 را انرژی تواندنمی اصطکاکی میراگر یک شود. اما تلف و تبدیل گرمایی انرژی صورت به تواندمی مکانیکی انرژی از توجهی قابل

                                                                                                                                                                        
15 Friction damper 
16 Clamping mechanism 
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ندارد.  مزیتی هیچ مهاربندی سیستم در کندنمی لغزش میراگر که موقعی. باشد حد از بیش لغزش نیروی اینکه مگر کند تلف

 تواند از میرایی اضافه شده سود ببردسازی بیش از حد باشد سیستم نمیای احتمالی و اگر نیروی فعالبنابراین در رخداد لرزه

(Samani et al. 2015) .دارند اعتمادی قابل هیسترزیکی پایدار رفتار و نیستند پذیرآسیب گرما اثر در اصطکاکی میراگرهای .

 حرکت پال میراگر در. است مشاهده قابل 11-2شکل  در که اند داده ارائه را تجاری اصطکاکی میراگر دو دمپتچ و پال شرکت

 .(Monir and Zeynali 2013) دارد وجود چرخشی حرکت دمپتچ در حالیکه در دارد وجود صلب صفحات بین انتقالی

 

 
 (Monir and Zeynali 2013)شده توسط شرکت پال و دمپتچ  ارائهدو نمونه از میراگر اصطکاکی -11 -2شکل 

 

 و پال. گیرندمی قرار تحقیق مورد نیز اکنون هم و یافته توسعه ایلرزه کاربرد برای اصطکاکی انرژی اتالف ابزار از مختلفی انواع

 از یکی در کشش. دادند پیشنهاد را شودمی نصب شکل x مهاربند مفصل تقاطع محل در که اصطکاکی میراگر یک 17مارش

 به را مهاربندها دیگر مفاصل خود نوبه به که شودمی پیوند چهار شدن فعال باعث و کندمی وادار لغزش به را مفصل مهاربندها

 (Wu et al. 2005) همکاران و وو .(Samani et al. 2015) شوندمی نامیده پال اصطکاکی میراگر ابزار این. کندمی وادار لغزش

 این میراگرهامزیت  اما دارند را پال اصطکاکی میراگر مکانیکی خواص که کردند معرفی را 18یافته بهبود پال اصطکاکی میراگر یک

های صلیبی شکل استفاده شده است در های تی شکل به جای ورقدر این میراگرها از ورق .باشدسادگی در ساخت و مونتاژ می

اما در یک نیروی اصطکاکی یکسان و جابجایی یکسان، جذب انرژی  های لغزش کم شده است.های اتصال و پیچپیچ نتیجه تعداد

-2همان طور که در شکل   ) 2002Mualla and Belev( بلو و الوامو .د یافته یکسان خواهد بودراگر پال و پال بهبویهر دوی م

 انجام آزمایش اصطکاکی پد مواد ارزیابی برای و دادند پیشنهاد را جدیدی اصطکاکی میرایی ابزار نشان داده شده است یک 12

برای جلوگیری از ایجاد نیروی فشاری و در  شوند.شکل نصب می Vاین ابزار که مکانیزم چرخشی دارند به مهاربندهای  .دادند

ها های پیش کشیده استفاده شده است. موقع اعمال نیروی جانبی، سیستم مهاربندی و اصطکاک بین ورقنتیجه کمانش، از میله

 که شده اصالح اصطکاکی میراگر یک (Monir and Zeynali 2013) زینالی و مونیرشوند. و پدهای اصطکاکی مانع حرکت می

 xاین میراگرها در تقاطع بابند  .(13-2)شکل  کردند معرفی را شود استفاده قطری مهاربند در تواندمی و ودهب پال میراگر به شبیه

شود که رابط اصطکاک از تاثیرات محیط دور باشد. فقط حرکت چرخشی دارند و این باعث می شکل نصب و مفاصل اصطکاکی

مطابق شود. چهار پیچ برای اتصال میراگر به بادبند استفاده شده است. اصطکاکی تامین می پد روی ورق چرخش با ژیراتالف ان

                                                                                                                                                                        
17 Pall and March 
18 improved Pall frictional damper (IPFD) 



 

 

 را 19ایاستوانه اصطکاکی میراگر اسم به جدید میراگر نوع یک )2011et al.  Mirtaheri( همکارانمیرطاهری و  14-2شکل 

اند که میله با غلبه بر اصطکاک این میراگرها از دو بخش اصلی شامل میله داخلی و سیلندر خارجی تشکیل یافته. دادند نهادپیش

 از این میراگرها دیگر میراگرهای خالف برشود. یت منجر به اتالف انرژی مکانیکی میکند که در نهادر داخل استوانه حرکت می

 قیمت کاهش باعث این. کنندمی استفاده هاصفحه بین اصطکاک ایجاد برای پرمقاوم هایپیچ عوض در انقباض مناسب مکانیزم

  .شودمی میراگرها دیگر انواع با مقایسه در پذیریاطمینان افزایش و طراحی محاسبات سادگی و ساخت

 

 
   ) 2002Mualla and Belev(ال و بلو وامیراگر اصطکاکی جدید مو -12 -2شکل 
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 (Monir and Zeynali 2013)طع مهاربند ضربدری میراگر اصطکاکی بهبود یافته در تقا( )ببهبود یافته میراگر اصطکاکی )الف( پیکربندی  -13 -2شکل 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
19 cylindrical friction damper (CFD) 
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Abstract 

Research Aim: During an earthquake, a large amount of seismic energy is transferred to the structure. 

This energy must be absorbed and wasted. One of the most considered approaches for seismic energy 

dissipation is the use of passive control tools.These tools increase the stiffness and damping of the 

structure and do not require external force to operate. Therefore, one of the objectives of this thesis is 

to compare the dynamic response of high-rise structures with and without viscous, friction, metal and 

viscoelastic dampers and to identify the damper that has the best performance in controlling the 

response of the structure. Past studies have shown that the optimal design of damping parameters and 

proper distribution of this tool in the stories play an essential role in the optimal performance of this 

tool in controlling the structural response. Therefore, one of the objectives of this study is the optimal 

design of dampers and evaluation of the performance of structures with and without soil-structure 

interaction and identification of classes in need of dampers. In conventional analysis and design, the 

effect of soil under the foundation is ignored. However, soil flexibility, especially in tall structures, 

may have a significant effect on the response of the structure. Therefore, in this study, the dynamic 

response of high-rise structures with and without interaction in structures with and without dampers 

are compared with each other. 

Research method:  One of the methods used to optimally design the damper parameters and identify the 

stories that need the damper is the response reduction theory method. In this thesis, this method has 

been used to design and identify the stories that need dampers for viscous, metalic and viscoelastic 

dampers. It is also assumed in structures equipped with friction dampers that dampers are installed on 

all floors. Therefore, to compare the dynamic response of structures with and without dampers and also 

the effect of soil-structure interaction, two buildings of 20 and 30 story with perimeter moment 

resisting frame system were designed. Next, to design the parameters of the dampers and determine 

the classes required for the dampers, the two-dimensional model of these buildings, which also includes 

the interaction effect, was modeled in Opensees and Were subjected to nonlinear pushover analysis. 

Before modeling 20 and 30-story buildings with dampers, a verification of dampers in Opensees 

software was performed based on laboratory and numerical work performed in previous research. In 

these models, the nonlinear behavior of structures with torsional springs at the beam and column joints 

is modeled. Finally, to compare the dynamic response of structures equipped with dampers and also 

the effect of soil-structure interaction on the response of the structure, the structures were subjected to 

nonlinear dynamic analysis with ten farfield earthquake records. 

Findings: The results of structural performance analysis based on the response reduction theory method 

showed that considering the effect of interaction in analysis and design has increased the stories in 

need of dampers. On the other hand, based on the results of nonlinear dynamic analysis, the use of 

viscous, friction, metalic and viscoelastic dampers significantly reduces the displacement response, 

floor drift and base shear. So that the metalic damper has reduced the displacement response, drift and 

base cut to 54, 56 and 49% in the 20-storey building and 42, 42 and 53% in the 30-storey building, 

respectively. Also, considering the soil-structure interaction in analysis and design has increased the 

displacement and drift of floors without damper up to 5 and 14% in the 20-story frame and 1 and 6% 

in the 30-story frame, respectively, compared to the state without the effect of soil-structure interaction. 

This increase was greater in the damper installation mode than in the without damper mode. 

Conclusion: According to the findings of dynamic analysis, among viscous, friction, metalic and 

viscoelastic dampers, viscous dampers were the weakest and metalic and viscoelastic dampers had the 

best performance in controlling the structural response. Therefore, equipping structures with metal or 

viscoelastic dampers will be a safe and reliable way to control the response of the structure. The results 

showed that the interaction effect in both the main structure and the structure equipped with dampers 

increases the ductility. But this increase was greater in structures equipped with dampers. Therefore, 

not considering the interaction between soil- structure will reduce the ductility of the structure. 

Keywords: Tall Structure, Passive Dampers, Soil-Structure Interaction, Earthquake load, Non-linear Dynamic 
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