








 سازٌ َا برای کىترلمیراگرَا ابساری 

بُبًد رفتار سازٌ َای تحت  بارَتای   هجوَعِ عولیاتی است کِ بِ جْت َا کىترل سازٌ-

ایي هجوَعِ عولیات گسترُ ٍسیییی اا ا  تییییرات سیادُ دا ابییاد     . ضَداًجام هی دیىامیکی

تا اسیتفادُ ا  اباااّیای کٌتر یی    ... تیرّا ٍ ستَى ّا، استفادُ ا  بادبٌذّا ٍ دیَااّای برضی ٍ 

 .هختلف ٍ ا گَایتن ّای پیچیذُ دا بر هی گیرد

ساختواى ّای بلٌیذ  )عوَدی  ٍ( پل ّای با دّاًِ ّای بلٌذ)ی افقی َاورمی سازٌ افسایش با -

سازٌ  ظًُرٍ با هذٍل االستیسیتِ پاییي تًلید مصالح پرمقايم  پیطرفت هصا ح ٍ ، (هرتبِ

...( سا ُ ّای هرتبط با ّستِ ای ٍ هخیابراتی ٍ  )بِ ااتیاش َایی با تجُیسات داخلی حساس 

 .بحث کٌترل ااتیاضات سا ُ ّا ایجاد گردیذُ ٍ گسترش یافت

کٌترل سا ُ ّا ا  هٌظر ًحَُ کااکرد سیستن کٌتر ی هیوَال بِ چْاا دستِ تقسیین بٌیذی هیی    -

برخیی ا   . هیی باضیٌذ  کىترل غیرفعال ابساری برای جدایشگرَا ي اوًاع میراگرَا ضَد کِ 

 .اًَاع جذایطگرّا ٍ هیراگرّا دا اسالیذّای بیذ آٍادُ ضذُ است



 االستیک -تصًیر میراگر يیسکً 

 هَاد استفادُ دا جذایص ا  پی تصَیر تکیِ گاُ سربی 

 تصًیر میراگر اصطکاکی از وًع پال

 (يیسکًز مایع میراگر) يیسکًز میراگر تصًیر



 تدس میراگر تصًیر



 وحًٌ عملکرد سیستم جدایش از پی

  بذیي ٍ گردد هی ًرم سا ُ هیوَال جذایطگری سیستن یا پی ا  جذایص سیستن دا-

  دا پایِ برش هیااى اساس ایي بر .یابذ هی افاایص سا ُ پریَد سختی کاّص با ترتیب

 .ضَد هی ٍااد  هیي سوت ا  کوتری اًرژی سا ُ بِ ٍ یابذ هی کاّص سا ُ

  هیااى سا ُ ضذى ًرم بِ تَجِ با کِ داضت تَجِ بایذ سیستن ایي ا  استفادُ دا ا بتِ-

  ا  تَاى هی هٌظَا بذیي کِ یابذ هی افاایص جذایطگرّا ترا  دا هخصَصا جایی جابِ

 .ًوَد استفادُ دیگر کوکی سیستن یا هیراگر









 وحًٌ عملکرد میراگر يیسکًز

 .است سازٌ سپر ي فیًز عىًان بٍ میراگر گفت تَاى هی کلی طَا بِ -

  ٍ  اجت اثر دا کِ است گًَِ بذیي ٍیسکَ  هیراگر دا اًرژی هیراگری هکاًیام -

  بٍ را زلسلٍ اورشی کٌذ هی حرکت هیراگر سیلٌذای هحفظِ داخل دا کِ سیال اصطکاک

  ّای ا واى سایر بِ   ا ِ ا  کوتری اًرژی ترتیب بذیي ٍ وماید می اتالف گرما صًرت

 .یابذ هی افاایص هیراگر با سا ُ هیرایی فٌی هٌظر ا  اسذ؛ هی سا ُ







 (ماوىد تدس)وحًٌ عملکرد میراگرَای فلسی 

 .است سازٌ سپر ي فیًز عىًان بٍ میراگر گفت تَاى هی کلی طَا بِ -

  بسیاا کِ است گًَِ بذیي (تذس هاًٌذ) فلای هیراگرّای دا اًرژی هیراگری هکاًیام -

 غیرخطی ًاحیِ بِ ٍاٍد ٍ تسلین ا  پس ٍ ضذُ تسلین سا ُ اصلی ّای ا واى ا  سرییتر

 می اتالف گرما صًرت بٍ را زلسلٍ اورشی خًد َیسترتیک َای چرخٍ طی در خَد،

  هٌظر ا  اسذ؛ هی سا ُ ّای ا واى سایر بِ   ا ِ ا  کوتری اًرژی ترتیب بذیي ٍ وماید

 .یابذ هی افاایص هیراگر با سا ُ هیرایی فٌی





 تدس میراگر تصًیر

 شُرسازی ي مسکه راٌ، تحقیقات مرکس در آزمایش



 تدس میراگر آزمایش

 شُرسازی ي مسکه ي راٌ تحقیقات مرکس در آزمایش



 تدس میراگر آزمایش

 شُرسازی ي مسکه ي راٌ تحقیقات مرکس در آزمایش



 وحًٌ عملکرد میراگر اصطکاکی

 .است سازٌ سپر ي فیًز عىًان بٍ میراگر گفت تَاى هی کلی طَا بِ -

  دا سطح چٌذ یا دٍ کِ است گًَِ بذیي اصطکاکی هیراگر دا اًرژی هیراگری هکاًیام -

  چرخٍ طی در ٍ ًوَدُ حرکت بِ ضرٍع  جٌبطی، اصطکاک حذ بِ اسیذى ا  پس تواس

  بذیي ٍ وماید می اتالف گرما صًرت بٍ را زلسلٍ اورشی خًد َیسترتیک َای

  هیرایی فٌی هٌظر ا  اسذ؛ هی سا ُ ّای ا واى سایر بِ   ا ِ ا  کوتری اًرژی ترتیب

 .یابذ هی افاایص هیراگر با سا ُ





 وحًٌ عملکرد میراگر يیسکً االستیک

 .است سازٌ سپر ي فیًز عىًان بٍ میراگر گفت تَاى هی کلی طَا بِ -

  هادُ یک ٍیسکَ یتِ اساس بر ٍیسکَاالستیک هیراگر دا اًرژی هیراگری هکاًیام -

 .باضذ هی گرها بِ   ا ِ اًرژی تبذیل ٍ ٍیسکَاالستیک




