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ایي هقالِ خالصِ ای اس تغییز ٍ تحَالت صَرت گزفتِ اخیز در سهیٌِ استْالک اًزصی سلشلِ بِ صَرت
غیز فعال را شاهل هیشَد 0هَضَعات اصلی ارائِ شذُ در ایي هقالِ عبارتٌذ اس :اصَل پایِ ای در هَرد
هستْلک شذى اًزصی  ،رفتار ٍ هذلساسی ریاضی ٍسایل هستْلک کٌٌذُ اًزصی سلشلِ ،هشایا ٍ هعایب
آًْا ٍ بیاى هالحظاتی کِ هٌحصز بِ طزاحی ساسُ با سیستن ّای هستْلک کٌٌذُ اًزصی سلشلِ است0

میراگر اصطکاکی

میراگر فلسی

میراگر ویسکوز

میراگر ویسکواالستیک

-استْالک سیاد اًزصی در

-رفتار پایذار ّیستزتیک در

-در جابجاییّای اًذک

-در جابجاییّای اًذک قابلیت فعال

ّز سیکل بارگذاری0

چزخِ ّای بارگذاری

قابلیت فعال شذى دارد0

شذى دارد0

-قابلیت اطویٌاى بِ دستگاُ

ً -یزٍّای باسگشت بِ

ً -یزٍّای باسگشت بِ حالت اٍلیِ

 -عذم تاثیزدهای هحیط

در بلٌذ هذت ٍجَد دارد0

حالت اٍلیِ ایجاد هیکٌذ0

بسیار کن ایجاد هیکٌذ0

بز عولکزد آى0

-عذم تاثیزدهای هحیط بز

 -رفتار خطی دارد ٍ در

-هذلساسی هیزاگز در حالت خطی

عولکزد آى0

ًتیجِ قابلیت هذلساسی

آساى است

-هصالح اجشای تشکیل

هیزاگز بِ صَرت سادُ

-عولکزد آى بِ طَر کلی هستقل اس

دٌّذُ ٍ عولکزد آى بزای

ٍجَد دارد0

فزکاًس بارگذاری ٍ دها است0

هٌْذسیي عوزاى شٌاختِ

-قابلیت استفادُ در کارّای ًظاهی را

شذُ است0

دارد0

-شزایط سطَح لغششی ٍ

-احتوال تعویز یا تعَیض

-هحذٍد بَدى ظزفیت

-احتوال ًشت سیال ٍ ایجاد ًگزاًی-

ضزایب اصطکاکی آى

هیزاگزّا پس اس سلشلِ

تغییز شکل ٍ جابجایی

ّایی در قابلیت اعتواد بِ آى0

هوکي است با سهاى تغییز

 -رفتار غیز خطی ،هوکي

 -عولکزد آى بِ فزکاًس

کٌذ( 0ایجاد ًگزاًیّایی

است ًیاسهٌذ تحلیل

بارگذاری ٍ دهای هحیط

در قابلیت اعتواد بِ آى)

غیزخطی باشذ

بستگی دارد0

-اگز دارای هکاًیشم

-احتوال شکستگی ٍ

باسگشت ًیزٍ ًباشذ،

گسیختگی هصالح ٍجَد

تغییزشکل ّای دائوی در

دارد(ایجاد ًگزاًیّایی در

ساسُ ایجاد خَاّذ کزد0

قابلیت اعتواد بِ آى)0

بذلیل رفتار شذیذغیزخطی هوکي است
هذّای باالتز را تحزیک
کٌذ ٍ ًیاسهٌذ تحلیل غیز
خطی خَاّذ بَد0

مسایا

معایب

