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 چکیذه

-صٌؼتی ٍ حتی دس حبل تَسؼِّب، گستشش سشیؼی دس کطَسّبی ّبی کٌتشل سبصُّبی اخیش استفبدُ اص سیستنسبلدس 

ای غیش لبثل ایي هضایب ثِ گًَِ ؛ثبضذّب هیهضایبی فشاٍاى ایي سیستن ،ی جْبى داضتِ است. ػلت ایي گستشش سشیغ

ّب سا ثیبى ّبی کٌتشل سبصُثسیبسی ضَاثط استفبدُ اص سیستنهؼتجش ّبی ًبهِپَضی ثَدُ است کِ اهشٍصُ آییيچطن

ٍ  تَاى ثِ افضایص ایوٌیی ایي هضایب هیاص جولِ هٌذ اًجبم گشدد.ّب ثِ صَست ًظبمتب استفبدُ اص ایي سیستن اًذًوَدُ

                                              
1 rkarami@kntu.ac.ir 

2 hghamari@mail.kntu.ac.ir 



 هیشاگش تذسجولِ اص  ّبّبی کٌتشل سبصُ؛ یکی دیگش اص هضایبی ثسیبس هْن سیستنًوَدثْجَد ػولکشد سبصُ اضبسُ 

 ثبضذ.سجکتش ضذى اسکلت سبصُ هی دس ًتیجٍِ ًیشٍّبی ٍاسد ثِ سبصُ  کبّص

 معرفی

ضَد. ّب هجوَػِ ػولیبتی است کِ ثِ جْت ثْجَد سفتبس سبصُ ّبی تحت ثبسّبی دیٌبهیکی اًجبم هیکٌتشل سبصُ

ٍسیؼی سا اص تغییشات سبدُ دس اثؼبد تیشّب ٍ ستَى ّب ٍ سبیش الوبى ّبی سبصُ تب  یگستشُ ،َػِ ػولیبتایي هجو

  استفبدُ اص اثضاسّب ٍ الگَسیتن ّبی پیچیذُ دس ثش هی گیشد.

ّب دس افضایص پشیَد سبصُ ّبی افمی ٍ ػوَدی، پیطشفت ّبی پیذایص ثحث کٌتشل سبصُدس ثشخی اص هشاجغ اًگیضُ

ّبیی ثب تجْیضات داخلی حسبس ثِ استؼبش دیذُ ضذُ ّوچٌیي ظَْس سبصٍُ تَلیذ هصبلح پشهمبٍهت ٍ  هصبلح

 است.

کٌتشل  – 1کٌتشل سبصُ ّب اص هٌظش ًحَُ کبسکشد سیستن کٌتشلی هؼوَال ثِ چْبس دستِ تمسین ثٌذی هی ضَد : 

ش کٌتشل غیش فؼبل سٍ ثپیص یدس همبلِکٌتشل تشکیجی کِ  – 4کٌتشل ًیوِ فؼبل.  – 3کٌتشل فؼبل.  – 2غیشفؼبل. 

کِ دس اثش اػوبل یک تحشیک اًشطی ٍسٍدی ثِ سبصُ  ّبسبصُ ّبی کٌتشل غیشفؼبلدس سیستن .ضذُ استتبکیذ 

-هیگشدًذ اتالف تَسط ٍسبیل ٍ تجْیضات اضبفی کِ دس سبصُ ًصت هیدیٌبهیکی ثِ سبصُ ٍاسد گشدیذُ است 

یبثذ. دس ایي ًَع کٌتشل، ًیشٍی کٌتشلی کِ اص طشیك تمبضبی جزة اًشطی سبصُ کبّص هیدس ًتیجِ ضَد ٍ 

-ثش اسبس پبسخ خَد سبصُ ایجبد هی ،ضَدتَلیذ ٍ ثِ سبصُ اػوبل هی سفتِ دس سبصٍُسبیل ٍ اثضاس کٌتشلی ثِ کبس 

ثبضذ. دس ٍالغ همذاس ٍ یًو سیبفت اًشطی الکتشیکی هبًٌذ اًشطی ثشق یب ثبتشیًیبصی ثِ د ثذیي تشتیتگشدد ٍ 



جْت ًیشٍی کٌتشلی دس سیستن ّبی کٌتشل غیشفؼبل ثِ همذاس ٍ جْت پبسخ سبصُ دس هحل ًصت ٍسبیل ٍ اثضاس 

 .کٌتشلی ثستگی داسد

اص جولِ اثضاسّبیی کِ دس کٌتشل غیشفؼبل هَسد استفبدُ لشاس هی گیشًذ هی تَاى ثِ اًَاع هیشاگشّبی غیشفؼبل ٍ 

 اص هضایبی کٌتشل غیشفؼبل هی تَاى ثِ:  ص پی غیشفؼبل اضبسُ ًوَد.سیستن ّبی جذایص ا

 شطی ثشق یب ثبتشی،ثِ اً ّبایي سیستن ػذم ًیبص

 شل ٍ پیذایص آییي ًبهِ ّبی طشاحی،پیطشفت فشاٍاى دس صهیٌِ ایي ًَع کٌت

 ایي ًَع کٌتشل،تَلیذ اًجَُ تجْیضات 

 اضبسُ ًوَد.ّبی کٌتشلی سجت ثِ سبیش سیستنًاسصاى ثَدى ًسجی آًْب 

 

 



 

 سمت راست( نشذه )تصویری کنترل( و سازهسمت چپ شذه )تصویری کنترلتفاوت سازه – 1شکل شماره  

ایي هیشاگشّب سا هی تَاى اص ًظش ٍاثستگی  ؛اثضاسّبی کٌتشل غیشفؼبل ثِ ضوبس هی سًٍذ ای اصغیشفؼبل دستِهیشاگشّبی 

 :تمسین ًوَددٍ دستِ  یی یب سشػت ًسجی دٍ سش هیشاگش ثِثِ جبثِ جب دس آًْب پبسخ ًیشٍ

الف( هیشاگشّبی ٍاثستِ ثِ جبثِ جبیی: همذاس پبسخ ًیشٍ دس ایي هیشاگشّب دس دسجِ اٍل تبثؼی اص هیضاى جبثِ جبیی 

اصکبکی ثب هکبًیضم کشًص اججبسی،  ًَاع هیشاگشّبی اصطکبکی هبًٌذ هیشاگشًسجی دٍ سش آى هیشاگش هی ثبضذ. ا

یب چشخِ  6اًَاع هیشاگشّبی فلضی؛  5ٍ هیشاگش اصطکبکی سبهیتَه4َ، هیشاگش اصطکبکی پیچی3هیشاگش اصطکبکی پبل

شّب پبسخ دس ایي دستِ جبی هی گیشًذ. دس ایي هیشاگ 10ٍ هیشاگش لطشی هشکت 9، تذس8هبًٌذ هیشاگشّبی ادس 7ای

                                              
3 Pall Cross- Bracing Friction Damper 

4 Slotted-Bolted Damper 

5 Sumitomo Friction Damper 

6 Metallic Yield Damper 

7 Hysteretic Damper 

8 ADAS Damper 



ایي هیشاگشّب هؼوَال ثِ  .ًیشٍ ػوذتب هستمل اص همذاس سشػت ًسجی دٍ سش هیشاگش ٍ / یب فشکبًس ثبس خبسجی هی ثبضذ

 کٌٌذ.صَست ّوضهبى ثِ سبصُ سختی ٍ هیشایی اضبفِ هی

سجی دٍ سش ة( هیشاگشّبی ٍاثستِ ثِ سشػت: همذاس پبسخ ًیشٍ دس ایي ًَع هیشاگشّب دس دسجِ اٍل ٍاثستِ ثِ سشػت ً

دس ایي دستِ جبی هی  12ٍ هیشاگشّبی ٍیسکَاالستیک 11هیشاگشّبی ٍیسکَص یشاگش ٍ/یب فشکبًس ثبس خبسجی است؛ه

ثشخی اص ایي هیشاگشّب  هیشاگشّب هوکي است ٍاثستگی ثِ جبثِ جبیی ًیض داضتِ ثبضٌذ. گًَِگیشًذ. پبسخ ًیشٍ دس ایٌ

 هبًٌذ 

 

 میراگر ویسکوز – 2شکل شماره  

 

                                                                                                                                                  
9 TADAS Damper 

10 Unbonded Brace Damper 

11 Viscous Damper 

12 Visco-Elastic Damper 



 

 

 میراگر تذس – 3شکل شماره  

ای دیگش هبًٌذ هیشاگش ٍیسکَاالستیک ّن سختی ٍ ًوبیٌذ ٍ دستِهیشاگشّبی ٍیسکَص تٌْب ثِ سبصُ هیشایی اضبفِ هی

 ًوبیٌذ.ّن هیشایی اضبفی ثشای سبصُ تبهیي هی

اًذ. )ضکل ی هثلثی ضکل تطکیل ضذُ است کِ ثِ صَست هَاصی دس کٌبس ّن لشاس گشفتِپشُهیشاگش تذس اص تؼذادی 

-الوبى ّبی سبصُهؼوَال لجل اص آغبص تسلین ثذیي گًَِ است کِ تذس هیشاگش  ( هکبًیضم هیشاگشی اًشطی دس3ضوبسُ 

)سجَع  بی ّیستشتیک خَدّضًَذ ٍ پس اص تسلین دس طی چشخِّبی هثلثی ضکل ایي هیشاگشّب تسلین هیپشُای، 

ًشطی کوتشی اص تشتیت اذ ٍ ثذیي ٌاًشطی تحشیک خبسجی سا ثِ صَست گشهب اتالف هی ًوبی (5کٌیذ ثِ ضکل ضوبسُ 

 هیشاگش افضایص هی یبثذ ی هسلح ثِای هیشایی سبصُاص هٌظش سبصُ ؛ى ّبی سبصُ هی سسذالوب تحشیک خبسجی ثِ

گشدد. ثِ ّبی سبصُ هیهیشایی هٌجش ثِ کبّص ًیشٍی ٍاسد ثِ الوبىیص ( ٍ ایي افضا4)سجَع کٌیذ ثِ ضکل ضوبسُ 

ٍ دس  ثبضذی صلضلِ هیٍ ًیشٍی ثشش پبیِافضایص هیشایی ثِ هؼٌبی کبّص ضتبة طیفی  ػٌَاى هثبل دس ثبسگزاسی صلضلِ



سبصُ سا ثشای ًیشٍی تَاى ثذیي تشتیت هی یبثذ.کبّص هی سیستن ثبسثش جبًجی سبصُّبی ًتیجِ ًیشٍی ٍاسد ثش الوبى

 .ی کَچکتشی طشاحی ًوَدصلضلِ

 

 مسایای استفاده از میراگر تذس

 ثبضذ:ّب هیآیذ ثخطی اص هضایبی استفبدُ اص هیشاگشّبی تذس دس سبصُآًچِ دس اداهِ هی

 .سبصُ اصلی ّبی الوبى دس خشاثی کبّص – 1

، هجحث ضطن همشسات هلی 2800جولِ استبًذاسد  ّبی هشسَم ثبسگزاسی اصًبهِداًین ثش اسبس آییيّوبًطَس کِ هی

 ی طشح تبٍ ... ثش اسبس هالحظبت التصبدی، خشاثی دس اثش صلضلِ ASCE/SEI 7-10ی ًبهِسبختوبى ایشاى ، آییي

 

 افتذ.که در میراگر تذس اتفاق میبه سازه ی زرد به قرمس( )دایرهو سختی  ی سبس به زرد()دایره اثر اضافه کردن همسمان میرایی – 4شکل شماره  

 



 

 

 منحنی رفتاری میراگر تذس – 5شکل شماره  

ضَد؛ کِ ایي خشاثی هؼوَال دس هحل تطکیل هفصل پالستیک آغبص ضذُ ٍ سپس ثب پالستیک حذی هجبص ضوشدُ هی

ای سا دس تَاًذ هطکالت ػذیذُّبی اصلی سبصُ خَد هییبثذ. خشاثی الوبىضذى احتوبلی سبیش هٌبطك گستشش هی

ضذگی کِ ساّی ثشای جزة اًشطی حیي تحشیک ٍ پس اص آى ایجبد ًوبیذ. ثب استفبدُ اص هیشاگش تذس ایي پالستیک

 اٌّذ داضت.ّبی سبصُ خشاثی کوتشی خَافتذ ٍ الوبىّبی هیشاگش اتفبق هیثبضذ هؼوَال دس پشُتحشیک خبسجی هی

 .صلضلِ ٍلَع اص پس سبصُ اص ثشداسی ثْشُ دس تَلف صهبى کبّص – 2

ّبی آسیت دیذُ ثسیبس ثی دس هیشاگشّب صهبى تؼَیض الوبىثب کبّص خشاثی دس الوبى ّبی اصلی سبصُ ٍ توشکض خشا

اص سبصُ کبّص خَاّذ یبفت. اص طشف دیگش ثب تَجِ ثِ  ثشداسیفت ٍ دس ًتیجِ صهبى تَلف دس ثْشُکبّص خَاّذ یب

ٍ آًکِ  ًجبیذ آسیت ثجیٌذ تیشّبی فَلبًی هیشاگشّبی هسلح ثِ هیشاگش ّبی طشاحی سبصًُبهِایٌکِ ثش اسبس آییي

 هی ثبضذ.ٍ ساحت هیشاگشّبی تذس اتصبل پیچی داسًذ تؼَیض آًْب ثسیبس سشیغ 



 .صلضلِ اص پس سبصُ تشهین ّبیّضیٌِ کبّص – 3

ثب کبّص خشاثی دس الوبى ّبی اصلی سبصُ ٍ توشکض خشاثی دس هیشاگشّب ّضیٌِ تؼَیض الوبى ّبی آسیت دیذُ کبّص 

 استفبدُ اص ساّکبسّبی ًسجتب دضَاس ٍ خَاّذ یبفت. دس صَستی کِ الوبى آسیت دیذُ یک تیش ثبضذ تؼَیض آى ًیبص ثِ 

 خَاّذ ثَد.پیچیذگی ٍ دضَاسی تؼَیض دٍچٌذاى تَى ّب دس س تحول دضَاسی ّبی فشاٍاى داسد؛ٍ  ثشصهبى

 .سبصُ ػولکشد ثْجَد – 4

گشدد، ثٌبثش ایي جبیی سبصُ هیّب هٌجش ثِ کبّص پبسخ ضتبة ٍ ّوچٌیي جبثِاص آًجبیی کِ افضایص هیشایی دس سبصُ

 خَاّذ ضذ.سسبًی ثْتش آًْب ٍ خذهتّب استفبدُ اص هیشاگشّب ثبػث ثْجَد ػولکشد سبصُ

 

 .سبصُ سبخت ّبی ّضیٌِ دس کبّص – 5

هسبیل التصبدی پشٍطُ هی  ،گزاساىسشهبیِثشای سبصًذگبى ٍ  ّبگیشیکٌٌذُ دس تصوینتشیي ػَاهل تؼییيیکی اص هْن

ٍ ثب تَجِ ثِ تحول ثخطی اص اًشطی تحشیک خبسجی تَسط هیشاگشّب هی تَاى  ّبی هختلفًبهِثبضذ. ثش اسبس آییي

ثشای تحول سْن کَچکتشی اص اًشطی تحشیک خبسجی طشاحی ًوَد. ایي ثِ هؼٌبی کَچکتش ضذى الوبى ّبی سبصُ سا 

 25تب  15ثشسسی ّب ًطبى هی دٌّذ کِ ثستِ ثِ هَسد دس حذٍد  همبطغ ٍ دس ًتیجِ سجک ضذى اسکلت خَاّذ ضذ.

کبّص لبثل تَجِ دس  دسصذ اص ٍصى اسکلت سبصُ سا هی تَاى ثب استفبدُ اص هیشاگشّب کبّص داد کِ ایي ثِ هؼٌبی

  ّضیٌِ ّبی سبخت سبصُ است.

کِ ثب استفبدُ اص تشکیت هتش  110ثب استفبع فلضات احیبی ثب کبسکشد فلضی صٌؼتی  یسبصُیک ثِ ػٌَاى هثبل دس 

 تي تملیل یبفت 2100تي ثِ  2600 اص اسکلت ثبصطشاحی گشدیذ ٍصى آّي هَسد ًیبص هیشاگشّبی ٍیسکَص ٍ تذس



ای هسکًَی ثب اسکلت ثتٌی ثب صیشثٌبی تمشیجی سبصُّوچٌیي دس ؛ ضوبی کلی ایي سبصُ دس اداهِ آٍسدُ ضذُ است

ضکل  کیلَگشم ثِ اصای ّش هتش هشثغ کبّص یبفت. 32کیلَگشم ثِ  50هتش هشثغ ٍصى هیلگشدّبی هَسد ًیبص اص  30000

 پالى ایي سبصُ دس اداهِ لشاس دادُ ضذُ است.

 ....( ٍ ّب ستَى اثؼبد کبّص ٍ ثتٌی سبصُ دس آٍیضّب همذاس کبّص هثبل ػٌَاى ثِ) سبصُ ّبی الوبى اثؼبد دس کبّص – 6

کبّص اثؼبد ستَى ّب هٌجش ثِ  گزاساى ثخص سبختوبى هی ثبضذ؛ایي هسئلِ ًیض یکی اص هسبیل هْن ثشای سشهبیِ 

پبسکیٌگ ّب خَاّذ ضذ ٍ کبّص اثؼبد تیشّب هٌجش ثِ  ٍ ًیض تبهیي فضبی ثیطتش ثشای افضایص ثٌبی هفیذ دس طجمبت

 افضایص استفبع هَثش طجمبت ٍ کبّص ضخبهت سمف خَاّذ ضذ.

 

 

 ی فلسی صنعتی با کارکرد احیای فلساتسازهشمای کلی  - 6شکل شماره  

 



 

 

 متر مربع 33333مسکونی با اسکلت بتنی با زیربنای تقریبی  یسازهپالن   - 7شکل شماره  

طشاحی ثب آٍیضّبی طجمبت دس حبلت  هسکًَی ثب اسکلت ثتٌی کِ دس ثخص لجل رکش گشدیذاى هثبل دس سبصُ ثِ ػٌَ

هتش سبًتی 30کِ دس طجمبت پبییي آٍیض ثِ صَستی  ِ است؛سبًتی هتش کبّص یبفت 10هیشاگشّب دس توبم طجمبت حذٍد 

هتش سبًتی 30ُ ٍ استفبع کلی تیشّبی ثتٌی ثِ ثِ طَس کلی حزف گشدیذ ّبٍ دس طجمبت ثبال آٍیض هَسد ًیبص ثَدُ است

هتش ٍ دس طجمبت ثبال سبًتی 40دس حبلی کِ دس طشاحی ثذٍى هیشاگش آٍیضّب دس طجمبت پبییي  هحذٍد گشدیذُ است؛

70تشیي طجمِ اص ّب دس پبییيستَىثضسگتشیي هتش ثَدُ است؛ اص طشف دیگش اثؼبد سبًتی 10 60هتش ثِ سبًتی 140 120  

 ذ.ٌثسیبس حبیض اّویت هی ثبض کبّص یبفتِ است کِ ایي هسبیلهتش سبًتی

 

 گیرینتیجه



اسایِ گشدیذ ٍ سپس ّب ٍ هیشاگشّبی هختلف سبختوبًی ای دس هَسد هجبحث کٌتشل سبصُدس ایي هتي اثتذا همذهِ

-ی ایي هضایب هیهضایبیی کِ استفبدُ اص هیشاگش تذس ثشای یک سبصُ ثِ ّوشاُ خَاّذ داضت ػٌَاى گشدیذ. اص جولِ

سسبًی ّبی اصلی سبصُ ٍ دس ًتیجِ افضایص ایوٌی آى، ثْجَد ػولکشد ٍ افضایص خذهتتَاى ثِ کبّص خشاثی دس الوبى

ّبی تشهین آى، کبّص ثشداسی اص سبصُ پس اص ٍلَع صلضلِ ٍ ًیض کبّص ّضیٌِسبصُ، کبّص هذت صهبى تَلف دس ثْشُ

دسصذی دس  25تب  15جَیی التصبدی حذٍد ّبی اصلی سبصُ ٍ دس ًتیجِ صشفٍِصى اسکلت سبصُ ٍ ًیض اثؼبد الوبى

 اسکلت سبصُ.
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