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 چکیده 

 

برداری، در های ساخت و بهرههای اخیر تجهیزات اتالف انرژی غیر فعال بدلیل پایین بودن هزینهدر سال

این تجهیزات به دو دسته تجهیزات وابسته به . اندانواع مختلف توسعه داده شده و مورد کاربرد قرار گرفته

ا مزایا و معایب خود را هشوند که هر کدام از آنبندی میسرعت و تجهیزات وابسته به جابجایی تقسیم

میراگر معرفی شده در این تحقیق با ترکیب میراگر جاری شونده و میراگر ویسکواالستیک . باشنددارا می

های ویسکواالستیک معمول، مزایای هر دو تجهیز وابسته به سرعت و با عملکردی بسیار متفاوت با میراگر

تواند توازنی مطلوب بین سختی های قابل تغییر میامترجابجایی را در خود جای داده است و با داشتن پار

این تجهیز از دو بخش فلزی و یک بخش ویسکواالستیک با میرایی باال تشکیل . و میرایی ایجاد نماید

باشد که باعث اعمال یک ضریب تشدید در تغییر مکان شده است و دارای یک پیکربندی خاص می

به  ها و نیروی اتالف انرژی در بخش ویسکواالستیکایش کرنشعرضی بخش میانی تجهیز و تبع آن افز

نمونه آزمایشگاهی میراگر  .شودمی برابر میراگرهای ویسکواالستیک معمول 3تا  2میزان حدود 

برای اولین بار در ایران ساخته و مورد ارزیابی قرار  با مصالح در دسترس ابعاد واقعی هویسکوپالستیک ب

 .را ارضاء نمودند در نظر گرفته شده ی فرضیاتیهکل آن، گرفت که نتیاج

 

 

 .، میراگر ویسکواالستیک، پیکربندی جک انبرHADRباال  محوری الستیک با میرایی: واژگان کلیدی

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Ahmad.modhej@
mailto:mzahrai@ut.ac.ir
http://www.sid.ir


 

  

 

 

  مقدمه

های نامههای در مناطق زلزله زده حتی اگر به درستی مطابق آییناند که درصد زیادی از سازههای قوی نشان دادهزلزله

های باالی اند که نیازمند تخریب پس از زلزله بدلیل هزینهپیشرفته طراحی و ساخته شده باشند دچار خسارت شدید شده

-های شدید، به عنوان معیارهای طراحی بر اساس شکلناشی از زلزله یهاپذیرش چنین سطحی از آسیب. باشندمی ،تعمیرات

تواند این روش می. یابندای توسط عوامل کاهش دهنده، تقلیل میلرزهشود تحریکات شود که فرض میپذیری شناخته می

های اجتماعی و اقتصادی باالیی را به جوامع آسیب دیده اعمال نماید و باعث افزایش زمان بهبودی، خدمات رسانی هزینه

رشد است که معیارهای طراحی  یک باور در حال ،با الهام گرفتن از معایر عملکرد جدید. وری شودهای بهرهضروری و فعالیت

نماید و لذا ها، پایداری سازه را تأمین نکرده و بازسازی آن را غیرممکن میای برای پذیرش سطح باالی آسیبنامهآیین

در اوایل این قرن، عملکرد بر اساس . بایست با سطح عملکرد باالتری طراحی شوندهای عمومی و مهم میساختمان

-ای از انتخاب بند بند بیشتر و بهتر مربوط به نقش و کاربرد ساختمانبا اصولی جدید و تعریف حوزه [OES, 1995]مهندسی

های مختلف، معرفی هایی با شدت و فرکانسای از اهداف عملکردی برای زمین لرزههای پیچیدههای مختلف و انواع و زیربخش

مربوط به سطح عملکرد بمنظور محدود کردن  [Priestley, 1993] هافلسفه طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان. شده است

های سازه از های اخیر جهت به حداقل رساندن آسیبدر سال. باشدای مشخص میها برای یک شدت لرزهها و دریفتکرنش

دید و های جو همچنین استراتژی [Symans, et al, 2008 & Wada, et al., 1992]تجهیزات اتالف انرژی الحاقی مختلف 

. شودای ورودی، استفاده میبه منظور اتالف انرژی لرزه [Castaldo, 2014 & Castaldo, 2014]های طراحی یکپارچه  روش

 .[Palazzo , 2015]توانند بخش قابل توجهی از انرژی ورودی به اعضاء اصلی سازه را جذب کنندمی تجهیزاتاین 

 از کدام هر عملکرد نوع به توجه با که اندتوسعه داده شده ن،ینون توسط محققتا ک یاتالف انرژ زاتیاز تجه ایگسترده فیط

که  باشندیم زاتیتجه نیاز انواع ا یکی زیفعال ن ریغ یاتالف انرژ زاتیتجه. شوندیم یبند میبه چند دسته تقس زاتیتجه نای

  مدحج)قرار گرفته اند یه برداربهر مورد هاآسان، در انواع مختلف توسعه و درسازه یبردار رهمختلف مانند ساخت و به لیبه دال

 (.4331 و همکاران،

های مصالح ویسکواالستیکی که توسط میراگرهای ویسکواالستیک به عنوان یکی از تجهیزات اتالف انرژی غیر فعال، از الیه 

های برشی در و اتالف انرژی در این میراگرها از طریق تغییر شکل اند تشکیل گردیده استش داده شدهصفحات فلزی پوش

 . [Umachagi, et al., 2013]پذیرد مصالح ویسکواالستیک صورت می

های اخیر نسل جدیدی از تجهیزات اتالف انرژی غیر فعال دارای مصالح ویسکواالستیک با رفتاری دوگانه و وابستگی در سال

در  یک نمونه از آنها با نام میراگر ویسکوهایپراالستیک توسط محققین توسعه داده شده اند کههمزمان به سرعت و جابجایی 

بخش اصلی این میراگرها را مصالح . استتوسط مدحج و زهرائی در ایران معرفی شده و مورد بررسی قرار گرفته 4331سال 

 . ] 4331مدحج و همکاران، [ دهدویسکواالستیک با میرایی باال تشکیل می

ک با رفتاری دوگانه معرفی در این تحقیق یک تجهیز اتالف انرژی به صورت ترکیبی از میراگرهای جاری شونده و ویسکواالستی

شود و جهت اطمیان از عملکرد و بررسی فرضیات مطرح شده پیرامون رفتار آن، نمونه آزمایشگاهی با ابعاد واقعی این می

 .ازه مورد ارزیابی قرار گرفته استمیراگر ساخته شده و در آزمایشگاه س
 

 معرفی میراگر ویسکوپالستیک 
 

دستگاه ویسکوپالستیک ارائه شده در این پژوهش یک تجهیز اتالف انرژی غیر فعال با رفتاری دو گانه است که به طور همزمان 

تجهیز از یک بلوک الستیکی قرار داده این . باشدهای هر دو تجهیزات وابسته به جابجایی و وابسته به سرعت را دارا میویژگی

بدلیل وجود . شودشده بین دو صفحه فلزی قوسی شکل ساخته شده است که در ادامه پیکربندی خاص آن توضیح داده می

ماده ویسکواالستیک و صفحات فلزی و پیکربندی خاص میراگر، این تجهیز در سطوح مختلف تحریکات ، اتالف انرژی ورودی 
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 کاتیو و در تحر شودیم نیتأم کیسکواالستیفقط توسط مصالح و یانرژ اتالف کات،یسطوح کم تحر در .ددگررا موجب می

 ,.Ibrahim, et al].گرددیم نیتأم ،دستگاه یشدن اجزاء فوالد یجار هبه همرا کیسکواالستیتوسط مصالح و اتالف انرژی ی،قو

-گر ویسکواالستیک عمل نموده و اتالف انرژی را از طریق کرنشدر سطوح کم تحریکات این تجهیز به عنوان یک میرا [ 2007

با . نماید و بدین دلیل رفتاری االستیک را از میراگر شاهد هستیمهای محوری تقویت شده در ماده ویسکواالستیک ایجاد می

اجزاء فلزی، ارائه افزایش سطح تحریکات،  یک منبع اتالف انرژی اضافی قابل توجه در دستگاه توسط جاری شدن خمشی در 

افتد که میراگر در کشش یا فشار باشد و بدین ترتیب میراگر ویسکوپالستیک به شود و این جاری شدگی زمانی اتفاق میمی

نماید و اتالف انرژی با کار همزمان مصالح عنوان ترکیبی از میراگرهای ویسکواالستیک و میراگرهای جاری شوند عمل می

 .شودن فوالد تأمین میویسکوالستیک و جاری شد

عالوه بر اتالف انرژی ارائه شده، این تجهیز موجب اعمال سختی الحاقی به سازه از طریق اجزاء فلزی و سختی ذخیره شده در 

 .شودالستیک، می

نوع و سطح مقطع  ک،یسکواالستینسبت ابعاد دستگاه، ابعاد مصالح و لیاز قب یطراح هایوجود پارامتر لیدستگاه بدل نیا

 اریو محل دستگاه در سراسر سازه، بس( مورب ایو  یافق)نحوه قراردادن دستگاه  ک،یسکواالستینوع مصالح و ،یعناصر فوالد

توان با تغییر پارامترهای آن یک رفتار متوازن از سختی و میرایی ایجاد و می[Charney, and Ibrahim, 2004] قابل کنترل است

 .نمود

برداری از آن بسیار آسان است و بر خالف دیگر تجهیزات اتالف انرژی باشد و بهرهمیراگر از مصالح در دسترس میساخت این 

 .ای قرار بگیردغیر فعال نیاز به تعمیر و نگهداری مداوم ندارد بجزء در مواردی که تحت تحریکات شدید لرزه

ماکزیمم تغییرمکان جانبی طبقات و جابجایی نسبی میان طبقه، در تمام طبقات سازه و فقط در یک دهانه،  VPDاستفاده از 

دهد و همچنین در تمام حاالت موجب کاهش قابل توجه در تاریخچه پاسخ سقف های دور و نزدیک زلزله را کاهش میدر حوزه

 [Siahpolo, et al., 2013 ] .گرددطبقه می

زه استفاده گردد و بدین صورت زمانیکه یک میراگر در کشش شود از این تجهیز به صورت جفت در سادر عمل پیشنهاد می

 .باشد میراگر مجاور آن در فشار استمی

 

 میراگر ویسکوپالستیک پیکربندی
  

انبر استفاده گردیده و یک بلوک الستیکی بین دو صفحه یا ناودانی فلزی قرار داده  –در طراحی این میراگر از پیکربندی جک 

 .شودنمای شماتیک آن مشاهده می( 4)که در شکل . شده است
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 نمای شماتیک میراگر ویسکوپالستیک -1شکل 

 

شود بخش میانی آن دچار انبسااط عرضای   می زمانیکه تجهیز تحت یک نیروی فشاری محوری دچار کوتاه شدگی به میزان 

بدلیل پیکربندی خاص و پیش خمیدگی صفحات، انبساط عرضی دستگاه چناد برابار کوتااه شادگی طاولی آن و باه       . گرددمی

 .یک عامل تقویت هندسی کمی است ηجاییکه . باشدمی η.δمیزان 

شود، کل حجم ماواد ویسکواالساتیک در معارض یاک     اض میزمانیکه بُعد عرضی دستگاه ویسکوپالستیک دچار انبساط یا انقب

 . گیردکرنش محوری تقریباً یکنواخت قرار می

ای، انحناء کافی اجزاء فاوالدی از صااف شادن صافحات هنگاامی کاه میراگار در کشاش اسات          در کاربردهای تغییرمکانی لرزه

 .باشدجک می-این پیکربندی از نوع انبر. آوردجلوگیری به عمل می

شود و این موضوع از مزایاای  خمیدگی صفحات فلزی موجب کاهش سختی اولیه میراگر نسب به صفحات فلزی صاف می پیش

این تجهیز به دلیل کاهش سختی الحاقی به سازه و جلوگیری از افزایش برش پایه و شتاب پاسخ سازه و عدم آسایب باه اجازاء    

 .باشدای، میای و غیر سازهسازه

باشد، تقارن پیش قالب شده صفحات فلزی و سختی مصالح ویسکواالستیک، کمانش اجزاء فاوالدی  فشار می زمانیکه میراگر در

 . کنندرا کنترل می

 :پارامترهای مؤثر بر رفتار میراگر ویسکوپالستیک عبارتند از

  طول(l) ارتفاع ،(h)  و عرض(b) دستگاه. 

  (.گرد، سهمی، غیر جبری)شکل خم اولیه 

 (.ورق، کانال، تی شکل)اطع فوالدی اندازه و شکل مق 

 نوع فوالد. 

 ابعاد مصالح ویسکواالستیک. 

 استحکام مصالح ویسکواالستیک. 

  (.مصالح پُر شده یا پُر نشده)نوع مصالح ویسکواالستیک 

 

 1جک-پیکربندی انبر

                                                           

1- Scissor-Jack configuration 
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بمنظور افزایش اثر بخشی آن عمل های در جهت تغییر مکان نسبی میراگر، گیر از ایده تقویت تغییرشکلاین پیکربندی با بهره

 [Sigaher and Constantinou, 2003] .کندمی

یک تست تجربی بر یک قاب فوالدی با ( 2003)سیگاهر و کونستانتینو . شودمشاهده می( 2)پیکربندی این سیستم در شکل 

تحت ( میراگر تحت کشش)  5/2و ( میراگر تحت فشار) 3/2 2های تشدیدضریب. جک انجام دادند -سیستم میراگر انبر

، (شرایط دینامیکی)تحت بار فرکانسی باال . بدست آمده است( HZ01.0شرایط شبه استاتیکی)بارگذاری با فرکانس کم 

 4یک مدل قاب فوالدی . تحت فشار و کشش است، کاهش یافت ترتیب برای زمانی که میراگر به 6/4و  3/4ضریب تشدید به 

. جک در شبیه ساز زلزله تحت تحریکات مختلف زمین، مورد آزمایش قرار گرفت-مقیاس نیمه با سیستم میراگر انبرطبقه در 

نتایج این آزمون، افزایش قابل توجه در نسبت میرایی را نشان دادند، که منجر به کاهش تغییر مکان نسبی و پاسخ شتاب 

 .ب نیز شده استهمچنین این سیستم باعث افزایش سختی قا. گردیده است
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 [Sigaher and Constantinou, 2003] انبر -های نصب میراگرها بصورت جکروش -2شکل 

 

 های محوری و برشیاتالف انرژی از طریق کرنش
 

ها و میراگرهای ویسکواالستیک اتالف انرژی از کاربردهای ترکیبات الستیکی به عنوان اتالف کننده انرژی مانند جداگردر اکثر 

ای قرار داده شده است در تجهیز ویسکوپالستیک ارائه شده، بلوک الستیکی به گونه. پذیردهای برشی صورت میطریق کرنش

از این رو مهم است اتالف انرژی از طریق کرنش برشی و کرنش . ر گیردهای محوری تقویت شده قراکه در معرض کرنش

 . محوری تقویت شده مقایسه گردند

 

                                                           

2 -Amplification factors 
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برای برخی مصالح ویسکواالستیک نسبت بین اتالف انرژی از طریق کرنش محوری در یک چرخه به اتالف انرژی از طریق 

 :توان به فُرم ذیل بدست آوردکرنش برشی را می

(4 )                                                                                                                       
sh

VG

aVEE

0
2
0

0
2
0

sh
E

a




 

جاییکه 
0G  مدول برشی اولیه و

sh
V گیردحجم مصالح ویسکواالستیک است که در معرض کرنش برشی قرار می 

 :باشدهای اولیه االستیسیته و برشی به صورت ذیل مینسبت بین مدول

(2)                                                                                                                         
0120 GE  

 .5/0، ضریب پواسون برابر است با νجاییکه 

(3                                                                  )                                                          
sh

V

aVE

2
0

2
03

sh
E

a




                    

گیرد با های محوری تقویت شده صورت میبه منظور مقایسه دستگاه ویسکوپالستیک که در آن اتالف انرژی از طریق کرنش

گردد هر دو میراگر شود، فرض میها اتالف انرژی از طریق کرنش برشی انجام میمیراگرهای ویسکواالستیک معمولی که در آن

بر این اساس کرنش برشی ماکزیمم بَست داده شده در . اندقرار گرفته HLdدر معرض یک تغییرشکل هارمونیک افقی با دامنه 

 :میراگر ویسکواالستیک برابر است با

(1 )                                                                                                                                 
t

HLd
0 

 .ضخامت مصالح ویسکواالستیک در میراگر ویسکواالستیک است tجاییکه 

حال، میراگر ویسکوپالستیک را در نظر . باشدسانتی متر می 5/2معموالً ضخامت مصالح ویسکواالستیک در این میراگرها حدود 

شود با فرض ضریب تشدید به مشاهده می( 3)تغییر شکل افقی داشته باشد همانطوریکه در شکل HLdبگیرید که به میزان 

-بدست می( 5) از رابطه( با فرض کرنش یکنواخت در کل مصالح)، کرنش محوری ماکزیمم در بخش میانی تجهیز 5/2میزان 

 .آید

(5                                   )                                                                                              
h

HLd.5

0   

                                                                                    

 .سانتی متر تعیین شده است 20به مقدار حدود  که ضخامت مصالح ویسکواالستیک در بخش میانی تجهیز است hجاییکه 

به صورت ذیل ( 3)ابطه با استفاده از دو معادله گذشته و مقادیر ذکر شده برای ضخامت مصالح ویسکواالستیک هر دو میراگر، ر

 :آیدبدست می

(6                                                                                   )                                         
sh

V

aVE
03.0

sh
E

a     

مصالح ویسکواالستیک در میراگر ویسکوپالستیک چندین برابر بزرگتر از حجم مصالح باید به این نکته توجه داشت که حجم 

 2تواند به های محوری میویسکواالستیک پیکربندی معمولی میراگر ویسکواالستیک است و انرژی اتالف شده از طریق کرنش

ری مصالح ویسکواالستیک در پیکربندی بر این اساس قرار گی. های برشی برسدبرابر انرژی اتالف شده از طریق کرنش 3تا 

 .  های معمولی بسیار تأثیر بیشتری داردپیشنهاد شده در مقایسه با قرارگیری در پیکربندی
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 (مصالح ویسکواالستیک در کشش)تغییر شکل در میراگر ویسکوپالستیک تحت فشار -3شکل

 

 ساخت نمونه آزمایشگاهی 
 

همچنین امکان ساخت این میراگر با مصالح در  و پیرامون رفتار میراگر ویسکوپالستیک مطرح شده جهت بررسی فرضیات

یکی با دسترس داخل کشور، نمونه آزمایشگی آن برای اولین بار با ابعاد واقعی ساخته و در آزمایشگاه سازه تحت بارهای دینام

بخش . مشاهده شد افزارینرمی مشابه با رفتار ایدآل رفتار که است های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتهها و دامنهفرکانس

های محوری تقویت شده، طراحی و میراگر در داخل کشور جهت تأمین نیروی میرایی به وسیله کرنش بلوک الستیکی این

 . تولید گردید

. و در مراحل تهیه آن فرایند پخت و ولکانیزیشن صورت پذیرفته است بودهاین الستیک به صورت پُر شده و حاوی کربن سیاه 

جهت استفاده در میراگر و  بوده SBRالستیک تولید شده دارای رفتار مناسب تری نسبت به الستیک پر کاربرد 

 ]4331مدحج و همکاران، [.باشدویسکوپالستیک مناسب می
 

 

 

 

 

 
 میراگر ویسکوپالستیک نمونه آزمایشگاهی -4شکل

 

 تجهیزات آزمایشگاهی
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 آزمایشگاه سازه امکانات زیر بنایی 

  کف سخت که یک فونداسیون حجیم بتنی است و جهت انتقال بارهای دینامیکی وارده بر سیستم قاب به زمین و همچنین

متر در  42بعاد این فونداسیون ا. ازتجهیزات پیرامونی از ارتعاشهای آزمایش بارگذاری دینامیکی ساخته شده است حفاظت

 .باشدمتر می 2متر و عمق متوسط  5

  این قاب . باشدتن متناسب با تراز بارگذاری می 400تا  20تن و افقی  400قاب بارگذاری دارای ظرفیت تحمل بار قایم

 40متر در   5/3و فضایی به ابعاد  بوده متر 6ارتفاع قاب . سازدامکان بارگذاری روی نمونه هایی با ابعاد واقعی را فراهم می

 .اشغال نموده است ،متر را بر روی کف سخت
 

 
 قاب بارگذاری آزمایشگاه سازه  -5شکل

 تجهیزات بارگذاری

 جک هیدرولیکی 

 کیلونیوتن 4000اسمی یک جک هیدرولیکی با قابلیت بازتولید نیروی دینامیکی و استاتیکیجهت اعمال بارگذاری مورد نیاز از 

های آزمایشگاهی های مورد نیاز را پوشش داده لیکن بدلیل محدودیتی فرکانساین جک هیدرولیکی کلیه. استفاده گردید

جهت   سنسور موقعیت  یکدارای  این تجهیز  .کیلونیوتن توسط آن امکان پذیر نبود 000اعمال نیروی دینامیکی بیش از 

 نیروسنج  یک میراگر وتعیین جابجایی ایجاد شده در جهت محور طولی 
-جهت مشخص کردن نیروی اعمال شده، می  

 .(6شکل)باشد

                                                           
3- Position

 
Sensor 

4- Load Cell
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 جک هیدرولیکی  -6شکل

  (Power Pack) دستگاه تولید فشار هیدرولیک 

که  این مولد نیرو. را بعهده داردرگذاری هیدرولیکی بامین فشار برای جک أتی وظیفه دستگاه تولید فشار هیدرولیک

کند و بدین دلیل انجام آزمایش بدلیل تأمین فشار باال در زمان فعالیت گرمایی بسیار تولید می شود، مشاهده می 0در شکل 

 .باشدمیبا مدت زمان بسیار امکان پذیر ن و بدون وقفه
 

 
 یدستگاه تولید فشار هیدرولیک -7شکل

 هاو ثبت داده جهیزات اندازه گیریت

  (LVDT)جابجایی سنج 

سانتی متر  5جابجایی سنج با حساسیت  2از  (VPD) میراگر ویسکوپالستیک های عرضیثبت کردن جابجاییجهت 

(5/2 )ها تعیین و به های عرضی ایجاد شده در قسمت میانی میراگر توسط این جابجایی سنججابجایی . استفاده گردید

 .های ثبت کنند انتقال و ثبت گردیددستگاه
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 هاتصویر جابجایی سنج و محل نصب آن -8شکل

  (Strain Gauge) کرنش سنج

ایان  . جهت تعیین کرنش ایجاد شده در قسمت میانی بخش فلزی میراگر از یک عدد کارنش سانج اساتفاده گردیاد    

هاای ایجااد شاده در فلاز،     هاا بادلیل کارنش   اند که با ایجاد تغییر طول در آنها از یک مدار الکتریکی تشکیل شدهکرنش سنج

انتقاال   ،کند و بر اساس این تغییر مقاومت، کرنش ایجاد شده تعیین و به دساتگاه ثبات کنناده   مقاومت الکتریکی آن تغییر می

 .(3شکل)شودداده می

      
 تصویر کرنش سنج و محل نصب آن -9شکل

 

  (Data Logger) اطالعات ثبت دستگاه 

ها و کرنش سنج نصب های دریافتی از جابجایی سنجدینامیکی با سرعت باال جهت ثبت دادهبا توجه به اعمال بارگذاری 

    .باشددارا میداده در یک ثانیه  عدد 50قابلیت ثبت این دستگاه . شده،  نیاز به یک دیتاالگر دینامیکی بود
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 اطالعات ثبت دستگاه -11شکل

 های اولیهنصب و بررسی

بار تنها در جهت محور طولی میراگر، در مراحل نصب، هم محور بودن آن با جک هیدرولیکی جهت اطمینان از اعمال 

ایجاد گردید و پس از نصب و اطمینان از مقاومت اتصاالت و  44شکلگاهی مطابق شرایط تکیه. امری بسیار مهم بود

های سیم بکسل به سازه آزمایشگاه، اندازه های انجام شده در برابر بارهای اعمالی و مهار نمودن جک و میراگر توسطجوشکاری

های ماندگار پس از جهت تعیین تغییر شکل( عدم ایجاد تغییر مکان)ابعادی میراگر در حالت نیروی صفر جک هیدرولیکی 

 . (42شکل)های دینامیکی، برداشت گردیدبارگذاری
 

   
 

 شرایط تکیه گاهی نصب در آزمایشگاه -11شکل

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 بررسی ابعادی اولیه قبل از بارگذاری -12شکل
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 لهیچگوناه تغییرشاک   د کاه نشاان دا هاای کام،   های دینامیکی باا دامناه  انجام شده قبل و پس از بارگذاریهای ابعادی بررسی 

الساتیکی میراگار    بارها ، ایجاد نشده است و این امر فرض استهالک انرژی تنها توسط بخش بلوکاین ماندگار در میراگر تحت 

 .نمایدتحت تحریکات با دامنه پایین را اثبات می

 

 نتیجه گیری

تواند توازنی مطلوب بین سختی و میرایی ایجاد نماید و همچنین میراگر ویسکوپالستیک با داشتن پارامترهای قابل تغییر می

های میراگر باعث افزایش راندمان و ایجاد کرنشبندی خاص این پیکر. باشدهای مختلف میقابل طراحی برای دامنه و فرکانس

اتالف  ،گردد که با توجه به حجم زیاد مصالح الستیکی در این میراگرمحوری تقویت شده در بخش بلوک الستیکی آن می

جاد ای متناسب با نیروی اعمال شده، ،برابر 3تا  2به میزان حدود  انرژی بیشتری نسبت به میراگرهای ویسکواالستیک معمول

های با امکانات و در کارگاه داخل کشور در مانند فوالد نرمه ساختمانی تولید شده  این میراگر از مصالح در دسترس. گرددمی

 .و نیاز به بازدید و تعمیر و نگهداری مداوم، ندارد باشدبرداری از آن پایین میساخت و بهرههای و هزینهساخته شده  معمول

ر کار آزمایشگاهی انجام شده بر نمونه واقعی میراگر ارضاء گردیده و فرض رفتار االستیک میراگر و رفتار ایدآل فرض شده د

 .های کم اثبات گردیداستهالک انرژی تنها توسط بخش بلوک الستیکی در تحریکات با  دامنه
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