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 چکیده 
 یمحور بررسن هموشور یبا مهاربندها یفوالد یهاساختمان یادر این مقاله تأثیر میراگر ویسکوز مایع در پاسخ لرزه

ر نهایت ها یك بار بدون میراگر و بار دیگر با اضافه کردن میراگر مدل شدند و دختمانشده است. ابتدا هر کدام از سا

دیگر با تعداد طبقات  یهاشده است. سپس با ساختمان یبررسای های لرزهپاسخ یتأثیر اضافه کردن میراگر بر رو

و با  SAP2000افزار ها با استفاده از نرمختمانسا یسازارائه گردیده است. مدل مقایسه شده است و نتایج  متفاوت

های پاسخویسکوز در کاهش  یتأثیر مثبت میراگرها یدهنده ج نشانصورت پذیرفته است. نتای Link یکمك المانها

میراگر مجهز به  یهاختمانکه سا یبه طور ،باشدیبا طبقات بیشتر م یهاها به خصوص ساختماندر ساختمان ایلرزه

وز با توجه به ویسک یدارند. بنابراین میراگرها یقابل توجه یبدون میراگر استهالك انرژ هایساختماندر مقایسه با 

بسیار  یسازمقاوم ینوساز و هم برا یهاساختمان یهم برا اد،زلزله زی یبیشتر، در مناطق با خطر نسب یصرفه اقتصاد

 .باشندیمناسب م

 

  شورون مهاربند ای،لرزه پاسخ مایع، ویسکوز میراگر فوالدی، ساختمان های كلیدی:واژه

 مقدمه  -1
 تخریب عامل و تهدید بزرگترین قوی، بادهای و لرزهزمین مانند طبیعی هایپدیده صبخصو ارتعاش متعدد منابع وجود

 اثر بر بلکه زلزله، اثر در تنها نه را خود جان که هستیم هاییانسان شدن قربانی شاهد این بین در ت.اس ساختمانی هایسازه

 هایسرمایه دادن دست از اجتماعی هایزیان باید موضوع به این که دهند،می دست از زلزله مقابل در موجود هایسازه ضعف

 بزرگی هایتنش تواندمی لرزهاز زمین حاصل ارتعاشات چنینهم .کرد اضافه نیز را حیاتی و مهم هایساختمان تخریب و عظیم

 در اتاین تجهیز اگر بخصوصگردد.  سازه حساس تجهیزات و اصلی اعضای در توجه قابل خسارات به منجر و کرده ایجاد

 به که شد خواهد زلزله خود خسارت از بیشتر آن مالی و جانی تبعات باشند، داشته حیاتی نقش زلزله از بعد نجات عملیات

 علت به باید که دارند وجود بسیاری هایساختمان چنینهم کرد. اشاره مخابراتی مراکز و هابیمارستان به توانمی مثال عنوان

 جدید، هایپیشرفت با. شوند تقویت زلزله و باد مانند طبیعی عوامل برابر در دالیل دیگر، از سیاریب و هانامهآیین در تغییر
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 امروزه .گیردمی صورت سنتی سازیمقاوم هایاز روش متفاوت هاییروش با زلزله برابر در موجود هایساختمان بهسازی

 عملیات شوندمی ها باعثسیستم این .اندداشته شایانی رشد کیفیت( و کمیت) میراگرها با پذیرشکل هایسیستم از استفاده

روند  به کمتری لطمه شوندمی سبب اجرایی، هایهزینه کاهش بر عالوه و برسد حداقل به زمان و حجم نظر از بهسازی اجرایی

 کندمی پیدا اهمیت تعاشاتار از جلوگیری برای موثر و عملی هایسیستم بررسی رو، این از .شود وارد ساختمان از برداریبهره

 مشهور شده است.» ایسازه کنترل» به که است شده گذشته هایدهه در جدیدی زمینه تحقیقاتی شدن باز موجب که

در  اند.گرفته قرار تحقیق مورد و آزمایش زلزله برابر در مناسب کارایی با هاساختمان طراحی برای مختلفی هایروش

 از زلزله برابر در انرژی استهالك همچنین و پذیریشکل قابلیت سختی، از ترکیبی از استفاده با هامرسوم، ساختمان هایروش

 رفتار محدوده در شده مستهلك انرژی و است کم بسیار هاساختمان قبیل در این میرایی مقدار دهند.می نشان مقاومت خود

 زیادی هایمکان تغییر االستیك، رفتار محدوده بعد از هاتمانساخ این قوی هایزلزله هنگام در باشد.می ناچیز سازه االستیك

 غیراالستیك هایتغییر مکان این مانند.می باقی پایدار خود غیراالستیك مکان تغییر قابلیت چگونگی واسطه به فقط و یابندمی

واسطه  به زلزله انرژی از زیادی مقدار نتیجه در گردد.می انرژی استهالك افزایش همچنین و پذیریشکل افزایش موجب

 روش سازه، یك در انرژی توزیع نحوه به توجه واسطه به گردد.می مستهلك سازه جانبی مقاوم سیستم در موضعی هایتخریب

 تحمیل سازه یك به انرژی زیادی مقدار زلزله یك طی در است. گرفته قرار بررسی مورد زلزله کاستن اثرات منظور به دیگری

 به انرژی این بایستمی که گرددمی پدیدار سازه پتانسیل )کرنشی( در جنبشی و صورت دو به ورودی نرژیا این گردد.می

 به عمال اما داد. خواهد ادامه ارتعاش به تا بینهایت سازه نباشد، سازه در میرایی نوع هیچ اگر گردد. مستهلك یا و جذب طریقی

 کردن میرا و سازه مقابل ارتعاش در العملعکس موجب که آیدمی بوجود آن در میرایی مقدار سازه، مصالح خصوصیات واسطه

وسایل  این که صورت بدین داد، افزایش ساختمان به الحاقی میراگر وسایل افزودن با توانمی را ساختمان میرایی گردد.می آن

 .]3[نمایندمی مستهلك و جذب تنهایی به را زلزله ورودی انرژی از قسمتی

 سازه پاسخ کاهش باعث غیرفعال حالت در مایع ویسکوز میراگرهای دهندمی نشان که دارند وجود ایردهگست تحقیقات

 تحت که هنگامی و بوده میراگرها نوع این به مجهز عمل در دارندکه وجود زیادی بسیار هایسازه حتی شوند.می خود به متصل

 کنترل در موجود رویکردهای بهترین از یکی دهند.می نشان خود از یمطلوب بسیار اند عملکردگرفته قرار جانبی محیطی بارهای

 در انرژی اتالف مایع، ویسکوز میراگر یك بکارگیری از واقع هدف در باشد.می مایع ویسکوز میراگرهای از استفاده ها،سازه

   .باشدمی انتهای میراگر دو بین نسبی سرعت با متناسب که است نیرویی اثر تحت سازه اصلی اعضای

 میراگرهای از استفاده با بلند هایساختمان ایلرزه کنترل عنوان تحت ای(. مقاله3131) .س زینلی، پور و ط. نژاد،موسی

 قرار مطالعه مورد را ویسکوز میراگر به مجهز و رشت شهر در تجاری کاربری با طبقه 33 ساختمان یك هادادند، آن ارائه ویسکوز

 بعضی در و فوالدی محورهم مهاربند اضافه به متوسط فوالدی خمشی قاب ها،آن مورد مطالعه ساختمان یاسازه سیستم دادند.

 و مکان تغییر مقادیر که بود آن از حاکی آمده دست به نتایج بود و عددی هاآن تحلیل بود. فوالدی محوربرون مهاربند هاقاب

 که یافت، کاهش درصد 14 به میزان پایه برش مقدار همچنین و افتهی کاهش درصد 31 و درصد 13 میزان به بام طبقه شتاب

 .]2[باشدمی هاساختمان ارتعاشات کنترل در سیستم این العادهفوق تاثیر بیانگر

 با و ویسکوز مایع میراگر از استفاده با فوالدی هایسازه ایلرزه عملکرد عنوان تحت ایقالهم 2431در سال  3کانگ و تاگاوا

 از فقط شود، گذاشته جا طبقه هر در شورون مهاربند اینکه جای به هاپژوهش آن در دادند. ارائه آالکلنگی انرژی فاتال سیستم

 آالکلنگی، عضو اتصال، برای پین پیوند، یحلقه کششی، یمیله دو از فوق مهاربند .شد استفاده طبقات همه در مهاربند یك

 یك از طبقه، فقط هر در میراگر از استفاده جای به هاآن بود. شده تشکیل له،می کردن مهار و بستن برای پیچ دو هایبست

 و پایه برش نیروی پالستیك، مفصل تشکیل طبقات، جابجایی توزیع حداکثر کردند. استفاده طبقه اولین سطح در میراگر جفت

 کاهش به تواندمی پیشنهادی سیستم که داد نشان تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج گرفت. قرار بررسی مورد شتاب ماکزیمم

 .]1[کند  کمك موثر طور به دو حالت هر در قاب از ایلرزه هایپاسخ

                                                
1 kang and tagawa 
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 به ایلرزه خسارت کاهش برای ژاپنی غیرفعال کنترل طرح اخیر وضعیت عنوان تحت ایمقاله در 2441در سال  2کاسای

-می مستهلك را سازه به ورودی انرژی ای،لرزه قاب به شده نصب میراگرهای که رسید نتیجه به این تجهیزات، و هاساختمان

  .]1[ددهمی نیز کاهش را ساختمان ارتعاش و جنبشی انرژی بنابراین کند،

 رفتار و کرده ارزیابی موجود هایسازه روی را ویسکوز میراگر کاربرد مورد در ژوهشیپ 2442در سال  1هوانگ و همکاران

 شدیدأ نتیجه که کردند مطالعه را میزلرزه آزمایش یك در سبك آرمه بتن ایدیواره و ویسکوز میراگرهای با های بتنیساختمان

 .]5[ دکنمی تایید را میراگر سیستم

 تقویت موجب او پژوهش داد. قرار مطالعه مورد را فوالدی قاب در ویسکوز مایع میراگر اثرات پژوهشی رد (2442) 1آسترلی

 .] 2[ گردید شود،می فوالدی خمشی هایقاب ایلرزه ملکردع بهبود موجب ویسکوز میراگر مایع که تصور این

 که هاآن پژوهش .دادند ارائه غیرفعال انرژی با هاسازه عملکرد عنوان تحت ژوهشیپ 2441در سال  5میاموتو و سینگ

 ها،ساختمان در ویسکوز میراگر بردن کار به که شد نتیجه این به منجر و بود طبقه یازده و پنج یك، قاب و بررسی مطالعه شامل

 .]1[ دهدمی کاهش شدت به را آن از ناشی انرژی و داده افزایش توجهی قابل به میزان زلزله مقابل در را ایلرزه عملکرد

دادند،  ارائه را مایع میراگرهای با هایساختمان ایلرزه پاسخ تجربی یمطالعه تحقیقی، رد (3333) 2کنستانتینو و سایمنز

-می توجه قابل مقدار به طبقه برش و دریفت کاهش به منجر هاساختمان در مایع ویسکوز میراگر افزودن که ندگرفت نتیجه و

 .]3[د شو منجر طبقه برش در توجهی قابل کاهش به تواندنمی میرایی هایسیستم از دیگر استفاده که حالی در شود

  7مایع ویسکوز میراگر -2
 انرژی جذب توانایی از خود فیزیکی یاندازه با مقایسه در که است انرژی جاذب هایسیستم از یکی مایع یسکوزو میراگر

 گیرند. قرار استفاده مورد هاسازه در زلزله از ناشی انرژی استهالك برای توانندمی میراگرها این بنابراین، .است برخوردار باالیی

 پایدار طوالنی مدت برای و بوده اشتعال غیرقابل و سمیرغی که باشدمی غن سیلیکونیرو از سیلندر یك شامل میراگرها این

 پیستون کالهك در شده تعبیه روزنه درون از فشار با عبور مایع توسط انرژی استهالك میراگر، این کار اساس .3 شکل است،

 نتیجه در و پیستون طرف کالهك دو در فشار فاختال ایجاد سبب پیستون، روزنه درون از زیاد فشار با مایع عبور باشد.می

روند، زیرا هم هزینه به شمار می3این میراگرها جایگزین مناسبی برای روش جداسازی از پایه گردد.می میراگر نیروی تولید

های های جدید و سازهتری دارند. میراگرهای ویسکوز مایع قابلیت طراحی برای سازهکمتری دارند و هم نصب و اجرای راحت

شوند تغییری در شکل سازه به وجود قطعات وقتی به سازه اضافه می ساخته شده را دارند، و با توجه به کوچکی اندازه این

یك سیال لزج میرا ضمن تعدیل انرژی از طریق هل  آورند. این مساله در بازسازی ابنیه تاریخی بسیار حائز اهمیت است.نمی

 %34شود. این نیروهای میرا تا کند که باعث تولید نیرو میون منافذ، یك فشار مستهلك کننده ایجاد میدادن سیال به در

شوند، و این بدان معنی است که نیروهای پراکنده های محرك ایجاد میخارج از مرحله تولید تغییر مکان، به وسیله نیرو

های بارگذاری قابلیت چنین در تمامی شدتهم ر شکل سازه ندارند.ای منجر به افزایش تغییتاثیری در افزایش نیروهای لرزه

باشد. این میراگرها خاصیتی نسبت به های بار وارده مقدار انرژی تلف شده متغیر میاستهالك انرژی دارند و بسته به شدت

 یك ویسکوز میراگر اهد گرفت.های خستگی و اثر باوشینگر قرار نخوتغییرات حرارتی نداشته و ساختمان جامد مورد اثر پدیده

 انتهای دو بین نسبی سرعت با متناسب نیرو این کند.می مقاومت سازه حرکت مقابل در همیشه که کندمی تولید را نیرویی

 :شودمی نوشته (3) یفرمول شماره صورت به میراگر نوع این برای سرعت  -ونیر رابطه باشد.می میراگر

                                                
2  Kasai 
3  Hwang et al 
4  Oestrle 
5  Miamoto and Singh 
6  Constantinou and Symans 
7  Viscous Fluid Damper 
8  Base Isolation 
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F CV 

 

باشد. ضریب میرایی عددی ثابت است که بر اساس ضریب میرایی می Cسرعت نسبی پیستون و  V ؛نیروی میراگر Fکه در آن 

داشته باشد.  35/3تا  1/4تواند عددی حدود نیز عددی ثابت است که می nشود. قطر میراگر و سطح روزنه پیستون تعیین می

در نظر گرفته شده  4/3برابر  n. در این تحقیق ]3[ پیشنهاد شده است 4/3 تا 1/4 ای در حدبرای کاربردهای سازه nمقدار 

 است.

 

 

 عیما سکوزیو راگریم کی یشکل كل: 1شکل 

 

 تحلیلی هایمدل -3
 مطابق میراگر بدون و شورون مهاربند با هشد بادبندی حالت در بار یك طبقه 3 و 2 ،1 هایساختمان مقاله این در

 دیگر بار اند.شده طراحی و سازیمدل SAP2000 افزاردر نرمزلزله  2344نامه چنین آیینهم و ششم مبحث و دهم مبحث

 .شدند طراحی و سازیمدلLink  صورت یك المان به ویسکوز میراگر نصب با و میراگر به مجهز حالت در هاساختمان همان

بایست قادر به تحمل نیروهای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تیر باالی مهاربند شورون می 2-34-1-34توجه به بند با 

و نیز این تیرها باید قادر به تحمل نیروهای نامتعادل ناشی  ،ها باشندقائم حاصل از ترکیب بارهای ثقلی بدون حضور مهاربندی

 ایلرزه ضوابط باشد،می شورون مهاربند نوع از مهاربندی سیستم که جاییآن ازند. دار باشاز ترکیب با بارهای ثقلی ضریب

 بدست ایبر ،تحلیلها اول مرحله در لحاظ شده است. تیر باالی مهاربند طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در مربوطه

 مبنایی انعنو به تا دمیشو دهستفااالستیك( ا )تحلیلخطی ستاتیکی ا تحلیل از ها،شکلتغییر و ها )نیروها(تنش انمیز آوردن

 میراگر بدون و میراگر مجهز به حالت دو هر در غیرخطی دینامیکی تحلیل از .دگیر ارقر دهستفاا ردمو هازهسا حیاطر ایبر

 و طبس السنترو، هایزلزله هاینگاشتشتاب از که است زمانی تاریخچه نوع از دینامیکی تحلیل و است، شده استفاده

  Seismosignalافزارنرم از استفاده با و 2344 استاندارد طبق های استفاده شدهنگاشتشتاب لذا است، شده استفاده نجیلم

متر بوده و 35×35 هاهستند. ابعاد همه ساختمان منظم کامالً پالن و ارتفاع در هاساختمان همهاند. شده به مقیاس در آورده

متر در نظر گرفته شده  1باشد. ارتفاع همه طبقات متر می 5است که طول هر دهانه Y و Xدارای سه دهانه در دو جهت 

های مورد . ساختمان2اند، شکل اند و میراگرها در انتهای مهاربندها قرار داده شدهاست. مهاربندها در دهانه وسط قرار گرفته

در نظر گرفته شده  %25اند. مقدار ضریب میرایی نیز دهواقع ش IIخیزی زیاد و بر روی خاك نوع مطالعه در منطقه با خطر لرزه

 .است
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 طبقه، نحوه اتصال میراگر به قاب، پالن معماری 9قاب  : 2شکل
 

 ایلرزه هایپاسخ ماكزیمم مقایسه -4
 هب مجهز بادبندی و میراگر بدون بادبندی حالت دو در طبقات، ماکزیمم شتاب و طبقات ماکزیمم تغییرمکان مقادیر

 زیاد کاهش از حاکی نتایج .2و  3جدول است، شده مقایسه هم با مختلف هاینگاشتشتابتحت  و بررسی ویسکوز، میراگر

 یراگر ویسکوز است.م به مجهز یهاساختمان در ماکزیمم شتاب و ماکزیمم تغییرمکان
 

 ركوردهای زلزله تحت maxمقایسه مقادیر تغییر مکان  :1 جدول

Manjil Tabas Elcentro شتاب نگاشت 

 طبقات

42/2 22/3 23/4 Simple  تغییرمکان حداکثر 

 32/3 45/3 51/4 Damper (cm)طبقه 1ساختمان 

 درصد کاهش تغییرمکان 22% 11% 34%

21/1 31/5 31/2 Simple  تغییرمکان حداکثر 

 31/1 31/2 15/3 Damper (cm)طبقه 2ساختمان 

 درصد کاهش تغییرمکان 13% 53% 15%

32/33 14/33 42/3 Simple  تغییرمکان حداکثر 

 11/3 22/33 53/5 Damper (cm)طبقه 3ساختمان 

 درصد کاهش تغییرمکان 13% 13% 51%
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 تحت ركوردهای زلزله maxمقایسه مقادیر شتاب : 2جدول 

Manjil Tabas Elcentro شتاب نگاشت 
 طبقات

42/24 24/7 42/24 Simple 

 ) طبقه 1شتاب حداکثر ساختمان 
2

m
s

) 
22/3 24/3 24/3 Damper 

 درصد کاهش شتاب 74% 24% 74%

33/9 27/24 74/24 Simple 
 ) طبقه 2ساختمان شتاب حداکثر 

2
m

s
) 

32/2 34/2 34/9 Damper 

 درصد کاهش شتاب 22% 29% 23%

22/9 44/24 42/22 Simple 
 ) طبقه 3شتاب حداکثر ساختمان 

2
m

s
) 

22/2 22/2 22/2 Damper 

 درصد کاهش شتاب 22% 22% 22%

 

طبقه،  3و  2، 1 هایساختمان در میراگر به مجهز بادبندی و میراگر بدون بادبندی دوحالت در بام جابجایی حداکثر مقادیر

-مقدار حداکثر جابجایی بام در ساختمان 1نشان داده شده است. در جدول  5و  1،  1های زلزله السنترو در شکلرکورد طبق 

 مطالعه در دو حالت بدون میراگر و مجهز به میراگر مورد بررسی قرار گرفته شده است. های مورد

 

 
 طبقه تحت ركورد زلزله السنترو 3 مقایسه حداكثر جابجایی بام در ساختمان :3شکل   

 

 
 طبقه تحت ركورد زلزله السنترو 6 مقایسه حداكثر جابجایی بام در ساختمان :4شکل 
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 طبقه تحت ركورد زلزله السنترو 9 كثر جابجایی بام در ساختمانمقایسه حدا :5شکل 

 

 ساختمان در کاهش این. است یافته کاهش چشمگیری طور به ساختمان سه هر در بام جابجایی که دهدمی نشان نتایج

 است. %24 هاست و مقدار این کاهش بیشتر ازساختمان بقیه از بیشتر طبقه 3

 

 تحت زلزله السنترو ی باممقایسه حداكثرجابجای -3جدول

  طبقه 1 طبقه 2 طبقه 3

1/23 5/31 3/3 Simple (cm) 

3/34 1/1 3/1 Damper (cm) 

 درصد کاهش 12% 12% 21%

 

آورده شده است. مقدار حداکثر برش پایه   3و  1، 2های شکل در میراگر بدون و میراگر با حالت دو در پایه برش مقایسه

 مقدار طبقات، تعداد افزایش با .است یافته کاهش چشمگیری طور بهها  میراگر اضافه شده است در حالتی که به ساختمان

 .است شده کمتر پایه برش کاهش

 

 
 طبقه تحت زلزله السنترو 3: مقایسه مقادیر برش پایه ساختمان 6 شکل
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 طبقه تحت زلزله السنترو 6: مقایسه مقادیر برش پایه ساختمان 7 شکل

 

 
 طبقه تحت زلزله السنترو 9ایسه مقادیر برش پایه ساختمان : مق8 شکل

 

 : مقایسه حداكثر برش پایه تحت زلزله السنترو4جدول

  طبقه 1 طبقه 2 طبقه 3
3/111 1/253 2/223 Simple (ton) 

5/22 2/15 2/31 Damper (ton) 

 درصد کاهش 32% 32% 33%

 

 نتیجه گیری -7
 مورد شورون بادبند با شده مهاربندی فوالدی هایساختمان ایلرزه هایپاسخ بر لزج زویسکو میراگر تاثیر مقاله این در

 ویسکوز میراگر چشمگیر تاثیر از حاکی نتایج .گرفت صورت Sap2000 افزارنرم از با استفاده سازیمدل گرفت. قرار مطالعه

 کرده پیدا کاهش %54 تا ماکزیمم مکان تغییر که طوری به مطالعه است.  مورد هایساختمان ایلرزه هایپاسخ کاهش بر

 کاهش مقدار است. بیشتر کمتر، با ارتفاع هایساختمان در کاهش این و کرده پیدا کاهش %31 تا نیز ماکزیمم شتاب است.

 کاهش تا هم زلزله از ناشی پایه برش مقدار چنینهم است. رسیده بیشتر ارتفاع با هایساختمان در %13 تا نیز بام جابجایی

 مقطع سطح کاهش نتیجه در و ویسکوز میراگر از استفاده صورت در پایه برش زیاد بسیار کاهش به توجه با است. کرده پیدا
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به دنبال   هم اقتصادی را توجیه ساختمان در ویسکوز میراگر از استفاده که گفت توانمی ساختمان، اصلی اجزاینیاز  مورد

 داشت. خواهد
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