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 نامه:انیپابه اطالعات مربوط   -4

 

  عنوان تحقیق -الف

 های فلزیسازه درمیراگرهای ویسکوز مایع  دکاربر ارزیابی فنی :(  عنوان به زبان فارسی1
 
 :یسیانگلعنوان به زبان (  2

TECHNICAL EVALUATION OF USING FLUID VISCOUS DAMPERS IN STEEL 

STRUCTURES 

      
 □ یعمل       ■ یکاربرد   □   ینظر     □یادیبن:    یقاتیتحق کار(  نوع 3
 
 6نامه: انیپا(  تعداد واحد 4
 (:قیتحق: )مساله قیتحق یاصل(  پرسش 5

 به عملکرد قابل قبول در استفاده از میراگر ویسگوز مایع در سازه های فلزی مختلف )به لحاظ تعداد طبقات(      جهت رسیدن  -

 گر بر چه اساسی میباشد؟نحوه انتخاب ظرفیت آرایش و تعداد میرا

 چه تفاوتی دارد؟ در کاهش پاسخ ها عملکرد میراگرهای ویسکوز در سازه های با ارتفاع کم و سازه های بلند -

 چه تفاوتی دارد؟  کاهش پاسخ ها در عملکرد میراگرهای ویسکوز در سازه های  مقاوم خمشی وسازه های مفصلی -

 ؟ای فلزی مختلف چه تاثیری در سطح عملکرد سازه داردسازه همیراگرهای ویسکوز در  کاربرد -

مربوطه  یرهایمتغ انیبمجهول و مبهم،  یهاجنبه انیبآن،  یمعرفمسأله و  حیتشر)شامل  یکلبه طور  قیتحق یاساس مساله انیب  -ب

 (:قیتحقو منظور از 
زیرشاخه های مختلفی دارد که ابر زلزله است که یکی از راهکارهای مقاوم سازی و طراحی سازه ها در برروش کنترل غیر فعال 

با توجه به خاصیت جذب انرژی میراگرهای ویسکوز دارای کاربردهای استفاده از میراگرهای ویسکوز یکی از این روش هاست. 
انرژی زیادی در هر دو زمینه احداث و مقاوم سازی می باشد، در طی زلزله این وسیله فعال شده و انرژی ورودی زلزله را به 

،به موضوع کاربرد این میراگر در درپژوهش های قبلی گرمایی تبدیل می کند و به عبارت دیگر انرژی وارده را جذب می کند
مختلف پرداخته شده است لیکن دسته بندی مشخصی برای بررسی میزان تاثیر آن در انواع سازه های فلزی به لحاظ ای ه سازه

سازه های فلزی مختلف پرداخته می ر این پایان نامه به بررسی عملکرد این نوع میراگر ها د در ارتفاع و نوع سازه وجود ندارد.
شده و عملکرد آن بررسی  و برش طبقاتییرشکل نسبی طبقه تغپاسخ سازه نظیر . تاثیر استفاده از این نوع میراگرها برشود

نامه براساس نتایج بدست آمده از کاربرد میراگر ویسکوز هم چنین در این پایان گردد. می مقایسه  مختلفسیستم های سازه ای در
جهت رسیدن به عملکرد قابل قبول به موضوع بررسی و تعیین ظرفیت آرایش و ،مایع در سازه های فلزی با تعداد طبقات مختلف

ی و سازه های خمشی و کارایی میراگر ویسکوز مایع در سازه های کوتاه،متوسط و بلند فلز و تعداد میراگرها پرداخته خواهد شد
مهاربند شده فلزی مورد بررسی قرار میگیردکه در نهایت تاثیرات این سیستم کنترلی بر اساس سازه های فلزی مختلف دسته بندی 

 خواهد شد.
 
موضوع تحقیق و  رامونیپانجام شده در داخل و خارج کشور  قاتیتحقمختصر پیشینه  انیبمرور ادبیات و سوابق مربوطه ) -ج
 تحقیق(: ینظرو مرور ادبیات و چارچوب  هاآن جیانت

 درك دنبال به،] 1[میراگر ویسکوز مایع غیر فعال می تواند پاسخ دینامیکی سازه را در مقابل زلزله تا حد زیادی کاهش دهد

 بکار زلزله مقابل در مقاوم هایسازه در و طراحی ویسکوز میراگرهای اریفیس، داخل در نیرو تحت ویسکوز سیال یك رفتار

طی  2001مطالعات انجام یافته در سالهای قبل در بحث مقاوم سازی با میراگر پروین و همکاران در سال  ،]2[اند شده گرفته
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با میراگر  بررسیها بر روی نمونه پل نشان دادند که میزان حساسیت سازه به شتاب باال و پاسخ سازه از نظر جابجایی در سازه های

 2006بعد از افزایش نیاز به سازه های مقاوم در برابر زلزله های با شدت باال و میزان خسارت وارده در سال  ،[3]کمتر شده است

تی سانگ و چاندلر با الگوریتم نیرو و سرعت از یك سری شبیه سازی عددی استفاده کرده و در نتیجه اعالم نمودند که با تنظیم 

آقایان سونگ و کونستانتینیو یکسری تحقیقات اولیه بر روی ، [4]به حالت بهینه رساند جریان مایع میزان نیروی میراگر را میتوان 

تحقیقات دیگری نیز پیرامون تاثیر میراگرهای ویسکوز مایع روی عملکرد لرزه ای سازه ، [5]میراگرهای ویسکوز مایع انجام دادند

رهای ویسکوز مایع توسط تی سای، هو، چانگ و چن  و ها از جمله بررسی آزمایشگاهی روی سازه های فوالدی مجهز به میراگ

استراتژی مقاوم سازی بهینه برای قاب های فوالدی با میراگرهای ویسکوز غیرخطی برای عملکرد لرزه ای توسط مارتینز ، 

انتینیو و مطالعه آزمایشگاهی پاسخ لرزه ای سازه ها با میراگر ویسکوز توسط کونست، [6]رودریگو و رومرو انجام گرفته شد

سایمانس و استفاده از میراگرهای ویسکوز مایع جهت بهبود بخشیدن پاسخ لرزه ای سازه ها توسط کونستانتینیو ، سایمانس و تیلور 

ژانگ و سونگ یك روش طراحی لرزه ای برای پیدا کردن محل بهینه میراگرهای ویسکوز مایع برای ، [7]صورت گرفته است

ه دادند که کار آنها توسط هان و ساتیوگیز واران بااصالح بعضی از پارامترهای تاثیر گذار ادامه پیدا سازه های با سختی خاص ارائ

 .[8]کرد که به این نتیجه رسیدند که برای سازه های با سختی یکنواخت میراگرها بایستی در نیمه پایینی ارتفاع سازه نصب شود

 

 نوشته شود(. یخبرجمله  كیبه صورت  هیفرض: )هر هاهیفرض  -د

سیال لزج میراگر ویسکو االستیك ضمن تعدیل انرژی، از طریق هل دادن سیال به درون منافذ، یك فشار مستهلك کننده ایجاد -1

 می کند که باعث تولید نیرو می شود.

درساختمانهای ودر پاسخ  سازه  نوع قاب یکبار به صورت قاب مقاوم خمشی وبار دیگر به صورت مفصلی در نظر گرفته میشود -2

 مجهز به میراگر تاثیر میگذارد.

 ,در کاهش پاسخ سازه بر اساس تعداد طبقات وبر اساس نوع قاب در دو نمونه ساختمانهای بلند  میراگر های ویسکوزمایع-3 

 تاثیر میگذارد.متوسط وکوتاه 

 :(قیتحقخاص انجام  یهاضرورت، یکاربرد، یعلم)شامل اهداف  قیتحقاهداف مشخص   -ه

پاسخ سازه های فلزی مختلف به لحاظ تعداد طبقات و رادر  ز مایعتاثیر استفاده از میراگرویسکو تادر این تحقیق قصد بر آن است 

هم چنین ارتفاع بررسی شود. در ضمن این پایان نامه ،کارایی میراگر ویسکوز مایع براساس ساختمانهای فلزی با ارتفاع 

ازه های فلزی مفصلی مهاربندی شده و قاب خمشی دسته بندی خواهد شد. و نیز برای سازه کوتاه،متوسط و بلند و هم چنین س

،آرایش و تعداد میراگرها جهت رسیدن به عملکرد قابل قبول  هاهای فلزی با تعداد طبقات مختلف نحوه تعیین ظرفیت میراگر

 بررسی خواهد شد.

شود )به عبارت دیگر محل  ذکر( نفعانیذگروه  ایو  عیصناها، )سازمانوران نام بهره انیب، یکاربرددر صورت داشتن هدف   –و 

 :اجرای مطالعه موردی(

 سازمان راه وشهرسازی,سازمان نظام مهندسی ساختمان

 :قیتحقدر  ینوآوربودن و  دیجدجنبه   –ز 
یقات مختلفی در زمینه در سرتاسر دنیا تحقباعث کنترل پاسخ سازه تحت بارهای دینامیکی شده و کنترل ارتعاشات تفکر 

کاربرد میراگر ویسکوز مایع در سازهای فلزی با انجام گرفته است ولی به تاثیر  مایعویسکو  مختلف از جمله میراگر میراگرهای
تعداد طبقات مختلف در قابهای خمشی یا مهاربند شده بطور کامل و دسته بندی شده پرداخته نشده است. هم چنین مطالعات انجام 

 بیشتر رویکرد تئوریك داشته و موضوع نحوه ظرفیت و تعداد میراگرها برای طراحی این میراگرها مورد برسی واقع نشدهگرفته 
سی کارایی میراگر ویسکوز مایع در سازه های کوتاه،متوسط و بلند فلزی و سازه های خمشی رمه هدف برااست. لذا در این پایان ن
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تاثیرات این سیستم کنترلی بر اساس سازه های فلزی مختلف دسته بندی خواهد شد. و نیز  ده فلزی بوده که در نهایتو مهاربند ش
نحوه تعیین ظرفیت آرایش و تعداد میراگرها در انواع مختلف سازهای فلزی جهت رسیدن به عملکرد قابل قبول این سیستم 

 بررسی خواهد شد.
 
 :هومی و عملیاتی(و تخصصی )به صورت مف یفنها و اصطالحات واژه فیتعر  -ح

 : میراگر حاوی سیال لزج که باعث میرایی انرژی زلزله می شود.(Viscous Damper)میراگر ویسکوز

 : جهت مدل سازی نمونه ها تحت بار رفت و برگشتی زلزله از آن استفاده می شود.(Cyclic Load)بارگذاری چرخه ای 

 ان واحد در سازه می شود.: برابر نیرویی است که باعث تعییرمک(hardness)سختی 

 : حداکثر نیرویی است که عضو می تواند تحمل کند.(Strengh)مقاومت 
 : به قابلیت جذب و اتالف انرژی یك سازه گفته می شود.(Ductility)شکل پذیری 

 
 روش شناسی تحقیق:  -5

 
 ،)مشاهده، آزمون ارو ابز هادادهبر حسب هدف، نوع  ی(اکتابخانهی، دانیم) روش تحقیق کاملشرح  -الف

در مورد استفاده  یاستانداردهاو  زاتیتجه، )شامل مواد و نحوه اجراء (رهیغو  یبردارشیف  مصاحبه،  پرسشنامه،
 (: كیتفکبه  قیتحق ییاجراقالب مراحل 

 انتخاب سازه های فلزی با تعداد طبقات مختلف بعنوان نمونه برای سازه های فلزی کوتاه ،  متوسط و بلند.  -1

 .انتخاب سازه های فلزی با تعداد طبقات مختلف به لحاظ سازه های فلزی خمشی و مفصلی مهاربندی شده -2

 بررسی رفتار میراگرهای ویسکوز مایع و انتخاب مدل رفتار مناسب . -3

 مدل سازی و تحلیل سازه های انتخاب شده به همراه میراگر ویسکوز مایع با استفاده از نرم افزار مناسب. -4

 زان تغییر مکان جانبی نسبی، برش طبقه در سازه های کنترل شده با میراگر ویسکوز مایع.تعیین می -5

 تعیین کارایی میراگر ویسکوز مایع در انواع مختلف سازه ها و دسته بندی آنها. -6

 بررسی نحوه انتخاب ظرفیت،آرایش و میراگر در سازه های مختلف برای رسیدن به عملکرد قابل قبول. -7
 

 یگردآور»، رینظ یکل نیعناوبردن  کارآن، از به  حیتوضو  قیتحق ییاجرامراحل  كیتفک : درخصوصتذکر
شده و الزم است در هر مورد  یخوددار رهیغو « هاشیآزماانجام »، «آزمون یهانمونه هیته»، «هیاولاطالعات 

ها، استانداردها، د، روش، مواتیفعالها و ملزومات، نوع داده هیته مراکزدر رابطه با منابع و  کامل حاتیتوض
 ارائه گردد. كیو مشخصات هر  زاتیتجه

 

 در قالب یك مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: یبررسمورد  یرهایمتغ -ب

سایر برش طبقه و میزان کاهش تغییر مکان جانبی، میراگر ویسکوز مایع در ساختمانهای فلزی بر تاثیر -

 .هامتغیرخمشی بودن ومفصلی بودن قاب و براساس متغیرتعداد طبقات مختلففلزی  هایهای سازهپاسخ

 .ژیجذب انرمیزان  اساسمیراگر ویسکوز مایع در ساختمانهای فلزی بر تاثیر -

ررسی پاسخ سازه براساس متغیر ساختمانهای مجهز به میراگر وساختمانهای بدون میراگر در شرایط ب -

 .های فلزیدر سازه یکسان

ای مجهز به هدر سازه ومقایسه مقادیر تنش درتیرها، ستونها وبادبندها یسه منحنی های هیسترزیسمقا -

 .های فلزیدر سازه میراگر وسازه های بدون میراگر
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 الزم نیست و حجم نمونه )در صورت وجود و امکان(: یریگنمونه، روش یآمارو نمونه جامعه  –ج
 
 ها:داده لیتحلو  هیتجز تکنیك هایها و روش -د

به دلیل دارا  ETABS مناسب برای تحلیل سازه های فلزی مجهز شده به ویسکوز مایع نظیردر این پایان نامه از نرم 

 بودن امکانات مورد نیاز استفاده شده است.

 واحد: یشگاهیآزما امکاناتاستفاده از  -6

 ■ ریخ             □ یبل          ؟باشدیم راه یشگاهیآزما امکاناتبه استفاده از  ازین قاتیتحقانجام  یبرا ایآ

قسومت   نیو ادر  ازیو نموورد   لیوسا، مواد و زاتیتجه، شگاهیآزماالزم است نوع  یشگاهیآزما امکاناتبه  ازیندر صورت 

 مشخص گردد.

 ازینمقدار مورد  لیوسامواد و  ازینمورد  زاتیتجه شگاهیآزمانوع 

    

    

 

 :قیتحقانجام  یبندزمان  -7
 

  ماه 12: قیتحقمدت زمان انجام  -ج               92شهریور  اتمام: خیتار -ب                  91مهر : شروع خیتار -الف

 

 ازین( و مدت زمان مورد یادوره)شامل زمان ارائه گزارشات  قیتحق ییاجراها و مراحل تیفعال هیکل: الزم است تذکر

 االمکانیحت، قیتحق یعملو در هنگام انجام  دهیگرددر جدول مربوطه درج و  ینیبشیپ كیتفک، به كیهر  یبرا

 گردد. تیرعا
 کار شرفتیپو ارائه گزارش  قیتحق ییاجراها و مراحل تیفعالی بندزمانی نیبشیپ 

 تیفعالشرح  فیرد
 کلزمان 

 )ماه(
 خیتارتا  خیتاراز 

 91آبان  91مهر  1 یاکتابخانهمطالعات  1

 91بهمن  91آبان  3 اطالعات یآورجمع 2

 91فروردین  91بهمن  2 هاداده لیتحلو  هیتجز 3

 92مرداد  92فروردین  4 نامهانیپاو نگارش  یریگجهینت 4

 92شهریور  92مرداد  2 یینهادفاع  خیتار 5

   12 قیتحقطول مدت انجام  6

 با مندرجات جدول منطبق باشد. دیبا مکاناالیحتنامه، انیپا ییاجرا یهاتیفعالزمان و نوع  -1 توجه:  

       حداکثرماه و  6ارشد  یکارشناسنامه انیپا ییاجراو  یمطالعاتمراحل  ینیبشیپ یبراحداقل زمان قابل قبول  -2            
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 نامه آقایو موضوع پایان لیتشکبا حضور اعضای مربوطه  ......................................... خیتارگروه در  یتخصص تهیکمجلسه 

                                              سازه های فلزی درمیراگرهای ویسکوز مایع  کاربردیارزیابی فنی  با عنوان شهرام ضرغام ایناللو

 .دیرس بیتصوو به  یبررس

 

  خیتار     امضاء                                        : روهرگیمد یخانوادگنامنام و 

 

 

 نظریه شورای دانشکده: 
 

که به سازه گرایش  عمران ی مقطع کارشناسی ارشد گروهدانشجو شهرام ضرغام ایناللو نامه آقایانیپا قیتحقموضوع و طرح 

ی دانشکده مطرح شد و پس از بحث شورا...................... است، در جلسه مورخ ...... دهیرسی مربوطه تخصصگروه  تهیکم بیتصو

 نگرفت.  / قرار گرفت بیتصوو تبادل نظر مورد 
 رئیس دانشکده:                                         ئیس اداره پژوهش و فناوری دانشکده: ر


