
معرفــی سیســتم های میراگر 
)دمپر(

  معرفی سیستم های میراگر انرژی زلزله )دمپر(
در طول مدت عمر سازه ها نیروهای مختلفی به سازه وارد می شوند که یكی از مهم ترین این نیروها 
نیـروی ناشـی از حرکت پایه سـازه یا زلزله اسـت. یكـی از مهم ترین اهـداف در طراحی سـازه ها، حذف 
خسـارت های جانـی احتمالـی در حیـن و بعد از وقوع زلزله اسـت.که در کنار ایـن هدف اصلی، کاهش 
آسـیب ها و خسـارت های مالـی وارد بـر سـازه و کاهش هزینه های تعمیر یا بازسـازی پـس از زلزله نیز 
هدفی مهم به شـمار می رود. سیسـتم های میراگر لرزه ای از جمله تجهیزات نوینی اند که اسـتفاده از 
آن ها به عنوان کارآمدترین و ایمن ترین روش های محافظت سـازه ها در برابر زلزله، نام برده می شـود. 
کشورهای لرزه خیزی مانند ژاپن، ایاالت متحده، نیوزیلند و … بیش از سه دهه است که فلسفه طراحی 
ساختمان های مهم خود را در برابر زلزله، از روش های سنتی و متعارف که مبتنی بر افزایش مقاومت 
و سـختی سـازه است )اضافه نمودن مهاربند، دیوار برشی و…(، به سمت استفاده از این سیستم های 

استهالک انرژی زلزله، تغییر داده اند. کارشناس ارشدسازه

شــادی سلیمی
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بدون میراگر مجهز به میراگر
سازه های سبک تر و ایمن تر

  روش های کنترل ارتعاش سازه
درک چیسـتی سیسـتم های میراگر بسـیار سـاده اسـت. اساسـا در مورد تمامی 
موادی که در طبیعت وجود دارند، قابلیت میرایی یكی از خصوصیات ذاتی اسـت. 
همانطور که با دانستن ضریب االستیسیته یک ماده می توان محاسبات مربوط به 
مصالح تشـكیل شـده آن را انجام داد، با دانسـتن میرایی یک ماده نیز می  توان به 
تحلیل دقیق تری از رفتار ارتعاشی ماده دست یافت. عمومًا در مصالح مورد استفاده 
در صنعت ساختمان، منابع عمده میراگر ، لزجت ماده و یا اصطكاک داخلی مواد و 

اصطكاک سطوح در تماس است.
تجهیزات میراگر هر کدام به طریقی این مكانیزم های عمده ی استهالک انرژی 
را به خدمت گرفته تا موجب کاهش ارتعاشات ناشی از بارهای جانبی مانند باد و زلزله 
شود. می توان از انواع سیستم های میراگر ) البته در طرحی مناسب ( جهت کاهش 
پاسـخ لرزه ای سـازه های فوالدی و بتنی اسـتفاده کرد. به ویژه در مورد سـازه های 
بلندمرتبه می توان با استفاده صحیح از میراگر الحاقی در المان هایی چون مهاربندها، 

موجب کاهش قابل توجه دریافت شد.

  میراگر )دمپر( و روش کنترل ارتعاشات لرزه ای
با توجه به ضعف های روش های متعارف آیین نامه ای، بیشتر از سه دهه است که 
در کشورهای لرزه خیزی چون نیوزیلند، ایاالت متحده، ژاپن و …، توجه مهندسین 
از افزایش ظرفیت سـازه ها در برابر زلزله، به سـمت کاهش پاسـخ لرزه ای و شـتاب 
ورودی از زمیـن به سـازه، معطوف گشـته اسـت. روش هایی که این هـدف را دنبال 

می کنند ذیل عنوان کلی روش های کنترل ارتعاشات لرزه ای جای می گیرند.
شاید بتوان در نظر گرفتن زلزله به مثابه انرژی )و نه به عنوان نیرو( را، کلید ورود 
به مباحث کنترل ارتعاشات لرزه ای دانست. در حین وقوع زلزله اصلی، مقدار زیادی 
انرژی جنبشی وارد سازه می شود. طرح ساز ای معین می کند که این انرژی چگونه 

در سازه ذخیره یا مستهلک شود و این خود تعیین کننده ی سطح خسارت خواهد بود.
می  توان با اضافه نمودن یک مكانیزم میراگر یا دمپر به سازه، بخش قابل توجهی 
از بار اسـتهالک انرژی را از دوش المان های سـازه ای برداشـت و آن را در مكانیزم 
الحاقی مستهلک نمود. یكی از روش های کنترل ارتعاشات سازه  ها تحت بارهای 
لـرزه ای، اسـتفاده از میراگـر مكمل )یـا الحاقی( اسـت. این تجهیـزات در طراحی 
سازه های جدید و یا در مقاوم سازی ساختمان های موجود به سادگی قابل استفاده 
می باشـد. این سیسـتم ها با جذب و استهالک بخش قابل توجهی از انرژی ورودی 
به سازه، شرایط ایمن و پایداری را نسبت به ساختمان های مشابه فراهم می کنند. 
امـروزه اسـتفاده از سیسـتم های میراگر به عنوان روشـی اقتصـادی و عملی برای 

افزایش مقاومت دینامیكی سازه ها شناخته و به کار برده می شود.
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شـكل بعدی سـمت راسـت مربوط می شـود به آزمایـش میز لرزه ای کـه بر قاب 
بتنی سه طبقه و با مقیاس یک سوم، صورت گرفته است. نمودارهای انرژی برای 
رکوردی از زمین لرزه ی السنترو در این شكل ترسیم شده است. مالحظه می شود که 
بخش اعظم انرژی لرزه ای در این قاب سهم انرژی هیسترزیس المان های سازه ای 
)تغییر شكل های غیرخطی( شده است. شكل سمت چپ مربوط می شود به همان 

قـاب کـه البته به کمک مهاربندهای قطری مجهـز به نوعی میراگر الحاقی ) دمپر 
ویسكواالسـتیک (، مقاوم سـازی شده است. مشاهده می شـود که در این طرح، به 
مقدار قابل توجهی از تغییر شكل های غیرخطی المان های اصلی سازه  ای کاسته 
شده است )از میزان انرژی مستهلک شده هیسترزیس المان های سازه ای کاسته 

شده است(.

  مزایای مهم استفاده از سیستم های میراگر 
افزایش قابل توجه میرایی و قابلیت استهالک انرژی سازه. �
کاهش قابل توجه شتاب و جابه جایی نسبی طبقات. �
به حداقل رساندن اخالل در سرویس  دهی سازه. �
کاهش تغییرشكل های مخرب در اجزای سازه ای و غیرسازه ای �
به حداقل رساندن خسارات مربوط به تجهیزات داخلی �
کاهش جابجایی مكان طبقات و مكان ها )drift( در هنگام ورود نیروی جانبی  �
کاهش مشكالت معماری در طراحی ساختمان ها  �

  انواع سیستم های میراگر
میراگرهـا انـواع زیادی دارند کـه پرکاربردترین آن ها شـامل میراگر اصطكاکی، 

میراگر ویسكوز و مهاربندکمانش تاب است. 
تجهیـزات دمپـر را می تـوان از جنبه های گوناگونی دسـته بندی کـرد. به عنوان 

مثال وابسـتگی رفتاری به سـرعت یا جابه جایی خود می تواند معیاری کاربردی در 
دسته بندی سیستم های میراگر باشد. از این منظر انواع دمپر های فلزیـ  تسلیمی 
شامل مهاربند کمانش تاب، میراگر سربیـ  تزریقی LED(، میراگر سربیـ  تسلیمی 
PVD و میراگـر ADAS و TADAS و میراگـر اصطكاکـی، از جمله میراگرهایی با 
رفتار میرایی وابسته به جابه جایی و مستقل از سرعت می باشند. در واقع در این دسته 
از سیستم های میراگر، سرعت ورودی در محل اتصال دو سر میراگر بر اندازه نیرو و 
میزان استهالک انرژی زلزله تأثیری نداشته یا تأثیرش قابل چشم پوشی است. این 
امر در بسـیاری از موارد می تواند مفید واقع شـود. برای مثال می توان با اسـتفاده از 
میراگر اصطكاکی و با در نظر داشتن این خصیصه، به راحتی نیروی ورودی زلزله را 

محدود کرد و اصطالحا فیوز اصطكاکی ایجاد کرد.
انـواع میراگـر هایی که در آن ها از رفتار سـیال ویسـكوز برای اسـتهالک انرژی 
اسـتفاده می شـود، رفتاری وابسـته به سـرعت داشـته و این امر می تواند در کاهش 
موثرتر شتاب ورودی به طبقات و کنترل جابه جایی در زلزله های حوزه نزدیک، در 

طرحی مناسب مفید واقع شود.

نمودار انرژی برای قاب بتنی سه طبقه فاقد میراگر

به کارگیری میراگر ویسکوز در مقاوم سازی ساختمانی تجاری در چین

نمودار انرژی برای قاب بتنی سه طبقه دارای میراگر

استفاده از میراگر اصطکاکی در برج 180 متری اداری به منظور محافظت از جان و سرمایه
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  میراگر ساختمان چیست و انواع آن کدامند
میراگرها و جداسازهای پیشنهاد شده دارای تنوع بسیار زیادی بوده و هرکدام از 
این ابزارها و روش استفاده از آن دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. در حالت 
کلی استفاده از میراگرها و جداسازها و سایر ابزارهایی که برای کاهش و مستهلک 
نمودن نیروی زلزله مورد استفاده قرار می گیرند به عنوان سیستم کنترل ارتعاشات در 
سازه شناخته می شوند. در ادامه به صورت مختصر روش های مختلف کنترل انرژی 

زلزله و اثرات آن بر سازه را بررسی خواهیم کرد.

  انواع روش های کنترل ارتعاشات در سازه
سیستم های کنترل ارتعاشات ایجاد شده در سازه تحت اثر نیروهای مختلف از 
جمله زلزله را در حالت کلی می توان به سه دسته کنترل فعال، کنترل غیر فعال، و 
کنترل نیمه فعال تقسیم بندی کرد. در این میان میراگرها عموما جزء سیستم های 

کنترل غیر فعال محسوب می شوند. 

  میراگرهای جاری شونده فلزی
اسـتهالک انرژی توسـط مصالح یكی از روش های مرسـوم کنترل غیر فعال در 
سازه ها است. میراگرهای فلزی از ظرفیت قابل توجه مصالح فلزی در میرا کردن 

انرژی وارد به سـازه اسـتفاده می کنند. در هر چرخه از بارگذاری اعمال شده به این 
میراگرهـا، بـا ایجاد تغییر شـكل های غیر االسـتیک حجم قابل توجهـی از انرژی 
مستهلک می شود. به این ترتیب استفاده از میراگرهای جاری شونده از ایجاد خسارت 
در اعضای دیگر سازه به میزان زیادی جلوگیری می کنند. مقاومت و ظرفیت جذب 
انرژی میراگرهای جاری شونده به میزان زیادی به مشخصات تنش – کرنش مصالح 
فلزی در ناحیه غیر خطی وابسته است. در میراگرهای جاری شونده، تسلیم مصالح 
تحت نیروهای مختلف محوری، خمشی، برشی؛ پیچشی و یا ترکیبی از این نیروها 
رخ می دهد. میراگرهای جاری شونده توسط تغییر مكان تحریک می شوند. با توجه 
به این موضوع اضافه کردن این اجزا به سازه باعث افزایش سختی االستیک سازه 
می شـود. با اضافه شـدن سـختی، تغییر شكل های سـازه در ناحیه االستیک بهتر 

کنترل می شود.

  میراگرهای ویسکوز
در این نوع میراگر یک پیستون درون یک سیلندر پر شده از روغن یا سیلیكون یا 
مواد مشابه، حرکت می کند. در انتهای پیستون تعدادی روزنه کوچک وجود دارد که 
در هنگام حرکت آن داخل سیلندر، مایع درون سیلندر از طریق این روزنه ها به سمت 
دیگر پیسـتون منتقل می شـود. در این حالت با ایجاد نیروی مقاوم در برابر حرکت 

پیستون، انرژی اعمال شده مستهلک می شود.

  میراگرهای جرمی تنظیم شده
در میراگرهای جرمی تنظیم شده، ایجاد میرایی و کاهش پاسخ دینامیكی سازه 
با اسـتفاده از یک جرم متمرکز که به وسـیله یک فنر به باالی سـازه متصل شـده 
است، انجام می شود. با تنظیم فرکانس میراگر جرمی با فرکانس مود غالب سازه ای 
)معموال مود اول نوسان( ، با ایجاد تحریک در سازه اصلی با فرکانس میراگر جرمی 
تنظیـم شـده، حرکت میراگـر در فـازی خارج از حرکت سـازه متصل به آن تشـدید 
می شود. این موضوع با ایجاد نیروی اینرسی در جرم میراگر، انرژی وارد شده به سازه 
را مستهلک می نماید. با افزایش ارتفاع سازه و تعداد طبقات آن، اثرات مودهای باالتر 
افزایش می یابد. در این حالت با توجه به کاهش جرم موثر مود اول ارتعاش سازه، از 

کارایی میراگر کاسته می شود.

  میراگرهای مایع تنظیم شده
میراگرهای مایع تنظیم شده به صورت کلی عملكردی مشابه میراگرهای جرمی 
تنظیم شده دارند. ایجاد نوسان در مخزن های مایع کم عمق نصب شده در باالی 
سازه، موجب ایجاد تالطم در مایع درون این مخزن ها شده و به این صورت انرژی 
ارتعاشـی وارد به سـازه را مسـتهلک می کنند. در این حالت نیز مشـابه میراگرهای 
جرمی تنظیم شده، فرکانس طبیعی تالطم مایع درون مخزن با فرکانس ارتعاش 
غالب سازه هماهنگ می شود. از جمله عوامل موثر بر رفتار میراگر مایع تنظیم شده 
می توان به اندازه و شكل مخزن، نسبت جرم مایع به جرم سازه، عمق و لزجت مایع، 
زبـری جداره مخزن، اشـاره کـرد. با تنظیم این پارامترهای اثرگـذار می توان میزان 
استهالک انرژی در سازه را بهینه نمود. از این نوع میراگر معموال در سازه های بلند 

استفاده می شود.
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  میراگرهای اصطکاکی
میراگرهای اصطكاکی با استفاده از لغزش بین دو جسم فلزی و اصطكاک بین 
سطوح آن، حجم قابل توجهی از انرژی ورودی را مستهلک می کنند. میراگرهای 
اصطكاکی متنوعی برای استفاده در سازه ها در چند دهه گذشته توسعه داده شده اند. 

از جمله این میراگرها می توان به میراگر اصطكاکی پال، میراگر اتصال اصطكاکی و 
میراگر اصطكاکی دورانی اشاره نمود. ضریب اصطكاک بین دو سطح تا حد زیادی 
به جنس سطوح در تماس بستگی دارد. استفاده از مواد مورد استفاده در لنت ترمز 
اتومبیل ها در سطح تماس و تماس مستقیم فوالد با فوالد از جمله حاالت مختلف 

مورد استفاده است.

26

ان
زير

سا
ی 

ساز
هر

 ش
ن و

مرا
 عـ

ی،
مار

مع
مه 

لنا
ص

ف
13

99
ـز 

ايی
8، پ

ره 
ـما

شـــ


