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 فٟزعت ٔغاِة
ٝٔٔمس 
 ٔفاٞیٓ زیٙأیه عاسٜ ٞا 
َفّغفٝ ػّٓ وٙتز 
وٙتزَ فؼاَ ٚغیزفؼاَ ٚ تزویثی$وٙتزَ زر عاسٜ ٞا# 
ٝتاریرچٝ،فّغفٝ،اٞساف ٚوارتزز$خساعاسی ِزسٜ ای زر پای# 
  ٝٔؼزفی ا٘ٛاع عیغتٓ ٞای خساعاس زر پای 
التصاز خساعاسٞا 
عزتی -خساعاس العتیىی 
خساعاس آًٚ٘ اصغىاوی ٚارٚ٘ٝ ، ٔؼزفی ا٘ٛاع آٖ ٚتحمیمات صٛرت ٌزفتٝ زر ز٘یا 
َٚٔؼزفی عیغتٓ خساعاس اتتىاری ؽأُ عتٟٛ٘ای اعترٛا٘ی ؽىُ زر عثمٝ ا 
 ٜایٔالحظات اخزایی خساعاسٞای ِزس 
ٔیزاٌزٞای اصغىاوی 
ٔیزاٌزٞای تغّیٕی 
ٔیزاٌزٞای ٚیغىٛس ٚ ٔایغ 
ٔمایغٝ ػّٕىزز عیغتٓ ٞای ٔرتّف 
ٔٙاتغ ٚ ٔأذذ 

 
 
 

 



 #سِشِٝ 2800آئیٗ ٘أٝ $ٔمسٔٝ 

در سلشلِ خفیف + در سلشلِ ضذیذ، تلفات جاًی حذاقل عاذتٕاٖ
 ٍ هتَسط،تذٍى ٍارد ضذى آسیة عوذُ ساسُ ای

عاذتٕاٟ٘ای تا إٞیت سیاز زر سِشِٝ ٞای ذفیف ٚ ٔتٛعظ 
عاذتٕاٟ٘ای تا إٞیت ٔتٛعظ + ،حفظ لاتّیت تٟزٜ تززاری 

 ، ذغارات عاسٜ ای ٚ ٘اعاسٜ ای حسالُ

عاذتٕاٟ٘ای تا إٞیت سیاز زر سِشِٝ ٞای ؽسیس ، تسٖٚ  
آعیة ػٕسٜ عاسٜ ای لاتّیت تٟزٜ تززاری تسٖٚ ٚلفٝ ذٛز 

 .را حفظ وٙٙس



 مقدمه

 کطَر لزسُ خیش ایزاى

 ساسُ ّا

 سلشلِ

 راّکارّا



 #٘ىات اصّی زر عزح عاسٜ ٔماْٚ$ٔمسٔٝ

 (ًَع سهیي) اًتخاب هحل هٌاسة -1
 سثکی ساسُ -2
 هقاٍهت ساسُ -3
 ضکل پذیزی ساسُ -4
 فاصلِ کافی تیي پزیَد طثیعی ساسُ ٍ پزیَد سلشلِ -5
 افشایص ظزفیت هیزایی ساسُ -6
 



 #پارأتزٞای عزاحی وٙتزَ$ٔمسٔٝ

هٌْذس  
 ساسُ

کاّص ضتاب 
 طثقات

کاّص تغییز 
هکاى ًسثی 

 طثقات 

 

 
 کاّص سختی ساسُ

= 
+ کاّص ضتاب 

 افشایص تغییز هکاى
 

 

افشایص سختی ساسُ  
= 

+ افشایص ضتاب 
 کاّص تغییز هکاى
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 ٔزٚری تز ٔفاٞیٓ زیٙأیه عاسٜ ٞا
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 ٔزٚری تز ٔفاٞیٓ زیٙأیه عاسٜ ٞا

ٜا٘ٛاع ٔیزایی زر عاس 
 
تغٛری وٝ تا . حاصُ اس ٔیزایی ٔازٜ تٛزٜ ٚ ٔتٙاعة تا عزػت اعت: ٔیزایی زاذّی ِشجـ 1

 .تغییز فزوا٘ظ عثیؼی عاسٜ تغییز ٔی یاتس
 

تٝ ػّت ٚخٛز اصغىان زر اتصاالت ٚیا ٘ماط تىیٝ ٌاٞی تٛخٛز : ٔیزایی اصغىان خغٓـ 2
 .ٔی آیس

 
ٍٞٙأی وٝ عاسٜ تحت تار رفت ٚ تزٌؾتی زر ٔحسٚزٜ االعتیه : ٔیزایی ٞیغتزعیظـ 3

 .لزار ٔی ٌیزز، تٛخٛز ٔی آیس
 

تاتغ ٔسَٚ ارتداػی ٔحٛری، چٍاِی ٚ ضزیة پٛاعٖٛ سٔیٗ ٚ حدٓ : ٔیزایی تؾؼؾؼیـ 4
 .عاسٜ تز ٚاحس عغح ٚ ٘غثت عرتی عاسٜ تٝ خزْ ٔی تاؽس

 



 فّغفٝ ػّٓ وٙتزَ ٚ تاریرچٝ

 ٓٞاتساع زعتٍاٜ ٌزیش اس ٔزوشتٛعظ خیٕش ٚات زر لزٖ ٞدس 
اتساع زعتٍاٜ وٙتزَ عىاٖ وؾتی ٞا تٛعظ ٔیٙٛرعىی 
1932$ٔغاِؼٝ پایساری  عیغتٓ ٞای ٔسار تغتٝ تٛعظ ٞایشٖ ٚ٘ایىٛعت# 
 
وارتزز ػّٓ وٙتزَ زرالتصاز،ٟٔٙسعی،پشؽىی،ٞٛا فضا،ػّْٛ ٞغتٝ ای 

 سیستن ّای کٌتزل
سیستن کٌتزل هذار تستِ 

 پسخَر
 سیستن کٌتزل هذار تاس



 #عیغتٓ وٙتزَ ٔسار تاس$فّغفٝ ػّٓ وٙتزَ ٚ تاریرچٝ

زر ایٗ ٘ٛع ٔسار وٙتزَ تحت تاثیز ٘تیدٝ آٖ ػُٕ ٘یغت یا تٝ ػثارتی 
 .زیٍز، ذزٚخی عیغتٓ تز رٚی ػُٕ وٙتزَ تی تاثیز اعت

 
فیٛس صزفا # خزیاٖ$تغٛر ٔثاَ زروٙتزَ تزق ٔٙاسَ تا تاال رفتٗ ٚرٚزی

 .لغغ ٔی ٌززز
 

 . زرایٗ عیغتٓ ٔی تٛاٖ تٝ پایساری ٔٙاعة تزی رعیس



 #تغتٝ پغرٛر عیغتٓ وٙتزَ ٔسار$فّغفٝ ػّٓ وٙتزَ ٚ تاریرچٝ

 .تز رٚی ػّٕىزز عیغتٓ تاثیزٌذار ٔی تاؽس# پاعد$زر ایٗ ٔسار ذزٚخی عیغتٓ 
ِذا ٔی . ٕٔىٗ اعت تٝ ػّت اغتؾاؽات ٚرٚزی ٚ ٘تایح عیغتٓ زچار ٘اپایساری ٌززز

 .تٛا٘س ٕٞشٔاٖ تا عیغتٓ ٔسار تاس ٔٛرز اعتفازٜ لزار ٌیزز



 ا٘ٛاع وٙتزَ زر عاسٜ ٞا           
 

 :ٞسف اسعیغتٓ وٙتزَ زر عاسٜ 
عٛری عزاحی ؽٛز تا زر سٔاٖ اػٕاَ ٘یزٚٞای ذارخی ٔثُ تاز ٚ سِشِٝ پاعد عاسٜ زر 

 .تزاتز تارٞای ٚارزٜ واٞؼ یافتٝ ٚ تغییز ٔىاٖ عثمات اس حس ٔداس فزاتز ٘زٚز



 #فّغفٝ$وٙتزَ فؼاَ عاسٜ ٞا



 #فّغفٝ$وٙتزَ فؼاَ عاسٜ ٞا



 #ا٘ٛاع عیغتٓ ٞا$وٙتزَ فؼاَ عاسٜ ٞا

 کٌتزل تا کطْای فعال(Active Tendon Control) 

 کٌتزل تا استفادُ اس سائذُ ّای آیزٍدیٌاهیک(Aerodynamic Appendges) 

 کٌتزل کٌٌذُ ّای ضزتِ ای(Pulse Generators) 

 کٌتزل تا رٍش سختی هتغیز(Active Variable Stiffness) 



 #وٙتزَ تا وؾٟای فؼاَ$وٙتزَ فؼاَ عاسٜ ٞا



 #وٙتزَ تا اعتفازٜ اس سائسٜ ٞای آیزٚزیٙأیه $وٙتزَ فؼاَ عاسٜ ٞا
 

 .اس ایٗ عیغتٓ تزای وٙتزَ ٚاصٌٛ٘ی عاسٜ ٞای تّٙس زر تازٞای ؽسیس اعتفازٜ ٔی ٌززز
 !!!.ٔٙثغ ا٘زصی ذارخی السْ ذٛز تاز اعت: ٔشیت
 .حساوثز وارآیی سٔا٘ی اعت وٝ سائسٜ تصٛرت ػٕٛز تز ٚسػ تاز لزار ٔی ٌیزز: ایزاز



 # وٙتزَ وٙٙسٜ ٞای ضزتٝ ای$وٙتزَ فؼاَ عاسٜ ٞا

 عولکزد (هثل اًفجار)ایي سیستن تیطتز در تزاتز تارّای ضزتِ ای
 .هٌاسثی دارد

  دارای هخشى تحت فطار گاس در طثقِ فَقاًی ساسُ است ، در ٌّگام
اًفجار هقذاری اس گاس تحت فطار اس هخشى خارج ضذُ ٍضزتِ ای در 

 .جْت هخالف ضزتِ ٍارد ضذُ تِ ساسُ اعوال هی کٌذ



 #وٙتزَ تا رٚػ عرتی ٔتغیز $وٙتزَ فؼاَ عاسٜ ٞا

ٗ٘یزٚیی وٙتزَ رٚػ اس اعتفازٜ تدای لثّی ٞای عیغتٓ ذالف تز عیغتٓ ای $Control 
Force Type# ؽٛ٘سٜ ٕٞاًٞٙ رٚػ اس $Adaptive# ٜلثُ ٞای عیغتٓ .وٙس ٔی اعتفاز 

 ا٘زصی ٘یاسٔٙس وار ایٗ .ٕ٘ایٙس اػٕاَ عاسٜ تٝ را تشرٌی ٘یزٚی تایغت ٔی ؽسیس ٞای سِشِٝ زر
 ایٗ اس .زرآٚرز ارتؼاػ تٝ را عاسٜ اعت ٕٔىٗ سیاز ٘یزٚی اػٕاَ زیٍز عٛی اس .تاؽس ٔی سیاز

 .تاؽس ٔی ٔتٛعظ ؽست تا ٞای سِشِٝ تٝ ٔحسٚز ٞا عیغتٓ ایٗ اس اعتفازٜ رٚ
 
ْتغییزات زاز،ٕٞچٙیٗ تغییز وٛتاٜ سٔاٖ زر آ٘زا تٛاٖ ٕ٘ی ٚ اعت ثاتت ػٕستا عاسٜ خز 

 تغییزعرتی اثز ٘غثت تٝ وٛتاٜ سٔاٖ تا ٞای تارٌذاری زر ترصٛؿ عاسٜ پاعد زر ٔیزایی
 پارأتز تغییز عاسٜ، ٔٙاعة پاعد تٝ زعتیاتی خٟت راٞىار تٟتزیٗ ِذا .اعت وٕتز تغیار

 لاتُ سیاز ؽست تا ٞای سِشِٝ تزای وٓ ا٘زصی تٝ ٘یاس ػّت تٝ ٕٞچٙیٗ.تاؽس ٔی عرتی
 ٕ٘ی رخ تؾسیس حاِت #عرتی تغییز تا$ عاسٜ پزیٛز زاؽتٗ ٍ٘ٝ زٚر تا ٚ تاؽس ٔی اعتفازٜ

 .زٞس



 #ٔتغیز وٙتزَ تا رٚػ عرتی $وٙتزَ فؼاَ عاسٜ ٞا

 : تاریرچٝ
تا تؼثیٝ ٔٛتٛر اصغىاوی زر تازتٙسٞا   1986ایٗ ایسٜ زر عاَ 

 .تزای اِٚیٗ تا تیاٖ ٌززیس
 

وٛتٛری، وأاٌاتا، یاً٘ ٚ ٕٞىارا٘ؼ زر  1996زر عاَ 
تحمیمات ذٛز زریافتٙس ایٗ ایسٜ زر واٞؼ را٘ؼ ٞای تیٗ 

أا ٔٛخة افشایؼ لاتُ تٛخٝ ؽتاب وف . عثمٝ ای ٔٛثز اعت
 .عثمٝ ٔی ٌززز

 
٘یؾتیا٘ی ٚ ٕٞىارا٘ؼ ٔیزاٌز اصغىاوی ٘یٕٝ  2000زر عاَ 

 .فؼاَ را تا ٔٛفمیت ٔٛرز تحمیك لزار زاز٘س

 



 #وٙتزَ تا رٚػ عرتی ٔتغیز $وٙتزَ فؼاَ عاسٜ ٞا

 سیستمVSD (Variable Stiffness Device) 



 #وٙتزَ تا رٚػ عرتی ٔتغیز $وٙتزَ فؼاَ عاسٜ ٞا

سیستم بادبند قطری 



 #وٙتزَ تا رٚػ عرتی ٔتغیز $وٙتزَ فؼاَ عاسٜ ٞا

 سیستمFDSAB(Friction Damped System with Amplifying Brace) 



 #وٙتزَ تا رٚػ عرتی ٔتغیز $وٙتزَ فؼاَ عاسٜ ٞا

 زر عیغتٓ ٞای وٙتزَ فؼاَ تایس تٟیٙٝ یاتی ِحظٝ ای تىزار ٌززز. 
 
 ٝاٍِٛریتٓ ص٘تیه ٚ ؽثىٝ ٞای ػصثی تٝ ػّت عزػت سیاز پاعد زر ٔمایغ

 .تا عایز رٚؽٟای والعیه تٟیٙٝ یاتی تٛصیٝ ٔی ٌززز
 
تفاٚت تیٗ ِحظٝ زریافت اعالػات تٛعظ عٙغٛرٞا ٚ سٔاٖ : تاذیز سٔا٘ی

 .اػٕاَ ٘یزٚی وٙتزَ عاسٜ وٝ ٔی تٛا٘س حتی عثة ٘اپایساری عیغتٓ ٌززز
 
 زر ٔمایغٝ تا عایز عیغتٓ ٞای فؼاَ، عیغتٓ عرتی ٔتغیز تٟتزیٗ رٚػ ٔی

اخزای آعاٖ تا تؼثیٝ زعتٍاٞی رٚی تازتٙس تسٖٚ ٘یاس تٝ عاسٜ ذاؿ $تاؽس
 #.ٚاؽغاَ فضا، ا٘زصی وٕتزی ٘غثت تٝ عایز رٚػ ٞا ٘یاس زارز



 #Hybrid$عیغتٓ ٞای وٙتزَ ٔزوة فؼاَ ٚ غیز فؼاَ



 #SMA$آِیاصٞای حافظٝ زار
 .تٛعظ تٛٞز ٚ ٚیّی زر آسٔایؾٍاٜ ٘یزٚی زریای آٔزیىا ٔٛرز تحمیك لزار ٌزفت 1960زر عاَ 

 
تاسیافت تغییز ؽىُ  $آِیاصٞای پایٝ ٘یىُ ٚ تیتا٘یْٛ  تا زرصس اتٕی تزاتز زارای ذٛاؿ عٛپز االعتیه

ایٗ آِیاص . ٞغتٙس# تارتززاری ٔىا٘یىی زر زٔای ثاتت -ٞای تشري زر ٍٞٙاْ چزذٝ ٞای تارٌذاری
زارای پایساری تاال زر وارتززٞای چزذٝ ای، ٔماٚٔت تاال زر تزاتز ذٛرزٌی، لاتّیت حُ ؽسٖ ٔٙاعة 

 .ٔی تاؽس
 

اعتحاِٝ ی تیٗ فاسی زر . فاس آعتٙیت زر زٔای تاال ٚ فاس ٔارتٙیشیت زر زٔای پاییٗ پایسار ٔی تاؽٙس
 .ایٗ آِیاص ٕٞاٖ ذاصیت حافظٝ زار تٛزٖ اعت

 
زارای ذاصیت . ارساٖ تز ٔی تاؽس ٚ ٔی تایغت ٔاؽیٗ واری ٌزْ ؽٛز# Cu-Zn-Al$آِیاص پایٝ ٔظ

 .زرصس اعت 4تاسیافت وز٘ؼ زر حسٚز 



 #زعتٝ تٙسی ٚ ٔمایغٝ$وٙتزَ غیز فؼاَ عاسٜ ٞا

 (هیزاگزّای فلشی،اصطکاکی،ٍیسکَس ٍ )هستْلک کٌٌذُ ّای اًزصی... 
 جزم ّای هیزاگز(Mass Damper) 
 جذاکٌٌذُ ّای پایِ ای(Base Isolatore) 



 #ٔغتّٟه وٙٙسٜ ٞای ا٘زصی$ٞاوٙتزَ غیز فؼاَ عاسٜ 
 



 #ٔیزاٌزٞای اصغىاوی: ٔغتّٟه وٙٙسٜ ٞای ا٘زصی $وٙتزَ غیز فؼاَ عاسٜ ٞا 

 



 #ٔیزاٌزٞای اصغىاوی: ٔغتّٟه وٙٙسٜ ٞای ا٘زصی $وٙتزَ غیز فؼاَ عاسٜ ٞا 



 #ٔغتّٟه وٙٙسٜ ا٘زصی ٔیزاٌزٞای تغّیٕی$وٙتزَ غیز فؼاَ 

 



 #ٔغتّٟه وٙٙسٜ ا٘زصی ٔیزاٌزٞای تغّیٕی$وٙتزَ غیز فؼاَ 



 #ٔغتّٟه وٙٙسٜ ا٘زصی ٔیزاٌزٞای تغّیٕی$وٙتزَ غیز فؼاَ 



 #ٔیزاٌزٞای ٚیغىٛس$وٙتزَ غیز فؼاَ عاسٜ 

 



 #ٔیزاٌزٞای ٚیغىٛس$وٙتزَ غیز فؼاَ عاسٜ 



 #ٔیزاٌزٞای ٚیغىٛس$وٙتزَ غیز فؼاَ عاسٜ 



 #خزْ ٞای ٔیزاٌز$وٙتزَ غیز فؼاَ عاسٜ ٞا



 #خزْ ٞای ٔیزاٌز$وٙتزَ غیز فؼاَ عاسٜ 



 #ٔیزاٌزٞای ٔایغ$وٙتزَ غیز فؼاَ عاسٜ 



 #پیچ ٞای ؽیارزار$وٙتزَ غیز فؼاَ عاسٜ 



 #ٔمایغٝ ٔیزاٌزٞا$وٙتزَ غیز فؼاَ عاسٜ 



 #خساعاسی زر پایٝ$وٙتزَ غیز فؼاَ عاسٜ ٞا



 تاریرچٝ خساعاسی ِزسٜ ای

 عاَ پیؼ ٚ لصز خیًٙ عیًٙ زر چیٗ 1200عثمٝ زر صاپٗ زر حسٚز  5ٔؼثس 
ٗایٗ عیغتٓ را اتساع # 1909$ٚ واال٘تاریٙیتش زر اٍّ٘یظ# 1891$واٚایی زر صاپ

 .وزز٘س
 َاِٚیٗ عاسٜ عزاحی ؽسٜ تٝ ایٗ رٚػ تٛعظ فزا٘ه ِٛیس رایت زر أپزیا

 #1921. $ٞتُ تٛز
ٗ1938-1929$تزرعی عثمٝ ٘زْ تٛعظ ٔارتُ،تس٘ارعىی،ٌزیٗ ٚ خاوٛتغ# 
 1990-1978$ٔغاِؼات ٚ تحمیمات وّی،ا٘سرعٖٛ ،ِی ٚ ٔیسِٙس# 
 َزر صاپٗ ٔٛرز  1985زر آٔزیىا، 1984زر ٘یٛسِٙس، 1974ایٗ عیغتٓ زر عا

 .اعتفازٜ لزار ٌزفتٝ اعت 
 وؾٛر زر حاَ  8وؾٛر ز٘یا ٔٛرز اعتفازٜ ٚالغ ؽسٜ ٚ  17ایٗ عیغتٓ زر

 .تزرعی تز رٚی آٖ ٞغتٙس

 

 



 #ا٘ؼغاف پذیزی،ٔیزایی ٚ پزیٛز$خساعاسی ِزسٜ ای



 ٔٛارز ٚ ؽزایظ وارتزز خساعاس ِزسٜ ای

ًزهی خاک سیز پی تاعث افشایص پزیَد طثیعی سهیي ًطَد. 
ساًتی  10هثال )ساسُ اهکاى جاتجایی افقی تِ هیشاى حذاقل السم

 .داضتِ تاضذ(هتز
ساسُ در ارتفاع ًسثتا کَتاُ تا هتَسط تاضذ. 
 درصذ ٍسى ساسُ کوتز  10تارّای تاد ٍ تارّای جاًثی غیز اس سلشلِ اس

 .تاضذ

 



 خاتدایی زر خساعاسٞای ِزسٜ ای –ٕ٘ٛزارٞای ٘یزٚ 



 خساعاس ِزسٜ ای ذغی ٚ زٚ ذغی



 العتیىی _تىیٝ ٌاٜ ٞای عزتی



 العتیىی _تىیٝ ٌاٜ ٞای عزتی



 العتیىی _تىیٝ ٌاٜ ٞای عزتی



 العتیىی _تىیٝ ٌاٜ ٞای عزتی



 فٙزیٞای خساعاس عیغتٓ 
 



 (ROCKING)پایِ ّای تلٌذ ٍ تاریک ّوزاُ تا تلٌذ ضذى



ؽسٖپایٝ ٞای تّٙس ٚ تاریه ٕٞزاٜ تا تّٙس   



اصغىاوی -خساعاسٞای ِغشؽی   



 عایز عیغتٓ ٞای خساعاسی
 غّته ٞا

 عاچٕٝ
 #رٚغٗ واری ؽسٜ ٚ ٘ؾسٜ$PTFEٌاٜ ٞای ِغشؽی تىیٝ 

 اتصاالت ٚ واتّٟای ٔؼّك
 ؽٕؼٟای غالف زار



 #ٔؼزفی$خساعاس آًٚ٘ اصغىاوی ٚارٚ٘ٝ



 ٔزٚری تز ٔغاِؼات ٌذؽتٝ آًٚ٘ اصغىاوی

 َعیغتٓ  1987زرعاFPS  تا عغح ِغشػ ٔمؼز ٚ ِغش٘سٜ تٛعظZAYAS ٔغزح ٌززیس. 
 
 َعیغتٓ پا٘سِٚی اصغىاوی چٙس ٌا٘ٝ  2003زر عا$MFPS # ٜتا زٚ عغح ٔمؼز ٚ ِغش٘س

ٕٞچٙیٗ فزَٔٛ تٙسی اخشاء ٔحسٚزی عیغتٓ پا٘سِٚی اصغىاوی  .اتساع ٌززیس  TSAIتٛعظ 
 .تٛعظ ٚی ارائٝ ٌززیسٜ اعت# VCFPS$تا ا٘حٙای ٔتغیز

 
 پا٘سَٚ ٞایی وٝ زرپایٝ زارای تیؼ اس یه پا٘سَٚ تصٛرت عزی ٞغتٙس ، ٘یش تٛعظTSAI  ٚ

 #2010-2003.$ٕٞىاراٖ ارائٝ ٌززیس
 
 َٔغاِؼات تز رٚی پا٘سَٚ اصغىاوی تزای واٞؼ ذغز ِزسٜ ای تٛعظ  2008زر عاMAHIN 

, MORGAN   ا٘داْ ٌزفت. 
 
 ٔغاِؼات تز رٚی ٔؾرصات خساعاس پا٘سِٚیMFPS  تٛعظFENZ , 

CONSTUNTINOUS   َا٘داْ پذیزفت 2008زر عا. 



 پارأتزٞای عزاحی ٚ رٚاتظ حاوٓ تز پا٘سَٚ اصغىاوی ٚارٚ٘ٝ

                                                                                       
      

                                                                                      

                                                                            

                                                                                

 



 پارأتزٞای عزاحی ٚ رٚاتظ حاوٓ تز پا٘سَٚ اصغىاوی ٚارٚ٘ٝ



 DCFPآًٚ٘ اصغىاوی  تاتمؼز زٌٚا٘ٝ



 آًٚ٘ اصغىاوی ٚارٚ٘ٝ عٝ ٌا٘ٝ



 #VFPI$پا٘سَٚ اصغىاوی فزوا٘ظ ٔتغیز



 MTFPS,TPFSآًٚ٘ اصغىاوی



 عیغتٓ عتٖٛ ٞای اعترٛا٘ی ؽىُ



 اِشأات عزاحی تز اعاط آئیٗ ٘أٝ

 ویّٛٔتز تاؽس 10فاصّٝ عاسٜ اس تٕأی ٌغُ ٞای فؼاَ تیؼ اس. 
 عاسٜ تز رٚی سٔیٗ ٘ٛعII,I  یاIII لزار ٌزفتٝ تاؽس. 
 20عثمٝ یا  4عاسٜ یاالتز اس تزاس خساعاسی زارای حساوثزm ارتفاع تاؽس. 
،ٜسٔاٖ تٙاٚب ٔٛثز عاسٜ خساعاسی ؽسTM  ثا٘یٝ تاؽس 3، حساوثز. 
 ،ٜسٔاٖ تٙاٚب ٔٛثز عاسٜ خساعاسی ؽسTM  ، تزاتز سٔاٖ تٙاٚب رٚعاسٜ تا فزض تىیٝ ٌاٜ صّة  3تیؼ اس

 .ٔحاعثٝ ٔی ؽٛز، تاؽس 2800اعتا٘سارز  6-3-2وٝ ٔغاتك تٙس 
 ٔٙظٓ تاؽس 2800اعتا٘سارز  8-1رٚعاسٜ تز اعاط ضٛاتظ تٙس. 
 ایٗ زعتٛراِؼُٕ تؼیٗ ٔی ؽٛز، ؽزایظ سیز را   11ٚیضٌی ٞای عأا٘ٝ خساعاس وٝ تز اعاط ضٛاتظ تٙس

 :احزاس وٙس
7-1-   زر عأا٘ٝ خساعاس عرتی ٔٛثز ٔتٙاظز تا تغییز ٔىاٖ عزح تیؼ اس یه عْٛ عرتی ٔٛثز ٔتٙاظز

 .تغییز ٔىاٖ عزح تاؽس" 20تا 
7-2-  زاؽتٝ تاؽس 4-2-8عأا٘ٝ خساعاسی تٛا٘ایی ایداز ٘یزٚی تاسٌززا٘ٙسٜ را ٔغاتك تٙس. 
7-3-  ٚتغیز ٔىاٖ تصٛرت ٔغتمُ اس عزػت تارٌذاری را زاؽتٝ  –عأا٘ٝ خساعاسی ٚیضٌی ٞای ٘یز

 .تاؽس
7-4-  ٚتغیز ٔىاٖ ٔغتمُ اس تارٌذاری لائٓ ٚ تارٌذاری افمی را زر  –عأا٘ٝ خساعاسی ٚیضٌی ٞای ٘یز

 .زٚ خٟت زارا تاؽس
7-5-  ُعأا٘ٝ خساعاسی تٛا٘ایی تحُٕ تغییز ٔىاٖ ٘اؽی اس تشرٌتزیٗ سِشِٝ ٔحتُٕ را تٝ ٔیشاٖ حسال

 .تزاتز تغییز ٔىاٖ وُ عزح زاؽتٝ تاؽس 5/1



 پا٘سَٚ ٞای اصغىاوی رٚاتظ ٔحاعثاتی 

 

 

 

(
d
2)

2

2RFPS
≥ δV 

 تعیین پریود مورد نظر سازه تعیین تغییر مکان طراحی

δV = (2W)2+heff
2 − heff 

d = 2w + (2R) ≥ δV d = 6R ≥ δV 

Vs =
Vb
RI

 



 #اخزاء$پا٘سَٚ اصغىاوی ٚارٚ٘ٝ



 عیغتٓ وف زیٙأیىی



 ٔالحظات اخزایی خساعاسٞا



 ٔالحظات اخزایی خساعاسٞا



 ٔالحظات اخزایی خساعاسٞا



 ٔالحظات اخزایی خساعاسٞا



 ٔالحظات اخزایی خساعاسٞا



 ٔالحظات اخزایی خساعاسٞا



 ٔالحظات اخزایی خساعاسٞا



 ٔالحظات اخزایی خساعاسٞا



 تزرعی التصازی خساعاسی ِزسٜ ای
 و در نتیجه برابر  5کاهش در نیروی برش پایه  تا این سیستم باعث

 .می گردددرصد  15تا  10هزینه ساخت بین کاهش مقاطع سازه و 

کاهش هزینه های خسارت در عناصر سازه ای و ناسازه ای 

هزینه آنالیز و نیروی متخصص باالتر 

کاهش هزینه های مربوط به بیمه 



 مقایسه سیستم جداساز و میراگرها



 ٔٙاتغ ٚ ٔأذذ
 . ،  پایان نامه کارشناسی ارشد سازه  ،  دانشگاه  لغزشی  –پایه تخت ، تک شعاعی ، چند شعاعی و مفصلی : ایزوالسیون لرزه ای سازه های کوتاه با استفاده از حرکت گهواره ای بلوک های صلب دیواری با چهارفرم هندسی ،    1372آخوندی محمد ، رازانی رضا  ،

 .شیراز  
11 . مرکز نشر علوم دانشگاهی ، تهران  ( 2و1جلد ) حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ، ( چاپ پانزدهم ) 1380بهزاد مهدی ؛ رازقی محسن ؛ کاظمی سیامک ؛ ناظمی اسالم ، : لیتهلد لوئیس ، ترجمه ،. 
2  .پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، تهران    جداسازی لرزه ای در مقابل زلزله،  (  چاپ اول ) 1378تهرانی زاده محسن ، حامدی فرزانه  ،  : ایوان ، اچ روبینسون ویلیام ،اچ مک وردی گرمی ،  ترجمه .اسکینر آر  ،. 
3  .نشر علوم دانشگاهی ، تهران    مقاومت مصالح،  ( چاپ دهم ) 1384واحدیان ابراهیم  ،  : راسل  ،  ترجمه .پی بی یر فردیناند ، جانستون ای  ،. 
4  .  ،  کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار  ،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان    بررسی توسعه پایدار سازه های حیاتی با استفاده از فلسفه جداسازی لرزه ای ،   1389تابع بردبار امیر ، حیدری رامین  ،. 
5  . ،  نشر کتب دانشگاهی ، تهران    طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها بر اساس سطح عملکرد با استفاده از تحلیل پوش آور،  (  چاپ اول )  1388تقی نژاد رامین ،. 
6  .  ،  انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیر کبیر ، تهران    بهسازی لرزه ای سازه ها با استفاده از سیستم های هوشمند،  (  ویرایش اول )  1384حجازی فرزاد  ،. 
7  . سازمان مدیریت و  (  360نشریه ) دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ،    1385له  ،  زلزسازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری کشور جمهوری اسالمی ایران ، معاونت امور فنی و تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از  ،

 .برنامه ریزی کشور ، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی ، تهران 
8  . ، موسسه انتشارات  فاطمی ، تهران  مثلثات پایه، ( چاپ دهم ) 1370قراگزلو جلیل هللا ،. 
9 .مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان دینامیک سازه ها ،( ویراست دوم ) 1386سعادت پور محمد مهدی ، : ، پن زین جوزف ، ترجمه . کالف ری دبلیو ،. 
10 . ، تهران  ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 2800-84آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ؛ استاندارد ، ( ویرایش سوم )  1384کمیته بازنگری آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،. 
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