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  چکیده: 
صـورت   هاي فراوانی به طور خاص در دو جبههیابی به این هدف تالشیکی از اهداف اسـاسـی مهندسـی سـازه اسـت. براي دسـت  هابهبود رفتار سـازه

تدوین .  اي اـستتجهیزات نوین ـسازهي دوم ابداع و اختراع ها و جبههي اول تدوین ـضوابط مناـسب براي تحلیل، طراحی و اجراي ـسازهاـست. جبهه		گرفته
  در حال توسعه است. چنانهم و  هرسمی در قرن گذشته آغاز گشت هاينامهآیین

وجوش در این هاي بـسیار پر جنبدر جریان اـست و یکی از بخش  ي اولمانند جبهه  اي نیزتجهیزات ـسازهابداع و نوآوري ي در زمینهپیـشرفت    
ت. ازه اـس تا، کنترل ـس ازه  هاي روش راـس ت. کنترل  کنش		ها کنترلیکی از آن  و  وجود داردمتفاوتی براي اعمال کنترل بر ـس ترین،  پذیر رایجکنشپذیر اـس

اي، ي جداـسازي لرزهاند. این روش به ـسه ـشیوهآن را تأیید کردهترین روش کنترل ـسازه اـست و تنها روـشی اـست که مراجع رـسمی  هزینهکم  و   ترینـساده
  .شوداجرا میاتالف ارتعاش و جذب ارتعاش 

ــیوه   ــتفاده از مکانیزم ي اتالف ارتعاششـ ــازه بر اثر پدیدهبا اسـ ــده به سـ کند. یم		فلرزه را تلهایی نظیر زمینهاي متفاوت، انرژي اعمال شـ
پژوهش پیشـنهادي پیش رو نیز از این 	درشـود.  از لغزش پدهاي اصـطکاکی تا عبور جریان مایع از مجراها شـامل می را  ايها طیف گسـتردهمکانیزم	این

قطعات فوالدي براي اتالف انرژي   اِالســتیکغیر  تغییرشــکلاز  با معرفی یک میراگر جدید . این پژوهشگردداســتفاده میازه شــیوه براي کنترل ســ 
ت که  برد.می	بهره ایان ذکر اـس ازهبا توجه به چالش ـش ازهاکثر پژوهش ،آرمهبتن		هايهاي موجود در کنترل ـس هاي فوالدي  هاي این زمینه معطوف به ـس
هاي بیشــتري نیاز دارد. رو اســت و به پژوهشهاي بیشــتري روبهقطعیتآرمه با عدمي بتنبینی رفتار ســازهاین امر در حالی اســت که پیش ؛اندبوده

  شد.	آرمه مبادرت خواهدهاي بتنسازه	پیشنهاد شده به کنترل اساس در پژوهشِ	این	رب
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