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 چکیده:

 ریاخ یهاپس رخداد زلزله در طول دهه یو بازساز ینگهدار ر،یتعم یهانهیکاهش هز ،یماد یهاکاهش خسارت یبرا 
مورد استقبال قرارگرفته شده است. اما استفاده از اکثر  ادیز یایبه علت مزا ،یانرژ مستهلک کننده یهااستفاده از دستگاه
موضوع مطالعه  یدیبریه راگریمطالعه م نی. . در اشودیپس از زلزله م زرگب یپسماند دائم یهارشکلییآنها اغلب سبب تغ

 یشنهادیپ راگریپسماند را داشته است. م یهارشکلییهمراه با کاهش تغ یبوده است که نقش همزمان مستهلک کننده انرژ
 لیشده است. به کمک تحل یصحت سنج یشگاهیآزما جیبا نتا یعدد یهالیتحل جیو نتا یمدلساز OpenSeesافزار در نرم

 انجام یهالیتحل جیاند. نتاشده یالرزه یابیارز راگرینوع م نیطبقه مجهز به ا 12و 8، 4 یهاسازه ،یزمان خچهیتار یرخطیغ
 یاطبقه انیم ینسب ییپسماند و جابجا یشکل نسب رییتغ بیتعداد بولت و تاندون به ترت شیشده نشان داده است که با افزا

کاهش  جهیو در نت یاسازه ریو غ یاسازه یهاالمان یامر موجب کاهش خراب نیو هم ابدییکاهش م یریشمگبه طور چ
 ریپسماند را به مقاد ییجاو جابه فتیمجاز در ریمورد مطالعه توانسته در طبقات مقاد راگری. مگرددیم یو مال یخسارات جان

 نیمجهز به ا یهاسازه نهیبه یطراح یرا به حداقل برساند. برا زرگپسماند ب یهارشکلییتغ ریو مقاد دیمجاز محدود نما
 رییاد که با تغنشان د کنواختی رشکلییتغ یحاصل از تئور جیاستفاده شد. نتا هارشکلییتغ یسازکنواختی یاز تئور راگر،یم

وبه  هنامنییبه حالت مجاز آ فاعپسماند سازه را در ارت ییجاو جابه فتیدر راتییبولت و تاندون در طبقات نحوه تغ ریمقاد

 :استاد راهنما
 پیام اسدیدکتر 

 

خود مرگزگرا  یاصطکاک یراگرهایم نهیبه یالرزه یطراح یبرا یروش کاربرد کی

یفوالد یهاقاب یاکنترل لرزه یبازالت برا بریبا ف  
 

 پریناز ایزدی نیا
 (98)ورودی سال 

 

 

 

 دانشکدۀ مهندسی عمران 3نار یمسمکان:   15الی  13ساعت  - 1401 آذر 26، شنبه

 :کمیتۀ دفاع
 فر فرهاد بهنامدکتر 
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 عیکه مقدار کمتر بولت و تاندون نسبت به حالت توز یکه در حال دیرس یبه طرح کرد، و ترکینزد کنواختی رشکلییتغ
محدود  هنامنییمجاز آ ریپسماند به مقاد یهارشکلییطبقات و تغ فتیحداکثر در ریرا به کار گرفته است، مقاد کنواخت،ی

کاهش  نیدرصد بوده است. همچن 71، و 10، 43تا  بیطبقه به ترت 12و  8، 4 یهامقدار بولت در سازه کاهششده باشد. 
 درصد  بوده است. 14، و 10، 28تا  بیطبقه به ترت 12و  8، 4 یهامقدار تاندون در سازه


