
 أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 فنی مهندسیی دانشکده

 عمران گروه آموزشی

 

 

ی کارشناسی ارشدنامه برای دریافت درجهپایان  

سازه گرایشعمران  یدر رشته  
 

 

:عنوان

تمیراگرهایاصطکاکیدورانیدرطبقاتصیاتوزیعبهینهخصو

ساختمان


:استادراهنما

زادامینقلی


 :استادمشاور

محتشممحبی




 :پژوهشگر

 سعیدفاتحی



 59زمستان

 

 

 



 ب

 

 
فاتحی:نامسعید:نامخانوادگیدانشجو

:نامهعنوانپایان

اتمیراگرهایاصطکاکیدورانیدرطبقاتساختمانیتوزیعبهینهخصوص

زادامینقلی:راهنمااستاد
محتشممحبی:رمشاواستاد

عمران:رشتهکارشناسیارشد:یمقطعتحصیل

محققاردبیلی:دانشگاهسازه:گرایش

92 :اتتعدادصفح25/4/95:دفاعتاریخفنیمهندسی:دانشکده

:چکیده
ستونبه-مکانیزمغیرخطیدراتصاالتتیرهایمرسومطراحیسازههادربرابرزلزلهفمیراییدرسازهتوسطدرروش

آیدوجودمی ابزارهایجاذبانرژیبهمنظورکنترلارتعاشاتلرزه. از ایایوحفاظتاعضایسازهدرسالهایاخیراستفاده

ایشاتلرزههایاصطکاکیدورانییکیازابزارهایمناسبجهتکنترلارتعااینراستااستفادهازمیراگردر.پیشنهادشدهاست

.باشدمی

بهینه لغزشمیراگرهایاصطکاکیدورانیبهمنظورکاهشدراینتحقیقیکیازهدفهایمطالعه، سازیلنگرآستانه

طبقه8و4بدینمنظورقابهایدوبعدی.باشدهایگوناگون،بااستفادهازالگوریتمژنتیکمیایتحتاثرزلزلههایسازهپاسخ

کنترلنشدههایبااستفادهازروشفضایحالت،پاسخهایسازهدرحالتدهوباحلمعادلهحرکتسازهدرنظرگرفتهش

بدستمی دورانی اصطکاکی میراگرهای توسط شده آیدوکنترل توزیع. با لغزشمیراگرها آستانه لنگر بهینه سپسمقدار

شودسازیهمزمانسهتابعهدفمختلفتعیینمیکمینهتوسطالگوریتمژنتیکویکنواختومتغیردرارتفاعسازه نتایج.

دهدکهتوزیعبهینهومتغیرلنگرآستانهلغزشمیراگرهاسببعملکردبهترآنهادربدستآمدهازهردوحالتتوزیعنشانمی

.ایشدهاستهایلرزهکاهشپاسخ

هاپایهماکزیممسازهکنترلشدهباچیدمانبهینهمیراگرطبقهمیانگینحداکثرجابجاییوشتابباموبرش4درقاب
یکنواختسازهکنترلشدهباچیدمانودر%درصدکاهشداشتهاست63%و24%،63نسبتبهسازهبدونمیراگربهترتیب

درهای فوق پاسخهطبق8.ودرقاب%درصدکاهشداشتهاست29%و25%،26هانسبتبهسازهبدونمیراگربهترتیبمیراگر
کاهشداشتهاست.%22%و22%،66ودرحالتتوزیعیکنواختبهمقدار%44%و44%،68حالتبهینهبهمقدار



:هاکلیدواژه

لنگرآستانهلغزشمیراگراصطکاکیدورانی،بهینهسازیچندهدفه،الگوریتمژنتیک،

 

 

 

 

 
 

 



 أ

 

 فهرست مطالب:
 

صفحه....................................................................................................................................................................................عنوان

 اتیکل :اول فصل

 2................................................................................................................................. شگفتاریپ-4-4

 6........................................................................................................... رفعالیغکنترلستمیس-4-2

 6...................................................................................................................... یاصطکاکراگریم-4-6

 4...... یاصطکاکراگریمبهمربوطیپارامترهاهدفهچندیسازنهیبهدرآنکاربردوکیژنتتمیالگور-4-4

 5......................................................................................................................... :پژوهش هدف-4-5

 5.......................................................................................................................قیتحقضرورت-4-3

 3 ................................................................................................................ :پژوهشیهاهیفرض-4-7

 7......................................................................................................................... :پژوهشروش-4-8



 گذشته قاتیبرتحق یمرور:  دوم فصل

 9.................................................................................................................................... مقدمه-2-4

 9.................. یاصطکاکیراگرهایمبارفعالیغکنترلیهاستمیبرسشدهانجامقاتیتحقبریمرور-2-2

 44 .............................................. یسازنهیبهمسائلحلدریتکاملیهاتمیالگورازیاخچهیتار-2-6



 ها سازه کنترل یستمهایس: سوم فصل

 47 ................................................................................................................................. مقدمه-6-4

 .Error! Bookmark not defined ..................................... رفعالیغکنترلیستمهایس-6-2

 .Error! Bookmark not defined .......................................... یاصطکاکیراگرهایم-6-2-4

 .Error! Bookmark not defined ................. یاصطکاکیراگرهایمبیمعاوایمزا-6-2-4-4

 .Error! Bookmark not defined .............................. یاصطکاکیراگرهایمانواع-6-2-4-2

 .Error! Bookmark not defined ................................ پالیاصطکاکراگریم-6-2-4-2-4



 ب

 

 .Error! Bookmark not defined ..................................... مویتیسومراگریم-6-2-4-2-2

 .Error! Bookmark not defined ....... (EDR)یانرژکنندهمستهلکیدهایق-6-2-4-2-6

 .Error! Bookmark not defined ...................... (SBC)ارداریشیچیپاتصال-6-2-4-2-4

 .Error! Bookmark not defined ........... دیجدنسلیدورانیاصطکاکراگریم-6-2-4-2-5

 .Error! Bookmark not defined ..................... آناتیجزئوراگریمیاجزا6-2-4-2-5-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یفلزیراگرهایم-6-2-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................... کیاالستسکویوراگریم-6-2-6

 .Error! Bookmark not defined .......................................... عیماسکوزیوراگریم-6-2-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................ فعالکنترلیهاستمیس-6-6

 .Error! Bookmark not defined ............................... فعالمهینکنترلیهاستمیس-6-4

 .Error! Bookmark not defined ..................................... مرکبکنترلیهاستمیس-6-5



 هدفه چند یساز نهیبه: چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. مقدمه-4-4

 .Error! Bookmark not defined ..........................................یسازنهیبهمسائلانواع-4-2

 .Error! Bookmark not defined ................................. هدفهچندیسازنهیبهمسئله-4-6

 .Error! Bookmark not defined .....................................................یبرترمفهوم-4-6-4

 .Error! Bookmark not defined ............. هدفهچندیسازنهیبهمسائلحلیروشها-4-4

 .Error! Bookmark not defined ........................... کیکالسیسازنهیبهیروشها-4-4-4

 .Error! Bookmark not defined .................................................... هیپایهاروش-4-4-2

 .Error! Bookmark not defined ......................................... یوزنبیضراوشر-4-4-2-4

 .𝛆-Constraint .................................. Error! Bookmark not definedروش-4-4-2-2

 .Error! Bookmark not defined .......................................... یتکاملیهاتمیالگور-4-4-6

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... کیژنتتمیالگور-4-5

 .Error! Bookmark not defined .................................. کیژنتتمیالگوریرهاعملگ-4-5-4



 ج

 

 .Error! Bookmark not defined ...................................... انتخابیهاتمیالگور-4-5-4-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................... ادغامعملگر-4-5-4-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ جهشعملگر-4-5-4-6

 .Error! Bookmark not defined (NSGAII)رمغلوبیغدمانیچباکیژنتتمیالگور-4-3-4

 .SPEA ...................................................... Error! Bookmark not definedروش-4-3-2

 .SPEAII ................................... Error! Bookmark not definedیتکاملتمیالگور-4-3-6

 .PAES ...................................................... Error! Bookmark not definedروش-4-3-4



 جینتا و یمدلساز: پنجم فصل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. مقدمه-5-4

 .Error! Bookmark not defined ....... استفادهموردیهازلزلهیافقیهانگاشتشتاب-5-2

(زلزله)یگاههیتککیتحراثرتحتیدورانیکاصطکاراگریمباسازهحرکتیکینامیدمعادله-5-6

 ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................................. کیکالسروش-5-6-4

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... حالتیفضا-5-6-2

 Error! Bookmark notمطالعهموردیهاساختمانیبراحالتیفضامعادالت-5-6-6

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........ متلبافزارنرمدریاصطکاکراگریمیسازمدل-5-4

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... چهارطبقهسازه-5-5

 .Error! Bookmark not defined .................................................. ییرایمسیماتر-5-5-4

 .Error! Bookmark not defined . نشدهکنترلحالتدرطبقه4قابیالرزهپاسخ-5-5-2

خچهیتارلیتحلجینتااستفادهبایبرشطبقه4قابیراگرهایمنهیبهلغزشآستانهلنگرنییتع-5-5-6

 .Error! Bookmark not defined ......................................... کیژنتتمیالگورویخطیزمان

لغزشآستانهلنگرکنواختیوریمتغعیتوزباشدهکنترلحالتدرطبقه4قابیالرزهپاسخ-5-5-4

 ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................................... طبقههشتسازه-5-3



 د

 

 .Error! Bookmark not defined . نشدهکنترلحالتدرطبقه8قابیالرزهپاسخ-5-3-4

خچهیتارلیتحلجینتااستفادهبایبرشطبقه4قابیراگرهایمنهیبهلغزشآستانهلنگرنییتع-5-3-2

 .Error! Bookmark not defined ......................................... کیژنتتمیالگورویخطیزمان

لغزشآستانهلنگرکنواختیوریمتغعیتوزباشدهکنترلحالتدرطبقه8قابیالرزهپاسخ-5-3-6

 ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 



 شنهاداتیپ و یریگ جهینت:ششم فصل

 .Error! Bookmark not defined .......................................... شنهادیپویریگجهینت-3-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................... ندهیآقاتیتحقشنهادیپ-3-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... مراجعرستفه

 





 ه

 

 :شکل هافهرست 
 

صفحه................................................................................................................................................................................عنوان

 Error! Bookmark notرفعالیغکنترلستمیسبایاسازهستمیسعملکرد:4-6شکل

defined. 

 Error! Bookmark notجسمبرواردیروینواصطکاکیرویننیبرابطه:2-6شکل

defined. 

 Error! Bookmark notآندرشکلرییتغنحوهوپالیاصطکاکراگریمهندسه:4-6شکل

defined. 

 Error! Bookmark notپالیاصطکاکراگریمۀدهندلیتشکیاجزایمعرف:5-6شکل

defined. 

 Error! Bookmarkدرسازهآنیریگقراریچگونگومویتیسومراگریمیطولمقطع:3-6شکل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ییجابجا-روینیمنحنوEDRیاصطکاکراگریم:7-6شکل

 .SBC .................................... Error! Bookmark not definedیاصطکاکراگریم:8-6شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................................... راگریمشکلاتیجزئ:9-6لشک

 .FDD .................... Error! Bookmark not definedیاصطکاکراگریمعملکرد:42-6شکل

 Error! Bookmark notدوران-لنگریهاحلقهدرییروینفرکانسریتاث:44-6شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............................. شدهمستهلکیانرژب(:42-6شکل

 .Error! Bookmark not defined .................... راگریمستمیسعملکرداتیجزئ:46-6شکل

g2/2نهیشیبشتابباالسنتروزلزلهتحتطبقهسهسازهبامیمکانرییتغخچهیتارپاسخ:44-6شکل

 ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

g 475/2نهیشیبشتابباکوبهزلزلهتحتطبقهسهسازهبامیمکانرییتغخچهیتارپاسخ:45-6شکل

 ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .ADAS .............................................. Error! Bookmark not definedراگریم:43-6شکل

 .TADAS .......................................... Error! Bookmark not defined راگریم:47-6شکل



 و

 

 Error! Bookmark notساختماندرآننصبیچگونگوکیسکواالستیوراگریم:48-6شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................................... عیماسکوزیوراگریم:49-6شکل

 .Error! Bookmark not defined ... فعالکنترلستمیسباسازهستمیسعملکرد:22-6شکل

 Error! Bookmark notفعالمهینکنترلستمیسبایاسازهستمیسعملکرد:24-6شکل

defined. 

 Error! Bookmark notمرکبکنترلستمیسبایسازهاستمیسعملکرد:22-6شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................ (4-4)جدولبامتناظرگردانچرخ:2-4شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................. یانقطهتکادغامروش:6-4شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................. یانقطهدوادغامروش:4-4شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................. کنواختیادغام:5-4شکل

 .Error! Bookmark not defined .............. کروموزومکییروبرجهشاتیعمل:3-4شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................... کیژنتتمیالگورچرخه:7-4شکل

 .NSGAII ....................... Error! Bookmark not definedتمیالگورازیکیشمات:8-4شکل

 .SPEA................................. Error! Bookmark not definedروشازیکیشمات:9-4شکل

 SPEAIIError! Bookmark notدراستفادهموردیبرشویآرشروشازیکیشمات:42-4لشک

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............. مطالعهموردیهازلزلهیزمانخچهیتار:4-5شکل

 !Errorموالمقالهطبقالسنتروزلزلهبهیدورانیاصطکاکراگریمباهمراهیفوالدقابپاسخ2-5شکل

Bookmark not defined. 

متلبافزارنرمطبقالسنتروزلزلهبهیدورانیاصطکاکراگریمباهمراهیفوالدقابپاسخ6-5شکل

 ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not(یغربویشرقیراستاقابوپالن)طبقهچهارسازه4-5شکل

defined. 

 !Error ...............یبررسموردیهازلزلهتحتطبقه4سازهطبقاتییجابجادامنهنمودار:5-5شکل

Bookmark not defined. 



 ز

 

 !Error ...................یبررسموردیهازلزلهتحتطبقه4سازهطبقاتشتابدامنهنمودار:3-5شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not(یغربیشرقیراستاقابوپالن)طبقههشتسازه7-5شکل

defined. 

 !Error ...............یبررسموردیهازلزلهتحتطبقه8سازهطبقاتییجابجادامنهنمودار:8-5شکل

Bookmark not defined. 

 !Error .................. یبررسموردیهازلزلهتحتطبقه8سازهطبقاتشتابدامنهنمودار:9-5شکل

Bookmark not defined.



  



 ح

 

 :جدول هافهرست 
 

 صفحه................................................................................................................................................................................عنوان

 .Error! Bookmark not defined ...........آنهابهمربوطیبرازندگونمونهکروموزومپنج:4-4جدول

 .Error! Bookmark not defined .................... هدفهچندیتکاملیهاتمیالگورانواع:2-4جدول

 Error! Bookmark notنشدهکنترلطبقه4،قابهیپابرشوشتابمکان،رییتغحداکثر:4-5جدول

defined. 

عیتوزوریمتغعیتوزحالتدودرزلزله4تحتطبقه4قابطبقاتنهیبهلغزشآستانهلنگر:2-5جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... کنواختی

6-5جدول بایدورانیاصطکاکراگریمهمراهطبقه4،قابهیپابرشوشتاب،مکانرییتغحدامثر:

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ ریمتغعیتوز

4-5جدول شتاب،مکانرییتغحداکثر: یاصطکاکراگریمهمراهطبقه4قاب ه،یپابرشوطبقات

 .Error! Bookmark not defined ................................................. کنواختیعیتوزبایدوران

ریمتغعیتوزحالتدرشدهکنترلقاب ه،یپابرشوطبقاتشتاب،ییجابجاممیماکزنسبت5-5جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... نشدهکنترلقاببه

کنواختیعیتوزحالتدرشدهکنترلقاب ه،یپابرشوطبقاتشتاب،ییجابجاممیماکزنسبت3-5جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... نشدهکنترلقاببه

 Error! Bookmark notنشدهکنترلطبقه4،قابهیپابرشوشتابمکان،رییتغحدامثر:7-5جدول

defined. 

عیتوزرویمتغعیتوزحالتدودرزلزله4تحتطبقه8قابطبقاتنهیبهلغزشآستانهلنگر:8-5جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... کنواختی

9-5جدول بایدورانیاصطکاکراگریمهمراهطبقه8،قابهیپابرشوشتاب،مکانرییتغحدامثر:

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ ریمتغعیتوز

42-5جدول شتابمکان،رییتغحداکثر: یاصطکاکراگریمهمراهطبقه8قاب ه،یپابرشوطبقات

 .Error! Bookmark not defined ................................................. کنواختیعیتوزبایدوران



 ط

 

ریمتغعیتوزحالتدرشدهکنترلقاب ه،یپابرشوطبقاتشتاب،ییجابجاممیماکزنسبت44-5جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... نشدهکنترلقاببه

عیتوزحالتدرشدهکنترلقاب ه،یپابرشوطبقاتشتاب،ییجابجاممیماکزنسبت42-5جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................ نشدهکنترلقاببهکنواختی

 

  



4 

 

 

 

 

 فصل اول

 کلیات
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار-1-1

بشرازدیربازدرپیساختنجانپناهیامندربرابرعواملمختلفطبیعیازجملهزلزلهجهتاسکان

اعمالآنهاهموارهیکیوهمچنینرفتارسازهدراثرسازهازاینروشناختنیروهایواردبرخودبودهاست.

هاییاحیوساختسازهباشدبهطوریکهامروزوظیفهیکمهندسسازهطرهایبشربودهومیازدغدغه

معرضبارگذاری برایتحملآنطراحیشدهاستاستکهدر نریختهوخسارت،هایمختلفیکه فرو

قوهمهلکطبیعتمحافظتنماید.یکیسنگینیبهآنواردنگرددوبدینترتیبمردمواشیارادرمقابل

ایساختمانمینیرویزلزلهواردهبهاعضایسازههایتقلیلهایرسیدنبهاینهدفیافتنروشازراه

هایکنترلبسیارموردهازسیستمبهساختمان،استفادایواردوزهبهمنظورکنترلنیروهایلرزهباشد.امر

اینسیستمتوجهقرارگرفتهاست منابها. از مبنایاستفاده اصلیسیستمبر گروه هایعانرژیبهچهار

اتسازهدرشوندوکاهشچشمگیریدرارتعاشبندیمی،فعالومرکبطبقهفعالکنترلغیرفعال،نیمه

کنند.برابرزلزلهایجادمی

هایمرسومطراحی،ساختمانبااستفادهازترکیبیازسختی،قابلیتشکلپذیریوهمچنیندرروش

اگرچههموارهمقداریمیراییذاتیدرهرابرزلزلهازخودمقاومتنشانمیاستهالکانرژیدربر دهد.

مستهلکشدهدرمحدودهرفتارهاانرژیمیراییدرساختمانوجودداردولیبهدلیلمقدارکمسیستمی

باشد می ناچیز سازه زلزلهاالستیک وقوع هنگام در مکانهای. تغییر محدوده به سازه هایقوی،

سازهآمدنمفاصلپالستیکبهصوبهوجودغیراالستیکواردشدهکهموجب نقاطیاز رتموضعیدر

شوند.درنتیجهمقدارزیادیانرژیمیهمچنینافزایشاستهالکپذیریوگردندوباعثافزایششکلمی

گردد.یستممقاومجانبیسازهمستهلکمیهایموضعیدرسازانرژیزلزلهبهواسطهتخریب

روش توجهبهنحوهتوزیعانرامروزهدردنیا، یدریکسازهبهمنظورکاستنژهایطراحیمدرنبا

 طی در است. گرفته قرار توجه مورد زلزله مقداثرات یکزلزله، تحمیلوقوع سازه به انرژی زیادی ار

پمی صورتجنبشیو دو اینانرژیورودیبه که میگردد که شده پدیدار سازه بایستبهتانسیلدر
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توانباافزودنمیراگرهایالحاقیبهسازهساختمانرامیایعملکردلرزهشود.طریقیجذبیامستهلک

قسمتیازانرژیورودیزلزلهرابهتنهاییجذبومستهلکنمایند.ابزارهاداد.بدینصورتکهاینبهبود



 سیستم کنترل غیر فعال-1-2

ایدرحینزلزلهسازهلککنندهانرژیدرساختمانهاسببکاهشپاسخهایمستهاستفادهازسیستم

وایدومعایبکنترلسازهفهاینماید.هریکازسیستمنتیجهازبروزتخریبجلوگیریمیودرگرددمی

رجیبررویفعالاثرمیرائیبدوناعمالانرژیخاهایکنترلغیرباشند.درسیستمخاصخودرادارامی

گرددوعملکرداینابزارهابهواسطهحرکتخودسازه،صورتگرفتهورفتاریدرسیستممیراگرحاصلمی

نشانمیج خود هتاستهالکانرژیاز در سیستمدهند. اعمالانرژیحالیکهدر با هایکنترلیدیگر

استونیازبهاستفادهخارجیسعیبرکنترلرفتارساختماندرهنگامبروزبارگذاریجانبیازقبیلزلزله

سیستمایزوالسیونپایه،میراگرهایالحاقیاعمازباشد.پیچیدهوکنترلهوشمندنیروهامیهایازسیستم

هایکنترلغیرفعالدهازجملهسیستمطکاکی،ویسکواالستیکومیراگرجرمیتنظیمشونمیراگرهایاص

باشند.می



 میراگر اصطکاکی-1-3

باشدکهعملکردقابلاعتمادیداشتهوبههایجذبانرژیمیازانواعسیستممیراگراصطکاکییکی

هایبارگذاریازخودنشانیکلپایداریدرتعدادزیادسزیستغییراتدماییحساسنبودهورفتارهیستری

متداولسیستممی انواع یکیاز بادهند. یکمکانیزم از اصطکاکیپالاستکه میراگر هایاصطکاکی،

اینمیراگرهادرحینزلزلهسطوحاصطکاکیلغزشیدرمحلبادبندتشکیلشده هایبزرگتحتاست.

دولغزنیایمارتجاعیدراعضایاصلیسازهغیرهایپیشازوقوعتغییرشکلشدهونیرویازپیشتعیین

.( Pall & Verganelaksi, 1982)شوندموجباستهالکانرژیزلزلهمی
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سازی چندهدفه پارامترهای مربوط به میراگر  ریتم ژنتیک و کاربرد آن در بهینهالگو-1-4

 اصطکاکی

طورکلیانتخابوطراحیبهینهدربسیاریازمسائلعلمیوفنیباعثتولیدبهترینمحصولیابه

دردنیایواقعباآنهامواجهکهشود.بسیاریازمسائلبهینهسازیمیجوابممکندریکشرایطخاص

رسیدنبهیکتوازنبهینهسازیچندهدفهمی،ازنوعبهینهشویمازجملهمسائلمهندسیمی باشند.

 اغلبغیرهمجهتمیبیناهدافمختلفکهمعموالٌ حلاینغیرهموزنو هدفاصلیدر باشند،

همتواندیکسان،اساٌنمیگذاریتوابعمختلفاساستکهفرایندارزشیاینبدانمعنمسائلخواهدبود.

دیگرهمراهمقداریکتابعباکاهشمقدارتابعهدفازمواردافزایشسووهمجهتباشدودربسیاری

برایتصمیم لذا گیرینهاییاحتیاجبهنوعیسازشمیاناهدافمختلفوجودداردکهنحوهایناست.

برخورداراست.هاگیریمصالحهازاهمیتزیادیدرتصمیم

تکنیکالگوریتم تکاملی پهای ایشرفتهیهای بهینه نکات جستجوی محیطبرای بسیاردر های

هایزندههایالهامیازسیستمهاتحتعنوانسیستمایازالگوریتمد.مجموعهگستردهباشنپیچیدهمی

.شودطبیعیدرموجوداتزندهتقلیدمیهاازروندتکاملشوند.دراینالگوریتمممشتقمیازاینالگوریت

الگوریتم این رفتار که آنجا طبیعتاز از تها آنها از شده گرفته یادالهام تکاملی الگوریتم حتعنوان

تکاملنیرویغالبطبیعشود.می بهسمتگویاستکهیکجمعیتاولیهازگونهزیرا را نهتکاملها

الگوریتمیافتهوپیشرفتهپیشمی چندسازیکروشمناسببرایحلمسائلبهینههایتکاملییبرد.

بهی کهقادر اهدافمسئلههدفهبوده برایارضایهریکاز افتنتوازنمناسببینعضوهایموجود

اینروش در شایستههستند نسل هر در الگوریتمها عملگرهای اعمال با و انتخابشده ترینعضوها

الگوریتمتروبرترازنسلقبلیایجادمیژنتیکبررویآنها،نسلجدیدبااعضایقوی نتیکباژشود.

الگوریتمغیرمغلوبکهمنچیدمان توسطدپدرسالهایتکاملینخبهشعباز است، مطرح2222گرا

اینالگوریتمیکیازروش باشدودرتعدادیازکارهایسازیچندهدفهمیناسبدربهینههایمشد.

میراگر لغزشبهینه نیروی تعیین مسئله در است. شده استفاده آن از کنترتحقیقاتی منظور به لها

باشدکهرهابامقدارنیرویلغزشیخاصمیایازیکطرحازمیراگای،هرعضونمایندهارتعاشاتسازه

آنها توابعهدفانتخابمیمناسبترین به توجه چیدمانبهینهبا و تعداد مسئله همچنیندر شود.
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ضویکهکهازمیانآنهاعهابودهگررحباتعدادوشمایخاصیازمیرانگریکطامیراگرها،هرفردنمای

شود.تراست،برگزیدهمیمناسب



 :هدف پژوهش-1-9

سازه اکثر میدر استفاده دورانی اصطکاکی میراگر که طبقاتهایی برای لغزش آستانه لنگر شود

یکساننمییکسانطراحیمی درواقعمقداربهینهآنها دربعضیمواردپارامترمذکورراشوداما باشد.

کنند.هدفازاینتحقیقبررسیتوزیعبهینهسازیکردهودرطراحیاستفادهمییکهدفبهینهبرای

بهینه از استفاده بهسازیچندلنگرآستانهلغزشمیراگرهایاصطکاکیدورانیدرطبقاتبا هدفهبوده

الگوییسادهبرایطوریکهتماممیراگرهاحداکثرکاراییخودرادراتالفانرژیارائهنمایدوطبقنتایج

.شودهایاصطکاکیدورانیارائهمیهایمفروضبامیراگرطراحیبهینهومهندسیسازه



 ضرورت تحقیق-1-6

مدواغلبانجاایوفونداسیونمیتقویتاعضایسازهها،معموالٌبهروشهایمتداولمقاومسازیسازه

هزینه و اجرائی دارد.مشکالت دنبال به زیادی کههای است مدتی مستهلکاما از استفاده مزایای

هابربسیاریازمحققینآشکارشدهاست.ازآنجاییکهالحاقایانرژیدرامرمقاومسازیسازههکننده

اقتصادی نظر از سازمیراگرها مقاوم میو صنعتساختمان به تحقییکمکشایانی رویکنند، بر ق

باشد.ذکورازاهمیتزیادیبرخوردارمیهایممیراگر

غیر توزیع به توجه پارامترهایبا از صورتاستفاده در زلزله در یکنواختبرشطبقاتساختمان

رودودرملکردیکسانازآنهانمیطراحییکسانبرایمیراگرهاینصبشدهدرطبقاتمختلفانتظارع

چنینصورتیممکناستمیراگرهایاصطکاکینصبشدهدرطبقاتفوقانیاصالدچارلغزشنشدهو

طبقات ضرورتاینتحقیقتعیینلنگرآستانهلغزشدر نشانندهند. عملکرداستهالکانرژیازخود

کارآییخودرادراستهالکانرژیزلزلهارائهنماید.باشدبهنحویکهتماممیراگرهاحداکثرمختلفمی

انجاماینتحقیقباعنوانپایاننامهحاضررادرمواردزیرخالصهنمود:اهمیتمیتوان

خیزبودنکشورایرانولزومانجامتحقیقاتبامهندسیزلزلهوروشهایقابلکاربرددرپروژهلرزه-

زیچندهدفهبررسیشدههایطراحیوبهسازیلرزهایسا
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هاینیازمندبهبهسازیلرزهایفراوانیسازه-

سازیچندهدفهعدمتحقیقاتدرزمینهبهینهسازیلنگرآستانهلغزشبااستفادهازبهینه-

لزومبررسیاثراتزلزلههایمیداندوردربررسیکاراییمیراگراصطکاکیدورانی-

انواع از یکی اینتحقیق غیرسیستمدر تحتعهایکنترل اصطکاکیفعال میراگر ودورانینوان

بودنمکانیزمپارامترهایمربوطبهآنبررسیمیسازیبهینه اصطکاکیپالبهدلیلدارا میراگر شود.

هامحسوبایسازههایبهبودلرزهارجیوتکنولوژیخاص،یکیازراهسادهوعدمنیازبهمنبعانرژیخ

امی دلینمیراگرشود. به کاهشپاسخها در اثراتمطلوبیکه شتابهایسازیل جابجاییو از اعم ه

است امکان همچنین و داشته برشپایه سازهطبقاتو سازی مقاوم در آنها از نیزفاده و هایموجود

بودهوزمانیاست.اینمیراگرهادارایرفتارغیرارتجاعیشان،بسیارموردتوجهقرارگرفتهاقتصادیبودن

حد از سازه نیروهایورودیبه میکه بهلغزشدر وقوعلغزشمعینیفراتررود، بدینترتیببا آید.

کنترلانرژیورودیبهسازه با افزایشیافتهو قابلیتاتالفانرژیهیسترزیسسازه ازتسلیممیراگر،

سازه طراایجلوگیریمیموضعیاعضایباربر روشمعمولدر تحیمیراگرکند. وزیعهایاصطکاکی،

می سازه مختلف طبقات میراگراهای لغزشدر نیروی توزیعیکنواخت پروژه این در حالیکه در باشد

ودرنظرباالگوریتمژنتیکبهروشوزنیسازیچندهدفهلغزشبااستفادهازبهینهلنگرآستانهبهینه

همزمانصورتگرفتنچندتابع پمیهدفمختلفبهطور وجود با طرفدیگر از شرفتهاییگیرد.

رادرسازهدورانیای،میتوانبهینهسازیمیراگرهایاصطکاکیسازیسازهستآمدهدرحوزهبهینهبد

راتعیینکرد.میراگرهالنگرآستانهلغزشقراردادهوموردبررسی



 :های پژوهشفرضیه-1-7

طبقهاست.4و8فوالدیباتعدادطبقاتسازهموردبررسیازنوعقاببرشی-

خطیمنظورخواهدشد.رفتارمیراگراصطکاکیدورانیبصورتغیر-

توزیعبهینهخصوصیاتمیراگرتـأمینحداکثرجذبانرژیدربارهایاستاتیکیرفتوبرگشتیو-

باردینامیکیناشیازرکوردهایزلزلهبررسیومقایسهخواهدشد.

ردینامیکیبهصورتتاریخچهزمانیاستفادهشدهاست.تحلیلبا-

 شدهاست.سازیازروشالگوریتمژنتیکاستفادهبرایبهینه-
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 روش پژوهش:-1-8

بابهروشفضایحالتهایمفروضراسازهمتلبدرانجاماینتحقیقبااستفادهازنرمافزارتحلیلی

برایاستخراجشدههایموردنظرکردهسپسپارامترتحلیلکدنویسیوهایمختلفتحتشتابزلزله

ژنتیکمتلببهینه الگوریتم قسمت برنامه در هدفسازی برای و پیشوارد که استهایی شده بینی

انجامبهینه سازی بهینه توزیع تحقیق این از میراگرهایشد. مختلف طبقات در لغزش آستانه لنگر

سیشدهاست.هسازیچندهدفهبرراصطکاکیدورانیبااستفادهازبهین
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 مروری بر تحقیقات گذشته




















 

 



9 

 

 

 

 



 مقدمه-2-1

می ایجاد سازه اینرسیجانبیدر نیروی زمین، سببمیارتعاششدید و دامنهکند با سازه شود

توجهبهعملکردمخربزلزله با انرژیورودیبهآننوسانکند. تحقیقاتبررویسازهمتناسببا ها،

هابههنگامزلزلهودرنهایتطراحیآنهابهنحویکهازعملکردمطلوبیبسیاریدرشناخترفتارسازه

روشهایمتعددیبرایمقاوم درتئوریهایمدرن، انجامشدهوهمچنانادامهدارد. برخوردارباشند،

ادشدهاستکهشاخهمهمیازآناستفادهازسیستمهادرمقابلزلزلهتوسطمحققانپیشنهسازیسازه

می کنترلی پایانهای این در میراگرهایباشد. عنوان تحت غیرفعال کنترل سیستم از نوعی نامه،

می قرار بررسی مورد مستهلکاصطکاکی با و کرده عمل انرژی جاذب عنوان به میراگرها این گیرد.

بهینهایمیساختنانرژیموجبکاهشارتعاشاتسازه تحقیقحاضر، همچنیندر سازیچندگردد.

ایبابکارگیریتوابعهدفمختلفوبااستفادهازروشالگوریتمژنتیکبهروشهدفهرفتارلرزهایسازه

ازآنجاییکهتحقیقاتگذشتهپشتوانهتحقیقحاضرمیوزنیموردمطالعهقرارمی باشد،دراینگیرد.

تحقیقات،صورتگرفتهاست.فصلمروریبراین



 مروری بر تحقیقات انجام شده بر سیستم های کنترل غیرفعال با میراگرهای اصطکاکی-2-2

ارتعاشاتلرزهسیستم باجذبآن، یا ایهایکنترلغیرفعالباپسزدنانرژیورودیبهسازهو

.(Housner, 1997)شوندنمیسازهراکمکردهوازاینروموجبکاهشخسارتهایسازهتاحدممک

معایباصلیسیستم یکیاز مزایایبسیار، کنار تغییرشرایطبارگذاریدر با ایناستکه هایمذکور

ازدست را اینشرایطعملکردمطلوبخود در و نبوده ایسازگار تغییرمشخصاتسازه یا خارجیو

دهند.می

 سال در مارش و پال بار اولین ساختشبیهبراساس4982برای به اقدام ماشین، ترمز با سازی

گیرد.آنهامیراگرهایکردندکهدرمحلبرخوردبادبندهایضربدریقرارمی4میراگرهایاصطکاکیپال

                                                             
1 -Pall 
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هایتاریخچهزمانیغیرخطیباطبقهبکارگرفتهوباانجامتحلیل42مذکوررادرقابخمشیفوالدی

حتتحریکزلزلهالسنترونشاندادندکهبااستفادهازمیراگرهایتDRAIN 2DXاستفادهازنرمافزار

ایدرپاسخهایسازهبهوجودآمدهاست.بطوریکهتغییرمکانحداکثراصطکاکیبهبودقابلمالحظه

میراگر به مجهز سازه در بام 42طبقه قابخمشیکاهشیافته در مکانبام تغییر نسبتبه است.%

 & Pall)هاایجادشدهاست%درلنگرخمشیستون25%دربرشپایهو22میزانهمچنینکاهشیبه

Marsh, 1982.)

مطالعاتتجربیدرموردعملکردمیراگراهایپالتوسطفیلیترالتوچریدنبالشد.4987درسال

مقیاس با طبقه سه قابفوالدیمشابه دو ساختهشدندبصورتیکهتبدیلمابینسه6/4بدینمنظور

خمشیفوالدی،قابمهاربندیشدهوقابخمشیمجهزبهمیراگراصطکاکیمیسربود.پیکربندیقاب

هابررویهایطبیعیونسبتهایمیراییبرایهرسهسیستمسازهای،سازهپسازتعیینفراکانس

شتابنگاشت از تحتاثریکمجموعه لرزاننصبشدندو دامنهیکمیز با محتوایهایزمینلرزه و

نتایجحاصلهبیانگراینبودقابمجهزبهمیراگرهایاصطکاکینسبتبه فرکانسیمختلفقرارگرفتند.

شدتباالنشانمی زلزلههایبا بخصوصدر بهتریرا رفتار دیگر، سازه لنگردو بعنواننمونه، دهند.

 اصطکاکیتحتزلزله میراگر به برایقابمجهز تیرها با4تافی خمشی طبقات0.6gشدت تمامی در

کمترینمقدارراداشتهاست.همچنینشتابطبقهسومقابمجهزبهمیراگراصطکاکیتحتهمانزلزله

شتابحداکثر دامنه با سیس 0.9g اما نسبتبه کمترینپاسخرا نشاندادهنیز خود از تمهایدیگر

 .(Filiatrault & Cherry, 1987 )است

ازیک4/4رادریکمدلبامقیاسپالاستفادهازمیراگراصطکاکی4988آیکنوهمکاراندرسال

ایکهبااستفادهازطبقهفوالدیموردارزیابیقراردادند.نتایجحاصلازتحلیلهایسازه9قابخمشی

ردیدهبود،نشاندادانجامگ0.35gتحتشتابنگاشتزلزلهالسنتروباشتابحداکثر DRAIN2D برنامه

کهبااستفادهازمیراگرهایمذکورضمنمتمرکزشدنرفتارغیراالستیکدراینقطعات،پاسخهایغیر

یابد.همچنینمالحظهگردیدکهباتغییراتجزئیدراالستیکاعضایاصلیکاهشقابلمالحظهایمی

پاسخ .همچنیناین(Aiken et al, 1988)یابدنمیهایسازهتغییراتزیادیبارهایلغزشبهینهمیراگر،

نتایجمطالعات4992محققیندرسال بررویسازهمذکورارزیابیکردند. عملکردمیراگرسومیتومورا

                                                             
1 Tafi 
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های حلقه همراه به منظم و پایدار رفتاری ای دوره بارگذاری در میراگرها این که داد نشان آنها

 نمایندابلتوجهیازانرژیورودیبهسازهرامستهلکمیهیسترزیسمستطیلیشکلدارندوبخشق

(Aiken & Kelly, 1988.)

طیفطرحبارلغزشراکهباانجامتحلیلهایدینامیکیغیرخطی4992فیلیترالتوچریدرسال

اصطکاکی بهمیراگر هایمجهز نمودندپالبررویسازه ارائه بود،  & 1990Filiatrault)بدستآمده

Cherry)توانمقداربارلغزشبهینهرابراییکبااستفادهازاینطیفبدوننیازبهتحلیلغیرخطی،می

های قاب تحلیل برای مخصوص ای رایانه برنامه یک منظور این برای آورد. بدست مشخص سازه

FDBFAPمهاربندیشدهدارایمیراگراصطکاکی،بهناماختصاری
هبااستفادهازتهیهگردید.اینبرنام4

بهطورخودکاریکسریتحلیلهایدینامیکیبررویقاب هایمربوطبهبارهایروشگامبهگام،

درانتهایهرگامزمانیمحاسبهکردهواندیسعملکرد مختلفلغزشانجامدادهومحاسباتانرژیرا

2نسبی)
RPIباشد،پسایسهباقابمهارنشدهمی(راکهبرآوردیازپاسخهایسازهمجهزبهمیراگردرمق

حداقلشود.RPIکند.دراینبرنامهبارلغزشزمانیبهینهاستکهمقدارازهرتحلیلتعیینمی

Moreschi سال مایع،2222در ویسکوز میراگرهای شامل فعال غیر های سیستم از نوع چهار

بادرنظر(.Moresschi, 2000)ویسکواالستیک،فلزیجاریشوندهواصطکاکیراموردمطالعهقرارداد

طبقهبرشیمجهزبهمیراگرهایاصطکاکیتحتشتابنگاشتزلزله،بهطراحیبهینه42گرفتنیکقاب

هاپرداخت.برایتعیینمقداربهینهنیرویلغزشمیراگرهاوسختیبادبندهایمتصلبهآن،بامیراگر

بررسیاشکاالتروشهایمبتنیبرشیب،ازالگوریتمژنتیکتکهدفهبادرنظرگرفتنتابععملکرد

ستفادهکردهنسبیوتابعوزنیمربوطبهجابجایینسبیداخلیوشتابطبقاتباضرایبوزنییکسانا

هایسازهمجهزبهمیراگرباپارامترهایبهینهوسازهکنترلنشدهبهتاثیراست.سپسبامقایسهپاسخ

پاسخ کاهش در میراگرها مالحظه میقابل طبقات شتاب و جابجایی از اعم سازه [.42-8برد]های

Moresehiilدرنظرگرفتهوعملکردانواعطبقهدیگر24طبقهو5هایهمچنیندرتحقیقاتخودسازه

.(Moresschi, 2000)دیگرمیراگرهارانیزبررسیکردهاست

                                                             
1-Friction damped braced frame analysis program 
2 -The relative performance index 
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 سال خصوصا2222Tuio de ta Cruz Chaidezٌدر غیرفعال میراگرهای روی بر را خود تحقیقات

در کارا و دقیق اعتماد، قابل عددی های الگوریتم کمبود دلیل به داد. انجام اصطکاکی میراگرهای

دینامیکسازهشبیه درسازیرفتار یکروشعددیقابلاجرا او بهمیراگرهایاصطکاکی، هایمجهز

باشدوباتوجهمی ADINAونرمافزارتجاریALMAینبرنامهبهنامبرنامهکامپیوتریایجادکردکها

هایآزمایشگاهیبهایننتیجهدستیافتکهالگوریتمپبشنهادیازدقتباالییبهنتایجحاصلازتست

باشد.همچنیننتایجنشاندادکهمیراگرهایاصطکاکیکاهشقابلمالحظهایدرپاسخبرخوردارمی

درنظرگرفتنتوابعهدفمربوطبهجابجاییتحتاثرارتعاشاتجانبیایجادمیهایسازه اوبا کنند.

نسبیطبقات،شتابمطلق،شاخصعملکردنسبیوانرژیمیراشدهتوسطمیراگر،نیرویلغزشبهینۀ

متناظرباهرتابعهدفبطورجداگانهبدستآوردوبه اینیکنواختمیراگرهاییکقابسهطبقهرا

نتیجهدستیافتکهمقدارنیرویلغزشبهتابعهدفانتخابیبستگیزیادیداشتهوبهازایهرتابع

هدفمقادیرمتفاوتیدارد.همچنینمقادیرمربوطبهتوابعهدفجابجاییوعملکردنسبیبیانگراینبود

ایم کاهشپاسخلرزه قاببادبندیدر با مقایسه حالیکهکهمیراگراصطکاکیدر در است. نبوده وثر

بادبندی قاب با مقایسه در خوبی بسیار عملکرد مطلق شتاب کاهش در اصطکاکی میراگرهای

.(Tulio, 2003)دارند

سال ارزیابیسیستمKumar Patro 2223در جملهمیراگرهایبه انرژیاز هایمختلفمیراکننده

اصطکاکیرابهمنظورایزولهکردنسازهبهماننداصطکاکیپرداخت.اوهمچنیناستفادهازمیراگرهای

استفادهازآنهادرمیراکردنانرژیارتعاشیورودیبهسازهموردبررسیقرارداد.اودربررسیهایخود

مدل رسیدکه ایننتیجه میراگرهایاصطکاکیبه رفتار اصطکاکدر اعمالمدلهایمختلفیاز با

کند.بهکیثابتبهدقترفتارسیستمهایلغزشیراشبیهسازینمیاصطکاککولمبباضریباصطکا

منظورارزیابیتاثیرمیراگرهایاصطکاکیوجداسازلغزشیقابهاییدرنظرگرفتهشدوپاسخلرزهای

بااستفادهازالگوریتممشابهبرنامه زلزلهبامشخصاتگوناگونکهبستهبهنوع9تحتALMAسازه

شدند،بدستآمد.اودرمطالعاتخودعالوهاههایزلزلهنگاریبهسهگروهدستهبندیمیخاکایستگ

حالتغیر برمدلاصطکاککولمبازمدلاصطکاکیجامعترکهمشتملبررفتارواقعیاصطکاکدر

درنظرگرفتنتوابعهدفمربوطبهماکزیممرانشلغزشولغزشمی همچنینبا استفادهکرد. باشد،

بهازایمقادیرمختلفنیروی جانبی،ماکزیممشتابمطلقوانرژیورودیبهسازهوانرژیمیراشده،
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لغزش،مقدارنیرویلغزشبهینهمربوطبههرتابعرابهصورتجداگانهبدستآوردودرنهایتیکبار

تمام برای که بهینه کردلغزش انتخاب را باشد مناسب توابع  ,Kumar, 2006; Kumar & Sinha)ی

2008.)

Leeوهمکاران،طراحیلرزهایمیراگرهایاصطکاکیرابراساستوزیعنیرویبرشیطبقاتسازه

االستیکموردمطالعهقراردادند.آنهاابتدابااستفادهازدوروشبراینرمالیزهکردننیرویلغزشمیراگر

آزادیپرداختند.دراینتحلیلها،تاثیرنیرویاصطکاکی،بهتحلیلعددیقابهایگوناکونیکدرجه

لغزشوسختیبادبندمتصلبهمیراگرموردبررسیقرارگرفتونسبتبهینهسختیبادبندبهسختی

نوعسازهبادورهتناوبهایمختلفوتعدادطبقاتگوناگون،به5سازهتعیینشد.سپسآنهاباانتخاب

نیا مورد میراگرها یکفرمولتجربیبرایتعیینبررسیتعداد تحتزلزلههایگوناگونپرداختندو ز

روش آنهاهمچنینبامقایسهروشپشنهادیخودبا میراگرهابراساستوزیعبارلغزشمعرفیکردند.

4دیگریتحتعنوان
SSSA دریافتندکهاستفادهازتعدادبیشتریازمیراگرهاتنهابرهزینهسازهافزوده

 .(Lee, 2008)درکاهشپاسخسازهنداردوتاثیری

امیریعملکردمیراگرهایاصطکاکیدورانیدرساختمانهایفوالدیومقدارتاثیر4687درسال

.(4689)امیری،موردبررسیوارزیابیقراردادندSAP2000اینمیراگردرسازهبااستفادهازنرمافزار

سال بهبررسیبکامرانی4692در لرزهمقدم رفتار میرگرهبود از استفاده ایمهاربندهایزانوییبا

افزار نرم از تحقیقاتیخود کار در ایشان نمود. مطالعه زلزله افقی نیزوی تحتاثر اصطکاکیدورانی

openseesسازه پاسخ در توجهی کاهشقابل حاصله نتایج به توجه با نمود شدهاستفاده مشاهده ها

(4692،مقدمکامرانیاست)

سال میراگرمحسنی4694در عملکرد میزانخسارتپور اصطکاکیپالو هایاصطکاکیدورانیو

موردبررسیومقایسهقراردادهSAP2000افزارهادرهنگاموقوعزلزلهبااستفادهازنرمواردهبرساختمان

(4694،پورمحسنی)است

سال میراگرهایاصطکاکیدورانی4696صالحیدر قاباثر سطحعملکرد موردبر هایخمشیرا

است. داده قرار طبقاتمختلفتحتمطالعه تعداد یکسریقابهایخمشیفلزیبا برایاینمنظور

.بارگذاریلرزهایتحلیلاستاتیکیغیرخطیشدهومنحنیهایظرفیتونیازسازهترسیمشدهاست
                                                             
1-Simplified sequential search algorithm 
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بررسیومیزانتاثیر نهایتنتایجحاصلهمورد ارائهشدهاستدر ایننوعمیراگرها نتایجنشاندهنده.

 (4696،صالحی)عملکردمناسبمیراگردرراستایاهدافموردنظراست

دوساختمانبتنیمسلحقابخمشیباشکلپذیریمتوسطسهوششطبقهصفری4694درسال

وشاخصعملکردنسبیطراحیوسپسبهبررسیعواملموثربربارلغزشدرقالبدوشاخصکاراییمیراگر

(4694،صفریاست)پرداخته

هایفوالدیهمراهبامیراگراصطکاکیدورانیبهروشرفتارقاب2245شیرخانیوهمکاراندرسال

(2245،شیرخانیوهمکاران)غیرخطیزماندوامپرداختهاست

 

 تاریخچه ای از الگوریتم های تکاملی در حل مسائل بهینه سازی-2-3

باشدوعبارتاستییکیازمراحلمهمطراحیدرعلوموبهخصوصعلوممهندسیمیبهینهساز

شده محدودیتهایمشخصیبرآورد حالیکه در یکعملیات، مورد در بهتریننتیجه به رسیدن از

باشند.امروزهدرطراحیوساختونگهداریهرسیستممهندسی،مهندسانبایدتصمیماتمدیریتیو

تکنولوژیکیمتعددیرادرمراحلمختلفاتخاذکنند.هدفنهاییچنینتصمیماتی،کمینهکردنانرژی

الزم،درعینبهدستآوردنبیشترینسودممکنخواهدبود.میزانتالشالزمیاسودموردنظردرهر

متغییرهایتصمیمگیریمشخصبیانکرد. صورتتابعیاز میتوانبه را هایروشوضعیتعلمی

باشنددیگرهمانندگذشتهکاربردندارد.بههمینمعمولبهینهسازیکهمبتنیبرمشتقتوابعهدفمی

اصول ازروشهایتکاملتدریجینظیرالگوریتمژنتیککاربردوسیعییافتهاست. دلیلامروزهاستفاده

 میشگاندر دانشگاه هالنددر الگوریتموراثتیتوسطپروفسور اولیه  ,Holland)مطرحشد4923سال

.این(Goldberg, 1989)توسعهیافت4989وپسازوی،الگوریتمژنتیکتوسطگلدبرگدرسال(1970

روشبرخالفروشهایمبتنیبرمشتق،بهجایاستفادهازمشتقتوابعهدف،ازمقادیرتابعهدفبه

سازیهستندکهازروندهایجستجووبهینههایتکاملی،روشکند.الگوریتمطورمستقیماستفادهمی

اند کرده برداری الگو داروین تدریجی تکامل نظریه و طبیعت تدریجی .(Goldberg, 1989)تکامل

الگوریتمتکاملیجستجورابایکجمعیتاولیهتصادفیآغازکرده،سپسبابررسیکلفضایجستجو

عمالعملگرهایژنتیکیبررویآنهاعضوهاینسلبعدباایننقاطبابرازندگیبیشترراپیداکردهوباا

شوند.امیدکهبهترازعضوهایوالدبودهوازبرازندگیباالتریدارند،ایجادمی
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طور به هدف تابع چندین بهبود آنها در که هدفه چند سازی بهینه مسائل سالهایاخیر در

است.درمسائلبهینهسازیچندهدفهمجموعهایازرفتههمزمانمدنظرمیباشد،موردتوجهقرارگ

.هر(Deb, 2002)گردندنقاططراحیغیرمغلوبتحتعنواننقاطپارتوبهعنوانپاسخمسالهارائهمی

برتریدارد. نقاططراحیدیگر دیدیکتابعهدفبر نقاطپارتوحداقلاز مجموعه نقطهطراحیدر

مفاهیمبهینهسازیچندهدفهرادراقتصادگسترشدادومفهوم4893رسالویلفردپارتواولینبارد

ارائهکرد روشهایتکاملتدریجیبدیندلیلکهازمجموعهایازنقاطشروعبه(Deb, 2002)پارتورا .

جستجومیکنند،کاربردگستردهایدرحلمسائلبهینهسازیچندهدفهویافتنمجموعنقاطپارتو

هایبهینهسازیبسیارزیادیمبتنیبرروشهایتکاملتدریجی،توسطمحققیندراند.الگوریتمیافته

هایتکاملیدرحلروزنبرگبرایاولینبارازالگوریتم4932سالهایاخیرپیشنهادشدهاست.درسال

نمود استفاده هدفه چند سازی بهینه ت(Rosenberg, 1967)مسائل های سپسالگوریتم چند. کاملی

شامل: گرا غیرنخبه سالVEGAهدفه واقعیالگوریتم4توسطشافر4984در هایتکاملیاولینکاربرد

NPGA،الگوریتم6فلمینگ2توسطفونسکا4996درسالMOGA،الگوریتمچندهدفهپیشنهادشدهاست

سازیبرایحلمسائلبهینه4994درسال5توسطدبNSGAوالگوریتم4توسطهرن4994درسال

هایتکاملیوحفظآنهادرهرنسلگراییدرروندحلالگوریتمبهمنظورنخبه. چندهدفهپیشنهادشد

الگوریتم شاملالگوریتم اینالگوریتمها شدند. ارائه نخبهگرا سالSPEAهایتکاملیچندهدفه در

4998 الگوریتم  PAESتوسطزیتلر، سال 3ناولستوسط4999در الگوریتم ،NSGAIIسال 2222در

.باشدمی2224درسال PESAتوسطزیتلروالگوریتم2222درسالSPEALLالگوریتمتوسطدب

KicingerوهمکاراناستفادهازالگوریتمSPEALLرادرطراحیساختمانهایبلندفوالدیمورد

دادند. سازیوزنکلسیستمسازهبررسیقرار تابعهدفمربوطبهکمینه نظرگرفتندو در با آنها

طبقهبا62فوالدیوماکزیممجابججاییافقیسازهبهطراحیسازهایسیستمهایبادبندیساختمان

.(Kisinger, 2004)دهانهپرداختند6طبقهبا63دهانهوساختمان5



                                                             
1Schaffer 
2Fonseca 
3Fleming 
4Hom 
5 Deb 
6Knowles 
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 مقدمه-3-1

هایجدیدویاراههاوروشهاینودرطراحیسازهیکیازدغدغههایمهمدرمهندسیسازهیافتن

می موجود ساختمان سازی بتوانندمقاوم محتویاتشان و ساکنان با همراه ها سازه این بطوریکه باشد

نسبتبهشرایطمخربمحیطیمانندباد،ارتعاشاتوهمچنینزلزلهبهخوبیمحافظتشوند.باتوجهبه

مفاهیمنووابتکاریدرزمینهحفاظتسازهایپدیدآمدهاستودرسطوحمختلفدرحالاینرویکرد،

جدول)گسترشمیب در اصلیبطوریکه گروه سه ایمیتواننددر سیستمهایحفاظتسازه -6اشد.

(نشاندادهشدهاستتقسیمبندیگردند.4



 (SOONG ET AL, 2002)ای : انواع سیستم های حفاظت سازه1-3جدول 

جداسازلرزهایاتالفانرژیغیرفعالکنترلفعالونیمهفعال

هایمهاربندیفعالسیستم

میراگرهایجرمیفعال

سیستمهایمیراییوسختیمتغیر

سیستمپالس

ملحقاتآئرودینامیک

میراگرهایفلزی

میراگرهایاصطکاکی

میراگرهایویسکواالستیک

میراگرهایویسکوز

میراگرهایجرمیتنظیمشونده

میراگرهایمایعتنظیمشونده

هایاالستوبریتکیهگاه

هایالستیکیسربیتکیهگاه

گاههایاالستوبریبامیراگرهایانرژیتکیه

گاههایلغزشیباابزارهاینیرویبارگردانندهتکیه

گاههایلغزشیروغنیبامیراگرهایانرژیتکیه

پاندولاصطکاکیلغزشی



 

ایدربسیاریازنقاطجهانمورداستفادهقرارمیروشجداسازلرزهایبطورگستردهدرحالحاضر

دهازکهبااستفابشدهلرزهایدرمحلپییکساختماننصگیرد.بطورمعمولیکسیستمجداساز

قبلازانتقالبهسازهجذبانعطاف پذیریوخاصیتجذبانرژیخودبخشیازانرژیورودیزلزلهرا

الفانرژیشرفتهایبسیاریدرزمینهابزارهایاتیکردهوبخشیازآنرامنعکسمیکند.همچنینپ

اتالفانرژیغیرف نقشاساسییکسیستم است. ایصورتگرفته کاربردهایسازه فعالدر عالغیر
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نصبمی یکسازه در کاهشهنگامیکه و سازه انرژیورودیبه مصرفبخشیاز یا جذبو شود،

بهحداقلرساندنخسارتهای ایو همچنممکنمیتقاضایاتالفانرژیاعضایسازه یناینباشد.

ایمیابزا برخالفجداسازهایلرزه رها باد برابر خوبیزلزلهموثرتواننددر سالهایاخیربه در باشند.

هایبسیاریجهتتوسعهمفهوماتالفانرژیومیراییافزودهبهسازهانجامشدهوتعدادیازاینتالش

هابحثیاستکهاند.کنترلفعالسازهبررویساختمانهابکارگرفتهشدهابزارهادرنقاطمختلفجهان

درسالهایاخیرموردتوجهمحققانقرارگرفتهاستبطوریکهارتعاشاتسازهبهوسیلهابزارهایکنترلی

هابهمنبعانرژیبزرگدراینسیستمشود.امانیازشوند،کنترلمیکهازمنبعانرژیخارجیتغذیهمی

(Soong et al, 2002)هایخاصوپراهمیتمحدودنمودهاستسازهاستفادهازآنهاراتنهابه

هایطراحیلرزهایمتداول،نادیدهگرفتنبرخیازنیروهاوپارامترهایطراحیرامجازآییننامه

زهباعثاتالفانرژیقابلهایغیراالستیکدریکسااینبدیندلیلاستکهتغییرشکلشمردهاندو

ایتخریبشوند.جهتایوغیرسازهرفدیگرممکناستالمانهایسازهشوند.اماازطایمیمالحظه

ضعف طراحیلرزهجلوگیریاز در رویکردهایسازههایموجود تعدادیاز آمدهها، ایابتکاریبوجود

رویسازهاطقلرزهخیزبرباشدکهدرمنتفادهازابزارهایجاذبانرژیمیاینشیوههااسزایاست.یک

شدننصبمی وارد جلوگیریاز اینابزارها از استفاده هدفاز غیرخطیشوند. بهمرحله استسازه

دانیمدرطینرژیمتمرکزگردد.همانطورکهمیهایغیرخطیدرابزارهایجاذبابطوریکهتغییرشکل

مقد درجنبشیوپشودکهبهدوصورتارزیادیانرژیبهسازهتزریقمییکزلزله، تانسیل)کرنشی(

رابطهانرژیورودیبهبایستبهطریقیجذبویامستهلکگردد.گردد.اینانرژیمیسازهپدیدارمی

(Smans, 1999)توانبهصورتزیربیاننمود:سازهرامی

E=  +         

آن در زلزله،  که واسطه برگشتدر  انرژیجنبشی،  انرژیورودیبه قابل انرژیکرنشی

االستیک، یا  محدوده االستیک غیر های شکل تغییر واسطه به بازگشت قابل غیر کرنشی انرژی

باشد.ژیتلفشدهتوسطسیستمکنترلیمیانر  میراییذاتیو

درسیستمهایبینطبقاتییاستکهدراثروقوعتغییرمکانرفتارمیراگرهایانرژیبهگونها

آیندوبدینترتیباینوسایلقسمتینیزدراینمیراگرهابهوجودمیسازهای،تغییرشکلهایخاصی

دررابطهانرژی،  ازانرژیورودیزلزلهرابهتنهاییجذبومستهلکساختهوباافزایشدادنمقدار
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Abstract: 
 In the conventional methods of designing the structures, damping in structure is 
developed by the non-linear mechanisms in the beam-column. In the recent years, the 
use of the energy absorbing devices in order to control the seismic vibrations and 
preserve the structural elements is suggested. In this regard using the friction 
rotational damper is one of the appropriate instruments for controlling the seismic 
vibrations.  
In this research, one of the aims of the study is the sliding threshold moment 
optimization of the friction rotational damper applying Genetic Algorithm in order to 
structural responses reduction under the influence of various earthquakes. For 
achieving this goal, two-dimensional frames of four, eight and twelve class has been 
considered and by solving the equation of the structural motion using the state-space 
structure, the structure responses in cases of uncontrolled and controlled ones by the 
friction rotational damper are achieved. 
Then by using of Genetic Algorithm and synchronic minimizing of the three various 
objective functions, the optimal value of the sliding threshold moment of the dampers 
within variable and uniform distributions in the height of the structure will be 
obtained. 
The obtained results of the both distributions cases show that the variable and 
uniform optimal distribution of the sliding threshold moment of the dampers has led 
to their better performance in reducing the vibration responses. 
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