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 یفعاال باا پارامترهاا ریشده غ میجرم تنظ راگریشامل م یاکنترل ارتعاشات سازه یهاستمیاعتماد س تیقابل قیتحق نیدر ا:  دهیچک

قرار گرفته اسات و  یمورد بررس یفاز-شده فعال با کنترلر نرو میجرم تنظ راگریو م ریمتغ یبا پارامترها شده میجرم تنظ راگریثابت، م

 یسازه منظور شده است.  در طراحا لیدر تحل یاندرکنش خاک و سازه با استفاده از مدل مخروط تر،یواقع جیبه نتا یابیدست ظوربه من

سازه  یجانب ییکه جابجا یاشده بگونه میجرم تنظ راگریم یپارامترها نییاول تع دگاهیمورد نظر بوده است. د دگاهیدو د راگرها،یم نیا

 تیابراساس قابل یرساله طراح نی. در روش دوم که در اشودیم دهینام ییبراساس جابجا یطراح قیتحق نیدر ا کهرا به حداقل برساند 

باا در نظار گارفتن عادم  یکنترلا ساتمیتاا س شاوندیم نیایتع یاشده بگوناه میجرم تنظ راگریم یپارامترها شود،یم دهیاعتماد نام

 نیایتع یرا داشته باشد. بارا ییکارا نیشتریسازه، ب ریخاک ز طیسازه و شرا یسخت ،وارد بر سازه یبارها نییتعموجود در  یهاتیقطع

 زیدر آناال قیدق جیبه نتا دنیرس یبرا نکهیمونت کارلو استفاده شده است. با توجه به ا زیاز آنال ،یکنترل ستمیس ییکارا ایاعتماد  تیقابل

 یطراحاپروساه  ،یابینهیبه یهاتمیالگور یطوالن ندیبا توجه به فرا واستفاده نمود  تصادفی نمونه یادیاز تعداد ز ستیبایمونت کارلو م

 ساتمیس ییکاارا نیتخما یبارا یمصانوع یمشکل از شبکه عصاب نیحل ا ی. براشودیم برزمان اریاعتماد در عمل بس تیبراساس قابل

درنظار  یریهار پاارامتر مقااد یبارا ،یکنترل ستمیس یپارامترها یبرا یمنطق یااستفاده شده است. با در نظر گرفتن محدوده یکنترل

 زیکنترلرها با اساتفاده از آناال نیهر کدام از ا ییکاراگردد. می فیشده تعر میجرم تنظ راگریم یتعداد بیترت نیبه ا و گرفته شده است

بدست آمده است. سپس به تعداد طبقات  تصادفی با دقت کافی برای اهداف مهندسینمونه  یادیگرفتن تعداد زبا درنظر و  مونت کارلو

کنترلار  یطبقه مورد نظر باا داشاتن پارامترهاا یرا برا یکنترل ستمیس ییآموزش داده شده است تا کارا یمصنوع یشبکه عصب ،سازه

که جایگزین آناالیز مونات کاارلو  دهیآموزش د یمصنوع یشبکه عصب بیترت نیبه اآورد.  تمونت کارلو بدس زیآنال میبدون انجام مستق

 نیتخما یمونات کاارلو بارا زیاز آناال میکه با استفاده مساتق یکنترلر را ارائه دهد در حال ییکارا هیاز ثان یقادر است در کسر شود،می

 نیکه در ا یابینهیبه یهاتمیبا استفاده از الگور یکنترل ستمیس یامکان طراح طیشرا نیساعت زمان الزم است. در ا نیآن چند ییکارا

 دیاباه آن پرداختاه شاده اسات، تول قیاتحق نیکه در ا یگریاست. مورد د دهیفراهم گرد ،استفاده شده است کیژنت تمیرساله از الگور

 یطراح و لیاستفاده در تحل یرکورد زلزله مناسب ثبت شده برا ایاز مناطق دن یاریبس یبرا نکهی. با توجه به اباشدیم یرکورد مصنوع

رساله  نیاند. در انموده یرکورد مصنوع دیتول یبرا ییهاتالش در ارائه روش ریاخ یدر سالها نیاز محقق یاریبس باشد،یسازه موجود نم

 یابیناهیبه تمیپاکات و الگاور ولاتیو لیاول با استفاده از تبد یشنهادیارائه شده است. در روش پ یرکورد مصنوع دیتول یدو روش برا

توان مطلوب باشند.  فیط یموردنظر در قالب تابع چگال یفرکانس یمحتوا یشده است که دارا دیتول یمصنوع یرکوردها ،ذرات عاجتما

زلزله بصورت مجموع وزندار و  ید واقعچند رکور بیتالش شده است با ترک ،دهیچیپ اتیاضیدوم بدون استفاده از ر یشنهادیدر روش پ

 یمقاصاد طراحا یمطلوب برا یفیشبه شتاب ط یشوند که دارا دیتول یمصنوع یرکوردها ک،یژنت تمیورها با استفاده از الگوزن نییتع

 قرار گرفته است. یو مورد بررس یفعال طراح یکنترل ستمیس کی یفاز-نرو یبا استفاده از شبکه عصب زیباشند. در انتها ن

در روش طراحی بر اساس جابجایی، سیستم کنترل سازه مورد نظر برای یک مجموعه از شارایط از پایش تعیاین شاده شاامل  هدف:

بارهای وارد بر سازه، خصوصیات سختی سازه شامل ابعاد مقطع عرضی اعضاء سازه و مدول االستیسایته، میرایای ساازه و خصوصایات 

. با توجه به اینکه همه پارامترهاای بیاان شاده کاه در گرددطراحی می ،خاک، میرایی و سرعت موج برشی خاک منطقه شامل چگالی

هستند، کارایی سیستم کنترلی طراحی شده بر اساس جابجایی با تغییر هار  غیر قطعیطراحی سیستم کنترلی نقش دارند پارامترهای 

کدام از این پارامترها ممکن است کاهش پیدا کرده و نقش الزم در کاهش ارتعاشات سازه را نداشته باشد. لذا در این تحقیق به بررسای 

ته شده و طراحی بر اساس قابلیت اعتماد مورد بررسای کارایی سیستم کنترلی پرداخ بر رویاین پارامترها  در مقدار نقش عدم قطعیت

 قرار گرفته است.

در این تحقیق از آنالیز مونت کارلو برای آنالیز قابلیت اعتماد سیستم کنترل ارتعاشات سازه استفاده شده است.  شناسی پژوهش:روش

چگالی طیف توان و شبه شتاب طیفی بهره گرفتاه  در بخش تولید رکورد مصنوعی برای بررسی محتوای فرکانسی از تبدیل ویولت، تابع

های ژنتیک و اجتماع ذرات و برای تخمین کارایی سیستم کنترل ارتعاشاات ساازه از شابکه یابی از الگوریتمشده است. در زمینه بهینه

 فازی استفاده شده است.-عصبی مصنوعی و برای کنترل فعال سازه از شبکه عصبی مصنوعی نرو

توان رکوردهای مصنوعی تولید نمود که اگرچه در شکل ظااهری متفااوت هساتند در انجام این رساله مشاهده گردید که می :هایافته

باشند. همچنین تاثیر درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه در طراحی سیساتم کنترلای بارای ولی دارای محتوای فرکانسی مطلوب می



باشد. عالوه بر این مشاهده گردید که اگرچه برای یاک شارایط خاار طراحای بار اسااس های نسبتا نرم و نرم قابل مالحظه میخاک

ولی طراحی بر اساس قابلیت اعتماد منجر به سیستم کنترلی خواهاد شاد کاه  گرددجابجایی منجر به کنترل بیشتر ارتعاشات سازه می

  شان داده و ارتعاشات سازه را کنترل نماید.تری از خود نبارهای وارد بر سازه رفتار مناسبایط مختلف رتواند در شمی
هایی کاه بار روی غیر از سازه هتوان نتیجه گرفت که درنظر گرفتن اثر خاک زیر سازه ببا توجه به پژوهش انجام شده می :گیریهنتیج

این بدین معنی است که اگار در طراحای سیساتم خاک سخت قرار دارند ضروری بوده و در طراحی سیستم کنترلی نقش مهمی دارد. 

عالوه بر این با کنترلی اثر اندرکنش خاک و سازه لحاظ نشود ممکن است سیستم کنترلی در شرایط واقعی کارایی الزم را نداشته باشد. 

هستند کاه امکاان تعیاین توجه به اینکه مقدار بارهای وارد بر سازه و خصوصیات سازه ساخته شده و شرایط خاک منطقه پارامترهایی 

طراحی بر اساس قابلیت اعتماد یک ضرورت محسوب  ،مقدار دقیق و قطعی آنها وجود ندارد و یا با گذشت زمان ممکن است تغییر نماید

توان از یک سیستم کنترلی طراحی شده برای یک شارایط خاار انتظاار داشات کاه در شارایط دهد که نمینتایج نشان می .شودمی

 ایی مناسبی داشته باشد.مختلف کار

میراگر جرم تنظیم شده، طراحی براساس قابلیت اعتماد، آنالیز مونت کارلو، اندر کنش خاک و سازه، رکورد مصنوعی  های کلیدی:واژه

 زلزله
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 بیان مساله -1-1

ها ها، کنترل ارتعاشات ساختمانهای قابل توجه انجام شده در تحلیل و طراحی سازهامروزه با توجه به پیشرفت

مختلفی باشد. دستگاههای های شدید یکی از رویکردهای مهندسین طراح میوزش باد یادر هنگام وقوع زلزله 

ها طراحی و رفتار آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نمودن ارتعاشات در ساختمانتوسط محققین برای مستهلک 

  تدوین شده است. نیز های کنترلی مختلفی مطرح و مباحث تئوری آنهابا این دستگاهها روشمتناسب 

اهد کنترلی مدلسازی شده و از آن برای کنترل ارتعاشات سازه استفاده خو سیستمدر این تحقیق رفتار چند  

 سیستم کنترلیبا توجه به اینکه باشد. شد. هدف اصلی در این رساله ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم کنترلی می

تغییر کند، میزان کارایی  اولیه گردد، اگر شرایطمورد نظر بر اساس خصوصیات بارگذاری و سازه اولیه طرح می

سائل مهندسی پارامترهای زیادی وجود دارند که از طرفی در م تغییرات خواهد شد. دچارسیستم کنترلی نیز 

مقدار آنها را بصورت قطعی و دقیق تعیین نمود. این عدم قطعیت در بعضی پارامترها مثل بارهای وارد بر توان نمی

سازه بارزتر بوده ولی خصوصیات هندسی و مکانیکی سازه نیز از این امر مستثنی نیست. بنابراین الزم است 

 از خود ای طرح گردد که علیرغم تغییرات در پارامترهای مذکور بتواند بهترین عملکرد رابگونهکنترلی  سیستم

یت ماز اه کنترلی سیستماین ترتیب در نظر گرفتن مساله عدم قطعیت و قابلیت اعتماد در طرح نشان دهد. به 

خاک در تحلیل رفتار سازه نقش  توجه به اینکه در مدلسازی سازه در نظر گرفتن اثرباشد. با خاصی برخوردار می

باشد، مهمی دارد و خصوصیات دینامیکی سازه مورد نظر و نتایج آنالیز دینامیکی سازه متاثر از این مقوله می

در این رساله که  قطعیپارامترهای غیر اندرکنش خاک و سازه نیز در این رساله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

گذاری ثقلی )اعم از بار مرده و زنده(، بارگذاری جانبی )که در این رساله نیروی زلزله بارمورد نظر است عبارتند از 

نیز عالوه بر رکوردهای ای بارگذاری لرزه. در و خصوصیات خاک زیر پی سازه باشد(، سختی و میرایی سازهمی

که در تولید رکورد  مشخص زلزله، رکوردهای مصنوعی تولید و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پارامترهایی

زلزله که در این رکورد پایه و حداکثر شتاب  یفرکانسمحتوی گیرند عبارتند از مصنوعی مورد استفاده قرار می

  پارامترها نیز مساله عدم قطعیت منظور خواهد شد.

کنترل با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده توسط محققین در ارتباط با آنالیز قابلیت اعتماد سیستم 

های کارهای محدودی انجام شده است و همچنین در ارتباط با اندرکنش خاک و سازه در سازه ،ارتعاشات سازه

ه جدید بودن توان در ارتباط با جنبمیکنترل ارتعاش به مراتب کارهای کمتری انجام شده است سیستم مجهز به 

 ره نمود.به موارد مذکور اشاتحقیقی که در این رساله انجام شده است 
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   ضرورت و اهمیت پژوهش -1-2

کاهش خطرات ناشی از وقوع زلزله و یا وزش بادهای شدید، ایمنی، راحتای  افارادی کاه از سااختمان اساتفاده 

دهاد. ای را نشاان میاهمیت استفاده از یک سیستم کنترل ارتعاشاات ساازه ،ایکنند و کاهش ابعاد اجزاء سازهمی

ها صاورت گرفتاه اسات ولای قابل توجهی در زمینه مدلسازی، تحلیل و طراحی ساازههای ازطرفی اگرچه پیشرفت

ها همچنان عدم قطعیت در تعیین مقدار دقیق بارهای وارد بر سازه و حتی اختالف در آنچه مهندس طراح در نقشه

 ها را ر ساازهشود اهمیت تحلیال قابلیات اعتمااد دو محاسبات خود در نظر گرفته است با آنچه در عمل ساخته می

که مناسب بارای مقاصاد طراحای  ها و کمبود یا فقدان رکوردهای زلزله شدیدماهیت تصادفی زلزلهدهد. نشان می

هاای مصانوعی زلزلاه را از مساله ارتعاشاات تصاادفی و اساتفاده از رکورد ،بسیاری از مناطق دنیا برای سازه باشند

الزم اسات انادرکنش  ،از سوی دیگر برای در نظر گرفتن مدلی نزدیک به واقعیت .سازداهمیت خاصی برخوردار می

زیرا با منظور نمودن اثر خاک زیر پای، خصوصایات دیناامیکی  ی در نظر گرفته شودخاک و سازه  نیز در مدل ساز

 نیز تاثیر خواهد گذاشت. و کارایی سیستم کنترلی های سازهکه در پاسخ ،سازه تغییر خواهد کرد

 های پژوهشهدف و فرضیه -1-3

باا توجاه باه  باشاد.میای هساازارتعاشاات های کنترل هدف از انجام این پژوهش بررسی قابلیت اعتماد سیستم

گردد عدم قطعیت در پارامترهاای ماذکور اینکه سیستم کنترلی براساس شرایط بارگذاری و سازه اصلی طراحی می

از آنجا که در میزان بار ثقلی )بیشتر باار زناده ماورد باعث کاهش کارایی سیستم کنترلی طراحی شده خواهد شد. 

گردد(، نیروی زلزله و خصوصیات هندسای و مکاانیکی نظر است زیرا بار مرده با دقت نسبتا خوبی تعیین و اجرا می

کنترلای طارح کارایی سیستم دارد، پاسخ سازه نیز مقداری قطعی نخواهد بود و الزم است  سازه عدم قطعیت وجود

ای انجاام شاود تاا دارای حساسایت کمتاری نسابت باه عادم و طرح بگوناه شده برای آن مورد بررسی قرار گیرد

 .های موجود در پارامترهای ذکر شده باشدقطعیت

 ایان رسااله فرضایاتضیات حاکم بر مساله در نظر گرفته شاود. در بایست فربرای انجام هر تحقیقی در ابتدا می

  بصورت زیر است:مورد نظر 

  در نظر گرفته خواهد شد خمشیسازه بصورت یک قاب متعارف دو بعدی ساختمانی با عملکرد. 

  هاای رفتاار خطای بررسایکنترل ارتعاشاات( در حوزه سیستمعملکرد سازه کنترل شده )سازه مجهز به 

 شود. می

 شود.درنظر گرفته میای نظیر مدول االستیسیته، سختی و میرایی عدم قطعیت در پارامترهای سازه 

  شوددرنظر گرفته میدر بارهای ثقلی اعم از بار مرده و زنده عدم قطعیت. 

 ای نیز عدم قطعیت وجود داشته باشد. یعنی از رکوردهای مصنوعی تولیاد شود در بارگذاری لرزهفرض می

شود در حداکثر شتاب زلزلاه عادم قطعیات در نظار گرفتاه استفاده شود و یا اگر از رکورد خاصی استفاده میشده 

 شود.



                                                                                      3                                                                                                         مقدمه و هدف                 

 های زیر تشکیل شده است:این رساله از بخش

های کنترلاای معرفاای شااده و مبااانی اسااتفاده شااده در ایاان تحقیااق شااامل قابلیاات در فصاال دوم سیسااتم

 .شااودمیاعتماااد و آنااالیز موناات کااارلو، اناادرکنش خاااک و سااازه و تولیااد رکااورد مصاانوعی توضاای  داده شااده 

در فصال چهاارم  خواهاد شاد.هاای بکاار رفتاه در انجاام ایان رسااله تشاری  در فصل سوم فرمولبنادی و تئوری

شااد. در خواهااد و نتااایج بدساات آمااده در قالااب نمااودار و جاادول نشااان داده شااود میارائااه عااددی  هااایمثال

ارائااه در انتهااا نیااز مراجااع در فصاال ششاام خواهااد گرفاات. فصاال پاانجم نتااایج مااورد بحااث و بررساای قاارار 

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

گردد که شامل کنترل سازه، ارائه میرفته در انجام این رساله  های بکارمفاهیم و اصول اولیه روشدر این فصل 

در بخش  باشد.قابلیت اعتماد در طراحی سیستم کنترلی، اندرکنش خاک و سازه و تولید رکورد مصنوعی می

کنترل غیر فعال، نیمه فعال، فعال و ترکیبی معرفی و به تحقیقات های کنترلی در حوزه کنترل سازه، انواع سیستم

در بخش طراحی براساس قابلیت اعتماد به انواع پارامترهای غیر قطعی گردد. انجام شده در این زمینه اشاره می

در . گرددمعرفی می تحلیل قابلیت اعتمادجام متد عملی برای اناشاره شده و روش آنالیز مونت کارلو بعنوان یک 

طراحی سیستم کنترلی از نوع میراگر  این بخش به تحقیقات انجام شده در زمینه در نظر گرفتن قابلیت اعتماد در

اشاره شده و به های مختلف مدلسازی بخش اندرکنش خاک و سازه به روشدر جرمی اشاره شده است. 

در انتها نیز به تحقیقات انجام شده در زمینه تولید رکورد مصنوعی و  پردازد.مییشین در این ارتباط های پپژوهش

 گردد.کاربرد آن در تحلیل قابلیت اعتماد اشاره می

 کنترل سازه -2-2

عبارت دیگر باشد. به می ن در برابر بارهای دینامیکی وارد بر سازههدف از کنترل سازه، بهبود رفتار آ

بنحوی که باعث کاهش  ،ای به منظور تغییر خصوصیات دینامیکی سازه اصلیدستگاههای کنترل ارتعاشات سازه

بیان دیگر این گیرند. به مورد استفاده قرار می ،های سازه در برابر بارهای جانبی ناشی از باد یا زلزله گرددپاسخ

جذب  ، گرددمیرایی ذاتی سازه مستهلک یست توسط بادستگاهها بخشی از انرژی جنبشی وارد بر سازه را که می

مختلفی برای این منظور طراحی و مورد گردند. دستگاههای های مختلف باعث اتالف آن مینموده و با مکانیزم

گاههای کنترل غیر فعال، نیمه فعال، فعال و ته دستساند که بر اساس نوع عملکرد آنها به چهار دمطالعه قرار گرفته

های کنترلی توضی  مختصری ارائه و تعدادی اند. در ادامه در ارتباط با هر کدام از سیستمبندی شدهتقسیمترکیبی 

 گردد.شنهاد شده در هر سیستم معرفی میاز دستگاههای پی

 1های کنترل غیر فعالسیستم -2-2-1

شوند که برای آن حالت های کنترل غیر فعال برای یک سازه با شرایط بارگذاری مشخص طراحی میسیستم

باشند. اما اگر بارگذاری دیگری به سازه اعمال شود و یا شرایط سازه با گذشت زمان تغییر دارای عملکرد بهینه می

غیر از آنچه برای آن  یها قابلیت انطباق با شرایطواقع این سیستمیابد. در کند، کارایی عملکرد آنها نیز کاهش می

                                                                                                                                                                  
1 Passive Control Systems 



 

ها این است که با ارتعاش سازه وارد عمل شده و نیازی به یک د. یکی از مزایای این سیستماند را ندارنطراحی شده

باشد و با گیری پاسخ سازه نمینیازی به دستگاههای اندازهمنبع خارجی انرژی برای عمل کردن ندارند. همچنین 

عالوه بر این  اعتماد هستند.شوند و به این جهت بسیار قابل شروع ارتعاش سازه، بطور خودکار وارد عمل می

دستگاهها بطور عمده به باشند. این ساده می ،دستگاههای کنترل غیر فعال سازه معموال از نظر طراحی و ساخت

 .]1[: اتالف بخشی از انرژی وارد بر سازه و جداسازی پایه نماینددو صورت عمل می

 2دستگاههای استهالک انرژی -2-2-1-1

باعث بایست توسط سازه اصلی مستهلک شود تا برای اتالف بخشی از انرژی که می این دستگاهها در سازه

 . در ادامه به تعدادی از این دستگاهها اشاره خواهد شد.رودای شود، بکار میهای سازهکاهش پاسخ

 3میراگرهای ویسکو االستیک -1-1-1-2-2

اند. این دستگاهها های برشی بکار رفتهب در سازهاین دستگاهها از اوایل قرن بیستم میالدی توسعه یافتند و اغل

میراگرهای جامد باشد. دارای رفتار ویسکوز بوده و نیروی میرایی در آنها متناسب با سرعت حرکت می

های یک سیال اند که هم خاصیت جسم جامد االستیک و هم ویژگیویسکواالستیک از موادی تشکیل شده

دهد، های برشی که در مواد ویسکواالستیک رخ میانرژی از طریق تغییر شکل دهند.ویسکوز را از خود نشان می

بخشی از انرژی  ،واقع در هر سیکل تغییر شکلگردند. در مستهلک شده و سپس مصال  به شکل اولیه خود باز می

را نشان  ای از میراگر جامد ویسکواالستیک( نمونه1-2). شکل ]2[رودوارده تلف شده و در فرم گرما هدر می

 دهد.می

 

 ]2[( ساختار میراگر جامد ویسکواالستیک 1-2شکل )

 4میراگر مایع ویسکوز -2-1-1-2-2

این نوع از گیرند. در ها مورد استفاده قرار میاند و در سازهمیراگرهای مایع ویسکوز نیز توسعه زیادی یافته

و  5ایبا محفظه استوانهشود. میراگرهای بهره گرفته میمیراگرها از خصوصیات یک مایع ویسکوز برای اتالف انرژی 

                                                                                                                                                                  
2 Energy Dissipation Devices 
3 Viscoelastic Dampers 
4 Fluid Viscous Damper 
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ای از انرژی . میراگرهای با محفظه استوانههایی از این نوع میراگر هستندنمونه 6سیستم دیوار با میرایی ویسکوز

 کنند که باعث تغییر شکل در مادهموجود در سازه برای به حرکت در آوردن پیستون در داخل سیلندر استفاده می

های ویسکوز نظیر ژل سیلیکون شده و بخشی از انرژی نیز از طریق اصطکاک ناشی از عبور مایع از طریق اوریفیس

. سیستم دیوار با میرایی ]1[ رودرود و به این ترتیب انرژی جنبشی به گرما تبدیل شده و هدر میکوچک هدر می

باشد. یک است. این سیستم دارای دو جزء اصلی میویسکوز نیز اولین بار در ژاپن مطرح و توسعه داده شده 

محفظه باریک فلزی که به کف طبقه متصل شده است و با یک مایع با ویسکوزیته باال پر شده است و یک صفحه 

فلزی که به سقف طبقه متصل شده و در داخل محفظه قرار گرفته است. حرکت نسبی بین سقف و کف طبقه، 

در این دستگاه برای  گردد.ار داده و قسمتی از انرژی به این ترتیب مستهلک میمایع ویسکوز را تحت برش قر

این رفتار در اینصورت بایست از مایع با ویسکوزیته بسیار زیاد استفاده شود که افزایش میزان استهالک انرژی می

و سیستم  ایمحفظه استوانه باهایی از میراگرهای ( نمونه2-2. شکل )]1[مایع وابسته به فرکانس و دما خواهد بود 

 دهد.دیوار با میرایی ویسکوز را نشان می

 
 

 ب( سیستم دیوار با میرایی ویسکوز ایبا محفظه استوانهمیراگرهای الف( 

 ]1[میراگر مایع ویسکوزهایی از ( نمونه2-2شکل )

 7میراگر با خاصیت تغییر فاز -3-1-1-2-2

مصال  های اخیر توسعه یافته است. این معروف است در سال 8دار شکلیحافظهیک نوع آلیاژ فوالدی که به آلیاژ 

در برابر تنش یا تغییر دما تغییر وضعیت بدهد. بعنوان  10و مارتنزیت 9توانند بین فازهای کریستالی آستنتیکمی

در این های بازگشت ناپذیری را مثال یک قطعه از این آلیاژ در دماهای کم در فاز مارتنزیت قرار دارد و تغییر شکل

 یراگر این قطعه تا دمای مشخصی گرم شود، بصورت خودکار به فاز آستنتیک تغیدهد. حال وضعیت انجام می

 .]3[گرددوضعیت داده و به حالت قبل از تغییر شکل خود باز می

 11میراگر جرم تنظیم شده -4-1-1-2-2

( نشان داده شده است. این 3-2میراگر ویسکوز که در شکل ) این دستگاه تشکیل شده است از یک جرم، فنر و

تواند بخشی از انرژی جنبشی وارد شده به سازه را که باشد و میسیستم یکی از دستگاههای جاذب انرژی می

                                                                                                                                                                  
5 Cylindrical Pot Fluid Damper 
6 Viscous Damping Wall System 
7 Phase Transformation Damper 
8 Shape Memory Alloy  
9 Austentic 
10 Martensitic 
11 Tuned Mass Damper (TMD) 



 

جذب نموده و هدر دهد. خصوصیات دینامیکی این  ،های سازه اصلی مستهلک شودبایست توسط تغییر شکلمی

های با توجه به خصوصیات دینامیکی سازه اصلی و بارگذاری وارد شده تنظیم گردد تا پاسخ بایستسیستم می

ای ناشی از بارهای باد و زلزله سازه را بنحو مطلوبی کاهش دهد. از این نوع میراگر برای کاهش ارتعاشات سازه

 .]4و1[استفاده شده است

 

 .]4[( میراگر جرم تنظیم شده3-2شکل )

 

 یک درجه آزادی معادل غیر میرا، را برای یک سازه TMDبرای اولین بار تئوری طراحی بهینه  12هارتگدن

با در نظر گرفتن سیستم یک  TMDهای متفاوتی را برای طراحی توسعه داد. پس از آن محققین زیادی روش

برای  TMDی طراح 14و بکداس 13درجه آزادی معادل یا مدل چند درجه آزادی سازه پیشنهاد دادند. نیگدلی

 سیابی بر اساجلوگیری از ضربه زدن دو سازه مجاور به یکدیگر را مورد مطالعه قرار دادند. آنها یک روش بهینه

مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق یکبار دو  TMDپیشنهاد دادند که در طراحی  15هماهنگجستجوی روش 

TMD  ها طراحی گردید و بار دیگر دو جانبی هر کدام از سازهمستقل برای دو سازه با در نظر گرفتن جابجایی

در افزایش  TMD. تاثیر استفاده از ]5[روی سقف دو سازه به یکدیگر مرتبط گردیدند  TMDسازه توسط یک 

. آنها قرار گرفت ههای یک سازه با جداگر پایه توسط میرزا حسابی و همکاران مورد مطالعکاهش پاسخبرای کارایی 

برای مدلسازی رفتار غیر خطی سیستم جداگر پایه استفاده نموده و نشان دادند که استفاده از  16ک وناز مدل بو

TMD محبی و جغتایی طراحی  .]6[های نسبی سازه داشته باشد تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش جابجاییمی

مقاوم وار بنایی مسل  بعنوان عنصر اصلی ای دیبهینه و ارزیابی کارایی میراگر جرم تنظیم شده در بهبود رفتار لرزه

برای این منظور پارامترهای طراحی میراگر جرم تنظیم شده با به های تاریخی را مورد مطالعه قرار دادند. ساختمان

سازی دیوار مسل  از برای شبیهآید. حداقل رساندن پاسخ دیوار تحت زلزله با استفاده از الگوریتم ژنتیک بدست می

تحت رکوردهای مختلف زلزله انجام شده  یابی و بهینه برشی سه خطی در این تحقیق استفاده شده استمدل تیر 

زاده طراحی بهینه میراگر جرم تنظیم شده را برای سازه با رفتار غیر خطی تحت شاکری، محبی و علی .]7[است

برای  TMDبرای طراحی بهینه  رکوردهای مختلف زلزله مورد بررسی قرار دادند. از آنجا که راه حل تحلیلی

                                                                                                                                                                  
12 Den Hartog 
13 Nigdeli 
14 Bekdas 
15 Harmony Search Method 
16 Bouc-Wen 
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یابی نظیر الگوریتم ژنتیک برای های عددی بهینههای غیر خطی وجود ندارد، بعضی از محققین از الگوریتمسازه

ها مبتنی بر به حداقل رساندن پاسخ سازه روشکنند. این استفاده می TMDبدست آورد مقادیر بهینه پارامترهای 

طراحی شده بسیار وابسته به خصوصیات زلزله  TMDباشد. بنابراین کارایی میکنترل شده تحت یک زلزله خار 

تغییر خواهد نمود. در این تحقیق یک روش  TMDبا تغییر رکورد زلزله کارایی  مذکور خواهد بود. به این ترتیب

لف زلزله در های غیر خطی ارائه شده است که در آن اثر رکوردهای مختبرای سازه TMDموثر برای طراحی بهینه 

شود که متوسط ای تعیین میبگونه TMDشود. در روش پیشنهادی مقادیر بهینه پارامترهای نظر گرفته می

محبی و  .]8[حداکثر پاسخ سازه ناشی از رکوردهای مختلف زلزله به حداقل مقدار ممکن کاهش داده شود 

های بعنوان تابع هدف برای کنترل پاسخیابی براساس کمینه کردن شاخص کارایی جغتایی یک الگوریتم بهینه

یابی مورد استفاده الگوریتم ژنتیک توزیع شده در این تحقیق برای حل مساله بهینهسازه غیر خطی ارائه نمودند. 

 .]9[ قرار گرفته است

د مطالعه قرار گرفت. سازه اصلی با مور 19و جانگید 18بوسیله بکر 17طراحی میراگر جرم تنظیم شده چندگانه

در پروسه بهینه سازی بنحوی تعیین  MTMDیک سیستم یک درجه آزادی معادل مدلسازی شده و پارامترهای 

برای را  MTMDشد که پاسخ حالت دائم جابجایی سازه حداقل شود. نویسندگان مقادیر بهینه پارامترهای 

آوردند و برای هر یک از پارامترها یک منحنی ارائه دادند که برای سازه اصلی بدست مختلف میرایی های نسبت

های متفاوت با سختی و میرایی ثابت اما جرم MTMDاز  21و کیو 20. لی]10[باشد مقاصد طراحی قابل استفاده می

های حرکت انتقالی و دورانی یک مدل ساده شده دو درجه آزادی معادل یک سازه نامتقارن برای کاهش پاسخ

ای یک ساختمان های سازهبرای کاهش پاسخ MTMDو همکاران روی کارایی  22. کارنیرو]11[ستفاده نمودند ا

مورد ارزیابی قرار  ،و تاثیر آن بر روی کاریی سیستم MTMDهای مختلف بلند مطالعه نمودند. ارتباط بین جرم

 .]12[های مشابه قابل استفاده باشد مانرا بدون بعد ارائه نمودند تا برای ساخت MTMDگرفت. آنها پارامترهای 

بر روی تخمین میزان موثر بودن میراگر جرم تنظیم شده منفرد و چندگانه تحت اثر دوست محبی و نبی

برای این منظور سناریوهای متفاوتی ای برای طراحی بهینه آنها مطالعه نمودند. رکوردهای مختلف و توسعه پروسه

 12های عددی تحت مورد ارزیابی قرار گرفته است. سازه برشی بکار رفته در مثالپیشنهاد شده و کارایی آنها 

یابی از الگوریتم ژنتیک نویز سفید فیلتر شده قرار داده شده و برای حل مساله بهینهرد واقعی زلزله و همچنین ورک

محبی و همکاران یک روش کارا برای طراحی بهینه میراگر جرم تنظیم شده چندگانه  .]13[ استفاده شده است

شود که در آن یابی تعریف میها ارائه نمودند. در این روش یک مساله بهینهای سازهبرای کاهش پاسخ لرزه

ی شده است و معرفگیری و حداکثر پاسخ سازه بعنوان تابع هدف پارامترهای میراگر بعنوان متغیرهای تصمیم

قیودی برای پاسخ میراگر تعریف شده است. در این تحقیق نویز سفید فیلتر شده بعنوان تحریک پایه درنظر گرفته 

  .]14[حل شده است  یابی با استفاده از الگوریتم ژنتیکشده و مساله بهینه

                                                                                                                                                                  
17 Multiplt Tuned Mass Damper (MTMD) 
18 Bakre 
19 Jangid 
20 Li 
21 Qu 
22 Carneiro 



 

 23میراگر مایع تنظیم شده -2-2-1-1-5

و یک شبکه یا تعدادی میله مایع ویسکوز پر شده است با که  محفظهیک این دستگاه تشکیل شده است از 

خصوصیات دینامیکی  دهد.را نشان می TLDای از یک ( نمونه4-2داخل محفظه قرار داده شده است. شکل )

TLD  مستهلک  ،ملکرد ویسکوز مایع و شکست موجاز طریق ع را و انرژیبواسطه طول محفظه قابل تنظیم است

 .]1[ تواند حرکت را در دو راستا بصورت همزمان کاهش دهد و هزینه نگهداری کمی داردم میسیستکند. این می

 

 .]1[ ای از یک میراگر مایع تنظیم شده( نمونه4-2شکل )

 24میراگر ستون مایع تنظیم شده -2-2-1-1-6

شوند. ای میارتعاشات سازهبا تغییر رفتار سازه باعث عملکرد مناسب در برابر  TMDاین میراگرها نیز شبیه 

TLCD ((. انرژی از 5-2شده است )شکل )ای پر شده از مایع است که به سازه اصلی متصل شامل یک محفظه لوله

توان با ارتعاشی دستگاه را میشود. فرکانس طریق عبور مایع ویسکوز از یک اوریفیس در داخل لوله مستهلک می

 .]1[دستگاه نیز با تنظیم ابعاد بازشو اوریفیس قابل تنظیم است میرایی تغییر طول ستون مایع، تنظیم نمود. 

 

 .]1[( ساختار میراگر ستون مایع تنظیم شده 5-2شکل )

 

 

                                                                                                                                                                  
23 Tuned Liquid Damper (TLD) 
24 Tuned Liquid Column Damper  (TLCD) 
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 25میراگرهای هیسترتیک -7-1-1-2-2

گیرند. مورد استفاده قرار می 27و میراگرهای اصطکاکی 26این میراگرها عمدتا در دو نوع میراگرهای تسلیم فلزی

شود در حالی که میراگرهای تسلیم فلزی از خاصیت اتالف انرژی در رفتار تسلیم یک فلز استفاده میدر 

. ]15[دهند نموده و هدر می انرژی وارده را به گرما تبدیل ،میراگرهای اصطکاکی بواسطه اصطکاک لغزشی خشک

مورد استفاده قرار گرفت و پس از  ]16[و همکاران  28توسط کلی 1972میراگرهای تسلیم فلزی اولین بار در سال 

آن توسط محققین دیگر توسعه زیادی در آنها صورت گرفت. در این دستگاهها بواسطه تغییر شکل غیر االستیک 

میراگرها گیرد. این مورد استهالک قرار می ،مصال  فلزی نظیر فوالد نرم یا سرب، بخشی از انرژی وارد بر سازه

بایست های غیر االستیک تکراری داشته باشند و همچنین میاری تحت تغییر شکلای پایدبایست رفتار چرخهمی

های پس از تسلیم آنها به اندازه کافی بزرگ باشد و میراگر بتواند تعداد زیادی سیکل بارگذاری محدوده تغییر شکل

( نشان داده شده 6-2) ای از این میراگرها در شکلتجربه نماید. نمونه ،را بدون اینکه دچار خستگی زودرس شود

است. این میراگرها بسیار قابل اعتماد بوده و نسبت به تغییرات دما از حساسیت کمی برخوردار بوده و خصوصیات 

 .]2[ماند تقریبا ثابت باقی می ،آنها نیز با گذشت زمان

 

 ]2[( میراگر تسلیم فلزی 6-2شکل )

 

از انرژی وارد بر سازه را با تولید اصطکاک ناشی از لغزش ی هستند که قسمتی یمیراگرهای اصطکاکی دستگاهها

( نشان 7-2ای از این میراگر در شکل )نمونه سازند.به گرما تبدیل کرده و مستهلک می ،دو سط  روی یکدیگر

معرفی گردید و سپس توسعه یافت. این دستگاهها از  1977در سال  29دستگاهها توسط کایتیاین  داده شده است.

اصطکاک تولید شده به توانند مقدار زیادی از انرژی را مستهلک نمایند. میزان کارایی مناسبی برخوردار بوده و می

کی که لغزند بستگی داشته و باید اطمینان حاصل نمود که میزان اصطکاای که روی هم میشرایط سطوح دو قطعه

 .]2[برداری از آنها ثابت باقی بماند  شود در تمام دوره بهرهتخمین زده می

                                                                                                                                                                  
25 Hysteretic Dampers 
26 Metallic Yield Dampers 
27 Friction Dampers 
28 Kelly 
29 Keighthey 



 

 

 ]17[( میراگر اصطکاکی 7-2شکل )

 30دستگاههای جداگر پایه -8-1-1-2-2

های دیگر سازه نیز توان آنها را در قسمتشوند )ولی میاین دستگاهها که معموال در پای سازه قرار داده می

پذیری زیادی در برابر حرکت جانبی بوده ولی از سختی اند که دارای انعطافصالحی ساخته شده( از منموداستفاده 

پذیر قادر خواهد بود حرکات با این ترتیب پایه انعطافهای قائم برخوردار هستند. به زیادی در مقابل جابجایی

این سیستم برای حفاظت از مل آورد. بنابراین فرکانس باالی زمین را فیلتر نموده و از خرابی سازه جلوگیری بع

از سیستم جداگر پایه از باشد. استفاده های باال هستند مناسب میهای کوتاه تا متوسط که دارای فرکانسسازه

اند و ای ساخته شده. انواع متعددی از دستگاههای جداگر لرزه]1[)میالدی( در مهندسی سازه آغاز شد  60دهه 

، 32، جداگر پایه با کلید سربی31جداگر پایه االستومریتوان به اند که از جمله آنها میبکار رفته هادر ساختمان

اشاره نمود. مدل اولیه جداگر االستومری از  34و جداگر پایه پاندولی اصطکاکی 33جداگر پایه الستیکی با میرایی باال

د خوار آن و افزایش سختی قائم در آن الستیک طبیعی ساخته شده است که بعدها از صفحات فلزی برای بهبو

توان بعنوان یک جایگزین برای الستیک طبیعی مورد را می 35استفاده گردید. الستیک مصنوعی نظیر نئوپرن

طوالنی مدت خزش نشان  یار بوده و از خود در برابر بارهاها بسیار پایددو نوع الستیکاستفاده قرار داد. هر 

الستومری خاصیت میرایی کم آنها است که با افزودن یک هسته سربی به آن دهند. اشکال جداگرهای انمی

حفره، اندکی شوند. یک جداگرهایی، جداگرهای با کلید سربی نامیده میتوان این مشکل را کاهش داد. چنین می

یرد هر گکوچکتر از کلید سربی در وسط جداگر االستومری ایجاد شده که وقتی کلید سربی در داخل آن قرار می

نمایند. کارایی جداگر با کلید سربی بستگی به بزرگی نیروی جانبی دو بخش بصورت یک واحد یکپارچه عمل می

اعمال شده دارد. اگر نیروی جانبی کوچک باشد، جابجایی صفحات فلزی توسط هسته سربی محدود شده و جداگر 

اگر نیروی جانبی بزرگتری اعمال گردد،  در حالی است کهدهد. این سختی جانبی بزرگتری از خود نشان می

شوند و میرایی هیسترتیک با صفحات فلزی به هسته سربی نیرو اعمال کرده و باعث تغییر شکل یا تسلیم آن می

                                                                                                                                                                  
30 Base Isolation Devices 
31 Elastomeric Base Isolation 
32 Lead-Plug Base Isolation 
33 High-Damping Rubber Base Isolation 
34 Friction Pundulum Base Isolation 
35 Neoprene 
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ها به الستیک طبیعی یا گردد. با اضافه کردن انواع مختلفی از پر کنندهجذب انرژی توسط هسته سربی ایجاد می

به میرایی باالتری دست یافت. این جداگرها که فقط از الستیک اصالح  توانالستومری میمصنوعی در جداگرهای ا

پذیری الزم دارای خاصیت جذب و استهالک باالیی از شده و صفحات فلزی تشکیل شده است و در کنار انعطاف

های جداگرها تابعی از کرنشموثر این نوع از به جداگرهای الستیکی با میرایی باال معروفند. میرایی  ،انرژی هستند

مدل اولیه این جداگرها از باشند. باشند. نوع دیگری از جداگرها، جداگرهای پاندولی اصطکاکی میبرشی آنها می

صفحات لغزان تخت تشکیل شده بود. این سیستم با نیروی اعمال شده بواسطه وجود ضریب اصطکاک و نیروی 

. اشکال عمده جداگرهای اصطکاکی با سط  تخت این است که قادر ندینماعمودی وارد بر جداگر مقابله می

نیستند بعد از پایان زلزله سازه را به موقعیت اولیه خود باز گردانند. به منظور کاهش فاصله از مرکز جداگر بعد از 

را  پایه هایی از جداگر( نمونه8-2زلزله، جداگرها اصطکاکی با سط  لغزش کروی یا محدب توسعه یافتند. شکل )

 دهد. نشان می

  
 ب( جداگر پایه با کلید سربی الف( جداگر پایه االستومری

  
 ت( جداگر پایه پاندولی اصطکاکی پ( جداگر پایه الستیکی با میرایی باال

 ]1[ هایی از جداگرهای پایه( نمونه8-2شکل )

 36دستگاههای کنترل نیمه فعال -2-2-2

های سازه توانایی تغییر در خصوصیات خود را دارند در واقع توسعه دریافت پاسخاین دستگاهها که بر اساس 

های کنترل غیر فعال هستند. این دستگاهها نیاز به یک منبع انرژی کوچک برای تغییر پارامترهای سیستم

تر برای های سازه، یک کامپیوگیری پاسخاند از سنسورهایی برای اندازهدینامیکی خود داشته و تشکیل شده

، یک فعال کننده 37گیری شده توسط سنسورها و اعمال یک سیگنال کنترلی به فعال کنندهپردازش مقادیر اندازه

و یک دستگاه غیر فعال. عملکرد کنترل نیمه فعال به مراتب بهتر  کندکه رفتار یک دستگاه غیر فعال را کنترل می

ط خار طراحی شده و توانایی تغییر خصوصیات دینامیکی از دستگاههای کنترل غیر فعال است که برای یک شرای

، دارای کنندخود را ندارند. البته از آنجا که این دستگاهها معموال به همراه یک سیستم غیر فعال کار می

، میراگر 38توان به میراگر الکتریکی. از جمله دستگاههای کنترل غیر فعال می]18[باشند نیز میهایی محدودیت

                                                                                                                                                                  
36 Semi-Active Control Devices 
37 Actuator 
38 Electrorheological Damper 



 

، میراگر جرم تنظیم شده نیمه 41، میراگر اصطکاکی نیمه فعال40، میراگر مایع ویسکوز نیمه فعال39مغناطیسی

 اشاره نمود. 44و میراگر ستون مایع تنظیم شده نیمه فعال 43، میراگر مایع تنظیم شده نیمه فعال42فعال

 میراگر مایع الکتریکی -2-2-2-1

معروف است  ERباشد و به مایع الکتریک میلق دیدر این دستگاه از یک مایع ویسکوز که حاوی ذرات مع

گیرند، پالریزه شده و در راستای الکتریک وقتی در یک میدان الکتریکی قرار میاستفاده شده است. ذرات دی

باشد. به این ترتیب با تنظیم میدان گیرند که نتیجه آن تغییر در مقاومت جاری شدن مایع میخاصی قرار می

را کنترل نمود  ERتوان میزان میرایی این دستگاه را در بازه زمانی میلی ثانیه تغییر داد و رفتار مایع الکتریکی می

پیشنهاد گردید. استفاده از میراگرهای مایع الکتریکی  45. میراگرهای مایع الکتریکی اولین بار توسط ماکریس]19[

در عملکرد آن و ولتاژ  ERا، تاثیر ناخالصی مایع های بزرگ بدلیل تنش تسلیم محدود آنهبرای کنترل پاسخ سازه

 دهد.( یک میراگر الکتریکی را نشان می9-2شکل ) .]20[ باشدتا حدی محدود می ERزیاد الزم برای کنترل مایع 

 

 ]20[ ای از یک میراگر الکتریکی( نمونه9-2شکل )

 میراگر مایع مغناطیسی -2-2-2-2

شوندو با است، شامل ذراتی است که از لحاظ مغناطیسی پالریزه می ERکه معادل مغناطیسی مایع  MRمایع 

ذرات وقتی در یک میدان اند. این ای در حد میکرون در یک مایع ویسکوز نظیر روغن سیلیکون پراکنده شدهاندازه

دهند. این مایع بوسیله ژاکوب می گیرند، پالریزه شده و رفتار ویسکوپالستیک از خود نشانمغناطیسی قرار می

تواند در بازه گیرد، میدر یک میدان مغناطیسی قرار می MRکشف شد. وقتی مایع  50در اوایل دهه  46رابینو

نیمه جامد تغییر وضعیت بدهد و میزان میرایی اده زمانی میلی ثانیه از یک ماده ویسکوز خطی رقیق تا یک م

نیاز تنظیم نماید. مقاومت تسلیم باالتر، پایداری در محدوده وسیعی از تغییرات  دستگاه را متناسب با مقدار مورد

                                                                                                                                                                  
39 Magnetorheological Damper 
40 Semi-Active Viscous Fluid Damper 
41 Semi-Active Friction Damper 
42 Semi-Active Tuned Mass Damper 
43 Semi-Active Tuned Liquid Damper 
44 Semi-Active Tuned Liquid Column Damper 
45 Makris 
46 Jacob Rabinow 
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در  MRهای مایع نیاز برای عملکرد، از جمله مزیت دما، عدم حساسیت نسبت به ناخالصی و توان کمتر مورد

 دهد.( یک میراگر مایع مغناطیسی را نشان می10-2. شکل )]2[باشد می ERمقایسه با مایع 

 

 ]2[ای از میراگر مایع مغناطیسی ( نمونه10-2شکل )

 میراگر مایع ویسکوز نیمه فعال -2-2-2-3

 47شینوزوکاهای برقی برای کنترل شدت جریان مایع استفاده شده است توسط این دستگاه که در آن از دریچه

ها بر اساس یک الگوریتم کنترلی . با اعمال نیروی کوچکی دریچه]21[و همکاران برای استفاده در پل ابداع گردید 

-2. شکل )]1[نماید گردد، کنترل میهایی که از سازه دریافت میتنظیم شده و رفتار میراگر را متناسب با پاسخ

 دهد.ای از میراگر مایع ویسکوز نیمه فعال را نشان می( نمونه11
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Abstract: Reliability analysis of structural vibration control systems including Passive Tuned Mass Damper 

with constant parameters, Passive Tuned Mass Damper with Variable Parameters and Active Tuned Mass 

Damper with Nero-Fuzzy Controller was studied in this research. To obtain more realistic results, soil-

structure-interaction was included in the analytical model as well. Two points of views were considered for 

designing the structural control systems. In the first approach, parameters of Tuned Mass Dampers (TMD) 

were obtained to minimize the lateral vibrations of the structure which is called Displacement-Based design in 

this research. In the second method, the parameters of TMD obtained to maximize the performance of the 

controlling system which is called Reliability-Based design in this study. Monte Carlo Simulation (MCS) was 

used for reliability analysis. Considering many samples in MCS to achieve the precise results and the long 

process of optimization problem makes the reliability-based design a time consuming process. To solve time 

problem, Artificial Neural Network (ANN) used for determining the performance of controlling system 

instead of direct using of MCS. For each parameter some values were considered based on the reasonable 

interval for problem at hand. Therefore, the TMDs defined base on these parameters and their performance 

evaluated by using MCS with high number of samples to find the precise results. Afterwards, for each story 

one ANN trained to find the performance of controlling system to mitigate the lateral vibration of that story. 

The trained ANNs are able to evaluate the performance of controlling system in a fraction of second while 

direct using of MCS needs several hours to do calculation for each set of TMDs parameters. By using trained 

ANNs, it is possible to design the controlling system by optimization algorithms like Genetic Algorithm (GA) 

which was used in this study. Generating artificial records is another subject which studied in this research. 

Unfortunately there are not enough suitable recorded earthquakes for designing purposes. Therefore, many 

researchers tried to generate Artificial Records (ARs) in recent years. Two methods proposed in this study for 

generating ARs. In the first method, wavelet packet transform and Particle Swarm Optimization (PSO) 

algorithm were used to generate ARs with required frequency content in terms of Power Spectral Density 

Function (PSDF). The second method, proposed to avoid using complicated mathematical for generating ARs. 

In this method, some real earthquake records will be combined in the form of weighted sum of segments of 

real records and GA is used to find the appropriate weights so that the AR has the required Pseudo Spectral 

Acceleration (PSA). TMD with variable parameters was proposed and designed as another subject in this 

research. Finally, an active TMD proposed by using Artificial Nero-Fuzzy Neural Network.  

        
Research Aim: In the displacement-based design method, the controlling system is designed for a predefined certain 

value of applied loads on structure, stiffness of the structure in terms of cross-sectional dimension of structural members, 

elasticity modulus of material, damping ratio, and soil characteristics in terms of density, damping and shear wave speed. 

All these parameters are uncertain and their value has effect on the design of controlling system. Therefore, the 

performance of designed controlling system may reduce significantly in a real condition. Thus, the role of uncertainty of 

these parameters was studied in this research.   

   
Research method: Monte Carlo Simulation was used for reliability analysis of controlling system in this research. 

Wavelet packet transform, power spectral density function and pseudo spectral acceleration were used for analysis of 

frequency content of generated artificial records. Artificial neural networks were used for prediction of performance of 

controlling systems and nero-fuzzy neural network was used to estimate the applied forces by actuators. Also, genetic 

algorithm and particle swarm optimization were used for optimization problem. 

  
Findings: It was understood that it is possible to generate several artificial records which have required frequency content 

although they could be different in their appearance. In addition, it was found that considering soil-structure-interaction 

has an important role in designing the controlling systems especially for medium and soft soils. Furthermore, it was shown 

that although displacement-based design could lead the design to more mitigation of lateral vibrations for a certain 

condition of loads, structural properties and soil characteristics but reliability-based design will find a controlling system 

which behaves more flexible for different condition of mentioned parameters in a real case.  
Conclusion: based on this study considering SSI effect is very important for structures on medium and soft soils. In 

addition, considering reliability concept in designing the controlling system is an essence because the applied loads and 

characteristics of structure and soil are not certain parameters and it is not possible to evaluate them exactly or they may 

be changed during the life time of the structure.  
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