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 چکیده:

ای الستیکي با میراگر ويسکوز نیمه فعال به طراحي سیستم کنترل ترکیبي جداساز لرزه نامهپاياندر اين 

دهد. ای سازه را به طور چشمگیری کاهش ميهای لرزهای به هنگام بروز زلزله پاسخپرداخته شده است. جداساز لرزه

های با ارتفاع ب به همراه سازهعف اين سیستم يعني جابجايي زياد پايه، نداشتن عملکرد خوبه منظور رفع نقاط ض

ی انرژی در کنار آن های نزديک گسل، از يک المان مستهلک کنندهدر مقابل زلزله مناسبمتوسط و عدم عملکرد 

شود که در اين تحقیق از میراگر ويسکوز نیمه فعال استفاده گرديده است که در هر لحظه پارامتر متغیر استفاده مي

های سازه شود.تعیین مي Clipped Optimal Controlو  LQR ي توسط الگوريتم کنترليمیراگر يعني ضريب میراي

 ی مقیاس اصليی ده طبقهی سه طبقه آزمايشگاهي و ديگری سازهيک سازه ه برای آنالیز عددیدر نظر گرفته شد

کنترل به صورت ها برای حاالت طراحي سازه تحلیل گرفته است. قرارمختلف زلزله  که تحت اثر رکوردهای باشدمي

غیر فعال و ويسکوز ای و میراگر شده با جداساز لرزه کنترل شده با جداساز )با میرايي کم و زياد(، کنترلنشده، 

گرفته شده  انجامبا میراگر ويسکوز نیمه فعال(  همراه سیستم جداسازترکیبي ) کنترل سازه کنترل شده با سیستم

تحت اثر چهار  به بررسي عملکرد سیستم کنترل نیمه فعال و غیر فعال مقادير مختلف ظرفیت میراگر . به ازایاست

دهد نشان مي عددی حاصل از آنالیز . نتايجپرداخته شده است نزديک گسل طبس، کوبه، نورثريج و لوماپیريتا زلزله

 .گیری کاهش دهدای را به طور چشمی سیستم جداسازلرزهجابجايي پايهتواند ترکیبي مي که سیستم کنترل

ای کاهش يافته جابجايي نسبي طبقات، شتاب طبقات و ... به طور قابل مالحظه روسازه نظیر هایهمچنین پاسخ

 است.

، LQRالگوريتم، جابجايي پايه، ای، میراگر ويسکوز نیمه فعالجداساز لرزه ،ترکیبيها: سیستم کنترل کلید واژه

Clipped Optimal Control 



 أ

 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                        مطالب عنوانشماره و 

 

  کلیات پژوهشفصل اول: 

 2 ...................................................................................................................................................................................مقدمه -1-1

 5 .................................................................................................................................................................... پژوهش اهداف -1-2

 5 .................................................................................................................................................................. نامهانیپا ساختار -1-3



 پیشینه پژوهش : دوم فصل



 8 ...................................................................................................................................................................................مقدمه -2-1

 8 ......................................................................................................................................................... هاسازه ارتعاش کنترل -2-2

 9 ..................................................................................................................................................... هاسازه کنترل یهاروش -2-3

 11 .................................................................................................................................................... هاسازه فعال ریغ کنترل -2-4

 12 ................................................................................................................................................................... یالرزه جداساز -2-5

 14 .......................................................................................................................................................... یالرزه جداساز انواع -2-6

 15 .................................................................................................................................یکیالست جداساز یهاستمیس -2-6-1

 15 .................................................................. (ERB) یفوالد یهاورقه توسط شده مسلح یکیالست جداساز -2-6-1-1

 16 ................................................................................... (LDRB) کم ییرایم با هیال چند یکیالست جداساز -2-6-1-2

 16 ................................................................................... (HDRB) باال ییرایم با هیال چند یکیالست جداساز -2-6-1-3

 11 ................................................................................................. (LRB) یسرب یهسته با یکیالست جداساز -2-6-1-4

 19 ......................................................................................................................................... :یاصطکاک جداساز انواع -2-6-2

 19 ................................................................................................................................................. موجود قاتیبرتحق یمرور -2-1

 21 ................................................................................................................................................... هاسازه فعال مهین کنترل -2-8

 .Error! Bookmark not defined .................................................... فعال مهین کنترل یهازمیمکان و ابزارها -2-8-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ریمتغ روزنه سکوزیو راگریم -2-9

 .Error! Bookmark not defined ............................................ ریمتغ سکوزیو راگریم فعال مهین فلوچارت -2-9-1

 Error! Bookmark not ................ ریمتغ سکوزیو راگریم همراه به شده یجداساز یسازه ارتعاش یمعادله -2-11

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... حالت یفضا در ستمیس معادالت -2-11

 .Error! Bookmark not defined .................................................. حالت یفضا در سازه یارتعاش یمعادله -2-11-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ فعال مهین یکنترل یهاتمیالگور -2-12



 ب

 

 .LQR ........................................................................... Error! Bookmark not defined یکنترل تمیالگور -2-12-1

 میراگر ویسکوز متغیر -ای جداساز لرزهسیستم کنترل ترکیبی : سومفصل 



 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................................مقدمه -3-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... یبیترک کنترل ستمیس -3-2

 .Error! Bookmark not defined ............................ ریمتغ سکوزیو راگریم با شده کنترل یسازه ارتعاش یمعادله -3-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یبررس مورد یهاسازه یالرزه پاسخ لیتحل روند -3-4

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... ریمتغ سکوزیو راگریم یکینامید مشخصات -3-5

 !Errorسکوزیو راگریم – یالرزه جداساز یبیترک کنترل ستمیس ینهیزم در شده انجام قاتیتحق بر یمرور -3-6

Bookmark not defined. 


 های پژوهش نتایج و یافته: چهارمفصل 



 Error! Bookmark not defined.5 .................................................................................................................مقدمه -4-1

 45 ....................................................................................................................................شده نوشته یکدها یسنج صحت -4-2

 48 ....................................................................................................................................................... یبررس مورد یهاسازه -4-3

 48 ............................................................................................................................................... شده اسیمق یسازه  -4-3-1

 Error! Bookmark not defined.9 .............................................................................. یاصل اسیمق یسازه -4-3-2

 Error! Bookmark not defined.9 ......................... استفاده مورد یالرزه جداساز ستمیس یکینامید مشخصات -4-3-3

 51 ............................................................................................................................................... ریمتغ روزنه سگوزیو راگریم -4-4

 52 ....................................................................................................................................استفاده مورد یهازلزله یرکوردها -4-5

 55 .................................................................................................................................... متفاوت حاالت در ستمیس یطراح -4-6

 56 ................................................................................................................................................................... کار روند -4-6-1

 59 ............................................................................................................................................... لیتحل یهایخروج و جینتا -4-1

 Error! Bookmark not defined.9 .............................................................................. یشگاهیآزما یسازه  -4-1-1

 Error! Bookmark not defined.6 .............................. یآزاد درجه ده یسازه لیتحل یهایخروج و جینتا -4-1-2


 گیری و پیشنهادات نتیجه پنجم:فصل 



 Error! Bookmark not defined.9 ............................................................................................................................ مقدمه

 Error! Bookmark not defined.9 ................................................................................................................... گیرینتیجه

 81 ..................................................................................................................................................................................... پیشنهادات

 81 ................................................................................................................................................................... فهرست منابع و مآخذ





21 

23 

23 

23 

13 

66 

73 

73 



 ج

 



 

 

 

 

 

 هافهرست جدول

 صفحه                                                        جدول عنوانشماره و 

 

 Error! Bookmark not defined.6 .................................................................. مطالعه مورد سازه مشخصات :1-4 جدول

 Error! Bookmark not defined.1 ............... همکاران و کیدا یشگاهیآزما مطالعه با یسنج صحت جینتا :2-4 جدول

 Error! Bookmark not defined.9 ..............................................یآزاد درجه ده سازه یکینامید مشخصات: 3-4 جدول

 51 ................................................................................................................... یکیالست جداساز یکینامید مشخصات :4-4 جدول

 51 ..................................................................................................... ها سازه در استفاده مورد یراگرهایم مشخصات :5-4 جدول

 53 ...................................................................................................... استفاده مورد یها زلزله یرکوردها مشخصات :6-4 جدول

 LQR ........................................................... 58تمیالگور یپارامترها بهLDRB  به یشگاهیآزما ی سازه تیحساس :1-4 جدول

 LQR .......................................................... 59تمیالگور یپارامترها بهHDRB  به یشگاهیآزما ی سازه تیحساس :8-4 جدول

 61 ...................................................................... کوبه زلزله ارتعاش تحت یشگاهیآزما ی سازه یا لرزه یها پاسخ :9-4 جدول

 61 ............................................................. تایریلوماپ زلزله ارتعاش تحت یشگاهیآزما ی سازه یا لرزه یها پاسخ :11-3 جدول

 62 ............................................................... جینورثر زلزله ارتعاش تحت یشگاهیآزما ی سازه یا لرزه یها پاسخ :11-4 جدول

 63 .................................................................. طبس زلزله ارتعاش تحت یشگاهیآزما ی سازه یا لرزه یها پاسخ :12-4 جدول

 LQR........ Error! Bookmark not defined.6تمیالگور یپارامترها به یآزاد درجه ده ی سازه تیحساس :13-4 جدول

 Error! Bookmark not defined.1 ......................کوبه زلزله تحت یآزاد درجه ده ی سازه یا لرزه پاسخ :14-4 جدول

 Error! Bookmark not defined.8 ...............تایریلوماپ زلزله تحت یآزاد درجه ده ی سازه یا لرزه پاسخ :15-4 جدول

 Error! Bookmark not defined.9 ................. جینورثر زلزله تحت یآزاد درجه ده ی سازه یا لرزه پاسخ :16-4 جدول

 11 ....................................................................................طبس زلزله تحت یآزاد درجه ده ی سازه یا لرزه پاسخ :11-4 جدول

 

23 

27 

26 

67 

66 

63 

63 



 د

 

 هافهرست شکل

 صفحه                                                        شکل عنوانشماره و 

 

 13 ..................................................................................................................... یا لرزه پاسخ بر ییرایم و تناوب ریتاث :1-2 شکل

 15 ............................................................................................................................... یفوالد ورق با یا لرزه جداساز :2-2 شکل

 18 .............................................................................................................................. یسرب هسته با یکیالست جداساز :3-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... ریمتغ روزنه سکوزیو راگریم :4-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ فعال ریغ کنترل فلوچارت :5-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................سازه فعال مهین کنترل فلوچارت :6-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... یآزاد درجه چند سازه مدل :1-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................... سازه به کنترل یروین اعمال روند فلوچارت :2-3 شکل

 Error! Bookmark not defined.6 ......................... (1996 همکاران، و کیدا) یشگاهیآزما درجه سه سازه :1-4 شکل

 41 ................................................................................................................................... یالولیامپر زلزله رکورد نمودار :2-4 شکل

 48 .............................................................................................. شده یدرجه آزادی جداسازی آزمایشگاهی سه سازه :3-4 شکل

 Error! Bookmark not defined.2 ......................... ی استقرار میراگر ویسکوز روزنه متغیر در تراز پایهنحوه: 4-4 شکل

 Error! Bookmark not defined.3 .....................................................................تایریلوماپ زلزله رکورد نمودار :5-4 شکل

 Error! Bookmark not defined.4 ............................................................................کوبه زلزله رکورد نمودار :6-4 شکل

 Error! Bookmark not defined.4 ....................................................................... جینورثر زلزله رکورد نمودار :1-4 شکل

 Error! Bookmark not defined.5 ........................................................................... طبس زلزله رکورد نموار :8-4 شکل

ی آزمایشگاهی جداسازی شده در حاالت مختلف نسبت به حالت جداساز ی سازهدرصد کاهش جابجایی پایه :9-4 شکل

LDRB ........................................................................................................................................................................................ 64 

ی آزمایشگاهی جداسازی شده در حاالت مختلف نسبت به حالت جداساز ی سازهدرصد کاهش شتاب پایه: 11-4 شکل

LDRB ........................................................................................................................................................................................ 64 

ی آزمایشگاهی کنترل شده در حاالت مختلف نسبت به ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات سازه درصد کاهش :11-4 شکل

 65 ...................................................................................................................................................................... ی کنترل نشدهسازه

ی ی آزمایشگاهی کنترل شده در حاالت مختلف نسبت به سازهدرصد کاهش ماکزیمم شتاب طبقات سازه :12-4 شکل

 65 ................................................................................................................................................................................. کنترل نشده 

ی جداسازی شده در حاالت مختلف نسبت به حالت جداساز ی ده طبقهی سازهدرصد کاهش جابجایی پایه :13-4 شکل

LDRB ........................................................................................................................................................................................ 11 

LDRBی ده طبقه جداسازی شده در حاالت مختلف نسبت به حالت جداساز ی سازهدرصد کاهش شتاب پایه :14-4 شکل

 ...................................................................................................................................................................................................... 12 

12 

19

14 

26 

11 

12 



 ه

 

ی ی ده طبقه کنترل شده در حاالت مختلف نسبت به سازهدرصد کاهش ماکزیمم جابجایی نسبی طبقات سازه :15-4 شکل

 12 .................................................................................................................................................................................. کنترل نشده

ی کنترل ی ده طبقه کنترل شده در حاالت مختلف نسبت به سازهدرصد کاهش ماکزیمم شتاب طبقات سازه :16-4 شکل

 13 ............................................................................................................................................................................................ نشده 

 14 ............................................................................................. ممیینم ییرایم بیضر یازا به راگریم یروین نمودار :11-4 شکل

 14 ............................................................................................ متوسط ییرایم بیضر یازا به راگریم یروین نمودار :18-4 شکل

 15 .......................................................................................... ماکزیمم ییرایم بیضر یازا به راگریم یروین نمودار :19-4 شکل

 16 ................................................................................................نهیبه ییرایم بیضر یازا به راگریم یروین نمودار :21-4 شکل

 16 .......................................................................................... نهیبه کنترل تمیالگور از حاصل ییرایم بیضر نمودار :21-4 شکل

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول:

 کليات پژوهش



4 

 

 مقدمه  -۵-۵

-های بسیاری در راستای بهبود ايمني سازه، در برابر خطر زلزله انجام شده است که سیستمپژوهش

 باشد. های پیشین ميموجود حاصل نتايج همان پژوهشهای کنترلي 

بخشند اما از طرفي دارای نقاط ای اگر چه پاسخ سازه در مقابل زلزله را بهبود ميجداسازهای لرزه

ترين اين نقاط ضعف همبرد که به عنوان مرا زير سوال مي هاباشند که عملکرد کلي اين سیستمضعفي مي

جابجايي مطلق پايه، عدم انطباق پذيری با انواع بارگذاری و محدوديت در ارتفاع  زياد بودنبه توان مي

برای کاهش شود اشاره نمود. هايي که از اين سیستم به عنوان سیستم کنترل در آنها استفاده ميسازه

 جداسازی شده، تحقیقات مختلفي صورت گرفته است.  های جايي سازه جابه

گاهي  شود کهميبهره گرفته  هاهای جداسازی شده از میراگره در سازهکاهش جابجايي پاي به منظور

يک مدل سازی خطي  شود. دريفت و شتاب طبقات، هاموجب افزايش قابل توجهي درهزينه است ممکن

دهد که استفاده از هر نوع میراگری برای بهبود رفتار سازه از سازه و نتايج حاصل از روش طیفي نشان مي

 .(1333، 1)کلي  ستراتژی مناسبي باشد و بايد میراگری متناسب با رفتار سازه را انتخاب نمودتواند انمي

ای سازه را با کمترين هزينه و با حداقل افزايش ها برای اينکه بتوان رفتار لرزهيکي از بهترين گزينه

های بررسي عملکرد سیستم .باشدسیستم کنترل نیمه فعال مي استفاده از داد بهبود هاناخواسته در پاسخ

-ها در مقابل زلزلهخوبي در بهبود رفتار سازه عملکردها د که اين سیستمدهکنترل نیمه فعال نشان مي

4دهند )هالميهای مختلف از خود نشان 
  ،1333.) 

های حفاظت شده با سیستم کنترل نیمه فعال عملکرد تحت اثر زلزله با شتاب و تناوب باال سازه

دهد که های غیر خطي نتايج نشان ميدهند بر اساس تحقیقات و مدل سازیز خود نشان ميمناسبي ا

ها با سیستم کنترل نیمه فعال میراگر سختي و سیستم کنترل نیمه فعال میراگر الکترومغناطیس سازه

                                                
1 Kelly, J. M 
2 Hall, J. F 
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)يانگ و  عملکرد بسیار خوبي از خود نشان مي دهند  شتاب و تناوب باالهای با ، در برابر زلزلهاصطکاکي

 (.4004، 1آگراوال

از  دنتوانمي ترکیبي کنترل هایسیستم باشد.های کنترل ترکیبي ميسیستم ،ی مناسب بعدیگزينه

 ایلرزه هاینقش به سزايي در کاهش پاسخ مختلف تم کنترليسگرفتن از نقاط قوت چند سی بهره طريق

و میراگر قابل ای با هسته سربي جداساز لرزهمتشکل از کنترل ترکیبي سیستم د. يک نسازه ايفا نماي

4کنترل
MR درجه آزادی برای نشان دادن مزيت اين سیستم کنترل ترکیبي  6 و 4های از طريق مدل

کارآمد بودن سیستم کنترل  حاکي ازکه نتايج به دست آمده  بررسي قرار گرفته است مورد بحث و

 ،الوه بر دارا بودن قابلیت تطبیق پذيری با انواع زلزلهع ترکیبي . سیستم جداساز هوشمندشدبامي ترکیبي

هیچ افزايشي در برش پايه و ، برای يک کاهش قابل توجه در جابجايي پايه در مقايسه با سیستم غیر فعال

-که نتايج تحقیقات انجام شده نیز در راستای تايید اين ادعا ميکند شتاب وارد شده به سازه ايجاد نمي

9همکاران رامالو و)باشد 
  ،4004.) 

، به عنوان عنصر ای اصطکاکيجداساز لرزه ،سیستم کنترل ترکیبي ایارتقاء عملکرد لرزهبرای 

دهد اين سیستم . نتايج نشان ميباشددات ميپیشنهايکي از بهترين  جداساز برای اين سیستم کنترلي

 .(1333، 2)رايلي و همکاران دتواند انرژی ورودی به سازه را به میزان زيادی کاهش دهميجداساز 

 حالي هستند که در هاياز جمله سیستمهای کنترل ترکیبي ، سیستميهای کنترلدر میان سیستم

 جداسازهای متشکل از سیستمهای کنترل ترکیبي سیستمبر روی مطالعه باشند. توسعه روز افزون مي

-حفاظت سازه در مقابل زلزلهدر  را های کنترلياين سیستم توانايي های هوشمند،به همراه میراگر ایلرزه

  دهد.نشان ميرا متفاوت  مشخصات دينامیکيهای با 

و با دو درجه آزادی که با سیستم کنترل ترکیبي حفاظت شده است  یاز طريق مدل سازی سازه

از طريق ، شتاب اوجپاسخ برای دستیابي به کمترين مختلف  یتحت اثر چندين زلزلهمدل اين قرار دادن 

ي که عالوه بر يها، يعني سیستمهای کنترل مختلف برای دستیابي به سیستم کنترل بهینهبررسي سیستم

                                                
1 Yang, J. N. & Agrawal, A. K 
2 Magneto Rheologic 
3 Ramallo, J. C. & et al 
4 Riley, M. A. & et al 
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های اثر میراگر که ددادهند، نتايج نشان کاهش جابجايي پايه، شتاب و دريفت طبقات را نیز کاهش مي

)اسپنسر  دباشمي چشمگیرهای نزديک گسل بسیار در زلزله های کنترلي،، در سیستمهوشمند

 .(4000، 1وهمکاران

ی انرژی به ستهالک کنندهيک المان م از سازی شدهجداهای ای سازهبه منظور کاهش پاسخ لرزه

ی جداسازی شده ای سازهد که کاهش چشمگیری در پاسخ لرزهشومياستفاده طور ممکل با جداساز 

ترکیبي بررسي مدل آزمايشگاهي يک سازه فوالدی سه طبقه مجهز به سیستم کنترل  کند.ايجاد مي

های نزديک زلزلهارتعاش تحت    نیمه فعال از طريق الگوريتم کنترلي  ويسکوز ای و میراگرجداساز لرزه

ال ای غیر فعای که فقط از جداساز لرزهمذکور نسبت به سازه یدهد که سازهگسل و دورگسل نشان مي

 و همچنین نتايج حاصل دهدها از خود نشان ميکاهش چشمگیری را در پاسخدر آن استفاده شده است  

تواند رفتار دينامیکي مي استفاده شده دهند که مدل تحلیليآزمايشگاهي نشان ميی سازهشبیه سازی  از

 .(5002، 4سیمنس وونگپرزت و) سازه را به خوبي توصیف کند

نیمه  ويسکوز ای و میراگرترکیبي جداساز لرزه سیستم کنترلعملکرد از  بهترين نتیجهبرای گرفتن 

ها در بر داشته تواند نتايج خوبي را در کاهش پاسخميسازی بهینه  ده از يک الگوريتم کنترلفعال استفا

  .باشد

ی عصبي شبکه بهینه سازی الگوريتم از طريق ترکیبييک سیستم کنترل  بهینه سازی بررسي روند

اسب برای تولید نیروی برای تعیین ولتاژ من که شدهارائه  MRمیراگر  ی جداسازی شده همراهبرای سازه

ی میراگر با ايجاد يک مدل شبکه عصبي معکوس جهت جايگزيني با اثر نیروی دينامیکي میراگر بهینه

MR از طريق الگوريتم ، 
9
LQG(4006، 2هاني و شبانباني  آيد )ولتاژ بهینه به دست مي. 

-اند داليل کارآمد بودن سیستم کنترل ترکیبي را به طور قانع کنندهمطالعات قبلي به خوبي توانسته

 ای توجیه نمايند.

                                                
1 Spencer Jr., B. F. & et al 
2 N. Wongprasert & M. D. Symans 
3 Linear Quadrtic Gaussian 
4 Bani-Hani, K. & Sheban, M 
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میراگر  از ،ایهای قبلي، در اين پژوهش برای بهبود عملکرد سیستم جداساز لرزهدر تکمیل پژوهش

مورد بحث و بررسي قرار  بهره گرفته شده و نتايج الستیکي ایجداساز لرزهدر کنار  ويسکوز نیمه فعال

پذيری با قابلیت تطبیق هايي نظیرويژگي از اين جهت که دارای کنترل ترکیبي . اين سیستمگرفته است

شود. در مورد سیستم ترکیبي مورد هوشمند محسوب مي کنترل شد يک سیستمباگذاری ميانواع بار

مطالعات محدودی صورت گرفته است به همین دلیل الزم است که رفتار اين بررسي در اين پژوهش، 

های متفاوت مورد مطالعه قرار ها با بارگذاریتری بر روی انواع سازهسیستم به صورت گسترده و دقیق

حاصل شود. در اين پژوهش عملکرد و طراحي کنترلي تری از عملکرد اين سیستم گیرد تا ديد دقیق

 گرفته است. قرار ترکیبي در حاالت مختلف مورد بررسيسیستم کنترل 

 اهداف پژوهش  -۵-2

ای اغلب با سیستم میراگرهای غیر فعال جداساز لرزههای پیشین، عملکرد سیستم در پژوهش

عدم  جابجايي زياد پايه، ای به دلیل داشتن نواقصي نظیرشده است که سیستم کنترل جداساز لرزهبررسي 

کند تا سیستم کنترلي محدوديت ارتفاع، ضرورتي ايجاد مي های مختلف وذيری با زلزلهانطباق پقابلیت 

ای و ارائه گردد که اين مشکالت را رفع نمايد. در اين پژوهش به بررسي سیستم کنترل جداساز لرزه

 یترود به دلیل داشتن مزايايي نظیر قابلکه انتظار مي شده استمیراگر ويسکوز نیمه فعال پرداخته 

 دهد. کاهشقابل قبولي  به میزان پايه راجابجايي ، اين سیستم بتواند ارتعاش وارده انواع تطبیق پذيری با

 نامهساختار پایان -۵-۹

کلیات پژوهش و ساختار  بیان باشد که در فصل اول آن بهميفصل نامه متشکل از پنج اين پايان

ای و های کنترلي، معرفي جداساز لرزهدر فصل دوم به بررسي انواع سیستم .شده است پرداختهنامه پايان

ای الستیکي و های کنترلي پرداخته شده و در ادامه فصل سیستم کنترل ترکیبي جداساز لرزهالگوريتم

خر فصل به تحقیقات قبلي مرتبط در اين راستا اشاره تشريح گرديده است و در آمیراگر ويسکوز متغیر 

 ای سازهبرای تحلیل لرزه ها و متغیرهای الزم، پارامترسازی سازهمدل یاست. در فصل سوم نحوه گرديده
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ها مورد بررسي قرار های حاصل از تحلیل مدلبیان شده است. در فصل چهارم نتايج و خروجي فضیلبه ت

مطالعات بعدی اختصاص نامه و پیشنهادات برای گرفته است و فصل آخر به نتیجه گیری از نتايج پايان

 يافته است.



 

 

 

 

 فصل دوم:

 پيشينه پژوهش 

 

 

 



 

 مقدمه -2-۵

های استاتیکي و دينامیکي قرار انواع بارها در طول عمر بهره برداری خود تحت به طور کلي سازه

گردد. برای گیرند. اعمال بارهای دينامیکي نظیر زلزله، باد و ... موجب ايجاد ارتعاشاتي در سازه ميمي

هايي نظیر بايد با در نظرگرفتن پارامتر ها، در زمان طراحي سازهها در مقابل اين بارگذاریپايداری سازه

ی احداثي، مشخصات فني سازه، شرايط ژئوتکنیکي محل احداث سازه، شرايط کاربری سازهو  اهمیت

ای پايدار و ايمن در های خواسته شده سازهاقتصادی و ساير پارامترهای دخیل در طراحي، براساس ويژگي

 برداری سازه طراحي گردد.های محتمل در طول بهرهبرابر بارگذاری

هکار عمده وجود دارد. روش اول تامین پايداری و مقاومت برای تامین اين پايداری در سازه دو را

باشد که در های غیر االستیک اعضای باربر جانبي سازه ميسازه از طريق استفاده از خاصیت تغییر شکل

های ی طراحي شده حتي اگر در طول زلزله هم پايدار بماند، اما به دلیل تغییر شکلاين حالت سازه

بیني شده به تر از نیروهای پیشاد شده در سازه، به هنگام اعمال نیروهای قویپالستیک و ماندگار ايج

های هنگام طراحي، ممکن است سازه نتواند کاربری قبلي خود را به طور کامل حفظ کند همچنین هزينه

 تواند محدوديت بزرگي برای اين روش محسوب گردد.های وارد شده خود ميتعمیر آسیب

باشد که يا با ايجاد تغییراتي در خواص های کنترلي ميها و مکانیزمز سیستمروش دوم استفاده ا

ازه مانند میراگرها، دينامیکي سازه نظیر عملکرد جداسازها، يا از طريق اعمال مستقیم نیروی کنترلي به س

 کنند.ي وارد به سازه را کاهش و يا کنترل مينیروهای جانب

 هاسازه کنترل ارتعاش -2-2

رسیده بودند، تا قان ژاپني بیان شد اين محققان به اين نتیجه قحها توسط مکنترل سازهتئوری 

ها بايد کنترل شود )مینای و ای سازهبیني نباشد، پاسخ لرزهقابل پیش  لزلهارتعاشي ز زماني که مشخصات
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به کاربرده  بارهای جانبيها در مقابل های کنترلي برای بهبود عملکرد سازه( سیستم1360 11کوبوری

ای های سازههای منتقل شده به سازه موجب کاهش آسیبتوانند با کنترل انرژیها ميشوند. اين سیستم

 د و از اين طريق ايمني سازه را تامین کنند. نای گردو غیر سازه

 هاهای کنترل سازهروش -2-۹

)سوون و  شوندروه تقسیم ميبر اساس توانايي و کاربردشان به چهار گ های کنترلي سازهسیستم

 .(4004، 14اسپنسر

توان به عنوان سیستمي تعريف کرد که های غیر فعال را مي: سیستم19فعال غیر کنترل های سیستم

زه به ورودی به سا برای کنترل سازه از انرژی ارتعاشبرای کنترل سازه به نیروی خارجي نیاز ندارند و 

کنند و بر اساس تابعي از پسخور سازه، نیروی کنترلي را ستفاده مياندازی اعنوان انرژی الزم برای راه

ها زياد (. از آنجايي که نیروی ورودی به سازه در اين سیستم1337، 12نمايند )هوزنر و همکاراناعمال مي

ها بعد از نصب به توانند در سازه ناپايداری ايجاد نمايند همچنین اين سیستمباشد بنابراين نمينمي

تنها  های کنترلي غیر فعال اين است که معموال سیستم ینقص عمدههای خاصي نیاز ندارند. بتمراق

  .بارگذاری خاص را دارندحالت قابلیت تنظیم برای يک 

شود که به هنگام ورود ارتعاش خارجي به هايي اطالق مي: به سیستم11های کنترل فعالسیستم

جهت ايجاد نیروی کنترلي، معموال نیاز به حجم بااليي از انرژی دارند. اين  شانبرای راه اندازی ،سیستم

ها قابلیت تطبیق پذيری با انواع بارگذاری را دارند و با نصب حسگرهايي در نقاطي مشخص از سیستم

نیروی کنترلي بهینه برای گام  در هر لحظه سازه و دريافت پسخور سازه ناشي از ارتعاش ورودی به سازه

ژی زيادی نیاز به انربرای راه اندازی ها نمايد. همانطور که بیان شد اين سیستمدی را به سازه اعمال ميبع

                                                
11 Minai & Kobori 
12 Soon & Spencer 
13 Passive Control Systems 
14 Housner & et al 
15 Active Control Systems 
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باشند، تامین اين حجم از انرژی در طول يک زلزله قوی که ممکن دارند که اغلب انرژی الکترونیکي مي

ها محسوب ی برای اين سیستمااست منابع تامین انرژی کارايي خود را از دست داده باشند، نقص عمده

نمايند که گاه ممکن ها برای کنترل سازه نیروی زيادی به سازه اعمال ميشوند همچنین اين سیستممي

 است اين نیروی کنترل خود به عنوان يک عامل محرک در جهت ناپايداری سازه عمل نمايد.

ی عملکرد به انرژی خارجي شود که براهای گفته ميبه سیستم :16های کنترل نیمه فعالسیستم

گیرند که در هر لحظه های غیر فعالي در نظر ميها را به عنوان سیستمکمي نیاز دارند. عموما اين سیستم

های فعال ها نقاط قوت سیستمدارند. اين سیستم خصات خود و تطبیق با بارگذاری راقابلیت تغییر مش

ای غیر فعال )عدم نیاز به انرژی خارجي زياد و عدم اعمال هها( و سیستم)تطبیق پذيری با انواع بارگذاری

آلي برای کنترل باشند که از اين جهت سیستم ايدهنیروی ناپايدار کننده به سازه( را همزمان دارا مي

 شوند.ها محسوب ميسازه

لي در های کنترلي قبها از ترکیب سیستماين سیستمبرای تشکیل : 17های کنترل ترکیبيسیستم

های کنترلي به طور ها بهره گرفتن از مزايای سیستمشود. هدف از ايجاد اين سیستمکنار هم استفاده مي

 .باشدهمزمان در کنار هم مي

ای سازه استفاده شده است. در اين مطالعه از سیستم کنترل ترکیبي برای بهبود عملکرد لرزه

یر فعال( و میراگر ويسکوز روزنه متغای )غیر زهسیستم کنترلي مورد استفاده متشکل از سیستم جداساز لر

 گرفته است.مورد بررسي قرار  فصلباشد که در فصل بعد به صورت م)نیمه فعال( مي

 

 

 

                                                
16 Semi Active Control Systems 
17 Hybrid Control System 
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 هاکنترل غیر فعال سازه -2-4

های کنترل غیر فعال اين توانايي را دارند که از طريق استهالک انرژی ورودی به سازه و يا سیستم

تغییر در مشخصات دينامیکي سازه مانند تغییراتي که ر عملکرد میراگرها و يا از طريق انعکاس آن نظی

های سازه را در مقابل توانند پاسخمي ،کنندای در مشخصات دينامیکي سازه ايجاد ميهای لرزهجداساز

 اد باال،هايي چون قابلیت اعتمها به دلیل داشتن مزيتنیروهای جانبي خارجي کاهش دهند. اين سیستم

 شان،اجرای آسان و عدم نیاز به انرژی خارجي برای عملکرد های خاص، طراحي وعدم نیاز به مراقبت

های ل داشتن ويژگيها به دلیاين سیستمهمچون گذشته در بین مهندسان جايگاه خوبي دارد. اما 

يا هر نوع ارتعاش  ها ویر بودن مشخصات دينامیکي زلزلهی مقابل آن متغو در نقطه دينامیکي ثابت

کنند به طور ها ايجاد و يا متسهلک ميورودی، نسبت به يکديگر سبب شده است نیرويي که اين سیستم

 باشد.کامل تابعي از مشخصات ارتعاش ورودی مي

های اخیر های کنترلي غیر فعال که در سالسیستمگسترش هايي از کارهايي که در زمینه نمونه

 اند از:انجام شده است عبارت 

 ایکه در نشست بررسي خطر لرزه ييهابررسي کاربردی میراگرهای سیال نصب شده در ساختمان

 (. 1337، 13؛ سونگ و دارگوش1333، 13)سیمنس و کانستنتینو مورد بحث قرار گرفت

، 40)پری و همکاران لزی در ساختماني در سانفرانسیسکوی فسیستم میراگر جاری شوندهنصب  

1339).   

)محمودی و االستیک برای کاهش ارتعاش ناشي از باد سیستم میراگر ويسکوبررسي عملکرد 

  .(1337، 41همکاران

 .(1337)سونگ و دارگوش، ني در کالیفرنیاگر با سیال ويسکوز تیلور در ساختماسیستم میرانصب 

 

                                                
18 Symans and Constantinou 
19 Soong and Dargush 
20 Perry & et al 
21 Mahmoodi et al 



14 

 

 

 ای جداساز لرزه -2-۱

ها ي وارده مبتني بر افزايش ظرفیت سازهها برای مقابله با نیروهای جانبروش متداول طراحي سازه

در اين روش طراحي ايجاد ظرفیت برای پايداری سازه در مقابل زلزله، از طريق افزايش مقاومت  باشد.مي

گیرد. اين افزايش ظرفیت در سازه منجر به افزايش ابعاد و شکل پذيری عناصر باربر سازه صورت مي

 گردد.مقاطع اعضای باربر سازه و اتصاالت مي

سختي، ی بین نیرو و توجه به رابطه افزايش سختي سازه با آن افزايش ظرفیت مقاطع و به دنبال

شود تا سازه به هنگام وقوع زلزله، سهم بیشتری از نیروی زلزله را دريافت نمايد. همچنین اين سبب مي

د. همچنین در روش گردافزايش ابعاد مقاطع با افزايش هزينه احداث و کاهش فضای مفید سازه مي

های ای به هنگام زلزلهای و غیر سازههای غیر خطي در اعضای سازهمرسوم به دلیل افزايش تغییر شکل

هايي های باال در اين اعضا و تجهیزات موجود در داخل ساختمان خرابيقوی به دلیل شتاب و جابجايي

شتاب و به دنبال آن  موجب افزايش مقدارسازه ی وارده به دهد. هر میزان افزايش در نیروی زلزلهبروز مي

دهد که موجب قطع خدمات و امکانات شهری نظیر جريان برق، گاز، آب و خطوط جايجايي را افزايش مي

ه خود مساله آرامش ساکنین به هنگام وقوع زلزل در اين بین شودهای حیاتي ميتلفن و ساير شريان

مذکور حتي اگر موجب بروز خرابي در سازه نگردند اما موجب  زيرا نواقص باشدچالشي بحث برانگیز مي

 د.گردساکنین و ايجاد دلهره مي سلب آرامش

ها و از اين ها، نیروگاهها، پلها که دارای اهمیت بااليي هستند مانند بیمارستانای از سازهبرای دسته

هايي مانند شوند و يا سازهی حیاتي زندگي شهری محسوب ميهاها که به عنوان شريانیل سازهقب

شود که ممکن آنها موجب تزريق موادی به محیط زيست مي ای که بروز خرابي درراکتورهای انرژی هسته

ها که خرابي آنها ههايي مانند موزهای ناشي از آن امکان پذير نباشد و يا سازهاست ديگر جبران صدمه
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توان تنها  هايي از اين قبیل را نميگردد و ديگر سازهی تاريخي ميسرمايه از موجب نابودی حجم زيادی

 .اجرا نمودبا اتکا بر روش سنتي متداول طراحي و 

های وارده به سازه های مقاوم در برابر زلزله، با توجه به مشکالت ساکنان و آسیببرای طراحي سازه

ريزی شده است. نیروی زلزله به سازه پايهای برمبنای ممانعت از ورود ی جداساز لرزهها، ايدهدر طول زلزله

های ديگر ساختمان ای بسته به هدف از کنترل کل يا قسمتي از سازه از زمین يا قسمتدر جداسازی لرزه

شود که شده موجب افزايش دوره تناوب سازه مي جداتر ساختن تراز ای با نرمشود. جداساز لرزهجدا مي

( اثرات اين افزايش 1-4که شکل ) شودای سازه ميش پاسخ لرزهاين افزايش دوره تناوب موجب کاه

احتمال نزديک بودن تناوب سازه و تناوب زلزله زياد  نشده های جداسازیدهد. در سازهتناوب را نشان مي

يابد که استفاده از جداساز با افزايش تشديد افزايش مي احتمال رخ دادن پديدهبه دنبال آن است که 

 .دهداين احتمال را کاهش ميتناوب سازه 

 

 ایتاثیر تناوب و میرايي بر پاسخ لرزه :1-4شکل 

پذيرد کاهش شتاب سازه تغییر مکان صورت مي - از آنجايي که کاهش شتاب با توجه به رفتار نیرو

به وجود زمینه ساز خود  عامل که اين است ممکن است مستلزم استفاده از سیستم جداساز با سختي کم

. بنابراين برای حل مشکل باشدميهای بزرگي در تراز جداسازی، در طي زلزله تغییر مکانآمدن 

ی افزايش میرايي جداساز و استهالک انرژی ناشي از نرم شدن سازه بايد تمهیداتي در زمینه هایجابجابي

ه، شتاب وارده را ساز ی، انديشیده شود تا عالوه بر محدود نمودن جابجابيالرزه زلزله در سیستم جداساز
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های ی تشديد در مولفهتواند از پديدههمچنین افزايش میرايي در سیستم جداسازی مينیز کاهش دهد. 

آوری اين نکته ضروری است که افزايش میرايي ی تناوب باال در ارتعاش زمین جلوگیری کند يادبا دوره

 جداساز افزايش نیروی زلزله در سازه را به همراه دارد.

 بنابراين يک سیستم جداسازی بايد مشخصات زير را دارا باشد:

بارهای استاتیکي و دينامیکي را داشته زمان همتوانايي تحمل بار قائم سازه در حالت وارد شدن -1

 باشد.

 .انعطاف پذيری کافي در جهت افقي برای افزايش تناوب سازه را تامین نمايد -4

 .ستهلک نمودن انرژی برخوردار باشداز میرايي کافي برای جذب و م -9

ها ممکن است در يک وسیله موجود باشد و يا از کنار هم قرار گرفتن چند وسیله مجموع اين ويژگي

 تامین گردد.

شتاب وارد  سازه افزايش، تر شدن جداساز، تغییر مکان نسبي بین زمین ونرمبا الزم به ذکر است که 

 از طرفي اگر برای کنترل جابجايي جانبي يابدطبقات کاهش مي ايي نسبي بینبه طبقات کاهش و جابج

اهکاری شتاب سازه افزايش خواهد يافت. بنابراين بايد با انتخاب ر سازه سختي جداساز افزايش داده شود

 هم شتاب وارده به سازه را کنترل نمود و هم جابجايي پايه را کاهش داد. مناسب برای استهالک انرژی

 ای اساز لرزهانواع جد -2-6

شان در نحوه دريافت و انتقال نیروی زلزله به دو دسته اصلي زير تقسیم ها براساس مکانیزمجداساز

  شوند:  مي

 44جداساز الستیکي

 49جداساز اصطکاکي

 های هرکدام بیان شده است.ويژگي در ادامه به طور کامل

                                                
22 Elastomeric Bearing 
23 Friction Bearing 
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 های جداساز الستیکی سیستم -2-6-۵

 42(ERBهای فوالدی)الستیکی مسلح شده توسط ورقهجداساز  -2-6-۵-۵

شود. به اين صورت که صفحات های فوالدی مسلح ميدر اين جداسازها، الستیک توسط ورقه

ای به صورت مجموعهگیرند و تحت حرارت و فشار ار ميفوالدی و الستیک يک در میان روی هم قر

است. اين جداسازها که در ابتدا برای ايجاد  ( نشان داده شده4-4) آيند که در شکليکپارچه در مي

ها در زمان انبساط و انقباض آنها استفاده شد، بعدها به منظور رفع مشکل ی پلپذيری در پايهانعطاف

های اند. استفاده از ورقهارتعاش ناشي از حرکت قطارهای زير زمیني کابرد مناسبي از خود نشان داده

شده   هاشوند. اما از سوی ديگر سبب افزايش وزن آنم اين جداسازها ميباعث افزايش سختي قائ یفوالد

 نمايد. و کار ساخت، حمل و نصب را دشوار مي

 

 ای با ورق فوالدیجداساز لرزه :4-4شکل

                                                
24 Elastomeric Rubber Bearing 
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 زيادو  کمتوان به دو دسته الستیکي چند اليه با میرايي های فوالدی را ميجداساز الستیکي با ورقه

 .تقسیم نمود

(LDRB) جداساز الستیکی چند الیه با میرایی کم -2-6-۵-2
52 

ای مورد استفاده قرار جداساز الستیکي چند اليه با میرايي کم در ژاپن و زالندو به طور گسترده

باشد بنابراين همراه اين ها در استهالک انرژی وارده ميی اين نوع از میراگرگرفته است. نقطه ضعف عمده

توان برای رسیدن ز يک سیستم میرايي برای مستهلک نمودن انرژی استفاده کرد که ميجداسازها بايد ا

های اصطکاکي سربي، المان های ويسکوز، میراگرهای هیدرولیکي، استفاده از میلهبه اين میرايي از میراگر

 به طور مکمل استفاده نمود. ی انرژیی مستهلک کنندههاالمان و ساير

تواند پاسخ سازه را غیر خطي نموده و جداساز های استهالک انرژی مياين الماناستفاده از برخي از 

 در مدهای باالتر تاثیر زيادی نداشته باشد.

 46(HDRB)د اساز الستیکی چند الیه با میرایی زیجدا -2-6-۵-۹

يک  ازبي نیاز ساختن  و (LDRBهای )مشکل عدم میرايي کافي در جداساز برای مرتفع ساختن

تحقیقاتي توسط انجمن تولید کنندگان الستیک مالزی در  1334ی میراگر مکمل، در سال وسیله

هايي از کربن انگلستان صورت گرفت. در اين تحقیقات برای ايجاد میرايي باال در الستیک طبیعي بلوک

یرايي هايي به ترکیبات الستیک اضافه گرديد که میرايي بین میرايي ويسکوز و مريز، روغن و پر کننده

 هیسترزيس در رفتار جداساز ايجاد کرد.

درصد، رفتار اين نوع جداساز به صورت غیر خطي با مدول برشي و  40در کرنش برشي کمتر از 

های کند. در کرنشهای خفیف کم ميدر برابر باد و زلزلهرا باشد که اين خاصیت پاسخ میرايي زياد مي

، مدول برشي اين جداساز کم و ثابت است. در ای طراحيی نیروهدرصد، يعني در محدوده 140تا  40

                                                
25 Low Damping Rubber Bearing 
26 HighDamping Rubber Bearing 
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ی باالتر از نیروهای طراحي، مدول برشي به علت فرآيند کريستالیزه های باال، يعني در محدودهکرنش

توان مدل را به های خیلي پايین ميشود. برای کرنششدن، افزايش يافته و استهالک انرژی نیز بیشتر مي

 های باالتر رابطه نیروهای متوسط به صورت دو خطي مدل نمود. برای کرنششصورت خطي و برای کرن

 مکان با مدل دو خطي به طور دقیق قابل بیان نیست و بايد از مدل سه خطي استفاده نمود. تغییر –

 27(LRBی سربی)جداساز الستیکی با هسته -2-6-۵-4

 ای اولین بار طراحي و ساخته شد.بردر زالندو 1371ی سربي در سال تیکي با هستهجداساز الس

های بسیاری در زالندو بر روی اين جداسازها انجام گرفت و اطالعات و نتايج جامعي در مورد آزمايش

گاه بودند در زلزله هايي که مجهز به اين تکیهها ارائه شد ساختمانگاهسازی اين تکیهطراحي و مدل

 خود نشان دادند.کوبه عملکرد خوبي از  1331نورثريج و  1332

قع ( نشان داده شده است در وا9-4) طور که در شکلی سربي همانجداساز الستیکي با هسته

یر منشوری از ی خود دارای مقطعي منشوری و يا غکه در هسته جداساز الستیکي با میرايي کم است

میرايي زياد و حجم د. همانطور که بیان شد جداسازهای الستیکي قادر به تامین باشجنس فلز سرب مي

ي در سیستم جداساز تعبیه ی سربي به منظور اضافه کردن میرايبااليي از انرژی نیستند. بنابراين هسته

درصد  10با ايجاد میرايي تا حدود  تواندیم شدن به هنگام ارتعاش ميی سربي با تسل. هستهگرددمي

 ،ی سربي با تامین سختي اولیه کافيهستهمیرايي بحراني به استهالک بیشتر انرژی کمک کند. همچنین 

 کند.جداسازی شده را در برابر بارهای جانبي ضعیف مانند باد مقاوم مي یسازه

 

 

                                                
27 Lead-Rubber Bearing 
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 جداساز الستیکي با هسته سربي  :9-4شکل 

باشد. فلز سرب به دلیل دارا بودن ساختمان کريستالي گزينه مناسبي برای استفاده در جداساز مي

کند اما به محض بازگشت تغییر مکان به حالت اولیه اين کريستالي سرب با تغییر مکان تغییر ميساختار 

های متوالي تحت بارهای اولیه برگشته و به اين ترتیب حتي با رخ دادن تسلیم به حالت ساختار

وتون نی 10تا  3های حدود دهد. سرب تحت نیروهای برشي در تنشی خستگي رخ نميدينامیکي، پديده

رسد از اين رو رفتار هیسترزيس پايداری از خود نشان داده و حجم بر میلي متر مربع به حد تسلیم مي

توان با مدل دو ها را ميمايد. رفتار هیسترزيس اين جداسازنبااليي از انرژی را دريافت و مستهلک مي

 .گرفت برابر سختي پس از تسلیم آنها در نظر 16تا  3خطي با سختي اولیه حدود 

(F-REIجداساز الستیکي مسلح شده توسط الیاف )تحت عنوان  هاسازاين جدا ی ازنوع ديگر
58 ،

 وجود دارد.

 



                                                
28 Fiber-Reinforced Elastomeric Isolator 
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 انواع جداساز اصطکاکی: -2-6-2

به اختصار نام آنها آورده شده  در ادامه فقط باشند کهدارای انواع مختلفي مي های اصطکاکيجداساز

 است:

(FPS)جداساز پاندول اصطکاکي  ،43(P-F) جداساز اصطکاک خالص 
30
 ،EQSجداساز اصطکاکي ،

اصطکاکي   -سیستم جداساز فنری  های ترکیبي الستیکي و اصطکاکي، جداساز،FIPجداساز اصطکاکي 

(R-FBI)31 ، سیستم جداسازTASS، سیستم جداساز EDFسیستم جداساز وEERC. 

 مروری برتحقیقات موجود -2-7

که در  انجام شده استتئوريک و آزمايشگاهي  صورت به دوای جداسازلرزهی زمینهتحقیقات در 

 :ادامه برخي از اين تحقیقات آورده شده است

ای تاثیر کامال مستقیمي در چگونگي انتقال مشخصات ارتعاش وارد شده از زمین به جداساز لرزه

ای تحت اثر ارتعاشات با جداساز لرزههای مجهز به بررسي سازهنیروی ناشي از اين ارتعاش به سازه دارد. 

گیرد ای، نظیر حالتي که سازه تحت اثر زلزله نزديک گسل قرار ميدامنه بزرگ، پريود بلند و حرکات ضربه

دهد )هیتون و ميدر پايه سازه رخ  بزرگيهای هايي جابجاييدهد که در چنین حالتنشان مي

-گردد تحقیقات نشان ميتنش در اعضا مي کاهشموجب  ای(. استفاده از جداساز لرزه1331، 94همکاران

جداسازی نشده کاهش  یی جداسازی شده نسبت به سازهدهد که لنگر خمشي در اعضای سازه

جداسازی شده افزايش  یسازه ایلرزه (. برای کاهش پاسخ1339، 99لین چشمگیری يافته است )شنتون و

انرژی را مرتفع سازد  یمکمل مستهلک کنندهبه يک المان تواند در برخي مواقع نیاز میرايي جداساز مي

                                                
29 Pure Friction 
30 Friction Pendulum System 
31 Resilient-Friction Base Isolator 
32 Heaton, T. H. & et al 
33 Shenton & Lin 
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نتايج آن  و تحلیلها، ای سازهگسل بر روی پاسخ لرزههای نزديک نقش میرايي جداساز تحت اثر زلزله

 (. 4003، 92را نشان داد )مازا و ولکانو ای سازهدر کاهش پاسخ لرزه تاثیر افزايش میرايي

ای رفتار سازه تاثیراتي دارد که بايد مورد توجه قرار گیرد لرزهدر به کار گرفتن سیستم جداساز 

ای جداساز به موارد مختلفي نظیر صلب و يا انعطاف پذير بودن روسازه بستگي دارد که نبايد عملکرد لرزه

 .(4004، 91بي تفاوت از کنارشان رد شد )جنگید وکولکارني

های احداث در مقام عمل برخي از سازهای هلرزعملکرد جداساز  داشتن اطالعاتي ازدست در برای 

ند مانند بررسي عملکرد بیمارستان جداسازی شده مورد مطالعه قرار گرفتای لرزهجداساز  شده مجهز به

ی جداسازی و يا عملکرد سازه( 1336، 96)نافاراجای و سان 1332ی نورثريج در لس آنجلس تحت زلزله

نزديک گسل قرار داشت مورد مطالعه قرار گرفت و نتايج  یلزلهتحت اثر زشده موجود در کالیفرنیا که 

 (. 1331، 97تحلیل برای سطوح مختلف زلزله ارائه شد )آيکن

باشد نتايج مطالعات نشان های اسکلت فلزی و يا بتني نميای منحصر به سازهاستفاده از جداساز لرزه

گیری کاهش های بنايي به طور چشمدر سازه تواند نیروهای زلزله رادهد که استفاده از جداساز ميمي

 (.1331، 93دهد )ابرامز

يک های رفتاری آنها را بهبود بخشید توان برخي از ويژگيدارند که مي ها اين ويژگي راجداساز 

در ترکیب  فوالدی میلگرد استفاده از زايش سختي محوری جداساز الستیکي بااف نمونه عملي بر اين ادعا

 .(4004 93)ناقاراجای و باکل باشدمي جداسازهای با المان

آزمايشات نشان  طور کههمانبه عنوان مثال اسازها تاثیر دارند دی بارگذاری جعوامل مختلفي بر رو 

، 20يابد )ناقاراجای و همکارانبحراني کاهش مييش تغییر مکان افقي جداساز مقدار بار دهد با افزامي

4004 .) 

                                                
34

 Mazza & Vulcano 
35 Jangid & Kulkarni 
36 Nagarajaiah & Sun 
37 Aiken 
38 Abrams 
39 Nagarajaiah & Buckle 



41 

 

 هاسازهیمه فعال کنترل ن -2-8

های کنترل فعال و غیر فعال های کنترلي نیمه فعال، در واقع ترکیبي از نقاط قوت سیستمسیستم

-های غیرفعالي در نظر گرفته مينیمه فعال به صورت سیستمکنترل های سیستم کلي به طور باشد.مي

با  شدن سازگار قابلیت از چرا که باشندرا دارا مي دينامیکي هر لحظه قابلیت تغییر مشخصات شوند که در

 عنوان سیستم تحت دلیل همین به .باشند مي برخوردار سازه ایلرزه پاسخ بهبود برای ،ارتعاش واردهانواع 

های نیمه فعال برای سازگاری با سیستم .شوند مي تلقي نیز هوشمند يا کنترل قابل غیرفعال های

به تحريک وارد شده را نسبت ارتعاشات وارده، اطالعات ارتعاش ورودی به سازه و همچنین پاسخ سازه 

دريافت نموده و براساس اين اطالعات را مختلف سازه  یهاهای نصب شده در قسمتتوسط حسگر

هینه برای گام بعد توسط الگوريتم مشخصات دينامیکي سیستم کنترلي برای ايجاد نیروی کنترلي ب

-کنترلي تنظیم شده و به دنبال آن نیروی کنترلي ايجاد گرديده و در جهت کنترلي به سازه اعمال مي

-اندازی توان انرژی الزم برای راههای فعال را ميهای کنترلي با سیستمی اين سیستمگردد. تفاوت عمده

شان نیازمند میزان انرژی بااليي ای فعال که برای راه اندازیهشان عنوان کرد که در مقايسه با سیستم

گردد، هستند که تامین اين حجم از انرژی در طول يک زلزله قوی خود چالشي بزرگ محسوب مي

توان به راحتي با يک منبع های غیر فعال نیازمند انرژی ناچیزی برای راه اندازی هستند که ميسیستم

های کنترلي ها اين انرژی را تامین کرد. مزيت ديگر سیستمترين زلزلهیوحتي در طول ق کوچک تغذيه

های فعال برای کنترل سازه در طول های فعال اين نکته است که سیستمنیمه فعال در مقايسه با سیستم

به  تواندنمايند که گاهي اوقات اين نیروی کنترلي اعمالي ميزلزله نیروهای بزرگي به سازه اعمال مي

های نیمه فعال ، در صورتي که سیستمشود تخريب سازه سببو  حوی موجب ايجاد ناپايداری گرددن

کنند توانايي ناپايدار کردن سازه را ندارند، بلکه اغلب اوقات از طريق انعکاس خود نیرويي را که اعمال مي

با دارا بود  نیمه فعال ليهای کنترکنند. بنابراين سیستمنیروی ناشي از تحريک، پاسخ سازه را کنترل مي

 )سهولت در ساخت، عدم نیاز به انرژی زياد برای راه اندازی، قابلیت  های غیر فعالنقاط مثبت سیستم
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This thesis is focused on designing hybrid control system composed of elastomeric rubber 

bearing base isolation and viscous fluid damper. During an earthquake base isolation 

system can cause significant decrease in the structure's seismic response. However, since 

the base isolation system has some flaws such as high base drift, lack of efficiency when 

used in middle height structures and structures subjected to a near field earthquke, an 

energy dissiption system in combination with the base isolation have to be used. In this 

research, a semi active vicous fluid damper are used with base isolation system and its 

variable parameter i.e., damping coefficient, are calculated using LQR and clipped optimal 

control algorithms.

A laboratory three story structure and a major scale ten story structure are utilized in 

numerical analysis. The numerical analysis is done for various structures including 

uncontrolled structure, controlled with base isolation (with low and high damping), 

controlled with base isolation and passive damper, and conrolled structure with hybrid 

control system (via base isolation system with semi active viscous damper). For different 

values of  damper capacity, the performance of  passive and semi active control system 

against four near field earthquake including tabas, kobe, northridge and loma prieta 

excitations is investigated.

Results obtained from numerical analysis show that using hybrid control system can lead 

to substantial decrease in the base isolation system's base drift. Also some superstructure 

responses such as inter-story drift, story acceleration, etc. are decreased considerably. 

Keyword: Hybrid control system, Base isolation, Semi active viscous damper, Base 
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