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 خالصه

 ارتعاشات برای کاهش (MLCDمایع ميراگرچندگانه) ی ستونمقاله به طراحی بهينه دراین 
است. روش مورد استفاده براي  اثرزلزله پرداخته شدههيسترسيس تحت  های غيرخطیسازه

بر اساس تعریف یک مسئله بهينه سازي بوده که مينيمم سازي  MLCDطراحي بهينه 

به  MLCDماکزیمم تغيير مکان جانبی نسبی سازه به  عنوان تابع هدف و پارامترهاي 

به پيچيدگي مسئله بهينه سازي در نظر گرفته شده است. با توجه  عنوان متغيرهاي

برای  .( استفاده شده استGAسازي، براي حل آن از  الگوریتم ژنتيک )ی بهينهمسئله

 سفيد اغتشاش ارتعاش طبقه با منحنی هيسترسيس دو خطی تحت 8برشی  قاب آناليز عددی،

پرداخته  MLCDی مکانيزم و برای مقادیر مختلف درصد جرمی به طراحی بهينه قرارگرفته

های روی سازهMLCD ج بدست آمده موثر بودن روش پيشنهادی را در طراحیشده است. نتای

-ای سازهدهد. همچنين نتایج بدست آمده حاکی از آن است که پاسخ لرزهغيرخطی نشان می
شده به ميزان قابل توجهی کاهش یافته که ميزان کاهش با افزایش درصد  های کنترل

 .یابدجرمی افزایش می
 

 خطی، بهینه سازیی غیرغیرفعال، ستون مایع میراگرچندگانه، سازه کنترلکلمات کلیدي:

 

 

  مقدمه .1
 

روند رو به افزایش ارتفاع ساختمان ها واستفاده از مصالح ساختمانی سبک در مناطق  

لرزه خيزو همچنين لزوم حفظ عملکرد مناسب سازه و ایمنی  سازه ها، در برابر 

بادهای شدید باعث شده تحقيقات بسياری  برای دستيابی نيروهای ناشی از زمين لرزه و 

به انواع روش های کنترلی جهت بهبود رفتار لرزه ای سازه ها انجام پذیرد.این سيستم 

های کنترلی بر اساس مصرف منبع انرژی و نوع وسيله کنترلی به چهار دسته کنترل 

ت گسترده ای برای غيرفعال ،فعال نيمه فعال و هيبریدی تقسيم می شوند. تحقيقا

مطالعه کارایی سيستم های کنترل پيشنهادی انجام شده استکه نتایج نشان می دهند هر 

یک از این سيستم های کنترل با توجه به مسایل علمی واقتصادی مزایا ومحدودیت های 

مربوط به خود را دارند و در این ميان  سيستم های کنترل غير فعال که از مکانيزم 

[. از مزیت چنين ابزارهایی می 1بت به سایر سيستم ها برخوردار می باشند]ساده ای نس

توان به قابل اعتماد بودن آنها اشاره کرد و از طرفی نيازمندی آنها به نگهداری و 

 مراقبت کم می باشد.

                                                 
 زلزلهدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی  1
 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی  2
 کارشناسی ارشد مهندسی زلزله  3
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[،  ميراگر های ویسکو 2از این رو مکانيزم های مختلفی مثل ميراگر جرمی]          

[ در این 4اگر های مایع تنظيم شده و ميراگرهای ستون مایع تنظيم شده][، مير3االستيک]

زمينه پيشنهاد شده اند. ميراگر ستون مایع تنظيم شده به طور گسترده ای در بهبود 

سازه ها استفاده شده است و روشهای متفاوتی برای طراحی بهينه  ای رفتار لرزه

TLCDیی در مورد سازه های خطی ارائه شده است.کاراTLCD در بهبود پاسخ سازه ها تحت

و Sakai . بار باد و زلزله در برخی از تحقيقات مورد بررسی قرار گرفته است

همکارانميراگر ستون مایع تنظيم شده را برای کاهش ارتعاشات اضافی به صورت یک 

[. این ميراگر اساسا یک ظرف لوله ای یو شکل با 4سيستم کنترل غير فعال ارائه دادند]

 ( نشان داده شده است.1ک روزنه در وسط آن است. همان طوری که در شکل)ی

 
 TLCD(: مکانیزم 1شکل )

 

          TLCD   انرژی ارتعاش سازه ای را با عمل ترکيبی درگير کردن جابجایی جرم

مایع موجود در لوله بازیابی نيروی ناشی از گرانش روی مایع و اثر ميراکنندگی ناشی 

ها را بررسی  TLCD[ . مطالعات دیگر عملکرد و طراحی 1از روزنه ها مستهلک ميکند]

در کنترل ارتعاشات سازه ای شامل سطح TLCDکرده اند. مثل : بهينه سازی پارامترهای 

در کاهش TLCD[. مطالعه در مورد کارایی 5مقطع متفاوت آن در مقاطع قائم و افقی]

[. یافتن پارامترهای بهينه 6سختی]–پاسخ ساختمان های بلند با توزیع های مختلف جرم 

 [.7ی جاذب ها برای ميراگر ستون مایع تنظيم شده تحت بارهای باد و زلزله ]

تواند در منفرد میTLCDدهند اگر چه کاربرد نتایج مطالعات قبلی نشان می          

بهبود پاسخ سازه تحت تحریک های خارجی موثر باشد، ولی چندین محدودیت دارد مثل 

و عدم قطعيت در مشخصات TLCD،نسبت ميرایی TLCD:مشکل حساسيت به عدم تنظيم فرکانس 

به جرم سنگين و فضای زیاد برای نصب در ساختمان های  دیناميکی سازه ی اصلی و نياز

داراي کارایي بهتر و هم چنين حساسيت کمتري به نسبت فرکانسي در  MTLCD[ .1بلند]

ها مشخصات TLCD[.  در این ميراگر هر یک از 8]دهداز خود نشان ميTLCDمقابل 

در مواجه با شرایط غيرمنتظره مثل عوامل  MTLCDدیناميکی مختلفی دارند و همچنين 

نيرویي یا محيطي، با آن برخورد کرده و یا حداقل از حادثه غيرمنطقي جلوگيري 

در کاهش پاسخ سازه ی خطی تحت تحریک های خارجی MTLCD.در مطالعات قبلی کارایی کندمي

کاهش ارتعاش در  MTLCDو همکاران عملکرد  Samaliمختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.

ها به MTLCDها تحت تحریک های زلزله مطالعه کردند ونتيجه گرفتند که حساسيت سازه

[. در 8منفرد کمتر است]TLCDعدم اطمينان از پارامترهای دیناميکی سازه ای از یک 

ی فرکانسی، ها مثل تغيير فرکانس، حوزهTLCDمطالعات دیگری اثر پارامترهای مختلف 

ها مورد ارزیابی MTLCDها روی کارایی TLCDب افت هد و تعداد فرکانس مرکزی، ضری

و افت هد  TLCD[. نتایج مطالعات نشان می دهد که حوزه ی فرکانسی 9قرارگرفته است]

و همکارانش پارامترهای بهينه Yallaها اثر می گذارند. MTLCDبه طور موثری بر کارایی 

د. انرژی مستهلک شده در ستون مایع برای ميراگر ستون مایع تنظيم شده را بدست آوردن

طراحی  Ziegler. [10]هد ذاتی می باشد -در نتيجه عبور مایع از اریفيس با مشخصات افت 

گاز تنظيم شده برای کنترل ارتعاش سازه سه بعدی بررسی کرد.  -ميراگرهای ستون مایع 

. [11]ستدر این نوع ميراگر ستون مایع به جای هوا از گاز فشرده استفاده شده ا

در کاهش MTLCDانجام شد قابليت سيستم  Xuو  Shumهمچنين در مطالعه ای که توسط 

وهمکارانش  Mohebbi[.12ارتعاش جانبی و پيچشی جفت شده سازه ها نشان داده شده است ]

برای طراحی بهينه ميراگر های جرمی تنظيم شده ی چند گانه در مورد سازه های چند 

بهينه به  MTLCDکارایی مبتنی بر روند بهينه سازی برای طراحیدرجه آزادی یک روش 

[. مطالعات قبلی ميراگر ستون مایع و سازه تحت تحریک زلزله بر 13کار گرفته اند]
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[. اما با توجه به اینکه سازه در هنگام 14مبنای رفتار خطی سازه انجام گرفته است]

این در این مقاله به بررسی های شدید وارد ناحيه غير خطی می گردد بنابرزلزله

برای گردد. در کاهش پاسخ سازه غيرخطی چند درجه آزادی پرداخته می MTLCDکارایی

که به صورت موازی در یيهاLCDطبقه با رفتار غير خطی و با 8آناليز عددی، قاب برشی 

برای بهينه سازی  اند در نظر گرفته شده است. همچنينطبقه آخر قرار گرفته

 از الگوریتم ژنتيک استفاده گردیده است. MLCDپارامترهای

 
 

 

 

 MLCD -معادالت حرکت سازه غير خطی .2

 

درجه آزادی برشی تحت ارتعاش پایه قرار دارد و مجهز به  nمعادله حرکت سازه غير خطی 

توان به شکل زیر نوشت باشد که در طبقه آخر سازه نصب گردیده است میمی MLCDگر  ميرا

:
 

 

gCD XeM=(X(t))F+(t))X(F+(t) XM  
                                    ) 1(       

                                                                             

f

L B
X

2




                        
 

 

],...,,,,,[ 121
TLCDNf

fn xxxxxX ،],...,,,,,[ 121
TLCDNf

fn xxxxxX ],...,,,,,[ 121
TLCDNf

fn xxxxxX   به ترتيب

e𝑇 بردارهای تغيير مکان، سرعت و شتاب و = [−1, −1, … , −1]1×(n+NLCD)   بردار انتقال شتاب

FD(n+NLCD)×1    . پایه می باشد
(Ẋ(t)) FS(n+NLCD)×1  و  

 

(X(t))
ی ميرایی و ارهای مربوط به نيروبرد 

باشند سازه میعی از سرعت و تغيير مکان باشد که به ترتيب تابنيروی مقاوم داخلی می

.
 

M = [
M̅s md

T

md
T m

]                                                                                                                                     

              (2)             
 

  M′ = [
M̅s 0
0 αm

]   (3                                                           )

                                                                             

                                                               

  

Ms = diag[m1, m2, … , mn]                                                                                                                          

        (4)  

1

LCD

i

N

s S d

i

M M m


  
                                                                                                                        

               

)5(                          

1 2
[ , , , ]

NLCD

T

d d d dm m m m L
                                                                                                         

                 
)6(       

 

1 2
([ , , , ])

NLCD
d d dm diag m m m L

                                                                                                      

             
)7 (                 

 

 dim  جرم ميراگرLCD،i م می باشد که با صرفنظرکردن از جرم لوله، برابرخواهد بود ا

 با:
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mdᵢ= ρAᵢLᵢ                                                     i=1,2,....,NLCD                                                                                                                                          ( 

8)  

ρ چگالی مایعL وA باشد وطول کل مایع در لوله و مساحت سطح مقطع لوله می به ترتيب 

ᵢα =(Bᵢ/Lᵢ)                                                     i=1,2,....,NLCD                                                                                                                           (

9)  

 باشند.طول بخش افقی لوله میBکه در آن 

(10)                                                                                                                 LCDi=1,2,....,N                       

AᵢBᵢρAᵢLᵢ= ρ)* Bᵢ/Lᵢ(=dᵢm αᵢ  
 

معادله نموی حرکت سازه غير خطی و ستون مایع ميراگر چندگانه برای هر گام زمانی به 

 صورت زیر می باشد: 

P(t)=X(t)K+(t)XC+(t) X M **  
                                                                                                               

         
)11 (                

 به ترتيب ماتریس ميرایی وسختی سازه در هر گام می باشد. C*K,*که در آن 

هاي عددي مختلفی استفاده توان از روشمی MLCD -براي حل عددي معادالت حرکت سازه

 کردکه در این مقاله از روش عددی نيومارک استفاده شده است.

 

 
 های بهینهMLCDطراحی  .3
 

ي پارامترهاي روش مورد استفاده در این پژوهش براي پيداکردن مقادیر بهينه

سازي یک تابع هدف با استفاده از الگوریتم ميراگرهاي ستون مایع، بر مبناي بهينه

در سازه، تابع هدف  MLCDباشد. در این روش بر مبناي اهداف استفاده ازژنتيک مي

ير محدودیت مربوط به دامنه تغييرات طول ستون هاي مورد نظر، نظتعيين شده و محدودیت

شوند. در سازي اعمال ميها در مسئله بهينهLCDميراگر و همچنين ضریب افت ارتفاع 

توان به باشد ميسازي ميحالت کلي روش پيشنهادي را که برمبناي تعریف یک مسئله بهينه

 صورت معادالت زیر خالصه کرد:

Find   :
1 1
, , , ,

NLCD NLCD
d d d dL L K ) 12-الف(                                           

                                                                             

                         
 

MinimizeF(T)=Xmax                                                         )12-ب (
                                                                             

                                                  
 

max
0 dd LL

i
 ) 12-ج(  

LCDNi  , ,2 ,1                                               

                                                                             

                                                  

) 12-د(   
LCDNi  , ,2 ,1                                            

max
0 ddi

    

                                                                             

                                                          

d,که dL پارامترهايLCD هاکه به ترتيب ضریب افت ارتفاع، طول ستون مایع وN 

حداکثر جابجایی جانبی  maxXبيانگرتعداد ميراگرهاي موجود در سيستم کنترلي سازه و 

 باشد. نسبی طبقه اول سازه مي

 

 

 مثال عددی .4

 

های بهينه و نيز MLCDدر این مقاله برای ارزیابی کارایی روش پيشنهادی در طراحی

برشی هشت طبقه )شکل بر روی عملکرد آن ،یک قاب  MLCDارزیابی اثر پارامترهای مختلف 
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ها LCD(با مشخصات یکنواخت برای تمامی طبقات با فرض رفتار غير خطی سازه و 2

مدلسازی شده است. به منظور مدل سازی رفتار غير خطی ، برای سازه رفتار 

االستوپالستيک دوخطی با حلقه های هيسترزیس کاملدر نظر گرفته شده است جرم هر طبقه  

kg  310*345.6 االستيک برابر با ، سختیN/m8  =3.404*101k سختی ثانویه بعد از تسليم برابر ،

 باشد.می N.sec/m3C=734.3*10  و ميرایی خطی هر طبقه  N/m 710*3.404= 2k است با

 
 (: طرح کلی سازه2شکل )

 

جرم هریک ها LCDوتوزیع یکنواخت جرم Mبافرض یک مقدار مشخص برای نسبت جرم کلی

 توان به صورت زیر در نظر گرفت:میرا  MLCDاز
  

  (15                                                                                          )

.
LCDNi  , ,2 ,1 

 
 

 

 جرم کل سازه است. totMدرمعادله فوق

تحت تاثير زلزله های مختلف کارایی خود را MLCD برای اینکه پارامترهای بهينه سازی

از دست ندهند و برای انواع ارتعاش ها موثر واقع شوند لذا سازه تحت تحریک اغتشاش 

 (.3طراحی شده اند )شکل های بهينه MLCDقرار گرفته و PGA=0.4gسفيد با ماکزیمم شتاب 

 

 
 (: تاریخچه زمانی ارتعاش اغتشاش سفید3شکل)

 

 

و به ازای درصد جرمی های LCDهای بهینه برای تعداد MLCDطراحی .         5

  مختلف

 

نسبت پاسخ سازه کنترل شده به پاسخ همسان سازه )سخ هاي نرمال شده( پا5و4شکل)

و برای تمام طبقات  MLCDسازه کنترل شده را براي مقادیر مختلف درصد جرمی(نشدهکنترل

،بيانگراثرمنفی روي 1نرمال شده بزرگترازدهد. پاسختحت ارتعاش اغتشاش سفيد نشان می

دهد که افزایش جرم منجر به بهبود نتایج نشان میپاسخ مورد نظر درسازهاست. 

را در کاهش  MLCDاز طریق کاهش حداکثرپاسخ سازه شده است، وتوانایی   MLCDعملکرد

 پاسخ سازه افزایش داده است.

 

LCD

tot
ddd

N

M
mmm

i
 .......

21
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 %3برای درصد جرمی wt(:پاسخ سازه کنترل شده وکنترل نشده تحت ارتعاش4شکل)

 

 
تحت MLCD(:پاسخ نرمال شده سازه کنترل شده برای درصدهای جرمی مختلف برای5شکل )

 wtارتعاش

 

 

 نتیجه گیری .6
 

( و کارایی آن در MLCDی ميراگرهای ستون مایع چندگانه)در این مقاله طراحی بهينه

کاهش پاسخ سازه ها تحت تحریک اغتشاش سفيد مورد مطالعه قرار گرفته است. طراحی 

MLCD برای حداقل کردن حداکثر جابجایی سازه از طریق حل یک مسئله بهينه سازی صورت

از الگوریتم ژنتيک  MLCDسازی در تعيين پارامترهای گرفته است. برای حل مسئله بهينه

ه است. برای ارزیابی این روش یک قاب برشی هشت طبقه تحت تحریک اغتشاش استفاده شد

طراحی شده  MLCDهای بهينه برای مقادیر مختلف نسبت جرم کل MLCDسفيد قرار گرفته و

بهينه ميزان کاهش حداکثر پاسخ MLCDکه با افزایش درصد جرمی است.نتایج نشان می دهد

دهد که های مختلف نشان میبرای درصد جرم MLCDسازه نيز افزایش می یابد. طراحی بهينه

%باعث کاهش حداکثر پاسخ سازه می گردد و برای نسبت 40% حدود 3برای نسبت جرمی 

% حداکثر پاسخ سازه را کاهش می دهد. با کم شدن ميزان نسبت جرمی  50% حدود 10جرمی

MLCD تاثير سيستمMLCD ابد.در کاهش پاسخ سازه تا حدود زیادی کاهش می ی 

 

 

 مراجع .7
 

1. Ahadi,P.Mohebbi, M. and Shakeri, k."Using Optimal Multiple Tuned Liquid Column Dampers for Mitigating the 

Seismic Response of Structures ",2012. 

2. Soong, T. and Dargush, GF." Passive energy dissipation systems in structural engineering",Chichester:  John 

Wiley & Sons, 1997. 

3. Xu, ZD. Zhao, HT. and Li ,AQ. " Optimal analysis and experimental study on structures with viscoelastic 



 كنفرانس ملي مهندسی ژئوتکنيک ایراناولين 
 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبيلی

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

7 

 

dampers", Journal of Sound and Vibration ", 273(3): 607-618,2004. 

4.Sakai,F.Takaeda,S. Tamaki, T. "Tuned liquid column damper-new type device for                                      

suppression of building vibration", Proceedings of the International Conference on High-Rise  Buildings, Nanjing, 

China, 926-931, 1989. 

5. Gao H, Kowk KCS and Samali" Optimization of tuned liquid column damper Engineering Structures" 19(6):476-

486, 1997. 

6.Balendra T., Wang CM and Rakesh G ."Vibration control of various types of building using TLCD", Journal of 

Wind and Industrial Aerodynamics 83:197-208, 1999. 

7.Swaroop KY and Kareem A." Optimal absorber parameters for tuned liquid column dampers", Journal of 

Structural Engineering 126(8), 906-915, 2000. 

8.Samali, B., Templeton D and Kwok KCS ." The effectiveness of multiple tuned liquid column dampers in 

controlling vibration of tall buildings subject to earthquake excitation", Proceedings of 2nd International Conference 

on Motion and Vibration Control, Yokohama, 120–125, 1994. 

9. Hitchcock PA, Kwok KCS, Watkins RD and Samali B." The effectiveness of a multiple liquid column vibration 

absorber", Fourth Workshop on Wind Engineering,Australian Wind Engineering Society,Sydney, 81–86 ,1994. 

10.Yalla K ,Karreem A. "Optimum absorber parameters for tuned liquid coloumn damper". Eng Struct;8:906-

915,2000. 

11. Zeigler F. "Soeicial design of tuned liquid coloumn- gaz dampers for the control of spatial structural 

vibrations".Eng Struct;17:249-267,2008. 
12.Shum KM and Xu YL ."Multiple tuned liquid column dampers for reducing coupled lateral and torsional 

vibration of structures", Engineering Structures 26:745–758, 2004. 

13.Mohebbi M, Shakeri K, Ghanbarpour Y and Majzub H." Designing optimal multiple tuned mass dampers using 

Genetic Algorithms (GAs) for mitigating the seismic response of structures", Journal of Sound and Vibration, 

Published online, February,2012. 

14.GhoshA,BasuB."Seismic vibration control of  nonlinear structures using the liquid column damper", Journal of 

Structural engineering , ASCE. January, 2008. 

 

 


