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 چکیده:

باشد که در میهای عمرانی ( یکی از ابزارهای کنترل غیرفعال در سازهTMDشده )جرم میراگر تنظیم     

)جرم، سختی و  TMDپارامترهای  تحقیقات گذشته مطالعات بسیاری در مورد آنها صورت گرفته است.

سازی از تحریکهای مختلف، بایستی طی یک فرآیند بهینه ای ناشیمیرایی( بمنظور کاهش پاسخهای سازه

ی بهینه متعددی برای طراحی روشهای های یک درجه آزادیهای سازهکاهش پاسخ که برای تعیین گردند

TMD ماکزیمم تغییرمکان جانبی،  ؛از جمله سازه مختلفبا هدف کمینه کردن پاسخهای های منفرد

بیان شده  ،ایهمچنین جذر میانگین مربعات پاسخهای سازهماکزیمم شتاب، ماکزیمم تغییرمکان نسبی و 

تأثیر چندانی در کاهش منفرد  TMDمکانیزم  دهد که در برخی مواردنشان می تحقیقات انجام شدهاست. 

های خطی و در سازه هاTMDکارآیی و توانایی ها ندارد. بنابراین برای بهبود ای سازهپاسخ لرزه

با توجه به محدودیتهای پیشنهاد گردیده است.  (،MTMDجرم میراگر چندگانه )غیرخطی، استفاده از 

 های چند درجه آزادیسازه در MTMDی برای تعیین پارامترهای بهینهی قبلی روشهای ارائه شده

(MDOF)، ی طراحی بهینهنامه یک روش مؤثر برای در این پایانMTMD های چند درجه در سازه

پیشتهاد شده است. این روش مبتنی بر تعریف یک  آزادی با هدف کمینه کردن پاسخهای مختلف سازه

 برای حل آن استفادهالگوریتم ژنتیک  بوده که از MTMDسازی برای تعیین پارامترهای ی بهینهمسئله

تحت اثر اغتشاش  MDOFیک ساختمان قاب برشی  بررسی کارآیی روش مذکور برای شده است. برای

، نوع تابع هدف و هاTMDپارامترهای مختلف نظیر درصد جرمی، تعداد با لحاظ کردن اثر سفید، 

MTMD  .بدست آمده سادگی و مؤثر بودن روش پیشنهادی را در نتایج بهینه طراحی گردیده است

در  طراحی شده MTMDسازه ـ  سیستم از تست حاصلنتایج همچنین  د.دهنشان می MTMDطراحی 

های دور گسل و تحت زلزله عملکرد موفق آنرا در کاهش پاسخهای سازه ،های غیر طرحمقابل زلزله

 دهد.نشان مینزدیک گسل 
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  پیشگفتارپیشگفتار

خیزی که از جنوب اروپا شروع شده و با ی زلزلهبا توجه به واقع شدن کشور ما ایران بر روی پهنه     

ساختمانهایی که در برابر رسد؛ روز به روز توجه بیشتر به احداث گذر از روی ایران به هند و چین می

د الزم و نلرزشهای احتمالی زمین، پایدار و مقاوم باقی مانده و حداقل خطرات را در پی داشته باش

 باشد کهمیهای بلند در برابر باد در اکثر کشورها مد نظر کنترل سازههمچنین رسد. ضروری به نظر می

 نیز که این امر باشدحد تحمل مقاومتی بیشتر می هایی باترین راههای ممکن، طراحی سازهیکی از ساده

 دهد.یلی مستحکم را تا حدود زیادی غیراقتصادی جلوه میخهای ساخت سازه

 بنماید، استفاده از روشهای جدید هاتواند کمک اقتصادی زیادی به طرحی جدیدی که میایده     

سازی و کاهش حرکات سازه در یش ایمنسازی، از جمله اعمال روشهای کنترل سازه در جهت افزاایمن

خیلی  هایباشد که به این ترتیب نیازی به ساخت سازهمی هنگام اعمال بارهای جانبی از جمله زلزله

های ها و شتابو با اعمال کنترل، جابجایی کردتر طراحی توان سازه را کمی متعادلسنگین نبوده و می

 ایجاد شده را کاهش داد.

ومت ااستفاده از روشهایی از طراحی سازه که نه بر اساس مق بهه از این روشها، نیاز بیشتر با استفاد     

، حس باشدتنی بر تغییرمکان و عملکرد سازه میببرداری سازه که خود مبلکه بر اساس معیار قابلیت بهره

دید  که های قدیمنامههای جدید برعکس آییننامههای کنترل، آیینشود. به موازات پیشرفت تئوریمی

ید جدیدی که در آن دیگر با د را بودبر اساس طراحی با تکیه بر عامل مقاومت  در آنهاحاکم بر طراحی 

ای انجام با نیرو در اعضا کمتر سروکار دارد و بیشتر طراحی سازه بر اساس عواملی چون حرکت سازه

توان میزان توجه در سالهای اخیر به می . از دیگر عوامل دخیل در این امر،اندد، جایگزین نمودهشومی

های خاص مثل پذیری بیشتر را نام برد. همچنین در برخی طراحیبا انعطاف هاییطراحی سازه

 شود.راکتورهای اتمی و یا سکوهای فضایی، قیود بیشتری برای حرکت سازه در نظر گرفته می
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ای در اثر تغییرمکان ی تعمیر صدمات سازههدانیم که هزین، میهای اخیربر اساس تجربیات زلزله     

باشد که خود منجر به کاهش تأکید روی مجاز بینی شده میغیراالستیک خیلی بیشتر از مقادیر پیش

 ک سازه شده است. این امر منجر بهدانستن تغییرمکانهای غیراالستیک به عنوان راهی برای استهال

 .رل سازه برای استهالک انرژی شده استی روشهای دیگری از جمله روشهای کنتتوسعه

 باشد.ها در برابر زلزله میی طراحی مقاوم سازههای نسبتاً جدید در زمینهوریاکنترل سازه یکی از فن     

در که  باشدمیشده تأییدامری مقابل باد و زلزله ها در کارآیی ابزارهای کنترل سازه برای بهبود پاسخ سازه

پاسخ دینامیکی سازه با استفاده از تغییر در جرم، سختی، میرایی و یا با تأمین نیروهای ود باین روش، به

ای های بلند مرتبهروشهای زیادی برای کنترل ارتعاشات سازهگیرد. فعال یا غیرفعال در سازه صورت می

جداسازی پی،  ای زمین و یا اثر تندبادها قرار دارند وجود دارد از جمله سیستمهایکه تحت حرکت لرزه

ی سختی و میرایی، سیستمهای مهاربندی، میراگرهای افزایش دهنده ابزارهایمیراگرهای ویسکواالستیک، 

 که هر یک محدودیتها و مزایای خاص خود را دارند. ی دیگریشده و روشهاجرمی تنظیم

در برابر زلزله و باد، نیاز به بررسی سیستمهای  های کنترل سازهبا توجه به پیشرفتهای اخیر در زمینه    

شده در کنترل غیرفعال و یافتن نقاط قوت و ضعف این سیستمها از جمله سیستم میراگر جرمی تنظیم

بعنوان یک سیستم کنترل  شدهدر سیستم میراگر جرمی تنظیم. شودخیز بیشتر احساس میکشورهای زلزله

هدف کاهش نیاز به استهالک انرژی در اعضای باربر  وشهای کنترل،ی رهمچون بقیهها، غیرفعال سازه

باشد که این امر توسط حرکت جرمی سنگین بر روی اعضای می شدهسازه در برابر بارهای جانبی اعمال

ها ریشه در عملکرد شده بر روی سازهد. اساس رفتار میراگرهای جرمی تنظیمگردای انجام میباربر سازه

 های دینامیکیبیشتر مطالعات اولیه به استفاده از جذب کننده دارد کههای ارتعاشات دینامیکی کنندهجذب

 ماشین را دارا هستند اصلیهای مکانیکی که فقط یک فرکانس مؤثر برابر با فرکانس در سیستم

ستند لذا های ساختمانی با توجه به اینکه متأثر از اعمال بارهای محیطی و طبیعی هاند. سازهپرداخته

 باشند.های متفاوت فرکانسی میدارای مؤلفه
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ر که یک ابزا باشدمی، سیستمی شامل جرم، فنر و میراگر شدهترین شکل میراگر جرمی تنظیمساده     

ا اثرات ت گرددیمی اصلی مهار سازه به ای بوده و معموالًجهت کنترل ارتعاش سازه مؤثر و قابل اعتماد

 ای را متوقف کند.سازهنامطلوب ارتعاشات 

 1همافر که توسطدر کارهای مهندسی به کارهایی  ی استفاده از این نوع میراگرهای اولیهایده     

انجام گردید  2هارتگدن مطالعاتی که در سالهای بعد توسط گردد.می انجام شده است، بر ،(1909)

ی راه حلی برای انتخاب مناسب ارائهای در مورد این نوع میراگرها و ی اصول پایهباعث توسعه

ی میراگرهای ویسکوز مورد استفاده در این میراگرها گردید. وی فرمولی برای انتخاب خصوصیات بهینه

نشان داد (، 1977) 3انامار این نوع میراگرها وقتی که سازه تحت اثر تحریک هارمونیک باشد ارائه نمود.

روابط  4باشد. واربرتنمی ها تحت بارگذاری باد مؤثرپاسخ سازهشده برای بهبود که میراگر جرمی تنظیم

ی یک درجه آزادی فاقد میرایی در ی میراگر مورد استفاده برای سازهای را برای خصوصیات بهینهبسته

روی سازه ارائه  ربه صورت تحریک پایه و نیز بارگذاری ب 5شرایط بارگذاری سینوسی و اغتشاش سفید

ای که تحت تأثیر تحریک ی میراگر را برای سازهخصوصیات بهینه (،1997) 6کارانصادق و هم نمود.

 قرار ایپایه

 ائه نمودند.رگیرد امی

ار بوده که مقد ی تشدید(ی اولیه در رزونانس )پدیدهبا مود اصلی سازه TMDفرکانس طبیعی  عموماً     

 در نتیجه شود.مستهلک می TMDانتقال یافته و توسط میرایی  TMDزیادی از انرژی ارتعاشی سازه به 

 یر زمینهدجام شده های انبا ارزیابی یابد.ای افزایش میگزینیِ سازه بطور قابل مالحظهامنیت و سُکنی

رتعاشات چرا یک سیستم مؤثر و عملی برای کنترل ا وچون بی TMDارتعاش، در بسیاری از موارد، 

سلم و مای رزهکات لهای کنترلی غیرفعال در تحریکارآیی این سیستم با این وجود که باشدای میسازه

 یار کوتاهدگذر با پریود زمانی بسای زودر واکنش به تحریکات پایه TMD مکانیزم محرز نشده است.

 این است که با جرمی فعال و ترکیبی شده میراگر هایی سیستماین امر منجر به توسعهکه  بوده ناتوان

 مشکل سازگاری کامل دارند.

                                                           
1. Frahm  2. Den Hartog    3. Mc Namara 

4. Warburton    5. White Noise    6. Sadek, at el. 
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؛ کارآیی توان اشاره کرد اینست کهمی بعنوان مثال که منفرد TMDدر یک موجود  از جمله معایب     

بسیار  TMDمیرایی به درصد نسبت به ارتعاش در فرکانس طبیعی سازه و یا نسبت  منفرد TMDیک 

ای کارآیی نبودن میرایی، بطور قابل مالحظه شدگی فرکانس یا بهینههمچنین، عدم تنظیم باشد.حساس می

TMD بیشتر از یک  بکارگیریق آمدن به این اشکاالت ئبرای فا دهد.منفرد را کاهش میTMD  با

نشان دادند که دو میراگر  (1992) 1ایوانامی و ستو مشخصات دینامیکی متفاوت پیشنهاد شده است.

ی شدهاخیراً میراگرهای جرمی تنظیم باشد.منفرد می TMDشده بسیار مؤثرتر از یک تنظیم جرمی

 ، یاماگوچی و(1992) 2خو و ایگوسا ؛شده توسط( با فرکانس طبیعی توزیعMTMD) چندگانه

، جوشی و (1995) 6، کریم و کالین(1995) 5، ژانگید(1994) 4، اِب و فوجینو(1993) 3چایهارنپورن

 11و همکاران و کوک (2005) 10و نایفه ، زو(2004) 9ژانگیدبکر و (، 2000) 8لی، (1997) 7ژانگید

منفرد، برای کنترل  TMDدر مقایسه با  MTMDنشان داده شده است که  پیشنهاد گردیده است. (2005)

به تغییرات یا خطای تخمینی در  MTMDاین کارآیی سیستم بوده و عالوه بر بسیار مؤثرتر  سازه ارتعاش

 باشد.فرکانس طبیعی سازه حساس نمی

 راحیطفرآیندهای عددی یا روشهای  طی MTMDی ، پارامترهای بهینهالذکردر مطالعات فوق     

یزم ی مکانبرا پارامترهای بهینه بدست آوردنکه ، چرااندشدهشده توسط آنها تعیین ی پیشنهادبهینه

MTMD را هایاسامی، نیش" .باشداز طریق حل جبری بعلت پیچیدگی معادالت جبری عمالً ناممکن می

 ."2002، 12و باز

، تعداد فضای حالت موجود یا طول تابع انتقال MTMDدر سیستم  TMDبعلت بکارگیری چندین      

 عالوه بر این، شود.بسیار مشکل می MTMDی پارامترهای بهینه تحلیلی یافته که بدست آوردنافزایش 

ی حافظهنیازمند باشد، روندهای تکراری می TMDترکیبی از تعداد زیادی  MTMDاز آنجایی که 

 د بود، چراکه فقط روش تکرار برای جستجوی پارامترهاینخواه محاسباتی باال و پردازشگرهای قوی

                                                           
1. K. Iwanami and K. Seto; 1992 2. K. Xu and T. Igusa; 1992 

3. H. Yamaguchi and N. Harnpornchai; 1993           4. M. Abe and Y. Fujino; 1994 

5. R.S. Jangid; 1995              6. A. Kareem and S. Kline; 1995 

7. A.S. Joshi and R.S. Jangid; 1997                                        8. C. Li; 2000 

9. S.V. Bakre and R.S. Jangid; 2004            10. L. Zuo and S.A. Nayfeh; 2005 

11. I.M. Koc, A. Carcaterra, Z. Xu and A. Akay; 2005         12. T. Asami, O. Nishihara and A.M. Baz; 2002 
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در بعضی  و یابدا افزایش میهTMDسختی این روند با افزایش تعداد تواند مورد پذیرش باشد. بهینه می

 شود.ی جستجو در نقاط مینیمم محلی دچار توقف میپروسهنیز مواقع 

 MTMDحد کافی زیاد باشد، کارآیی سیستم  ها بهTMDاگر تعداد  شود که،این سئوال مطرح می حال   

تواند شده میبهینه آید؟ آیا این پارامترهایی آنها چگونه بدست میچگونه خواهد بود؟ پارامترهای بهینه

پارامترهای  تعیین، آیا و از همه مهمتر !کمتر باشد؟ TMD تعداد با MTMDجایگزینی برای سیستم 

 !زمان بسیار زیادی خواهد گرفت؟ ،TMD تعداد زیادیبا  MTMDی یک بهینه

سازی و بهینهسازی و الگوریتمهای جدید در این تحقیق سعی بر آن است که با معرفی روشهای بهینه   

 ی از این بابو سئواالت دیگرتا حد امکان به این سئواالت  MTMDهمچنین معرفی روشهای طراحی 

 .پاسخ داده شود

 

 

 

 فصل اول

  هاهاکنترل سازهکنترل سازه

 

 مهندسی کنترل -1-1

 بررسی و سیستمها ریاضی سازیمدل به که است برق مهندسی رشته از گرایشی کنترل مهندسی     

 طراحی از هدف. پردازدمی نظر مورد سیستمهای برای هاکنندهکنترل طراحی نهایت، در و ها،آن دینامیک

 رفتار. باشدمی مطلوب رفتار با مطابق رفتاری داشتن به کنترل تحت سیستم واداشتن کنندهکنترل یک

 .باشد...  و زمان سوخت، مصرف دقت، سرعت، قبیل از مختلفی معیارهای تواندمی مطلوب
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 و برق یرشته از فراتر تواندمیکنترل  مباحث رشته، این در شده عنوان مطالب بودن ایپایه دلیلب     

 در هاسازه نترلک بحث اخیر سالهای در مثال بعنوان .وارد گردد مهندسی هایرشته ی ازبسیاردر  حتی

 اکنونهم تقریباً که بنحوی است شده تبدیل سازه محققان یعالقه مورد موضوع به زلزله برابر

 هایسیستم زا استفاده مشهور بسیار مثال. شوندنمی ساخته کنترلی سیستمهای بدون بلند ساختمانهای

 شدهتنظیم یرمج میراگر فعال غیر کنترلی سیستم از آن در که است تایپه 101 برج ،ساختمانها در کنترل

 .است شده استفاده TMD به موسوم

 اغلب . لذادارد نزدیکی ارتباط کامپیوتر مهندسی و الکترونیک برق، مهندسی با مدرن کنترل مهندسی     

 دروس هادانشگاه از بسیاری در. کرد تفسیر کنترل تئوری تکنیکهای با را الکترونیکی مدارات توانمی

 علوم بانیز  هادانشگاه سایر در و شوندمی تدریس الکترونیک یا برق اساتید توسط کنترل مهندسی

 قبل. شوندمی سازیپیاده کامپیوتر طریق از کنترل تکنیکهای اغلب امروزه که چرا بوده ارتباط در کامپیوتر

 1پسخوراند شامل که شدمی ساخته مکانیک مهندسین توسط کنترلی هایسیستم مدرن الکترونیک رشد از

 کنترل. دارند کاربرد نیز امروزه سیستمها این از برخی البته که بود هیدرولیک و پنوماتیک بوسیله مکانیکی

 کنترل به گرایش این در. پردازدمی شیمیایی یندهایآفر کنترل به که باشدمی کنترل از ایزمینه یندآفر

 هایزمینه در کنترل مهندسی. شودمی پرداخته تولید خط یک شیمیاییِ یندهایآفر در موجود متغیرهای

 کنترل مهندسی رشته دانشجویان. دارد کاربرد شناسیجامعه حتی و مالی، مدیریت علوم، چون گوناگونی

. باشدمی الپالس تبدیل و مقدماتی ریاضیات آن نیازپیش که کنندمی شروع خطی کنترل درس با معموالً

 کنترل و دیجیتال کنترل. شودمی آشنا زمان و فرکانس حوزه آنالیز با دانشجو خطی کنترل درس در

 .باشندمی پیشرفته جبر نیازمند که هستند دروسی غیرخطی

 

 ی کنترلتاریخچه -1-2

 طراحی در گامها اولین از روزشبانه در خود موقعیت تعیین و زمان درک برای بشر یاولیه تالش     

 و مصریان توسط آبی ساعتهای اولین. گردید منجر آبی ساعتهای ساخت به که است کنترل سیستمهای

                                                           
1. Feedback 



8 

. داشت کاربرد نیز میالدی هفدهم قرن تا که شد ساخته مسیح میالد از قبل سال ۲۷۰ حدود در یونانیها

 اروپا در صنعتی انقالب وقوع با. شد طراحی نیز چراغها روغن سطح کنترل هایسیستم دوران همان در

 توسط آنها کنترل امکان که شد طراحی شناور رگوالتورهای و پیشرفته بخار موتورهای بویلرها، ها،کوره

. شدند طراحی صنعتی انقالب از پس تریپیشرفته کنترل سیستمهای لذا نبود پذیرامکان ساده هایسیستم

 در مهمی گام شدند ساخته میالدی هفتم قرن در ایرانیان توسط بار اولین برای که بادی هایآسیاب کنترل

 تا و شدند اروپا وارد میالدی ۱۲۰۰ سال در هاآسیاب این. آیدمی حساب به خودکار کنترل سازیپیاده

 یکی داشت؛ وجود کنترل سیستم نوع دو هاآسیاب این در. گرفتند قرار استفاده مورد میالدی ۱۶۰۰ سال

 میزان کنترل دیگری و کند استفاده باد نیروی حداکثر از بتواند که طوریب آسیاب قرارگیری جهت کنترل

 به نیاز و ندکردمی عمل خودکار کامالً صورت به هاسیستم این دوی هر که آسیاب درون به وارده گندم

 .نبود کارگری هیچ حضور

 کنترل در مهندسی عمران -1-3

این باشند. یکی از بخشهای اساسی جوامع مدرن میهای عمرانی مانند ساختمانها، پلها و برجها سازه     

عمرانی در معرض های شدند در حالیکه سازهبارهای استاتیکی طراحی می تحملها در گذشته برای سازه

ی سنگین مرور وسایل نقلیه و و همچنین ارتعاشات ناشی از عبور لرزهزمین یر باد،بارهای دینامیکی نظ

 . این بارهای دینامیکی موجب ارتعاشات شدید و یا دائمی"2008، 1چانگ و همکاران" قرار دارندنیز 

حتی ممکن  ایاین ارتعاشات سازه گردند.ای و آسیبهای جانی و مالی میباعث خسارتهای سازه شده و

 با با قابلیت مقابلهها طراحی سازه ."2001، 2کریستنسون" دننجر به خرابی کلی سازه نیز گردم است

 باشد.یک چالش اساسی برای مهندسان عمران میای آسیبهای لرزه

ها در مقابل و مؤثرتر سازه ترهای عمرانی با احساس نیاز به طراحی ایمنها برای سازهکنترل سازه     

 ها جذب و انعکاس انرژی. هدف از کنترل سازه"2001کریستنسون، " ای، متولد شدارتعاشات لرزه

 ناشی از منبعهای ارتعاشی همچون باد )گردبادها و طوفانهای شدید(،تولیدشده توسط بارهای دینامیکی 

کریستنسون، " باشدمیآالت سنگین از ماشین های ضعیف و قوی( و یا ارتعاشات ناشیلرزه )زلزلهزمین

                                                           
1. F. Y. Cheng, et al.; 2008   2. R. E. Christenson; 2001 

3. J. P. Lynch; 2007    4. Uang and Bertero, 1988 



9 

که های کنترل کننده یا الگوریتممتشکل از ابزارهای کنترلها سیستم مکانیکی است کنترل سازه. "2001

 ."2007، 3لینچ" رودبکار میها در سازه ایمنظور کاهش ارتعاشات لرزهب

 ردد که متضمنگها مطرح میارتعاشات در سازهی صورت کنترل دامنهی اصلی بدر حالت کلی مسئله     

 4ورترو ب یانگکه توسط ی انرژی کل معادله باشد.برداری بطور توأم میحاالت حدی ایمنی و بهره

 باشد:پیشنهاد شد بصورت زیر می(، 1988)

(1-1    )                                             𝐸 = 𝐸𝑘 + 𝐸𝑠 + 𝐸ℎ + 𝐸𝑑 

kانرژی کل وارد شده به سازه ناشی از تحریک،  E که در آن
E  ،انرژی جنبشی سازهs

E  انرژی کرنش

h، االستیک سازه
E ی سازه ناشی از تغییرشکل غیراالستیک و انرژی تلف شدهd

E  انرژی تلف شده

 باشد.توسط ابزارهای میراگر می

kهای قدیمی، فقط شامل در سازه (1-1)ی طرف راست معادله     
E ،s

E  وh
E با وارد  که دشمی

dشدن 
E ناشی از ابزارهای میراگر یانرژی، انرژی تلف شده یبه معادله هاکنترل سازه مربوط به بحث 

وانند با تمی ی جنبشی، انرژی االستیک و مهمتر از همه انرژی تغییرشکل غیراالستیکژ، انراضافه شده

 ."2001کریستنسون، " ی اصلی کاهش یابندسازهیکپارچگی حفظ 

 

 مرتبط با آنها ابزارهای میراگرکنترل سازه و  سیستمهایبندی طبقه -1-4

 از وجود دارد. نوع اول کنترل مدرن سیستمحالت کلی سه نوع ابزار میراگر مطابق با سه نوع در      

غیرقابل کنترل بوده و نیازمند هیچگونه  ،ابزارهای میراگر غیرفعالد. نباشمی 1غیرفعال ،ابزارهای میراگر

ابزارهای فعال قابل کنترل  باشند.می 2میراگر، فعالباشند. نوع دوم از ابزارهای منبع انرژی خارجی نمی

. باشدمی 3فعالباشند. نوع سوم میراگرها، نیمهبوده ولی برای عملکرد نیازمند یک منبع انرژی قوی می

چراکه آنها مانند  ،کنندهای مثبت میراگرهای فعال و غیرفعال را ترکیب میجنبه فعالابزارهای میراگر نیمه

                                                           
1. Passive     2. Active 

3. Semiactive      4. R. E. Christenson; 2001 
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( 1-1شکل ) باشند.ابزارهای فعال قابل کنترل بوده و برای عملکرد نیازمند منبع انرژی با توان کمتری می

 دهد.چگونگی ارتباط ابزارهای کنترل و استراتژی کنترل آنها را نشان میبطور شماتیک 

 

 

 

 

 

 

 عالفابزارهای 

 قابل کنترل
 نیازمند به منبع انرژی قوی

 

 ابزارهای غیرفعال

 غیرقابل کنترل
 عدم نیاز به منبع انرژی

 فعالابزارهای نیمه
 

 قابل کنترل
 نیاز به منبع انرژی ضعیف

 کنترل فعال سیستم کنترل غیرفعال سیستم

 فعالکنترل نیمه سیستم

 با آنها استراتژیهای کنترل و ابزارهای میراگر مرتبط :4(1-1شکل )
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 فعالغیرکنترل  -1-4-1

 این. ندارند ارجیخ انرژی منبع به نیازکه برای عملکرد  هستند هاییسیستم غیرفعال کنترل هایابزار     

 .گیرندیم بهره دنشومی ایجاد آنها داخل درو  سازه حرکت به پاسخ در که نیروهایی از هاابزار

 دندارنگه می ایمن انرژی حاصل از بارهای دینامیکی در برابررا  هاکنترل غیرفعال سازه سیستمهای     

ی ی انرژی به سازه. در سیستم کنترل غیرفعال یک ابزار جذب کننده"1997، 14همکارانهوسنر و "

چگونه منبع انرژی خارجی ینیاز به ه سیستمهای کنترل غیرفعالاز آنجایی که  گردد.متصل می اصلی

-لذا علیرغم سیستم ،نمایندی اصلی تأمین میاز انرژی پتانسیل سازه نداشته و انرژی مورد نیاز خود را

گیرند، برشی یا قاب خمشی که در گروه ابزارهای کنترل غیرفعال قرار می هایی نظیر مهاربندی، دیوار

، میراگرهای 16اصطکاکی ابزارهای، 15سیستم جداسازی پایه ؛نظیر امروزه سیستمهای مدرن کنترل غیرفعال

ابداع و در  ،6شدهو میراگرهای مایع تنظیم 5شده، میراگرهای جرمی تنظیم4و ویسکوز سیال ویسواالستیک

از دیدگاه  ."2007، 7سونگ و دارگوس" اندموفقیت مورد استفاده قرار گرفتهموارد عملی بسیاری با 

باشد که نمودار بلوکی می 8سازه با کنترل غیرفعال در حکم یک سیستم کنترل حلقه بازسی کنترل، دمهن

 ( نشان داد.2-1توان مطابق شکل )آنرا می

 

 

 

 

ه در گیری شدهبصورت عدم تأثیر خروجی اندازتوان ویژگی اصلی یک سیستم کنترل حلقه باز را می     

 باشند.می 10این سیستمها فاقد اثر پسخوراند بعبارت دیگراصالح ورودی بیان نمود و 

                                                           
1. Housner, et al.; 1997   2. Base Isolation System  3. Friction Devices 

4. Viscoelastic and Viscous Fuid Dampers 5. Tuned Mass Dampers  6. Tuned Liquid Dampers 

7. Soong and Dargush; 2007  8. Open Loop Control System 9. J. P. Lynch; 2007 

10. Feedback  

 سازه
Structure 

 تحریک خارجی
External Excitation 

 پاسخ سازه
Structural Response 

 رفعالیکنترل غ ـبلوکی سیستم سازه  نمودار :9(1-2شکل )
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و پارامترهای ثابت نظیر ضریب  شانکنندگی نیروی کنترلیجذبتوانایی ابزارهای غیرفعال توسط      

ی غیرفعال معموالً برای حفاظت سازه در برابر بارهای دینامیکی ویژه، شوند. ابزارهامیرایی توصیف می

 گردد.می شدهعملکردشان در مقابل دیگر انواع بارها نیز بهینه شوند که در نتیجهبطور بهینه تنظیم می

کاهش پاسخ در مود اول ممکن است برای کاهش پاسخ در مود  شده براییک میراگر غیرفعال بهینه لیکن

 ."2001، 17کریستنسون" دوم و یا مودهای باالتر بهینه نباشد

 

 18جداسازی پایه -1-1-4-1

 یهجداسازی پا باشد. در سیستماستراتژیهای کنترل غیرفعال می ترینازی پایه یکی از موفقسجدا     

 ی کم مانندبا سختی جانبی یگاههابر روی تکیهساختمان ی قابل انعطاف برای دستیابی به یک پایه

قادر  یرپذانعطاف یلرزه پایهبهنگام زمین .دنککه سازه را از زمین متحرک جدا میگردد نصب می الستیک

 گیری کندزه جلودیدگی و یا فروریختن سااست فرکانسهای باالی ارتعاش زمین را فیلتر کرده و از آسیب

 ."2001کریستنسون، "

 پایه یک راین جداسازیبنابباشند می باال های با ارتفاع کم یا متوسط دارای فرکانساز آنجاییکه سازه     

ای هه در سازهبکارگیری جداسازی پای باشد.میها ای این نوع از سازهلرزهبرای حفاظت  ابزار مؤثر

مای کلی ش( 1-3در شکل )که  "2008، 3نچانگ و همکارا" آغاز گردید 1960مهندسی از سال 

 است. جداسازی پایه و مثالی کاربردی از آن نشان داده شده

 

 4شدهیمظمیراگر جرمی تن -2-1-4-1

میراگر جرمی  در واقع باشد.( میTMDمیراگر جرمی تنظیم شده ) ،کنترل غیرفعالاز دیگر ابزارهای      

)زائد ایست متشکل از یک جرم ساده ابزار شدهتنظیم
d

m فنر ،)(
d

kفنر )( و یک کمکd
c)  انرژی را که

باالی  دراین میراگر معموالً  .سازدمیی اتالف انرژی را فراهم ی اصلی به خود انتقال داده و زمینهاز سازه

                                                           
1. R. E. Christenson; 2001    2. Base Isolation 

3. F. Y. Cheng, et al.; 2008   4. Tuned Mass Damper 
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 باشدی ارتعاش دینامیکی مییک جذب کننده TMD. مکانیزم اصلی دگردمی وصلی اصلی مهار یا ازهس

 ( نشان داده شده است.4-1شکل )که در 

 

                 

 

 سیستم جداسازی پایه :(3-1شکل )

 در کالیفرنیا : ساختمان بیمارستان پروتستان20: سیستم جداسازی پایه  ب19الف

                      

 

 

                                                           
1. R. E. Christenson; 2001    2. F. Y. Cheng, et al.; 2008 

3. J. P. Lynch; 2007    4. F. Y. Cheng, et al.; 2008 

 ی اصلیسازه

 جداگرهای پایه

 )الف( )ب(

 شده: میراگر جرمی تنظیم(4-1شکل )

 شده در روی یک سازه: میراگر جرمی تنظیم4شده  ب: جرم تنظیم3الف

 )الف( )ب(
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 21شدهیمظمیراگر مایع تن -3-1-4-1

گرهای مایع میرا ایسازههای دینامیکی برای متوقف ساختن ارتعاشات از جذب کننده نوع دیگری     

کار گرفته بآب یا مایعات دیگری بجای جرمِ در حال ارتعاش  TLD. در یک باشند( میTLDشده )تنظیم

را به نوسان  TLDای ارتعاشات سازه کنند.نیروی تولیدشده توسط شتاب ثقلی زمین را اعاده می کهشده 

کی ی دینامیه، انرژاصطکاک مابین مایع و محفظ نوسان مایع و .ندنکمتالطم میمایع درون آنرا  درآورده و

، 2مکارانهچانگ و " گرددانرژی ارتعاشی سازه جذب می بدین ترتیبسیال را به گرما تبدیل کرده و 

2008". 

     TLD های ازهسارتعاشات  کاربرد آنها برای کنترل ند کهها بکار گرفته شددر کشتیبرای اولین بار ها

 TLDول دو نوع متدا (5-1). در شکل "2008چانگ و همکاران، " آغاز شد 1980از سال  عمرانی

 نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Tuned Liquid Damper        2. F. Y. Cheng, et al.; 2008              3. F. Y. Cheng, et al.; 2008 

 )ب( )الف(

 ارتعاش ارتعاش

 ی مایعشده: میراگرهای تنظیم3(1-5شکل )

 هاهای سیمی و میلهالف: میراگر ستونی با مجرا  ب: میراگر متالطم با شبکه
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 22ابزارهای اصطکاکی -4-1-4-1

شی از نرژی جنبااصطکاک یک مکانیزم مؤثر، قابل اعتماد، اقتصادی و بسیار پرکاربرد برای اتالف      

توقف م منظورباتالف انرژی با گسترش میراگرها  مکانیزم اصطکاکیِ باشد.طریق تبدیل آن به گرما می

ستیابی به این د. برای "2008چانگ و همکاران، " تها مورد استفاده قرار گرفته اسکردن ارتعاشات سازه

 2پال و مارش د.نلغزند باشی جامد که بر روی هم میدو بدنهدارای بایستی  هامیراگر ،اصطکاک ضروری

 ز آن پسا که بودند مدل ترمز اصطکاکی بر مبنای پیشگامان میراگرهای اصطکاکی غیرفعال (،1980)

 طور علمی ورفتار آنها ب کهابزارهای اصطکاکی صورت گرفته ی حیطهای در پیشرفتهای قابل مالحظه

اصطکاکی موجود نشان  ( انواع مختلف ابزارهای6-1در شکل ) تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است.

 ( یک میراگر ویسکواالستیک نشان داده شده است.7-1همچنین در شکل ) داده شده است.

ی جاگذارنیز ات توان مابین طبقگر انرژی را میغیرفعال ابزارهای اتالفدر یک سیستم مهاربندی      

 شان داده شده است.ن( 8-1در شکل )کرد. استراتژیهای کنترل غیرفعال بطور شماتیک 

 

 

 

 

                                                           
1. Friction Devices            2. Pall and Marsh; 1980    3. F. Y. Cheng, et al.; 2008 

 
 مهاربند

 

 

 

 تیر

 ستون

 میراگر اصطکاکی

 

 پیوندها مفصل

 بند ضربدری  رمیراگر اصطکاکی با مها: 3الف(-1-6شکل )
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 شکل Kمیراگر اصطکاکی بر روی مهاربند  :23ب(-1-6شکل )

 

 

    
 

 میراگر ویسکواالستیک :2(1-7شکل )

 

 

 

                                                           
1. R. E. Christenson; 2001    2. F. Y. Cheng, et al.; 2008 

 ی میراگرتیر نگه دارنده

 ی هادیصفحه

 ورق مرکزی
 ی ویسکواالستیکماده

 بال فلزی
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 مثالهایی از سیستمهای کنترل غیرفعال :24(1-8شکل )

 

فعال ی کنترل غیرباشند. ابزارهامی تمهای کنترل غیرفعال بسیار رایج و بطور گسترده کاربردیسیس     

اده نسبتاً س نیزنها آطراحی و ساخت  کهکنند ذاتاً پایدار بوده و بدون نیاز به منبع انرژی خارجی عمل می

د چراکه باشمی ی سیستمهای کنترل غیرفعال در بعضی مواقع محدودباشد. با این وجود کارآیی بهینهمی

 ."7200، 2چلین"شوند در مقابل بارگذاری دینامیکی خاصی طراحی میآنها معموالً برای حفاظت سازه 

 

                                                           
1. F. Y. Cheng, et al.; 2008   2. J. P. Lynch; 2007 

 ی اصلیسازه

 اتالفگر غیرفعال انرژی

 الف: سیستم مهاربندی غیرفعال

 میراگر جرمی

 شدهتنطیم

 (TMDمیراگر جرمی تنظیم شده )ب: سیستم 

 ی اصلیسازه

 جداگرهای پایه

 پ: جداسازی پایه
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 فعال کنترل -1-4-2

(، 1972) 25باشند. برای اولین بار یاأوها ابزارهای کنترل فعال میهای کنترل سازهمورد دیگر سیستم     

 این سیستم کنترل ."2001، 26کریستنسون" های عمرانی را پیشنهاد دادای فعال در سازهکنترل سازه

 توانایی کنترل مدهای ارتعاشی مختلفقابلیت برای کاهش انرژی بارهای دینامیکی و را نیروی وارد شده 

 فعال، کنترل در ."1997، 3همکارانهوسنر و "دهد در شرایط بارگذاری مختلف، به سازه انتقال می

 هاسیستم این. "1996، 4دایک" یابدمی کاهش سازه بر وارد خارجی انرژی توسط سازه پاسخهای

 به کنترلی نیروهای کردن وارد حال در همواره کمکی هایابزار توسط که هستند کنترلی قابل دستگاههای

 ساختمان

 بزرگ مشکل عالی، عملکرد علیرغم اما باشندمی غیرفعال از موثرتر فعال هایسیستمبا اینکه . باشندمی

 (AMD) فعال جرمی میراگرهای هاسیستم اینگونهبارز  ینمونه. دارند را نگهداری و اجرایی هایهزینه

 استفاده ازبا  .کنندفراهم مینسبت به استراتژی غیرفعال  بهتری بیشتر و ابزارهای فعال کارآیی .دنباشمی

شود که ، بوضوح دیده میسازه برای مشخص کردن سیستم کنترل متناسب هایاطالعات مربوط به پاسخ

بعنوان مثال یک میراگر جرمی  باشند.سازه می 5کنترل غیرفعال محدود به پاسخهای محلی سیستمهای

، 6لینچ" ای که در آن قرار دارد نیروی کنترلی تولید کندمبنای پاسخِ طبقه بایستی بر ی غیرفعالشدهتنظیم

واضح است که . شودای تعیین میگیری پاسخهای سازهاساس اندازه عملکرد کنترلی متناسب بر. "2007

گیری یک ساختمان را برای تعیین نیروی کنترلی متناسب، اندازه تواند پاسخمی یک سیستم کنترل فعال

و  غیرفعال بودهسیستمهای تر از در نتیجه سیستمهای کنترل فعال بسیار پیچیده کرده و تخمین بزند.

 باشند.گر مییا سنجش نیازمند سنسورهای حساس و تجهیزات کنترل کننده

د با های هوشمنزهسا کنند.میمعموالً سیستمهای کنترل فعال با استفاده از منبع انرژی خارجی عمل      

 رای کاهشب رفته وگخارجی را برای تولید نیروهای کنترل بکار انرژی استفاده از سیستم کنترل فعال منبع 

 برای معموالً ن یک سیستم کنترل فعالبرایبنا د.نکنبطور مستقیم به سازه وارد می ایی سازهپاسخها

 

                                                           
1. Yao, 1972   2. R. E. Christenson; 2001   3. Housner, et al.; 1997 

4. Sh. J. Dyke; 1996  5. Local Responses   6. J. P. Lynch; 2007 
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( 1-9. شکل )"1996 ،27دایک" گرددطراحی می افزایش میرایی سازه و همچنین اصالح سختی

 دهد.فعال را بطور شماتیک نشان می چگونگی سیستم کنترل

ای د عملگرهحدود دو دهه تحقیقاتی برای بررسی امکان استفاده از روش کنترل فعال برای بهبو     

تظره غیرمن ای انجام شده است. سیستمهای کنترل فعال پاسخهایغیرفعال در جهت کاهش پاسخهای سازه

کنترل  هایتژیدهند. شماری از استرارا با افزودن انرژی به سیستم یا حذف انرژی از سیستم کاهش می

( 10-1) در شکلهای (AMD) ی فعال، مهاربندی فعال و میراگر جرمی فعالفعال همچون جداسازی پایه

 اند.( نشان داده شده11-1و )

 

 سنسورها، عملگرها و الگوریتم کنترل :سیستم کنترل فعال :2(1-9شکل )

 

 

 

                                                           
1. Sh. J. Dyke; 1996  2. J. P. Lynch; 2007  3. F. Y. Cheng, et al.; 2008 

 ایپاسخ سازه لرزهتحریک زمین ی اصلیسازه

 نیروهای کنترل

 سنسورها منبع انرژی عملگرها

 کنترل کننده گیریاندازه

 عالئم کنترلی

 سنسورها

 گیریاندازه

AMD TMD 

 غیرفعالهای هوشمند با استفاده از میراگر جرمی فعال و ی شماتیک سازهمقایسه :3(1-10شکل )
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 مثالهایی از استراتژیهای کنترل فعال :28(1-11شکل )

 

اسپنسر و "است  مورد استفاده قرار گرفنههای عمرانی از سازهبسیاری سیستمهای کنترل فعال در      

بام اولین سیستم کنترل فعال را با کاربرد تمام عیار بر  1989در سال  3شرکت کاجیما ."1997 ،29اینس

دو جرم  ."1994 ،5کابوری" کردنصب  (،12-1در توکیو )شکل  4ی کاوباشی سیواطبقه 11ساختمان 

 .نصب شدند های متوسطلرزهقوی و زمینبسیار برای کاهش ارتعاش سازه در برابر بادهای محرک فعال 

                                                           
1. R. E. Christenson; 2001   2. Spencer and Sain; 1997          3. Kajima Corporation 
4. Kyobashi Seiwa Building           5. Kobori; 1994 

 فعال ب: جرم محرک ی فعالجداسازی پایهپ: 

  پایه گرهایجدا
ی فعال کننده

 سیستم کنترل

 سنسورها

 ی اصلیسازه
 جرم

ی فعال کننده
 کنترلسیستم 

 
 ی مرکزیپردازنده

 

 ی اصلیسازه

ی فعال کننده

 سیستم کنترل

 الف: سیستم مهاربندی فعال
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 سیوا در توکیوی ژاپن با سیستم کنترل فعالساختمان کاوباشی :30(1-12شکل )

 

 فعالکنترل نیمه -1-4-3

دم عترل سازه و مشکالت سیستمهای کنترل فعال باال بودن میزان انرژی مورد نیاز جهت کناز دیگر      

غییر تی وسیلهبکنترل سازه که باشد. لذا در سالهای اخیر سعی شده است توجیه اقتصادی این سیستم می

فنی به  دبیاتدر خصوصیات دینامیکی سازه از جمله سختی و میرایی، انجام گیرد. این روش کنترل در ا

 .باشدمیفعال سازه موسوم کنترل نیمه

 نیازمند فعال کنترل هایسیستم به نسبت که هستند کنترلی قابل دستگاههای فعالنیمه هایسیستم     

 ،شودنمی تزریق مسیست داخل به انرژی هاسیستم این در از آنجاییکه .باشندمی کمتری مراتب به انرژی

 ."1996، 2دایک" شد خواهد حفظ مراحل تمام در پایداری

 کنترل سیستم کنترل، قابل شیرهای ناشی از تأمین اضافی هایهزینه فعالنیمه هایسیستم که چند هر     

 حال عین در باشند.می موثرتر غیرفعالسیستمهای  از لیکن طلبندمی را نگهداری و سنسورها کامپیوتری،

                                                           
1. Sh. J. Dyke; 1996    2. Sh. J. Dyke; 1996 
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 این یتعبیه نگهداری، و اجرا پایین بسیار یهزینه اما ،باشدمی کمتر فعال هایسیستم از آنها ثیرأت اگرچه

 .است ساخته توجیه قابل بسیار را هاسیستم

های مثبت ابزارهای شوند، جنبهنیز نامیده می 31که ابزارهای کنترل هوشمند فعالابزارهای کنترل نیمه     

 فعالیک استراتژی کنترل نیمه ."2001، 32کریستنسون" باشندکنترل فعال و غیرفعال را توأماً دارا می

فعال عملگر کنترل بطور در سیستم کنترل نیمه باشد با این تفاوت کهتقریباً شبیه سیستم کنترل فعال می

انرژی غیرفعال از یک میراگر  مشخصات یک ابزاراستفاده از کند و بجای مستقیم به سازه نیرو وارد نمی

-فعال میسیستمهای کنترل نیمهدر بسیاری از کاربردهای عمرانی  د.کنیغیرفعال قابل کنترل استفاده م

-استراتژیهای کنترل نیمه د.نگرددر آنها کنترل فعال یا غیرفعال استفاده شده  هایسیستمجایگزین  توانند

 باشندانرژی و ذاتاً پایدار بوده و برای عملکرد نیازمند منبع کوچکی از انرژی میفعال طبیعتاً اتالفگر 

فعال به ترتیب محدود به کارآیی سیستمهای کنترل نیمه کران باال و پایینِ ."1997، 33اسپنسر و ساین"

اند مطالعات نشان داده ."2008، 34چانگ و همکاران" باشندکارآیی سیستمهای کنترل فعال و غیرفعال می

ترین کارآیی یک سیستم کنترل فعال فعال بطور بالقوه توانایی دستیابی به اصلیکنترل نیمه هایسیستم که

 .باشنددارا میرا 

وانایی فعال فقط تمهکه ابزارهای نی چراکه ،باشندفعال متفاوت از ابزارهای فعال میابزارهای نیمه     

، میراگرهای 5رمتغی با مجرایفعال شامل میراگرهای ابزارهای نیمه تولید نیروهای اتالفگر را دارند.

، 8کنترل یتبلقابا ال ی، میراگرهای س7کنترل یتقابلبا  شده، میراگرهای مایع تنظیم6اصطکاکی متغیر

لیت های غیرفعال با قاببعنوان ابزاراین ابزارها  باشند.و غیره می 9فعالی نیمهشدهمیراگرهای جرمی تنظیم

 ابزارهای روشد. در این ند تغییر یابنتوانی بروز مشکل میدر لحظهکه مشخصات آنها  بودهکنترل 

 توانند نیروهای کنترل اتالفگر مطلوبی را تولید کنند.فعال مینیمه

 

                                                           
1. Smart Control Devices   2. R. E. Christenson; 2001  3. Spencer and Sain; 1997              

4. F. Y. Cheng, et al.; 2008  5. Variable Orifice Dampers  

6. Variable Friction Dampers  7. Controllable Tuned Liquid Dampers 

8. Controllable Fuid Dampers   9. Semiactive Tuned Mass Dampers 



23 

        

 

 فعالسیستمهای کنترل نیمهمثالهایی از  :35(1-13شکل )

 فعالی نیمهشدهمیراگر جرمی تنظیم :فعال  بالف: میراگر اصطکاکی نیمه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. F. Y. Cheng, et al.; 2008   2. Sh. J. Dyke; 1996 

 (الف) )ب(

 فعالاستراتژی کنترل نیمه نمودار بلوکی: 2(1-14شکل )

 پاسخ تحریک ی اصلیسازه

 عملگر کنترل

 سنسورها سنسورها کنندهکنترل 
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 کنترل هیبریدی -1-4-4

بعلت وجود تأخیر زمانی در سیستمهای کنترل فعال که ناشی از زمان الزم جهت دریافت و انتقال      

ی مرکزی، پردازش اطالعات، ارسال پیامها به عملگرها و شروع به سیگنالها توسط سنسورها به پردازنده

ص در ابتدای شروع یابد. این اشکال بخصواستراتژی کنترل فعال کاهش می باشد، کارآییمی کار محرکها

قابلیت اعتماد از دهد. عالوه بر این وابستگی عملکرد کنترل فعال به منبع انرژی خارجی تحریک رخ می

نیازمند محرکهای های مهندسی بکارگیری کنترل فعال در سازه از آنجایی که کاهد.به این سیستم می

چانگ و " دروازه بطور نامعقولی باال میوزن س ،دباشمیبزرگ کنترلی برای تولید نیروهای  بسیار بزرگ

اخیراً تکنولوژی صنعتی طراحی و ساخت محرکهای بزرگ را عملی کرده هرچند . "2008، 36همکاران

با استفاده از ترکیب تکنیکهای کنترل فعال و غیرفعال سیستم  است. ابتکار سیستمهای کنترل هیبریدی

 تضمین شده توسط تکنیک غیرفعال ؛اطمینان شوند،وقتی این تکنیکها باهم ترکیب  که بسیار جالبی است

سیستم هیبریدی مزایای هر دو تکنیک را دارا بوده و  .گرددمیتوسط تکنیک فعال تقویت  ؛و ظرفیت

در واقع در این روش در ابتدای . "1996، 37دایک" بخشدمحدودیتهای هر دو تکنیک را تسکین می

ارتعاشات سازه توسط سیستم غیرفعال صورت گرفته و پس از رفع تأخیر زمانی سیستم تحریک کاهش 

رفعال، فعال و کنترل هیبریدی بهتر از سیستمهای کنترلی غی هایسیستمبنابراین شود. فعال وارد عمل می

نوع . سه "2008، 3چانگ و همکاران" دانهمورد توجه قرار گرفت 1990از سال  که دنباشفعال مینیمه

ی هیبریدی و کنترل رایج این سیستم کنترل عبارتند از: میراگر جرمی هیبریدی، سیستم جداسازی پایه

 اند.( نشان داده شده15-1ی هیبریدی که در شکل )میراگر محرک مهارشده

 یشرای افزاآنها ب استراتژی کنترل هیبریدی توسط بسیاری از محققان بمنظور بهره برداری از قابلیت     

 ."1993، 4هورنسونگ و رین"ی کنترل شده مورد بررسی قرار گرفته است اطمینان و کارآیی سازه

 

                                                           
1. R. E. Christenson; 2001    2. Sh. J. Dyke; 1996   

3. F. Y. Cheng, et al.; 2008   4. Soong and Reinhorn; 1993 
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 میراگر جرمی هیبریدی

 

 سازه

 الف: میراگر جرمی هیبریدی

 ب: سیستم هیبریدی با جداسازی پایه و محرکها

 عملگر

 غیرفعال

 فعال

 هیبریدی
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 سیستم مهاربندی هیبریدی و ابزارهای کنترل :38(1-51شکل )

 

باشد. متداولترین ابزار کنترل استفاده شده در کاربردهای مهندسی عمران می 2میراگر جرمی هیبریدی     

توانایی این ابزار در کاهش  بوده کهو یک محرک کنترل فعال  TMDترکیبی از  HMDدر حقیقت 

باشد. نیروهای حاصل از محرک کنترل برای می TMDای کامالً متکی بر حرکت طبیعی پاسخهای سازه

و همچنین برای افزایش قدرت تغییر مشخصات دینامیکی سازه به خدمت گرفته  HMDافزایش کارآیی 

                                                           
1. F. Y. Cheng, et al.; 2008   2. Hybrid Mass Damper (HMD) 

 میراگر سیال
 سیستم مهاربندی

 میراگر جرمی مایع

 لوله

 فنر لوله

 میراگر فنری

 شکل Kنصب بر روی مهاربند پ: 

 غیرفعالکنترل 

 کنترل هیبریدی

 فعالکنترل 

 محرک هیدرولیکی
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بسیار کمتر از حالتی است که سیستم جرم  HMDشوند. انرژی و نیروی مورد نیاز برای عملکرد یک می

 رت کامالً  فعال باشد.محرک بصو

های مهندسی، تحقیقات زیادی برد آنها در سازهکار یبارهو تأثیر آنها و بخصوص در HMDدر مورد      

 2شکلمیراگر جرمی هیبریدی قوسی، یک (1991) 39همکارانبعنوان مثال تانیدا و  انجام گرفته است.

یک میراگر جرمی هیبریدی قوسی شکل  تولید کردند که در کاربردهای مختلفی بکار گرفته شده است.

ی ارتعاش ناشی از دامنه ماکزیممبرای کاهش متر در توکیو(  119ی برج یک پل )به ارتفاع در سازه

𝑚بادهای با سرعت   s⁄ 7  1995تانیدا،  ؛1991، همکارانتانیدا و " گرفته استمورد استفاده قرار" .

. باشدجرم مودی اول این سازه می درصد 14/0هیبریدی استفاده شده در این برج  درصد جرم میراگر

% 1 ،برای دستیابی به کارآیی یکسانشده در صورت استفاده از میراگر جرمی تنظیم این در حالی است که

( نشان داده شده 16-1در شکل )شکل قوسی HMDیک  .باشدنیاز میجرم مودی اول برای جرم میراگر 

 است.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Tanida, et al.; 1991   2. Arch-shaped HMD        3. J. P. Lynch; 2007 

 یافتهتوسعه میراگر جرمی هیبریدی قوسی شکلتصویری از  :3(1-16شکل )
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Abstract: 

     Tuned mass damper (TMD) as a kind of passive control devices, used in civil 

engineering structures, has received much attention through the past researches. To reduce 

the response of structures under different excitations, the parameters of TMD (mass, 

damping and stiffness) must be determined through an optimization procedure. Regarding 

the main objectives of using TMD such as minimizing the maximum displacement, drift, 

acceleration and the RMS of structural response, different methods have been developed 

for optimal design of a single TMD for single-degree-of-freedom (SDOF) structures. 

Recent investigations has indicated that a single TMD is not often so effective in reducing 

the seismic response of structures. Therefore, to improve the efficiency and the capability 

of TMDs on linear and nonlinear structures, Multiple Tuned Mass Dampers (MTMDs) 

have been suggested. Regarding the constraints of the previous proposed methods for 

designing optimal MTMD for multiple degrees of freedom (MDOF) structures, in this 

thesis an effective method has been proposed to determine the optimal value of MTMD 

parameters for minimizing different responses of MDOF structures. The method is based 

on defining an optimization problem to determine the MTMD parameters, in which 

Genetic algorithms (GAs) have been used for the minimization. To assess the effectiveness 

of the proposed method an MDOF shear building frame subjected to White Noise record 

and for different values of MTMD mass ratio, different numbers of TMDs and different 

types of objective function in optimization problem, optimal MTMDs have  been designed. 

The results of numerical simulations show that the proposed method is not only a 

systematic but also an effective method in designing optimal MTMDs for MDOF frames. 

Moreover, the results obtained from the structure – optimal MTMD system testing under 

earthquakes, which are different from design excitation, indicate the efficiency of the 

proposed method in designing optimal MTMD, which are effective under both Far-Field 

and Near-Field earthquakes. 

 


