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 : چکیده

در کارائی سیستت  هتای تابع عملکرد، ماتریسهای وزنی ترکیبات مختلف  تاثیربررسی  به در این پژوهش

برای است.  پرداخته شدههای غیرخطی تحت اثر ارتعاش زلزله کنترل فعال سازه ها در کاهش پاسخ سازه

روش عتددی نیومتارا استتهاده کنترل فعال سازه های با رفتار غیر خطی، الگوریت  کنترل بهینه آنی با 

می باشد. برای تعیتین  و ماتریسهای وزنی شده که تابع عملکرد آن شامل پسخورهای مختلف پاسخ سازه

کنترل فعال جهت کاهش متاکزیم  ماتریس های وزنی تابع عملکرد الگوریت  پارامترهای ی بهینهمقادیر 

یک مسئله بهینه ستازی تعریتف شتده کته  ،تا یک حد مشخص تغییر مکان جانبی نسبی سازه غیرخطی

 برای حل آن از الگوریت  ژنتیک استهاده گردیده است.

طبقه غیرخطی از نوع دو خطی و هیسترسیس تحت اثر ارتعاش اغتشاش  8برای آنالیز عددی، قاب برشی 

پسخورهای مختلف پاسخ به طراحی سیست  و  ماتریسهای وزنیگرفته و برای ترکیبات مختلف  سهید قرار

می توان گهت که استهاده از الگوریت  ژنتیک  نتایج بدست آمدهکنترل فعال پرداخته شده است. بر اساس 

حتا  دقتت و های وزنی تابع عملکرد الگوریت  کنترل فعال دارای کارائی مناسبی به لبرای تعیین ماتریس

همچنین نتایج بیانگر این بوده کته کتارائی الگتوریت  کنتترل  سرعت در رسیدن به جواب نهائی می باشد.

یتک حتد ماکزیم  نیروی مورد نیاز جهت کاهش پاستخ ستازه کمینه کردن به لحا  فعال مورد استهاده 

ماتریس هتای وزنتی نداشتته ولتی موقعیتت  نوعبه و تحت اثر یک زلزله معین، وابستگی زیادی  مشخص

  ی متورد مطالعته،طبقه 8قاب برشی دارای اهمیت زیادی می باشد. در و ترکیب پسخور پاسخ کنترل گر 

با حداقل نیتروی  کاهش ماکزیم  تغییر مکان جانبی نسبیجهت حالتهای ماتریس های وزنی،  برای همه

می در تعیین نیروی کنترل هاده از پسخور کامل پاسخها و است، اعمال نیروی کنترل در طبقه آخر کنترل

 باشد. 

 کلمات کلیدی : 
 .پسخور پاسخ ،الگوریت  ژنتیک ،ماتریس های وزنی ،کنترل بهینه آنی ،کنترل فعال
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 کلیات پروژه 

 

 اول فصل 

 کنترل سازه ها 



 مقدمه -1-1

 برای الزم فضای کمبود مشکل با بزرگ که شهرهای درمرتبه  بلند هایساختمان احداث

ای، مراکز های خاص نظیر نیروگاههای هستهو ضرورت ساخت سازه مواجهند مسکن ساخت

 ستفادها مصالحی و مواد از هاساختمان این در عمدتا .است گرفته قرار توجه مورد درمانی،......

 میزان و میرایی نسبت کمبود. دارند باالیی پذیری انعطاف قابلیت و بوده سبک که شودمی

 متوسط سطح با هایزلزله در حتی بزرگ ارتعاشی دامنه ایجاد موجب هاسازه این انرژی جذب

 تانسب گذاریسرمایه دلیل این بهها آسیب جدی برساند. که ممکن است به این سازه گرددمی

 .نمایدمی توجیه را کنترلی های سیستم از استفاده یهزینه هاسازه این ساخت زیاد

ارهای دینامیکی از قبیل باد و ایجاد شده توسط بها جذب و انعکاس انرژی کنترل سازههدف از 

 انرژی با مقابله یزلزله، برا برابر در مقاوم هایسازه طراحی جدید روند باشد. درزلزله می

 کاهش سبب که است طرحهایی شامل اول دیدگاه .دارد وجود دیدگاه دو سازه، به ورودی

 در پایه های جداسازیسیستم که وندشمی سازه پریود افزایش طریق از سازه وارد به نیروی

در  انرژی اتالف هایمکانیزم از استفاده بر توصیه دیدگاه دومین. گیرندمی قرار طبقه بندی این

 رد انرژی جذب ادوات قرار دادن با حالت این در. دارد سازه میرایی افزایش جهت در سازه

نتیجه  در شده، مستهلک آنها بوسیله زلزله ورودی از انرژی بخشی سازه، مناسب محلهای

 .یابدمی کاهش سازه به وارده خسارت

 ل ارتعاش در سازه هامفهوم کنتر  -1-2

نشأت گرفت.  [1]مینایی و و با محققین ژاپنی کوبوری 50ای در دهه مفهوم کنترل پاسخ لرزه

ای زمین در ارتباط با آنها به یک نتیجه مهم رسیدند؛ تا زمانی که مشخصات دقیق حرکت لرزه

 در 1972 سال ای سازه باید کنترل شود. تاتواند پیش بینی شود، پاسخ لرزهیک سازه نمی



 وریتئ یک [2] 1یائو این سال در اینکه تا نداشت وجود مدونی ها، تئوریسازه کنترل زمینه

 یک تئوری، این در. کرد بود ارائه شده ای بناسازه کنترل اصول اساس بر که را سجممن کنترل

 شده ها پیشنهادسازه در پایداری حل مساله جهت زیاد پاسخ قدرت با سازه کنترل سیستم

های در ایاالت متحده نمود. مقاله مفهومی یائو کمک شایانی به تحقیقات کنترل سازه .[3]بود 

فعال پیشنهاد نمود که رفتار آن مطابق با تغییرات غیر قابل پیش بینی در -یک سیستم خطا او

های کند و در نتیجه پاسخبارگذاری و همچنین شرایط محیطی به طور خودکار تغییر می

های قابل توجهی در  . پیشرفت[4]کندمطلوبی تحت تمام شرایط بارگذاری ممکن تولید می

ها صورت گرفته و روشهای ای سازههای لرزهلیه در زمینه کنترل پاسخادامه این مفاهیم او

 متعددی معرفی شده است.

 لف کنترل سازه هاروش های مخت - 1-3

 وه اصلی زیر قرار می گیرند:ها در قالب چهار گرههای کنترل سازسیستم

 های کنترل غیر فعال سیستم -1- 1-3

کردن نیاز به منبع صورت یک سیستمی که برای عملتواند به یک سیستم کنترل غیر فعال می

کند، تعریف های کنترلی استفاده میانرژی خارجی نداشته و از حرکت سازه جهت ایجاد نیرو

های سیستم کنترل غیر فعال شود. نیروهای کنترلی به صورت تابعی از پاسخ سازه در محل

 ها نشان داده شده است.رد این سیستم( نحوه عملک1-1شوند. در شکل )ایجاد می

                                                 

1 - Yao 



 

  [5] لهای کنترل غیر فعادیاگرام سیستم -1-1 شکل

شان و مشخصات ثابت آنها )مثال ضریب ابزار غیرفعال توسط ماهیت استهالکی نیروی کنترلی

شوند. ابزار غیرفعال اغلب به طور بهینه به منظور حفاظت از سازه در برابر میرایی( توصیف می

شوند و از این رو عملکرد این ابزار برای دیگر دینامیکی خاص تنظیم مییک بارگذاری 

باشد. به عنوان مثال یک میراگر غیرفعال که به طور ها و ترکیبات بارگذاری محدود میسناریو

های کابل در مود اول طراحی شده ممکن است برای کاهش پاسخ کابل بهینه برای کاهش پاسخ

 ه نباشد.در مود دوم و باالتر بهین

باشد. در این سیستم های کنترل غیرفعال میجداسازی پایه یکی از مشهورترین استراتژی

گیرد که سازه را در مقابل حرکت زمین ایزوله سازه برروی جداسازهای الستیکی قرار می

ها با ایجاد تغییر در پریود سازه سبب کاهش نیروهای وارده به آن کنند. این سیستممی

 .باشندمی دیگر، جرم میراگرهای هماهنگ شده از جمله ابزار اتالف انرژی غیرفعالشوند. می

انتقال  میراگردر سازه مجهز به سیستم جرم میراگر هماهنگ شده انرژی از سازه اصلی به 

هایی مثل جرم میراگرهای هماهنگ شده و یا شود. سیستمیافته و بدین ترتیب مستهلک می

زیرا این ابزار معموال  ،ده فقط در باند فرکانسی باریک مؤثر هستندمیراگرهای مایع تنظیم ش

توانند برای جلوگیری از شوند. چنین میراگرها میبرای فرکانس مود اول سازه تنظیم می

ارتعاش سازه تحت تحریکات باد که در آن مود اول بر پاسخ سازه غالب است به کار روند اما 

باشند. باشند دارای نقصان ظرفیت میآن چندین مود مهم میای که در برای کنترل پاسخ لرزه



های مهاربندی توانند به صورت سیستمهمچنین ابزارهای استهالک انرژی غیرفعال می

های کنترل ( نمونه هایی از استراتژی2-1غیرفعال ما بین طبقات سازه متصل شوند. درشکل )

 اند.غیرفعال به صورت شماتیک نشان داده شده

اند. های کنترل غیرفعال کاربردی بوده و به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفتهسیستم

ها نیازی به انرژی خارجی یا ابزارهای کنترل غیرفعال به طور ذاتی پایدار هستند. این سیستم

باشند. با این ها ندارند و از لحاظ طراحی و اجرا نیز نسبتا ساده میگیری روی پاسخاندازه

باشد. به طوری که این کنترل غیرفعال بهینه اغلب محدود می هایسیستمجود، عملکرد و

شوند که از سازه در مقابل یک بارگذاری دینامیکی خاص ها معموال طوری طراحی میسیستم

 محافظت کنند.

 

  

  [5غیر فعال ]های کنترل هایی از استراتژینمونه - 2 -1شکل 



 های کنترل فعال سیستم -2- 1-3

صورت سیستمی تعریف کرد که معموال نیاز به منبع انرژی توان به سیستم کنترل فعال را می

مکانیکی که اعمال  -یا الکترو الکتروهیدرولیکی2هایخارجی زیادی برای عملکرد محرک

فیدبک( باشند، دارد. نیروهای کنترل بر اساس  پسخور )کننده نیروهای کنترلی به سازه می

های سازه یا هر دو را اندازه گیری گرفته شده از حسگرهایی که تحریک وارده یا پاسخ

هایی دور های سازه ممکن است در محلشوند. فیدبک گرفته شده از پاسخکنند، ایجاد میمی

ها ( نحوه عملکرد این سیستم3-1که در شکل ) از محل سیستم کنترل فعال اندازه گیری شود

 ه شده است.نشان داد

  

  [5]فعال های کنترل دیاگرام سیستم -3-1شکل

های کنترل، نیرویی را که توسط منابع انرژی خارجی تأمین می شود، به سازه این استراتژی

کنند تا با انرژی بارگذاری دینامیکی مقابله کند و قابلیت کنترل مودهای ارتعاشی وارد می

بارگذاری مختلف را داشته باشد. ابزارهای کنترل فعال مختلف و سازگار شدن با شرایط 

 توانند با استفاده از اطالعات پاسخ کلی برای تعیین نیروی کنترلی مناسب، برخالف ابزارمی

های باشند، عملکرد بهتری نسبت به استراتژیهای موضعی میکه محدود به پاسخ غیر فعال

                                                 

2 -  Actuator 



تواند پاسخ را بر روی کل ساختمان ل میغیرفعال فراهم کنند. یک استراتژی کنترل فعا

های کنترل گیری کند تا نیروهای کنترلی مناسب را تعیین نماید. در نتیجه استراتژیاندازه

باشند چرا که به حسگرها و ابزار کنترل کننده های غیر فعال میتر از استراتژیفعال پیچیده

 ( نیاز دارند.3گرهاهاو پردازش)محرک

عال عموماً نیاز به انرژی قابل توجهی جهت ایجاد مقدار نیروهای مورد نیاز برای ابزار کنترل ف

های مهم عمرانی، دارند. تأمین بدون اختالل انرژی بوسیله منابع خارجی، به کاربرد در سازه

های کنترل خصوص در هنگام خطرات طبیعی زمانی که بیشترین انتظار عملکرد را از استراتژی

های ناخواسته را با های کنترل فعال و هیبریدی پاسخباشد. استراتژیجه میداریم، مورد تو

دهند. ولیکن با ایجاد یک افزودن انرژی یا حذف انرژی از سیستم به طور مطلوب کاهش می

های فعال ممکن است کمتر از حد مورد انتظار تغییر در دینامیک سازه، عملکرد استراتژی

گر ، به یک ی مشخص شده توسط کنترلانرژی محدود نشده باشد و حتی ممکن است بوسیله

های کنترل فعال عبارتند از: جداساز های استراتژیوضیعت ناپایدار منجر شود. بعضی از نمونه

های تولید ،   سیستم7، سیستمهای تاندون فعال6، جرم میراگر فعال5، مهاربند فعال4پایه فعال

های باشند. تفاوتهای کنترل غیرفعال میاستراتژیها بسط طبیعی . این استراتژی8ضربه

کنند و کامپیوترکنترلی که گیری میعمده عبارتند از: حسگرهایی که پاسخ ساختمان را اندازه

-1در شکل ) . فرستدیک سیگنال کنترلی به محرک، برای تأمین نیروی مناسب به سازه، می

 شوند. مشاهده میهایی از کاربرد کنترل فعال و اجزای آن ( مثال4

                                                 

3 - Actutor and Processors  

4 - Active base isolation 

5 - Active bracing 

6 - Active mass damper 

7 - Active tendon systems 

8 - pulse generation systems 



گرفته های عمرانی پیشنهاد شده و به کار های کنترل فعال درتعدادی از سازهاستراتژی

شرکت کاجیما اولین کاربرد کنترل فعال در مقیاس کامل را در یک  1989. در سال [7]اندشده

در این پروژه دو جرم میراگر فعال در روی سقف ساختمان یازده  . [8]ساختمان نصب نمود

توکیو ، ژاپن، به منظور کاهش ارتعاش ساختمان تحت باد و زمین  در 9طبقه کیوباشی سیوا

اند. حسگرها در سطوح سقف، طبقه ششم و زیرزمین قرار گرفتند های متوسط نصب شدهلرزه

( این ساختمان به همراه 5-1ده است. شکل )و کامپیوترکنترلی در طبقه یازدهم مستقر ش

 دهد.ابزار کنترل به کار رفته در آن، را نشان می

 های کنترل نیمه فعالسیستم -3- 1-3

تواند به صورت سیستمی تعریف شود که معموال برای یک سیستم کنترل نیمه فعال می 

رکت حاتری( داشته و از عملکرد نیاز به منبع انرژی خارجی بسیار کمی )به عنوان مثال یک ب

کند که مقادیر این نیروها توسط منبع انرژی سازه جهت ایجاد نیروهای کنترلی استفاده می

های کنترل نیمه فعال گردد. در واقع الزم به ذکر است که سیستمخارجی تنظیم می

یروهای الت نیز نحسازند. در این های کنترل فعال و غیر فعال را ترکیب میهای سیستمویژگی

های سازه یا هر کنترل بر اساس فیدبک گرفته شده از حسگرهایی که تحریک وارده یا پاسخ

(  نیز نشان داده شده 6-1شوند. همچنان که در شکل )کنند، ایجاد میدو را اندازه گیری می

هایی دور از محل سیستم های سازه ممکن است در محلاست، فیدبک گرفته شده از پاسخ

     ه فعال اندازه گیری شود.کنترل نیم

 

                                                 

9 - Kyobashi Seiva 



 

 [6]نمونه هایی از استراتژی های کنترل فعال(  4-1) شکل

 

 [ 6]اپن ژساختمان کیوباشی سیوا مجهز به ابزار کنترل فعال در توکیو  ( 5 -1) شکل



 

 [5]های کنترل  نیمه فعال ( دیاگرام سیستم 3-1شکل )

باشند چرا که این ابزار استهالک انرژی غیرفعال میابزار نیمه فعال، تکامل طبیعی تکنولوژی 

شوند. این ابزار اغلب تحت های سازگار را برای بهبود بازدهی و هوشمندی شامل میسیستم

گیرند. سیستم سازگار آنها عنوان میراگرهای قابل کنترل یا هوشمند مورد اشاره قرار می

وری  نموده و سپس رفتار میراگر را بر آای را جمعاطالعات راجع به تحریک و پاسخ سازه

کند تا عملکرد میراگر را ارتقا دهد. یک سیستم میراگر نیمه اساس این اطالعات تنظیم می

فعال شامل حسگرها، یک کامپیوتر کنترلی، یک محرک کنترلی و یک وسیله میرایی غیر فعال 

کنند. کامپیوتر کنترلی می باشد. حسگرها ارتعاش ورودی و یا پاسخ سازه را اندازه گیریمی

کند. سپس این اندازه گیری را پردازش کرده و یک سیگنال کنترلی برای محرک تولید می

کند. توجه به این نکته ضروری محرک برای تنظیم رفتار وسیله غیر فعال شروع به کار می

سازه،  است که محرک برای کنترل رفتار وسیله غیر فعال، به جای اعمال مستقیم نیرو به

ین محرک به مقدار انرژی کمی مثال باتری نیاز دارد. این ویژگی مزیت اشود. بنابراستفاده می

ای از کار بیافتد. بزرگی است، زیرا منبع اصلی انرژی برای سازه ممکن است در حین وقایع لرزه

رهای پایدار کردن سازه ندارد. اگرچه میراگهمچنین محرک هیچ پتانسیل تخریبی همانند نا

باشند، اما با این وجود از لحاظ ساخت های غیرفعال میتر از میراگرنیمه فعال کمی پیچیده



باشند. ساده، از لحاظ علمکرد قابل اعتماد و قادر به عملکرد بهتری نسبت به ابزار غیر فعال می

 استراتژیباشند. یک های مثبت هردو ابزار فعال و غیرفعال را دارا میابزار نیمه فعال جنبه

کنترل فعال است. فقط در این حالت محرک کنترلی  کنترل نیمه فعال  شبیه استراتژی

کند بلکه در عوض برای کنترل مشخصات یک وسیله مستقیما نیرویی را به سازه اعمال نمی

شود. انرژی غیرفعال که در واقع یک میراگر غیرفعال قابل تنظیم است، استفاده می

رل نیمه فعال می توانند در تعداد زیادی از کاربردهای عمرانی همانند کنترل های کنتاستراتژی

های کنترل نیمه فعال از نظر ماهیت استهالکی ذاتاً فعال و غیر فعال به کار روند. استراتژی

کنترل نیمه فعال به  های. استراتژی[8]باشنداندازی میپایدار و نیازمند به انرژی کمی برای راه 

های کنترل فعال با آنها مواجهند موفق هایی که استراتژیحل تعدادی از چالشخصوص در 

باشند. مطالعات باشند، چرا که این ابزار کم انرژی، ایمن در برابر خرابی و قابل اعتماد میمی

های کنند که کنترل نیمه فعال می تواند به طور بالقوه به اکثر عملکردبسیاری بیان می

 فعال دست یابند.  های کامالسیستم

های کنترل نیمه ای معرفی گردید. سیستماین مفهوم برای کنترل پاسخ لرزه 1990دردهه 

اند. اما از آنجایی که میراگرهای نیمه های کنترل غیر فعال گسترش یافتهفعال کمتر از سیستم

 سه با میراگرهای کنترل غیر فعال و فعال را با هزینه اضافی کم در مقایفعال مزایای سیستم

ای کنند، به نظر می رسدکه روش موفقی برای کنترل پاسخ لرزههای غیرفعال ترکیب می

 های مهندسی عمران باشند.سازه

فعال عبارتند از: جرم میراگر هماهنگ شده نیمه فعال، های کنترل نیمهبرخی از مکانیزم

های ارتعاش مه فعال، جاذبمیراگرهای مایع تنظیم شده نیمه فعال، میراگرهای اصطکاکی نی



، میراگرهای  (ER. ابزار کنترل سختی نیمه فعال ، میراگرهای الکترورئولوژیک )10نیمه فعال

 ( ، میراگر سیال ویسکوز نیمه فعال. MRمگنتورئولوژیک )

  هیبریدیهای کنترل سیستم -4- 1-3

توانند با هم ترکیب میده در باال گاهی شهای کنترل توضیح داده سه گروه اصلی سیستم

های کنترل آید. سیستمهای کنترل هیبریدی بوجود میشوند که بدین ترتیب سیستم

های کنترل غیر فعال و فعال و همچنین از ترکیب هیبریدی تشکیل یافته ازترکیب ابزار

  .[9-11]رفته اندابزارهای کنترل غیر فعال و نیمه فعال در مقاالت متعددی مورد مطالعه قرار گ

توانند به صورت ترکیبات متعدد با هم ترکیب شوند که های کنترل میسه گروه اصلی سیستم

شود. با توجه به این که کنترل  فعال سازه دارای دو به استراتژی کنترل هیبریدی منجر می

نقص است، اول آنکه عملکرد آن به طور کلی وابسته به مقدار انرژی خارجی است و نیازمند 

باشد. این پیچیدگی کاربرد آنها را های پیچیده میسیستم پردازش سیگنال و حسگریک 

دهد. دوم آنکه جهت کاربرد کنترل فعال محدود نموده و قابلیت اعتماد کنترل را کاهش می

های بزرگ مورد نیاز های مهندسی عمران، ابزار تولید نیروی بزرگ یعنی محرکبرای سازه

ای صدها و یا حتی هزاران تن وزن دارند، نیروی های مقاوم لرزهازهباشد. از آنجا که سمی

کنترل مورد نیاز باید بیش از صدها کیلو نیوتن باشد تا نیرو میرایی سازه را به طور کافی 

های بزرگی را های حاضر در صنعت، طراحی و ساخت چنین محرکافزایش دهد. تکنولوژی

های کند. سیستمآنها شدیداً کاربرد آنها را محدود میهای باال عملی نموده است اما هزینه

شوند، های کنترل فعال و غیر فعال حاصل میابتکاری کنترل هیبریدی که با ترکیب تکنیک

ها )غیرفعال و فعال( با هم کار کنند ، اند. وقتی این تکنیکتوجه زیادی را به خود جلب کرده
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شود. یک فیت توسط دومی )فعال( تأمین میقابلیت اعتماد توسط اولی )غیرفعال( و ظر

های هر یک را بر سیستم کنترل هیبریدی مزایای هر دو تکنیک را حاصل نموده و محدودیت

های کنترل فعال عموماً نیاز های کنترل هیبریدی نسبت به استراتژیسازد. استراتژیطرف می

 ها، عملکردی فراهم میراتژیبه انرژی کمتری دارند، اگرچه هنوز قابل توجه است. این است

 های کنترل فعال و غیر فعال محدود می باشد.که توسط استراتژی کنند

وری از پتانسیل آنها و های کنترل هیبریدی توسط محققین زیادی به منظور بهرهاستراتژی

های سیستم .[12]بررسی شده اندافزایش بازدهی و قابلیت اعتماد کلی سازه کنترل شده، 

توانند بعضی از کنند، میهیبریدی به دلیل آنکه در آن چندین وسیله کنترلی عمل میکنترل 

کند را بر طرف ها و قیود موجود در هر سیستم، هنگامیکه به تنهایی عمل میمحدودیت

تواند حاصل شود. عالوه بر این سیستم کنترل نمایند. بنابرین سطوح عملکرد باالتری می

به سیستم کامال فعال قابل اعتماد تر باشد اگرچه اغلب پیچیده تر هیبریدی می تواند نسبت 

 است.

باشد که جرم میراگر می HMD ترین ابراز کنترلی برای کاربردهای عمرانی در مقیاس کاملرایج

-1) کند که در شکل( را با یک سیستم کنترل فعال ترکیب میTMDهماهنگ شده غیر فعال )

 [.13]تده اس( نشان داده ش 8

 

 سیستم جرم میراگر هیبریدیطرح کلی  -8-1 شکل

 هدف و ضرورت تحقیق -1-4



با توجه به اینکه سیستم های کنترل فعال سازه ها چندین سال است که بعنوان روش نوین در 

های حساس در مقابل زلزله و افزایش ایمنی اینگونه از سازه ها مطرح است لذا با طراحی  سازه

سیستم های کنترل سازه ها الزم است که موضوع طراحی این سیستمها نگرش کاربردی به 

بطور دقیقتر و کاملتر مورد بررسی قرار گیرد. در روشهای پیشنهادی بر اساس استفاده از 

نیروهای کنترل بصورت و سایر الگوریتمها که تابع عملکرد دارند،  الگوریتم کنترل بهینه آنی

شند. با توجه به اینکه ماتریسهای وزنی در عملکرد این تابعی از ماتریس های وزنی می با

 لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر ماتریسهای وزنی در کارایی و .سیستمها دخالت دارند

بهینه می باشد که در این راستا به طراحی بهینه و کاربردی این سیستم پرداخته  مقدارتعیین 

ها عموماً وارد ناحیه غیر خطی ای قوی سازههاز طرف دیگر تحت اثر تحریکات لرز .خواهد شد

تر موضوع کاربرد سیستم کنترل فعال،  تر و کاربردیخواهند شد. بنابرین جهت بررسی کامل

جدیدی از  یها انجام پذیرد که امروزه شاخهها با فرض رفتار غیر خطی سازهبایستی بررسی

 سیستم کنترل فعال طراحییی باشد. همچنین در خصوص کاراتحقیقات در این زمینه می

ی مطالعات در ادامه ها با رفتار غیر خطی  مطالعات زیادی صورت نگرفته است.برروی سازه

های خطی و غیر خطی، با های کنترل فعال در سازهقبلی انجام گرفته در مورد کاربرد سیستم

در  ،شوندی غیر خطی میهای شدید که وارد ناحیهها تحت اثر زلزلهتوجه به رفتار واقعی سازه

فعال، در  سیستم کنترل در کارایی  ماتریس های وزنی اثر به موضوع بررسی پژوهشاین 

        شود.های غیر خطی پرداخته میسازه

 پژوهشساختار  -1-5

بررسی اثر ماتریسهای وزنی در طراحی و عملکرد سیستمهای کنترل فعال به  پژوهشدر این 

غیرخطی پرداخته خواهد شد. برای این منظور الزم است که به طراحی بر روی سازه های 

این  بهینه سیستمهای کنترل فعال برای ترکیبات مختلف ماتریسهای وزنی پرداخته شود.



ها فصل آماده گردیده است. فصل حاضر که در آن  کلیاتی در مورد کنترل سازه 4پایان نامه در 

ها به طور اجمالی مرور گردید.  در فصل دوم ازههای مختلف کنترل سداده شده و روش

فصل سوم گردند. در معرفی میغیرخطی  یهاسازهبرای های مختلف کنترل فعال الگوریتم

 چهارم باشد. در نهایت در فصلمی پژوهشمربوط به مطالعات عددی جهت ارزیابی اهداف این 

 ارائه شده است. و پیشنهادات بحث درمورد نتایج تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دومفصل 

 کنترل فعال سازه های با رفتار غیر خطی



 

 

 

 

 

 کنترل فعال سازه های با رفتار غیر خطی

 مقدمه -2-1

و تئوریهای  اند  توسعه یافته تئوریهای اولیه کنترل فعال عمدتاً برای سازه های با رفتار خطی 

االستیک به علت حجم زیاد محاسبات و عددم کنترل برای سازه های با رفتار غیر خطی و غیر 

از طدرف دیگدر  وجود روشهای مشخص برای حل دقیق معادالت غیر خطی ، محدود می باشد.

اکثر ساختمانها در مقابل زلزله های شدید دچار تغییر شکل های بزرگ و تسلیم شده بنابراین 

ی از سازه ها به ازای تغییر هم چنین تعداد .دارای رفتار غیر خطی یا غیر االستیک خواهند شد

شکل های بزرگ وارد ناحیه با رفتار غیر خطی و غیر االستیک می شوند هم چندین بعضدی از 

سیستم های کنترل غیر فعال و کنترل دوگان نظیر سیستم جداسازی سازه از پایه بده خداطر 

تم هدا ایجداد تغییر شکل های زیاد دارای رفتار غیر خطی بوده یا اینکه در برخی از این سیس

تغییر شکل های خمیری بعنوان عاملی برای جذب انرژی در نظر گرفته می شدوند، لدذا  ایدن 

سیستم ها دارای رفتار هیسترسیس و غیر خطی می باشند. بنابراین استفاده از سیستم هدای 

کنترل فعال در سازه های با رفتار غیر خطی، غیر االستیک و هیسترسیس یکی از بحث هدای 

 کنترل سازه ها می باشد.  مهم در

های غیدر خطدی هدم ای کنترل فعال در حالت خطی، برای کنترل سازهه تعدادی از الگوریتم

-16]اسدت های غیر خطی هم بکار برده شدهبررسی شده است. روش کنترل پالس برای سازه

به های غیر خطی االسدتیک مقددار ضدرارائه شده برای سازه اولیه کنترل پالس در روش .[14



بصورت رابطة غیر خطی از سرعت بیان شده است که ضریب تناسب بصدورت تجربدی تعیدین 

باشدد. در ادامده روش قبلدی، روش جدیددی بدرای این نوع کنترل غیر بهینده می شده است

 tهای غیر االستیک ارائه شده که در این روش، پاسخ یک سداز  غیدر خطدی در لحظده  سازه

ttمان گیری شده و پاسخ در زاندازه  بیندی شود. در صورتیکه پاسدخ پیشتخمین زده می

ttشده در لحظه    از یک حد مجاز تجاوز نماید ضربه مربوط به کنترل اعمال خواهد شد که

ttمقدار این ضربه بر این اساس که پاسخ در لحظه    ،به حددود مجداز کداهش پیددا کندد

چنین روش کنترلی غیر بهینه خواهد بود. الگوریتم کنترل بهینه آنی کده  ،محاسبه خواهد شد

های غیر خطی برای سازه [ 17]های خطی ارائه شده است و همکارانش برای سازه Yangتوسط 

انجدام [ 18]رانش و همکدا  Yangو غیر االستیک هم توسعه داده شده است. در مطالعاتی که 

 –بسته، حلقه -در سه حالت کنترل بهینه آنی حلقه  -Wilsonدادند با استفاده از روش عددی

ایدن روش بدردار کنتدرل براسداس  در .باز به تعیین بردار کنترل پرداختند –باز و حلقة بسته 

کنترل سداده و قابدل اعتمداد  شود. این روشماتریس سیستم تعیین می پاسخ سازه و تخمین

های شدید وارد حوز  هائی که در زلزلهبرای محاسبات همزمان بوه و برای کاهش ارتعاش سازه

چنین می توان با اسدتفاده از روش ارائده شدده پاسدخ باشد و همشوند موثر میغیر خطی می

و همکارانش ،  Yangرا به حوزه خطی محدود کرد. در ادامه تحقیقات انجام شده توسط  سازها

های غیر خطی، ای از روش کنترل بهینه آنی ارائه شد که برای کنترل سازهشکل تصحیح یافته

-روندگ باشد. دراین روش با استفاده از روش عددیغیر االستیک و کنترل دوگان مناسب می

در  سدازهبراساس پاسخ tمرتبه چهارم برای حل معادالت، پاسخ سیستم در هر لحظه  11 یکوتا

ttلحظه   وt2t   در این روش بردار نیروی کنترل در لحظه . [19]بیان شده استt  فقدط

بستگی دارد، لذا نیازی به مشدخص کدردن مداتریس  tگیری شده در لحظه به پاسخهای اندازه
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های با رفتار توان در کنترل سازهاز روش ارائه شده می .باشد )برخالف روش قبلی(سیستم نمی

نتایج بدست  .باشند استفاده نمودخطی که دارای ماتریس سختی و میرائی وابسته به زمان می

  دهددهای کنترل دوگان نشان میای سیستمبودن روش فوق را درکاهش پاسخ لرزهآمده، موثر

. Wong [21-20 ]آنی و روش کنترل خطی بهینه را برای کنتدرل  روش کنترل پیش بین بهینه

فعال سازه های غیر خطی و غیر االستیک پیشنهاد داده اند. هدم چندین از روشدهای کنتدرل 

  و Bani-Hani . هوشمند هم برای کنترل فعال سازه های غیدر خطدی اسدتفاده شدده اسدت

Ghaboussi فاده کدرده اندد ر سازه های غیر خطی اسدتل گز شبکه عصبی برای طراحی کنترا

[23-22]. 

با توجه به اینکه در سازه های غیر خطی با ورود به ناحیه رفتار غیدر خطدی بعلدت تغییدر در 

ماتریس سختی عوامل عدم قطعیت در تعیین مقدار دقیق ماتریس سختی وجود دارد که تأثیر 

پارامترهدا  و هم چنین ممکن است تاثیر برخی [24]آن باید در کنترل فعال در نظر گرفته شود

در مدلسازی در نظر گرفته نشوند، در اینگونه سازه ها استفاده از روشهای ارائده شدده بدرای 

سازه های با رفتار خطی با فرض ثابت بودن پارامترهای سیستم ممکدن اسدت باعدث کداهش 

از  شدید کارایی سیستم کنترل و حتی ناپایداری آن شود. برای بررسی این مسدائل اسدتفاده

از روشهای کنترل مقاوم . [52]پیشنهاد شده است   13و کنترل تطبیقی 12کنترل مقاومروشهای 

اشاره کرد که قادر است با در دست داشتن یدک مددل  14می توان به روش کنترل مود لغزشی

ریاضی غیر دقیق و ساده انگاشته شده سیستم را بخوبی کنترل نماید. در استفاده از تعددادی 

مکانیزمها با ساختار متغیر نظیر مکانیزمهای با سختی و میرایی متغیر که مستلزم اسدتفاده از 
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د لغزشی عملکرد مناسبی نشان داده است روشهای کنترل غیر خطی می باشد روش کنترل مو

[26.] 

Chang  وYang وشی را برای کنترل فعال سازه های خطی بر اساس استفاده از روش کنتدرل ر

ارائه نمودند کده در آن تدابع عملکدرد بصدورت تدابعی از  15روش عددی نیومارکبهینه آنی و 

و  Bahar ه تحقیدق فدوق. در ادامد[27]سرعت و تغییر مکان سازه در نظر گرفته شدده اسدت

و کنترل بهینه آنی را بجای روش عددی نیومارک بکار برده و  -θWilsonروش  [28] همکارانش 

الگوریتمی را برای کنترل فعال سازه های خطی کده در آن تدابع عملکدرد بصدورت تدابعی از 

سرعت، تغییر مکان و شتاب سازه می باشد ارائه نمودند. در این پدژوهش هدر دو روش فدوق  

 ی شوند. برای کاربرد در سازه های غیر خطی توسعه داده م

 در این پژوهش لگوریتم کنترل فعال استفاده شده ا-2-2

یرخطی غهای با رفتار ی آنی توسعه داده شده برای سازهالگوریتم کنترل بهینهدر این پژوهش 

 شود: استفاده شده است که بصورت زیر بیان می [29]در مرجع 

 های با رفتار غیر خطی برای سازه روش کنترل فعال بهینه آنی  -2-2-1

 درجه آزادی با رفتار غیر خطی معادالت ارتعاش سازه را می توان بصدورت زیدر  nبرای سازه  

 تعریف کرد:

          gSD Xtttt  MeDuXFXFXM 
                                                             (2-1)  

ماتریس جرم ،  n×nMکه 
n×1

DF  و
n×1

Fs  داخلی سختی و میرایی سازه،بردار نیروهایgX شدتاب

بردار  n×1]1-, …1-, 1-=[Teرها و گ بردار محل کنترل n×mDبردار نیروی کنترل،  m×1u(t)خارجی، 

 باشد. گر میتعداد کنترل mانتقال شتاب پایه به جرمها می باشد. 
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DF  وSF  را در گام زمانیk :می توان بصورت زیر نوشت 

 1kk

*

1kDD 1kk  


XXCFF                                                                                     (2a-2 ) 

 1kk
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1kSS 1kk  


XXkFF                                                                                      (2b-2) 

ماتریس های میرایی و سختی مماسی بوده که در هر گام زمانی از روابط زیر بدست  K*و  C*که 

 آیند: -می
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 بصورت زیر نوشته می شود: k-1و  k( در گام زمانی 1-2معادله )

1kgSD1k
1k1k1k

X  


DuMeFFXM                                                                      (4-2) 

kgSDk
kkk

X DuMeFFXM                                                                                 (5-2) 

 ( می توان نوشت: 5-2( از معادله )4-2با کسر معادله )

 که 

)t()t()t()t( FXkXCXM
**                                                                        (6a-2) 

1kk)t(  XXX                                                                                                        (6b-2)    

 
1kk)t(  XXX                                                                                                       (6c-2) 

1kk)t(  XXX                                                                                                       (6d-2) 

  ]uu[DXX(Me)t(F 1kk1gkgk                                                                       (6e-2) 

عددی نیومارک روش -1-1-2-2  

( با روش عددی نیومارک بدست می آیند بصورت زیر 2-1پاسخهای سازه که از حل معادله )

 می باشد:

k1kk
XXX 


                                                                                              (7a-2) 

        
k1k1kk 465 aaa1 XXXX 
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a XXXX 


      (7c-2) 

                                                                                                   k

1*
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       (7d-2) 

                                                                                                       که پارامترهای معادالت فوق از روابط زیر بدست می آیند:                       
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ta                                                                    (10d,e,f-2)    

δ  وγ  پارامترهای روش نیومارک می باشند که باید بصورت مناسبی انتخاب شوند تا پایداری

 در حل

 معادالت ارتعاش حاصل شود.

تابع عملکرد سیستم کنترل فعال  -2-1-2-2  

بصورت  kدر هر گام زمانی برای حالت پسخور کامل پاسخها، تابع عملکرد سیستم کنترل فعال 

زیر تعریف می شود که شامل ترمهای مربوط به تغییر مکان، سرعت، شتاب و هم چنین نیروی 

کنترل می باشد. ماتریس های 
n×n

1Q  ، 
n×n

2Q  و
n×n

3Q  ماتریس های نیمه مثبت معین مربوط به

 ماتریس مثبت معین مربوط به جریمه نیروی کنترل می باشد. m×mRجریمه پاسخ سازه و 

 k

T

kk3

T

kk2

T

kk1

T

kk
2

1
J RuuXQXXQXXQX                                                      (11-2)   

تعین نیروی کنترل-3-1-2-2  

نیروی کنترل از کمینه سازی تابع عملکرد فوق تعیین می شود. برای اینکار معادله هامیلتون  

نیروی  ،بصورت زیر( تشکیل شده و از کمینه سازی آن 2-12در هر گام زمانی بصورت معادله )

 کنترل تعیین می شود. 
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2 aaa1 XXXXλ    

  k11k21k3k
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3 aaa1 XXXXλ  
                 

 که در آن:

3,λ2λ1,λ           .ضرایب الگرانژ می باشند = 

برابر صفر قرار داده ( نسبت به متغیرهای مسئله مشتق جزئی گرفته شده 2-12از معادله )

 میشود:
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02k2  λXQ                                                                                                              )2-15(   

03k3  λXQ                                                                                                              )2-16(               

  0aa 31241

T*

n
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λλλKDRu                                                                        )2-17(  

0k1kk   XXX                                                                                                    )2-18(

                                                             )2-19(   0aaa1 k41k61k5k   XXXX   

(20-2)                                                              0aaa1 k11k21k3k   XXXX  

( 2-21رابطه )( نیروی کنترل مطابق 2-17در معادله )  3λو 1λ،2λا جایگذاری مقادیر مربوط به ب

                                                                                                                                 بدست می آید:

   

 k31k24k1

T*

n

T1

k aa
k

XQXQXQKDRu   
                                                   )2-21( 

 ( می توان نوشت: 5-2نیروی کنترل در معادله )با جایگذاری مقدار 



  gSCSDCDk1 kkkkk
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ه اثر سیستم کنترل فعال با پسخور کامدل بصدورت اصدالح در معادالت فوق نشان می دهند ک

 ماتریس جرم و هم چنین نیروهای داخلی میرایی و سختی می باشد.

 استفاده از الگوریتم ژنتیکتعیین ماتریسهای وزنی با  -2-3

که با استفاده از روش عددی نیومارک برای سازه های با رفتار غیر  ی آنیکنترل بهینهدر روش 

بصورت تابعی از  د( تعیین می شو21-2) یهبطانیروهای کنترل که بر اساس ر ،خطی ارائه شده

انتخاب یدک مقددار مشدخص بدرای پارامترهدای ایدن می باشند.  Q2,Q3R,Q,1ماتریس های 

برای سازه و در نتیجه عملکرد سیستم کنترل فعال ماتریسها، مقدار نیروی کنترل اعمال شده 

ی انتخاب این ماتریسها بطوریکه پاسخ سازه تا یدک دهد. بنابراین نحوهرا تحت تاثیر قرار می

باشدد. در مطالعدات قبلدی بدرای حد مشخصی کاهش پیدا کند از اهمیت خاصی برخوردار می

 [30و همکدارانش ] Yang  شده است. انتخاب این ماتریسها استراتژیهای مختلفی بکار گرفته

برای تضمین پایداری سازه کنترل شده، روشی را بر پایه اسدتفاده از روش مسدتقیم لیداپونف 

جهت تعیین ماتریس های وزنی ارائه نمودند که در حالت خاص این ماتریس ها بصورت تابعی از 

جرم و سختی سازه قابل تعریف می باشند. همچندین در پدژوهش هدای قبلدی انجدام یافتده 

ای تعیدین  بر اساس فرضیات سداده کنندده یا [28]استفاده از سعی و خطا پارامترهای فوق با

در این پژوهش جهت افزایش کارایی سیستم کنترل فعال روشی بدرای تعیدین . [27]شده اند

شده که در این روش با بهینه سازی یک تابع هدف ماتریس  ستفادها Q2,Q3R,Q,1ماتریس های 

  . [29]های فوق تعیین می شوند



 

ی پارامترهای فرمهای مختلف برای ماتریسهای وزنی در نظر گرفته شده و با تعیین مقدار بهینه

 شود. این ماتریسها، به بررسی تاثیر این ماتریسها در عملکرد سیستم کنترل فعال پرداخته می

 :دمسئله بهینه سازی برای تعیین ماتریس های وزنی بصورت زیر تعریف می شو

(2-a23     )                                                                         R,3Q,2Q,1QFind                     

(2-b23 )                                                                           )pv,…2,v1v(Ψ       Minimize  

(2-c23    )                                                                    0= )pv…,2,v1(v iSubject to:      h 

(2-d23        )                                                                 0≤)pv…,,2,v1(vjg                                           

برداری است که تابع هدف و هم چنین محدودیت های مسئله بهینه  p,..v2,v1V=(v(بردار 

تعریف می شوند که با توجه به مسئله مورد نظر  v2v….,pv,1سازی بصورت تابعی از اعضاء آن 

ممکن است شامل بردارهایی نظیر نیروی کنترل، تغییر مکان، سرعت، شتاب، و .... سازه باشد. 

Ψ چنین نیروی کنترل می باشد. توابع  هم تابعی از پاسخهای سازه و همi, hig   به ترتیب

محدودیت های مساوی و نامساوی بوده که ممکن است شامل معادالت ارتعاش سازه و هم 

 چنین محدودیت بر روی پاسخهای سازه باشند. 

 گیرد:گرها در دو مرحله انجام می روش بهینه سازی کنترل در این 

در گام اول با استفاده از روش کنترل بهینه آنی با بهینه سازی تابع عملکرد ارائه شده در  (1

ه در هر لحظه بصورت تابعی از پاسخهای سازه و هم چنین نبهی ( کنترل11-2)معادالت 

 تعیین می شوند. Q2,Q3R,Q,1ماتریس های وزنی 

-2( تا)a23-2ه در معادالت )تعریف شددر گام بعدی با استفاده از حل مسئله بهینه سازی  (2

d23) .مقادیر بهینه ماتریس های وزنی تعیین می شوند 



و هم چنین مسئله بهینه سازی بصورت بوده غیر خطی  سازهمعادالت ارتعاش اینکه با توجه به 

، استفاده از روشهای معمولی بهینه سازی برای طراحی بهینه استتعریف شده  غیر خطی

، لذا استفاده از الگوریتم های جدید بهینه سازی باشدمی زیادی گر دارای پیچیدگیکنترل

لذا در این پروژه بهینه سازی سیستم کنترل و طراحی  نظیر الگوریتم ژنتیک ضروری می باشد.

و  جهت سهولت گرها با الگوریتم ژنتیک انجام یافته که در آن از کدگذاری حقیقیبهینه کنترل

 استفاده گردیده است.  سرعت همگراییجهت افزایش استراتژی برگزیده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The effect of weighting matrices in designing and performance of active 

control systems on nonlinear structures 

   

Abstract:  

 

In this research the effect of weighting matrices of performance index on the 

performance of active control system in reducing the seismic response of nonlinear 

frames has been studied. For active control of nonlinear frames, Newmark based 

nonlinear instantaneous optimal control algorithm has been used by considering full 

feedback of response and related weighting matrices in performance index. To 

reduce the maximum drift of structure to a specified value, the optimum value of 

weighting matrices parameters, have been determined based on defining an 

optimization problem and using Genetic Algorithm (GA) to solve it. For numerical 

analysis, an eight-story bilinear hysteretic frame subjected to a white noise excitation 

and for different arrangements of weighting matrices and feedback of response, 

active control system has been designed. Base on the results, it can be said that using 

GA to determine the optimum set of weighting matrices has been effective regarding 

its simplicity and convergence behavior. Also, it has been shown that the efficiency of 

applied active control algorithm in minimizing the maximum required control force 

to reduce the maximum drift to below an desired level under specific excitation, has 

not been affected by the type of weighting matrices while the location of actuator and 

response feedback arrangement have been more effective. In this case study, for all 

types of weighting matrices, for minimizing the maximum required control force to 

reduce the maximum drift to a desired level optimum case has been applying control 

force on top floor and using the full feedback of response in determining the control 

force.   

Key words: Active control; Instantaneous Optimal Control; Weighting Matrices; 

Genetic Algorithms; Earthquake; Response feedback  
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