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 :چکیده

های میراگر جرمی هماهنگ شده غیر فعال نظیر دامنه فرکانسی محدود و مشکالت با توجه به محدودیت

( که در آن از ابزارهایی با SATMDمیراگر جرمی هماهنگ شده نیمه فعال ) نامیزان شدن، مکانیزم

ها مورد مطالعه و اد شده و عملکرد آن بر روی سازهپیشنه ،شودمیرایی یا سختی قابل کنترل استفاده می

( برای بهبود عملکرد میراگر MTMDبررسی قرار گرفته است. از طرف دیگر میراگر جرمی چندگانه )

به لحاظ کاربردی، در این  MTMDجرمی پیشنهاد شده است. با توجه به قابلیت موجود در مکانیزم 

زیابی کارایی استفاده از این مکانیزم میراگر جرمی چندگانه تحقیق به موضوع بررسی نحوه طراحی و ار

جهت تعیین  شود.های غیرخطی پرداخته می، در سازهبا میرایی قابل کنترل (MSATMD) نیمه فعال

مقادیر ضریب میرایی در هر لحظه، الگوریتم کنترل نیمه فعال براساس قانون کنترل بهینه برشی و 

 با استفاده از روش عددی نیومارک جهت کاربرد در سازه های غیر خطی ی آنیالگوریتم کنترل بهینه

 با رفتار دو خطی و هیسترسیس ی فلزیطبقه 8توسعه داده شده است. برای این منظور قاب برشی 

 تحت اثر ارتعاش اغتشاش سفید قرار گرفته و با انتخاب مقادیر مشخصی برای پارامترهای میراگر جرمی

برای بهینه کردن کارایی  .به طراحی سیستم کنترل نیمه فعال پرداخته شده است و میرایی(سختی  )جرم،

همچنین  اند.این سیستم، پارامترهای الگوریتم کنترل نیمه فعال با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعیین شده

، عملکرد مکانیزم به منظور ارزیابی بهتر کارایی مکانیزم میراگر جرمی هماهنگ شده نیمه فعال چندگانه

هماهنگ شده غیر فعال منفرد، چندگانه، و نیمه فعال منفرد نیز بررسی شده و نتایج با های میراگر جرمی

 هم مقایسه گردیده است.

نتایج نشان می دهد که الگوریتم کنترل بهینه ی آنی با استفاده از مفهوم کنترل بهینه برشی برای 

-دارای عملکرد مناسبی میخطی ه فعال چندگانه سازه های غیرمیراگر جرمی هماهنگ شده نیمطراحی 

در  MSATMDدهد که در اکثر موارد نتایج بدست آمده تحت زلزله های تست نشان می همچنیناشد. ب

مشابه  MSATMDاست. در صورتیکه عملکرد  داشته یمشابه یا بهترعملکرد مقایسه با سایر مکانیزمها 

 رای مزایایی نظیر کوچکی حجم و قابلیت اعتماد باال می باشد.سایر مکانیزمها هم باشد، دا

 

 :کلمات کلیدی

قانون کنترل بهینه  ،الگوریتم ژنتیک ،متغیر میرایی ،میراگر جرمی چندگانه نیمه فعال، فعالنیمه کنترل 

 .برشی
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 کلیات پژوهش

 مقدمه -1-1

نظير  نيرويي .باشد داشته خارجي يا داخلي منشاء تواندمي سازه به وارده نيروي به طوركلي

 نظير ديگر، نيروهايي طرف از گردد.مي وارد سازه مستقيم بر طور به و داشته خارجي منشاء باد،

 كرده، منتقل سازه يپايه به زمين طريق از را ارتعاش ن و يا انفجار،ساختما خارج ترافيك اثر زلزله،

شود. مي پايه گفته تحريك به آن، كه يابدمي انتقال طبقات ساير به سازه شالوده از ارتعاشي انرژي

 برابر در سازه مقاوم طراحي باشد.مي آن ارتعاش سازه، به هاي ديناميکي مذكورنيرو نتيجه اعمال

 در آن ناشي از شده ايجاد نيروهاي و ارتعاشات كه گيرد به نحوي صورت بايد ردهبارهاي وا

 نظر، همراه سطح كاربري مورد براي الزم آرامش ايمني و تامين اي، باغيرسازه اي وسازه اعضاي

شود. روش اول اي، دو روش بکار گرفته ميشوند. براي طراحي مقاوم سازه در برابر تحريکات لرزه

ي براي مقاومت در االستيك كافاحي سازه با مقاومت، سختي و ظرفيت تغيير شکل غيرشامل طر

هاي هاي برشي، قاباي از قبيل ديوارهاي سازهباشد. در اين روش با تركيب مولفهبرابر زلزله مي

در برابر بارهاي  ها و خرپاهاي افقي، مقاومت الزمهاي مقاوم خمشي، ديافراگممهاربندي شده، قاب

هاي ديگري از جمله نوع مقاطع ساختمان و شود. همچنين در اين روش مشخصهجانبي فراهم مي

مشخصات مصالح آن نيز اهميت زيادي دارند. بطوري كه مواد شکل پذير نسبت به مواد ترد، به 

اي هاي ديناميکي لرزهدليل برخورداري از ظرفيت اتالف انرژي باالتر، عملکرد بهتري در مقابل بار

زير سازه  اند. عالوه بر اين خاکكه اغلب داراي ماهيت رفت و برگشتي هستند، از خود نشان داده

اي وارد بر اي و بنابراين نيروي لرزهنيز عامل ديگري است كه به شدت بر مشخصات ارتعاش سازه



وش متکي الزم بذكر است كه اين رهاي بوجود آمده تاثيرگذار است. آن و متعاقباً بر مقدار خسارت

اي، يك سطح مشخص و مورد قبول اشد، بطوريکه استهالک انرژي لرزهببر مقاومت ذاتي سازه مي

پذيري و جذب انرژي استفاده از ظرفيت شکل . از اين رونمايدکل و آسيب را ايجاد مياز تغيير ش

ي هاي گشکل خميري و ايجاد مفاصل پالستيك، از ويژو بروز تغيير ايناشي از تحريکات لرزه

ضاً خسارت وارده باشد. اين مفاصل محل تجمع خسارت بوده و بعاساسي طراحي در اين روش مي

هاي كنترل [. روش دوم شامل استفاده از مکانيزم1باشد كه قابل تعمير نيستند ]به سازه طوري مي

ايمني و هاي آن شامل تغييرمکان، سرعت و شتاب براي افزايش كاهش پاسخبه منظور  ارتعاش سازه

هاي ديناميکي سيستم شامل با تغيير مشخصه هاي كنترل پاسخ سازه[. استراتژي2] باشدميآرامش 

سختي و ميرايي آن و يا صرفاً وارد آوردن مستقيم نيروي كنترلي در جهت كاهش اثر نيروي وارده 

هاي اين ايده. دپردازناي ميول مدت اعمال تحريکات لرزهبه سازه و انرژي اعمال شده به آن در ط

اي در چند دهه اخير براي كاهش پاسخ ناشي از بارهاي ديناميکي مطرح شده و كنترل ارتعاش سازه

  Berteroو  Uangاند. بطور كلي در يك سازه رابطه بقاي انرژي ارائه شده توسط به اجرا در آمده

 باشد:( مي1-1) ي[، بصورت رابطه3]

(1-1    )                                                                            

dhsk EEEEE  

 كه در آن:

Eانرژي كل ورودي به سازه ناشي از تحريك : 

kEانرژي جنبشي سازه : 

sEانرژي كرنش االستيك سازه : 



hE: سازه ناشي از تغيير شکل غيراالستيك يانرژي مستهلك شده 

dEوسط ابزار ميرايي الحاقي: انرژي مستهلك شده ت 

 hEو  kE، sE( فقط شامل 1-1) ينخست، طرف راست معادله روشهايي با براي سازه

 -ز طريق كنترل سازها dEگيري است افزودن عبارت همان طور كه از فرمول قابل نتيجهباشد. مي

ي جنبشي، انرژي انرژ هاي رابطه شاملساير مولفه -ابزار ميرايي الحاقيشده توسط  انرژي مستهلك

تيجه منجر به تواند كاهش دهد كه در نتيك را مياالسشکل غير ستيك و مهمتر از همه انرژي تغييراال

 شود.اصلي مي يحفاظت سازه

توان داليل زير را نام ها شده است ميهاي كنترل سازهامل مهمي كه سبب استقبال از ايدهاز عو

 :[4]برد 

I هاي شکل پذير تحت اثر نيروهاي محيطي ناشي از باد سازه: كاهش سطح ارتعاش نامطلوب

 و يا زلزله

IIهاي محيطي.هاي موجود در برابر خطر: بهسازي سازه 

IIIداراي اهميت زياد. يهاي ثانويهاي و سيستم: محافظت از تجهيزات لرزه 

IVهاي محيطي.ها در برابر بارگذاري: ايجاد مفاهيم جديد طراحي سازه 

 سازه در ل ارتعاشکنتر -1-2

[. آنها به 5مطرح گرديد ]  Minai و Koboriاي توسط محققين ژاپني مفهوم كنترل پاسخ لرزه

اي زمين در ارتباط با يك سازه يك نتيجه مهم رسيدند؛ تا زماني كه مشخصات دقيق حركت لرزه

 هوشمند هايزهسا تئوري Minaiاي سازه بايد كنترل شود. تواند پيش بيني شود، پاسخ لرزهنمي



 كرد. تا پيشنهاد را بودند، زلزله بارهاي تحمل براي شده پاسخ كنترل يك ايجاد به قادر كه فعال

Yao  [6 ،] اين سال در اينکه تا نداشت وجود مدوني ها، تئوريسازه كنترل يزمينه در 1972 سال

 اين در. كرد ارائه ،بود شده اي بناسازه كنترل اصول اساس بر كه را منسجم كنترل تئوري يك

 ها، پيشنهادسازه در پايداري يحل مساله جهت زياد پاسخ قدرت با سازه كنترل سيستم يك تئوري،

اي در اياالت متحده نمود. در اين هكمك شاياني به تحقيقات كنترل ساز Yao[. پژوهش 7شد ]

بيني در غير قابل پيشفعال پيشنهاد شد كه رفتار آن مطابق با تغييرات  -پژوهش يك سيستم خطا

هاي مطلوبي كند و در نتيجه پاسخبارگذاري و همچنين شرايط محيطي به طور خودكار تغيير مي

هاي قابل توجهي در [. در ادامه نيز پيشرفت8كند ]ميتحت تمام شرايط بارگذاري ممکن توليد 

ده است. در معرفي شها صورت گرفته و روشهاي متعددي اي سازههاي لرزهكنترل پاسخ يزمينه

هاي كنترلي ترجيحاً استهالک انرژي ناشي از زلزله و باد با اين ابزارها اصل هدف بکارگيري روش

نرژي و نتيجتاً ورود به حالت غيراالستيك بر روي عضوهاي اصلي و حداقل كردن مطالبه استهالک ا

 [.4باشد ]اي نظير تير، ستون ميسازه

  کنترل سازه هایروش - 1-3

 گيرند:چهار گروه اصلي زير قرار مي ها درهاي مختلف كنترل سازهسيستم

تواند به صورت يك سيستمي كه فعال ميهاي كنترل غيرفعال: يك سيستم كنترل غيرسيستم .1

هاي كنترلي كردن نياز به منبع انرژي خارجي نداشته و از حركت سازه جهت ايجاد نيروبراي عمل

ي سيستم هاود. نيروهاي كنترلي به صورت تابعي از پاسخ سازه در محلكند، تعريف شاستفاده مي



ها نشان داده شده است عملکرد اين سيستم ي( نحوه1-1شوند. در شکل )فعال ايجاد ميكنترل غير

. 

 

 [5] هاي كنترل غيرفعالسيستمدياگرام  :( 1-1) شکل

صورت سيستمي تعريف كرد كه توان به هاي كنترل فعال : سيستم كنترل فعال را ميسيستم .2

الکتروهيدروليکي يا  1هاينياز به منبع انرژي خارجي زيادي براي عملکرد محرک معموالً 

باشند، دارد. نيروهاي كنترل بر اساس  نيروهاي كنترلي به سازه مي يمکانيکي كه اعمال كنندهالکترو

هاي سازه يا هر دو را اندازه خپسخورد )فيدبك( گرفته شده از حسگرهايي كه تحريك وارده يا پاس

 هايي دورهاي سازه ممکن است در محلشوند. فيدبك گرفته شده از پاسخكنند، ايجاد ميگيري مي

ها نشان عملکرد اين سيستم ي( نحوه2-1كه در شکل ) گيري شوداز محل سيستم كنترل فعال اندازه

 داده شده است.

                                                 

1- Actuator 



 

 .[5فعال ]های کنترل دیاگرام سیستم :(2-1) شکل

هاي كنترل سيستم پژوهشفعال: از آنجايي كه موضوع بحث اين هاي كنترل نيمهسيستم .3

 ها پرداخته شده است.( به تعريف كامل اين سيستم4-1باشد، در بخش )فعال مينيمه

هاي كنترل توضيح داده شده در باال هاي كنترل هيبريدي: سه گروه اصلي سيستمسيستم .4

د. نآيهاي كنترل هيبريدي بوجود ميهم تركيب شوند كه بدين ترتيب سيستم توانند باگاهي مي

نين از فعال و فعال و همچهاي كنترل غيرتركيب ابزار فته ازهاي كنترل هيبريدي تشکيل ياسيستم

 باشند.ميفعال تركيب ابزارهاي كنترل غيرفعال و نيمه

  فعالکنترل نیمه -1-4

هاي كاهش پاسخ درفعال و فعال را هاي كنترل غيرزاياي سيستمفعال مكنترل نيمه هايسيستم

از طرفي باشند و فعال دارا ميهاي كنترلي غيراضافي كمي در مقايسه با سيستم ينهسازه با هزي

به همين دليل تحت . [9هاي كامال فعال دست يابند ]تواند به طور بالقوه به اكثر عملکرد سيستممي

فعال، شوند و در واقع سيستم نيمهقي ميغيرفعال قابل كنترل يا هوشمند نيز تلهاي عنوان مکانيزم

توانند فعال ميهاي كنترل نيمهسيستم باشد.بيعي تکنولوژي استهالک انرژي غيرفعال ميتکامل ط

هاي كنترل فعال و هيبريدي را بدون نياز به منبع انرژي بزرگ فراهم سيستم پذيري و سازگاريتطبيق



هاي كنترل فعال به اين گونه است كه همانند سيستمهاي كنترل نيمه[. استراتژي سيستم10-13] كنند

همچنان كه  كنند.زه و يا هر دو را اندازه گيري ميهاي سافعال، حسگرها تحريك ورودي يا پاسخ

هاي سازه ممکن است در نيز نشان داده شده است، فيدبك گرفته شده از پاسخ (3-1در شکل )

 گيري شود.فعال اندازهحل سيستم كنترل نيمههايي دور از محلم

 

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

گيري را پردازش كرده و يك سيگنال كنترلي به محرک فرستاده زهاين اندا ،سيستم كنترلي 

ن خواص مکانيکي ابزار از با تغيير داد -فعالغير يمحرک براي تنظيم رفتار وسيلهشود. سپس مي

توجه به اين نکته ضروري است كه نيروي محرک براي د. كنشروع بکار مي -له ميرايي يا سختيجم

اعمال  هاي سختي يا ميرايي سازهفعال و متعاقباً تغيير در پارامتررتغيير خواص مکانيکي ابزار غي

به عنوان  -ها وات ناچيز در حدود ده يتوانند با منبع انرژي الکتريکي ذخيرهشود. بنابراين ميمي

هاي بسيار سخت كه ممکن همچنين در صورت وقوع لرزش عمل كنند.  -مثال انرژي يك باتري 

فعال به كنترل هاي غيرتوانند به عنوان سيستماست منبع انرژي اصلي سازه از دست برود، مي

فعال هاي كنترل نيمهترل فعال، مکانيزمهاي سازه ادامه دهند. عالوه بر اين برخالف سيستم كنپاسخ

كنند، ها مستقيماً به سازه نيرو وارد نميدر صورت عدم عملکرد درست، از آنجايي كه محرک

[. همچنين 10پتانسيل ناپايدار كردن سازه را ندارند. بنابراين از قابليت اعتماد بااليي برخوردارند ]



باشد و عال يعني سادگي ساخت  را دارا ميغيرف ديگر سيستم كنترل اين سيستم كنترلي، مزيت

آن را كه عدم امکان كاهش موثر پاسخ سازه در طول طيف وسيعي از  يفاكتور محدود كننده

هاي كنترل ذكر شده استراتژيهاي رطرف كرده است. با توجه به ويژگيشرايط بارگذاري است، ب

فعال خود معطوف كنند. ميراگرهاي نيمه اخير به اند توجهات بسياري را در ساليانفعال توانستهنيمه

[. سپس موضوع تحقيقات 14پيشنهاد شدند ] 1920ي عنوان كمك فنرهاي اتومبيل در دههابتدا ب در

گسترده در مهندسي مکانيك، عمدتاً براي كاربرد در خودروها، قرار گرفتند. بعدها تحقيقاتي، مفهوم 

چه [. اگر15مطرح نمودند ] سخ سازه تحت تحريك بادفعال را در كنترل پاميراگرهاي نيمه

اند ولي به دليل يافتهفعال گسترش هاي كنترل غيرفعال كمتر از سيستمهاي كنترل نيمهسيستم

 روشني در پيش خواهند داشت. يرسد، آيندهفراوان طي ساليان اخير به نظر ميتوجهات 

دي با رفتار خطي مجهز به آزا درجه n يماتريسي حركت سازه يبه طور كلي معادله

 باشد.( مي1-2) يبه شکل رابطه gX يتحت ارتعاش پايه فعالهاي كنترل نيمهمکانيزم

(1-2)                                                       

    gX)()(  MeXKKXCCXM  tt SASA 

جرم، ميرايي و   nnهاي تيب ماتريسبه تر Kو  M  ،C،  زمان ينشان دهنده t كه در آن

 و مکان، سرعت و شتاب بودهبعدي تغيير nبه ترتيب بردارهاي  XوX،Xباشند. سختي سازه مي

  n

Te  هاي مثبت به ترتيب ماتريس SAKو  SACبردار انتقال شتاب پايه است.  1,1,...,11

هاي سازه توسط ساس پاسخباشند كه در سيستم كنترلي و بر اميرايي و سختي تابعي از زمان مي

شود ( مالحظه مي2-1) يشوند. همانطوريکه در رابطهفعال، تعيين ميهاي كنترلي نيمهالگوريتم

  ردند :گبندي ميفعال به دو دسته تقسيمهاي كنترل نيمهمکانيزم



 هاي با ميرايي متغير( سيستم2هاي با سختي متغير   ( سيستم1

فعال سختي سازه را جهت فاصله دادن فركانس طبيعي آن اول، مکانيزم كنترل نيمه يدر دسته

زارهاي اب دهد.تشديد، تغيير مي يي از وقوع پديدهاز فركانس تحريك ورودي و بنابراين جلوگير

هاي خاصي از سازه را براي اصالح كه سختي بخش شوندم ميسختي متغير طوري تنظي

خصوصيات ارتعاش طبيعي آن تغيير دهند. بنابراين با  تغيير ماتريس سختي سازه در صورت 

يرايي سازه دوم، م يشوند. در دستههاي آن مين باعث كنترل ارتعاش و كاهش پاسخحركت آ

ري تنظيم كند. ابزارهاي ميرايي متغير طور مياي وارد بر سازه، تغييجهت اتالف انرژي لرزه

تغيير ماتريس ميرايي سازه ه را تغيير دهند. بنابراين با هاي خاصي از سازگردند كه ميرايي بخشمي

شوند. در هر دو دسته هاي آن ميرل ارتعاش و كاهش پاسخدر صورت حركت سازه باعث كنت

هاي مناسب توسط گيري پسخوردها و اعمال فرمانها جهت اندازهحسگرهاي فعال از همانند سيستم

محركها براي تغيير مقادير سختي و يا ميرايي ابزار كنترلي بر اساس الگوريتم هاي كنترلي، استفاده 

 شود.مي

 هدف و ضرورت تحقیق -1-5

هاي كنترل فعال و كنترل غيرفعال را برراي كراهش پاسرخ فعال، ويژگيهاي كنترل نيمهابزار     

كنند. به خاطر ها در برابر بارهاي گوناگون ديناميکي، نظير ارتعاش حاصل از زلزله، تركيب ميهساز

فعال و همچنين نياز به انرژي پايين در مقايسه با سيستم كنتررل عملکرد نسبتاً باالي ابزار كنترل نيمه

طالعرات زيرادي ها بيشتر به اين شاخه معطوف شرده و تحقيقرات و مفعال، در سالهاي اخير توجه

هاي مختلف كنترل نيمه فعال صورت گرفته است. تحقيقرات انجرام شرده در جهت توسعه مکانيزم



هراي كنترلري، هاي مختلف و توسرعه الگوريتمفعال شامل بررسي عملکرد مکانيزمزمينه كنترل نيمه

اي قروي هها با رفتار خطي محدود شده است از طرف ديگر تحت اثر تحريکات لررزبيشتر به سازه

ها عموماً  وارد ناحيه غيرخطي خواهند شد. لذا با نگرش كاربردي تر به سيسرتم هراي كنتررل سازه

سازه ها الزم است كه موضوع طراحي اين سيستمها بطور دقيقتر و كاملتر مورد بررسي قرار گيرد. با 

ركراربرد برراي كنتررل توجه به اينکه مکانيزم ميراگر جرمي نيمه فعال يك مکانيزم ساده و موثر و پ

ارتعاشات سازه ها مي باشد مطالعات براي ارتقاي عملکرد بهتر آن همچنران ادامره دارد. از طررف 

برا  .کرد ميراگر جرمي پيشنهاد شرده اسرت( براي بهبود عملMTMDديگر ميراگر جرمي چندگانه )

هاي در سازه لفعانيمهي ها در خصوص كاربرد ميراگر جرمي چندگانهتوجه به محدود بودن بررسي

هاي شديد كه عموماً وارد ناحيه غيرخطي ها تحت اثر زلزلهغيرخطي و با توجه به رفتار واقعي سازه

در اين تحقيق به موضوع بررسي نحوه طراحي  و ارزيابي كارايي استفاده از ايرن مکرانيزم ميراگرر 

 شود. يهاي غيرخطي پرداخته م(، در سازهMSATMDجرمي چندگانه نيمه فعال)

 ساختار پژوهش -1-6

و ارزيابي كارايي استفاده از مکانيزم ميراگر جرمي  ي طراحير اين تحقيق به بررسي نحوهد    

براي اين منظور الزم  شود.هاي غيرخطي پرداخته مي(، در سازهMSATMDنيمه فعال) يچندگانه

فصل آماده  4اين پايان نامه در  فعال پرداخته شود.نيمه است كه به طراحي بهينه سيستمهاي كنترل 

هاي مختلف ها داده شده و روشگرديده است. فصل حاضر كه در آن كلياتي در مورد كنترل سازه

مختلف  و مکانيزمهاي ها.  در فصل دوم الگوريتمه استها به طور اجمالي مرور گرديدكنترل سازه



عددي جهت ارزيابي اهداف اين فصل سوم مربوط به مطالعات  شده وفعال معرفي نيمه كنترل 

 باشد. در نهايت در فصل چهارم نتايج تحقيق و پيشنهادات ارائه شده است.پژوهش مي
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های الگوریتم و مکانیزم
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های کنترلیالگوریتم و مکانیزم  

 فعالهای کنترل نیمهیزممکان -2-1

ا بازه ملکرد چهار مکانيزم كنترلي در كنترل ارتعاش سدر اين پژوهش به بررسي و مقايسه ع

 :باشندها به صورت زير ميشود. اين مکانيزمرفتار غيرخطي تحت ارتعاش زلزله پرداخته مي

 (TMDي غيرفعال )کانيزم ميراگر جرمي تنظيم شدهم -1

 متغير  ( با ميراييSATMDفعال )ي نيمهکانيزم ميراگر جرمي تنظيم شدهم -2

 (MTMDي چندگانه غيرفعال )کانيزم ميراگر جرمي تنظيم شدهم -3

 ( با ميرايي متغيرSAMTMDفعال )ي چندگانه نيمهمکانيزم ميراگر جرمي تنظيم شده -4

ها و ها، روش كنترل ارتعاش سازه در آناين فصل به بررسي شماتيك اين مکانيزم ادامه كه در

 پرداخته شده است. هازممجهز به اين مکاني ي غيرخطيمعادالت سازه

  فعالغیر یشده جرمی تنظیم میراگر مکانیزم -2-2

هاي كنترل ارتعاشات در سالهاي به عنوان يکي از مکانيزم (TMD)2شده ي تنظيمجرم ميراگر

هاي مختلف تحت اثر نيروهاي ديناميکي مورد استفاده قرار گرفته اخير براي كاهش پاسخ سازه

ها، معموالً به ، ابزاري شامل جرم، فنر و ميراگر است كه به سازهشده نظيمي تجرم است. يك ميراگر

                                                 

2 - Tuned Mass Damper (TMD) 



ي اصلي و در ( نشان داده شده است، جهت جذب انرژي از سازه1-2آخر كه در شکل ) يطبقه

گردد. هاي داخلي و غيره( متصل ميناميکي )تغيير مکان، شتاب، نيروهاي دينتيجه كاهش پاسخ

ش استهالک انرژي در سازه به هنگام اعمال نيروهاي خارجي نظير باد و باعث افزاي TMDكاربرد 

به آن از طريق انتقال انرژي ارتعاش  TMDشود. مکانيزم كاهش ارتعاشات سازه با افزودن زلزله مي

پذيرد. به عبارت ديگر فركانس ميراگر به آن صورت مي و استهالک انرژي توسط TMDاز سازه به 

آن فركانس در معرض  گردد كه وقتي سازه دراي تنظيم ميه به گونهفركانس خاصي از ساز

در فاز مخالف شروع به ارتعاش نمايد و بدين نحو  يجرم گيرد، ميراگراي قرار ميتحريکات لرزه

  يابد.انرژي وارد شده به سازه، كاهش مي

 

 [.16آخر ] یدر طبقه TMDمجهز شده به  یسازه :(1-2)  شکل

براي كاهش  1909در سال   Frahmبراي اولين بار توسط  جرمي تنظيم شده تئوري ميراگر

[ و 17] Den Hartogو  Ormondroydحركات سالن كشتي مورد استفاده قرار گرفت. بعدها 

Brock [18 استفاده از ميراگرهاي جرمي تنظيم شده ]هاي ارتعاش سيستم يرا جهت كاهش دامنه

ار دادند و از آن به بعد ميراگرهاي جرمي تنظيم شده براي كنترل تك درجه آزادي مورد مطالعه قر



همچنين  اي و مکانيکي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است.هاي سازهارتعاشات سيستم

ها، هاي بلند، پلدركاربردهاي عملي نيز تعداد زيادي از ميراگرهاي جرمي تنظيم شده در ساختمان

ها در برابر بارگذاري باد نصب شده و مورد نظور كنترل پاسخبه م ها عمدتاً ها و دودكشبرج

 [.19،20اند ]استفاده قرار گرفته

 

 

( cاگر )( آونگ با میرb( آونگ ساده )a: )انواع مختلف جرم میراگر هماهنگ شده :(2-2شکل ) 

تغییر مکانی  ر( جرم میراگfای )(میراگر چند مرحلهe( دو جرم میراگر )dآونگ معکوس با فنر و میراگر)

(g( جرم نوسانی بر روی تکیه گاه لغزشی )h) [.16]های الستیکی جرم برروی تکیه گاه 

 

هايي از انواع ( نمونه2-2نيز تنوع زيادي وجود دارد. شکل ) TMDاز لحاظ پيکربندي  

 دهد. بهشوند را نشان ميشده كه در كاربردهاي عملي استفاده مي ي تنظيمجرم هايمختلف ميراگر



در سيدني استراليا  3نصب شده است برج سنترپوينت TMDاي كه در آن رسد اولين سازهنظر مي

 از جمله ،باشندمي TMDها در اياالت متحده نيز مجهز به سيستم [. برخي از ساختمان21باشد ]مي

رج [ و ب32در بوستون ] 5[، برج جان هنکاک22در شهر نيويورک ]4كورپسيتي مركز توانها ميآن

 7در برج بندر چيبا TMD. در ژاپن براي اولين بار را نام برد [42در سانفرانسيسکو ] 6ترانز آمريکا

[ نصب گرديد. با توجه به اينکه ميزان 72در اوزاكا ] 8[ و به دنبال آن در برج پل فوناده62،52]

ر مطالعات نظير جرم، ميرايي و سختي بستگي دارد، اكث TMDكاهش پاسخ سازه به پارامترهاي 

 يغيرفعال در زمينه تعيين مقادير بهينه يشده ي تنظيمجرم هايميراگرصورت گرفته در زمينه 

نظير سختي و ميرايي بوده و معيارهاي مختلفي در اين رابطه پيشنهاد شده است  TMDپارامترهاي 

[30-28.] 

 Den-Hartog [28پاسخ سازه ] هاي كنترل شده توسطTMD سينوسي  را تحت ارتعاشات

را براي حالتي كه  TMDمورد مطالعه قرار داد و اصول اوليه و معيارهاي انتخاب مقادير بهينه 

Ayorinde  [31 ،]و  Warburtonاصلي بدون ميرايي در نظر گرفته شده بود را ارائه داد.  يسازه

Tsai  وLin  [32،33 طراحي ] TMDاصلي  يهاي بهينه تحت ارتعاشات مختلف زماني كه سازه

با  TMD يهاي ديگري براي طراحي بهينهباشد را مورد مطالعه قرار دادند. روشداراي ميرايي مي

مجهز به  يتوابع هدف و معيارهاي بهينه سازي مختلفي ازجمله بيشينه كردن ميرايي مؤثر سازه

                                                 

3 - Centerpoint 

4 - Citicorp 

5 - John Hancock 

6 - TransAmerica 

7 - Chiba 

8 - Funade  



TMD [34كمينه كردن تفاوت ،] هاي مابين ميرايي دو مود اول سازه شاملTMD [35 يا ،] كمينه

Chee [73 ]و Wongاند. همچنين [، پيشنهاد شده63تابع انتقال ارتعاش خارجي ]  2Hكردن نرم 

هاي در معرض زلزله را مورد هاي گوناگون انرژي سازهدر كاهش شکل TMDتأثيرات استفاده از 

شخصات ثابت ها با رفتار خطي با مهاي ارائه شده عمدتاً براي سازهاند. اكثر روشمطالعه قرار داده

اند. در گيرد، پيشنهاد شدهاين مشخصات ثابت صورت مي يبر پايه TMDبه طوري كه تنظيمات 

بر اساس  TMDهاي خطي، عموماً مشخصات در سازه TMDبراي طراحي بهينه شده ارائه روشهاي 

( تعدادي از 1-2شود. جدول )فركانس مد مورد نظري كه قرار است كنترل شود تعيين مي

  دهد.كنترل غيرفعال، نشان مي يك وسيلهرا به عنوان ي TMDهاي مکانيزم اربردك

هاي با رفتار غيرخطي هم مطالعاتي صورت گرفته است. در در سازه TMDدر رابطه با كاربرد 

 خطي توجه بيشتر به تأثيرات بکارگيريهاي غيردر سازه TMDاكثر مطالعات در رابطه با كاربرد 

TMD هاي حساسيت براي ارزيابي عملکرد و كارايي غيرخطي و يا انجام تحليل هايدر سازه

TMDاست. ها،  معطوف بودههاي بهينه در اين نوع سازه 

 [.38های عمرانی ]درسازه میراگر جرمی تنظیم شده(: کاربردهای 1-2جدول )



 

Jagadish [ كاهش در پاسخ ساختمان39و همکاران ]آنها طبقه خطي كه در هاي دو طبقه غير

( مطالعه كرده و كاهش 1952)  Taftكرد را تحت زلزله دوم به عنوان جاذب ارتعاش عمل مي

[ ارزيابي اوليه 40و همکاران ]نيا  كيگيري كردند. اول را نتيجه يهاي طبقهقابل توجهي در پاسخ

مل تحت پالستيك كا -هاي تك درجه آزادي با رفتار االستوبراي سازه TMDدر مورد كارايي 



داد زلزله انجام دادند. نتايج بدست آمده كاهش اندكي در شکل پذيري تسليم انباشته شده نشان مي

[ تأثيرات 41] Klingeو  Sladekدر حالي كه كاهش در نسبت شکل پذيري بسيار ناچيز بود. 

TMD ( 1940طبقه با زوال سختي تحت زلزله السنترو ) 25اي يك ساختمان در كاهش پاسخ لرزه

در  TMDتغيير مانده و هاي سازه تقريباً بيگيري كردند كه پاسخو چنين نتيجه را مطالعه كرده

[ تأثيرات مشخصات 24]  Ruizو  Brito‐Soto تأثير بوده است. هاي سازه بيكاهش تغييرشکل

خطي تحت طبقه غير 22 يهاي يك سازهدر كاهش ماكزيمم تغييرمکان TMDزمين لرزه بر كارايي 

در  TMDهاي شديد و متوسط را بررسي كردند. نتايج اين مطالعه نشان داده است كه اگر چه لزلهز

هاي شديد زياد مؤثر نبوده اما تحت زمين هاي سازه غيرخطي تحت زلزلهكاهش ماكزيمم تغييرمکان

م [ نيز با استفاده از الگوريت43هاي متوسط عملکرد خوبي داشته است.  محبي و جغتايي ]لرزه

خطي بر اساس تعريف يك هاي غيربراي سازه TMD يژنتيك روشي براي تعيين پارامترهاي بهينه

هاي تحت زلزلهاند. براي سازهارائه داده را بهينه سازي و كمينه سازي تابع هدف مشخصي يمسأله

عيت دهند، تغييرات در سختي و يا عدم قطهاي متوسط و شديد كه رفتار غيرخطي از خود نشان مي

از حالت تنظيم  TMDنظير سختي و ميرايي ممکن است باعث شود  TMDهاي در تخمين پارامتر

 جرم ميراگرباعث كاهش كارايي آن خواهد شد.  ناميزان شود، كه شده خارج شده و اصطالحاً

فعال بدون شك يك وسيله ساده، قابل اعتماد و ارزان براي كنترل ارتعاشات غير يهماهنگ شده

هاي ثابت و غيرقابل باشد. با اين وجود عملکرد اين سيستم به علت پارامتراي مياي سازههسيستم

غيرفعال در كاهش  ي[. اگرچه كارايي جرم ميراگر هماهنگ شده44باشد ]تغيير ميراگر محدود مي

هاي باشد اما همچنان تحت بارگذاريپاسخ سازه تحت بارگذاري باد مشخص و تأييد شده مي

[. دامنه فركانسي محدود و مشکالت 46،45به طور قطعي مؤثر بودن آن اثبات نشده است ] ايلرزه



باشند فعال ميغير يهاي ذاتي جرم ميراگر هماهنگ شدهدر ارتباط با ناميزان شدن از محدوديت

هاي تنظيمي، حتي در مواقعي كه به صورت [. اين نوع مکانيزم نسبت به مقادير فركانس48،47]

دهد كه عملکرد جرم ها نشان ميباشد. نتيجه برخي از پژوهشراحي شوند، حساس ميبهينه ط

تري را نسبت به باد ميراگر هماهنگ شده در برابر تحريك زلزله كه محدوده فركانسي وسيع

تعدادي از محققين معتقدند كه جرم ميراگر  .خصات زلزله بستگي زيادي داردپوشاند، به مشمي

زلزله موثر است كه زلزله وارد بر سازه داراي  سازه تحت ماني دركاهش پاسخهماهنگ شده تنها ز

هاي اصلي ين يکي از محدوديتا[. بنابر49فركانسي كوچك و مدت زمان طوالني باشد ] يمحدوده

براي  تواند موثر باشد. عالوه بر اينهايي است كه در آن سيستم ميكم فركانس ياين سيستم دامنه

خطي دارند به لحاظ تغيير در مشخصات ديناميکي سازه نظير سختي و تار غيررفهايي كه سازه

را براي يك فركانس يا ميرايي مشخص ميزان نمود. بنابراين استفاده از  TMDتوان ميرايي نمي

TMD گيرد. حتي در صورتي كه  تواند در حالت بهينه قرارها نميدر اينگونه سازهTMD  بر اساس

مشخصي از سازه به صورت بهينه طراحي گردد، با ورود سازه به ناحيه غيرخطي  فركانس يا ميرايي

هاي غيرخطي از حالت بهينه خارج خواهد شد. بنابرين در سازه TMDو تغيير مشخصات آن، 

 TMDدر برابر هر ركورد ارتعاش وجود نداشته و عملکرد  TMDقطعيّت مؤثر بودن استفاده از 

باشد، ارجي ورودي )حداكثر شتاب، محتواي فركانس و ...( ميوابسته به مشخصات ارتعاش خ

مشخصي كارايي مناسب در كاهش  يممکن است تحت اثر يك ركورد زلزله TMDگرچه 

هاي سازه نظير حداكثر تغيير مکان جانبي نسبي، انرژي هيسترسيس انباشته شده و شتاب داشته پاسخ

هاي شديد توان در برابر زلزلهي موثر بوده و نميتا يك حد محدود TMDباشد. همچنين استفاده از 

 كاهش داد. TMDپاسخ سازه را تا حد دلخواه با استفاده از 



 

  TMD مجهز به معادالت حرکت سازه غیرخطی -2-2-1
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، به صورت gX يآخر متصل است، تحت ارتعاش پايه يكه در طبقه TMDمجهز به مکانيزم 
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*بطوري كه 

knK كند. در هر گام زماني تغيير مي  و باشند پارامترهاي روش نيومارک مي

كه بايد به صورت مناسبي انتخاب شوند تا پايداري در حل معادالت ارتعاش حاصل شود. در اين 

گيري طي سيستم به منظور اطمينان از پايداري روش انتگرالپژوهش براي تحليل غيرخ

 [.05انتخاب شده است ] 5.0و 25.0عددي

 

 

 تغیرفعال با میرایی منیمه یشده تنظیم جرمی مکانیزم میراگر -2-3

 جرمي عمولي ميراگرميرايي متغير با استفاده از جايگزين كردن ميراگر م با SATMD مکانيزم

. اين ميراگرهاي شودفعال تشکيل ميبا يك ابزار تنظيم ميرايي نيمه (TMD)ي غيرفعال شده تنظيم

شوند. مفهوم استفاده مي TMDمتغير جهت تنظيم سطح استهالک انرژي به منظور بهبود عملکرد 

پيشنهاد  1983در سال و همکاران  Hrovatفعال اولين بار توسط نيمه يشده تنظيم يجرم ميراگر

كه در آن از اعمال مستقيم نيرو به سازه جلوگيري مي ATMDكه در واقع آنها يك سيستم  [51] شد

ميرايي متغير و با استفاده از  يبا مولفه SATMDسيستم  و [52] هشد را شبيه سازي و معرفي نمود

اين ند تحت باد استفاده كرد. هاي بلرا جهت كنترل ارتعاشات سازه (VO)ابزار اريفيس متغير  يك



و يك القاگر نصب شده بر روي  TMDشامل يك ( نشان داده شده است 3-2كه در شکل )سيستم 

جرم ي اصلي داراي و سازه  dkو سختي dc ، ميراييdmداراي جرم  SATMD .بودي اصلي سازه

m ميرايي ،c  و سختيk باشد. القاگر كه با ميSA  نمايش داده شده نيروي كنترلu كند. را توليد مي

كند كه هميشه با تحريك در حال تغيير بهينه اي تنظيم ميرا به گونه TMDميرايي  uنيروي كنترل 

باشد و نيروي كنترل ، ميmز جرم سازه، ، بسيار كوچك تر ا TMD،dmباشد. از آنجايي كه جرم 

 TMDشود )كه بسيار كمتر از نيروي داخلي استفاده مي TMDفعال براي تغيير نيروي ميرايي 

[ گونه ديگر از 53] Abe  .باشدكمي براي اين تنظيم مورد نياز ميباشد( مقدار انرژي خارجي مي

SATMD مطالعه قرار داد كه از روش آشفتگي ها مورد اي سازهرا جهت كنترل ارتعاشات لرزه

(Perturbation)  جهت تحليل مشخصات مودال يك سازه تك درجه آزادي مجهز بهSATMD  

هاي تقريبي براي ميرايي سيستم را بدست آورد، با اين وجود جهت كاربرد استفاده كرده و جواب

Igusa [54 ]و  Abe. بودده نياز به يك سيستم كنترل خيلي پيچي Abeالگوريتم پيشنهاد شده توسط 

هاي براي تامين نيروتنظيم شده،  يجرم در ميراگر ERاولين مطالعات در مورد استفاده از ميراگرهاي 

کات زودگذر انجام داده و تحت تحري SATMDفعال را با توسعه يك تئوري تحليلي براي نيمه

 ياي كه براي يك سازههضرب هاي حالت گذرا تحت بارهايجهت كنترل پاسخ ER-STMDمکانيزم

هاي چند درجه آزادي را ر گرفت و قابليت تعميم براي سازهيك درجه آزادي مورد بررسي قرا

اين مکانيزم به طور موثري عملکرد بهتري  اين بود كه يدارد، پيشنهاد دادند. نتايج نشان دهنده

 فعال دارد.هاي غيرTMDنسبت به 

 

 



Improving the seismic response of nonlinear steel structures using semi-

active multiple tuned mass dampers 

Abstract:  

 

To overcome the shortcomings of passive tuned mass dampers (TMDs) such as limited frequency 

domain and frequency detuning, semi-active tuned mass damper (SATMD) using variable stiffness 

or damping has been proposed and its performance on structures has been studied. Also multiple 

tuned mass dampers (MTMDs) have been used to improve the efficiency of single TMD. 

Regarding the capability of MTMDs in practical applications, in this paper, designing of multiple 

SATMD (MSATMD) and assessment its effectiveness in reducing the response of nonlinear 

structures has been studied where the semi- active characteristic of the system is achieved by 

modifying the damping. A semi-active control algorithm based on instantaneous optimal control 

using nonlinear Newmark integration method and clipped optimal control concept has been 

developed to determine appropriate command signals for selecting the damping coefficient of 

MSATMD. Also, to optimize the performance of MSATMD, the parameters of semi-active 

algorithm has been determined using genetic algorithm (GA). 

For numerical simulations, an eight-story nonlinear steel shear-building frame with bilinear 

hysteresis behavior subjected to a white noise excitation and by assuming specified values for 

TMDs parameters( mass, stiffness and damping ) semi-active control system has been designed. In 

addition, to better evaluation of MSATMD performance, the efficiency of passive single and 

multiple tuned mass dampers and single SATMD have also been investigated and the results have 

been compared. The results of numerical simulations show the capability of the proposed method 

for determination of control signal in designing MSATMD on nonlinear structures. Also, it has 

been found that under testing earthquakes, MSATMD has worked better or similarly to other 

control systems. In the case which MSATMD works similarly to other types of control 

mechanisms, it has some advantages such as small mass and high reliability.    



Key words: Semi-Active Control; Multiple Semi-Active Tuned Mass Damper 
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Control. 

 


