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 : چکیده

با وجود مطالعات زیاد در مورد کاربرد سیستم های کنترل فعال در کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها، 

مطالعات انجام گرفته در مورد کاربرد این سیستم ها در سازه های با رفتار غیر خطی محدود می باشد. 

سازه های غیرخطی لرزه ای بهبود رفتار  برای  مکانیزم جرم میراگر فعال طراحیدر این پژوهش به 

س یسدو خطی هیستر طبقه برشی با رفتار غیر خطی از نوع 8پرداخته شده است. برای این منظور قاب 

با  استفاده از الگوریتم کنترل بهینه  تحت اثر اغتشاش سفید در نظر گرفته شده و سیستم کنترل فعال

جهت بهینه سازی طراحی سیستم  .طراحی گردیده است جرم میراگر فعالآنی غیرخطی برای مکانیزم 

کنترل فعال به منظور کاهش ماکزیمم تغییر مکان جانبی نسبی به ازای ظرفیت مشخصی از محرک، از 

 الگوریتم ژنتیک توزیع شده استفاده گردیده است.

جرم میراگر  برخی مسائل عملی نظیر محدودیت در ماکزیمم نیروی کنترل و ماکزیمم تغییر مکان جانبی

در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده موفق بودن روش  ATMDفعال در طراحی مکانیزم

کاهش پاسخهای سازه غیر خطی نشان می دهد. برای  ATMDپیشنهادی را در طراحی سیستم کنترل

با را در کاهش پاسخهای سازه غیرخطی در مقایسه  ATMDهمچنین بررسی انجام گرفته برتری مکانیزم 

 ثابت می کند. (ATC) مکانیزم تاندون فعال
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  :اولفصل 

  ها با مکانیزم           پایه های نظری کنترل سازه 

TMD و ATMD 



 

 :کنترل سازه ها -1-1

 مقدمه: -1-1-1

بارهای وارده هدف اين است که سازه های طراحی شده بتوانند ها، طراحی و ساخت سازه در

بطوريکه از لحاظ پايداری و ايستائی و تحمل نمايند، در طول عمر مفید  را و زلزله نظیر باد

ها در مقابل نیروهای وارده، برای طراحی سازهتداول مروش در د. نکاربری دچار آسیب نشو

باشند که پذيری مورد نیاز تامین مقاومت و شکلسازه ها طوری طراحی می شوند که دارای 

بادبنديها  ،های مقاوم متعارف نظیر قابهای خمشی، ديوارهای برشیسیستم برای اين منظور از

ها در تحقیقات بعمل آمده ، رفتار اين سیستمکه با شناخت هرچه بهتر  و... استفاده می شود.

سالهای اخیر طراحی و ساخت در . روشهای مدلسازی و تحلیل و طراحی آنها بهبود يافته است

حساس مثل مراکز درمانی،  ساختمانهای نظیر ساختمانهای بلند، فضائی و های مهمیسازه

ئی همراه با استفاده بهینه از سطح ايمنی باالهدف اين است که به  …  ای ونیروگاههای هسته

  دست پیدا کرد.مواد و کاهش هزينه 

های خاص و راحتی سازه و  ساختمانها ارائه شده برای افزايش ايمنی نوين  يکی از روشهای

باشد که اين های کنترل در طراحی و ساخت ساختمانها میاستفاده از سیستم ،ساکنین

در مقابل بارهای خارجی  ،صورت وجود تکنولوژی الزمها سطح ايمنی مورد نیاز را در سیستم

کنند. در اين روش طراحی اما برای مقابله با نیروهای دينامیکی نظیر باد اعمال شده تامین می

شود تا رفتار سیستم را در مقابل اين اثرات بهبود فزوده میا کننده به سازهو زلزله يك کنترل

 و یبرای بارهای ثقل طراحی استاتیکیيك مرحله رای ای داسازه های سیستم اينگونهبخشد، 

که در فاز طراحی [ 1-3]جداگانه خواهد بود  برای بارهای جانبی  دينامیکی مرحله طراحی

 های کنترل طراحی خواهند شد. دينامیکی، سیستم



دهرد کره از نشران میهمچنین مطالعات انجام يافته بر روی سیستم های کنتررل سرازه هرا 

های موجود در مقابل نیروهای زلزلره و سازی ساختمانتوان برای مقاومکنترل می هایسیستم

رفتار سازه انواع مختلفی بررای در آنها های کنترل و تاثیر عملکرد سیستمنحوة  با توجه بهباد 

 اين سیستم ها به انواع زير تقسیم بندی شده اند: ها ارائه شده است.  اين سیستم

 ها:نترل سازههای کسیستم- 1-1-2

 : 1کنترل غیر فعال- 1-1-2-1

ها قرار گرفته و با شروع در اين حالت، عامل کنترل کننده ارتعاش در محل مناسبی از سازه

تحريك سازه توسط ارتعاش خارجی، وارد عمل شده و بصورت تغییر در پارامترهای سازه نظیر 

ن نوع سیستم کنترلی به دو دسته نمايد. از ديدگاه انرژی ايسختی، جرم و میرائی عمل می

 شوند: کلی زير تقسیم می

دهند انرژی ورودی زلزلره بره اجازه می وغیرفعال هستند که  گروهی از سیستمهای کنترل (1

سازه نفوذ کند، اما به کمك يك مکانیزم مستهلك کنندة انرژی، مقدار زيادی از اين انرژی برا 

ويسکوپالستیك در داخل سیستم کنترل تلف شرده  های  ويسکواالستیك ياشکلايجاد تغییر

های مسرتهلك ها،سیسرتمشرود کره بره ايرن سیستمو مقدار کمی به سازة اصلی منتقل می

 .…گويند نظیر میراگرهای اصطکاکی، میراگرهای ويسکواالستیك ومی2انرژیکننده

بی ايجاد خواهد ترکی که ترکیب آنها با سازه اصلی ، سیستم گروهی از سیستمهای کنترل ( 2

ترکیبی خارج از محدودة پهنای باند  شود تا پهنای باند فرکانسی سیستمکرد که باعث می

ها اين است که فرکانسهای پرانرژی امواج زلزله واقع شود، در واقع ايدة اصلی در اين سیستم

انس پهنای باند فرکانسهای طبیعی ارتعاش سازه طوری جابجا شود تا خارج از محدودة فرک

                                                 

1 Passive Control 

2 Passive Energy Dissipation Systems 



هائی که احتمال وقوع آنها در آن منطقه زياد است، قرار گیرندکه فرکانس زلزله پرانرژی زلزله

 های مکانیکی ژئوتکنیك در غالب هم تابعی از مشخصه

باشد. از می3جداسازی سازه از پايه  ها، سیستمباشد. نمونه بارز اين سیستممنطقه می

،   میراگر هماهنگ شدهتوان به جرمغیر فعال می مکانیزمهای ديگر مربوط به سیستم کنترل

اشاره کرد که تحقیقات وسیع در خصوص بررسی کارائی و عملکرد  مايع میراگر هماهنگ شده 

های واقعی صورت و نحوه طراحی اين مکانیزمها و استفاده از آنها بصورت آزمايشگاهی و نمونه

  .[4- 5ست ]گرفته ا

 : 4کنترل فعال- 1-1-2-2

غییر در طراحی  ت   گیری مجدد، اصالح يا احیاناهای کنترل غیر فعال امکان تصمیمسیستمدر 

ای با مشخصات دينامیکی بر قبلی در حین ارتعاش خارجی وجود ندارد بطوريکه اگر زلزله

قوع پیوندد سیستم کنترل براساس فرض اولیه عمل کرده و چه وخالف انتظار فرض طراحی ب

فرض شده،  ای که رخ داده با زلزلههای دينامیکی زلزلهبین مشخصهبسا در اثر اختالف 

خسارت قابل توجهی متوجه سازه گردد و همچنین مشخصات واقعی سازه با مدل فرض شده 

 های کنترل غیرفعال اين است که پارامترهای سیستمتفاوتهايی خواهد داشت. مشکل سیستم

دريافت اطالعات جديد در موقع وقوع زلزله  کنترل بطور ثابت طراحی شده و ابزاری برای

ندارند لذا براساس طراحی ثابت اولیه واکنش نشان خواهند داد. برای حل اين مشکل از ايده 

ها پیشنهاد شده است. در استفاده شده و کنترل فعال سازه Yao[1] (1972) ارائه شده توسط

                                                 

3 Base Isolation System  

 



ئی در نقاط مختلف آن بصورت ها، پاسخ سازه توسط اعمال نیروهاروش کنترل فعال سازه

  .شودو با توجه به خصوصیات لحظه ای سازه کنترل می 5همزمان

هائی با دو سیستم باربر مختلف هکند که در آينده سازها کمك میايده کنترل فعال سازه

اند و عضوهای طراحی شوند. عضوهای غیر فعال که برای تحمل بارهای معمولی طراحی شده

 دهند.ت سازه را برای مقاومت در مقابل بارهای بیش از حد معمول افزايش میفعال که قابلی

 .[3] ها را میسر سازداد و کاهش هزينهتواند استفاده بهینه از موتلفیق اين دو سیستم می

با توجه به اهداف استفاده از سیستم کنترل فعال برای طراحی اين سیستم ها الگوريتم های 

کنترل مورد استفاده در نحوة عملکرد يك سیستم  الگوريتماست که متفاوتی پیشنهاد شده 

تواند کارايی يك سیستم اهمیت زيادی داشته و از لحاظ عملی يك الگوريتم ساده و موثر می

کنترل را افزايش دهد. براساس تحقیقات انجام شده در زمینه الگوريتمهای کنترل روشهائی 

روش  ، [6-7]ئیست، ترسیم بود و جای دادن قطبهانظیر روش کو براساس کنترل کالسیك ،

نظیر کنترل بهینه، کنترل بهینه پیش بین، کنترل پالس، پالس  بهینه و کنترل  کنترل مدرن

و منطق [ 12-15] 6شامل  استفاده از شبکه های عصبی هوشمندو  [8-6,11]بهینه لحظه ای

 ارائه شده است.    [16-19] 7فازی

نیروی صلی سیستم کنترل فعال، سخت افزار مربوط به ابزار اعمال ی ابخشهايکی از همچنین  

اين  که تحت عنوان مکانیزهای کنترل فعال دسته بندی می شوند. باشد.کنترل به سازه می

افزار وارد کردن نیرو يا بوجود آوردن تغییرات در سخت گر وبخش در حقیقت بازوهای کنترل

  .باشدسازه می

                                                 

1 Active Control  

5 Online  

6 Neural Network  

7 ّ Fuzzy logic  



کره ت کاربردی و آزمايشگاهی تحقیقات روی چندين مکانیزم انجرام شرده برای انجام مطالعا

، ضرمائم 11هراجت ،10جرم محرك فعال،9میراگر فرعالجرم ،8توان به مکانیزم تاندون فعالمی

هر کدام از مکانیزمهای فرو  دارای معايرب و  .[20,6-10,24]. اشاره کرد …و12آئرودينامیکی

توانند مورد استفاده ها میاز سازه گروهیعملی هر کدام در و از لحاظ  بودهمحاسنی در کاربرد 

انرد های واقعی مورد اسرتفاده قررار گرفتهتعدادی از مکانیزمهای فو  در سازهکه  قرار گیرند

[30-25].  

  :13کنترل نیمه فعال-1-1-2-3

ورد انی در تامین انرژی مساختمهای مهمترين مشکل استفاده از سیستم کنترل فعال در سازه

  باشد و ممکن است پديدة اشباع در بازوهای محرك وجود داشته باشد.نیاز در هر لحظه می

برای حل اين مشکل سیستم کنترل نیمه فعال پیشنهاد شده که مهمترين تفاوت آن با 

سیستم کنترل فعال در اين است که نیازی به يك منبع بزرگ انرژی وجود ندارد. در اين روش 

طالعات حاصل از عملکرد سیستم تا لحظه مورد نظر، برای تغییر هوشمندانة شود که افرض می

توانند بصورت تغییر در ها می رود. اين مشخصهپارامترهای دينامیکی سازة اصلی بکار می

پارامتر سختی يا میرائی سازه باشد که هر گونه طراحی کنترلی با اين روش، يك طراحی غیر 

شوند. از های سختی يا میرائی بصورت تابعی از زمان بیان میيسخطی خواهد بود چرا که ماتر

و [ 31-34]ئی و سختی متغیر های بامیراتوان به سازهمکانیزمهای ارائه شده در اين زمینه می

                                                 

8 Active Tendon Control 

9 Active Mass Damper 

10 Active Mass Driver 

11 Pulse 

12 Aero Dynamic Appendages 

13 Semi- Active Control 



الگوريتمهای مختلفی برای کنترل نیمه فعال سازه ها اشاره کرد.  [35]جرم میراگر نیمه فعال 

های ارائه شده برای کنترل فعال شامل دو  ا عموما  مشابه روشاين روشه .اند پیشنهاد شده

دسته کنترل مدرن و هوشمند می باشند که در روشهای مبتنی بر کنترل مدرن، اکثرا  همان 

کاربرد در مکانیزمهای کنترل  جهت روشهای ارائه شده برای کنترل فعال نظیر کنترل بهینه

هم چنین از الگوريتمهای کنترل هوشمند [ 36,10-28,39] .اند نیمه فعال توسعه داده شده

در کنترل نیمه فعال هم استفاده شده [ 42] و شبکه های عصبی[ 40-41]نظیر کنترل فازی 

کارائی استفاده از سیستم های کنترل نیمه فعال با استفاده از الگوريتم ها و مکانیزمهای  .است

نتايج  که [43-45]ه قرار گرفته است مختلف در مقیاس واقعی و آزمايشگاهی هم مورد مطالع

  .بدست آمده موثر بودن اين سیستم را در کاهش پاسخهای لرزه ای سازه نشان می دهد

 : 14کنترل دوگان-4 -1-1-2

های کنترل شده استراتژی کنترل دوگان پیشنهاد جهت افزايش قابلیت اعتماد و کارائی سازه

های کنترل شود که ترکیبی از سیستمه میشده است. سیستم کنترل دوگان به سیستمی گفت

فعال و غیرفعال باشد. با توجه به اينکه دستگاههای کنترلی با ماهیت دينامیکی متفاوت در 

ها و قیدهای موجود در هر يك های کنترل دوگان قادرند محدوديتحال کار هستند، سیستم

کنند کاهش دهند، لذا به های کنترل فعال و غیرفعال را که به تنهائی عمل میاز سیستم

توان دست يافت. بعالوه سیستم کنترل دوگان حاصل، از يك سیستم کامال  کارآئی بیشتری می

تر است. تا به امروز با استفاده از گرچه طراحی آن غالبا  پیچیده بودهتر فعال قابل اعتماد

نا شده است که در پل ب 10ساختمان و  40استراتژی کنترل پسخور در مقیاس واقعی بیش از 
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در  های کنترل دوگانسیستم .[28-29]اکثر آنها از سیستم کنترل دوگان استفاده شده است 

 دو گروه دسته بندی می شود: 

  15دوگان جرم میراگر ( سیستم1

  16(  سیستم دوگان جداسازی سازه از پايه2

های واقعی ه در سازهترين ابزار کنترلی است کپر استفاده (HMD)سیستم دوگان جرم میراگر 

و يك بازوی  (TMD)استفاده شده است. اين سیستم از ترکیب جرم میراگر هماهنگ شده 

شده است. توانائی اين مکانیزم در کاهش پاسخ سازه بستگی به  تشکیلمحرك کنترل فعال 

ومقاومت سیستم نسبت به تغییرات  HMDدارد. برای افزايش راندمان  (TMD)ارتعاش طبیعی 

شود که مقدار اعمال می TMDويت دينامیکی سازه، نیروهائی از طرف بازوی محرك به در ه

برای يك سیستم جرم مستهلك کننده  نیرو و انرژی مورد نیاز بسیار کمتر از مقادير مشابه

 ،[46-47] در سازه های بلند مرتبه  HMDکارائی مکانیزم  باشد.فعال با کارائی يکسان می

در سازه های با رفتار غیر  HMDو استفاده از  [48]موتورهای مختلف با سرو HMDکاربرد 

 مورد بررسی قرار گرفته است.  [49]خطی 

ها برای سازه در  دهد که استفاده از سیستم کنترل دوگان جرم میراگرتحقیقات نشان می 

 [.49]باشد ای موثر، سودمند و عملی میکاهش پاسخ لرزه

ترکیب يك سیستم کنترل غیرفعال جداساز سازه از پايه  ،از پايه ساز سازهسیستم دوگان جدا

ساز را تکمیل نمايد. تا تاثیر سیستم جدا يا نیمه فعال می باشد با يك بازوی محرك کنترلی

قابلیت انطبا  با  درسازی پايه از سازه، سیستم کنترل غیر فعالی است که سیستم جدا

باشد. با افزايش يك هائی میی دارای محدوديتانیازهای متغیر برای کاهش پاسخ سازه
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توان بدون افزايش قابل می ،به يك سازه جدا شده از پايه يا نیمه فعال سیستم کنترل فعال

توجهی در هزينه به سطح باالئی از کارائی دست يافت که از ديدگاه عملی، بسیار جداب است. 

در است باعث کاهش جابجائی بین طبقات با توجه به اينکه سیستم جدا ساز خود به تنهائی قا

ای در ازای جابجائیهای بزرگ مطلق در پايه سازه شود، ترکیب آن با و شتاب مطلق سازه

است به هر دو هدف جابجائی کم بین  قادر يا نیمه فعال، فعال با اعمال نیرو در محل پايه کنترل

ساز پايه های جدانکه غالبا  سیستمکردن جابجائی حداکثر پايه برسد. بعلت ايای و محدودطبقه

دهند، پژوهشگران استراتژيهای خطی يا غیر االستیك از خود نشان میرفتار غیر، از سازه

ای نظیر روش کنترل بهینه لحظه، ارائه شده برای کنترل فعال گوناگون کنترل غیرخطی

کنترل نیمه  يا روشهای ارائه شده برای[ 49-50]های غیرخطی تصحیح شده برای سیستم

 [.45] را در اين مکانیزمها بکار برده اند فعال

 :خطی بر روی سازه های با رفتار غیرجرم میراگر هماهنگ شده غیر فعال و فعال  -1-2

که برای بهبود رفتار ساختمانها در برابر زلزلره پیشرنهاد  مکانیزهای کنترل غیر فعال از جمله 

جرم میراگر هماهنگ شرده  برر  کاربرد .می باشد 17هشده استفاده از جرم میراگر هماهنگ شد

افزايش استهالك انرژی در سازه به هنگام اعمال نیروهای خارجی نظیر براد و  باعث روی سازه

که با يك فنر و میراگر بره سرازه اصرلی  بودهسیستم متشکل از يك جرم  می شود. اينزلزله 

سخ سازه ها در مقابل نیروهای جانبی می تواند عامل کاهش پا TMDوصل می شود. استفاده از 

نظیر جررم، میرايری و سرختی  TMDباد و زلزله شود که میزان کاهش به پارامترهای سیستم 

 بستگی دارد.
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معیارهرای مختلفری بررای  ،نظیر سختی و میرايی TMD برای تعیین مقادير بهینه پارامترهای

[ روشری را بررای تعیرین 51] Den Hartog[. 5]پیشنهاد شده اسرت  سازه های با رفتار خطی

بر مبنای حداقل کردن جابجايی ماکزيمم سرازه وقتری کره برار دينرامیکی  TMDپارامترهای 

[ روابطی را 52] Warburtonهارمونیك به يك سازه يکدرجه آزادی نامیرا وارد شود ارائه کرد.

نیرو بره سرازه برای بارگذاری مختلف نظیر ارتعاش هارمونیك يا ارتعاش تصادفی که به صورت 

اصلی يا شتاب به پايه وارد شوند در حالتیکه در سازه اصلی میرايی وجود داشرته باشرد ارائره 

کرد که اين روابط برمبنای حداقل کردن شتاب سازه اصلی يا کراهش نیرروی وارده بره سرازه 

 ،[53اصلی بدست آمده اند. هم چنین روشهايی بر مبنای افزايش میرائی موثر سیستم سرازه ]

[، يکسان سازی میرايی دو مد اولیره 54نسبت به سازه اصلی] TMDکاهش تغییر مکان نسبی 

حداقل کردن اختالف بین ، TMD [55]سازه و برابر با میانگین میرايی سازه و  -TMDسیستم 

پاسرخهای   2Hو کمینه سازی نررم  TMD [56 ] -میرائی دومد  اولیه ارتعاشی سیستم  سازه 

    ارائه شده است.[ 57] (GA)از الگوريتم ژنتیك سازه با استفاده 

 TMDعموما  مشخصرات  در سازه های خطی، TMDدر روشهای ارائه شده برای طراحی بهینه 

در بنرابراين بر اساس فرکانس مد مورد نظری که قرار است کنتررل شرود تعیرین مری شرود، 

ايی آن بره طرور مروثری صورتیکه تغییر در سختی سازه بخاطر عدم قطعیت  اتفا  افتد کرار

همچنین در سازه هايی که در مقابل زلزله وارد محدوده غیر خطری  .[58] پیدا می کندکاهش 

از حالرت  TMDمی شوند با تغییر سختی سازه، فرکانس ارتعاش سرازه تغییرر پیردا کررده و 

هماهنگ شده خارج می شود، لذا روشهای فو  برای کاربرد در سازه های غیر خطری بصرورت 

در سازه های با رفترار غیرر خطری هرم  TMDدر رابطه با کاربرد وثر کارائی نخواهند داشت. م

 مطالعاتی صورت گرفته است. 



Kaynia [ به بررسی مقدماتی استفاده از 59وهمکارانش ]TMD  در سازه های غیر خطری يرك

تند که نتايج پالستیك در مقابل ارتعاش زلزله های مختلف پرداخ -درجه آزادی با رفتار االستو

Sladek [60 ]و  Klingerحاصله کاهش اندکی را در میزان غیر خطی شدن سازه نشان می دهد.

طبقه با رفترار غیرر خطری و کراهش  25بر روی پاسخ لرزه ای يك سازه  TMDبه بررسی اثر 

را در  TMD( پرداختند که نتايج حاصله غیر موثر بودن 1940سختی تحت اثر زلزله ال سنترو )

 ش پاسخ لرزه ای سازه نشان میدهد.کاه

Soto-Brito  وRuiz [61 به بررسی تأثیر شدت زلزله در کارايی سیستم ]TMD  در سازه های با

طبقه با رفترار غیرر خطری کره  22رفتار غیر خطی پرداختند. آنها به بررسی پاسخ يك سازه 

هرای متفراوت  در روی آن قرار گرفته است، در مقابل زلزلره هرايی برا شردت TMDسیستم 

در کاهش پاسخهای مراکزيمم  TMDپرداختند. نتايج حاصله نشان می دهد که کارايی سیستم 

سازه غیر خطی با افزايش شدت زلزله که سازه بطور گسترده ای وارد ناحیه غیرخطی میشرود 

کاهش می يابد، در حالیکه در مقابل زلزله های متوسط و ضعیف کره سرازه دارای رفترار غیرر 

 در کاهش ماکزيمم پاسخها قابل مالحظه می باشد. TMD تری می باشد کارائیخطی کم

 Lukkunaprasit و Wanitkorkul [62 به بررسی تأثیر اسرتفاده از ]TMD  در کنتررل پاسرخ

لرزه ای ساختمانها در برابر زلزله های با شدت متوسط پرداختند. در اين مطالعه میزان کراهش 

هم چنین انرژی هیسترسیس انباشته شده در سازه های با رفتار  تغییر مکان جانبی ماکزيمم و

 TMDبا رفتار خطی بعنوان تابع هدف در کاربرد سیستم  TMDپالستیك و  -غیر خطی االستو

 است. مد نظر بوده

حساسریت آن بره فرکرانس و  (TMD)يکی از معايب استفاده از جرم میراگر هماهنرگ شرده 

از حالرت میرزان شرده،  TMD. بطوريکه برا خرارج شردن میرايی سازه کنترل شده می باشد

از حالت بهینه خارج شده و کارايی آن در کاهش پاسخهای سرازه کراهش مری  TMDسیستم 



باعث افزايش پاسخهای سرازه  TMDيابد. در اين حالت ممکن است در بعضی موارد استفاده از 

رفتار غیر خطری بره لحراظ  شود. در سازه های با TMDکنترل شده در مقايسه با سازه بدون 

را بررای يرك  TMDتغییر در مشخصات دينامیکی سازه نظیر سرختی و میرايری نمری تروان 

در اينگونه سرازه هرا نمری  TMDفرکانس يا میرايی مشخص میزان نمود. بنابراين استفاده از 

 بر اساس فرکرانس يرا میرايری TMDتواند در حالت بهینه قرار گیرد. در صورت طراحی بهینه 

از حالرت  TMDمشخصی از سازه، با ورود سازه به ناحیه غیر خطری و تغییرر مشخصرات آن، 

 بهینه خارج خواهد شد. 

در سازه های با رفتار غیر خطی  نشان می دهد کره  TMDبررسی نتايج بدست آمده از کاربرد 

 TMDد در برابر هر رکورد ارتعاش وجود نداشته و عملکرر TMDقطعیّت مؤثر بودن استفاده از 

وابسته به مشخصات ارتعاش خارجی ورودی )حداکثر شتاب، محتوای فرکانس و ...( می باشرد، 

ممکن است تحت اثر يك رکرورد زلزلره مشخصری کرارايی مناسرب در کراهش  TMDگرچه 

پاسخهای سازه نظیر حداکثر تغییر مکان جانبی نسبی، انرژی هیسترسریس انباشرته شرده و 

در سازه های با رفتار خطری و  TMDنتايج بدست آمده از کاربرد شتاب داشته باشد. هم چنین 

تا يك حد محدودی موثر بروده و نمری تروان در  TMDغیر خطی نشان میدهد که استفاده از 

کاهش داد. جرم میراگرر  TMDبرابر زلزله های شديد پاسخ سازه را تا حد دلخواه با استفاده از 

18فعال 
)ATMD( هنگ شده با يك سیستم کنترل فعال می باشرد، که ترکیب جرم میراگر هما

  [.63-65پیشرنهاد شرده اسرت ] TMDيکی از مکانیزم هايی است که جهت افزايش کارايی 

 را برطرف کند. TMDبطوريکه استفاده از اين سیستم می تواند يك سری از نواقصات 
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نیرروی آن در  که [28] بوده اين سیستم پر استفاده ترين سیستم کنترل در کاربردهای عملی 

که مقدار اين نیرو می تواند با استفاده از يکی  .اعمال می گردد TMDکنترل بین سازه اصلی و 

از الگوريتمهای کنترل فعال تعیین گردد. الگوريتم کنترل بهینه کالسیك يکی از الگوريتمهای 

اده قرار گرفته کنترل فعال می باشد که بطور گسترده در تعیین مقدار نیروی کنترل مورد استف

[. در اين روش مقدار نیروی کنترل بر اساس بهینه سازی يك تابع عملکرد تعیین مری 6است]

گردد که مقدار نیروی کنترل می تواند بصورت تابعی از سرعت، تغییر مکان و شتاب سرازه در 

هرای [ مقدار بهینره پارامتر66] Yangو  Changنظر گرفته شود. در مطالعه انجام يافته توسط 

TMD  و هم چنین نیروی کنترل از کمینه سازی واريانس تغییر مکان سازه تعیین گرديده کره

در اين روش نیروی کنترل بصورت پسخور کامل از پاسخهای سازه تعريف شده است. اسرتفاده 

در کاهش پاسخ سازه های مختلف در مقابل ارتعاش زلزله و باد مورد بررسری قررار  ATMDاز 

را در کاهش پاسخهای سازه نشران  ATMDريکه نتايج بدست آمده موثر بودن گرفته است بطو

کارايی مکانیزم و دستیابی بره بهتررين عملکررد در کراهش  [ .جهت افزايش67 ,10می دهد ]

از الگوريتم ژنتیك و منطرق فرازی در طراحری بهینره  ATMDپاسخ لرزه ای سازه ها توسط  

ATMD الگوريتم کنترل فعال بر پاية منطق فازی  ن روشها [. در اي68 ,19] استفاده شده است

تعريف شده که از الگوريتم ژنتیك جهت بهینه سازی توابع منطق فازی استفاده شرده اسرت. 

بخصروص در  ATMDبررسیهای انجام يافته قابلیت الگوريتم منطق فازی را در طراحی بهینره 

 د، نشان می دهد. حالتیکه عدم قطعیت در پارامترهای سازه وجود داشته باش

يا  TMDممکن است يك سری محدوديت ها نظیر حداکثر تغییر مکان  ATMDدر استفاده از 

را  ATMDماکزيمم نیروی کنترل فعال وجود داشته باشد که وجود اين محدوديت ها کارايی 

د جواز است که مسئله بهینه سازی با وتحت تأثیر قرار داده و در طراحی بهینه اين مکانیزم نی

دست يافت. هم چنین در  ATMDاين محدوديت ها تعريف شود تا بتوان به کارايی مناسب 



مواردی ممکن است جهت دستیابی به کارايی مورد نظر نیاز به استفاده از جرم میراگر با جرم 

سنگین تری بوده بطوريکه مقدار زياد جرم برای جرم میراگر ممکن است دارای مشکالتی در 

از به فضای بیشتر باشد. در اين حالت استفاده از جرم میراگر فعال با چندين عمل از قبیل نی

[. تحقیقات انجام يافته در خصوص 69-70پیشنهاد شده است])AMTMD(19 میراگر جرم

کارايی مناسب اين مکانیزم را در کاهش پاسخهای سازه در مقابل ارتعاش  AMTMDعملکرد 

 .زلزله نشان میدهد
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  :دومفصل 

کنترل فعال سازه های غیر خطی با جرم میراگر 

  فعال



 

  :کنترل فعال سازه های با رفتار غیر خطی-2-1

کنترل فعال و غیر فعال سازه ها برای محافظت ساختمانهای فلزی و بتنی چند سالی است کره 

مورد بررسی قرار گرفته است، بطوريکه الگوريتمهای مختلفی بر پايه روشهای کنترل کالسیك 

ائه شده و تحقیقات گسرترده ای دربراره ارزيرابی و هوشمند بر اساس اهداف مختلف کنترل ار

تئوريهای اولیه کنترل فعال عمردتا  بررای  .کاربرد آنها در مهندسی عمران صورت گرفته است 

و تئوريهای کنترل برای سازه های با رفتار غیر خطی  اند  توسعه يافته سازه های با رفتار خطی 

م وجود روشهای مشخص برای حرل دقیرق و غیر االستیك به علت حجم زياد محاسبات و عد

 معادالت غیر خطی ، محدود می باشد.
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 Abstract:  
 

Though application of active control systems for mitigating the seismic response of 

structures have been studied extensively, but researches on application of these kinds 

of systems on nonlinear structures have been limited. In this research designing of 

active tuned mass dampers (ATMDs) for improving the seismic response of 

nonlinear structures has been studied. To this end an eight-storey shear building 

frame with hysteretic bilinear behavior subjected to white noise excitation and 

ATMD mechanism using nonlinear instantaneous optimal control algorithm has 

been designed. For optimal design of control system to minimize the maximum drift 

of structure, distributed genetic algorithms (DGA) has been used when a specified 

capacity has been considered for actuator. 

Some practical issues such as limitation on actuator capacity and maximum 

ATMD stroke length have been considered in designing optimal ATMDs. Results of 

numerical analysis show the effectiveness of the proposed method for designing 

ATMD mechanism in reducing the response of nonlinear structures subjected to 

earthquakes. Also based on comparative studies it has been found that the ATMD 

control system has been more effective in mitigating the response of nonlinear frames 

in comparison with active tendon control (ATC) mechanism.  
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