گروه مهندسی زلزله

کنترل نیمه فعال سازههای غیر خطی

استاد راهنما:
دکتر محتشم محبی

توسط:
سید احسان آقاکوچکی حسینی

دانشگاه محقق اردبیلی

آبان1389-

کنترل نیمه فعال سازههای غیر خطی
توسط:
سید احسان آقاکوچکی حسینی

پایان نامه برای اخذ درجهی کارشناسی ارشد
در رشته مهندسی زلزله
از
دانشگاه محقق اردبیلی
اردبیل-ایران

ارزیابی و تصویب شده توسط کمیته پایان نامه با درجه...................................:
دکتر محتشم محبی (استاد راهنما و رئیس کمیته).............................................استادیار
دکتر امین قلی زاده (داور داخلی).....................................................................استادیار
دکتر جمال احمدی (داور خارجی)..................................................................استادیار
آبان1389 -

نام :سید احسان

نام خانوادگی دانشجو :آقاکوچکی حسینی
عنوان پایان نامه :کنترل نیمه فعال سازههای غیر خطی
استاد راهنما :دکتر محتشم محبی
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد
دانشکده :فنی و مهندسی

رشته :مهندسی عمران گرایش :زلزله
تاریخ فارغ

التحصیلی1389/8/25 :

دانشگاه :محقق اردبیلی
تعداد صفحه157 :

کلید واژهها :کنترل سازه؛ کنترل نیمه فعال؛ میراگرهای مگنتورئولوژیک؛ کنترل بهینهی برشی؛ سازههای غیر
خطی

چکیده :از آنجایی که سیستمهای کنترل نیمه فعال مزایای سیستمهای کنترل غیر فعال و فعال را دارا بوده و
به خوبی با الزامات و قیود کاربردهای لرزهای از جمله نیاز به انرژی بسیار کم سازگارند ،لذا در تحقیقات و
کاربردهای سیستمهای کنترل سازه ها توجه گستردهای را به خود جلب نمودهاند .همچنین میراگر
مگنتورئولوژیک ( )MRبه عنوان یک مکانیزم کنترل نیمه فعال موفق برای کاهش پاسخ لرزهای ،در سالهای
اخیر بطور گسترده مورد استفاده قرارگرفته است .در اکثر تحقیقات انجام شده در رابطه با کاربرد سیستمهای
کنترل نیمه فعال ،تمرکز عمده بر روی توسعهی الگوریتمها و ارزیابی کارآیی مکانیزمهای کنترل نیمه فعال
در کاهش پاسخ لرزهای سازههای خطی بوده و تحقیقات در رابطه با سازههای غیر خطی محدود می باشد،
در حالیکه تحت تحریکات لرزهای قوی ممکن است اعضای سازهای تسلیم شده و سازه وارد ناحیه غیر خطی
شود .در این پایان نامه کاربرد میراگر  MRبرای کاهش پاسخ لرزهای سازههای غیر خطی بررسی شده است.
به خاطر ماهیت غیر خطی ذاتی میراگر  MRو همچنین رفتار غیر خطی سازه ،یک چالش در کاربرد مؤثر
میراگر  MRتوسعهی یک الگوریتم کنترل نیمه فعال مناسب میباشد .برای مدل سازی رفتار دینامیکی میراگر
 MRاز مدل بوک -ون اصالح شده استفاده شده و الگوریتم کنترل بهینهی برشی برای کاربرد در سازههای
غیر خطی توسعه داده شده است .برای فیدبک پاسخها از شتاب که به آسانی قابل اندازهگیری است و برای
تعیین نیروهای کنترل مطلوب از استراتژیهای کنترل  H 2 /LQGبه خاطر کاربرد موفقیت آمیزشان در دیگر
کاربردهای کنترل سازهی مهندسی عمران استفاده شده است .برای اثبات کارآیی روش استفاده شده برای
الگوریتم کنترل نیمه فعال و میراگر  MRبرای کاهش پاسخهای سازه غیر خطی ،سازههای  3و  5طبقه به
صورت قاب برشی با رفتار غیر خطی از نوع دو خطی و هیسترسیس در نظر گرفته شده و میزان کاهش در
پاسخ سازه تحت زلزله های مختلف تعیین شده است .آنالیزحساسیت نسبت به پارامترهای مختلف الگوریتم
کنترلی ومکانیزم  MRانجام شده و برای ارزیابی اثر مشخصات زلزله در عملکرد میراگر  MRبر روی قابهای
غیر خطی ،نتایج تحلیل عددی تحت تحریکات دور گسل و نزدیک گسل گزارش شدهاند .نتایج شبیه سازی-
های عددی کارآیی روش استفاده شده و همچنین میراگر  MRرا در بهبود پاسخ لرزهای قابهای غیر خطی
نشان میدهند.
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فصل اول

کنترل سازهها

 -1-1پیشگفتار:
کنترل سازه برای سازههای عمرانی به خاطر نیاز به تأمین طرحهایی مؤثرتر و ایمنتر با توجه به محدودیت
منابع بوجود آمد .هدف کنترل سازه جذب و انعکاس انرژی ایجاد شده توسط بارهای دینامیکی همانند باد ،امواج،
زلزله و ترافیک میباشد .امروزه حفاظت سازههای عمرانی از بارهای دینامیکی شدید عموم ًا با بوجود آوردن
امکان آسیب برای سازه حاصل میشود .رابطهی بقای انرژی ارائه شده توسط برترو و یوانگ )1988( 1را در نظر
بگیرید:
E = Ek + Es + Eh + Ed

()1-1

که  Eانرژی کل ورودی به سازه ناشی از تحریک Ek ،انرژی جنبشی سازه Es ،انرژی کرنش االستیک سازهEh ،
انرژی مستهلک شدهی سازه ناشی از تغییر شکل غیر االستیک (به عنوان مثال دادن اجازهی آسیب به سازه) و Ed

انرژی مستهلک شده توسط ابزار میرایی الحاقی میباشد .برای سازههای سنتی طرف راست معادلهی ( )1-1فقط
شامل  Es ،Ekو  Ehمیباشد .با اضافه کردن ترم انرژی  Edاز طریق کنترل سازه ،انرژی مستهلک شده توسط ابزار
میرایی الحاقی ،انرژی جنبشی ،االستیک و مهمتر از همه انرژی تغییر شکل غیر االستیک میتواند کاهش یابد که
در نتیجه منجر به حفاظت سازهی اصلی میشود.
مفهوم کنترل پاسخ لرزهای در دههی  1950و با محققین ژاپنی نشأت گرفت (کوبوری و مینای .)1960 ،2آنها
به یک نتیجهی مهم رسیدند؛ تا زمانی که مشخصات دقیق حرکت لرزهای زمین در ارتباط با یک ساختمان نمیتواند
پیش بینی شود ،پاسخ لرزهای بایستی بر روی سازهی ساختمان کنترل شود .مقالهی مفهومی یائو )1972( 3کمک
مهمی به تحقیقات کنترل سازهای در ایاالت متحده نمود .او یک سیستم خطا-فعال 4پیشنهاد نمود که رفتار آن به
طور خودکار در انطباق با تغییرات غیر قابل پیش بینی در بارگذاری و همچنین شرایط محیطی تغییر میکند و در
نتیجه پاسخهای مطلوبی تحت تمام شرایط بارگذاری ممکن تولید میکند.در چنین سیستم سازهای اثرات زلزله و
باد نه تنها توسط اعضای سازهای بلکه توسط یک نیروی کنترلی کاهش مییابند.

2- Kobori and Minai
4- Error-activated

1-Uang and Bertero
3- Yao

سیستمهای کنترل سازه در قالب چهار گروه اصلی قرار میگیرند :غیر فعال ،فعال ،نیمه فعال و هیبریدی.
روشهای ابزار غیر فعال دارای محدودیت عدم قابلیت سازگاری با تغییرات سازهای ،الگوهای استفاده و شرایط
بارگذاری متغیر میباشند .در مقابل سیستمهای کنترل فعال ،نیمه فعال و هیبریدی دارای قابلیت سازگار شدن با
شرایط عملکردی متعدد میباشند .ابزار فعال قابل کنترل هستند ولی نیاز به انرژی قابل توجهی برای راه اندازی
دارند .ابزار نیمه فعال جنبههای مثبت ابزار کنترل فعال و غیر فعال را از آن جهت که قابل کنترل هستند (شبیه
ابزار فعال) اما نیاز به انرژی کمی برای راه اندازی دارند ،ترکیب میکنند .شکل ( )1-1به طور گرافیکی نشان
میدهد که این ابزار کنترل و استراتژیهای کنترلشان چگونه با یکدیگر مرتبط میباشند.

شکل ( :)1-1استراتژیهای کنترل و ابزار میرایی الحاقی مربوطه (ریچارد کریستنسون)2001 ،3

افزودن ابزاری به سازهها برای جلوگیری از ارتعاش دارای تاریخچهای طوالنی است .میراگرهای غیرفعال در
اوایل دههی  1900ظهور یافتند .کاربرد اولیهی ابزار میرایی در سازههای بزرگ مهندسی عمران میتواند در
برجهای تانکر آب یافت شود ،که در شکل ( )2-1دیده میشود.

1- Richard E. Christenson

شکل ( :)2-1برج آب به همراه ابزار میرایی (چنگ و همکاران)2008 ،4

میراگرهای غیر فعال به لحاظ تجاری از دههی  1970موجود بوده و به طور گسترده برای جلوگیری از ارتعاش
در اتومبیلها ،هواپیماها ،سازههای فضایی و سازههای مهندسی عمران به کار رفتهاند .در سال  1985آزمایشهای
سیستم کنترل در مقیاس کامل به منظور پیشروی به سمت کاربردهای عملی بیشتر انجام شدند .در سال 1989
یک سیستم محرک جرمی فعال ( )AMDدر یک ساختمان به منظور جلوگیری از پاسخ لرزهای نصب شد
(کوبوری.)1991 ،2
تحقیقات پیشرفته مصالح طبیعی و مصنوعی با خواص غیر معمول را که مصالح هوشمند نامیده میشوند و
سیستمهایی که میتوانند به طور خودکار خودشان را با تغییرات محیطی تطبیق دهند (سیستمهای سازگار) کشف
نموده است .این کشفیات به مفهوم ابداعی سازههای هوشمند منجر گردید (سرینی واسان .)2001 ،3سازهای که
سیستمهای سازگار و یا ابزار و مصالح هوشمند به آن اضافه شده باشد به سازهای هوشمند تبدیل میگردد چرا
که میتواند خود را تحت بررسی قرار داده و با شرایط محیطی وفق دهد .یک سیستم سازهای هوشمند قادر به
حس نمودن و تغییر در محیط یا سیستم ،تشخیص مشکل در موقعیتهای بحرانی ،ذخیره و پردازش دادههای
اندازهگیری شده و دستور عمل مناسب به منظور بهبود عملکرد سیستم و حفظ یکپارچگی ،ایمنی و قابلیت
3- Srinivasan

2- Kobori

1- Franklin

استفادهی سازه میباشد .توجه به این نکته مهم است که یک سازهی هوشمند میتواند از انواع متعددی از ابزار یا
سیستمهای کنترلی استفاده نماید.
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Abstract: Since semi-active control systems offer advantages of both passive and active
control systems and mesh well with the requirements and constraints of seismic applications
such as very low energy requirement, therefore they have attracted extensive attention in
structural control researches and applications. Also magnetorheological (MR) damper as a
promising semi-active control mechanism for seismic response reduction has been used
extensively in recent years. On the other hand, in most of the previous researches on the
application of semi-active systems the main focus has been on developing algorithms and
assessment of the efficiency of control mechanisms in reducing the seismic response of
linear structures and the researches dealing with nonlinear structures have been limited.
Since under strong earthquakes structural members might experience yielding, hence in this
paper the application of MR damper for mitigating the response of seismically excited
nonlinear hysteretic structures has been studied. Because of the inherent non-linear nature
of MR damper and also non-linear behavior of structure, one challenge to effectively utilize
MR damper is developing an appropriate semi-active control algorithm. In this research the
clipped-optimal control algorithm has been extended to be used for semi-active controlling
of non-linear frames equipped with MR damper. Bouc-Wen model has been used for
defining the dynamic behavior of MR damper. Accelerations of stories that are readily
measurable were used for feedback and acceleration feedback control strategies based on
H 2 / LQG methods were advocated for determining desired optimal control force. To
demonstrate the effectiveness of the proposed approach and employing MR damper for
reducing the response of non-linear structures, 3 and 5 story shear frames with bilinear
hysteretic behavior subjected to different earthquakes and the capability of MR damper in
mitigating the structural response has been studied. Sensitivity analysis on different
parameters of control algorithm and MR mechanism has been performed. Also to assess the
effect of earthquake characteristics on the performance of MR damper on nonlinear frames,

the results of numerical analysis under both near-filed and far-field excitations has been
reported. The results of numerical simulations show the effectiveness of the proposed
method as well as MR damper in improving the seismic behavior of nonlinear frames.

