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طراحی ميراگر جرمی تنظیم شدهی نيمهفعال با سختی متغير برای سازههای غيرخطی
محتشم محبی*  ،سينا بخشی نژاد
دانشگاه محقق اردبيلی ،گروه مهندسی عمران ،اردبیل ،ایران

چکیده :در اين مقاله به طراحی مکانيزم ميراگر جرمی تنظيم شدهی نيمه فعال با سختی متغير برای کاهش پاسخ سازههای
غيرخطی تحت اثر زلزله پرداخته شده است .تنظيم پارامتر سختی در هر لحظه ،بر اساس دو الگوريتم کنترلی نيمهفعال توسعه یافتهی
متناسب با رفتار سازههای غيرخطی شامل  )1کنترل بهينهی آنی و قانون کنترل برشی و  )2کنترل تعادل اصالح شده صورت گرفته
است .برای تعيين مقادير بهينهی پارامترهای سيستم کنترل نيمهفعال (شامل ماتريسهای وزنی در تابع عملکرد الگوريتم کنترل
ی بهينهسازی با تابع هدف حداقل کردن حداکثر تغییر مکان جانبی نسبی
نيمهفعال و مقادير حداقل و حداکثر سختی) يک مسئل ه 
ی با رفتار
سازه تعريف و با استفاده از الگوريتم ژنتيک حل شده است .برای آناليز عددی يک قاب ساختمانی هشت طبقهی برش 
دوخطی هيسترسيس انتخاب و به طراحی مکانيزم کنترل نیمهفعال تحت اثر اغتشاش سفيد پرداخته شده است .نتايج بررسیها نشان
میدهد که مکانيزم کنترل نيمهفعال طراحی شده بر اساس دو الگوريتمهای کنترلی ،عملکرد مشابه و مناسبی در کاهش حداکثر تغییر
مکان جانبی نسبی سازههای غيرخطی داشته است .همچنین بررسی کارایی ميراگر جرمی نيمهفعال با سختی متغير تحت ارتعاش
خ سازه با رفتار غيرخطی،
طراحی و تحريکات لرزهای با محتوای فرکانسی متفاوت نشان میدهد که این مکانيزم در کاهش پاس 
موثرتر از سیستم غيرفعال و نیمهفعال با میرایی متغير میباشد.

1-1مقدمه
کنترل پاسخ سازهها در برابر نيروهای ديناميکی با استفاده از سيستمهای
کنترل سازه در طی ساليان اخير توجه بسياری از محققان را به خود جلب
کرده است .سيستمهای کنترل نيمهفعال مزايای سيستمهای کنترلی
غيرفعال و فعال را برای کاهش پاسخهای سازه با هزينهی اضافی کمی در
مقايسه با سيستمهای کنترلی غيرفعال دارا میباشند و میتوانند به طور بالقوه
به اکثر عملکرد سيستمهای فعال دست يابند .سيستمهای کنترل نيمهفعال
میتوانند تطبيقپذيری و سازگاری سيستمهای کنترل فعال و هيبريدی را
بدون نياز به منبع انرژی بزرگ فراهم کنند و در واقع بسياری از آنها
میتوانند با منبع انرژی الکتريکی ذخيرهی ناچيزی ،در حدود دهها وات عمل
کنند .همچنين در صورت وقوع لرزشهای بسيار شديد که ممکن است منبع
انرژی اصلی سازه از دست برود ،میتوانند به عنوان سيستمهای غيرفعال به
کنترل پاسخهای سازه ادامه دهند .عالوه بر اين بر خالف سيستمهای کنترل
فعال ،مکانيزمهای کنترل نيمهفعال در صورت عدم عملکرد درست بدليل
وارد نياوردن مستقيم نيروی کنترلی به سازه ،پتانسيل ناپايدار کردن سازه را
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ندارند .بنابراين از قابليت اعتماد بااليي برخوردارند [.]1
سيستمهای کنترل نيمهفعال با تغيير در پارامتر سختی يا ميرايي سازه،
پاسخهای آن را تحت تحريکات جانبی نظير زلزله و باد کاهش میدهند.
ميراگر جرمی تنظيم شده 1يکی از مکانيزمهای کنترل غيرفعال میباشد که
در سالهای اخير برای کاهش پاسخهای سازه تحت اثر نيروهای ديناميکی
مورد استفاده قرار گرفته است .اين مکانيزم نسبت به فرکانسهای تنظيمی
حساس بوده و عملکرد آن به علت پارامترهای ثابت و غيرقابل تغيير محدود
میباشد [ .]2اين محدوديت  TMDمیتواند با مکانيزم میراگر جرمی تنظیم
شدهی چندگانه 2بر اساس تنظيم فرکانسهای طبيعی تعداد زيادی از TMD
ها که در محدوده فرکانس طبيعی سازه اصلی توزيع میشوند تا حدودی
بر طرف شود .برای سازههای تحت اثر زلزلههای متوسط و شديد که رفتار
غيرخطی از خود نشان میدهند ،تغييرات در سختی و ميرايي سازه و يا عدم
قطعيت در تخمين پارامترهای  TMDممکن است موجب ناميزان شدن آن
گردد که کاهش کارايي آن را در پی خواهد داشت .به همين دليل کارايي
موثر  TMDدر برابر هر نوع تحريک خارجی در سازههای غيرخطی قطعيت
)Tuned Mass Damper (TMD
)Multiple Tuned Mass Damper (MTMD
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نداشته و عملکرد آن وابسته به محتوای فرکانسی رکورد ارتعاش خارجی
میباشد .بنابراين با توجه به محدوديتهای ميراگر جرمی تنظيم شدهی
غيرفعال نظير دامنه فرکانسی محدود و امکان ناميزان شدن ،روشهای
کنترل فعال يا نيمهفعال برای بهبود عملکرد اين سيستم مورد استفاده قرار
گرفته است نظیر ميراگر جرمی فعال 1که توسعه يافته و به طور وسيعی برای
کنترل فعال ساختمانها و پلها به کار رفتهاند [ .]3،4ميراگرهای جرمی فعال
علیرغم عملکرد موثرتر نسبت به حالت غيرفعال به يک منبع بزرگ توليد
کننده انرژی خارجی نياز دارند که ممکن است به هنگام وقوع زلزلههای
شديد در دسترس نباشد .بنابراين مکانيزم ميراگر جرمی تنظيم شدهی
نيمهفعال 2که در آن از ابزارهايي با ميرايي يا سختی قابل کنترل استفاده
میشود ،پيشنهاد شده است .در اين نوع مکانيزم به جای اعمال مستقيم نيرو
مثل کنترل فعال ،نيروهای کنترلی به وسيلهی تغيير در سختی يا ميرايي
وسيلهی کنترل ايجاد میشوند.
مزيت اصلی مکانيزم  ،SATMDکاهش مناسب پاسخ سازه در حد
 ATMDبا نياز به منبع انرژی خارجی ناچيز ،میباشد .يک پژوهش
وسيع در رابطه با TMDهای غيرفعال ،نيمهفعال و فعال توسط سون
و همکاران [ ]5صورت گرفت .نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که
کارایی SATMDدر کنترل ارتعاش سیستم موثرتر از  TMDو در
حد  ،ATMDبوده است .همچنین کارایی این مکانيزم توسط هروات
و همکاران [ ،]6آبه و همکاران [ ]7و آبه و ايگويزا [ ]8مورد بررسی
قرار گرفته است .مطالعات صورت گرفته موید عملکرد مناسبتر
 SATMDنسبت به  TMDمیباشد .بسياری از ابزارهای نیمهفعال
نظیر ميراگرهای اریفیس متغیر ،میراگرهای اصطکاکی و یا میراگرهای
مایع مغناطیسی یا الکتریکی برای تنظيم ميرايي مورد استفاده قرار
گرفته است .سيستمهای سختی متغير با حالت باز-بسته توسط
کوبوری و تاکاهاشی [ ،]9بابرو و همکاران [ ]10و يانگ و همکاران
[ ]11توسعه يافته است .ابزار تنظيم سختی  SAIVS3با قابليت
تعويض مداوم و پيوسته سختی توسط ناگاراجايا و ميت [ ]12ابداع
شده که با استفاده از آن يک ميراگر جرمی تنظيم شدهی نيمهفعال
با سختی متغير توسط ناگاراجايا و واراداراجان [ ]13توسعه پيدا کرد.
اين مکانيزم  SATMDمزيت تنظيم مداوم و پيوسته پارامتر سختی
در هر لحظه را فراهم کرده و بنابراين هنگام تغيير در ميرايي و سختی
سازهی اصلی به دليل خرابی همچنان مقاوم میباشد .واراداراجان و
ناگاراجايا [ ]14،15عملکرد مکانيزم  SATMDرا با تنظيم لحظهای
پارامتر سختی بر اساس الگوريتمهای کنترلی بر اساس تجزيهی مود
تجربی-تبديل هيلبرت و تبديل فوريهی کوتاه در کاهش پاسخ لرزهای
سازه مورد بررسی قرار دادند .در اين پژوهشها همچنين نشان داده
شده که مکانيزم  SATMDدر کاهش پاسخ سازههای تحت تحريک
)Active Mass Damper (AMD
)Semi-Active Tuned Mass Damper (SATMD
3
)Semi-Active Independent Variable Stiffness (SAIVS
1

باد موثر است .عالوه بر اين با درنظر گرفتن عدم قطعيت برای سختی
سازه نشان داده شد که اين مکانيزم در صورت تغيير در سختی سازه
نيز همچنان موثر است .ناگاراجايا و سونمز [ ]16کاربرد ميراگر جرمی
تنظيم شدهی چندگانه نيمهفعال 4با سختی متغير را در کاهش پاسخ
سازه تحت تحريکات لرزهای متفاوت مورد بررسی قرار دادند که در اين
پژوهش نيز برای تنظيم سختی TMDها از يک الگوريتم کنترلی بر
پايهی تبديل فوريهی کوتاه استفاده شد .مطالعات در زمینه SATMD
با سختی متغیر با بهرهگیری از ابزار نیمهفعال  ،SAIVSقابلیت این
مکانیزم را برای تنظیم مداوم و قابل اعتماد پارامتر سختی میراگر
جرمی به طور تحلیلی و آزمایشگاهی تایید میکند [ .]17تحقیقات
صورت گرفته در زمینه  SATMDمجهز به  SAIVSتاکید میکند
این مکانیزم کنترلی تحت تحریکات ایستا و غیراستا عملکرد موثری
همتای  ATMDولیکن با انرژی مورد نیاز کمتر ،از خود نشان میدهد
[ .]14-17سون و همکاران [ ]18از ترکیب  SATMDبا سختی متغیر
با یک  TMDغیرخطی ترکیب مناسبی را برای کاهش موثر پاسخ گذرا
و ماندگار سیستم ارتعاشی پیشنهاد دادند .ایسون و همکاران [ ]19از
ترکیب  SATMDبا سختی متغیر به صورت سری با  TMDغیرخطی
برای کاهش پاسخهای سازهای بهره گرفتند .نتایج حاکی از آن بود که
 SATMDبا دامنه حرکت چهار برابر کوچکتر از سیستم اصلی قادر
به کاهش قابل مالحظه تغییرمکان سیستم اصلی گردیده است .سون
و ناگاراجایا [ ]20مکانیزم  SATMDبا سختی و میرایی متغیر برای
کنترل سازه تحت زلزلههای دورگسل و نزدیکگسل مورد استفاده
قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان دهنده این مطلب بود که SATMD
بر خالف  TMDکه به دلیل خرابی سازه از حالت تنظیم خارج شده،
همچنان موفق به کنترل مناسب پاسخهای سازه گردیده است.
با توجه به محدود بودن بررسیها در خصوص کاربرد اين مکانيزم
در سازههای غيرخطی و با توجه به رفتار واقعی سازهها تحت اثر
زلزلههای شديد که عموماً وارد ناحيه غيرخطی میشوند و همچنين
با توجه به قابليت موجود در مکانيزم  SATMDبه لحاظ کاربردی،
در اين مقاله به بررسی نحوهی طراحی و ارزيابی کارايي اين مکانيزم
نيمهفعال ،در سازههای غيرخطی پرداخته میشود .الگوريتمها و
روشهای متعددی برای کنترل نيمهفعال پيشنهاد شده است ،که
برخی از آنها از تغيير و اقتباس قوانين و الگوريتمهای کنترل فعال
بدست آمده و برخی ديگر مستقيماً از مالحظات فيزيکی سيستم
نشات میگيرند .اکثر الگوريتمهای پيشنهادی برای استفاده در
مکانيزم  SATMDبا ميرايي متغير بوده و برای سازهها با رفتار خطی
توسعه يافته است و تئوریهای کنترل سازههای با رفتار غيرخطی
و غيراالستيک محدود میباشد .باتوجه به اينکه اين مطالعه بر روی
سازههای با رفتار غيرخطی صورت میگيرد بنابراين بايستی الگوريتم
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نيمهفعال مناسب برای اين گونه از سازهها استفاده گردد .در اين
ميان الگوريتم بهينهی برشی پيشنهاد شده توسط هروات [ ]6برای
استفاده در  SATMDو توصيه شده توسط دايک [ ]21برای کاربرد
در ميراگرهای متغير گزينه مناسبی میباشد که کارايي اين الگوريتم
در طراحی  SATMDدر مطالعات پينکاو و فوجينو [ ]22و جی و
همکاران [ ]23نشان داده شده است .در اين مطالعه ،جهت طراحی
 SATMDدو الگوريتم کنترل نيمهفعال جديد برای تنظيم سختی
بر مبنای قانون کنترل برشی و کنترل تعادل اصالح شده پيشنهاد
شده است .قانون کنترل برشی از دو مرحله تشکيل میشود .در
بخش اول ،با فرض اينکه يک مکانيزم کنترل فعال ايدهآل جهت
کنترل وجود دارد ،از الگوريتم بهينهی آنی با استفاده از روش عددی
نيومارک معرفی شده توسط چانگ و يانگ [ ]24و توسعه يافته توسط
1
جغتايی و محبی [ ]25برای سازههای با رفتار غيرخطی و هیسترسیس
با پسخور تغييرمکان ،سرعت و شتاب ،جهت تعيين نيروهای کنترلی
مناسب استفاده شده است .در گام بعدی نيز مقادير مناسب سختی ميراگر
جرمی در هر لحظه با استفاده از قانون کنترل برشی انتخاب میشود.
الگوريتم کنترلی تعادل در ابتدا بر اساس مالحظات فيزيکی سيستم در
يک حالت باز-بسته توسط سيرتانو و همکاران [ ]26برای تنظيم ميرايي
مطرح شده که در اين پژوهش برای تنظيم پارامتر سختی ميراگر جرمی
اصالح گرديده است .جهت بهينهسازی سيستم کنترل نيمهفعال و تعيين
مقادیر بهينهی پارامتر سختی بر اساس هر يک از الگوريتمهای کنترلی،
يک مسئله بهينهسازی مجزا بر مبنای حداقل کردن حداکثر پاسخ سازه
تعريف و برای حل آن از الگوريتم ژنتيک استفاده شده است.
در بخشهای بعدی ابتدا به بررسی مکانيزم  SATMDبا استفاده از
سختی متغير پرداخته شده و معادالت ارتعاش سازهی غيرخطی مجهز به
مکانيزم  ،SATMDتحت اثر زلزله بيان گرديده است .سپس الگوريتمهای
کنترلی نيمهفعال پيشنهادی جهت طراحی  SATMDبرای سازههای با
رفتار غيرخطی بر مبنای  )1کنترل بهينهی آنی و قانون کنترل برشی و
 )2تعادل اصالح شده و نحوهی بهينهسازی پارامترهای سيستم کنترل
ارائه شده است .در نهايت تحليل عددی بر روی سازهی هشت طبقهی
غيرخطی انجام گرفته و نتايج گزارش شده است.
2-2مکانيزم  SATMDبا سختی متغير
جهت رسيدن به مکانيزم  SATMDبايستی از يک ابزار کنترل
نيمهفعال (ابزار با سختی متغير يا ميرايي متغير) استفاده شود .در
اين پژوهش ،مکانيزم  SATMDاز طريق جايگزين کردن فنر غيرفعال
مکانيزم  TMDبا ابزار نيمهفعال تنظيم سختی ]12[ SAIVSتشکيل
میشود که در شکل  1نشان داده شده است.

شکل   :1سازهی مجهز به  SATMDبا سختی متغير []14

Fig.1. Structure equipped with variable stiffness SATMD

خصوصيت بارز اين ابزار توانايي تعويض مداوم و هموار پارامتر سختی
میباشد .اين ابزار متشکل از چهار المان فنر که در يک صفحهی لوزی
شکل که با مفاصلی در رئوس به هم متصل شدهاند ،میباشد .يک محرک
الکترومکانيکی خطی که از سيستم کنترلی دستور میگيرد ،وضعيت قرار
گرفتن اين فنرها را جهت رسیدن به سختی و در نتیجه نیروی مورد نظر
تغيير میدهد .بنابراين با فرض رفتار خطی برای ابزار نيمهفعال ،نيروی سختی
متغير در هر لحظه به صورت زير میباشد:
=f s
)(t) k(t) × x tmd (t
()1
که ) k(tپارمتر سختی وابسته به زمان بوده که با توجه به زاويه فنرها
در ابزار  SAIVSبين دو مقدار حداقل و حداکثر تغيير میکند:
k min ≤ k(t) ≤ k max
()2
در رابطهي  x tmd (t) ،1تغيير مکان جانبی نسبی ميراگر جرمی
میباشد .جهت تعيين )  k (tدر هر گام زمانی از الگوريتمهای کنترل
نيمهفعال استفاده میشود.
3-3بررسی معادالت حرکت سازه با رفتار غيرخطی مجهز به
مکانيزم  SATMDبا سختی متغير
معادلهی ارتعاشی حرکت سازهی  nدرجه آزادی با رفتار غيرخطی
و از نوع قاب برشی ،مجهز به مکانيزم  SATMDکه در طبقهی آخر قرار
گرفته است تحت ارتعاش پايهی  ، X gبه صورت رابطهی زير میباشد:
()3

= ) ) (t) + F ( X (t) ) + F ( X (t

MX
Df s (t) + MeX
D
S
g

در رابطهی   , x ,..., x ) ، X(x ,x ,...,x ) ،3
 X(xو
1 2
n +1
1
2
n +1
  , 
 X(xبه ترتيب بردارهای تغيير مکان ،سرعت و شتاب

)1 x 2 ,..., x n +1
سيستم سازه  SATMD -میباشند.
) D T = [0,0,...,1,−1]1×( n +1بردار محل نيروهای کنترلی اعمال

Hystersis

1

شده توسط ابزار نيمهفعال و
349

)=[ −1, −1,..., −1]1×( n +1

 eTبردار انتقال
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شتاب پايه میباشد .ماتريس جرم سيستم سازه SATMD-به صورت
زير است:
0 
 m1 0  0
0 m  0
0 
2

M= 
  
 
()4


0  mn 0 
0
 0
)0  0 m d  (n +1)×(n +1
که در آن  m dجرم ميراگر میباشد fs (t) .نيروی ايجاد شده
توسط ابزار تنظيم سختی ،به صورت زير می باشد:
) f s (t) = k d (t) × (x n +1 − x n
()5
که در آن  tنشان دهندهی زمان و  kdسختی متغير میباشد که بر
اساس الگوريتم کنترلی در هر لحظه تعيين میگردد.
در رابطهی  FD ( n +1)×1 ( X (t ) ) ،3و ) )  FS ( n +1)×1 ( X (tبردارهای
ی ميرايي و نيروی مقاوم داخلی ،به ترتيب به صورت تابعی از
مربوط به نيرو 
سرعت و تغييرمکان سازه میباشند.
4-4توسعه الگوريتمهای کنترلی نيمهفعال برای طراحی
 SATMDبا سختی متغير
الگوريتمها و روشهای متعددی در ادبيات فنی برای کنترل
نيمهفعال پيشنهاد شده است [ .]27-29در اين بخش دو الگوريتم
کنترل نيمهفعال برای تنظيم پارامتر سختی مکانيزم  SATMDمطرح
و توسعه يافتهاند.
 4- 1الگوريتم کنترلی بهينهی برشیدر اين پژوهش با توجه به مفهوم قانون کنترل برشی ،الگوريتم
کنترلی نيمهفعال برای مکانيزم  SATMDبا سختی متغير جهت کنترل
نيمهفعال سازههای غيرخطی پيشنهاد شده است .در الگوريتم بهينهی
برشی ،قانون کنترل از دو گام تشکيل شده است .گام اول با فرض
وجود يک سیستم کنترل فعال ايدهآل ،شامل طراحی و توسعه يک
الگوريتم کنترل فعال میباشد .گام بعدی شامل طراحی يک کنترلگر
برشی است که به ابزار نيمهفعال اين اجازه را میدهد تا با ايجاد تغيير
در پارامتر سختی ،نيروهای کنترلی که در حالت کنترل فعال بايستی به
سازه وارد شود را توليد نمايد.
در اين پژوهش در گام اول از الگوريتم کنترل فعال توسعه يافته برای سازههای
غيرخطی بر مبنای کنترل بهينهی آنی 2که کارايي آن در سازههای با رفتار غيرخطی
نشان داده شده است [ ،]25جهت تعيين نيروی کنترل فعال استفاده میشود.
1

)Clipped Optimal Control Algorithm (CO
Instantaneous Optimal Control

1
2
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 4- 1- 1تعيين نيروی کنترلینيروی سختی )  f s (tکه ابزار نيمهفعال مکانيزم  SATMDدر هر
گام زمانی توليد میکند برابر است با:
= fs
=(t) k(t).x tmd , x
x n +1 − x n
tmd

()6

که  xtmdتغييرمکان جانبی نسبی  TMDنسبت به طبقهی آخر و
)  k (tنيز سختی متغير میباشد .در رابطهی  3نيروی ) f s (tتوليد شده
توسط  SATMDبا نيروی کنترل فعال ) u(tجايگزين شده و بدين ترتيب
رابطهی  3به صورت زير بازنويسی میشود:
= ) ) (t) + F ( X (t) ) + F ( X (t

MX
Du(t) + MeX
D
S
g

()7

که در آن )  u (tنيروی کنترل میباشد.

 444-44-44-4تابع عملکرد سيستم کنترل فعال
تابع عملکرد سيستم کنترل فعال به صورت رابطهی  8تعريف
میشود که شامل ترمهای مربوط به تغيير مکان ،سرعت ،شتاب
و همچنين نيروی کنترلی میباشد .ماتريسهای Q1 , Q 2 , Q 3
ماتريسهای ) (n + 1) × (n + 1نيمه مثبت معين مربوط به جريمهی
پاسخ سازه و  R m×mماتريس مثبت معين مربوط به جريمهی نيروی
کنترلی میباشند که  mنشان دهندهی تعداد کنترلگر میباشد .از
آنجايي که فقط يک مکانيزم  SATMDدر طبقهی آخر سازه مورد
استفاده قرار گرفته است ،بنابراين ماتريس  Rيک پارامتر اسکالر
خواهد بود.
1
T
 TQ X

J k= ( X Tk Q1X k + X Tk Q2X k + X
()8
) k 3 k + u k Ru k
2
نيروی کنترلی از کمينه سازی تابع عملکرد فوق به صورت رابطهی 9
تعيين میشود [.]21
) 
= u
−R −1DTK *−T ( Q X + a Q X + a Q X
()9
k

3

1

k

2

4

k

1

k

nk

انديس  −Tبه معنای ترانهادهی معکوس يک ماتريس میباشد.
پارامترهای معادالت فوق از روابط زیر بدست می آیند.
*
()10a
K n =a1M + a 4C*k −1 + K *k −1
k

در این رابطه  K *n kماتریس سختی تعمیم یافته در گام زمانی  kام،

 Mماتریس جرم C*k −1 ،ماتریس میرایی غیرخطی در گام  1-kام و

 K*k −1ماتریس سختی غیرخطی در گام  1-kام میباشد.

()10b

1
γ
=
;a 4
2
)δ(∆t
δ∆t

=
a1

 a1و  a4ضرايب نيومارک δ ،و  γپارامترهای روش نيومارک
میباشند که به منظور اطمينان از پايداری روش انتگرالگيری عددی
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 δ =0.25و  γ =0.5انتخاب میشوند [.]30
 4-44-44-4تعيين پارامتر سختی
بعد از تعيين نيروی کنترلی ( )  ) u (tسختی )  k (tطوری انتخاب میشود
که حاصل ضرب  k(t)x tmdتقريب ًا برابر )  u (tگردد .به عبارت ديگر
سختی )  k (tدر هر گام به صورت زير بدست میآيد:
()11

 u(t) 
k(t) ≅ Sat 
 ; x tmd ≠ 0
 x tmd 

که تابع  Satبين دو مقدار  k minو  k maxاشباع میگردد .از طرفی
پارامتر سختی توسط ابزار نيمهفعال میتواند در طول مدت عملکرد ما بين
حدود باال و پايين )  (k min , k maxتغيير کند.
k min ≤ k(t) ≤ k max
()12
بنابراين با استفاده از شرط باال پارامتر سختی در هر لحظه به صورت
رابطهی  13تعيين میشود که در شکل  2نيز نشان داده شده است.
)u(t
≤ k min
x tmd

()13

)u(t
≤ k max
x tmd

≤ k min

)u(t
≥ k max
x tmd

 4-44-4الگوريتم کنترلی تعادل اصالح شده
الگوريتم کنترلی تعادل يکی از انواع الگوريتمهای حرکتی همانند
اسکایهوک 2و گراندهوک 3میباشد که بنابر وضعيت جرم ميراگر شامل
تغييرمکان و سرعت ،ميرايي ابزار نيمهفعال را تنظيم میکند .اين الگوريتم
کنترلی در پارهای اوقات کنترل نسبی 4نيز خوانده میشود زيرا متغيرهای
موجود در تابع شرطی ،تغييرمکان نسبی و سرعت نسبی میباشند [ .]26در
اين پژوهش حالت باز -بسته اين الگوريتم کنترلی مورد استفاده قرار میگيرد.
الگوريتم کنترلی تعادل برای تنظيم ميرايي مطرح شده است
و انتخاب ميرايي در آن به اين صورت میباشد که هنگامی که
حاصلضرب دريفت  TMDدر سرعت نسبی آن مثبت باشد ميرايي ابزار
نيمهفعال برابر حداکثر ميرايي انتخاب شده و در غير اينصورت برابر
حداقل ميرايي انتخاب میگردد .در اين پژوهش اين الگوريتم کنترلی
برای کنترل سختی توسعه يافته است .الگوريتم کنترلی تعادل اصالح
شده برای تنظيم سختی برای سازههای  nطبقهی مجهز به مکانيزم
 SATMDدر طبقهی آخر به صورت رابطهی  14نوشته میشود:
1


k min

) u(t
=
k(t) 
که در اين رابطه  x n +1و  x n +1به ترتيب تغييرمکان و سرعت TMD
 x tmd


نسبت به زمين و همچنين  x nو  x nبه ترتيب تغييرمکان و سرعت طبقهی
k max
آخر سازه نسبت به زمين میباشند k min .و  k maxبه ترتيب حد پايين و حد


()14

(x n +1 − x n ) × (x n +1 − x n ) ≥ 0
(x n +1 − x n ) × (x n +1 − x n ) < 0

k min
kd = 
k max

باالی پارامتر سختی میباشند.
اساس اين الگوريتم کنترلی به اين صورت است که هنگامی که جابجايي
و سرعت ميراگر جرمی نسبت به طبقهی آخر هر دو مثبت و يا هر دو منفی و
به عبارت ديگر هم عالمت باشند ،سيستم کنترلی حد پايين پارامتر سختی را برای
ميراگر جرمی انتخاب میکند .از طرف ديگر هنگامی که جابجايي و سرعت ميراگر
جرمی نسبت به طبقهی آخر در خالف جهت هم و با عالمت مخالف باشند،
سيستم کنترلی حد باالی پارامتر سختی را برای ميراگر جرمی انتخاب میکند.
شکل   :2نحوهی تغييرات مقادير پارامتر سختی بر اساس قانون کنترل برشی

Fig.2. Variation of stiffness parameter value based on
clipped control law

5-5الگوريتم ژنتيک ()GA
الگوريتم ژنتيک ،5يکی از روشهای الهام گرفته شده از روند تکامل در
طبيعت میباشد که برای حل مسائل بهينهسازی مورد استفاده قرار میگيرد.
در يک مسئلهی بهينهسازی يک بردار طراحی به صورت يک کرومزوم در نظر
گرفته میشود که ژنهای آن همان متغيرهای ورودی مسئله است .شاخص
برازندگی برای هر کرومزوم بر اساس مقدار تابع هدف آن سنجيده میشود .سه
)Modified Balance Control Algorithm(MB
Skyhook
3
Groundhook
4
Relative control
5
)Genetic Algorithm (GA
1
2
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عملگر اصلی الگوريتم ژنتيک شامل انتخاب ،توليد مثل و جهش میباشند [.]31
الگوريتم ژنتيک با توليد يک نسل موسوم به جمعيت اوليه آغاز میشود.
سپس شاخص برازندگی را برای هر عضو از جمعيت ارزيابی میکند
و شايستهترين کروموزومها را برای توليد نسل بعد انتخاب میکند .با به
کار گيری عملگر توليد مثل ،اقدام به توليد نسلهای جديد میکند که از
نسلی به نسل بعد شايستگی جمعيت بهبود میيابد .الگوريتم ژنتيک به طور
موفقيتآميزی در کاربردهای مهندسی نظير سيستمهای کنترل سازه مورد
استفاده قرار گرفته است [ .]32در این پژوهش پارامترها و عملگرهای مختلف
الگوريتم ژنتيک بر اساس مرجع [ ]33انتخاب شده است.
6-6طراحی بهينهی  SATMDبا استفاده از الگوريتم ژنتيک
برای طراحی بهينهی مکانيزم  SATMDبا سختی متغير الزم
است پارامترهای سيستم کنترل نيمهفعال به طور بهينه انتخاب شوند.
جهت ايجاد فرمان مناسب برای انتخاب سختی در هر لحظه الزم است
الگوريتم متناسب با رفتار سيستم غيرخطی استفاده شود.
م کنترل بهينهی آنی با استفاده از
برای اين منظور از دو الگوريت 
روش نيومارک و قانون کنترل برشی و همچنين الگوريتم کنترلی
تعادل اصالح شده استفاده میشود .در اين پژوهش برای هر الگوريتم
کنترلی مطرح شده يک مسئلهی بهينهسازی مجزا با تابع هدف حداقل
کردن حداکثر پاسخ سازه تعريف شده که با استفاده از الگوريتم ژنتيک
حل شده است.
 6- 1مسئلهی بهينهسازی اولطراحی بهينهی کنترل بهينهی آنی و بهينهی برشی بر اساس انتخاب
بهينهی پارامترهای سيستم کنترل از قبيل ماتريسهای وزنی  Qو R
مربوط به محاسبهی نيروی کنترلی و همچنين مقادير حد باال و پايين پارامتر
سختی صورت میگيرد .جهت افزايش کارايی سيستم کنترل نيمهفعال،
ماتريسهای وزنی  R, Q1 , Q 2 , Q 3بر اساس روش ارائه شده توسط
جغتايی و محبی [ ]25تعيين کرديده است که پارامترهای فوق از حل يک
مسئلهی بهينهسازی تعيين میشوند.
برای این منظور مسئلهی بهينهسازی با در نظر گرفتن تابع هدف
به صورت حداقل کردن حداکثر تغييرمکان جانبی نسبی سازه و عدم
افزايش تغييرمکان نسبی  TMDنسبت به طبقهی آخر ازمقدار حدی
 ، u Lبه صورت زير تعريف میگردد.
		
()15
Find
Q1, Q2 , Q 3 , k min , k max
()16
Minimize
]F(T) = α Ymax + β max[0,g1
()17

)x max (tmd
−1
uL

 αو  βمقادير ثابت و  Ymaxحداکثر تغيير مکان جانبی نسبی
سازه میباشد.
6-66-6مسئلهی بهينهسازی دوم
در اين بخش به طراحی سيستم کنترل نيمهفعال بر اساس الگوريتم
کنترلی تعادل اصالح شده پرداخته میشود .با توجه به رابطهی  ،14فرمان
مناسب برای انتخاب سختی حداکثر يا حداقل در هر لحظه در يک حالت
باز-بسته به کنترلگر داده میشود .طراحی بهينهی الگوريتم کنترلی تعادل
اصالح شده بر اساس انتخاب بهينهی سختی حداکثر و حداقل ابزار نيمهفعال
میباشد که با حل يک مسئلهی بهينه سازی با استفاده از الگوريتم ژنتيک
تعيين میشوند.
مسئلهی بهينهسازی با تابع هدف حداقل کردن حداکثر تغييرمکان
جانبی نسبی سازه و عدم افزايش تغييرمکان نسبی  TMDنسبت به
طبقهی آخر از مقدار حدی  u Lبه صورت روابط زير تعريف گرديده
است.
()18

k min ,k max

()19

Find

]F(T) = α Ymax + β max[0,g1

Minimize

)x max (tmd
−1
uL

()20

=
g1

7-7مطالعات عددی
جهت انجام مطالعات عددی برای بررسی قابليت روش پيشنهادی
در طراحی  SATMDبا سختی متغير و همچنين کارايي اين مکانيزم
در بهبود رفتار لرزهای سازههای غيرخطی ،قاب ساختمانی هشت
طبقهی برشی [ ]34مجهز شده به مکانيزم  SATMDبا سختی متغير
مطابق شکل  3در نظر گرفته شده است .برای سازهی غيرخطی مورد
مطالعه از رفتار هیسترسیس دوخطی مطابق شکل  4استفاده شده است.
سختی االستيک اوليه  k1 = 3/404×105 kN / mو سختی پس

از تسليم  k 2 = 3/404×104 kN / mمیباشند .جرم و ميرايي خطی به
ترتيب

tons

 m = 345/6و  c = 734/3 kN.sec/ mيکسان برای طبقات

و تغييرمکان جانبی نسبی تسليم  Y y = 2/4 cmدر نظر گرفته شده است.
برای طراحی  SATMDاز تحريک پايه از نوع اغتشاش سفيد )W(t(( 1به
عنوان يک زلزلهی مصنوعی که تاريخچهی زمانی رکورد آن مطابق شکل 5
میباشد ،با بيشينهی شتاب ارتعاش برابر  PGA = 04/gاستفاده شده است.

=
g1
))White noise(W(t
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 7-77-7کنترل غيرفعال با استفاده از مکانيزم TMD

در سازههای با رفتار غيرخطی ،انتخاب هر مقداری برای پارامترهای
 TMDنمیتواند حالت بهينه داشته باشد ،چرا که با شروع رفتار
غيرخطی TMD ،از حالت تنظيم شده خارج خواهد شد .در اين پژوهش
از پارامترهای  TMDکه به طور بهينه برای ساز ه غيرخطی مورد نظر
تعيين شدهاند ،استفاده میشود .برای اين منظور برای  TMDبا درصد
جرمیهای  ، µ = 0/3 % ،0/5 % ،0/7 %سختی و ميرايي همان
مقادير بهینهی بدست آمده توسط محبی و جغتايی [ ]33برای سازهی
غيرخطی مورد نظر تحت تحريک اغتشاش سفيد ،انتخاب میگردد که
در جدول  1مقادیر مربوطه ارائه شده است.
مقادير بهينهی فوق بر اساس حداقل کردن حداکثر تغييرمکان
جانبی نسبی سازه بدست آمده است .در ادامه با متغیر نمودن پارامتر
سختی TMDها ،مکانيزم  SATMDتشکيل میشود.
جدول   :1مقادير بهينهی پارامترهای  TMDبرای سه درصد جرمی []33

شكل   :3قاب هشت طبقهی برشی با رفتار هيسترسيس دوخطی مجهز به
مکانيزم  SATMDبا سختی متغير در طبقهی آخر

Table 1.Optimum values of TMD parameters for three
[mass ratios ]33

Fig.3. Eight-story shear-building frame with bilinear
hysteresis behavior equipped with variable stiffness
SATMD on top floor

الزم به ذکر است اين ارتعاش به عنوان نمونه برای طراحی سيستم
کنترلی استفاده شده است .بديهی است برای طراحی سيستم کنترل نيمهفعال
در هر منطقه میتوان از رکورد ارتعاشی متناسب با محتوای فرکانسی
زلزلههای رخ داده در همان منطقه بهره گرفت.

0/7

0/5

0/3

)µ (%

19/35

13/82

8/29

)m d (ton

561

367

213

) k d (KN / m

17/06

10/13

5/81

) cd (KN .s / m

مقادير حداکثر پاسخهای سازهی کنترل نشده و سازهی مجهز به  TMDبه
ازای سه درصد جرمی در جدول  2آورده شده است .نتایج بدست آمده از تحلیل
سازه کنترل نشده و کنترل شده با  TMDبه طور مناسبی منطبق با نتایج مرجع
[ ]33بوده که موید صحت مدل سازی و تحلیلهای صورت گرفته میباشد.
برای  TMDبا درصد جرمی  µ = 0/7 %بيشترين کاهش در حداکثر
تغييرمکان جانبی نسبی ،تغييرمکان جانبی و شتاب سازه به ترتيب در حدود
 24/7 ،39/1و  10درصد میباشد.
جدول   :2حداکثر پاسخ سازهی کنترل نشده و مجهزشده به  TMDبه
ازای سه درصد جرمی تحت ارتعاش اغتشاش سفيد
Table 2. Maximum responses of the uncontrolled

شکل   :4مدل رفتاری االستو-پالستيک دوخطی

structure and control structure equipped with TMD for
three mass ratios under white noise excitation

Fig.4. Bilinear elasto-plastic behavior model

شكل   :5تاريخچهی زمانی ارتعاش پايهی اغتشاش سفيد

Fig.5. Time history of white noise ground motion
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حداکثر
شتاب
()mm/s2

حداکثر
تغییرمکان
جانبی
()mm

حداکثر
تغییرمکان
جانبی نسبی
()mm

مکانیزم

8567

172/1

47/3

کنترل نشده

8176

151/7

41/6

) µ = 0.3% (TMD

8107

13/87

35/8

) µ = 0.5% (TMD

7711

128/5

28/8

) µ = 0.7% (TMD
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7-77-7کنترل نيمهفعال با استفاده از مکانيزم  SATMDبا سختی
متغير
در اين بخش به طراحی و ارزيابی عملکرد مکانيزم  SATMDبا
سختی متغير در کاهش پاسخهای سازهی غيرخطی هشت طبقهی
مورد بررسی پرداخته میشود .مکانيزم  SATMDبا درصد جرمیهای
 µ = 0/3 % ،0/5 % ،0/7 %با پارامترهای  mdو TMD c dهای
بهينه (مطابق جدول  )1و با سختی متغير به صورت بازهی زير در نظر
گرفته شده است.
()21
) k SA = ( k min , k max
که در اين رابطه
سختی میباشند.

k max

و

k min

به ترتيب حد باال و حد پايين پارامتر

مقدار  uL = 1/5 mبه عنوان نمونه انتخاب شده که در محدودهی کاربردی
قابل قبول است ولی بديهی است که اگر برای  u Lمقادير کمتری انتخاب
شود عملکرد  SATMDرا تحت پوشش قرار میدهد.
مسئلهی بهينهسازی تعريف شده در معادالت  15تا ،17
دارای هشت متغير بوده که شامل پارامترهای ماتريسهای وزنی

)

m

 ( q1,q2 ,q 3 ,q1 ,q2 ,q 3و مقادیر حد باال و پايين پارامتر سختی
m

m

)  ( k min , k maxمیباشد .از آنجاییکه بر اساس آنالیزهای عددی انجام

گرفته پیشبینی میشود عملکرد  SATMDوابسته به حد باال و پایین
پارامتر سختی باشد ،با تعریف

k min

و

k max

مسئله بهینهسازی سعی شد تا این مقادیر به طور بهینه تعیین شوند.
به طوری که مقادیر متفاوت بدست آمده

 7- 2- 1طراحی بهينهی  SATMDبا الگوريتم بهينهی برشیطراحی سيستم کنترل نيمهفعال بر اساس الگوريتم بهينهی
برشی در دو مرحله صورت میگيرد .بدين ترتيب که در هر گام ابتدا
نيروی کنترلی مورد نياز از رابطهی  9محاسبه شده و با توجه به
رابطهی  13فرمان مناسب برای انتخاب مقدار سختی کنترلگر داده
میشود .همچنين پارامترهای سيستم کنترل از جمله ماتريسهای
وزنی و حدود مقادير حداکثر و حداقل پارامتر سختی با توجه به
مسئلهی بهينهسازی تعريف شده در روابط  15تا  17و حل آن با
استفاده از الگوريتم ژنتيک انتخاب میشود .برای طراحی سيستم
کنترل نيمهفعال يک کنترلگر در نظر گرفته شده لذا ماتريس R
به صورت يک کميت اسکالر میباشد که به صورت زير در نظر گرفته
شده است:
()22
R = r = 5 × 10 −7

به عنوان متغیرهای ورودی

k min

و

k max

برای درصد

جرمیهای مختلف نشان دهنده حساسیت عملکرد  SATMDبه بازه تغییر
سختی میباشد.
مسئلهی بهينهسازی برای حداقل کردن حداکثر تغییرمکان جانبی نسبی
سازه تحت تحريک اغتشاش سفيد با استفاده از الگوريتم ژنتيک حل شده
است .نحوهی همگرايی الگوريتم ژنتيک برای چهار بار حل مسئله به ازای
درصد جرمی  µ = 0/7 %در شکل  6نشان داده شده است .مشاهده میشود
که هر چهار بار حل ( )runبا سرعت همگرايی متفاوت به جواب بهينهی
يکسانی رسيده است .پارامترهای بهينهی سيستم کنترل  SATMDبرای
سه درصد جرمی مطابق جدول  3تعيين شده است.

الگوهای مختلفی میتواند برای ماتريسهای وزنی در نظر گرفته
شود در این پژوهش به عنوان نمونه ماتريسهای

Q1 , Q 2 , Q 3

به

صورت ماتريسهای قطری زير در نظر گرفته شدهاند.
q1[I]8×8 [0]8×1 
()1-23
Q1 = 

[
0
]
q
1m 
 1×8
9×9

()2-23
9×9

()3-23

[0]8×1 
q2m 

شکل   :6همگرايی الگوريتم ژنتيک در نسلهای مختلف برای چهار بار
حل مسئلهی بهينهسازی به ازای µ= 0/7 %

Fig.6. GA convergence toward optimum answer during
generations for four runs of optimization problem for

q2[I]8×8
Q2 = 
 [0]1×8

µ= 0/7 %

q 3 [I]8×8 [0]8×1 
Q3 = 
q 3 m 
 [0]1×8
9×9

 αو  βبه در روابط  16و  19به صورت زير در نظر گرفته شدهاند:

()24

1
1
=
=
, β 200
x yielding 2.4 cm

=
α
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جدول   :3مقادير بهينهی پارامترهای ماتريسهای وزنی و مقادير حد باال و
پايين پارامتر سختی برای سه درصد جرمی بدست آمده از الگوريتم ژنتيک

Table 3.Optimum values of weighting matrices
parameters and upper and lower limit of stiffness
parameter for three mass ratios determined by using
genetic algorithm
0/7

0/5

0/3

)µ (%

2/915×1010

3/623×1010

7/848×1010

q1

5/137×107

6/063×108

5/837×108

q2

0/1614345

0/4728989

0/5176446

q3

329/83012

271/66225

792/28675

q1m

401/04609

300/74737

642/42630

q 2m

1/1291445

35/404367

96/296556

q 3m

458/03609

299/36004

175/78780

) k min (KN / m

5342/0025

503/14662

300/95409

) k max (KN / m

در اشکال  7و  8به ترتيب ،تاريخچهی زمانی تغييرمکان جانبی
نسبی سه طبقهی اول سازه و همچنين منحنیهای هیسترسیس اين
طبقات در دو حالت کنترل نشده و کنترل شده با مکانيزم SATMD
با درصد جرمی  µ = 0/7 %با هم مقايسه شدهاند .در شکل  9نيز
تاريخچهی زمانی تغيير پارامتر سختی ميراگر جرمی نشان داده شده است.
قابل توجه است که عملکرد مکانيزم  SATMDبه پارامترهايی
نظير مشخصات  (md , c d ) TMDو همچنين مقادير حداکثر و
حداقل پارامتر سختی )  (k min , k maxبستگی دارد و نتايج فوق برای
پارامترهای درنظر گرفته شده ارائه شده است.

مقادير حداکثر پاسخهای سازهی کنترل شده با مکانيزم SATMD

بر اساس الگوريتم بهينهی برشی برای سه درصد جرمی تحت اثر
ارتعاش پايهی اغتشاش سفيد(( )W)tدر جدول  4گزارش شده است.
جدول   :4حداکثر پاسخهای سازهی کنترل نشده و مجهزشده به
 SATMDبر اساس الگوريتم بهينهی برشی برای سه درصد جرمی تحت
ارتعاش پايهی اغتشاش سفيد

Table 4. Maximum responses of the uncontrolled
structure and controlled structure equipped with
SATMD based on clipped optimal control algorithm
for three mass ratios under white noise excitation
حداکثر
تغییرمکان
جانبی
()mm

حداکثر
تغییرمکان
جانبی نسبی
()mm

مکانیزم

8567

172/1

47/3

کنترل نشده

6648

115/3

22/3

) µ = 0.3% (SATMD

6685

96/6

18/6

) µ = 0.5% (SATMD

6421

92/2

18/0

) µ = 0.7% (SATMD

حداکثر

شتاب(mm/
)s2

شکل   :7تاريخچهی زمانی تغييرمکان جانبی نسبی سه طبقهی اول
سازهی کنترل نشده و کنترل شده با مکانيزم  SATMDبه ازای درصد
جرمی  µ = 0/7 %بر اساس الگوريتم بهينهی برشی طبقات ( )aاول)b( ،
دوم )c( ،سوم

Fig.7. GA convergence toward optimum answer during
generations for four runs of optimization problem for
µ= 0/7 %
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 42/9و  45/9درصد و حداکثر شتاب سازه به ترتيب در حدود  21/9 ،22/4و
 25/1درصد کاهش يافته است.
 7- 2- 2طراحی بهينهی  SATMDبا الگوريتم تعادل اصالح شدهدر اين روش ،مسئلهی بهينهسازی دارای دو متغير يعنی مقادیر
حد باال و پايين پارامتر سختی  TMDمیباشد که در بازههای زير در
نظر گرفته شده است:
()25
kmax = (kd ,1
) 0 × kd
()26
) kmin = (0.1× kd , kd
با حل مسئلهی بهينهسازی ،با استفاده از الگوريتم ژنتيک مقادير باال و پايين
پارامتر سختی به ازای سه درصد جرمی مطابق جدول  5تعيين شده است:
جدول   :5مقادير بهينهی حد باال و پايين پارامتر سختی برای سه درصد
جرمی بدست آمده از الگوريتم ژنتيک

Table 6. Optimum values of upper and lower limit of
stiffness parameter for three mass ratios determined by
genetic algorithm

شکل  :8منحنی هیسترسیس سه طبقهی اول سازهی کنترل نشده و

0/3

0/7

0/5

493/32265

358/96061

k min (KN / m ) 208/83199

751/58940

526/89252

k max (KN / m ) 309/17919

)µ (%

مقادير حداکثر پاسخهای سازهی کنترل شده با مکانيزم SATMD

کنترل شده با مکانيزم  SATMDبه ازای درصد جرمی  µ= 0/7 %بر
اساس الگوريتم بهينهی برشی .طبقات ( )aاول )b( ،دوم )c( ،سوم

بر اساس الگوريتم تعادل اصالح شده تحت اثر ارتعاش اغتشاش سفيد
برای سه درصد جرمی در جدول  6گزارش شده است.

Fig.8. Hysteresis loops of uncontrolled and controlled
structures by using SATMD and clipped optimal
control when µ= 0/7 % for : (a) first floor; (b) second
floor; (c) third floor

جدول   :6حداکثر پاسخهای سازهی کنترل نشده و مجهز شده به
 SATMDبر اساس الگوريتم تعادل اصالح شده برای سه درصد جرمی
تحت ارتعاش اغتشاش سفيد

Table 6. Maximum responses of the uncontrolled
structure and equipped with SATMD based on
modified balance control algorithm with three mass
ratios under white noise excitation
حداکثر
تغییرمکان
جانبی

حداکثر
تغییرمکان
جانبی نسبی

()mm

()mm

8567

172/1

47/3

کنترل نشده

8200

91/0

19/4

) µ = 0.3% (SATMD

7211

100/1

18/3

) µ = 0.5% (SATMD

7116

108/2

17/5

) µ = 0.7% (SATMD

حداکثر
شتاب

شکل   :9تاريخچهی زمانی تغيير پارامتر سختی ميراگر جرمی

Fig.9. Time history of stiffness variation of mass
damper

()mm/s2

نتايج نشان میدهد مکانيزم SATMDطراحی شده با روش پيشنهادی
در کاهش تغييرمکان جانبی نسبی سازه عملکرد موثری داشته است .به
طوری که حداکثر تغييرمکان جانبی نسبی سازه نسبت به حالت کنترل نشده،
برای درصد جرمیهای  0/5 ،0/3و  ،0/7به ترتيب در حدود  60/7 ،52/9و
 61/9درصد کاهش داشته است .همچنين میتوان گفت که علیرغم اينکه
در طراحی مکانيزم  SATMDکاهش حداکثر تغييرمکان جانبی نسبی (به
عنوان معيار ايمنی و کاهش نيروهای داخلی) مد نظر بوده است ،برای این
سه درصد جرمی حداکثر تغييرمکان جانبی سازه به ترتيب در حدود ،32/4
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مکانیزم

مکانيزم  SATMDبر اساس الگوريتم کنترلی تعادل اصالح شده با
درصد جرمی  µ = 0/7 %بيشترين کاهش را در حداکثر تغييرمکان
جانبی نسبی ،تغييرمکان جانبی و شتاب سازه به ترتيب در حدود ،63
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 36/5و  16/9درصد از خود نشان داده است .مقایسهی نتایج بدست
آمده برای هر دو روش الگوريتم کنترلی نشان میدهد که هر دو روش
در کاهش حداکثر تغييرمکان جانبی نسبی عملکرد مشابهی داشته
ولی الگوريتم بهينهی برشی عملکرد مناسبتری نسبت به تعادل
اصالح شده ،در کاهش شتاب سازه از خود نشان داده است.
 7- 3ارزيابی کارايی مکانيزم  TMDو  SATMDبا ميرايی و سختیمتغير در کاهش پاسخ سازههای غيرخطی
در اين بخش جهت ارزيابی بهتر عملکرد مکانيزم  SATMDبا
سختی متغير در کاهش پاسخ لرزهای سازههای با رفتار غيرخطی
تحت اثر تحریک زلزله ،کارايی مکانيزم  TMDو مکانيزم  SATMDبا
ميرايی متغير نيز مورد بررسی قرار گرفته و نتايج مقايسه شده است.
پارامترهای  TMDمطابق جدول  1به ازای درصد جرمی
ی غيرخطی مورد بررسی تحت تحريک
 µ = 0.7%که برای سازه 
اغتشاش سفيد تعيين شدهاند ،در نظر گرفته شده است .مکانيزم
 SATMDبا ميرايی متغير با در نظر گرفتن جرم و سختی TMD
مطابق جدول  1و متغیر نمودن پارامتر ميرايی تشکيل میگردد که بر
اساس الگوريتم کنترلی بهينهی برشی برای سازهی مورد نظر تحت
ارتعاش اغتشاش سفيد طراحی شده است.
در شکل  10به ترتيب حداکثر تغييرمکان جانبی نسبی ،حداکثر
تغييرمکان جانبی و حداکثر شتاب طبقات مختلف تحت اثر ارتعاش
اغتشاش سفيد در حالتهای استفاده از مکانيزمهای مختلف ميراگر
جرمی با درصد جرمی  µ = 0/7 %نشان داده شدهاند .با توجه به
نتايج نشان داده شده در شکل  ،10مشاهده میشود مکانيزم SATMD
با سختی متغير بر اساس هر دو الگوريتم کنترلی عملکرد مناسبتر
از مکانيزمهای  TMDو  SATMDبا ميرايی متغير نشان داده است.

شکل   :10مقايسهی ( )aحداکثر تغييرمکان جانبی نسبی )b( ،حداکثر
تغييرمکان جانبی و ( )cحداکثر شتاب طبقات سازهی کنترل نشده
و سازهی مجهز شده به  SATMD ،TMDبا ميرايی متغير بر اساس
الگوريتم بهينهی برشی( ))CO(VD-DMTASو  SATMDبا سختی
متغير بر اساس الگوريتمهای کنترلی بهينهی برشی (-DMTAS
 ))CO(VSو تعادل اصالح شده ( ))BM(VS-DMTASبا درصد جرمی
 µ= 0/7 %تحت ارتعاش اغتشاش سفيد

Fig.10. Comparison of maximum (a) inter-story drift,
(b) displacement, (c) acceleration of uncontrolled
structure, controlled structures equipped with TMD,
variable damping SATMD based on clipped optimal
control (SATMD-VD(CO)) and variable stiffness
SATMD based on clipped optimal control algorithm
(SATMD-VS(CO)) and modified balance control
algorithm (SATMD-VS(MB)) for µ= 0/7 % under white
noise excitation
با توجه به مشخصات TMDهای غيرفعال ،استفاده از مکانيزم SATMD

به دليل مشخصات تغييرپذير اين سيستم میتواند دامنه فرکانسی بيشتری
را پوشش دهد .برای مقايسه بهتر حداکثر پاسخهای سازهی مجهز شده به
مکانيزم  SATMDبا سختی متغير بر اساس هر دو الگوريتم کنترلی ،مکانيزم
 SATMDبا ميرايی متغير بر اساس الگوريتم بهينهی برشی و مکانيزم
 TMDبا مقادير مختلف برای سختی تحت اثر رکورد اغتشاش سفيد در
جدول  7ارائه شده است .نتايج نشان میدهد که با نيمهفعال نمودن مکانيزم
غيرفعال  TMDکارايی آن در سازههای غيرخطی بهتر میشود.
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جدول   :7حداکثر پاسخهای سازهی کنترل نشده و سازهی مجهز شده به
 TMDبا سختیهای مختلف  kd, kmin, kmaxو   SATMDبا ميرايی و
سختی متغير به ازای درصد جرمی  µ= 0/7 %تحت ارتعاش اغتشاش سفيد

متفاوت از زلزله طرح میباشند ،در اين بخش سازهی کنترل شده با مکانيزم
 SATMDبر اساس هر دو الگوريتم کنترلی تحت اثر زلزلههای تست با
PGAهای مختلف قرار گرفته و حداکثر پاسخهای سازه برای حالت کنترل
نشده و کنترل شده با مکانيزمهای  SATMDو  TMDدر جدولهای  8تا
 10گزارش شده است.
نتایج حاکی از آن است که مکانیزم  SATMDبر اساس الگوریتم بهینهی
برشی حداکثر تغییرمکان جانبی نسبی سازه (تابع هدف طراحی) را نسبت به
سازه کنترل نشده تحت زلزلههای تست به ازای درصد جرمی µ = 0.7%
در حدود  7تا  44درصد کاهش داده است .این مکانیزم نیمهفعال بر اساس
الگوریتم تعادل اصالح شده نیز توانسته به ازای این درصد جرمی کاهشی در
حدود  2تا  12درصد در حداکثر تغییرمکان جانبی نسبی سازه از خود نشان
دهد .مالحظه میشود که تحت اثر زلزلههای تست ،عملکرد  SATMDبا
سختی متغیر بر اساس الگوریتم کنترلی بهینهی برشی نسبت به الگوریتم
تعادل اصالح شده از دامنه کاهش بیشتری در تابع هدف طراحی برخوردار
است .در هر دو الگوریتم مشاهده میشود که عملکرد  SATMDوابسته به
تحریک ورودی میباشد .لذا پیشنهاد میشود برای عملکرد بهینه سیستم
کنترل در هر منطقه ،پارامترهای آن با توجه به مشخصات زلزله طرح آن
منطقه و به صورت بهینه انتخاب شود.
همچنین مقایسه عملکرد مکانیزمهای  TMDو  SATMDتحت
زلزلههای غیرطراحی نشان میدهد مکانیزمهای  TMDو  SATMDتحت
زلزلههای غیرطراحی به واسطه رفتار غیرخطی سازه از حالت تنظیم خارج شده
و نسبت به زلزلهی طراحی کارایی هر دو کاهش یافته است گرچه عملکرد
 SATMDتا حدی مناسبتر بوده است .با این حال پیشبینی میشود مکانیزم
 SATMDبه دلیل مشخصات تغییرپذیر همچنان بتواند عملکرد مناسبی در
کنترل ارتعاش سازه غیرخطی در مقابل ارتعاشات مختلف نشان دهد.

Table 7. Maximum responses of the uncontrolled
structure and controlled structure equipped with TMD
for different stiffness of and SATMD with variable
damping and variable stiffness for mass ratio, µ= 0/7 %
under white noise excitation
حداکثر
تغییرمکان
جانبی

حداکثر
تغییرمکان
جانبی نسبی

()mm

()mm

8567

172/1

47/3

کنترل نشده

7711

128/5

28/8

)TMD(kd

7217

111/2

21/8

)SATMD-VD(CO

8127

140/9

37/1

)TMD(kmin

9022

193/1

49/9

)TMD(kmax

6421

92/2

18/0

)SATMD-VS(CO

8056

137/9

34/9

)TMD(kmin

8855

158/8

38/8

)TMD(kmax

7116

108/2

17/5

)SATMD-VS(MB

حداکثر
شتاب
()mm/s2

مکانیزم

 7-77-7بررسی عملکرد  SATMDهای طراحی شده تحت زلزلههای تست
در بخشهای قبل مکانیزم کنترلی  SATMDتحت ارتعاش خارجی
اغتشاش سفيد طراحی گرديده است .برای بررسی عملکرد مکانيزم
 SATMDتحت اثر زلزلههای ديگر که به لحاظ شدت و محتوای فرکانسی

جدول   :8حداکثر تغییرمکان جانبی نسبی ( ،)driftحداکثر تغییرمکان جانبی ( )dispو حداکثر شتاب ( )accسازهی کنترل نشده ،مجهزشده به مکانيزم
 TMDو   SATMDبر اساس الگوريتم کنترلی بهينهی برشی ( )COو تعادل اصالح شده ( )MBبا درصد جرمی µ= 0/7 %

Table 8. Maximum inter-story drift (drift), maximum displacement (disp) and maximum acceleration (acc) of the
)uncontrolled structure and controlled structure equipped with TMD and SATMD based on clipped optimal (CO
and modified balance (MB) control algorithm for mass ratio, µ= 0/7 %
)SATMD (MB

TMD

)SATMD (CO

کنترل نشده

.acc
(mm/
)s2

.disp
()mm

drift
()mm

.acc
(mm/
)s2

.disp
()mm

drift
()mm

.acc
(mm/
)s2

.disp
()mm

drift
()mm

.acc
(mm/
)s2

.disp
()mm

drift
()mm

PGA

رکورد زلزله

9733

157

39/9

9883

154

31/8

10134

163

40/2

10502

178

43/4

0/35 g

Elcentro

18074

292

94/4

19007

289

91/1

18167

292

95/0

18255

300

97/6

0/83 g

Kobe

8398

101

23/3

7882

95/0

20/1

8533

104

23/7

8805

114

26/2

0/36 g

Parkfield

8664

152

33/5

8689

131

21/4

8722

152

31/8

8967

159

38/0

0/23 g

Hachinohe

13010

114

32/6

12630

113

28/4

12968

114

32/5

13010

115

33/2

0/72 g

Naghan

21375

156

33/6

20527

131

29/1

20404

163

34/8

18846

171

35/8

1/00 g

Abbar

358

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،49شماره  ،2سال  ،1396صفحه  347تا 361
جدول   :9حداکثر تغییرمکان جانبی نسبی ( ،)driftحداکثر تغییرمکان جانبی ( )dispو حداکثر شتاب ( )accسازهی کنترل نشده ،مجهزشده به مکانيزم
 TMDو   SATMDبر اساس الگوريتم کنترلی بهينهی برشی ( )COو تعادل اصالح شده ( )MBبا درصد جرمی µ= 0/5 %

Table 9. Maximum inter-story drift (drift), maximum displacement (disp) and maximum acceleration (acc) of the
)uncontrolled structure and controlled structure equipped with TMD and SATMD based on clipped optimal (CO
and modified balance (MB) control algorithm for mass ratio, µ= 0/5 %
)SATMD (MB

.disp
.acc
()mm( )mm/s2

TMD

)SATMD (CO

drift
()mm

.acc
()mm/s2

.disp
()mm

.disp
.acc
drift
()mm( )mm/s2( )mm

کنترل نشده

drift
()mm

.acc
()mm/s2

drift .disp
()mm( )mm

PGA

9936

161

40/3

10237

160

40/8

10302

170

40/5

10502

178

0/35 g 43/4

18122

293

95/3

18150

292

95/3

18262

294

96/1

18255

300

0/83 g 97/6

8507

104

23/9

8581

106

23/7

8627

107

24/6

8805

114

0/36 g 26/2

8751

161

36/4

8837

137

23/4

8776

157

33/1

8967

159

0/23 g 38/0

13010

114

32/8

12969

114

32/6

12987

114

32/8

13010

115

0/72 g 33/2

20984

159

34/5

20507

155

34/1

19879

168

34/5

18846

171

1/00 g 35/8

رکورد زلزله
Elcentro
Kobe
Parkfield
Hachinohe
Naghan
Abbar

جدول   :10حداکثر تغییرمکان جانبی نسبی ( ،)driftحداکثر تغییرمکان جانبی ( ).dispو حداکثر شتاب ( )accسازهی کنترل نشده ،مجهزشده به مکانيزم
 TMDو   SATMDبر اساس الگوريتم کنترلی بهينهی برشی ( )COو تعادل اصالح شده ( )MBبا درصد جرمی µ= 0/3 %

Table10. Maximum inter-story drift (drift), maximum displacement (disp) and maximum acceleration (acc) of the
)uncontrolled structure and controlled structure equipped with TMD and SATMD based on clipped optimal (CO
and modified balance (MB) control algorithm for mass ratio, µ= 0/3 %
)SATMD (MB

TMD

)SATMD (CO

کنترل نشده

drift
()mm

.acc
()mm/s2

.disp
()mm

drift
()mm

.acc
()mm/s2

.disp
()mm

10234

169

41/1

10369

167

41/1

10411

174

42/2

18212

295

96/8

18241

295

96/4

18311

296

97/3

18255

8622

107

24/8

8669

109

24/5

8702

109

25/2

8805

114

8820

168

42/4

8888

138

27/2

8849

157

38/6

8967

159

38/0

12501

115

33/0

12986

114

32/9

12997

115

33/0

13010

115

33/2

0/72 g

20032

168

34/8

20161

158

35/5

19413

170

35/1

18846

171

35/8

1/00 g

.disp
.acc
()mm( )mm/s2

8-8نتيجهگيری
در اين پژوهش با هدف بررسی کارايی سيستمهای کنترل نيمهفعال
خ سازههای با رفتار غيرخطی تحت اثر ارتعاش زلزله،
سازهها در کاهش پاس 
عملکرد مکانيزم ميراگر جرمی تنظيم شده نيمهفعال با سختی متغير بر روی
سازههای غيرخطی برشی با رفتار دوخطی هيسترسيس مورد بررسی قرار
گرفته است .مکانيزم ميراگر جرمی تنظيم شده نيمهفعال با سختی متغير
از طريق جايگزين کردن فنر معمولی سيستم ميراگر جرمی ( )TMDبا
يک ابزار نيمهفعال تنظيم سختی ( )SAIVSايجاد شده است .جهت تعيين
پارامتر سختی در هر لحظه ،الگوريتم کنترل نيمهفعال بر اساس قانون کنترل
بهينهی برشی و الگوريتم کنترل بهينهی آنی جهت کاربرد در سازههای
غيرخطی توسعه داده شده است .همچنين الگوريتم کنترلی تعادل اصالح

drift
()mm

PGA

.disp
.acc
drift
()mm( )mm/s2( )mm

10502

178

43/4

0/35 g

300

97/6

0/83 g

26/2

0/36 g
0/23 g

رکورد زلزله

Elcentro
Kobe
Parkfield
Hachinohe
Naghan
Abbar

شده برای تنظيم سختی توسعه يافته است .به منظور ارزيابی بهتر کارايی
مکانيزم ميراگر جرمی تنظيم شدهی نيمهفعال در بهبود رفتار لرزهای
سازههای غيرخطی ،عملکرد مکانيزمهای ميراگر جرمی تنظيم شده غيرفعال
و نیمهفعال با میرایی متغیر نيز بررسی شده و نتايج با هم مقايسه گرديده
است .برای آنالیز عددی ،قاب برشی هشت طبقهی تحت ارتعاش اغتشاش
سفيد قرار گرفته و با انتخاب مقادير بهينه برای پارامترهای ميراگر جرمی
(جرم و ميرايی) به طراحی سيستم کنترل نيمهفعال با سختی متغير پرداخته
شده است .بر اساس تحليلهای عددی صورت گرفته میتوان به نتايج زير
اشاره کرد:
 -1نتايج بررسیها نشان میدهد که الگوريتم کنترل بهينهی آنی با
استفاده از روش عددی نيومارک میتواند با استفاده از مفهوم کنترل بهينهی
برشی برای سيستمهای کنترل نيمهفعال بسط داده شده و برای طراحی
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مکانيزمهای نيمهفعال با سختی متغير در سازههای غيرخطی به کار گرفته
شود .همچنين اين الگوريتم کنترلی عملکرد موثرتری نسبت به الگوريتم
تعادل اصالح شده در کاهش پاسخهای سازه از خود نشان داده است.
 -2از مطالعات عددی صورت گرفته میتوان نتيجه گرفت که جهت
عملکرد مناسب مکانيزم ميراگر جرمی نيمهفعال بايستی مقادیر حد باال و
پايين ابزار تنظيم سختی به طور مناسب انتخاب شود.
 -3روش پيشنهادی برای طراحی  SATMDبا سختی متغير با
استفاده از الگوريتم ژنتيک به دليل برخورداری از دقت و سرعت همگرايی
باال ،روشی مناسب برای تعيين پارامترهای بهينهی مکانيزم نيمهفعال
میباشد.
 -4در اين پژوهش با وجود اينکه تابع هدف برای طراحی بهينهی
 ،SATMDکاهش حداکثر تغييرمکان جانبی نسبی سازه (به عنوان معيار
ايمنی و کاهش نيروهای داخلی) بوده است ،نتايج حاکی از آن است که در
مقابل ارتعاش طرح و همچنين زلزلههای تست ،حداکثر تغييرمکان جانبی و
حداکثر شتاب سازه (به عنوان معيار راحتی ساکنين) نيز کاهش داشته است.
اگرچه ميزان کاهش در آنها کمتر از مقدار کاهش حداکثر تغييرمکان جانبی
نسبی است .به عنوان نمونه مکانیزم  SATMDبا سختی متغیر طراحی شده
بر اساس الگوریتم بهینهی برشی تحت زلزله طرح به ازای درصد جرمی
 0/7حداکثر تغييرمکان جانبی نسبی سازه (تابع هدف طراحی) را نسبت به
سازه کنترل نشده حدود  62درصد کاهش داده است .عالوه بر این حداکثر
تغييرمکان جانبی سازه و حداکثر شتاب سازه را نیز به ترتيب حدود  46و 25
درصد کاهش داده است.
 -5مقايسه عملکرد  SATMDبا سختی متغير با  TMDتحت
زلزلههای طراحی و تست نشان میدهد که استفاده از ميراگر جرمی تنظيم
شدهی نيمهفعال به دليل برخورداری از مشخصات تغييرپذير میتواند
جايگزين مناسبی برای  TMDبخصوص در سازههای غیرخطی باشد.
بطوریکه در مثال عددی این مقاله ،مکانیزم  SATMDنسبت به TMD
حداکثر تغییرمکان جانبی نسبی سازه را تحت زلزله طراحی به ازای درصد
جرمیهای  0/5 ،0/3و  0/7درصد به ترتیب حدود  48 ،46و  38درصد بیشتر
کاهش داده است.
 -6مقايسه کارایی  SATMDبا سختی و میرایی متغیر نشان میدهد
که در مثال عددی این مقاله  SATMDبا سختی متغیر عملکرد مناسبتری
نسبت به  SATMDبا ميرايی متغیر نشان داده است .به طوری که SATMD
با سختی متغیر بر اساس الگوریتم بهینه برشی با درصد جرمی  0/7حداکثر
تغییرمکان جانبی نسبی ،حداکثر تغییرمکان جانبی و حداکثر شتاب سازه را
نسبت به  SATMDبا میرایی متغیر به ترتیب حدود  17 ،17و  11درصد
بیشتر کاهش داده است.
 -7نتايج نشان میدهد در حاليکه عملکرد سيستم کنترلی SATMD
در سازههای غيرخطی به مشخصات رکورد زلزله وابسته میباشد ،با اين
حال سيستم  SATMDنسبت به حالت  TMDتحت اثر زلزلههای تست
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در کاهش پاسخها موفقتر میباشد .با اين وجود ،جهت افزايش کارايی
 SATMDپيشنهاد میشود که پارامترهای آن با توجه به مشخصات زلزلهی
طرح هر منطقه به صورت بهينه انتخاب گردد.
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