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چکیده
در این مقاله به طراحی مکانیزم میراگر جرمی هماهنگ شده ی نیمه فعال با میرایی متغیر برای کاهش پاسخ سازه های
غیرخطی تحت اثر زلزله پرداخته شده است .برای تعیین دستورهای مناسب برای انتخاب میرایی در هر لحظه ،الگوریتم کنترل
نیمه فعالی برای سازههای غیرخطی بر مبنای الگوریتم بهینه ی آنی غیرخطی و قانون کنترل برشی تهیه شده است که برای
طراحی بهینه ی سیستم کنترل ،پارامترهای طراحی از حل یک مسأله ی بهینهسازی با تابع هدف کمینه کردن ماکزیمم پاسخ
سازه با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعیین شده است .برای تحلیل عددی و ارزیابی روش پیشنهادی ،قاب  8طبقه برشی دو
بعدی ،با رفتار غیرخطی هیسترسیس تحت اثر اغتشاش سفید در نظر گرفته شده و به طراحی این مکانیزم پرداخته شده است.
نتایج بررسیها نشان میدهند که الگوریتم پیشنهاد شده کارایی مناسب برای طراحی سیستم میراگر جرمی با میرایی متغیر
برای سازه های غیرخطی دارد همچنین مقایسهی عملکرد این مکانیزم با میراگر جرمی هماهنگ شده غیر فعال و فعال نشان می
دهد که عملکرد سیستم نیمه فعال در کاهش پاسخهای سازههای غیرخطی بهتر از عملکرد سیستم میراگر جرمی هماهنگ شده
غیرفعال بوده اما در مقایسه با مکانیزم میراگر جرمی فعال عملکرد ضعیف تری داشته است.
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 -1مقدمه
کنترل پاسخ سازهها در مقابل تحريکات لرزهاي همواره يکي
از چالشهاي مهندسي عمران بوده است بنابراين يافتن شيوههاي
جديد براي حفظ ايمني و قابليت اعتماد سازهها تحت اثر اين
قبيل نيروها از اهميت فوق العادهاي برخوردار است .بر همين
مبنا ،طي ساليان اخير،کاهش پاسخ سازهاي ناشي از اثرات
نيروهاي ديناميکي با استفاده از سامانه هاي کنترل سازهها ،توجه
محققان بسياري را به خود جلب کرده و تحقيقات گسترده و رو
به رشدي را به دنبال داشته است[.]3
روشهاي کنترل اعمال شده در ساختمانها به گروههاي
غيرفعال ،فعال ،نيمهفعال و هيبريدي تقسيم بندي ميشوند .در
اين بين ،ابزارهاي کنترل نيمهفعال ،ويژگيهاي کنترل فعال و
کنترل غيرفعال را براي کاهش پاسخ سازهها در برابر بارهاي
گوناگون ديناميکي ،مانند ارتعاش حاصل از زلزله ،ترکيب مي-
کنند .به دليل عملکرد نسبتاً بهتر ابزار کنترل نيمهفعال و
همچنين نياز به انرژي پايين در مقايسه با سيستم کنترل فعال،
در سالهاي اخير توجهها بيشتر به اين شاخه معطوف شده و
تحقيقات و مطالعات زيادي برايتوسعه مکانيزمهاي مختلف
کنترل نيمه فعال صورت گرفته است .تحقيقات انجام شده در
زمينه کنترل نيمهفعال شامل بررسي عملکرد مکانيزمهاي
مختلف و توسعه الگوريتمهاي کنترلي ،بيشتر به سازههاي با رفتار
خطي محدود شده است[ .]6از طرف ديگر تحت اثر تحريکات
لرزهاي قوي ،سازهها عموماً وارد ناحيه غيرخطي خواهند شد.
بنابراين براي بررسي کاملتر و کاربرديتر موضوع ،بايدکاربرد
سيستم کنترل نيمه فعال ،با فرض رفتار غير خطي سازهها انجام
پذيرد که در اين پژوهش به اين مسأله پرداخته شده است.
ميراگر جرمي هماهنگ شده 1به عنوان يکي از مکانيزمهاي
غيرفعال کنترل ارتعاشات در سالهاي اخير براي کاهش پاسخ
سازههاي مختلف تحت اثر نيروهاي ديناميکي مورد استفاده قرار
گرفته است [ .]9اکثر مطالعات انجام شده بر روي ميراگرهاي
جرمي هماهنگ شده غيرفعال در زمينه تعيين مقادير بهينه
پارامترهاي آن نظير سختي و ميرايي بوده و معيارهاي مختلفي
در اين رابطه بيشتر براي سازههاي با رفتار خطي پيشنهاد شده
است [ .]12با اين وجود ،اين نوع مکانيزم نسبت به مقادير
فرکانسهاي تنظيمي ،حتي در مواقعي که به صورت بهينه
طراحي شوند ،حساس بوده و عملکرد آن به علت عواملهاي ثابت
و غيرقابل تغيير ميراگر محدود است [ .]13در رابطه با کاربرد
 TMDدر سازههاي با رفتار غيرخطي نيز مطالعاتي صورت گرفته
است[ ]14براي سازههاي تحت اثر زلزلههاي متوسط و شديد که
118

رفتار غيرخطي از خود نشان ميدهند ،تغييرات در سختي و يا
عدم قطعيت در تخمين پارامترهاي  TMDنظير سختي و ميرايي
ممکن است باعث شود  TMDاز حالت تنظيم شده (بهينه) خارج
شده و اصطالحاً ناميزان شودکه باعث کاهش کارايي آن خواهد
شد .لذا قطعيّت مؤثر بودن استفاده از  TMDدر برابر هر ثبت
ارتعاش در سازههاي غيرخطي جود نداشته و عملکرد TMD
وابسته به مشخصات ارتعاش خارجي ورودي (حداکثر شتاب،
محتواي فرکانس و غيره) ميباشد.
بنابراين با توجه به محدوديتهاي ميراگر جرمي هماهنگ
شده غير فعال نظير دامنه فرکانسي محدود و مشکالت در ارتباط
با ناميزان شدن ،در سالهاي اخير ،تمايل به استفاده از روشهاي
کنترل فعال يا نيمه فعال براي بهبود عملکرد اين سيستم افزايش
يافته است .درهمين راستا ،ميراگرهاي جرمي فعال 2که ترکيب
ميراگر جرمي هماهنگ شده با يک سيستم کنترل فعال هستند
نيز توسعه يافته و به طور وسيعي براي کنترل فعال ساختمانها و
پلها به کار رفتهاند [ .]21ميراگرهاي جرمي فعال نسبت به
حالت غيرفعال ،مزيتهاي قابل توجهي از قبيل استفاده بهينه از
اين مکانيزم براي دامنههاي فرکانسي بيشتر و قابليت عملکرد
مناسب حتي در صورت عدم تنظيم مناسب پارامترها دارند .با اين
حال ،اين سيستمها نيز به علت نياز به يک منبع بزرگ توليد
کننده انرژي خارجي که ممکن است به هنگام خطرات طبيعي از
جمله زلزله در دسترس نباشند محدوديتهايي را دارد .به همين
دليل مکانيزم ميراگر جرمي هماهنگ شده نيمه فعال3که در آن
از ابزارهايي با ميرايي يا سختي قابل کنترل استفاده ميشود
پيشنهاد شده و عملکرد آن عمدتاً بر روي سازههاي با رفتار
خطي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است[ .]27در اين نوع
مکانيزم به جاي اعمال مستقيم نيرو مثل حالت کنترل فعال،
نيروي کنترل بوسيله تغيير در سختي يا ميرايي سيستم کنترل
ايجاد ميشود .اکثرمطالعات تاثيرات مثبت ميراگر جرمي
هماهنگ شده نيمه فعال در سازههاي خطي را تاييد کرده و
نشان داده اندکه عملکرد ميراگر جرمي هماهنگ شده با نيمه
فعال ساختن آن بهبود مييابد [ .]25با اين وجود ،تحقيقات در
زمينه کارايي و شيوه طراحي اين مکانيزم کنترلي در سازهها با
رفتار غيرخطي بسيار محدود ميباشد.
از طرف ديگر ،استفاده موفق از راه حل کنترل نيمهفعال
نيازمند آناست که وسيله قابل تنظيممشخصات مورد نياز را
داشته و همچنين الگوريتم کنترلي مناسبي استفاده شود و
فناوريهاي مورد نياز تامين گردد .الگوريتمها و روشهاي
متعددي در ادبيات فني براي کنترل نيمه فعال پيشنهاد شده
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است که برخي از آنها از تغيير و اقتباس قوانين و الگوريتمهاي
کنترل فعال بدست آمدهاند و برخي ديگربطور مستقيم از-
مالحظات فيزيکي سيستم نشأت ميگيرند .اکثر الگوريتمهاي
پيشنهادي براي استفاده در مکانيزم  SATMDبا ميرايي متغير
بوده و براي سازهها با رفتار خطي توسعه يافته است [.]25
تئوريهاي کنترل براي سازههاي با رفتار غيرخطي و غيراالستيک
محدود هستند .با توجه به اينکه اين مطالعه بر روي سازههاي با
رفتار غيرخطي صورت ميگيرد بنابراين بايد الگوريتم نيمه فعال
مناسب براي اين گونه از سازهها استفاده گردد .در ميان
الگوريتمهاي مختلف براي کنترل نيمه فعال ،الگوريتم بهينه
برشي 4پيشنهاد شده توسط هروات [ ]22براي استفاده در
 SATMDو توصيه شده توسط دايک [ ]28براي کاربرد در
ميراگرهاي متغير ،گزينه مناسبي ميباشد که کارايي اين
الگوريتم در طراحي  SATMDدر مطالعات پينکاو و فوجينو
[ ]13و جي و همکاران [ ]29نيز نشان داده شده است.
همانطوريکه اشاره شد تحقيقات انجام شده در زمينه کنترل
نيمهفعال شامل بررسي عملکرد مکانيزمهاي مختلف و توسعه
الگوريتمهاي کنترلي ،بيشتر به سازهها با رفتار خطي محدود بوده
است .در واقع ،ويژگي بارز و متمايزکننده اين تحقيق از مطالعات
قبلي در آن است که در اين مقاله به بررسي نحوه طراحي و
ارزيابي کارايي استفاده از مکانيزم ميراگر جرمي نيمه فعال در
سازههاي غيرخطي پرداخته شده است .اين امر با توجه به محدود
بودن بررسيها در خصوص کاربرد اين مکانيزم در سازه هاي
غيرخطي و با توجه به رفتار واقعي سازهها تحت اثر زلزلههاي
شديد که عموماً وارد ناحيه غيرخطي ميشوند و همچنين در نظر
گرفتن قابليت موجود در مکانيزم  SATMDبه لحاظ کاربردي،
مي تواند با اهميت باشد .در اين مطالعه همچنين ،براي طراحي
 ،SATMDالگوريتم کنترل نيمه فعال جديدي بر مبناي قانون
کنترل برشي پيشنهاد شده است که از دو مرحله تشکيل
ميشود .در بخش اول ،با فرض اينکه يک مکانيزم کنترل فعال
ايده آل براي کنترل وجود دارد ،از الگوريتم بهينه آني با استفاده
از روش عددي نيومارک معرفي شده توسط چانگ و يانگ[ ]30و
توسعه يافته توسط جغتايي و محبي[ ]31براي سازههاي با رفتار
غيرخطي و هيسترسيس با پسخور تغيير مکان ،سرعت و شتاب
براي تعيين نيروهاي کنترلي مناسب استفاده شده است .در گام
بعدي نيز مقادير مناسب ضرايب ميرايي سيستم کنترلي در هر
لحظه با استفاده از قانون کنترل برشي انتخاب ميشود .براي
تمام موارد بهينهسازي سيستم کنترل نيمه فعال و تعيين پارامتر
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ميرايي بهينه ،يک مسأله بهينهسازي بر مبناي کمينهسازي
ماکزيمم پاسخ سازه تعريف شده است .با توجه به پيچيدگي حل
مسأله بهينهسازي با روشهاي معمولي بهينهسازي ،از الگوريتم
ژنتيک  5براي حل آن استفاده شده است.
در بخش هاي بعد ابتدا به بررسي مکانيزم  SATMDبا
استفاده از ميرايي متغير پرداخته شده و معادالت ارتعاش سازه
غيرخطي مجهز به  SATMDدر طبقه آخر ،تحت اثر زلزله بيان
ميشود .سپس الگوريتم نيمهفعال پيشنهادي براي طراحي
 SATMDبراي سازههاي با رفتار غيرخطي بر مبناي کنترل
بهينه ي آني و قانون کنترل برشي و نحوه ي بهينهسازي
پارامترهاي سيستم کنترل ارائه ميگردد .در نهايت تحليلهاي
عددي بر روي سازه  8طبقه برشي غيرخطي انجام گرفته و نتايج
گزارش شده است.
 -2مکانیزم  SATMDبا میرایی متغیر
براي رسيدن به مکانيزم  SATMDبايد از يک ابزار کنترل
نيمه فعال (چه ابزار با سختي متغير و يا چه ابزار با ميرايي
متغير) استفاده شود .از آنجايي که کنترل ميرايي راحتتر از
کنترل سختي و يا جرم قابل اجرا مي باشد[ ،]32در اکثر
سيستمهاي  SATMDاز کنترل ميرايي استفاده شده است.
همچنين الگوريتمهاي کنترل نيمه فعال بر مبناي کنترل ميرايي
بطور گسترده مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتهاند[ .]35در اين
مقاله نيز ،مکانيزم  SATMDازطريق استفاده از يک ابزار با
ميرايي متغير مدلسازي ميشود.
در اين روش ،ميراگر غيرفعال سيستم  TMDبا يک ميراگر با
مشخصات قابل تنظيم نظير ميراگرهاي اريفيس متغير،
ميراگرهاي اصطکاکي و يا ميراگرهاي مايع مغناطيسي يا
الکتريکي جايگزين ميشود که امکان تغيير ضريب ميرايي در هر
لحظه براي سيستم را فراهم ميسازد.
سيستم اريفيس-متغير در عين سادگي معادالت دامنه خوبي
را براي نيروهاي ميرايي فراهم ميسازد .اين ميراگر قبال در
سازههاي واقعي عمراني به کار گرفته شده و در عمل با مقياس
واقعي براي استفاده موجود است[ .]39همچنين مشخصات خطي
اين ميراگر هيدروليکي برخالف ميراگرهاي مايع مغناطيسي يا
الکتريکي که مشخصات غيرخطي دارند باعث عدم پيچيدگي در
معادالت مي شود .با توجه به اين موارد در اين مقاله از ميراگر
اريفيس متغير با سيال ويسکوز به عنوان ابزار ميرايي متغير براي
مکانيزم  SATMDاستفاده ميشود که در شکل ( )1به صورت
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شماتيک نشان داده شده است.
اين مکانيزم در واقع از يک پيستون-سيلندر که توسط يک
مجراي کنترلي  ،کنترل ميگردد ،تشکيل ميشود که در حالت
غيرفعال شير کنترلي ثابت و نسبتاً باز ميباشد که با ميرايي
غيرفعال سيستم مطابقت دارد .در حالت نيمه فعال سيگنالهاي
الکتريکي از طريق رايانه کنترلي محرک دريچه کنترل را راه
اندازي ميکند که باعث حرکت شير کنترلي به سمت باال يا
پايين شده و در نتيجه موجب تغيير ميرايي سيستم ميگردد.

) D T  [0,0,...,1,1]1( n1بردار محل نيروهاي کنترلي
اعمال شده توسط ميراگر نيمهفعال و )eT  [1,1,...,1]1( n1

بردار انتقال شتاب پايه ميباشند .همچنين ماتريس جرم سيستم
سازه SATMD -بصورت ( )5مي باشد:


m 2 .............. 0
0 


0................... m n 0 
)0................... 0 m d  ( n 1)( n1
0

()5

0.................. 0

m1

0
M  

0
0


که در آن  mdجرم ميراگر ميباشد.
 FDو  FS ( n1)1  X t و نيز بردارهاي مربوط به
X t 
( n 1)1

شکل ( :)1ساختار میراگر اریفیس متغیر[]39

نيروهاي ميرايي و نيروي مقاوم داخلي بوده که به ترتيب بصورت
تابعي از سرعت و تغيير مکان سازه ميباشند.
 -4توسعه الگوریتم کنترل نیمه فعال برای

بنابراين با فرض رفتار خطي براي ميراگر ،نيروي ميرايي
متغير ميراگر در هر لحظه عبارت است از:
()1
) f (t )  c(t ).xtmd (t
که در آن ) c(tضريب ميرايي وابسته به زمان بوده که با توجه
به بسته يا باز بودن دريچه کنترلي بين دو مقدار حداقل و
حداکثر تغيير ميکند:
()2
cmin  c(t )  cmax
)  x tmd (tسرعت نسبي کالهک پيستون (يا همان سرعت
نسبي ميراگر جرمي نسبت به طبقه آخر) ميباشد .براي تعيين
) c(tدر هر گام زماني از الگوريتم کنترل نيمه فعال استفاده
ميشود.
-3

معادالت حرکت سازه غیرخطی مجهز به SATMD

سازهي  nدرجه آزادي با رفتار غيرخطي و از نوع قاب برشي
که مکانيزم  SATMDبا ميرايي متغير در طبقه آخر به آن اضافه
شده است را در نظر بگيريد .در صورتي که سازه تحت ارتعاش
پايه  X gقرار داشته باشد معادله حرکت سيستم غيرخطي مي-
تواند به صورت رابطه ( )3نوشته شود:
()3

 t   F X


MX
D t   FS Xt   Df d t   Me X g

 x , x ,...,x , X
 x , x ,...,x , Xx , x ,...,x 
،X
1 2
n1
1 2
n1
1 2
n1
به ترتيب بردارهاي تغيير مکان ،سرعت و شتاب سازهf d (t ) ،
نيروي کنترل ميراگر نيمه فعال  SATMDبوده که برابر است با:

()4

) f d (t )  c(t )( xn1  xn

که در آن ) c(tضريب ميرايي متغير مي باشد،
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طراحیSATMD

در اين مقاله با توجه به مفهوم قانون کنترل برشي ،الگوريتم
کنترلي نيمه فعال براي مکانيزم  SATMDبا ميرايي متغير براي
کنترل نيمه فعال سازههاي غيرخطي پيشنهاد داده شده است.
در اين نوع الگوريتم ،قانون کنترل از دو مرحله تشکيل شده و
طراحي کنترلگر در دو بخش صورت ميگيرد .گام اول شامل
طراحي و توسعه يک الگوريتم کنترل فعال ميباشد با فرض اينکه
يک وسيلهي کنترل فعال ايدهآل براي کنترل وجود دارد .گام
بعدي نيز شامل طراحي يک کنترلگر برشي ميباشد که به
ميراگر نيمه فعال اين اجازه را ميدهد تا با ايجاد تغيير در
مشخصات مکانيکي ابزار کنترلي نيمه فعال ،نيروهاي کنترلي که
در حالت کنترل فعال بايستي به سازه وارد شوند را توليد نمايد.
در اين مطالعه در گام اول از الگوريتم فعال توسعه يافته براي
سازههاي غيرخطي برمبناي کنترل بهينه ي آني با استفاده از
روش عددي نيومارک که کارايي آن در سازههاي با رفتار غير
خطي نشان داده شده است[ ]31براي تعيين نيروي کنترل فعال
استفاده ميشود.
-1-4تعیین نیروی کنترل
نيروي ميرايي )  f d (tکه ميراگر نيمه فعال مکانيزم
در هر گام زماني توليد ميکند برابر است با:
()6

, xtmd  xn1  xn

SATMD

f d (t )  c(t ) xtmd

که در آن  xtmdسرعت نسبي  TMDنسبت به طبقه آخر
و) ،c(tضريب ميرايي متغير است.
در معادله ( )3نيروي )  f d (tتوليد شده توسط  SATMDبا
دوره چهل و شش ،شماره  ،2زمستان 1393

کنترل ارتعاشات لرزهای سازههای غيرخطي با استفاده ازمکانيزم ميراگر جرمي
هماهنگ شدهی نيمه فعال

نيروي کنترل فعال ) u(tجايگزين شده و بدين ترتيب معادله ()3
به صورت ( )7بازنويسي ميشود:

-3-4تابع عملکرد سیستم کنترل فعال

ايده اصلي استخراج الگوريتم کنترل بهينه آني مبتني بر
 t   F X
 t   F Xt   Dut   MeX
 MXتعريف يک تابع عملکرد مي باشد که ترکيبات مختلف پاسخ
D
S
g
()7
(تغيير مکان ،سرعت و شتاب) و همچنين نيروي کنترل را در بر
که در آن ) u(tنيروي کنترل مي باشد.
ميگيرد[ .]31در اين مقاله حالت پسخور کامل 6در نظر گرفته
شده است .در اين حالت ،تابع عملکرد سيستم کنترل فعال در هر
-2-4روش عددی نیومارک
پاسخهاي سازه که از حل معادله( )7با روش عددي نيومارک گام زماني  kبصورت معادله تعريف ميشود که شامل عبارت هاي
مربوط به تغيير مکان ،سرعت ،شتاب و همچنين نيروي کنترل
بدست ميآيند عبارتند از:
Q1, Q2 , Q3
ماتريسهاي
ماتريسهاي
ميباشد.
X  X  X
()8a
) (n  1)  (n  1نيمه مثبت معين مربوط به جريمه پاسخ سازه
  1  a X

  a X
X
 a6 X
()8b
5
4
k
k 1
k 1
k
و  R mmماتريس مثبت معين مربوط به جريمه نيروي کنترل
  1  a X


X
()8c
k
3 k 1  a2 X k 1  a1Xk
مي باشد که  mنشاندهنده تعداد کنترلگر ميباشد .از آنجايي
1
()8d
X k  K *n Fk
k
که فقط يک مکانيزم  SATMDدر طبقه آخر استفاده شده
که در آن پارامترهاي معادالت فوق از روابط زير بدست
بنابراين ماتريس  Rيک عامل خواهد بود:
مي آيند:
1
T
()12
 TQ X

 T 
J k  XTk Q1X k  X
k
2 k  X k Q 3 X k  u k Ru k 
*
*
*
2
K nk  a1M  a4Ck 1  K k 1
() 9
k 1

k

()10

()11,a,b,c






a5Xk -1  a6Xk -1 

k



Fk  (Pk  Pk 1 )  M a2 X
k -1  a3Xk -1

;

1

 t 

2

 C*k 1

1
1
; a2 
;
2
t a1 

a3 



; a4 
;

t
()11,d,e,f
 

a6  t 
; 1
 2

بدين ترتيب براي انجام تحليل ديناميکي غير خطي ،از روش
انتگرالگيري عددي نيومارک  -بتا براي حل معادالت ارتعاش
استفاده ميشود  γ, δ .پارامترهاي روش نيومارک ميباشند که
بايد بصورت مناسبي انتخاب شوند تا پايداري در حل معادالت
ارتعاش حاصل شود .در اين مقاله ،براي تحليل غيرخطي سامانه
به منظور اطمينان از پايداري روش انتگرالگيري عددي،
   0.5,   0.25انتخاب شده است .زيرا انتخاب اين مقادير
براي پارامترهاي  γ, δموجب ميشود شيوه انتگرالگيري پايدار
نامشروط شود[ .]40همچنين براي دقت بيشتر گام زماني براي
انتگرال گيري  t  0.002ثانيه در نظر گرفته شده است .براي
اين منظور داده هاي ارتعاش خارجي در هر گام زماني به صورت
خطي درون يابي شدهاند .اين موضوع باعث ميشود تا خطاهايي
که به واسطه عدم همگرايي عددي در محلهاي تغيير سختي
اتفاق مي افتد بسيار ناچيز بوده و قابل چشم پوشي باشند.

نيروي کنترل از کمينه سازي تابع عملکرد فوق تعيين
ميشود .براي اينکار معادله هاميلتون در هر گام زمانيتشکيل
شده و از کمينهسازي آن ،نيروي کنترل بصورت ( )13تعيين
ميشود:



a5 

دوره چهل و شش ،شماره  ،2زمستان 1393

()13



1 T
T
 T Q X

X k Q1X k  X Tk Q 2 X k  X
k 3 k  u k Ru k
2
)  1T ( X k  X k 1  X k

Hk 

 1  a5 X



]   a X  a X
 1  a3 X
2 k 1 1 k
k 1



]  a 4 X
k

k 1


 a6 X

k 1





T 
2 [X k
T 
3 [X k

که در آن   iضرايب الگرانژ است شرط الزم براي جايگزيني
تمام موارد کمينه سازي تابع عملکرد  J kعبارت است از:
()14

H k H k H k H k H k H k H k
 T  T  T  T  T  T 0


XTk X
X
uk
1
2
3
k
k

با جايگذاري معادله ( )13در معادله و ساده سازي در نهايت
نيروي کنترل در هر لحظه به شکل معادله بدست ميآيد:
()15





 a Q X

u k  R 1DT K*nk T Q1Xk  a4Q2 X
k
1 3 k

که در آن انديس  -Tبه معناي ترانهاده معکوس يک ماتريس
ميباشد .در استفاده از معادله فوق براي تعيين  ، ukبايد مقدار
نيروي کنترل کمتر از ظرفيت محرک باشد .همچنين ماتريس
 K *nTتعريف شده در معادله ( )9که شامل ماتريسهاي جرم،
k

ميرايي و سختي است ،نيز معکوس پذير باشد .الزم به ذکر است
ماتريس فوق در سازههاي برشي با توجه به مشخصات
121

محتشم محبي ،حامد رسولي دباغ ،سولماز مرادپور

ماتريسهاي  C ،Mو  Kکه به صورت ماتريسهاي قطري متقارن
با درايههاي مثبت ميباشند ،همواره معکوسپذير مي باشد [.]31

محبي[ ]31تعيين گرديده است که در اين روش پارامترهاي فوق
از بهينه سازي يک مسئلهي بهينه سازي ،با تابع هدف مينيمم
کردن ماکزيمم پاسخ سازه ،تعيين ميشوند.
مسأله بهينه سازي براي تعيين اين پارامترها در حالتي که از
 SATMDبا ابزار ميرايي متغير استفاده شود با در نظر گرفتن
تابع هدف به صورت مينيمم سازي ماکزيمم تغييرمکان جانبي
نسبي سازه به صورت زير نوشته مي شود:
()19a
Find Q1, Q2 , Q3, R, cmin , cmax
()19b
Minimize F (T )  Ymax
که در آن  Ymaxحداکثر تغيير مکان جانبي نسبي سازه مي
باشد.
براي حل مسأله بهينه سازي تعريف شده ،از الگوريتم ژنتيک
[ ]41با توجه به قابليت باالي آن در حل مسائل بهينه سازي غير
خطي و هم چنين توابع گسسته استفاده شده است که جزييات
بيشتر در مرجع [ ]31آمده است.

حدود باال و پايين  c maxو  cminتغيير کند:
()17
c min  c(t )  c max
بنابرين با استفاده از شرط باال ضريب ميرايي در هر لحظه به
صورت رابطهي( )18انتخاب ميشود که در شکل ( )2نيز نشان
داده شده است.

 -6مطالعات عددی

-4-4تعیین ضریب میرایی
بعد از تعيين نيروي کنترل نياز به تعيين ضريب ميرايي در
هر لحظه است .مطابق الگوريتم پيشنهادي ضريب ميرايي )c(t
در هر لحظه طوري انتخاب ميشود که حاصلضرب c(t ) xtmd
تقريبا برابر نيروهاي کنترلي فعال معادل  ،u(t) ،که در گام اول
الگوريتم از معادله ( Error! Reference source not
 )found.محاسبه شده است ،گردد .به عبارت ديگر ضريب
ميرايي ) c(tدر هر گام بصورت ( )16بدست مي آيد:
()16


, x tmd  0



)  u (t
c(t )  Sat 
 x tmd

که در آن تابع  Satبين دو مقدار  cminو  cmaxاشباع ميگردد.
از طرفي براي ميراگرهاي نيمه فعال (مکانيزم اريفيس متغير
استفاده شده) ضريب ميرايي در طول مدت پاسخ ميتواند بين

c(t )  cmin

()18

cmin  c(t )  cmax
c(t )  cmax


cmin

) u (t

c(t )  c(t ) 
xtmd


cmax


شکل ( :)2نحوه تغییرات مقادیر ضریب میرایی

 -5طراحی بهینه  SATMDبا استفاده از الگوریتمژنتیک
براي طراحي بهينه مکانيزم  SATMDالزم است پارامترهاي
سيستم کنترل نيمه فعال از قبيل ماتريسهاي وزني  Qو R
مربوط به محاسبه نيروي کنترل و همچنين مقادير حد ماکزيمم
و مينيمم ضرايب ميرايي ( )cmin,cmaxبه طور بهينه انتخاب شوند.
در اين مقاله براي افزايشکارايي سيستم کنترل نيمه فعال،
ماتريسهاي  R, Q1, Q 2 , Q3و همچنين مقادير حد ماکزيمم و
مينيمم ضرايب ميرايي بر اساس روش ارائه شده توسط جغتايي و
122

براي انجام مطالعات عددي به منظور بررسي کارايي روش
پيشنهادي براي طراحي  SATMDو همچنين قابليتهاي اين
مکانيزم درکنترل ارتعاشات و بهبود رفتار سازههاي غيرخطي در
برابر زلزله ،قاب  8طبقه برشي مجهز به  SATMDبا ميرايي
متغير در طبقه آخر ،مطابق شکل ( )3در نظر گرفته شده است. .
به منظور مدل سازي رفتار غيرخطي ،سازه با رفتار االستو-
پالستيک دو خطي با حلقه هاي هيسترسيس کامل مطابق آنچه
در شکل ( )4نشان داده شده است ،در نظر گرفته مي شود.
همان طوريکه براي يکي از حلقهها ( )a-b-c-d-e-fمشاهده
ميشود باربرداري با سختي اوليه (االستيک) صورت ميگيرد .در
اين شکل محور عمودي نيروي برشي (نيروي سختي ،طبقه و
محور افقي تغير مکانجانبي نسبي بين طبقات 7را نشان ميدهد.
جرم هر طبقه ي سازه برابر تن ،m =345/6سختي االستيک
برابر  ، K1  3/404×105 kN / mسختي ثانويه بعد از تسليم
برابر  K 2  3/404×104 kN / mو ميرايي خطي هر طبقه برابر
 c =734/3 kN . sec/ mميباشد .همچنين تسليم در هر طبقه و
تغيير مکان جانبي نسبي برابر Y yielding  2/4cmاتفاق ميافتد.
براي توضيحات تکميلي در رابطه با مشخصات سازه مي توان به
مرجع [ ]42مراجعه کرد.
ارتعاش اغتشاش سفيد ) W(tبا حداکثر شتاب زمين0/4g 8
مطابق شکل ( )5بعنوان ارتعاش خارجي براي طراحي سيستم
کنترل در نظر گرفته شده است .اين ارتعاش بعنوان نمونه براي
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کنترل ارتعاشات لرزهای سازههای غيرخطي با استفاده ازمکانيزم ميراگر جرمي
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شکل ( :)3قاب  8طبقه برشی مجهز به  SATMDدر طبقه آخر
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شکل ( :)4مدل رفتاری االستو -پالستیک دو خطی []3

-0.6

control force

=PGA
شکل ( :)5شتاب ارتعاش اغتشاش سفید ) W(tبا 0/4g
400

-1 -6کنترل نیمه فعال با استفاده از SATMD

200
0

)control force (KN

طراحي انتخاب شده ولي در هر منطقه ميتوان تعداد مشخصي از
زلزلههاي طراحي آن منطقه را ،مطابق آئيننامههاي طراحي
بعنوان ارتعاش خارجي براي طراحي سيستم کنترل استفاده
نمود.
همچنين با توجه به اينکه درکاربرد الگوريتم کنترل نيمه
فعال ،استفاده از نرمافزارهاي آماده معموال ممکن نيست در اين
مقاله ،درتمامي موارد مورد نياز مانند تحليل سازههاي غيرخطي،
الگوريتم کنترل فعال و نيمه فعال ،حل مسائل بهينه سازي و
الگوريتم ژنتيک از برنامههاي رايانهاي نوشته شده در محيط نرم
افزار متلب 9استفاده شده است.
ماکزيمم تغيير مکان جانبي نسبي ،تغييرمکان جانبي کل،
شتاب و نيروي برشي طبقات مختلف تحت اثر ارتعاش )W(t
براي سازه کنترل نشده در جدول ( :)1داده شده است .نتايج
نشان مي دهندکه طبقات 1،2و  3داراي تغيير مکان جانبي
نسبي بيشتر از تغيير مکان جانبي تسليم بوده لذا اين طبقات
وارد ناحيه غيرخطي شدهاند .همچنين حداکثر تغييرمکان نسبي
جانبي تقريباً برابر Ymax= 4/75 cmبوده که حدود 200%تغيير
مکان جانبي نسبي تسليم ميباشد .نتايج بدست آمده از تحليل
غير خطي سازه کنترل نشده انطباق مناسبي با نتايج مرجع-
هاي[ ]31و [ ]18دارد که درستي مدلسازي و تحليلهاي انجام
شده را نشان ميدهد

در اين بخش به طراحي و ارزيابي  SATMDبرايکاهش
پاسخهاي سازه غيرخطي  8طبقه مورد بررسي پرداخته مي-200
شود.
U(max)=244.530355
 k-400و
 SATMDبا مشخصات تن  m d  13/8و d  445 kN / m
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
با ميرايي متغير درنظر گرفته شده است که داراي درصد جرمي
 μ=0/5%ميباشد .از آنجايي که هدف اصلي در اين تحقيق بررسي
کارايي مکانيزم  SATMDمي باشد ،براي انجام تحليلهاي
عددي براي درصد جرمي مفروض ،سختي  TMDبا استفاده از
روش ارائه شده براي سازههاي خطي در مرجع [ ]10محاسبه
شده است .بديهي است با ورود سازه به ناحيه غيرخطي TMD ،از
حالت هماهنگ شده خارج خواهد شد و انتخاب هر مقداري براي
 TMDنميت واند حالت بهينه داشته باشد .بنابراين مقادير بعنوان
نمونه براي توضيح روش انتخاب شده است .طراحي سيستم
کنترل نيمه فعال با توجه به الگوريتم پيشنهادي در بخش قبل،
در دو مرحله صورت ميگيرد .بدين ترتيب در هر گام ابتدا نيروي
کنترل مورد نياز از رابطه ( )15محاسبه شده و با توجه به رابطه
( )18فرمان مناسب براي انتخاب ضريب ميرايي کنترلگر ،داده
مي شود .همچنين پارامترهاي سيستم کنترل از جمله ماتريس
هاي وزني و حدود مقادير ماکزيمم و مينيمم ميرايي با توجه به
مساله بهينه سازي تعريف شده در روابط ( )19aو ( )19bو حل
آن با استفاده از الگوريتم ژنتيک انتخاب مي شود.
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براي طراحي سيستم کنترل نيمه فعال ،يک کنترلگر در نظر
گرفته شده لذا ماتريس  Rبصورت اسکالر خواهد بود که به
صورت رابطهي( )20در نظر گرفته شده است:
-7
10 ×5 R  r 
()20
در اکثر تحقيقات قبلي به منظور کاهش تعداد مجهوالت
طراحي و افزايش سرعت محاسبات ،محققين صورتهاي خاصي
را براي ماتريسهاي وزني در نظر گرفته اند [ .]42،31،30در اين
مقاله براي سادگي محاسبات و با هدف تمرکز بيشتر روي موضوع
اصلي مقاله يعني توسعه الگوريتم نيمه فعال براي طراحي
مکانيزم  SATMDو بررسي کارايي آن در کاهش پاسخ سازه
هاي غير خطي ،بدون ايجاد مشکل در کليات مساله ،ماتريس
هاي وزني به شکل ماتريس قطري با درايه هاي مساوي براي هر
طبقه سازه و يک پارامتر مجزا براي جرم ميراگر (مطابق آنچه در
معادالت  21نشان داده شده است) در نظر گرفته شده است که
همگي شرايط و ملزومات مربوط به ماتريس هاي وزني از جمله
ماتريس معين مثبت بودن را براورده ميسازند .تحقيقات قبلي در
مورد استفاده از ساير آرايشها براي ماتريسهاي وزني در طراحي
سيستم کنترل فعال نشان ميدهند که استفاده از پيکربندى
هاي ديگر براي ماتريس هاي وزني زياد در نتايج حاصله تغيير
ايجاد نميکند[.]31

q1I 88 081 
Q1  

q1m 
018
99

a

q2 I 88 081 
Q2  

q2 m 
018
99

b

q3 I 88 081 
Q3  

q3m 
018
99

c

مسئله بهينه سازي تعريف شده در معادالت ( )19aو ()19b
داراي  8متغير بوده که با حل مسأله بهينه سازي با استفاده از
الگوريتم ژنتيک مقادير بهينه تعيين شده است که در حالت
بهينه حدود ماکزيمم و مينيمم ميرايي سيستم کنترل SATMD
بصورت زير مي باشد:
cmin=3714/987N.sec/m , cmax=10000/4776 N.sec/m
در کاربردهاي عملي مقدار  cmin ,cmaxبايد بر اساس
مشخصات فيزيکي ميراگر جرمي و ظرفيت ميراگر تعيين شود.
در اين مقاله که پژوهش اغلب تئوريک است مقدار cmin ,cmax
طوري انتخاب شده است که شامل حالت بهينهي عملکرد
 SATMDباشد و همچنين در محدودهي مقادير موجود براي
ميراگرهاي واقعي باشد .مقادير ماکزيمم پاسخهاي سازه کنترل
شده با  SATMDتحت اثر اغتشاش سفيد ) W(tدر جدول (:)1
گزارش شده است.

جدول ( :)1ماکزیمم پاسخهای سازه کنترل نشده و کنترل شده با  SATMDتحت اثر ثبت اغتشاش سفید )W(t

سازه کنترل نشده
جانبي نسبي ()cm

ماکزيمم تغيير مکان

جانبي کل()cm

ماکزيمم تغييرمکان

()cm/s2

ماکزيمم شتاب

برشي()kN

ماکزيمم نيروي

جانبي نسبي ()cm

ماکزيمم تغيير مکان

جانبي کل()cm

ماکزيمم تغييرمکان

()cm/s2

ماکزيمم شتاب

برشي()kN
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ماکزيمم نيروي

طبقه

سازه کنترل شده با

SATMD
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کنترل ارتعاشات لرزهای سازههای غيرخطي با استفاده ازمکانيزم ميراگر جرمي
هماهنگ شدهی نيمه فعال
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0
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4

0
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Uncontrolled
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2

3

-1
0
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1

-4

)a

4

story-2
SATMD
Uncontrolled

)Restoring Force (KN
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14

6

0

a

-2

-1
-4

-3

)Restoring Force (KN

20

18

16

14

10
12
)Time (sec

8

4

سازي را کاهش ميزان انرژي هيسترسيس انباشته شده و يا حتي
شتاب سازه در نظر گرفت و به طراحي سيستم کنترلي پرداخت.

)b

4

story-3

x 10

0

سازه کنترل نشده وکنترل شده با  )a( . SATMDطبقه اول ؛()bطبقه

در شکل هاي( )6و ( )7نيز به ترتيب ،تاريخچه زماني تغيير
مکان جانبي نسبي سه طبقه اول سازه و همچنين منحنيهاي
هيسترسيس اين طبقات در دو حالت کنترل نشده و کنترل شده
با  SATMDمقايسه شدهاند .قابل توجه است که عملکرد مکانيزم
 SATMDبه پارامترهايي نظير مشخصات  )md,kd( TMDو
همچنين مقادير ماکزيمم و مينيمم ميرايي ( )cmin,cmaxبستگي
دارد و نتايج فوق براي پارامترهاي در نظر گرفته شده ارائه شده
است.
نتايج نشان ميدهند SATMDبا پارامترهاي بهينه طراحي
شده با روش پيشنهادي در کاهش تغيير مکانهاي جانبي نسبي
سازه عملکرد خوبي داشته است .به طوريکه ماکزيمم تغيير مکان
جانبي نسبي سازه نسبت به حالت کنترل نشده  48درصد کاهش
داشته است .عالوه بر اين با دقت در منحنيهاي هيسترسيس 3
طبقه اول در دو حالت کنترل نشده و کنترل شده با ،SATMD
(شکل ( ،))7ميتوان چنين نتيجهگيري کرد که استفاده از
مکانيزم  SATMDباعث کاهش حلقههاي هيسترسيس سازه و
در نتيجه کاهش انرژي انباشته شده در سازه شده است که به
کاهش خرابي سازه کمک مي کند[17و .]13همچنين ميتوان
گفت که برخالف اينکه در طراحي  SATMDکاهش ماکزيمم
تغيير مکان جانبي نسبي مد نظر بوده است ولي ماکزيمم شتاب
سازه در حدود  23درصد و ماکزيمم نيروي برشي نيز  8/5درصد
کاهش يافته است .گفتني است مي توان هدف مساله بهينه
دوره چهل و شش ،شماره  ،2زمستان 1393
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0.5

شکل ( :)6تاریخچه زمانی تغییر مکان جانبی نسبی  3طبقه اول
دوم ؛( )cطبقه سوم.

1

)c

-1
-2.5

شکل ( :)7منحنی هیسترسیس  3طبقه اول سازه کنترل نشده و
کنترل شده با )a( . SATMDطبقه اول ؛()bطبقه دوم ؛( )cطبقه سوم.

 -2-6ارزیابی کارایی میراگرجرمی نیمه فعال ،غیرفعال
و فعال در کاهش پاسخ سازههای غیر خطی
در اين بخش براي ارزيابي بهتر عملکرد مکانيزم  SATMDدر
کاهش پاسخ لرزهاي سازههاي با رفتار غيرخطي ،مکانيزمهاي
ميراگرجرمي غيرفعال و فعال نيز مورد بررسي قرار گرفته اند و
نتايج بدست آمده مقايسه خواهند شد TMD .با مشخصات ton
 c d  14/4 kN . sec/ m ، m d  13/8و  k d  527 kN / mبراي
اين منظور ،درنظر گرفته شده است که داراي درصد جرمي
 μ=0/5%ميباشد .گفتني است که مقادير فوق بعنوان نمونه براي
پارامترهاي  TMDدرنظر گرفته شده اند.
در شکلهاي ( )8تا ( )11به ترتيب ماکزيمم تغيير مکان
جانبي نسبي ،تغييرمکان جانبي کل ،ماکزيمم شتاب و ماکزيمم
نيروي برشي طبقات مختلف تحت اثر ارتعاش ) W(tدر
حالتهاي استفاده از مکانيزمهاي مختلف ميراگر جرمي نشان
داده شدهاند .همچنين شکل ( )12نيز ضريب شکل پذيري
موردنياز هر طبقه که به صورت نسبت ماکزيمم تغيير مکان
جانبي نسبي هر طبقه به تغييرمکانجانبي نسبي تسليم تعريف
ميشود را براي مکانيزمهاي مختلف کنترلي نشان ميدهد .همان
طوري که مشاهده مي شود TMD ،غير فعال در کاهش
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پاسخ هاي سازه زياد موفق نبوده است به طوري که ماکزيمم
تغيير مکان هاي جانبي نسبي سازه در اين حالت  10درصد
کاهش داشته در حالي که ماکزيمم تغيير مکان جانبي کل سازه
تقريباً تغيير نکرده است.

Maximum Shear Force
8
SATMD
AMD
Passive TMD
Uncontrolled

7

6

5

Story

Maximum Inter-Story Drifts
8
SATMD
AMD
Passive TMD
Uncontrolled

4

7

3

6

2

5

Story
4

5

4.5

3.5

4

2.5
3
)Drift (cm

1.5

2

3

2

بر حسب .kN

شکل ( :)8مقایسه ماکزیمم تغییر مکان جانبی نسبی طبقات
مختلف برای سازه کنترل نشده و کنترل شده در حاالت مختلف در
ثبت ارتعاش W(t).
Maximum Story Displacements
8
SATMD
AMD
Passive TMD
Uncontrolled

7

6

5
Story

4

3

2

18

16

14

8
10
12
)Displacement (cm

6
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شکل ( :)11مقایسه ماکزیمم نیروی برشی طبقات مختلف سازه
کنترل نشده و کنترل شده در حالتهای مختلف تحت اثر رکورد )W(t

1
0.5

1

9000

8000

7000

طراحي سيستم کنترل نيمه فعال بار ديگر با در نظر گرفتن
پارامترهاي جديد  TMDو انتخاب ماتريسهاي  Rو Q3,Q2,Q1
مشابه قسمت قبل صورت گرفته و با حل مسأله بهينه سازي با
استفاده از الگوريتم ژنتيک پارامترهاي سيستم کنترل SATMD
مطابقجدول ( )2انتخاب شده است که در شکلهاي ( )8تا ()11
مقادير ماکزيمم پاسخهاي سازه کنترل شده با  SATMDبراي
طبقات مختلف تحت اثر اغتشاش سفيد ) W(tنشان داده شده
است .نتايج بدست آمده عملکرد مناسب مکانيزم  SATMDبا
پارامترهاي بهينه طراحي شده با روش پيشنهادي را در کاهش
پاسخ هاي سازه غيرخطي نشان مي دهد ،به طوريکه ماکزيمم
تغيير مکان جانبي نسبي نسبت به حالت کنترل نشده  30درصد
و نسبت به حالت  TMDغير فعال تا  22درصد و ماکزيمم شتاب
سازه نيز در حدود  10درصد کاهش داشته است.
جدول ( :)2پارامترهای بهینه سیستم کنترل  SATMDبرای
ارتعاش )W(t

شکل ( :)9مقایسه ماکزیمم تغییر مکان جانبی کل طبقات مختلف
برای سازه کنترل نشده و کنترل شده در حاالت مختلف با اعمال
رکورد ارتعاش ).W(t
Maximum Story Accelerations
900
SATMD
AMD
Passive TMD
Uncontrolled

850

750

700

650

)Max Acceleration (cm/s 2

800

5000
6000
)Max Shear Force(KN

4000

3000

1
2000

=
16/7501400756328

q1m

q1 = 264302861450584
98845/q2 = 5137431146

=
256584/484168402

q2m

746501866/q3 = 334811

=
0585740534/27285

/cmin = 2575

q3m

cmax=246124750
N.sec/m

0605

N.sec/m

600

8

7

6

4

5

3

2

1

550

Story

شکل ( :)10مقایسه ماکزیمم شتاب طبقات مختلف سازه کنترل
نشده و کنترل شده در حالتهای مختلف تحت اثر رکورد )W(t
q1mبرحسب .cm/s2
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white nosie of ground acceleration
8
7
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6
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5
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4
3
2
1

2

1.8

0.4
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1
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)Story ductility Demand = max(Y i)/(Y yielding

0.2

0

0

شکل ( :)12مقایسه منحنی ضریب شکل پذیری کل طبقات برای
سازه کنترل نشده و کنترل شده در حاالت مختلف تحت رکورد

نتايج نشان ميدهندکه با نيمه فعال کردن مکانيزم غيرفعال
 TMDکارايي آن در سازه هاي غير خطي بهتر مي شود .براي
مثال در صورتي که از  TMDغير فعال با ضريب ميرايي ثابت
 c d  cmaxاستفاده شود کاهش زيادي در پاسخها اتفاق نمي
افتد ( 14درصد) اما مشخصه قابل تغيير بودن  SATMDباعث
مي شود تا پاسخ ها تا  30درصد کاهش يابند .بدين ترتيب
مي توان گفت که در سازه هاي غيرخطي که امکان دارد TMD
غير فعال بواسطه ناميزان شدن ،عملکرد خوبي نداشته باشد
مکانيزم  SATMDمي تواند جايگزين مناسبي براي آن باشد.

ارتعاش ).W(t

4

x 10

با توجه به نتايج نشان داده شده در شکلهاي ( )8تا ()11
ماکزيمم تغيير مکان جانبي نسبي سازه در حالت استفاده از
 SATMDبه جاي  22 ،TMDدرصد کاهش يافته است که اين
نشانگر عملکرد بهتر  SATMDدر سازههاي غيرخطي است
همچنين ماکزيمم شتاب طبقات نيز در حالت استفاده از
 SATMDکمتر از حالت  TMDبوده است .باتوجه به مشخصات
ثابت TMDهاي غير فعال ،استفاده از  SATMDبه دليل
مشخصات تغيير پذير اين سيستم مي تواند دامنه فرکانسي
بيشتري را پوشش دهد .در شکل ( )13مقادير متغير ضريب
ميرايي در هر لحظه نشان داده شده است .براي مقايسه بهتر،
ماکزيمم تغيير مکان جانبي نسبي سازه با استفاده از  SATMDو
 TMDبا مقادير مختلف براي ميرايي ،تحت اثر ثبت ) W(tبررسي
شده و درصد کاهش پاسخها در هر حالت در جدول ( )3گزارش
شده است.
جدول( :)4مقایسه ماکزیمم تغییر مکان جانبی نسبی سازه با
استفاده از  SATMDو  TMDدر حالت های مختلف تحت اثر رکورد
) W(tبر حسبcm
درصد
کاهش پاسخ
نسبت به حالت
کنترل نشده

ماکزيمم تغيير
مکان جانبي نسبي
سازه

()%

-

4/75

10

4/27

8

4/36

) TMD (c d  cmin

14

4/16

) TMD (c d  cmax

30

3/33

SATMD
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سازه کنترل نشده
)TMD (c d  14.4 kN .sec/ m

1
0.5
20

18

16

14

10
12
)time (sec

8

6

4

0

2

شکل ( :)13منحنی تغییرات ضریب میرایی در هر لحظه
 -2-2-6مقایسه عملکرد  SATMDبا AMD

در اين قسمت از نظر مقايسه بين عملکرد سيستم کنترل
ميراگر جرمي فعال و مکانيزم کنترل نيمهفعال  SATMDدر
کاهش پاسخ سازههاي غيرخطي ،به طراحي مکانيزم پرداخته
شده است .در طراحي سيستم کنترل فعال ،برخي مسائل عملي
مانند محدوديت در مقدار ماکزيمم نيروي کنترل و تغيير مکان
جانبي  ،AMDدر نظر گرفته شده است .به عنوان مثال با در نظر

گرفتن ماکزيمم نيروي کنترل  umax  250kNو ماکزيمم تغيير
مکان جانبي  AMDبرابر با  150سانتي متر ،طراحي سيستم
کنترل فعال با استفاده از الگوريتم کنترل بهينه ي آني و روش
عددي نيومارک ،انجام شده است.
براي طراحي مکانيزم  AMDبهينه ،ماتريسهاي وزني  Rو
 Q3,Q2,Q1مشابه سيستم  SATMDبر اساس معادالت ( )20و
( )21aتا ( )21cدر نظر گرفته شده است .براي پارامترهاي TMD
در نظر گرفته شده براي  ،SATMDپس از حل مساله
بهينهسازي جوابهاي نهايي زير بدست آمده است:
Ymax=2/63 cm , umax=245 kN
در شکلهاي ( )8تا ( )11ماکزيمم پاسخ هاي سازه کنترل
شده با  AMDنيز آورده شده است .شکل ( :)14تاريخچه زماني
نيروي کنترل مورد نياز سيستم  AMDرا نشان مي دهد.
با توجه به نتايج بدست آمده مي توان گفت که مکانيزم
 AMDبا ظرفيت محرک  umax  250kNدر کاهش پاسخ هاي
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))damping (c(t

 -1-2-6مقایسه عملکرد  SATMDبا TMD

2
1.5

محتشم محبي ،حامد رسولي دباغ ،سولماز مرادپور

)Acceleration (g

سازه عملکرد قابل توجهي داشته است و استفاده از ،AMD
ماکزيمم تغيير مکان جانبي نسبي ،تغييرمکان جانبي و ماکزيمم
نيروي برشي طبقات را به ترتيب به مقدار 8% ،23% ،45%کاهش
داده است درحالي که درصدهاي کاهش براي  SATMDبه
ترتيب  5% ،30%و  6%بوده است .بديهي است که عملکرد
مکانيزم  AMDوابسته به ظرفيت محرک و پارامترهاي TMD
خواهد بود که نتايج بر اساس مقادير فرضي فوق گزارش شده
است .به عنوان مثال با کاهش ظرفيت محرک ( )umaxکارايي
 AMDکاهش مييابد .همچنين مکانيزم  AMDبه علت نياز به
منابع تامين انرژي زياد و تکنولوژي پيچيده آن معموال دچار
گفت که اگرچه SATMD
محدوديت است .بنابراين مي توان
white nosie of ground acceleration
0.4
PGA=0.400097gرا به خوبي  AMDکاهش دهد اما به 0.2علت نياز
نتوانسته پاسخ ها
0
به انرژي کم براي راهاندازي ،همچنان مي تواند به عنوان گزينه
-0.2
ي مناسب براي کاهش پاسخ سازه هاي غيرخطي مورد-0.4توجه قرار
-0.6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
گيرد.
)Time (sec
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0
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شکل ( :)15تاریخچه زمانی نیروی کنترل اعمال شده توسط
 )a SATMDنیروی کنترل فعال ایده آل (گام اول الگوریتم ) )b
نیروی میرایی میراگر جرمی نیمه فعال
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در قسمت قبل سيستم کنترل  SATMDبر اساس ارتعاش
خارجي اغتشاش سفيد )W(tطراحي شد در ادامه مطالعات
عددي انجام شده در اين مقاله ،به منظور بررسي عملکرد مکانيزم
 SATMDتحت اثر زلزلههاي ديگر که به لحاظ مشخصات
متفاوت از زلزله طرح هستند در اين قسمت سازه کنترل شده با
 SATMDتحت اثر زلزلههاي ديگر که داراي حداکثر شتاب زمين
مختلف مطابق جدول ( )5ميباشند قرار گرفته و ماکزيمم پاسخ
سازه براي حالت کنترل نشده و کنترل شده با  SATMDو
 TMDغيرفعال در جدول ( )5گزارش شده است .نتايج نشان
ميدهند که عملکرد سيستم کنترلي در سازههاي غيرخطي به
مشخصات رکورد زلزله بستگي دارد با اين حال سيستم
 SATMDنسبت به حالت  TMDدر کاهش پاسخها موفقتراست.
بنابرين براي عملکرد بهينه سيستم کنترل در هر منطقه بايد
پارامترهاي آن با توجه به مشخصات زلزله طرح آن منطقه به
صورت بهينه انتخاب شود.
رکورد زلزله های دیگر بر حسبcm

شکل ( )15نيروي کنترل بدست آمده از الگوريتم کنترل
فعال (معادلهي ( ))15در گام اول طراحي  SATMDو نيروي
ميرايي توليد شده توسط ميراگر در گام دوم (معادلهي (  )) 6با
اعمال قانون کنترل برشي را نشان ميدهد .همانطوريکه معادلهي
( )18نشان ميدهد نيروي ميرايي توليد شده توسط ميراگر
بستگي به مقدار  cmin ,cmaxدارد که در مطالعهي حاضر مقدار
نيروي ميرايي  SATMDکمتر از مقدار نيروي کنترل فعال مي-
باشد.

4

آزمایشی

جدول ( :)5ماکزیمم تغییر مکان جانبی نسبی سازه تحت اثر

شکل ( :)14تاریخچه زمانی نیروی کنترل اعمال شده توسط AMD
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 -8نتیجهگیری
در اين پژوهش با هدف بررسي کارائي سيستم هاي کنترل
نيمه فعال سازه ها در کاهش پاسخ سازه هاي با رفتار غيرخطي
تحت اثر ارتعاش زلزله ،عملکرد مکانيزم ميراگر جرمي هماهنگ
شده نيمه فعال بر روي سازههاي غيرخطي برشي با رفتار دو
خطي و هيسترسيس مورد بررسي قرار گرفته است .براي اين
منظور قاب برشي  8طبقه تحت اثر ارتعاش اغتشاش سفيد قرار
گرفته و با انتخاب مقادير مشخصي براي پارامترهاي ميراگر
جرمي (جرم،سختي و ميرايي)به طراحي سيستم کنترل نيمه
فعال پرداخته شده است .مکانيزم ميراگر جرمي هماهنگ شده
نيمه فعال از طريق جايگزين کردن ميراگر غير فعال سيستم
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کنترل ارتعاشات لرزهای سازههای غيرخطي با استفاده ازمکانيزم ميراگر جرمي
هماهنگ شدهی نيمه فعال

 TMDبا يک ميراگر با مشخصات قابل تنظيم (اريفيس متغير)
ايجاد شده است .براي تعيين مقادير ضريب ميرايي در هر لحظه،
الگوريتم کنترل نيمه فعال براساس قانون کنترل بهينه برشي و
الگوريتم کنترل بهينه ي آني با استفاده از روش عددي نيومارک
براي کاربرد در سازه هاي غير خطي توسعه داده شده است که
تابع عملکرد استفاده شده در الگوريتم شامل پسخور کامل پاسخ
سازه(تغيير مکان،سرعت و شتاب) است.
همچنين به منظور ارزيابي بهتر کارايي مکانيزم ميراگر جرمي
هماهنگ شده نيمه فعال براي بهبود رفتار لرزهاي سازههاي غير
خطي ،عملکرد مکانيزم هاي ميراگر جرميهماهنگ شده غير
فعال و فعال نيز بررسي شده و نتايج با هم مقايسه شده اند بر
اساس تحليل هاي عددي انجام شده ميتوان به نتايج زير اشاره
کرد:
 -1الگوريتم کنترل بهينه ي آني با استفاده از روش عددي
نيومارک مي تواند با استفاده از مفهوم کنترل بهينه برشي براي
سيستمهاي کنترل نيمه فعال بسط داده شده و براي طراحي
مکانيزم هاي نيمه فعال در سازه هاي غير خطي به کار گرفته
شود.
 -2براي عملکرد مناسب مکانيزم ميراگر جرمي نيمه فعال
بايد حد پايين و باالي ميرايي ميراگر با ميرايي متغير به طور
مناسب انتخاب شود.
 -3مقايسه عملکرد ميراگر جرمي هماهنگ شده نيمه فعال با

ميراگر جرمي هماهنگ شده غير فعال نشان مي دهد که استفاده
از ميراگر جرميهماهنگ شده نيمه فعال به دليل مشخصات
تغيير پذير اين سيستم مي تواند دامنه فرکانسي بيشتري را
پوشش دهد .بدين ترتيب در سازه هاي غيرخطي که امکان دارد
ميراگر جرمي هماهنگ شده غير فعال به دليل ناميزان شدن
عملکرد خوبي نداشته باشد مکانيزم ميراگر جرمي نيمه فعال
ميتواند جايگزين مناسبي براي آن باشد.
 -4مکانيزم ميراگر جرمي فعال در کاهش پاسخ هاي سازه
عملکرد موثرتري داشته است .اما اين مکانيزم به علت نياز به
منابع تامين انرژي زياد و تکنولوژي پيچيده آن معموال محدوديت
استفاده دارد .بنابراين اگرچه ميراگر جرمي هماهنگ شده نيمه
فعال نتوانسته پاسخ ها را به خوبي ميراگر جرمي فعال کاهش
دهد اما يه علت نياز به انرژي کم براي راه اندازي همچنان مي
تواند مورد توجه قرار گيرد.
 -5در حاليکه عملکرد سيستم کنترلي در سازه هاي غير
خطي به مشخصات ثبت زلزله وابسته است ،با اين حال سيستم
 SATMDنسبت به حالت  TMDتحت اثر زلزله هاي آزمايش در
کاهش پاسخ ها موفقتر مي باشد .بنابراين براي عملکرد بهينه
سيستم کنترل بايد پارامترهاي آن با توجه به مشخصات زلزله
طرح هر منطقه به صورت بهينه انتخاب شود.
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