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 در سازه و غیرفعال   و نیمه فعال کنترل فعال سیستم هایتحلیلی بر 

 کاهش ارتعاشات زمین لرزه و باد

 

 

 محمد اله مرادی، زانا کهنه پوشی

 

 دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه آزاد مهاباد

 کارشناسی عمران گرایش سازه

 

 

پاسخهای سازه توسط انرژی در سیستم های کنترل فعال سازه : چکیده

ها دستگاههای قابل خارجی وارده بر سازه کاهش می یابد. این سیستم

کنترلی هستند که توسط ابزار کمکی همواره در حال وارد کردن نیروهای 

های فعال از غیر فعال موثرتر هستند، اما کنترلی به ساختمان هستند. سیستم

های اجرایی و نگهداری را دارند. رغم عملکرد عالی، مشکل بزرگ هزینهعلی

در رابطه با اهمیت این موضوع تالش شده است  و غیرفعال توضیح نیمه فعال

سازه  و نیمه فعال فعال کنترلی یتا در این پژوهش به همه ابعاد سیستم ها

در این پژوهش با توجه به ویژگی های متغیرهای آن از روش  پرداخته شود.

 جهت گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای توصیفی استفاد شده است .

 استفاده به عمل آمده است.  یمعتبر علم یها تیمجالت و سا،

 ، غیرفعال ، نیمه فعال ، فعالسازهکنترل سیستم های  :کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه و بیان مساله 

با کارآئی مناسب در برابر زلزله، آزمایش و مورد ها های مختلفی برای طراحی ساختمان در مهندسی عمران به طور کلی روش

پذیری، استهالک انرژی و های مرسوم، ساختمان با استفاده از ترکیب سختی، قابلیت شکلمطالعه قرار گرفته است. در روش

قاومت نشان م خود از( …آالت، امواج دریا و همچنین اینرسی در برابر نیروهای دینامیکی )نظیر باد، زلزله، ارتعاش ماشین

ها بسیار کم بوده از این رو انرژی مستهلک شده در محدوده رفتار االستیک سازه دهند. مقدار میرایی در این قبیل سازهمی

ی االستیک، تغییر ها بعد از محدودهباشد. در هنگام اعمال نیروهای دینامیکی قوی نظیر زلزله، این ساختمانناچیز می

مانند. این تغییر و فقط به واسطه چگونگی قابلیت تغییر مکان غیراالستیک خود، پایدار باقی مییابند های زیادی میمکان

گردند که خود موجب مکانهای غیراالستیک موجب به وجود آمدن مفاصل پالستیک به صورت موضعی در نقاطی از سازه می

ی مقدار زیادی از انرژی زلزله به واسطهگردد. در نتیجه پذیری و همچنین افزایش استهالک انرژی میافزایش شکل
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های کنترلی ای، سیستمهای مدرن سازهدر سیستم .گرددهای موضعی در سیستم مقاوم جانبی سازه مستهلک میتخریب

شود. در های مختلف الحاقی در ساختمان استفاده میاند. به همین دلیل از سیستمای را به خود اختصاص دادهجایگاه ویژه

ای که به واسطه نیروهای دینامیکی بوجود آمده موضوع عنوان بسیاری از مقاالت شده است و ای اخیر کاهش پاسخ سازههدهه

 در خیزی لرزه پتانسیل (.8991ه است )سیمانس، ظور در سازه مورد توجه قرار گرفتتعداد زیادی از مفاهیم کنترل به این من

 رفتاری ماهیت علت ثقلیئبه بارهای دقیق محاسبه. میشود فراوان خسارت آمدن بار به و لرزه زمین وقوع سبب دنیا نقاط اکثر

 ها قطعیت وجود عدم براثر زلزله از ناشی بارهای مورد در امر این به دستیابی اما است، ممکن کم هزینه صرف با ها، آن ساده

 از تحریکات بیشتری پذیری تأثیر مراتب به خاص، ای سازه خصوصیات داشتن بدلیل مرتفع های ساختمان نیست ساده چندان

 مفهوم که این به هستند، برخوردار ای ویژه اهمیت از بنابراین باشند، می زیادی انسانی جمعیت پذیرای طرفی از و داشته زلزله

 را بسیاری های انسان جان آنها در آسیبی هرگونه و دهند ادامه خود کاربری به همچنان باید زلزله وقوع از پس و حین در

 (.8998نماید)صالحی و زهرایی، تهدید می

 متداول های سنتی روش جمله از . است شده گرفته کار به زیادی روشهای ها سازه پاسخ دادن قرار مجاز حد در و کنترل برای

 های نامه ازآیین استفادهبا  ها سازه طراحی ،( غیره و باد و زلزله) خارجی تحریک برابر در ها سازه الزم مقاومت تامین برای

 ارتفاع یش افزا به توجه با . باشد می غیره بادبندو – برشی دیوار چون جانبی باربر سیستم یک گرفتن نظر در و موجود

 های سیستم از استفاده شهری است، های محدوده فضادر کمبود از ناشی که بلند بسیار ساختمانهای ساخت و ساختمانها

 برای متعددی حلهای راه اخیر دهه در چند ، راستا این در . بود نخواهد طرح قابل مطلوب حل راه یک بعنوان شده گفته سنتی

 و فعال غیر کنترل کلی گروه دو به روشها کلی این بصورت . است شده ارایه شده فته گ ای سازه های سیستم پاسخ کنترل

 جرم ایزوله، های سیستم شامل عمده بصورت غیر فعال کنترل گروه در مطرح های سیستم . باشند می تقسیم قابل فعال

 و بوده محدود خود نوبه به فعال غیر کنترل روشهای عملکرد . هستند اصطکاکی ادوات و میراگر متوازن مایع ، میراگر متوازن

 سازه فعال کنترل ، خارجی انرژی به ازنظرنیازمندی . نباشند های طراحی محدودیت جوابگوی است ممکن موارد از برخی در

 اعمال سازه به نظر مورد میزان به و کوتاه زمانی فواصل در را کنترل نیروی تا میباشد خارجی انرژی منبع یک وجود مستلزم ها

و کنترل  کنترل نیمه فعال، کنترل فعال، کنترل غیر فعالتوان به چهار دسته ای را میهای سازهبه طور کلی سیستم. نماید

 (.8991)اسپنسر، تقسیم کرد مرکب

یک سیستم کنترل فعال سیستمی است که در آن یک منبع خارجی به یک یا چند محرکِ سیستمِ کنترل انرژی می دهد و 

 یا و اضافه جهت است ممکن نیروها این. سازند می وارد سازه به شده تعریف پیش از حاالت با مطابق را نیروهایی این محرکها 

در یک سیستم کنترل فعال همواره جهت راه اندازی  (.6002کاسکیاتی و همکاران ،رژی سازه بکار روند )ان نمودن مستهلک

محرکهای الکترومکانیکی یا الکتروهیدرولیکی سیستم که باعث اعمال نیروهای کنترل به سازه می شوند، به یک منبع بزرگ 

حاصل از سنسورهایی که با اندازه گیری پاسخ سازه و یا تحریک انرژی نیاز می باشد. نیروهای کنترل بر اساس بازخوردهای 

اعمال شده به آن بدست می آیند، ایجاد می شوند. از آنجایی که سیستمهای کنترل فعال جهت عملکرد به یک منبع انرژی 

ب باقی بماند تا خارجی نیاز دارند، لذا الزم است که این منبع انرژی در زمان وقوع رویدادهای شدید بدون تغییر و آسی

(. در کنار این مسئله احتمال اینکه سیستمهای 6002چو و همکاران ،یکپارچگی سازه و عملکرد آن تحت الشعاع قرار نگیرد )

کنترل فعال با اعمال نیروی مکانیکی اضافی به سازه منجر به ناپایداری آن گردند نیز وجود دارد. بنابراین از سیستمهای کنترل 

 از ای نمونه عنوان به. شود می استفاده مهندسی های سازه در فعال ه عنوان مکمل برای سیستمهای کنترل غیرفعال اصوالً ب

 های زلزله و پرقدرت بادهای در ساختمان ارتعاشات کاهش در فعال جرم میراگرهای نقش به توان می کنترلها این کاربرد

 (.8991اسپنسر،نها اشاره نمود )ساختما ساکنین راحتی و آسایش افزایش نتیجه در و متوسط
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 به انرژی نیازمند فعال کنترل سیستمهای به نسبت که هستند کنترلی قابل هایی سیستم های کنترل نیمه فعال سیستم

 خواهد باقی مراحل تمام در پایداری بنابراین و نمیشود تزریق سیستم داخل به انرژی سیستمها این در. هستند کمتری مراتب

 دستگاه از فعال نیمه سیستمهای لذا.برد نام متغیر سختی ایجاد برای متغیر مجرای با میراگر از میتوان نمونه عنوان به. ماند

 سِنسُورها کامپیوتری، کنترل سیستم کنترل، قابل شیرهای برای اضافی های هزینه که چند هر. هستند مؤثرتر فعال غیر های

 نگهداری، و اجرا پایین بسیار هزینة ولی است، کمتر فعال سیستمهای از آنها تأثیر چه اگر حال عین در. میطلبد را نگهداری و

 توضیخ دیگر .است ساخته توجیه قابل بسیار را ها سیستم این تعبیه

 ( : 8991 اسپنسر،)شامل موارد زیر است  ها سازه در کنترل هایسیستم اصلی فواید از برخی

 .بزرگ منتظره غیر طبیعی بارهای اثر تحت پذیرانعطاف هایساختمان طبقات ارتعاش مناسب کاهش .8

 .طبیعی خطرات پتانسیل مقابل در هاسازه ساختن مقاوم .6

 (.ایسازه غیر اعضاء) ثانویه هایسیستم و مهم و حساس اعضاء از حفاظت .9

 .طبیعی بارهای برابر در هاسازه اقتصادی طراحی برای جدید هایروش و مفاهیم تهیه نهایت در .4

 

 پیشینه ی تحقیق 

 میراگرهای سیستم از استفاده با ها سازه فعال کنترل مقاله ای تحت عنوان  در( ، 8916فراهانی ) رفوئی و شهرابی زاده رحیم

 حاصل نتایج پرداختند.  ها سازه ای لرزه پاسخ کاهش در فعال میراگرویسکوز سیستم عملکرد بررسی به ابتدا شده اصالح فعال

 (سخت خاک)باال فرکانسی محتوای با تحریکهایی در سیستم این بهتر عملکرد دهنده نشان شده انجام پارامتریک مطالعات از

 نیز و زمانی تاخیر عامل ،تاثیر سازه شتاب پاسخ کنترل در مزبور سیستم نامناسب عملکرد تایید ضمن همچنین . باشد می

 کنترلی مکانیزم پیشنهاد به نسبت ادامه در . گردید مطالعه مزبور سیستم عملکرد بر شتاب و سرعت های فیدبک از استفاده

 استفاده با را سازه شتاب و جابجایی های پاسخ کنترل توانایی سیستم این که داد نشان آمده بدست نتایج . شد اقدام دیگری

 همچنین، . باشد می دارا فعال ویسکوز میراگر سیستم در نیاز مورد کنترلی نیروی به نسبت کمتری مراتب به کنترلی ازنیروی

 نیروی سیستم بلند، های سازه ای لرزه پاسخ کاهش در فعال ویسکوز میراگرهای سیستم قابلیت بودن مناسب نا به توجه با

 ورودی های تحریک فرکانسی محتوای تاثیر تحت کمتری نحو به نیز آن عملکرد و کرده عمل بلند های سازه در بخوبی فعال

 .باشد می پذیر امکان بهتری بنحو مکانیزم این در نیز طبقات شتاب پاسخ کنترل همچنین . گیرند نمی قرار گاه تکیه

(، در پژوهشی تحت عنوان کنترل نیمه فعال سازه های نیمه مرتفع  رد برابر زلزله به کمک 8998صالحی و زهرایی)

پرداختند.  هوشمند سیال میراگرهای از استفاده با ها سازه فعال نیمه کنترل عملکرد بررسی میراگرهای سیال مغناطیسی به

 کنترل وسیله که صورت بدین است، انرژی عظیم منبع به نیاز بدون ها سازه بازتاب درکاهش موثر روشی فعال نیمه کنترل

 کرده جذب را انرژی میزان بیشترین که میدهد تغییر بنحوی را خود فیزیکی مشخصات انرژی، از ناچیزی مقادیر صرف با کننده

 بر میراگر این مکانیکی مشخصات  .میگردد خسارت و خرابی نتیجه در و ای سازه های المان توسط انرژی این جذب از مانع و

 میدان شدت افزایش و انرژی از ناچیزی مقادیر صرف با که ای گونه به میکند تغییر مغناطیسی میدان در گرفتن قرار اثر

 نه و سه سازه دو موردی، مطالعات انجام جهت تحقیق این در .مییابد افزایش آن توسط تولیدی میرایی نیروی مغناطیسی،

 سازی شبیه سیمولینک، و متلب افزار نرم محیط در کدنویسی توسط مربوطه های سازه سپس .شد گرفته نظر در طبقه
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 بدین .گردید استفاده کنترلی سیستم برای الگوریتم از و بهینه نیروی تعیین برای کالسیک بهینه کنترل روش از .گردیدند

 بر و شده مدل افزار نرم محیط در کنترل Clipped Optimal نیز و کنترلی سیستم بهینه، نیروی تعیین پردازشگر ترتیب

 های سازه با شده نصب میراگر MR آن در که هایی سازه از حاصله نتایج نیز نهایت در .گردیدند نصب ای سازه سیستم روی

 .است گردیده مقایسه میراگر فاقد

 

 روش گردآوری

در این پژوهش با توجه به ویژگی های متغیرهای آن از روش توصیفی استفاد شده است . جهت گردآوری داده ها نیز از روش 

 استفاده به عمل آمده است.  یمعتبر علم یها تیمجالت و سا، کتابخانه ای

 

 اهداف پژوهش 

 :هدف اصلی 

 باد و لرزه زمین ارتعاشات کاهش در سازه فعال نیمه و فعال کنترل های سیستم بر تحلیلی

 

 اهداف فرعی 

 فعال. ویسکوز میراگر بررسی سیستم -8

 میراگر جرمی تنظیم شونده نیمه فعال در کاهش ارتعاشات لرزه ای . بررسی  -6

 

 سواالت پژوهش

 فعال چیست؟ ویسکوز میراگر سیستم -8

 میراگر جرمی تنظیم شونده نیمه فعال چیست ؟ -6

 

 یافته ها 

 فعال چیست؟ ویسکوز میراگر = سیستم8

 6008 سال در که فعال ویسکوز میراگر شده ، سیستم اصالح فعال میراگرهای سیستم از استفاده با ها سازه فعال کنترل در

 کنترل الگوریتم یک از شده محاسبه کنترلی نیروی ، ناچیز خارجی انرژیریباکو ابداع شده، می تواند با صرف  توسط میالدی

 سبب که باشد می کنترل نیروی برای اشباع حد یک وجود مکانیزم این محدودیت . تنها کند اعمال سازه بر و ایجاد را انتخابی

 .گردد می نرم خاک روی بر شده ثبت تحریکهای برای خصوصا حاالت در برخی سیستم این عملکرد کاهش
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 فعال ویسکوز میراگر تر مکانیزم دقیق بررسی برای . دهد می نشان کورا ریبا پیشنهادی میراگرهای از استفاده (نحوهa-8شکل )

  .نمود مراجعه8 شکل در شده داده نشان برش دو به توان می

 :باشد زیرمی بشرح اجزایی دارای دهد، می ( نشانb=8شکل ) همانطوریکه فعال ویسکوز میراگر های سیستم از یک هر

 . ای استوانه محفظه -8

 . سازه به فعال نیروی انتقال برای فوالدی میله -6

 .کند می ایفا سیستم دورانی حرکت برای را ریل نقش که استوانه روی شده ایجاد شیار -9

 .مایع میراگر دو -4

 سیستم ، گیرد می صورت فعال طور به که عضو این طول تغییر با بطوریکه ، فعال کنترل اعمال برای اصلی سیستم -2

 .کنند می اعمال سازه به اشباع( حد وجود را)با دلخواه نیروی لحظه هر در و کرده عمل فعال بطور

 .ریل روی حرکت و قرارگیری برای سیستم فعال عضو به مایع میراگرهای اتصال سیستم -2
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 فشار ، مکانیزم مشابهی که در آن از جک هایی با  AVDSهای  سیستم در شده گفته مشکل رفع منظور به حاضر مطالعه در

 سازه سیستم AVDS حداکثر سرعت به مکانیزم اشباع حد وابستگی مشکل آن در . گردید پیشنهاد ، شده استفاده روغن ثابت

 Active Force System, AFS) فعال از نیروی سیستم نام به پیشنهادی سیستم در منظور این برای . گردد می مرتفع ای

 ( دارد وجود آن در و شده تعیین و پیش ثابت مقداری بصورت وغن ر فشار که ( روغن جک دو از مایع میراگر دو (بجای

 فنی مشخصات به توجه با کنترلی نیروی ای برای شده تعیین پیش از اشباع حد عمال نیز سیستم این در. شود می استفاده

  . داشت خواهد وجود سیستم
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 ؟ چیست فعال نیمه شونده تنظیم جرمی میراگر-6

 

 گردیده وارد سازه به دینامیکی تحریک یک اعمال اثر در که سازه به ورودی انرژی ها سازه غیرفعال کنترل های سیستم در

 سازه انرژی جذب تقاضای نتیجه در و شود می  اتالف گردندمی نصب سازه در که اضافی تجهیزات و وسایل توسط است

 سازه به و تولید سازه در رفته کار به کنترلی ابزار و وسایل طریق از که کنترلی نیروی کنترل، نوع این در. یابد می کاهش

 برق انرژی مانند الکتریکی انرژی دریافت به نیازی ترتیب بدین و گردد می ایجاد سازه خود پاسخ اساس بر شود، می اعمال

 در سازه پاسخ جهت و مقدار به غیرفعال کنترل های سیستم در کنترلی نیروی جهت و مقدار واقع در. باشد نمی باتری یا

 .دارد بستگی کنترلی ابزار و وسایل نصب محل

 های سیستم و غیرفعال میراگرهای انواع به توان می گیرند می قرار استفاده مورد غیرفعال کنترل در که ابزارهایی جمله از

 .نمود اشاره غیرفعال پی از جدایش

  

 غیرفعال کنترل های سیستم مزایای

 :به توان می غیرفعال کنترل مزایای از 

 باتری، یا برق انرژی به ها سیستم این نیاز عدم

 طراحی، های نامه آیین پیدایش و کنترل نوع این زمینه در فراوان پیشرفت

 کنترل، نوع این تجهیزات انبوه تولید

 .نمود اشاره کنترلی هایسیستم سایر به نسبت آنها نسبی بودن ارزان
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 میراگرها انواع

 پاسخ وابستگی نظر از توان می را میراگرها این روند؛ می شمار به غیرفعال کنترل ابزارهای از ای دسته غیرفعال میراگرهای  

 :نمود تقسیم دسته دو به میراگر سر دو نسبی سرعت یا جایی جابه به آنها در نیرو

 سر دو نسبی جایی جابه میزان از تابعی اول درجه در میراگرها این در نیرو پاسخ مقدار: جایی جابه به وابسته میراگرهای( الف

 ،[8]پال اصطکاکی میراگر اجباری، کرنش مکانیزم با اصکاکی میراگر مانند اصطکاکی میراگرهای انواع. باشد می میراگر آن

 میراگرهای مانند[ 2]ای چرخه یا[ 4]فلزی میراگرهای انواع ؛[ 9]سامیتومو اصطکاکی میراگر و[6]پیچی اصطکاکی میراگر

 مقدار از مستقل عمدتا نیرو پاسخ میراگرها این در. گیرند می جای دسته این در[ 1]مرکب قطری میراگر و[ 1]تدس ،[2]ادس

 .باشد می خارجی بار فرکانس یا/  و میراگر سر دو نسبی سرعت

 ی هزینه صرف با و سادگی به معموال میراگرها این ساخت که گفت توانمی اصطکاکی میراگرهای انواع مزایای مورد در

 طرفی از. گردد می محدود مشخص مقداری به میراگرها این در شده ایجاد نیروی میزان همچنین پذیرد، می انجام کمی

 به است ممکن که باشد می میراگر مختلف سطوح بین اصطکاک ضریب به آنها عملکرد وابستگی در میراگرها این بزرگ ایراد

 معموال میراگرها نوع این همچنین دهد؛ قرار تاثیر تحت ایمالحظه قابل میزان به را میراگر عملکرد و نموده تغییر زمان مرور

 عدم صورت در تواند می که نمایند می اضافه سازه به زیادی ی اولیه سختی یکدیگر روی بر سطوح لغزش آغاز از قبل

 این از استفاده با آنکه نهایت در دهد، افزایش زیادی حد تا کار ابتدای در را پایه برش نتیجه در و شتاب مناسب طراحی

 .شود ایجاد پسماند هایتغییرشکل سازه در زلزله، مانند خارجی تحریک پایان از پس است ممکن میراگرها

 می انجام کمی ی هزینه صرف با معموال میراگرها این ساخت که گفت توانمی فلزی میراگرهای انواع مزایای مورد در

 است ممکن نیز میراگرها این. گردد می محدود مشخص مقداری به میراگرها این در شده ایجاد نیروی میزان همچنین پذیرد،

 از پس است ممکن دیگر طرف از نمایند؛ ایجاد پسماند های تغییرشکل سازه در زلزله، مانند خارجی تحریک پایان از پس

 میراگرهای اینکه رغمعلی است ذکر به الزم. باشد داشته وجود میراگرها این تعویض به نیاز بزرگ خارجی تحریک یک پایان

 بوده کوچکی عدد سازه به شده اضافه میرایی با مقایسه در معموال سختی این مقدار اما نمایند،می اضافه سختی سازه به فلزی

 .گردید خواهد زلزله از ناشی پایه برش در کاهش به منجر میراگر این از استفاده نهایت در که نحوی به

 یا/و میراگر سر دو نسبی سرعت به وابسته اول درجه در میراگرها نوع این در نیرو پاسخ مقدار: سرعت به وابسته میراگرهای( ب

 نیرو پاسخ. گیرند می جای دسته این در[ 80]ویسکواالستیک میراگرهای و[ 9]ویسکوز میراگرهای است؛ خارجی بار فرکانس

 .باشند داشته نیز جایی جابه به وابستگی است ممکن میراگرها اینگونه در

 با میراگرها این در. است پایه برش قطعی کاهش و آنها انرژی جذب باالی ظرفیت در ویسکوز میراگرهای مزیت بزرگترین

 نیروی بیشینه با میراگر در شده ایجاد نیروی بیشینه باشد صفر جایی جابه که است حداکثر زمانی سرعت، اینکه به توجه

 هایالمان در نیرو افزایش به منجر میراگر نیروی نتیجه در و داشت خواهد فاز اختالف درجه 90 سازه در شده ایجاد االستیک

 پایین بارگذاری های فرکانس در میراگرها این همچنین گردید؛ نخواهد ندارد حضور سازه در میراگر که حالتی به نسبت سازه

 و ندارد محدودیت نیرو آنها خطی های نمونه در دارند، شدیدی غیرخطی رفتار میراگرها این اما دارند؛ کمی بسیار سختی

 هایالمان برخی در بزرگ نیروهای ایجاد به منجر است ممکن که یافت خواهد افزایش نیز نیرو شود، بیشتر سرعت هرچقدر

 .باشدمی باال میراگرها این قیمت ساخت در خاص شرایط دلیل به آنکه نهایت در شود، – میراگر اطراف در مخصوصا – سازه

 میراگرها این که تفاوت این با برشمرد را ویسکوز میراگرهای معایب و مزایا همان توانمی ویسکواالستیک میراگرهای مورد در
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 اصطکاکی و فلزی میراگرهای از ترگران ولی ویسکوز میراگرها از ترارزان کمی و نمایند می اضافه نیز سختی سازه به

 .باشندمی
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