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 ایرانهمایش ملّی مهندسی سازه اولّین 

 هاي هتل المپیک ، تهران، مركز همایش2131دیماه  11و  12
 

 
 5-511کد مقاله:                                                                                                                                  

 سازي پارامترهاي ميراگر جرمي تنظيم شوندهبهينه در الگوريتم جستجوي هارموني  کاربرد

 4، يزدان حياتي3، غالمرضا هوائي2حسن صابري،5حسين صابري

 h.saberi@aut.ac.ir، تهران، صنعتی امیرکبیر انشگاهد، مهندسی زلزله دانشجوی دکتری-1

  دانشگاه یزد ،کارشناس ارشد سازه-2

  ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران عضو هیأت علمی-3

 سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران مهندسی دانشجوی دکتری -4

 چكيده
های چند سازی پارامترهای میراگر جرمی در مورد سازهدر مطالعه حاضر با بکارگیری الگوریتم جستجوی هارمونی، روشی جهت بهینه

بکداس و نیگدلی و تابع هدف معرفی شده در این  شود. با در نظر گرفتن دو تابع هدف شامل تابع هدف پیشنهادیدرجه آزادی ارائه می

-شود. توابع انتقال مربوط به تغییرمکان و شتاب طبقات اول و دهم دو سازه برشی نشان میریزی میتحقیق، دو نوع میراگر جرمی طرح

-لرزاست. بعالوه، در تمام زمین دهند که تابع هدف معرفی شده، از قابلیت اعتماد باالتری نسبت به تابع هدف بکداس و نیگدلی برخوردار

ها حداکثر جابجایی و نیروی تولید شده توسط میراگر در طرح مربوط به تابع هدف ارائه شده، نسبت به تابع هدف بکداس و نیگدلی ه

 .کاهش قابل توجهی داشته است

 میراگر جرمی، جست و جوی هارمونی، فضای حالت، تحلیل مودال.:کلمات کليدي
 
 

 قدمهم -5
-های با دهانههای بلند و پلهایی نظیر ساختمانمیراگرهای جرمی تنظیم شونده در زمره وسایل کنترل غیر فعالی هستند که امروزه در سازه

طبقه جان  06متری سی اندر کانادا، ساختمان  535توان به برج گیرند. از موارد کاربرد این میراگرها میهای بزرگ مورد استفاده قرار می

در تایوان اشاره نمود. طرح اولیه میراگر  161متری تایپی  564متری سنتر پوینتدر سیدنی، برج  365وک در بوستون ایالت متحده، برج هانک

[ اولین بار تئوری 2[. از زمانی که دن هارتوگ ]1های جرم و سختی بود توسط فرام پیشنهاد شد]که ترکیبی از المان 1161جرمی در سال 

های مختلفی جهت بهینه سازی های یک درجه آزادی غیر میرا پیشنهاد نمود تا به امروز، روشین میراگرها را در مورد سازهطراحی بهینه ا

های یک درجه آزادی بدون میرایی، شرایط طراحی بهینه پارامترهای میراگر جرمی پیشنهاد شده است. از آنجا که به جز در مورد سیستم

های بهینه سازی بدست آوردن حل دقیق این طراحی مستلزم استفاده از روش، دالت همزمان غیرخطی استمیراگر جرمی یک مجموعه معا

گیری از الگوریتم ژنتیک، پارامترهای میراگر [. از این رو، هادی و آرفیادی با بهره3های مختلف سازه است]در جهت کمینه ساختن پاسخ

های پیشنهادی مختلف که تا آن هینه نمودند. نتایج حاصل از مقایسه این روش با روشنوع سازه چند درجه آزادی ب 3جرمی را در مورد 
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-قابلیت اتالف و انتقال انرژی در سازه [. وانگ و چی،4های قبلی داشت]زمان مطرح شده بودند نشان از برتری این روش نسبت به روش

آنها گزارش نمودند که میراگرهای جرمی در کاهش حداکثر مقادیر  .ادنددمورد بررسی قرار را  میراگر جرمیاستفاده از های کنترل شده با 

ای بایست توسط سازه مرتعش میرا شود به نحو قابل مالحظهها بسیار موثر بوده و مقدار انرژی که میهای کرنشی و جنبشی سازهانرژی

[. اسگوبا و 5باشند]ایی با دوره تناوب باالتر، موثرتر میههای دینامیکی سازهیابد. ضمن اینکه میراگرهای جرمی در کاهش پاسخکاهش می

مارانو از الگوریتم ژنتیک جهت طراحی میراگر جرمی در مورد سازه یک درجه آزادی غیرخطی که تحت ارتعاش تابع تصادفی وایت نویز 

گیرد، سارت که دو شاخص مذکور را در بر میقرار دارد استفاده نمودند. تغییر مکان ماکزیمم، میانگین انرژی اتالفی هیسترسیس و تابع خ

اند. نشان داده شده است که معیار انرژی، ضریب میرایی کوچکتر و نسبت فرکانسی، به عنوان توابع هدف در این مطالعه در نظر گرفته شده

باندیوادکار و جنگید طراحی بهینه  [.0دهد]نسبت فرکانس میراگر به فرکانس سازه، بزرگتری را در مقایسه با معیار تغییر مکان ارائه می

های یک درجه آزادی میرا مورد مطالعه قرار دادند، آنها با مرتعش ساختن سازه توسط بارهای میراگرهای جرمی چندگانه را در مورد سیستم

[. زیلتی و همکاران 7]هارمونیک، پارامترهای این میراگر را در جهت کمینه ساختن حداکثر تغییر مکان حالت پایدار سازه طرح نمودند

کمینه توابع هدف در مورد سازه مرتعش تحت نیروی تصادفی با چگالی طیف انرژی یکنواخت، از  میراگر جرمی جهت طراحی بهینه

بهینه سازی میراگر جرمی در [. 8استفاده نمودند] قدرت اتالف انرژی در میراگر بیشینه ساختنانرژی جنبشی در سازه اصلی و  ساختن

مکان،  وی تغییر. قرار گرفتمطالعه توسط تیگلی مورد  دنقرار دار ارتعاش تابع تصادفی وایت نویز های یک درجه آزادی که تحت سیستم

 طراحی میراگر جرمیجهت  های در نظر گرفتهکه همه پاسخ انتخاب نمود و نشان داد ع هدفوابتسازه اصلی را به عنوان  سرعت و شتاب

 [. 1دارد]و معیار سرعت بهترین عملکرد با کمترین پیچیدگی در معادالت را  بودهمطلوب 

در مطالعه حاضر، طراحی بهینه پارامترهای میراگر جرمی با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی مورد بررسی قرار گرفته است. الگوریتم 

عملکرد یک گروه موسیقی به دنبال راه حل بهینه در مسائل مختلف جستجوی هارمونی الگوریتمی تکاملی است که با الهام گیری از نحوه 

است. در این تحقیق تابع هدف به صورت ترکیبی از مقادیر حداکثر توابع انتقال مربوط به تغییر مکان و شتاب طبقه فوقانی سازه در نظر 

شتاب طبقه اول و تغییر مکان طبقه اول تحت بار  گرفته شده است. همچنین تابع هدف متشکل از ماکزیمم مقدار تابع انتقال مربوط به

[ پیشنهاد شده است به منظور تصحیح اشتباهات صورت گرفته در مقاله اصلی نیز مورد توجه قرار گرفته 10هارمونیک که توسط مرجع ]

های مختلف به همراه زههای انرژی در زمین لرطبقه برشی جهت ارزیابی طرح کنترل استفاده شده است و پاسخ 16سازه  یکاست. از 

های کنترل شده و کنترل نشده مورد ارزیابی قرار گرفته است. در کلیه مراحل از روش فضای حالت، جهت توابع انتقال سازه در حالت

با  های کنترل شدهتحلیل دینامیکی سازه استفاده شده است و روش تحلیل مودال، تنها در بخش اعتبار سنجی روش تحلیل مودال در سازه

 میراگر جرمی، مورد استفاده قرار گرفته است. 

 

 معادالت انرژي و حل معادالت حاکم -2
گردد. تعریف میو تغییرمکان زمینقرار دارد، به صورت مجموع تغییر مکان نسبی که تحت تحریک پایهY(t)سازه مرتعشتغییرمکان مطلق

 [:5بنابراین خواهیم داشت]

(1) (t)X(t)X(t)Y g
   

(2) (t)X(t)X(t)Y g
   

 است. .Error! Unknown switch argumentمعادله حاکم بر حرکت سازه به صورت معادله 

(3) 0KX(t)(t)XC(t)YM    
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باشند. با های جرم، سختی و میرایی سازه میبه ترتیب ماتریس.CError! Bookmark not definedوM،Kهایکه در آن ماتریس

 Error! Unknownرابطه ktدر بازه صفر تا .Error! Unknown switch argumentگیری از دو طرف معادله انتگرال

switch argument. گردد.حاصل می 

(4) 













kkk tt

0t

T
tt

0t

T
tt

0t

T 0KdXXCdXXMdXY   

dXdY(t)dX(t)(t)با جایگزینی معادله g ( در عبارت اول معادله 1بدست آمده از رابطه )Error! Unknown switch 

argument. :خواهیم داشت 

(5) 













kkk tt

0t

T
tt

0t

T
tt

0t

T KdXXCdXXMdYY  





ktt

0t
g

T MdXY  

( و SE( ، انرژی پتانسیل )DE(، انرژی میرایی )KEجنبشی ) ( به ترتیب نماینده انرژی5سه عبارت موجود در سمت چپ معادله )

های مختلف انرژی به باشند، لذا شکلمی باشند. از آنجا که در زمان صفر (میIEعبارت سمت راست نماینده انرژی ورودی به سازه )

 [.5( قابل بیان هستند]0)-(1صورت معادالت )

(0) )(tY M )(tY
2

1
dY M YKE kk

T
tt

0t

Tk   



 

(7) dt X CXdX C XDE
kk tt

0t

T
tt

0t

T









   

(8) 





ktt

0t
kk

TT )X(tK  )(tX
2

1
dXK  XSE  

(1) dtX MYdX M YIE
kk tt

0t
g

T
tt

0t
g

T









   

فضای حالت و روش تحلیل مودال بر  از روش .Error! Unknown switch argumentدر این تحقیق به منظور حل معادله 

 .تابع تحریک استفاده شدگیری از اساس انتگرال

 

 گيري از تابع تحريک تحليل مودال بر اساس انتگرال -3
 ( باز نویسی نمود.16معادله )N، را می توان در مختصات مودال به صورت(3)معادله حاکم بر حرکت سازه، رابطه 

(16) (t)PqKqCqM nnnr

n

1r

nrnn 


N1,2,3,...,n   

، سختی تعمیم ، ضریب میراییام سازه بوده و مقادیر جرم تعمیم یافتهnضریب مودی مربوط به مود تعداد درجات آزادی سازه وNکه 

 گردند.( تعریف می11باشند که به صورت روابط )مییافتهو نیروی مودی تعمیم یافته

(11) 
n

T
nn MφφM  , r

T
nnr CφφC  ,  

n
T
nn KφφK  , g

T
nn XM{1}φ(t)P   

rnام سازه است. در صورتی که سازه دارای میرایی کالسیک باشد به ازای مقادیر nشکل مودی  ،0nrCمعادالت مودال بهn معادله

 ( تبدیل خواهند شد.12مطابق معادله ) 1مجزا

(12) (t)PqKqCqM nnnrnnn    
 ( محاسبه نمود.13توان با استفاده از روابط )، مقادیر جابجایی و سرعت طبقات را می( و محاسبه مقادیر12)با حل معادله 

(13) (t)qφX(t)

N

1n

nn


 ,     (t)qφ(t)X

N

1n

nn
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توان با نماید معموال امکان پذیر نیست. چنین مسائلی را می ( زمانی که تابع تحریک نسبت به زمان به صورت دلخواه تغییر12حل معادله )

گیری از معادله دیفرانسیلی در هر گام زمانی حل نمود. در این تحقیق از روش عددی درون یابی تابع های عددی و انتگرالاستفاده از روش

 ( استفاده شد.14تحریک مطابق رابطه )

(14) 
τ

j
Δt

j
ΔP

j
P)P( τ  

]t,t[متغیر زمانی در فاصله زمانیτام، وiنمو زمان در گام که 1jj  ( 10( و )15روابط )توان با استفاده از را میوباشند. بنابراین مقادیرمی

 محاسبه نمود.

(15) 1j
DP

j
CP

j
qB

j
Aq

1j
q





  

(10) 1j
PD'

j
PC'

j
qB'

j
qA'

1j
q





  

 .باشندهای زمانی تابع تحریک میتابعی از سختی، فرکانس، نسبت میرایی سازه و نمو ,D',C',B',A' D,C,B,Aپارامترهای

 

 شدهالگوريتم جستجوي هارموني اصالح  -4

[و تاکنون از این روش در حل بسیاری از مسائل پیچیده 12الگوریتم جستجوی هارمونی توسط گیم و همکاران ارائه شد ] 2661در سال 

( 1های بهینه سازی متداول می توان به مهندسی استفاده شده است. از مهمترین مزایای الگوریتم جستجوی هارمونی نسبت به الگوریتم

( عدم نیاز به اطالعات مربوط به مشتق توابع به دلیل استفاده از تکنیک جستجوی تصادفی 2کمتر جهت دستیابی به نتیجه، هزینه محاسباتی 

( ترکیب همه بردارهای موجود در حافظه هارمونی جهت تولید بردار جدید، در حالیکه الگوریتم ژنتیک تنها از دو بردار والدین استفاده 3و 

 [:13مرحله به شرح زیر است] 5ه طور کلی الگوریتم هارمونی شامل کند، اشاره نمود. بمی

 د:گردیم بیانریبه صورت ز یسازنهیمسئله به یگام اول، شکل کل درتعیین مقادیر اولیه برای پارامترهای مسئله و الگوریتم:  -1گام 

(17) Minimize f(x)  Subject to Error! Bookmark not defined. UB(j)],[LB(j),x(j)  

f(x)تابع هدف وx(j) حل کاندید شاملnیجستجو تمیالگور یپارامترهابایست باشند. همچنین در این مرحله میمتغیر تصمیم می 

HMCRینرخ انتخاب حافظه هارمون ،یا تعداد بردارهای کاندیدHMSیپارامترها شامل اندازه حافظه هارمون . ایندنشو نییتع زین یهارمون

 [.13هستند]توقف  اریمع به عنوانNIتمیتعداد تکرار الگور و bwگام مینرخ تنظ، PARنرخ تنظیم نت ،

 Error! Unknownی، نشان داده شده در معادله حافظه هارمون سیگام ماتر نیا درتعیین مقادیر اولیه برای حافظه هارمونی:  -2گام 

switch argument.،  [.13]شودیم ی با توزیع یکنواخت ما بین حد باال و پائین هر متغیر تصمیم تشکیلتصادف ریمقاداستفاده از با 

(18) 







































(n)x(2)x(1)x

(n)x(2)x(1)x

(n)x(2)x(1)x

x

x

x

HM

HMSHMSHMS

222

111

HMS

2

1










 

 شود. یم جادیگام ا میتنظی و انتخاب تصادف ،هارمونیسه قاعده انتخاب حافظه  یبر مبنادیجد یهارمونایجاد یک هارمونی جدید:  -3گام 

انتخاب  HMCRهارمونی، هر متغیر تصمیم به صورت تصادفی از بردارهای موجود در حافظه هارمونی با احتمالانتخاب حافظه در قانون 

 !Error( در بازه تعریف شده مطابق رابطه HMCR-1ی، متغیرهای تصمیم با احتمال )انتخاب تصادفشود. مطابق قانون می

Unknown switch argument. .به صورت تصادفی انتخاب می شوند 

(11) )LB(UB) rand(LB(j)x jjjnew   
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فاده از ، هر متغیر تصمیم تولید شده با استگام میتنظ[ است.در قانون 6و1یک عدد تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه ] )rand  (که در آن

 [.13اصالح می گردد] .Error! Unknown switch argumentمطابق رابطه  PARهارمونی، با احتمالانتخاب حافظه قانون 

(26) 1,1)u(bw(j)x(j)x newnew   
bw 1,1گام دلخواه برای متغیرهای پیوسته و)u([ می باشند.-1و1یک عدد تصادفی با توزیع یکنواخت در فاصله ] 

IHS[ یک نسخه اصالح شده این الگوریتم را تحت عنوان14افزایش کارایی و همگرایی الگوریتم هارمونی، مهدوی و همکاران ] به منظور

 Error! Unknownوابط مطابق ر تمیتعداد تکرار الگوربا افزایش bwو PARپیشنهاد نمودند. در این روش، تنها پارامترهای

switch argument.  وError! Unknown switch argument. باشند.متغیر می 

(21) NIt )PAR-(PAR+PAR=PAR(t) minmaxmin   
(22)    NItbwbwlnexpbwbw(t) maxminmax   

maxbwام وtاندازه گام در تکرار  bw(t)حد باال و پائین نرخ تنظیم نت، minPARو maxPARام،tنرخ تنظیم نت در تکرار PAR(t)که 

 [.14باشند]حد باال و پائین اندازه گام میmin bwو

ی از نظر مقدار موجود در حافظه هارمون یهارمون نیشده بهتر از بدتر دیتول دیجد یهارمون اگربه هنگام سازی حافظه هارمونی:  -4گام 

در این مرحله مجددأ حافظه هارمونی بر اساس شود.  یبدتر از حافظه خارج م یو هارمون شدهآن در حافظه  نیگزیباشد، جا تابع هدف 

 [.13شود]مقادیر تابع هدف هر یک از هارمونی ها، مرتب می

 ریشود. در غیمتوقف م یهارمون یجستجو تمیبرآورده شود، الگور تمیکه شرط توقف الگور یزمانوقف الگوریتم: بررسی معیار ت -5گام 

 [.13]شوندیتکرار متا برآورده شدن معیار توقف  4و  3ی هاصورت گام نیا

 [ پیشنهاد شده است.10یگدلی ]( بوده که توسط آقای بکداس و ن23اولین تابع هدف در نظر گرفته شده در این مقاله مطابق رابطه )

(23) |TMDwithoutx|max

|TMDwithx|max
f

First

First

obj.1 
|TMDwithoutTF|max

|TMDwithTF|max

Acc.First

Acc.First
  

Firstx 5جابجایی طبقه اول سازه تحریک شده توسط شتاب پایه بار سینوسی با فرکانسی برابر با فرکانس بحرانی سازه است که زمان آن 

تابع انتقال مربوط به شتاب طبقه اول سازه، که به صورت Acc.FirstTFشده است. همچنین برابر زمان تناوب بحرانی سازه در نظر گرفته

( 24نسبت الپالس شتاب طبقه اول به  شتاب زمین بر حسب دسیبل قابل تعریف است. تابع هدف معرفی شده در این مقاله مطابق رابطه )

 است.

(24) |TMDwithoutTF|max

|TMDwithTF|max
f

Dis.Top

Dis.Top

obj.2 
|TMDwithoutTF|max

|TMDwithTF|max

Acc.Top

Acc.Top
  

 است.توابع انتقال مربوط به تغییر مکان و شتاب طبقه فوقانی سازه وکه در آن

 

 شبيه سازي عددي -5

و  s/m MN2/0، ضریب میرایی  مشابهton306دارای جرم مشابهگردد. تمام طبقات [ انتخاب می4طبقه برشی از مرجع ] 16یک سازه 

محدود  ton168باشند. به دلیل امکان اعتبارسنجی نتایج با سایر مراجع، حداکثر مقدار مجاز جرم میراگر بهمی MN/m056سختی مشابه

ton168،KN/m14/3053،s/m KNبه ترتیبشده است. طرح بهینه میراگر شامل پارامترهای جرم، سختی و میرایی در مورد تابع هدف 

بدست آمد. همچنین موقعیت بهینه میراگر در مورد  ton168،KN/m88/3727 ،s/m KN16/216به ترتیبو در مورد تابع هدف 51/121

 هر دو تابع هدف طبقه فوقانی سازه تعیین گردید.
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( توابع انتقال مربوط به شتاب و تغییر مکان طبقه دهم در 3( توابع انتقال مربوط به شتاب و تغییر مکان طبقه اول و در شکل )2) در شکل

( حداکثر مقادیر توابع انتقال تغییر مکان و شتاب مربوط 2ر شکل )ارائه شده است. دو  های کنترل نشده و کنترل شده با توابع هدفحالت

در حالت کنترل شده طرح تابع  71/3و  -70/31به  07/16و  -2/22به طبقه دهم بر حسب دسیبل در حالت کنترل نشده به ترتیب از 

( حداکثر مقادیر توابع انتقال تغییر 3کاهش یافته است. همچنین در شکل )تابع هدف در حالت کنترل شده طرح 78/3و  -12/32و به  هدف

در حالت کنترل شده تابع  45/17و  -7/15به  42/20و  -7/5مکان و شتاب مربوط به طبقه دهم سازه در حالت کنترل نشده به ترتیب از 

نسبت  شود عالوه بر اینکه تابع هدفکاهش یافته است. همانطور که مشاهده میدر حالت کنترل شده تابع هدف 18/15و  -37/10و به هدف

کاهشمقادیر ماکزیمم توابع انتقال عملکرد موثرتری داشته است با توزیع یکنواخت تر توابع انتقال از قابلیت اعتماد باالتری  دربه تابع هدف

 برخوردار است.

 
 در حالت کنترل شده و حالت کنترل نشده.غيير مكان و شتاب طبقه اول سازه توابع انتقال ت.2شكل 
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 . توابع انتقال تغيير مكان و شتاب طبقه دهم سازه در حالت کنترل شده و حالت کنترل نشده.3شكل 

 هاي مختلف. هاي سازه تحت زمين لرزه. حداکثر مقادير پاسخ5جدول 

FT (kN) DisT(m) DES(KJ) IE(KJ) SE(KJ) KE(KJ) AccS(m/s
2
) DisS(m)  زمین لرزه 

 سازه بدون میراگر 334/4 88/46 46/83348 44/83464 44/43364 36/43644 - -
Chi Chi, 1999 

(CHY080 E) 
 Obj.1سازه با میراگر،  360/4 30/43 44/86463 46/86466 44/44644 64/86064 046/8 40/6644

 Obj.2سازه با میراگر،  346/4 43/46 44/84884 46/84468 06/44444 64/86868 404/8 84/3440

 سازه بدون میراگر 484/4 44/80 66/3644 48/3434 44/4666 68/6468 - -
Duzce, 1999 

(Bolu 90) 
 Obj.1سازه با میراگر،  646/4 60/83 68/4346 48/4860 36/6044 86/4668 033/4 44/6664

 Obj.2سازه با میراگر،  663/4 63/83 46/4604 04/4466 44/4468 46/4638 644/4 86/4048

 سازه بدون میراگر 444/4 66/88 64/3444 46/6846 64/3343 40/4644 - -

Erzincan, 1992 

(Erzincan NS) 
 Obj.1سازه با میراگر،  446/4 06/0 44/6666 64/4443 66/3664 48/8444 664/4 66/4660

 Obj.2سازه با میراگر،  466/4 46/84 44/6346 46/4644 36/3446 66/8464 330/4 64/4843

 سازه بدون میراگر 863/4 64/4 34/8664 46/8844 44/6834 60/4636 - -
Gazli, 1976 

(Karakyr 90) 
 Obj.1سازه با میراگر،  846/4 66/3 44/464 44/604 36/8036 64/036 403/4 46/8846

 Obj.2سازه با میراگر،  840/4 43/3 34/444 84/344 33/4806 44/8480 434/4 68/033

 سازه بدون میراگر 680/4 34/46 38/88344 64/84446 44/84864 64/86630 - -
Kobe, 1995 

(KJM 000) 
 Obj.1سازه با میراگر،  466/4 06/44 04/4464 68/6448 68/84343 66/3444 440/8 33/4440

 Obj.2سازه با میراگر،  438/4 44/44 30/4443 48/6044 44/84446 84/3444 048/4 86/6344

 سازه بدون میراگر 444/4 68/84 48/4363 66/4640 48/6460 43/3644 - -

Tabas, 1978 

(Tabas TR) 
 Obj.1سازه با میراگر،  446/4 06/4 44/4066 46/8304 64/4446 44/6486 664/4 66/4864

 Obj.2سازه با میراگر،  806/4 66/4 64/4663 64/8646 64/4600 04/6646 460/4 64/8643

 سازه بدون میراگر 468/4 34/84 08/6663 46/6466 46/3686 00/6488 - -
Northridge, 1994 

(Sylmar 360) 
 Obj.1سازه با میراگر،  434/4 44/84 04/6330 66/6488 34/3366 34/8036 466/4 66/4446

 Obj.2سازه با میراگر،  466/4 46/84 46/6346 44/6464 44/3666 44/4444 300/4 63/4664

 Northridge, 1994 سازه بدون میراگر 346/4 66/46 64/86646 34/86434 63/40403 66/46604 - -

(Rinaldi 228) 06/3648 666/8 46/6064 68/44646 40/88884 06/84368 64/44 666/4  ،سازه با میراگرObj.1 
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 Obj.2سازه با میراگر،  643/4 66/44 40/84446 80/88638 04/44444 43/4886 443/8 66/6464

 سازه بدون میراگر 486/4 46/86 33/6444 64/3634 66/86446 64/88644 - -

San Fernando, 1971 

(Pacoima Dam 164) 
 Obj.1سازه با میراگر،  664/4 46/86 63/6466 34/4064 46/84434 68/4886 444/8 46/4664

 Obj.2سازه با میراگر،  634/4 60/84 48/6406 34/6844 64/88666 46/4434 000/4 60/6446

 سازه بدون میراگر 843/4 43/6 44/644 08/448 83/8484 43/046 - -

Landers, 1992 

(Lucerne 000) 
 Obj.1سازه با میراگر،  464/4 40/4 64/604 06/468 36/044 34/464 443/4 36/004

 Obj.2سازه با میراگر،  448/4 66/4 46/464 43/440 66/8480 34/446 464/4 36/444

 سازه بدون میراگر 844/4 64/4 34/4436 66/8446 34/6444 34/4463 - -

Imperial Valley, 1940 

(El Centeo NS) 
 Obj.1سازه با میراگر،  848/4 64/6 40/466 66/664 84/4343 46/8844 663/4 66/8644

 Obj.2سازه با میراگر،  846/4 44/6 06/436 44/634 43/4644 06/8464 684/4 66/8404

 

و IE، انرژی ورودی؛SEکرنشی؛، انرژی KE، انرژی جنبشی؛SAccو شتاب سازه؛SDis( حداکثر مقادیر مربوط به تغییر مکان؛1جدول )

های مختلف ثبت شده ، در زمین لرزهTFو نیروی تولید شده توسط میراگر جرمی؛ TDis، تغییر مکان؛SDEانرژی میرا شده توسط سازه؛

ها کاهش لرزههای سازه کنترل شده توسط هر دو طرح میراگر جرمی به نحو موثری در تمام زمینشود که پاسخاهده میارائه شده است. مش

به گونه  لرزه ها، جابجایی و حداکثر نیروی تولید شده توسط میراگر جرمی در طرح مربوط به تابع هدف یافته است لیکن در تمام زمین

 موثرتری تنزل یافته است.

-( ارائه شده است. همانطور که مشاهده می2حداکثر مقادیر تغییر مکان و شتاب طبقات سازه مرتعش تحت زمین لرزه السنترو در جدول )

شده در هر دو  های سازه به نحو مطلوبی کاهش یافته است. بعالوه تغییر مکان و شتاب طبقات سازه کنترلها پاسخشود در تمام روش

به تقریبأ مشابه بوده با این تفاوت که تغییر مکان و شتاب مربوط به میراگر جرمی در طرح مربوط به تابع هدفو طرح مربوط به توابع هدف

های طبقات سازه در شود که تغییر مکانای افزایش یافته است. با مقایسه نتایج بدست آمده با سایر مراجع مشاهده میقابل مالحظهنحو 

در [ است ضمن اینکه تغییر مکان و شتاب مربوط به میراگر در طرح مربوط به تابع هدف4[ بهبود یافته و مشابه مرجع ]17مقایسه با مرجع ]

 ای کاهش یافته است.[ به نحو قابل مالحظه4مقایسه با مرجع ]

 
 .5441تحت زمين لرزه السنترو  5تغيير مكان و شتاب طبقات سازه مثال .2جدول 

  مطالعه حاضر
 [17لی و همکاران ]

 
 [4هادی و آرفیادی ]

 
 سازه کنترل نشده

    obj.1fتابع هدف   obj.2fتابع هدف  طبقه

DisS(m) AccS(m/s2)  DisS(m) AccS(m/s2)  DisS(m) AccS(m/s2)  DisS(m) AccS(m/s2)  DisS(m) AccS(m/s2) 

611/6 057/2  611/6 051/2  626/6 072/2  611/6 018/2  631/6 813/2 1 

638/6 111/3  637/6 638/3  631/6 617/3  637/6 625/3  606/6 172/3 2 

655/6 026/3  653/6 564/3  657/6 038/3  658/6 528/3  687/6 134/4 3 

676/6 171/3  608/6 114/3  673/6 181/3  608/6 144/3  111/6 077/5 4 

683/6 681/4  681/6 655/4  687/6 122/4  682/6 671/4  133/6 146/0 5 

615/6 637/4  613/6 813/4  611/6 131/4  614/6 820/3  151/6 558/0 0 

165/6 342/4  163/6 313/4  168/6 202/4  164/6 316/4  100/6 714/0 7 

114/6 631/5  112/6 613/5  117/6 151/4  113/6 651/5  177/6 667/7 8 

126/6 518/5  118/6 553/5  123/6 438/5  111/6 534/5  184/6 843/7 1 

123/6 718/5  121/6 824/5  120/6 726/5  122/6 812/5  188/6 311/8 16 

316/6 176/11  370/6 761/14  282/6 051/11  358/6 142/13  - - TMD 

 

های کنترل شده و کنترل نشده به همراه نتایج سایر مراجع تحت زمین ( مقادیر ماکزیمم تغییر مکان و شتاب طبقات در حالت3در جدول )

[ 10ارائه شده توسط مرجع ]لرزه السنترو ارائه شده است. الزم به ذکر است که در حالت کنترل شده از پارامترهای طرح میراگر جرمی 
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شود در حالت کنترل نشده به دلیل برآورده شدن شرط میرایی کالسیک در روش مودال، نتایج استفاده شده است. همانطور که مشاهده می

-ده میهر دو روش یکسان بوده ولی در حالت کنترل شده به دلیل برآورده نشدن این شرط نتایج کامال متفاوت بوده است. همچنین مشاه

 [ بوده و نادرست است.10شود که نتایج سازه کنترل شده در روش تحلیل مودال مشابه نتایج مرجع ]
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 فضاي حالت و روش تحليل مودال. هاي سازه تحت زمين لرزه السنترو با استفاده از روشپاسخ. 3جدول 

 سازه کنترل نشده  سازه کنترل شده

 طبقه
 هادی و   مطالعه حاضر  بکداس و  حاضرمطالعه 

  روش تحلیل مودال  روش فضای حالت  [10] نیگدلی  روش تحلیل مودال  روش فضای حالت [4آرفیادی ]

Dis (m) Acc (m/s2) Dis (m) Acc (m/s2)  Dis (m)  Dis (m) Acc (m/s2)  Dis (m) Acc (m/s2)  Dis (m)  

622/6 055/3  610/6 548/3  610/6  631/6 084/3  631/6 084/3  631/6  1 

644/6 311/5  631/6 162/5  631/6  606/6 376/5  606/6 376/5  606/6  2 

603/6 150/5  644/6 048/5  644/6  687/6 146/0  687/6 146/0  687/6  3 

681/6 238/0  657/6 831/5  657/6  111/6 364/7  111/6 364/7  112/6  4 

617/6 314/0  607/6 832/5  608/6  133/6 221/8  133/6 221/8  133/6  5 

161/6 435/0  677/6 011/5  678/6  151/6 722/8  151/6 722/8  151/6  0 

126/6 485/0  687/6 172/5  687/6  100/6 622/1  100/6 622/1  100/6  7 

121/6 182/0  614/6 138/5  614/6  177/6 276/1  177/6 276/1  177/6  8 

134/6 450/7  611/6 563/5  611/6  184/6 481/1  184/6 481/1  184/6  1 

137/6 017/7  162/6 015/5  162/6  188/6 060/1  188/6 060/1  188/6  16 

438/6 032/17  314/6 836/15  315/6  - -  - -  -  TMD 

 

 

 نتيجه گيري -6
ب در مطالعه حاضر با بکاگیری الگوریتم جستجوی هارمونی پارامترهای میراگر جرمی در جهت حداقل کردن ترکیبی از تابع انتقال مربوط به شتا

شتاب طبقه فوقانی سازه بهینه گشتند. نتایج حاصل طبقه اول و تغییر مکان طبقه اول تحت بار هارمونیک و نیز توابع انتقال مربوط به تغییر مکان و 

طبقه نشان داد که میراگرهای جرمی در هر دو تابع هدف در نظر گرفته شده، توانایی باالیی  16سازه  یکهای انجام گرفته بر روی از شبیه سازی

نزدیک به فرکانس بحرانی سازه دارند، اگرچه طرح  در کاهش حداکثر مقدار توابع انتقال تغییر مکان و شتاب طبقات سازه در محدوده فرکانسی

تر توابع انتقال در این محدوده، از قابلیت اعتماد باالتری نسبت به طرح مربوط که در این مقاله معرفی شد، با توزیع یکنواخت مربوط به تابع هدف

های دینامیکی میراگر جرمی و سازه مرتعش تحت معرفی شده توسط بکداس و نیگدلی، برخوردار است. همچنین با بررسی پاسخ به تابع هدف

های جنبشی و کرنشی سازه، سهم های مختلف نشان داده شد که میراگرهای جرمی عالوه بر کاهش قابل توجه حداکثر مقادیر انرژیزمین لرزه

اند این در حالیست که تغییر مکان و مقدار نیروی اعمال شده توسط میراگر جرمی به در سازه را به نحو بسیار موثرِی کاهش داده انرژی میرا شده

مقادیر بسیار کمتری را دارا بوده است. بعالوه، در بخش ارزیابی روش تحلیل نسبت به طرح مربوط به تابع هدف سازه در طرح مربوط به تابع هدف

های کنترل شده با میراگرهای جرمی با وجود میرایی کالسیک در سازه کنترل نشده، لزومأ دارای میرایی کالسیک مودال نشان داده شد که سازه

 هد شد.نبوده و استفاده از روش تحلیل مودال منجر به نتایج نادرست خوا
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