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کارشناسی ارشد سازه .پژوهشگر گروه فنی مهندسی پژوهشکده دانشگاه امام علی(ع).
نام نویسنده مسئول:
اميرمسعود عالمی

چکيده

تاریخ دریافت1400/1/10 :
تاریخ پذیرش1400/3/1 :

طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله ،همواره مورد توجه مهندسین سازه بوده است .استفاده از
سیستمهای استهالک انرژی یکی از راههای نوین کنترل سازهها در برابر زلزله است .میراگرهای
ویسکواالستیک یکی از سیستمهای استهالک انرژی هستند که قادر به کاهش پاسخهای لرزهای در سازه
میباشند .نحوهی جانمایی بهینهی میراگرها با توجه به تاثیر اندرکنشی خاک و سازه مسئلهایست که
میتواند پاسخی صحیح در مورد طراحی بهینه ی میراگرها دهد و کمتر مورد توجه بوده است .تحقیق
حاضر به کنترل پاسخ لرزه ای قابهای چندطبقه پرداخته است که با درنظرگیری اثرات برهمکنش
خاک و سازه به طور بهینه به میراگرهای ویسکواالستیک مجهز شده اند .سیستم ،االستیک فرض شده
است و پاسخهای سیستم دامنه فراکنس برای تحریکات لرزه ای تصادفی ثابت به دست آمده اند .طراحی
بهینه میراگرهای ویسکواالستیک سازه از طریق الگوریتم ژنتیک و با مینیمم کردن مقادیر پاسخ حداکثر
سیستم برای یک مقدار کل معلوم از مواد ویسکواالستیک محاسبه شده است .دو نوع قاب ساختمانی
چندطبقه االستیک با نوع خاک و نسبت می زان مدفون بودن فنداسیون متفاوت برای فرایند بهینه سازی
درنظر گرفته شدند و نشان داده شد که میراگرهای ویسکواالستیک بهترین کنترل را در پاسخ سازه برای
شرایط پایه گیردار دارند و کارایی آن با نرم تر شدن نوع خاک کاهش می یابد .جایگذاری بهینه انواع
میراگرهای ویسکواالستیک برای انواع خاکها با یکدیگر متفاوت است و با کاهش سختی خاک مکان
بهینه میراگرهای ویسکواالستیک به سمت طبقات باالتر میل می کند.

واژگان کليدي :پاسخ لرزهای قابهای ساختمانی ،برهمکنش خاک و سازه ،میراگرهای
ویسکواالستیک ،الگوریتم ژنتیک.
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طراحی بهينه قاب هاي ساختمانی داراي ميراگرهاي ویسکو االستيک
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مقدمه
میراگرها به منظور بهبود عملکرد سازه و همچنین کاهش خرابی سازه در زلزله به کار برده میشوند] .[1استفاده از میراگرها
منجر به کاهش چشمگیر پاسخ سازه در برابر زلزله میگردد و عالوه بر تمرکز تغییر شکلهای غیرارتجاعی هنگام زلزله در این
سیستمها ،بهسازی و ترمیم سازه را بهبود میبخشند].[2
میراگرهای ویسکواالستیک ( )VEیکی از انواع میراگرها میباشند که تاثیر بهسزایی در کاهش ارتعاشات سازهها در کلیهی
سطوح لرزش (شامل زلزلههای بزرگ ،باد ،ارتعاشات ترافیکی و  )....دارند ،میراگرهای ویسکواالستیک انعطافپذیری مورد نیاز سازه
را به طور چشمگیری کاهش میدهند]3و . [4نیروی میرایی در میراگرهای ویسکواالستیک متناسب با سرعت و رفتار ویسکوز
آنهاست و استهالک انرژی در آنها از طریق تغییر شکل برشی است] .[5مدلهای رفتار دینامیکی میراگرهای ویسکواالستیک،
شامل مدلهای کلوین و مکسول و ترکیبهای آنهاست که توسط محققین مختلفی از جمله چانگ و لواندوفسکی ارائه
شدهاند]6و.[7
به سبب پیچیدگی تحلیل لرزه ای سازهها با درنظرگیری تاثیرات برهمکنش خاک و سازه ،اکثر تحقیقات با فرض فنداسیون
صلب پیش میرود .تحقیقات نشان می دهد که اثرات برهمکنش خاک و سازه به طور چشمگیری خصوصیات دینامیکی سازه را
تصحیح می سازد که عملکرد پاسخ لرزه ای کل سازه را تحت تاثیر قرار می دهد8].و [9درنظرگیری بستر انعطافپذیر بر خالف
بستر صلب ،باعث میگردد تا یک بخش از انرژی ارتعاشی به وسیلهی تشعشع امواج و نیز بهوسیلهی عمل هیسترزیس در خاک
زیر سازه مستهلک گشته و باعث تغییر شکل مودها و فرکانسهای ارتعاشی میشود] .[10از طرفی عملکرد یک میراگر
ویسکواالستیک تا حد زیادی به خصوصیات دینامیکی سازه ،بهخصوص فرکانسهای سازه ای مرتبط است] [11و بنابراین به طور
غیرقابل اجتنابی توسط اثرات برهمکنش خاک و سازه تاثیر می پذیرد .عالوه بر این ،تغییرات سختی و میرایی سیستم و اثرات
برهمکنش خاک و سازه متقابال بر یکدیگر تاثیر میگذارند [10].بر این اساس ،تحلیل لرزه ای سیستم میراگر-خاک-سازه یک
مساله نسبتا پیچیده است که با فرض فنداسیون صلب ممکن است یک عدم دقت در تحلیل حاصل شود و انحرافی قابل توجه در
خاکهای نرمی ایجاد شود که سازه بر روی آن بنا شده و در روی آنها از میراگر ویسکواالستیک استفاده شده است.
عالوه بر ویژگیهای و رفتار یک میراگر نحوهی قرارگیری میراگرها و چینش آنها در سازه ،اثر قابل توجهی در توانایی کاهش
پاسخ دستیابی به اهداف طراحی دارد و از این سو مطالعات طراحی بهینه میراگرها همواره مورد استفاده بوده است].[12
الگوریتمهای ژنتیک الگوریتمهای بهینهسازی پرقدرتی هستند که بر روند تکامل ژنها استوارند] ،[13و استفاده از الگوریتم ژنتیک
در طراحی بهینهی میراگرها در تحقیقات بسیاری مورد استفاده بوده است]14و15و .[16اما طراحی بهینهی میراگرهای
ویسکواالستیک با درنظرگیری اثرات اندرکنشی خاک و سازه کمتر مورد توجه بوده است.
تالش این مقاله بر این است که اثرات برهمکنش خاک و سازه را بر عملکرد میراگرهای ویسکواالستیک ارزیابی سازد و محل
بهینه قرارگیری میراگرهای ویسکواالستیک را در قابهای ساختمانی مشخص نماید .به دلیل اینکه زلزله یک پدیده تصادفی است،
یک روند پیچیده برای ارزیابی پاسخ لرزه ای سیستم استفاده شده است .یک الگوریتم ژنتیک به عنوان یک تکنیک جستجوی
عددی برای پیدا کردن محل بهینه میراگرهای ویسکو االستیک برای یک مقدار معین از مواد ویسکواالستیک استفاده شده است.
در نهایت دو نوع قاب ساختمانی االستیک که تحت تاثیر تحرکات زلزله قرار گرفته اند برای اثبات روند بهینه سازی عددی در نظر
گرفته شد.

مدل ساده شده ساختمان چندطبقه مجهز به ميراگرهاي ویسکواالستيک با درنظرگيري اثرات
برهمکنش خاک و سازه
قاب ساختمانی با  Nدرجه آزادی االستیک خطی ،مجهز به میراگرهای ویسکواالستیک با فونداسیون دایراه ای مدفون در
نیمفضای ایزوتروپ و ویسکواالستیک یکنواخت در شکل  1نشان داده شده است .طبق تحقیقات کاسل حل این مساله می تواند
به سه گام شکسته شود .اولین گام (برهمکنش سینماتیک) تعیین حرکت فنداسیون بیجرم ،هنگامی که تحت حرکت آزاد قرار
گرفته است می باشد .گام بعدی تعیین مقادیرآمپدانس فنداسیون است که توابعی پیچیده و فرکانس مستقل هستند که سختی
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و میرایی خاک را در حالت ارتعاش گهواره ای و افقی نشان می دهند .در نهایت گام آخر شامل محاسبه پاسخ هر فرکانس از سازه
است که تحت حرکت محاسبه شده در گام اول قرار گرفته است].[17

شکل  -1مدل قاب سازه اي مجهز به ميراگرهاي ویسکواالستيک که برروي فوندایسيون مدفون قرار گرفته است.

موقعيت بهينه ميراگرهاي ویسکواالستيک
طراحی بهینه میراگرهای ویسکواالستیک با درنظر گرفتن اثرات برهمکنش خاک و سازه تحت تحریکات زلزله تصادفی با
استفاده از دو قاب سازه ای معمول به تصویر کشیده شده است .ارتفاع هر طبقه و عرض قاب به ترتیب  3.6و  10متر درنظر گرفته
شدند و جرم هر طبقه برای هر دو سازه  120تن درنظر گرفته شده است .در تمامی آنالیزها ماتریس میرایی ویسکوز روسازه،
نسبت جرم به سختی سازههای قاب ساختمانی فرض گردید .دو مود اول نسبت میرایی  0.05درنظر گرفته شده و پنج نوع شرایط
ساختگاهی متفاوت درنظر گرفته شده است .نسبت پواسون خاک  0.33و چگالی توده خاک  1700کیلوگرم بر متر مکعب تعیین
میگردند.
کمیتهای پاسخ مورد نظر ،مقادیر پاسخ استاتیکی حداکثر برای جابجایی ،شتاب مطلق ،جابجایی درون طبقه سازه در دو
حالت حضور و عدم حضور میراگرهای ویسکواالستیک هستند .اثرات مستهلک سازی انرژی با نسبت کاهش  𝑅0ارزیابی می شود
که به عنوان مقادیر پاسخ استاتیکی حداکثر سازه با میراگر ویسکواالستیک تقسیم بر مقادیر پاسخ استاتیکی حداکثر سازه بدون
میراگر ویسکواالستیک تعریف می شود .بنابراین اثرات میرایی در حالتی که مقادیر  𝑅0کمتر باشد بهتر است].[18نسبت کاهش
دریفت سازه ای 𝜃𝑅 ،نسبت کاهش جابجایی 𝑑𝑅 ،نسبت کاهش شتاب مطلق 𝑎𝑅 ،و نسبت کاهش مقادیر پاسخ میانگین 𝑛𝑎𝑒𝑚𝑅
به صورت زیر تعریف می شوند:
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به منظور تعیین مقدار کل مواد میراگرهای ویسکواالستیک برای طراحی بهینه ،در ابتدا میراگر به طور یکنواخت در ارتفاع
سازه توزیع گردید و برای هر طبقه ،مقدار مواد ویسکواالستیک برابر است .پارامتر  𝐶0برای میراگر نقشی حیاتی در نیروهای
میرایی میراگر بازی میکند که می تواند با تغییر در سطح برش  Aو ضخامت برش  dبرای میراگر تغییر کند .سپس پارامتر 𝐶0
به عنوان یک پارامتر متغیر برای بهینه سازی درنظر گرفته شد .اشکال  2و  3متغیرهای 𝜃𝑅  𝑅𝑎 ، 𝑅𝑑 ،و 𝑛𝑎𝑒𝑚𝑅 را با تغییر
 𝐶0در انواع مختلف خاک نشان می دهد .در اشکال  2و  𝐶0 ،3ارائه دهنده مقدار مواد ویسکواالستیک در هر طبقه است .نسبت
مدفون فنداسیون برابر  1است و شتاب حداکثری زلزله ورودی  35گال است.

شکل  -2نسبتهاي کاهش براي ساختمان سازه مدل  10( 1طبقه)

با توجه به اشکال  2و  3میتوان نشان داد که با افزایش  𝐶0نسبتهای کاهش دریفت ،جابجایی و شتاب مطلق برای تمامی
انواع خاک کاهش می یابند .میراگرهای ویسکواالستیک در حالت پایه گیردار سازه دارای بهترین کنترل در پاسخ سازه می باشند
و کارایی کنترل آنها در شرایط اثرات برهمکنش خاک و سازه کاهش می یابد [19].درجه کاهش کارایی این میراگرها با نرم شدن
خاک بیشتر می شود.
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همانطور که در شکل  3نشان داده شده است ،هنگامی که 𝑀 𝑐0 = 1.5 × 104 𝑘𝑁/است ،تقریبا  50درصد کاهش
پاسخ میانگین 𝑛𝑎𝑒𝑚𝑅 حاصل می شود .این مقدار برای شرایط خاک نرم با درنظرگیری اثرات برهمکنش خاک و سازه حدود 85
درصد است.
نسبت مدفون فنداسیون یک عامل مهم است که تحت شرایط درنظرگیری اثرات برهمکنش خاک و سازه تاثیر چشمگیری
دارد] ،[20و بنابراین عملکرد میراگرهای ویسکواالستیک را تحت تاثیر می گذارد .اشکال  4و  5نسبت کاهش میانگین 𝑛𝑎𝑒𝑚𝑅
را برای سه نسبت مدفون فنداسیون (یک سوم ،دو سوم ،کامل) با انواع خاک مختلف به تصویر کشیده است.

شکل  -4نسبت کاهش ميانگين براي سازههاي با نسبت مدفون فنداسيون مختلف براي سازه مدل  10( 1طبقه)

شکل  -5نسبت کاهش ميانگين براي سازههاي با نسبت مدفون فنداسيون مختلف براي سازه مدل  20( 2طبقه)
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برای هر دو مدل سازه ای  10و  20طبقه 𝑅𝑚𝑒𝑎𝑛 = 0.7 ،به عنوان یک کاهش هدف اولیه انتخاب شد .مقدار کلی مواد
ویسکواالستیک 𝑇𝐶 برای توزیع مجدد جهت طراحی بهینه را می توان از شکلهای  2و  3به دست آورد که نسبت مدفون پی آن
برابر  1است .جدول  1مقدار کلی مواد ویسکواالستیک را برای طراحی بهینه ارائه میدهد.
جدول  -1مقدار کل مواد ویسکواالستيک 𝑻𝑪 براي طراحی بهينه

نوع خاک

𝑉𝑠 = 150

𝑉𝑠 = 200

𝑉𝑠 = 250

𝑉𝑠 = 300

𝑉𝑠 = 400

پایه گیردار

 CTدر مدل 1
( 10طبقه)

2.9𝐸 + 5

1.8𝐸 + 5

1.2𝐸 + 5

1.0𝐸 + 5

0.8𝐸 + 5

0.7𝐸 + 5

𝑇𝐶 در مدل 2
( 20طبقه)

9.5𝐸 + 5

6.0𝐸 + 5

4.7𝐸 + 5

3.6𝐸 + 5

3.0𝐸 + 5

2.9𝐸 + 5

شکلهای  6و  7نتایج به کار گیری الگوریتم ژنتیک جهت طراحی بهینه مقدار کلی مواد ویسکواالستیک برای انواع مختلف
خاک را نشان میدهد .به وضوح از این نتایج مشخص است که اثرات برهمکنش خاک و سازه تاثیر زیادی بر جایگذاری بهینه
میراگرهای ویسکواالستیک دارد .انواع مختلف خاک باعث تغییر در موقعیتهای بهینه میراگرها میشود .برای سازه  10طبقه،
جایگذاری بهینه میراگرهای ویسکواالستیک در شرایط ساختگاهی خاک سخت ( )𝑉𝑠 = 400 m/sدر طبقات  4تا  6متمرکز
می شود؛ با کاهش سرعت موج برشی خاک ،جایگذاری بهینه میراگرهای ویسکواالستیک به سمت طبقات باالتر میل می کند].[21
هنگامی که  ،𝑉𝑠 = 150 m/sمیراگرهای ویسکواالستیک عمدتا در طبقات  6تا  10متمرکز می شوند .این وضعیت جایگذاری
برای بهینهسازی موقعیت میراگرهای ویسکواالستیک سازه  20طبقه برای شرایط ساختگاهی متفاوت به همینگونه است .هنگامی
که  ،𝑉𝑠 = 400 m/sمیراگرهای ویسکواالستیک عمدتا در بازه طبقات  6تا  15قرار میگیرند .با کاهش در سرعت موج برشی،
موقعیت بهینه به طبقات باالتر میل میکند .هنگامی که  𝑉𝑠 = 150 m/sاست ،میراگرهای ویسکواالستیک عمدتا در طبقات
 8تا  18توزیع می شوند.
مطالعات پیشین توسط محققان دیگر نیز نشان میدهد که ،با کاهش سختی خاک ،مشارکت مود درجه اول سیستم بیشتر
میشود] [22و در این مود شکل سیستم همانند مثلث برعکس است و پاسخ هر طبقه با افزایش ارتفاع سازه افزایش مییابد.
متعاقبا طبق نتایج بهینه سازی ،میراگرهای ویسکواالستیک با کارگذاری در طبقات باالتر کارایی بيشتري خواهند داشت.

شکل  6مقایسه جایگذاري بهينه ميراگرهاي ویسکواالستيک در انواع خاک مختلف (سازه  10طبقه)
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شکل  -7مقایسه جایگذاري بهينه ميراگرهاي ویسکواالستيک در انواع خاک مختلف (سازه  20طبقه)

پاسخهای حداکثر برای دریفتها و شتاب برای جایگذاری یکنواخت و بهیته میراگرهای ویسکواالستیک در اشکال  8و 9
آورده شده اند .همانطور که در اشکال  8و  9مشخص است ،جایگذاری بهینه میراگرهای ویسکواالستیک پاسخهای کمتری برای
دریفتها و شتابها در مقایسه با جایگذاری یکنواخت میراگرهای ویسکواالستیک برای تمامی موارد ایجاد خواهد کرد و اثرات
بهینه سازی برای تمامی انواع خاک متفاوت است.
برای سازههای  10طبقه ،پس از بهینه سازی در شرایط ساختگاهی  𝑉𝑠 = 150 m/sحداکثر دریفت طبقه  %10.5و شتاب
حداکثر  %12.1کاهش مییابد .با افزایش سختی خاک و در شرایط پایه گیردار دریفت حداکثر و شتاب به ترتیب  %21.6و %18.2
کاهش مییابند .برای سازههای  20طبقه ،اثرات کنترلی میراگرهای ویسکواالستیک برای انواع خاک مختلف مشابه حالت سازه
 10طبقه است .هنگامی که  ،𝑉𝑠 = 200 m/sدریفت حداکثر طبقه  %14.3و شتاب حداکثر  %16.5کاهش مییابد .برای شرایط
پایه گیردار ،کاهش درجههای دریفت و شتاب به ترتیب  %19.2و  %20.5درصد است.
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شکل  -8مقایسه پاسخهاي سازه توزیعهاي مختلف ميراگرهاي ویسکواالستيک (سازه  10طبقه)
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شکل  -9مقایسه پاسخهاي سازه توزیعهاي مختلف ميراگرهاي ویسکواالستيک (سازه  20طبقه)
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نتایج
در این مقاله کنترل پاسخ لرزهای قابهای ساختمانی چندطبقه االستیک که میراگرهای االستوپالستیک در آن به صورت
بهینه جایگذاری شدهاند بررسی شد و عالوه بر این اثرات برهمکنش خاک و سازه در آن مورد بررسی قرار گرفت .پاسخهای سیستم
با استفاده از تحلیل طیفی در قالب فرکانس غالب به دست آمدند .تحریکات زلزله با مقادیر میانگین صفر به صورت ثابت فرض
شدند و حرکات ورودی فنداسیون به طور موثر تصادفی در نظر گرفته شدند و با تصحیح حرکات زمین در میدان آزاد بر اساس
برهمکنش سینماتیک بین خاک و سازه به دست آمدند.
انواع مختلف نسبت نوع خاک و فنداسیون مدفون به عنوان پارامترهای اصلی موثر بر اثرات برهمکنش خاک و سازه درنظر
گرفته شدند که بر اثرات برهمکنش خاک و سازه و کارایی میراگرهای ویسکواالستیک تاثیر میگذارند .با استفاده از الگوریتم
ژنتیک و تعیین مقدار کل مواد االستوپالستیک میراگرها ،محل بهینه قرارگیری میراگرها مشخص گردید .دونوع قاب ساختمانی
چندطبقه برای روند بهینه سازی درنظرگرفته شدند .طبق مطالعات عددی محدود ،نتیجه گیریهای زیر استنتاج گردیدند:
( )1میراگر های ویسکواالستیک بهترین کنترل پاسخ سازه ای را در شرایط پایه گیردار دارند و تاثیرات آنها با نرم تر شدن
خاک کم تر می شود.
( )2نسبت مدفون فنداسیون تاثیر چشمگیری بر عملکرد میراگرهای ویسکواالستیک دارد .برای شرایط خاک نسبتا نرم ،با
بیشتر شدن نسبت مدفون فنداسیون برهمکنش دینامیکی میان خاک و فنداسیون بهبود می یابد.
( )3اثرات برهمکنش خاک و سازه تاثیر زیادی بر جایگذاری بهینه میراگرهای ویسکواالستیک در قابهای ساختمانی دارد.
برای شرایط خاک نسبتا سخت ،موقعیت بهینه میراگرهای ویسکواالستیک در طبقات میانی متمرکزتر است؛ با کاهش
سختی خاک ،موقعیت بهینه به سمت طبقات باالتر میل می کند.
شماتیک جایگذاری بهینه میراگرهای ویسکواالستیک پاسخهای کمتری از سیستم را در مقایسه با شماتیک جایگذاری
یکتواخت دارد .با افزایش سختی خاک ،تاثیرات بهینه سازی افزایش می یابد.
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