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 -1مقدمه
زلزله يکی از سهمناکترين پديدههاي طبيعت است كه با خود مرگ و ويرانی به همراه دارد و حاصل تالش-
هاي يک جامعه متمدن را به نيستی میكشاند .بديهی است كه ضايعات و تلفات ناشی از زلزله ،غالباً بر اثر تخريب
ساختمانها و ابنيه فنی حاصل میگردد .آشنائی و شناخت اين پديده و اثرهاي آن و نيز تحقيق و مطالعه در ساخت
و ساز صحيح ،استفاده از سيستمهاي جديد و به كارگرفتن اطالعات و نتايج حاصل از زلزلههاي گذشته ،میتواند
در تقليل اثرهاي آن مؤثر باشد .به همين دليل علم مهندسی زلزله ،كه شاخهاي جديد از علوم مهندسی است كه
در سالهاي اخير به شدت مورد توجه قرار گرفته است؛ به ويژه در  03سال اخير كه مبانی و نظريات جديد و
روشهاي محاسباتی با استفاده از سيستمهاي كامپيوتري مدرن معرفی شدند ،پيشرفت قابل مالحظهاي در مهندسی
زلزله بوجود آمده است.
در سالهاي اخير استفاده از سيستمهاي جاذب انرژي (ميراگرها) به عنوان سيستمهاي قابل اعتماد در طرح
مقاوم لرزه اي در بعضی از كشورها نظير آمريکا ،مکزيک ،ايتاليا و نيوزلند مرسوم شده است .از داليل عمده كه
باعث روند كند استفاده از اين سيستمها در ديگ كشورها شده است ،مسکوت ماندن اكثر آئيننامههاي اين
كشورهاست كه تاكنون هيچ مقرارت ويژهاي براي طرح ساختمانهاي مجهز به اين ميراگرها ارائه ندادهاند .بعالوه
حق امتياز انحصاري اغلب اين ميراگرها نيز عامل مهمی در عدم توسعه و پيشرفت كاربردي آنها است .سيستمهاي
جاذب انرژي به چند گروه تقسيم میشوند كه در اين نوشتار به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.
 -2فلسفه پیدایش سیستمهای جاذب انرژی
نيروهاي بوجود آمده در اعضاي يک سيستم سازهاي به هنگام زمينلرزه ،در محدودهي االستيک بستگی
زيادي به زمان تناوب طبيعی سازه دارد .تحقيقات نشان داده است شتاب پاسخ سازهاي با زمان تناوب  3.0ثانيه و
ميرايی %3تقريباً معادل با  0.41برابر شتاب ثقل و درنتيجه نيروي زلزله  0.41برابر وزن كل سازه خواهد بود .حال
اگر زمان تناوب سازه از  3.0ثانيه به  3.03ارتقا يابد ،شتاب پاسخ سازهاي  0.3برابر شتاب ثقل خواهد شد .بنابراين
حساسيت موضعی موجود در طيفهاي شتاب براي نسبتهاي ميرايی كم میتواند نيروهاي اعمال شده به اعضاي
يک سيستم را شديداً تحت تأثير قرار دهد .از طرفی افزايش ميرايی همواره موجب كاهش نيروهاي زلزله میشود
و حساسيت موضعی در طيفهاي پاسخ با ميرايی باال خيلی ناچيز است و به عنوان يک اصل كلی ،افزايش ميرايی
براي كاهش پاسخ لرزهاي همواره مطلوب و مدنظر است.
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عموماً براي يک طيف شتاب زلزله ،سه ناحيه وجود دارد .مطابق شکل ( )0ناحيه سخت ،ناحيه تشديد و ناحيه
نرم .واضح است افزايش سختی موجب كاهش زمان تناوب طبيعی سازه میشود .بنابراين اگر سازه در ناحيه نرم
باشد ،افزايش سختی باعث میشود كه سازه به ناحيهي تشديد رفته و شتاب پاسخ افزايش يابد و به عکس ،اگر
سازه در ناحيهي تشديد باشد و به ناحيه سخت برود ،شتاب پاسخ مجدداً كاهش میيابد .بنابراين افزايش سختی
علیرغم اينکه باعث كاهش زمان تناوب طبيعی سازه میشود ،اما بر روي شتاب پاسخ تأثير دوگانه دارد .زيرا
نواحی سهگانه محل خاص و از قبل تعيين شدهاي ندارد .بنابراين با صراحت نمیتوان ادعا نمود كه سختكردن
يک سازه باعث افزايش نيروي زلزله میشود و يا منجر به كاهش آن خواهد شد .اما اگر بتوان براي يک سازه
شرايطی را فراهم آورد كه عالوه بر افزايش سختی ،مقدار ميرايی آن نيز اضافه شود ،آنگاه با قطعيت بيشتري
میتوان ادعا نمود كه افزايش سختی باعث كاهش نيروي زلزله میشود .همانطوركه در شکل ( )0مالحظه میشود،
با افزايش ميرايی ،منحنی طيف هموارتر میشود.

شکل  :1شکل عمومی طیف پاسخ زلزله
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شکل  :2اثر نسبت میرایی بر شکل طیف پاسخ زلزله

-3

فلسفه استفاده از وسایل اتالف انرژی از دیدگاه انرژی

سهم هر سازه از انرژي محرک آن (مثل زلزله) بستگی به شمخصههاي محرک يا زلزله (از قبيل دامنه ،محتواي
فركانسی و  ،). . .مشخصههاي ديناميکی سازه (زمان تناوب طبيعی ،ميرايی و  ). . .و مشخصههاي خاک منطقه
داشته و به محض رسيدن انرژي به سازه ،از وحدت به كثرت میانجامد و به صورتهاي مختلف ظاهر میشود.
اين تعادل انرژي را كه طراحی سازهها بايد بر آن استوار باشد را میتوان با رابطهي زير نشان داد:

كه در رابطهي فوق 𝐼𝐸 ،انرژي ورودي مطلق به سازه يا كار انجام شده توسط نياز برش پايه اعمال شده به سازه
در اثر تغييرمکان پی است EK .انرژي جنبشی مطلق سازه𝐸𝑆 ،انرژي كرنشی خطی سازه 𝐸𝐻 ،انرژي كرنشی
غيرخطی سازه يا انرژي هيسترتيک و 𝜉𝐸 انرژي جذب شده در سازه به علت ميرايی پايه يا به طور اختصار انرژي
ميرايی است .مجموعه انرژيهاي جنبشی و كرنشی خطی ،𝐸𝐸 ،انرژي االستيک سيستم سازه را تشکيل میدهند
و مجموع انرژيهاي هيسترتيک و انرژي ميرايی كل ،انرژي هدر رفته توسط سيستم سازهاي ،𝐸𝐷 ،را تشکيل
میدهند .اصوالً انرژي االستيک باعث تغييرشکلهاي االستيک اعضاي سازهاي يا باعث بوجود آمدن انرژي
جنبشی در اعضا میگردد .اين انرژيها به همديگر تبديل شده و قابل بازگشت میباشند .اما انرژي هدر رفته توسط
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سيستم ،بصورت تغييرشکلهاي دائمی اعضا يا كار تلف شده بواسطهي ميرايی ،جذب سيستم میشود كه در هر
حال قابل بازيافت نيستند .بنابراين هرگاه انرژي ورودي به سازه ثابت فرض شود ،هرچه مقدار انرژي جذب شده
بيشتر شود ،بواسطهي تعادل از انرژي ارتعاشی ارتعاشی االستيک كاسته میشود ،به عبارت ديگرهرگاه نسبت
جذب انرژي به انرژي ورودي به سازه افزايش يابد ،به معناي افزايش خسارتهاي سازهاي و غيرسازهاي در
سيستمهاي متداول سازهاي خواهد بود كه اين پديده مطلوب نبوده و تالش مهندسين طراح ،كنترل اين خسارتها
میباشد .باتوجه به بحث فوق ،هرگاه بتوان در سازه وسايلی را قرار داد كه از طريق افزايش ميرايی يا از طريق
رفتار غيرخطی به صورت مستهلک كنندهي انرژي عمل كند ،میتوان به مقابله با انرژي ورودي به نفع سازه
پرداخت كه حاصل آن كاهش قابل توجه آسيبها خواهد بود.
-4

روش های کاهش انرژی وارد شده به سازه

در تئوري مدرن كنترل سازه روشهاي كنترل ارتعاشات در چهار گروه عمده براساس عملکرد سيستم كنترلی،
به شرح زير طبقهبندي میشوند:
 سيستمهاي كنترل غيرفعال ()Passive control systems سيستمهاي كنترل فعال ()Active control systems سيستمهاي كنترل تركيبی ()Hybrid control systems سيستمهاي كنترل نيمه فعال ()Semiactive control systems -1-4سیستمهای کنترل غیرفعال ()Passive control systems
در اينگونه روشها ،عامل كنترل كنندهي ارتعاش در محل مناسبی از سازه قرار میگيرد و عمالً تا قبل از
تحريک سازه ،به صورت غيرفعال رفتار میكند .با شروع تحريک (مثالً زلزله) سيستم كنترلی به كار افتاده و
عملکرد كنترلی خود (اعم از تغيير سختی ،پريود ،ميرايی و جرم) را در حين تحريک انجام میدهد و پس از
خاتمهي تحريک ،مجدداً به حالت غيرفعال باز میگردد ،كه به دليل جذب انرژي ورودي به سازه ،احتماالً شاهد
خرابی جزيی يا كلی در آن خواهيم بود .تکنيکهاي زيادي از جمله تکنيک معروف و مرسوم جداسازي پايه،0
بخشی از ميراكنندههاي جرم و مايع متوازن ،و جداسازي غيرفعال پیهاي مرتعش در كنترل انرژي ورودي به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0مقالهي مربوط به اين موضوع را كه توسط «گروه مهندسين داريان» تهيه شده است ،میتوانيد از سايت  www.DaryanEng.comدريافت نماييد.
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سيستم ،از جملهي روشهاي غيرفعال محسوب میشوند .در واقع مشخصهي اصلی اينگونه سيستمها آن است كه
عمالً در زمان تحريک سازه ،نوع عملکرد سيستم كنترل غيرفعال تقريباً عوض نشده و خواص آن از خارج سيستم
قابل تغيير نمیباشد.
مشاهدهي اينگونه سيستمها ،به دليل ثابت بودن خواص ديناميکی از جمله سختی ،ميرايی ،جرم و فركانس،
تاحدودي به فركانس و دامنهي تحريک ورودي به سازه حساس بوده كه در ميزان كارايی آنها براي حاالتی مثل
زلزله كه تحريک ورودي به طور دقيق قابل پيشبينی نيست ،تأثير میگذارد .روشهايی از جمله استفاده از نركيب
اين سيستمها به منظور كاهش اين حساسيتف ابداع و به كار گرفته شده است و هم اكنون سازههاي بسياري به
روش غيرفعال در دنيا كنترل ارتعاش میشوند.
 -2-4سیستمهای کنترل فعال ()Active control systems
در اينگونه روشها ،پاسخ سازه توسط اعمال نيروهايی در نقاط مختلف آن به صورت همزمان و با توجه به
شرايط لحظهاي سازه كنترل میشود .اين سيستمها همواره آماده براي شروع فعاليت و كنترل ارتعاشات میباشند
كه اصطالحاً فعال ناميده میشوند .نحوهي كار در آنها معموالً به اين صورت است كه سنسورهاي دريافت
كنندهي ارتعاشات زمين در فاصله اي از سازه و در پاي سازه و در طبقاتی از سازه قرار گرفه و همگی به يک
پردازندهي مركزي متصل میباشند .شروع فعاليت سيستم كنترلی از مقايسهي دامنهي ارتعاشات ثبت شده توسط
سنسورها با سطحی از ارتعاش است كه عمالً سازه در آن سطح از ارتعاش نياز به كنترل دارد كه به آن لحظهي
شروع میگويند .مثالً چنانچه شتاب زمين از مقدار معينی بيشتر شود ،سيستم شورع به كار میكند .سپس پردازندهي
مركزي با تجزيه و تحليل اطالعات و براساس برنامهاي كه براي آن تعريف شده است ،نيروهاي بهينه را براي
سيستم كنترلكنندهي ارتعاش تعيين و فرمانهايی را به محرکها میدهد كه فعاليتهاي خود را آغاز كنند .اين
محرک ها ممکن است جرمی را حركت داده و يا كابلی را به كشش وادارند .دنهايت ارتعاشات سازه در حالت
ايدهال بايد به صفر برسد .اما عمالً دستيابی به چنين سيستم كنترلی به دليل عواملی مانند تأخير زمانی يا اشکاالت
در تخمين صحيح نيروي كنترلكننده امکانپذير نيست.
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شکل  :3المانهای سیستم کنترل فعال

به طور كلی عملکرد سيستمهاي فعال نسبت به سيستمهاي غيرفعال بخصوص در تحريکهاي تصادفی مانند
زلزله ،بهتر ارزيابی شده و اين روش در چند سال اخير در ژاپن و آمريکا در بسياري از سازهها بخصوص سازههاي
بلندمرتبه و سازههايی كه در زمينهاي با خاک نرم بنا شده و امکان استفاده از تکنيکی مثل جداسازي در آنها
وجود ندارد و همچنين براي كنترل ارتعاشات سازهها در برابر باد استفاده شده و عملکرد مطلوبی از خود نشان
داده است و بهينه كردن اين روشها همچنان ادامه دارد.
يکی از اشکاالت روش كنترل فعال ،وجود تأخير زمانی است كه ناشی از زمان الزم جهت دريافت و انتقال
سيگنالها توسط سنسورها به پردازندهي مركزي ،پردازش اطالعات ،ارسال پيامها به محرکها و شروع بکار
محرکها میباشد .اين اشکال بخصوص در ابتداي شروع به تحريک رخ مینمايد و در اين مرحله ،كارايی سيستم
كنترل فعال كاهش میيابد .به منظور رفع نسبی اين نقص ،از تركيب دو سيستم كنترل فعال و غيرفعال استفاده
میشود كه در ادامه توضيح داده خواهد شد (روشهاي تركيبی).
 -3-4سیستمهای کنترل ترکیبی ()Hybrid control systems
اين روش شامل دو سيستم كنترل فعال و انفعالی بصورت توام ميباشد كه در ابتداي تحريک ،كاهش ارتعاشات
سازه توسط سيستم غيرفعال صورت گرفته و سپس در صورت نياز سيستم فعال نيز وارد عمل می شود .در اينجا
سيستم غيرفعال ممکن است به فعاليت خود ادامه داده و يا در صورت عدم نياز به آن از دور خارج شود .مقايسه
نتايج نشان دهنده عملکرد بهينه سيستم كنترل توام در كاهش ارتعاشات سازه ميباشد.
هدف از اين تركيب افزايش كارائی سيستم كنترل غيرفعال و كاهش انرژي خارجی مورد نياز سيستم كنترل
فعال است .همچنين اين سيستمها در تحريکهاي با دامنة كوچک (يعنی تحريک سازه تحت زلزله هاي ضعيف تا
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متوسط) ،كه تحريک خارجی به اندازه كافی براي عملکرد مناسب سيستم كنترل غيرفعال بزرگ نيست و سيستم
كنترل فعال احتياج به اعمال انرژي كمتري دارد ،مثل سيستم كنترل فعال ،و در تحريکهاي با دامنه بزرگ (زلزله
هاي شديد) ،كه كارائی سيستم كنترل غيرفعال بسيار مناسب بوده و سيستم كنترل فعال به دليل وجود حد اشباع
در تأمين نيروي كنترل مورد نظر دچار مشکل است ،مانند سيستم كنترل غيرفعال عمل می نمايد .مقايسه نتايج
نشاندهنده عملکرد بهينه سيستم كنترل توام در كاهش ارتعاشات سازه ميباشد .سيستم كنترل مختلط ،به رغم
عملکرد و كارائی مناسب تر (نسبت به سيستمهاي كنترل فعال و غيرفعال) ،از لحاظ اقتصادي ،نيازمند هزينه بيشتري
می باشد.
 -4-4سیستمهای کنترل نیمه فعال ()semi active control systems
اين سيستمها به منظور كاهش محدوديتهاي موجود در سيستمهاي كنترل فعال و غيرفعال ،ايجاد شده اند .در
مقايسه با سيستمهاي كنترل فعال ،اين سيستمها به انرژي كمتري جهت عمل نياز دارند و در عين حال مانند سيستم-
هاي كنترل فعال ،قابليت مطابقت با شرايط مختلف بارگذاري و كنترل مودهاي مختلف ارتعاشی را دارا میباشند.
در تجهيزات كنترل نيمه فعال ،منبع انرژي خارجی جهت تغيير برخی خواص مکانيکی مانند سختی يا ميرايی در
وسيلهي كنترلی مورد استفاده قرار میگيرد ،و نيروي كنترل از چنين منبعی بهره نمیگيرد .بنابراين در مقايسه با
سيستمهاي كنترل فعال ،نيازمند منبع انرژي بسيار ناچيزي میباشند.
اساس عملکرد سيستمهاي كنترل نيمهفعال به اين صورت است كه در نقاط مشخصی از سازه ،حسگرهايی
نصب میشوند كه پاسخ سازه را ثبت میكنند .سپس براساس الگوريتمهاي تعريف ده براي سيستم كنترل ،سختی
مورد نياز يا نيروي ميرايی بر طبق نتايج دريافت شده از پاسخ سازه محاسبه میشوند .پس از آن با استفاده از منبع
انرژي خارجی ،خواص مکانيکی وسيلهي كنترلی نيمه فعال تغيير میكند تا نيروي ميرايی يا سختی مورد نياز تأمين
شود .ميراگرهاي  MR0را میتوان به عنوان مثالی براي اين نوع سيستمها برشمرد .در شکل  9دياگرام بلوكی سيستم
كنترل نيمهفعال نشان داده شدهاست.
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شکل  :4المانهای سیستم کنترل نیمهفعال

