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چکیده
در این مطالعه برای بررسی اثربخشی میراگر جرمیتنظیمشونده نیمهفعال با الگوریتم کنترلی فازی ،سازه معیار نه طبقه تحت تحریک زلزله قرار
گرفته است .به همین منظور تحلیل دینامیکی فزاینده برای دو زلزله حوزه دور السنترو و هاچینوهه و دو زلزله حوزه نزدیک کوبه و نورثریج
برای ارزیابی عملکرد سیستم مورد نظر در بیشینه شتابهای مختلف انجام شده است .میراگر سیال مغناطیسی موجود در میراگر جرمی
تنظیمشونده دارای ظرفیت  1888کیلونیوتن نیرو بوده و نیروی میرایی آن توسط الگوریتم فازی کنترل میشود .در این مطالعه برای یافتن
مقادیر بهینه پارامترهای میراگر جرمی نصبشده روی سازه غیرخطی از روش جستجوی عددی با هدف کمینهکردن تغییرمکان طبقه نهم سازه
استفاده شده است .مقادیر بهینه نسبت جرمی ،میرایی و فرکانس بهدستآمده برای سازه نه طبقه به ترتیب برابر  %18 ،%2/5و  2رادیان بر ثانیه
است .برای ارزیابی عملکرد سیستم کنترل نیمهفعال میراگر جرمی تنظیمشونده با الگوریتم فازی ،نتایج بهدستآمده ،با سیستم کنترل غیرفعال
مورد مقایسه قرار گرفته است .نتایج معیارهای ارزیابی نشاندهنده این است که میانگین درصد بهبود نتایج سیستم فازی برای معیار بیشینه
جابهجایی طبقه نهم ،بیشینه جابهجایی نسبی سازه و بیشینه برش پایه به ترتیب برابر  15/00 ،19/95و  19/05درصد بوده و  1/19 ،2/92و
 15/99درصد بیشتر از حالت غیرفعال است .این در حالی است که سیستم فازی مورد نظر عملکرد موثری در بهبود کاهش پاسخ شتاب طبقه
نهم سازه نداشته است .همچنین سیستم کنترل فازی نسبت به سیستم کنترل غیرفعال عملکرد بهتری در کاهش بیشینه جابهجایی طبقات و
همچنین جابهجایی پسماند سازه داشته است.
واژگانکلیدی :کنترل نیمهفعال ،میراگر جرمی تنظیمشونده ،میراگر سیال مغناطیسی ،سیستم کنترلی فازی


-1مقدمه 

کاهش خسارات مالی و جانی است .در دهههای اخیر ،از میان

یکی از دغدغههای چالش برانگیز مهندسین عمران ،کاهش

ابزارهای کنترل ارتعاشات ،میراگر جرمی تنظیمشونده بسیار

ارتعاشات لرزهای سازههای تحت تحریک زلزله ،به منظور

مورد استفاده قرار گرفته و اثربخشی قابل توجهی برای کنترل
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ارتعاشات لرزهای سازهها داشته است .میراگر جرمی

مربوط به میراگر جرمی تنظیمشونده ،از الگوریتمهای متنوعی

تنظیمشونده غیرفعال به انرژی خارجی برای کنترل ارتعاشات

برای بهینهسازی پارامترهای ورودی میراگر جرمی تنظیمشونده

نیازی نداشته و تا حدی قابل اعتماد است .از طرفی این میراگر

استفاده شده است .محبی و همکاران [ ]2در سال  ،2812به

در محدوده فرکانسی بسیار کوچکی به طور موثر عمل کرده و

بررسی اثربخشی میراگر جرمی تنظیمشونده برای کاهش پاسخ

در صورت بهینهنبودن پارامترهای آن عملکرد مطلوبی ارائه

سازهها با رفتار غیرخطی ،تحت نیروهای زلزله پرداختند .آنها

نمیدهد و همچنین این میراگر دارای مشکل عدم انطباقپذیری

پارامترهای بهینه میراگر جرمی را با استفاده از الگوریتم ژنتیک

در برابر بارهای مختلف است .از طرفی میراگر جرمی

توزیعشده به دست آوردند و نتایج بهدستآمده برای میراگر

تنظیمشونده فعال نیز منجر به ناپایداری سازه شده و مشکل

جرمی را ،در یک سازه هشت طبقه برشی با رفتار غیرخطی
5

اعتمادپذیری و تامین انرژی مورد نیاز برای کنترل ارتعاشات را

آزمایش نمودند .داس و همکاران [ ]3در سال  2812از میراگر

داشته ،در حالی که دارای انطباقپذیری خوبی در برابر بارهای

 MRو روش کنترل نیمهفعال برای کاهش ارتعاشات نامطلوب

مختلف است .در این میان میراگر جرمی تنظیمشونده نیمهفعال،

دو سازه سه و ده طبقه استفاده نمودند .به منظور تنظیم ولتاژ

هم دارای مزیت اعتمادپذیری روش غیرفعال و هم دارای

میراگر  ،MRاین پژوهشگران از سیستم کنترل فازی بهره

خاصیت انطباقپذیری روش کنترل فعال است .همچنین این

جستند .همچنین این پژوهشگران نتایج به دست آمده را با

میراگر با انرژی خارجی کمتری ارتعاشات نامطلوب سازه را

نتایج الگوریتم  Clipped-optimalمقایسه نمودند و دریافتند که

کاهش میدهد [.]1

سیستم فازی پیشنهادشده عملکرد مشابهی را با الگوریتم

میراگر جرمی تنظیمشونده نیمهفعال ( )MR-STMDاز ترکیب

مقایسهای با ولتاژ کمتر داشته است .کیم 9و کانگ ]1[ 9در سال

سری میراگر جرمیتنظیمشونده و میراگر سیال مغناطیسی

 2812به کنترل نیمهفعال ارتعاشات سازه معیار  99طبقه تحت

تشکیل شده است ،که در واقع میراگر سیال مغناطیسی در هر

تحریک باد با استفاده از سیستم میراگر جرمی تنظیمشونده

لحظه بر اساس پاسخ سازه نیروی میرایی میراگر جرمی را تامین

نیمهفعال و سیستم کنترل بهینه فازی چندهدفه پرداختند .این

میکند .یکی از چالشها در استفاده از این میراگر ،انتخاب

پژوهشگران از کنترلکنندههای فازی برای تنظیم مشخصات

الگوریتم مناسب برای تعیین ولتاژ مورد نیاز میراگر سیال

میراگر  MRو از الگوریتم بهینهسازی ژنتیک برای طراحی بهینه

مغناطیسی برای تامین نیروی میرایی است ،به طوری که میراگر

سیستم کنترلکننده فازی استفاده نمودند .کیم و کانگ به این

جرمی تنظیمشونده بیشینه عملکرد خود را داشته باشد .در

نتیجه رسیدند که استفاده از کنترلکننده فازی بهینهشده به طور

سالهای اخیر از الگوریتمهای کنترلی مختلفی مانند

مؤثرتری پاسخ سازه مجهزشده به سیستم  MR-STMDرا

الگوریتمهای اسکای-هوک ،1بنگ-بنگ ،2الیپانف 2برای تنظیم

کاهش میدهد که این کاهش در مقایسه با سیستم کنترل

ولتاژ میراگر  MR4استفاده شده است که یکی از مهمترین

غیرفعال بیشتر است .زهرائی و صالحی [ ]4در سال 2814

محدودیتهای این الگوریتمها ،درنظرگرفتن تنها دو سطح

کنترل ارتعاشات لرزهای دو سازه نه و بیست طبقه را مورد

کمینه و بیشینه برای ولتاژ میراگر  MRاست .به منظور فائقآمدن

مطالعه قرار دادند .این پژوهشگران از الگوریتم

بر این محدودیت ،در سالهای اخیر سیستمهای استنتاجی فازی

 Optimalبه عنوان الگوریتم کنترلی و روش کنترل بهینه خطی

مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .همچنین در مطالعات

کالسیک به منظور تعیین نیروی کنترل استفاده کردند .این

Clipped-

پژوهشگران نشان دادند که استفاده از میراگر  MRبه منظور
1 Sky-hook
2 Bang-Bang
3 Lyapunov
4 Magnetorheological Damper

5 Das
6 Kim
7 Kang
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کاهش جابهجایی نسبی طبقات و شتاب مطلق موثر بوده است.

کمینهکردن پارامترهای سختی و میرایی میراگر جرمی

MR

تنظیمشونده اثربخشی آن در کاهش جابهجایی نسبی و شتاب

لوو 1و همکاران [ ]5در سال  2814از ترکیب میراگرهای

و جرمی تنظیمشونده برای کاهش پاسخ رزونانسی یک پل

مطلق افزایش مییابد.

راهآهن استفاده کردند .این پژوهشگران از الگوریتم ∞ Hبرای

در سالهای اخیر مطالعات انجامشده روی سیستم میراگر

پیداکردن نیرویی میرایی میراگر  MRو از الگوریتم فازی ـ

 STMDبسیار محدود بوده و بیشتر مطالعات صورتگرفته،

عصبی برای بهبود قابلیتهای آن استفاده نمودند .آنها به این

برای کنترل ارتعاشات سازه پل و یا سازههای تحت تحریک باد

نتیجه رسیدند که میراگر  MR-STMDعالوه بر اینکه عملکرد

بوده است .در این مطالعه از میراگر  MR-STMDبه منظور

مطلوبی در کاهش پاسخ رزونانسی سازه پل نسبت به میراگر

کاهش پاسخ و جابهجایی پسماند سازه تحت تحریک زلزله،

جرمی تنظیمشونده دارد ،بلکه بسیاری از معایب آن را هم

بهره گرفته شده است .برای دستیابی به پارامترهای بهینه میراگر

ندارد .کاوه و همکاران [ ]6در سال  2815از سیستم میراگر

جرمی تنظیمشونده در این مطالعه از روش جستجوی عددی

 MR-STMDو الگوریتم منطق فازی برای کنترل ارتعاشات یک

استفاده شده و ولتاژ مورد نیاز میراگر  MRموجود در سیستم

سازه ده طبقه استفاده نمودند .این پژوهشگران از الگوریتم

میراگر جرمی تنظیمشونده در هر لحظه توسط الگوریتم کنترل

به منظور بهینهسازی ورودیهای الگوریتم

فازی تصمیمگیری میشود .این الگوریتم یک چهارچوب ساده

فازی و افزایش عملکرد میراگر جرمی تنظیمشونده نیمهفعال

و قدرتمندی را برای قوانین کنترل غیرخطی ارائه داده و

استفاده کردند .نتایج به دست آمده نشان داد که در حالت

میتواند خود را با عدمقطعیتها و پیچیدگیها وفق دهد و در

استفاده از الگوریتم فازی بهینهشده عملکرد سیستم کنترل

شتابهای مختلف زلزلهها به خوبی رفتار لرزهای سازه را کنترل

نسبت به حالت استفاده از الگوریتم فازی کنترلنشده بهتر

کند.

بهینهسازی

2

CSS

MR-

است .همچنین این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که در
حالت استفاده از الگوریتم فازی بهینهشده میزان ولتاژ اعمالی

سیستمهای کنترلی

مدلسازی سازه و 
  -2

بیشتر از حالت الگوریتم فازی بهینهنشده است .میرزایی و

غیرفعالونیمهفعال


همکاران [ ]7در سال  2819از الگوریتم  GSA2و  PSO4برای

در این مطالعه از سازه معیار نه طبقه که توسط براندا 5و

تعیین پارامترهای بهینه میراگر جرمی تنظیمشونده که روی سازه

جانسون 9برای پروژه  SACطراحی شده ،استفاده شده است.

معیار ده و چهل طبقه قرار داده شده بود ،با هدف کاهش

زمان تناوب سازه مورد نظر برای سه مود اول برابر 8/05 ،2/29

جابهجایی نسبی استفاده کردند .نتایج نشان داد که در سازه

و  8/46ثانیه و میرایی سازه برای هر مود  %5است [.]8

چهل طبقه الگوریتم  GSAجابهجایی نسبی و شتاب مطلق را به

مشخصات هندسی و مصالح این سازه به صورت غیرخطی و

ترتیب باالی  42و  21درصد کاهش میدهد ،در حالی که

تمام مقیاس 9در نرمافزار  OpenSeesمدلسازی شده است.

الگوریتم  PSOبه ترتیب این معیارها را تا  58و  25درصد

نرمافزار  OpenSeesشامل کتابخانهای از انواع مصالح ،المانها

کاهش میدهد .از طرفی در سازه ده طبقه هر دو الگوریتم مورد

و دستورات آنالیز است ،که سبب میشود این نرمافزار یک ابزار

نظر جابهجایی نسبی و شتاب مطلق را به ترتیب  49و 92

قدرتمند برای شبیهسازی سیستمهای سازهای و ژئوتکنیکی و

درصد کاهش میدهند .همچنین آنها نشان دادند که با

همچنین کاربردها در مهندسی زلزله با استفاده از روشهای
المان محدود به خصوص برای تحلیل غیرخطی ماکرو و میکرو

1 Luu
2 Charged System Search
3 Gravity Search Algorithm
4 Particle Swarm Optimization

5 Brandow
6 Johnston
7 Full-Scaled
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سازهها به شمار آید [ .]9زمان تناوب به دستآمده برای مدل

است که بدون اعمال میدان مغناطیسی ،تغییری در مشخصات

سازه نه طبقه در نرمافزار  OpenSeesبرای سه مود اول برابر

آن ایجاد نشده و به صورت غیرفعال عمل میکند .در این

 8/04 ،2/24و  8/40ثانیه است .همانطور که ذکر شد ،یکی از

پژوهش برای شبیهسازی رفتار دینامیکی میراگر  ،MRاز مدل
2

ابزارهای کنترل نیمهفعال سازهها ،استفاده از میراگر جرمی

رفتاری بوک-ون استفاده شده است .مدل رفتاری بوک ـ ون

تنظیمشونده نیمهفعال است .در این روش یک میراگر با میرایی

برای میراگر  ،MRشامل یک المان بوک ـ ون و یک میراگر

متغیر با زمان ،مانند میراگر  MRبه سیستم  TMD1متصل شده و

ویسکوز است ،که به صورت موازی با هم عمل میکنند [.]10

مشخصات میرایی آن را به صورت تابعی از زمان بر اساس

شمای کلی این مدل رفتاری در شکل ( )1نشان داده شده است.

پاسخ سازه تنظیم میکند.
شکل  .1مدل رفتاری بوک-ون برای میراگر MR

سیستم کنترلی  TMDیکی از ابزارهای کنترل غیرفعال
سازهها است که معموالً آن را روی فرکانس اصلی ارتعاشی
سازه ،تنظیم میکنند .هنگامی که این فرکانس تحریک میشود،
حرکت میراگر جرمی در فازی خارج از حرکت سازه تشدید
شده و انرژی از طریق نیروی اینرسی حاصل از میراگر جرمی
تنظیمشونده مستهلک میشود .در واقع عملکرد میراگر جرمی
بر مبنای استهالک انرژی ارتعاشی سازه به صورت حرکت
نوسانی جرم آن است .همچنین ذکر این نکته نیز بسیار مهم

Fig. 1. Bouc-Wen model for dynamic behavior of MR damper

است که ،هنگامی میتوان از بیشینه ظرفیت میراگر جرمی
تنظیمشونده استفاده نمود که پارامترهای جرم ،فرکانس و

نیروی  fکه توسط میراگر  MRتولید میشود ،با استفاده از

میرایی آن بهینه باشند .در این پژوهش از روش جستجوی

روابط ( 1و  )2محاسبه میشود.

عددی ،برای یافتن پارامترهای بهینه میراگر جرمی تنظیمشونده

()1

با هدف کمینهکردن تغییرمکان بام سازه ،استفاده شده است .به

()2

همین منظور سازه مجهز به میراگر جرمی تنظیمشونده در حالت

در روابط ( 1و  ،)2پارامتر  ẋو  c0مقادیر سرعت ،میرایی میراگر

غیرفعال در نرمافزار  OpenSeesمدلسازی شده و با توجه به

 MRو  zمتغیر تحولی 2است .عالوه بر این پارامترهای  β ،γو

نتایج ،نسبت جرمی  2/5درصد ،فرکانس  2رادیان بر ثانیه و

 nپارامترهای مربوط به رفتار چرخهای المان جاریشونده

میرایی  18درصد به عنوان پارامترهای بهینه میراگر جرمی

میراگر  MRهستند که به ترتیب دارای مقادیر ثابت ،288 m-1

تنظیمشونده به دست آمده است.

 1 ،288 m-1و همچنین  Amبرابر با  1/2است .پارامترهای مدلی

میراگر  MRیکی از روشهای کنترل نیمهفعال سازهها بوده

f  c0 x   z
 Am x

n

  x z

n 1

z   x z z

میراگر α ،و  ،c0که به برابرولتاژ کنترل اعمالی وابستهاند ،با

که در آن از سیال  MRکه باعث ایجاد نیروی زیادی میشود،

استفاده از روابط ( 2تا  )4بیان میشوند.

استفاده شده است .این نیرو توسط سیستم پیستون و سیلندر

()2

ایجاد شده و دارای بیشترین پایداری و اطمینانپذیری است.

()4

مشخصات مکانیکی سیال مورد استفاده در این میراگر به

   a   bu
c0  c0 a  c0b u

در روابط ( 2تا  u ،)4ولتاژ کنترل اعمالی 4و پارامترهای

سرعت با تغییر ولتاژ ورودی که توسط منبع انرژی کوچکی
تامین میشود ،تغییر میکند .عملکرد این میراگر به گونهای

،αb ،αɑ

2 Bouc-Wen
3 Evolutionary Variable
4 Applied Control Voltage

1 Tunned Mass Damper
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 c0ɑو  c0bبه ترتیب دارای مقادیر ثابت ،1/8095×189 N/m

طبق اصول علم دینامیک سازهها ،معادله حرکت سیستم

 448 Ns/m ،4/6919×189 N/m/vو  4488 Ns/m/vمیباشند.

میراگر جرمی تنظیمشونده غیرفعال و سیستم سازهای مجهز به

سازوکار داخلی میراگر  MRبه صورتی است که نمیتواند به

این میراگر به ترتیب به صورت روابط ( 9و  )9هست .در شکل

طور آنی با ولتاژ دستوری 1هماهنگی پیدا کند ،بنابراین همواره

( )4شمای کلی از سیستم میراگر جرمی تنظیمشونده غیرفعال

مدت زمان ناچیزی طول میکشد تا ولتاژ اعمالی به سیستم با

نشان داده شده است.
m tm d x tm d  c tm d x tm d  k tm d x tm d

ولتاژ دستوری برابر شود ،پس برای مدلسازی این تاخیر زمانی
ناچیز در سیستم ،از رابطه ( )5استفاده میشود [.]11


()5

()9

u    u  

  m tm d x g  c tm d x s t  k tm d x s t

که در رابطه فوق  υولتاژ دستوری بوده که به مدار کنترلی

x st  C st x st  K st x st

اعمال میشود و  ηثابت زمانی با مقدار  58 s-1میباشد .نمودار

()9

رفتار چرخهای میراگر  MRبرای ولتاژهای ورودی صفر و 18

st

M

  m s t x g  c tm d  x tm d  x s t   k tm d  x tm d  x s t 

ولت که مطابق با نمودارهای موجود در مطالعه اُک 2و همکاران

شکل  .4سیستم میراگر جرمی تنظیمشونده

است ،به ترتیب در شکلهای ( 2و  )2نشان داده شده است.
شکل  .2نمودار رفتار چرخهای میراگر  MRبرای ولتاژ ورودی صفر ولت
30
)0 (V

10
0
-10
-20
60

40

20

0

-20

-40

)Damping Force (kN

20

Fig. 4. TMD system

در روابط فوق،

-30
-60

میرایی ،سختی و شتاب میراگر جرمی تنظیمشونده و

)Velocity (cm/s

Fig. 2. The control force-velocity hysteresis loops of MR
damper for command voltage of 0 V

st

برای حل رابطه ( )9روشهای عددی مختلفی در نرمافزار

-1000
60

40

20

)Damping Force (kN

1000

امکان شبیهسازی سیستمهای خطی و غیرخطی را به صورت

-500

0

2

1500

0

-20

به ترتیب جرم ،میرایی ،سختی و شتاب سازه و

xg

 MATLABوجود دارد ،که از این میان جعبه ابزار سیمولینک

500

-40

 ،cو

x st

k st

st

،m

شتاب زمین است.

شکل  .3نمودار رفتار چرخهای میراگر  MRبرای ولتاژ ورودی  18ولت
)10 (V

tm d

،m

t m d

،c

d

kt m

و

d

xt m

به ترتیب جرم،

ساده فراهم میکند .در واقع در این روش حل معادالت
دیفرانسیل با سرعت و دقت باالیی انجام میشود .همچنین این
روش نیاز به کدنویسی خاصی ندارد و شبیهسازی معادالت
دیفرانسیل توسط بلوکهای پیشفرض صورت میگیرد .به

-1500
-60

)Velocity (cm/s

منظور مدلسازی رفتار دینامیکی میراگر جرمی تنظیمشونده

Fig. 3. The control force-velocity hysteresis loops of MR
damper for command voltage of 10 V

غیرفعال توسط بلوکهای سیمولینک ،رابطه ( )9به صورت

1 Command Voltage
2 Ok

3 Simulink
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شده است .در این حالت ،میرایی میراگر جرمی نیمهفعال به

رابطه ( )0بازنویسی میشود.
x tm d  c te

()0
x st

k tm d
m tm d

k tm d

x tm d 

x st 

m tm d

c tm d
m tm d

c tm d
m tm d

صورت تابعی از زمان ،توسط میراگر  MRکه ولتاژ ورودی به

x tm d  

آن از الگوریتم کنترلی بهره میگیرد ،تامین میشود .در شکل
( )9پیکرهبندی میراگر  MR-STMDدر سازه نشان داده شده

c te   x g 

است.

در رابطه فوق  ، cteپارامتر ثابتی برای ورودی محیط سیمولینک

طبق اصول علم دینامیک سازهها و با توجه به معادله موجود در

است که در هرگام زمانی بر اساس پاسخ سرعت و جابهجایی

مطالعه کاوه و همکاران ،معادله حرکت سیستم میراگر

سازه و شتاب زلزله مورد نظر محاسبه میشود .در شکل ()5

 STMDو نیروی

شبیهسازی رفتار دینامیکی میراگر جرمی در جعبه ابزار

ترتیب به صورت رابطههای ( 6و  )18است [.]6

fMR

MR-

که توسط میراگر  MRتولید میشود ،به
m tm d x tm d  f M R  k tm d x tm d

سیمولینک نشان داده شده است.
()6

 - m tm d x g  k tm d x s t

شکل  .5شبیهسازی رفتار دینامیکی میراگر جرمی تنظیمشونده در جعبه ابزار
سیمولینک

()18

Disp
To Workspace

در روابط ( 6و ،)18

Vel

cte

1
𝑠

P-Stiff
P-Stiff

K/M

Integrator1

t

0

،c

tm d

،m

و

kt m d

xt m d

به ترتیب

میرایی میراگر  ،MRجرم ،سختی و شتاب میراگر جرمی

To Workspace

+

f M R  c 0  t    x tm d - x s t    z

1
𝑠

تنظیمشونده و

x st

سرعت سازه و

شتاب زمین است.

xg

همانطور که در رابطه ( )18مشاهده میشود،

Integrator

c0  t 

به صورت

P-Damp

تابعی از زمان بوده و بر خالف روش غیرفعال ،با ولتاژ ورودی

C/M

میراگر  MRکه توسط الگوریتم کنترلی در هر گام زمانی
تصمیمگیری میشود ،تغییر میکند .همچنین با توجه به رابطه

Constant

( ،)18در هر گام زمانی ،متغیر تحولی

Fig. 5. Simulation diagram of TMD in Simulink

z

که تابع سرعت میراگر

 MR-STMDاست ،تعیین شده و به صورت پارامتر
شکل  .6پیکرهبندی میراگر  MR-STMDدر سازه

z

وارد

معادالت میشود.
با جایگزینی رابطه ( )18در رابطه ( ،)6معادله حرکت سیستم
میراگر  MR-STMDبه صورت رابطه ( )11بازنویسی میشود.
m tm d x tm d  c 0  t  x tm d  k tm d x tm d

()11

  m tm d x g  k tm d x s t  c 0  t  x s t   z

به منظور مدلسازی رفتار دینامیکی میراگر  MR-STMDتوسط
بلوکهای سیمولینک ،رابطه ( )11به صورت رابطه ()12
بازنویسی میشود.

Fig. 6. Configuration of semi-active MR-STMD

x tm d  c te

برای مدلسازی رفتار دینامیکی میراگر جرمی تنظیمشونده
نیمهفعال در این مطالعه نیز از نرمافزار

MATLAB

()12

بهره گرفته

z
m tm d
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x st 

k tm d
m tm d

k tm d
m tm d

x tm d 

x st 

c0  t 
m tm d

c0  t 
m tm d

x tm d  

c te   x g 
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شبیهسازی رفتار دینامیکی میراگر  MR-STMDدر جعبه ابزار

دهد .رویکرد مورد نظر برای دستیابی به این معیارها ،استفاده از

سیمولینک مانند  )5( 8برای میراگر جرمی غیرفعال بوده با این

کنترلکنندههای فازی است که یک چهارچوب ساده و

تفاوت که پارامتر ثابت

cte

قدرتمندی را برای قوانین کنترل غیرخطی ارائه داده و میتوانند

آنها متفاوت است.

با توجه به توضیحات ذکرشده و اثردهی ترکیب سری میراگر

خود را با عدمقطعیتها و پیچیدگیها وفق دهند .در این

 MRبا میراگر جرمی تنظیمشونده روی سازه ،معادله سیستم

مطالعه از الگوریتم کنترل منطق فازی برای تنظیم ولتاژ مورد

سازه ای به صورت رابطه ( )12است.

نیاز میراگر  MRموجود در سیستم میراگر جرمی تنظیمشونده

x st  C st x st  K st x st   m st x g

()12

 x tm d  x s t   c 0  t   x tm d  x s t    z

در رابطه فوق، m ،

st

st

،c

k st

و

x st

st

استفاده شده است .ساختار کلی یک کنترلکننده فازی در شکل

M

( )9نشان داده شده است.

 k tm d

به ترتیب جرم ،میرایی،

شکل  .7ساختار کلی سیستم استنتاجی کنترل فازی

سختی و شتاب سازه است.

Output

در مدلسازی رفتار دینامیکی میراگر جرمی تنظیمشونده برای

Rule Base

هر دو روش غیرفعال و نیمهفعال در نرمافزار  ،MATLABدر

Defuzzifier

روش  TCP-IPکه در ادامه به آن پرداخته میشود ،توسط
نرمافزار

Fuzzifier
Inference
Engine

هرگام زمانی ،مقادیر جابهجایی و سرعت طبقه بام ،از طریق
OpenSees

Input

Fig. 7. The process of fuzzy inference system

گزارش میشود .سپس پاسخ هر یک از

سیستمهای میراگر جرمی غیرفعال و نیمهفعال از طریق جعبه

همــانطور کــه در شــکل ( )9مشــاهده مــیشــود ،در مرحلــه

ابزار سیمولینک به دست آمده و به ترتیب در روابط ( 9و )12

فازیسازی ابتدا مقادیر عددی ورودی بـه مقـادیر زبـانی فـازی

اثردهی میشوند ،سپس نیروی کنترلی به دست آمده در جهت

تبدیل میشوند ،که این امر از طریق اختصاص توابـع عوـویت

مخالف حرکت سازه و به علت حرکت غیرهمفاز میراگر جرمی

به هر ورودی و خروجی امکانپـذیر اسـت .در مرحلـه قـوانین

به سازه وارد میشود.

فازی ،ارتباط بین مقادیر ورودی و خروجـی از طریـق تعـدادی

در مدلسازی میراگر جرمی غیرفعال و نیمهفعال در

قواعد اگر ـ آنگاه فازی ،برقرار میشود .سـپس موتـور اسـتنتاج

 ،MATLABجابهجایی و سرعت اولیه برای حل معادله

فازی ،قوانین فازی را به منظور ایجاد یک خروجـی بـر اسـاس

بر

مقادیر ورودی مورد ارزیابی قـرار مـیدهـد .سـپس در مرحلـه

حسب کلیه اطالعات دادهشده در گام زمانی  nو نیز شتاب

غیرفازیسازی ،مقدار زبانی خروجـی فـازی بـه مقـدار عـددی

دیفرانسیل صفر بوده و پاسخ میراگر در گام زمانی
زمین در گام زمانی

n 1

n 1

محاسبه میشود.

خروجی تبدیل میشود [ .]12برای تعریف و پیادهسازی سیستم

همانگونه که پیشتر ذکر شد ،الگوریتمهای کالسیک تنها مقادیر

کنتــرل فــازی ،از جعبــه ابــزار فــازی موجــود در نــرمافــزار

ولتاژ صفر و یا بیشینه را به سیستم کنترلی اعمال میکنند و

 MATLABبهره گرفته شده است .در این مطالعه دو حـسگـر

سطح متوسطی را بین این دو در نظر نمیگیرند .از طرفی

برای ثبت جابهجایی و سرعت سازه ،روی طبقه نهم کـه مجهـز

تغییرات سریع ولتاژ در برابر بارهای لحظهای و با مدت زمان

به میراگر جرمی تنظیمشونده است ،نصب شدهاند .کـه در واقـع

کم ،باعث افزایش پاسخ سازه و احتمال ایجاد خرابی موضعی

این سرعت و جابهجایی مقـادیر ورودی سیسـتم فـازی اسـت.

در بخشهایی از سازه میشود [ .]1بنابراین نیاز به یک

همچنین نیروی میراگر  MRکه در ترکیب سری با  TMDاست،

الگوریتم کنترلی است که بتواند ولتاژی مابین سطح صفر و

نیز از طریق همان نقاط به میراگر جرمی اعمال میشود .در ایـن

بیشینه در نظر گرفته و به طور تدریجی ولتاژ مورد نیاز را تغییر

مطالعه ظرفیـت میراگـر  1888 MRکیلـونیـوتن اسـت و ولتـاژ
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جدول  .1متغیرهای زبانی اختصاص داده شده به مقادیر تغییرمکان

ورودی آن به عنوان خروجی سیستم فازی از صفر تا  18ولـت

Definition

Input displacement

توابع عوویت مقادیر ورودی و خروجی برای سیستم فازی به

Large negative

LN

Medium negative

MN

شکل مثلثی و ذوزنقهای بوده که در شکلهای ( 0تا  )18نشان

Small negative

SN

داده شده است .همچنین متغیرهای زبانی استفادهشده برای

Small positive

SP

Medium positive

MP

تغییر مینماید.

توابع عوویت ورودی و خروجی سیستم فازی به ترتیب در

LP
Large positive
Table 1 Description of fuzzy variables for displacement

جداول ( 1تا  )2و همچنین قوانین فازی مورد استفاده در این
مطالعه در جدول ( )4ارائه شده است .این مجموعه قوانین ،از

جدول  .2متغیرهای زبانی اختصاص داده شده به مقادیر سرعت
Definition

Input velocity

اقتباس شدهاند و در این مطالعه برای اعمال روی سازه معیار نه

Negative

N

Small negative

ZN

طبقه مورد استفاده قرار گرفتهاند.

Small positive

ZP

فعالیتهای پژوهشی زهرائی و همکاران [ ]13در سال 2812

P
Positive
Table 2 Description of fuzzy variables for velocity

شکل  .8توابع عوویت برای متغیر جابهجایی ورودی
MP

LP

SP

SN

MN

LN

1

0.6
0.4
0.2

0
0.5
)Displacement (m

1

Degree of Membership

0.8

جدول  .3متغیرهای زبانی اختصاص داده شده به مقادیر ولتاژ
Definition

Output voltage

Very small

VS

Small

S

Medium

M

Large

L

Very large

VL

Extremely large

EL

0
-1

-0.5

Fig. 8. Membership functions of displacement

Table 3 Description of fuzzy variables for voltage

شکل  .9توابع عوویت برای متغیر سرعت ورودی
P

ZN

Velocity
P

ZP

ZN

N

M

M

VL

EL

LN

S

S

L

VL

MN

VS

VS

M

L

SN

L

M

VS

VS

SP

Fig. 9. Membership functions of velocity

VL

L

S

S

MP

شکل  .11توابع عوویت برای متغیر ولتاژ خروجی

EL

VL

M

M

LP

0.8
0.6
0.4
0.2
1

0.5

EL

0
)Velocity (m/s

VL

-0.5

Table 4 Fuzzy rules in this study
L

1 VS S

M

0.4
0.2
2
3
)Voltage (v

1

0

Degree of Membership

0.6

4

Displacement

0
-1

0.8

5

Degree of Membership

ZP

N

1

جدول  .4قوانین فازی مورد استفاده در مطالعه حاضر

در بیشتر مطالعات و مقاالت موجود در زمینه کنترل فعال ،از
نرمافزار  MATLABبرای ایجاد حلقههای بسته و الگوریتمهای
کنترل استفاده میشود .از آنجایی که سازه نه طبقه در نرمافزار
 OpenSeesمدلسازی شده ،بنابراین باید یک پل ارتباطی بین

0

این دو نرمافزار برای انجام روند کنترل ایجاد شود .از میان

Fig. 10. Membership functions of voltage
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میتوان به روش  TCP-IPاشاره کرد ،که در آن یک ارتباط

سرعت و جابهجایی هستند.

شبکهای ،از طریق کانالهای خاصی که میتوانند اطالعات را

 -4ارائهوتفسیرنتایج 

منتقل کنند ،ایجاد میشود [.]14

به منظور بررسی عملکرد سیستم کنترل فازی ،مدل

در واقع روند انجام آنالیز به این صورت است که در خالل

غیرخطی سازه نه طبقه تحت تحریک زلزلههای مورد نظر قرار

انجام تحلیل تاریخچه زمانی ،پس از هر گام آنالیز ،نرمافزار

ب 1رکوردهای
گرفته است .همچنین برای اینکه اثر بیشینهشتا ِ

 OpenSeesمتوقف شده و اطالعات برداشتشده از سازه را به

زلزله نیز ،بر کارایی سیستم کنترل پیشنهادی در این مطالعه

نرمافزار  MATLABارسال میکند؛ سپس اطالعات ورودی به

سنجیده شود ،آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی فزاینده 2در نظر

 MATLABبا توجه به الگوریتم فازی ،مورد تجزیه و تحلیل

گرفته میشود .

قرار گرفته و نیروی کنترل بر اساس آنها حاصل میشود .در

پس از انجام تحلیـل روی سـازه معیـار در ایـن مطالعـه ،بـرای

مرحله بعد ،نیروی کنترل از  MATLABبه  OpenSeesارسال

تسهیل در امر قواوت در مورد کارایی سیسـتم کنتـرل فـازی و

شده و  OpenSeesپس از اعمال نیروی کنترل به مدل ،آنالیز را

همچنــین عملکــرد میراگــر جرمــی تنظــیمشــونده نیمــهفعــال،

یک گام جلو برده و این فرآیند تا انجام همه گامهای آنالیز

معیارهایی برای ارزیابی رفتار لرزهای سازه در نظر گرفتـه شـده

ادامه مییابد.

است .این معیارها از جنسِ بیشینه پاسخها است که مشخصـات
آنها در جدول ( )9ارائه شده اسـت .در جـدول ( )9انـدیس

هایاعمالشدهبهمدلبرایآنالیز

  -3
زلزله

c

بیانگر حالت کنترل شده و اندیس  uبیانگر حالـت کنتـرل نشـده

دینامیکیسازه 

است.

برای انجام تحلیلهای تاریخچه زمانی و بررسی رفتار

جدول  .6معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم کنترلی

لرزهای سازه نه طبقه در این مطالعه ،سازه مورد نظر تحت

Title

تحریک چهار زلزله قرار گرفته است .مشخصات این چهار
Displacement of 9th story

زلزله که توسط انجمن بینالمللی کنترل پیشنهاد شده ،در

جدول ( )5ارائه شده است [ .]15

Acceleration of 9th story



جدول  .5مشخصات رکورد زلزلههای اعمالی برای تحلیل تاریخچه زمانی

Relative displacement of structure

سازه

Equation
m ax xc  t 
m ax xu  t 
m ax xc  t 
m ax xu  t 
m ax d c  t 
m ax d u  t 
m ax Vc  t 

Criterion
J1

J2

J3

Year

)PGA (g

Type

Country

Earthquake

1940

0.349

far-field

USA

El Centro

1968

0.229

far-field

Japan

Hachinohe

1995

0.833

near-field

Japan

Kobe

نتایج میانگین مقادیر بهدستآمده برای معیارهای ارزیابی

1994

0.843

near-field

USA

Northridge

ذکرشده ،تحت اثر چهار زلزله موردنظر و همچنین برای سطوح

Table 5 Specifications of earthquake records used for timehistory analysis

مختلف بیشینه شتاب زمین در شکلهای ( 11تا  )14نشان داده

Base shear of structure

m ax Vu  t 

J4

Table 6 Performance criteria as ratio of maximum responses
of controlled system to those of uncontrolled system

شده است.
بررسی ویژگی های کلی نگاشـت هـای زمـین لـرزه هـای حـوزه
1 Peak Ground Acceleration
2 Incermental non-linear dynamic analysis

نزدیک نشان میدهد که رکوردهای ثبت شده ،عموما دارای یک
پالس شدید و غالب با پریود بلند در نگاشت تاریخچـه زمـانی
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شکل  .14میانگین نتایج چهار زلزله مربوط به معیار J4

شکل  .11میانگین نتایج چهار زلزله مربوط به معیار J1

Fig. 11. Average values of four earthquakes for
performance index of J1

Fig. 14. Average values of four earthquakes for performance
index of J4

شکل ( )12میانگین نتایج چهار زلزله مربوط به معیار J2

همانطور که در شکل( )14مشاهده میشود سیستم کنترل
فازی عملکرد بسیار مطلوبی را نسبت به حالت کنترل غیرفعال
داشته است .این عملکرد مطلوب برای معیارهای ارزیابی  J1و
 J4در تمامی بیشینه شتابها مشهود بوده و با افزایش بیشینه
شتاب زمین ،عملکرد هر دو سیستم کنترل غیرفعال و نیمهفعال
کاهش مییابد .با توجه به شکل ( )12برای معیار بیشینه شتاب،
سیستم کنترل فازی نسبت به حالت غیرفعال عملکرد مطلوبی
نداشته و پاسخ سازه را افزایش داده است .به دلیل اینکه در
سیستم میراگر جرمی تنظیمشونده نیمهفعال ،ولتاژ میراگر

Fig. 12. Average values of four earthquakes for
performance index of J2

MR

در هر لحظه از زمان توسط کنترلکننده فازی ،بر اساس پاسخ
سازه تامین شده و به دنبال آن میرایی سیستم مورد نظر تغییر

شکل  .13میانگین نتایج چهار زلزله مربوط به معیار J3

میکند ،در نتیجه در برخی از زمانها ممکن است به دلیل
افزایش میرایی ،نیروی ضربهای به سازه وارد شده که این امر
سبب افزایش شتاب سازه میگردد .همچنین عملکرد سیستم
کنترلی نسبت به حالت غیرفعال ،برای کاهش جابهجایی نسبی
طبقات در بیشینه شتابهای میانی مطلوب بوده و در سایر
بیشینه شتابها سیستم فازی عملکرد مناسبی نداشته است.
نمودار میلهای درصد بهبود نتایج برای حالت کنترل نیمهفعال
میراگر جرمی تنظیمشونده با استفاده از سیستم فازی ( )FLCو
حالت غیرفعال میراگرجرمی تنظیمشونده ( )Passiveدر شکل
( ،)15برای مقایسه بین دو حالت ذکرشده برای تمام معیارهای

Fig. 13. Average values of four earthquakes for
performance index of J3

ارزیابی نشان داده شده است.
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شکل  15میانگین درصد بهبود نتایج معیارهای ارزیابی

نیمهفعال بر اساس پاسخ سازه در هر لحظه از زمان ،توسط

20

)Improvement Percent (%

15
10
5
0
-5

Passive

الگوریتم منطق فازی است.
در شکل ( )19بیشینه جابهجایی طبقات تحت تحریک
چهار زلزله مورد نظر با بیشینه شتاب  8/5gبرای دو حالت سازه
کنترلنشده و سازه کنترلشده توسط میراگر جرمی تنظیمشونده
نیمهفعال نشان داده شده است .در واقع ،سیستم فازی عملکرد

FLC
J3

J4

J2

-10

J1

مطلوبی در کاهش ارتعاشات بیشینه پاسخ طبقات داشته است.

Fig. 15. Average improvement percent of four earthquakes and
ten PGAs for performance indices

این عملکرد را میتوان به تصمیمگیری مناسب سیستم کنترل
فازی در تنظیم ولتاژ مورد نیاز میراگر  MRموجود در سیستم

همانگونه که در شکل ( )15مشاهده میشود نتایج میانگین

میراگر جرمی تنظیمشونده نصبشده در طبقه بام نسبت داد که

درصد بهبود معیار عملکردی  J3 ،J1و  J4برای سیستم کنترل

آثار مثبت آن در سایر طبقات نیز مشاهده میشود .همچنین در

فازی به ترتیب  2/92درصد 1/19 ،درصد و  15/99درصد بهتر

زلزلههای حوزه نزدیک نرثریج و کوبه کاهش پاسخ نسبت به

از سیستم غیرفعال میراگر جرمی تنظیمشونده بوده است .در

زلزلههای حوزه دور السنترو و هاچینوهه کمتر است ،که

واقع این عملکرد به دلیل تنظیم مناسب ولتاژ مورد نیاز دو سر

میتوان به ماهیت زلزلههای حوزه نزدیک اشاره کرد.

میراگر  MRو به تبع آن تامین میرایی میراگر جرمی تنظیمشونده

شکل  .16جابهجایی بیشینه طبقات در بیشینه شتاب 8/5g
9

9

9

9

6

6

6

6

Story

Story

0.2
0.4
)Max-Disp (m

0

Story

3

0

0.5
1
)Max-Disp (m

(a) El Centro

0

Story

3

3

0

0.2
0.4
)Max-Disp (m

(b) Hachinohe

0

3

0

0.2
0.4
)Max-Disp (m

(c) Kobe

FLC

0

0

(d) Northridge

Uncontrolled

Fig. 16. Distributions of maximum floor displacements, PGA = 0.5g 8

شکل  .17جابهجایی پسماند طبقات در بیشینه شتاب 8/5g
9

9

9

9

6

6

6

6

Story

Story

(a) El Centro
FLC

Story

0
0.05
0.1
)Residual Disp (m

0

0
0.1
0.2
)Residual Disp (m

0

Story

3

3

3

0
0.05
0.1
)Residual Disp (m

(b) Hachinohe

0

3

0
0.01
0.02
)Residual Disp (m

(c) Kobe

Passive

(d) Northridge
Uncontrolled

Fig. 17. Distributions of residual floor displacements, PGA = 0.5g
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در شکل ( )19جابهجایی پسماند طبقات تحت تحریک

عملکرد سیستم غیرفعال میراگر جرمی تنظیمشونده در کاهش

چهار زلزله مورد نظر با بیشینه شتاب  8/5gبرای سازه

جابهجایی پسماند ،کاهش یافته در حالی که سیستم کنترل فازی

کنترلنشده و سازه کنترلشده توسط میراگر جرمی تنظیمشونده

عملکرد تقریبا یکنواختی را با افزایش بیشینه شتاب زمین از

غیرفعال و نیمهفعال نشان داده شده است .همانگونه که

خود نشان داده است.

مشاهده میشود ،سیستم کنترل فازی با توجه به ماهیت زلزلهها

جهگیری 
-6نتی 

عملکرد متفاوتی در کاهش جابهجایی پسماند طبقات داشته
است .به طور نمونه در زلزله هاچینوهه و کوبه سیستم کنترل

در این مطالعه کنترل نیمهفعال ارتعاشات سازه معیار نه

فازی نسبت به حالت غیرفعال و کنترلنشده عملکرد مطلوبی

طبقه با استفاده از میراگر جرمی تنظیمشونده نیمهفعال و

در کاهش جابهجایی پسماند تمامی طبقات داشته است .این در

غیرفعال مورد بررسی قرار گرفته است .به منظور ایجاد سهولت

حالی است که در زلزله السنترو و نرثریج این عملکرد مطلوب

در امر پیادهسازی الگوریتم کنترل فازی ،همچنین مدلسازی

مشاهده نشده و حتی در برخی از طبقات جابهجایی پسماند

میراگر جرمی تنظیمشونده نیمهفعال و غیرفعال ،از نرمافزار

نسبت به حالت کنترلنشده نیز بیشتر است.

 MATLABدر کنار مدل اجزاء محدود ایجادشده در
 ،OpenSeesاستفاده شده است .ارتباط بین دو نرمافزار

شکل  .18میانگین درصد بهبود نتایج چهار زلزله موردنظر برای جابهجایی

 MATLABو  OpenSeesبرای انجام تحلیل دینامیکی افزاینده

پسماند

و کنترل نیمهفعال ،به روش  TCP-IPبرقرار شده است .نتایج
نشان میدهند که برای معیار ارزیابی  J1که مربوط به نسبت

Passive
FLC

1
0.9

0.6
0.5
0.4

30

5

نتایج برای کنترل نیمهفعال با استفاده از الگوریتم فازی نسبت به

)PGA (g

0.8
0.7

10
15
20
25
)Improvement Percent (%

بیشینه جابهجایی طبقه نهم سازه است ،میانگین درصد بهبود
حالت کنترلنشده  19/95درصد میباشد .از طرفی عملکرد هر
دو میراگر جرمی تنظیمشونده غیرفعال و نیمهفعال برای

0.3
0.2

زلزلههای حوزه دور بهتر از زلزلههای حوزه نزدیک بوده است.

0.1

همچنین برای معیارهای ارزیابی  J3و  J4میانگین درصد بهبود

0

نتایج برای کنترل نیمهفعال با استفاده از الگوریتم فازی نسبت به

Fig. 18. Average improvement percent ratio of four
earthquakes for residual displacement

حالت کنترلنشده به ترتیب برابر  15/00و  19/05درصد است.
این در حالی است که برای معیار ارزیابی  J2که مربوط به

همچنین برای ارزیابی بهتر عملکرد سیستم کنترل فازی ،در

بیشینه شتاب طبقه نهم سازه است ،عملکرد سیستم کنترل فازی

شکل ( )10میانگین درصد بهبود سیستم کنترل فازی و حالت

مطلوب نبوده است .بر اساس میانگین نتایج بهدستآمده،

غیرفعال در کاهش بیشینه جابهجایی پسماند ،برای چهار زلزله

سیستم کنترل فازی نسبت به سیستم کنترل غیرفعال عملکرد

مورد نظر در بیشینه شتابهای مختلف نشان داده شده است.

بهتری در کاهش جابهجایی پسماند سازه داشته است .عالوه بر

همانگونه که مشاهده میشود ،در تمامی بیشینه شتابها ،درصد

این عملکرد سیستم کنترل فازی نسبت به سیستم کنترل

بهبود جابهجایی پسماند در سیستم فازی نسبت به حالت

غیرفعال برای کاهش بیشینه جابهجایی طبقات بهتر بوده است.

غیرفعال میراگر جرمی تنظیمشونده بیشتر بوده است که نشان از

به طور کلی نتایج نشان میدهند که استفاده از میراگر جرمی

عملکرد مطلوب سیستم فازی دارد .همچنین همانطور که در

تنظیمشونده نیمهفعال با الگوریتم فازی عملکرد مطلوبی را در

شکل ( )10مشاهده میشود با افزایش بیشینه شتاب زمین،

کاهش پاسخ و جابهجایی پسماند سازه نه طبقه تحت تحریک
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Abstract:
One of the challenges in the field of civil engineering is to mitigate the seismic vibration of structures
induced by dynamic loads, such as earthquake and strong wind in order to prevent undesirable damages
causing human discomfort and economic consequence. The vibration control systems can be categorized as
passive, active and semi-active. In recent years, semi-active control systems demonstrate better control
effects than both passive and active systems. Semi-active control devices can behave as passive devices in
the event of a power loss, and are therefore more reliable and consume less power than the active systems. In
this study, to evaluate the effectiveness of the semi-active tuned mass damper using MR damper and a fuzzy
logic controller, the nonlinear model of the nine-story benchmark structure is subjected to earthquake
excitation. The semi-active tuned mass damper consists of a 1000 kN magnetorheological damper and the
damping force of the MR damper is controlled by the fuzzy logic controller. The Bouc–Wen model is
utilized to model the dynamic behavior of the MR damper. For this purpose, the incremental dynamic
analysis (IDA) is conducted to consider the effectiveness of the maximum acceleration of two near- and farfield acceleration records on the performance of the control systems. Two near-field earthquake acceleration
records including the Kobe (1995) and Northridge (1994) and two far-field earthquake acceleration records
including the El Centro (1940) and Hachinohe (1968) are used in this study.
To achieve the optimum parameters of tuned mass damper, a numerical search method is used to reduce the
displacement of the top floor of the structure. The optimal mass ratio, damping and the frequency of the
tuned mass damper of these analysis for this structure are 3.5%, 10% and 2 rad/s. Also, this benchmark
structure is modeled in OpenSees and the fuzzy inference system was implemented in MATLAB. In order to
implement the semi-active control system, it’s necessary to communicate between OpenSees and MATLAB.
For this purpose TCP-IP method is used. The displacement and velocity responses of the top floor of
structure equipped with tunned mass damper are considered as the input values for the fuzzy inference
system. Furthermore, the required voltage of MR damper in this floor is defined as the output parameter of
the fuzzy system. Moreover, the membership functions of fuzzy control are triangle and trapezoidal
functions.
The obtained results of the FLC are compared to those of passive controlled structure. Therefore, absolute
displacement and acceleration values of the top floor of the structure, the maximum relative displacement
and the base shear values are investigate. The results showed that the FLC reduces the maximum top floor
displacement, the maximum relative displacement and the maximum base shear by 17.75%, 15.88% and
16.85% as compared to the uncontrolled structure, respectively and also, it reduces those responses by
3.62%, 1.17% and 15.76% as compared to the passive response, respectively. Furtheremore, the fuzzy
control system has effective performance than the passive system to decrease the maximum and residual
displacement of the stories. On the other hand, the fuzzy control system has a low performance in reducing
the maximum top floor accelerations.
Keywords: semi-active control, MR-STMD, tuned mass damper, MR damper, fuzzy logic controller.
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