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  خالصه
هاي هدف این مقاله رسم منحنی. دهندهاي شکنندگی احتمال ایجاد خسارت خاصی در هنگام وقوع زلزله با شدت هاي مختلف را نشان میمنحنی

 سه طبقه براي این منظور از ساختمان فوالدي. دباشهاي کنترل شده میها براي سازهها بر روي این منحنیشکنندگی و بررسی میزان اثر عدم قطعیت
- می LQGاند، کنترلر فازي و کنترلر دو کنترلري که در اینجا مد نظر قرار گرفته. هاي فعال بهره گرفته شده استتجهیز شده با محرك ،محک
براي در نظر گرفتن اثر . تعیین شده استهاي مختلف نگاشتوسیله تحلیل غیرخطی سازه تحت شتاب در سازه مذکور به احتمال شکست. باشند

قطعیت از تحلیل و براي شناخت متغییرهاي موثر در تحلیل عدم (LHS)التین هاي شکنندگی، از روش هایپرکیوبها بر منحنیعدم قطعیت
ن دهنده کاهش قابل توجه هاي شکنندگی سازه کنترل شده نشامقایسه منحنی. استفاده شده است (FOSM)اول حساسیت به روش لنگردوم مرتبه

هاي شکنندگی هر ها بر منحنیهمچنین نتایج داللت بر کم اثر بودن عدم قطعیت .باشددر احتمال شکست سازه در مقایسه با سازه بدون کنترلر  می
  .دو سازه کنترل شده و کنترل نشده دارد

 
  .، عدم قطعیتLQGهاي شکنندگی، کنترلر فازي، کنترلر منحنی: کلمات کلیدي

 
 

   مقدمه  .1
 

هاي کنترل غیرفعال، فعال سیستم .باشداي و تلفات جانی ناشی از زلزله و بادهاي شدید یک مسئله اساسی میسازه هايدر مهندسی سازه،کاهش خسارت
باشد که نیاز به منبع نترل غیرفعال سیستمی میسیستم ک. اندو نیمه فعال عملکرد مطلوبشان را تا حد زیادي براي رسیدن به این هدف به اثبات رسانیده

به دلیل اینکه در این سیستم، نیروي کنترل وابسته به پاسخ . آیدوجود میبه اعمالی انرژي خارجی ندارد و نیروي کنترل از طریق پاسخ سازه به تحریک
گیري سیستم کنترل فعال شامل سنسورهایی براي اندازه. نباشدباشد، ممکن است سیستم قادر به تولید نیروي کنترل مناسب در خالل تحریک سازه می
- از آنجاییکه در این سیستم نیروي کنترل از طریق یک منبع خارجی تامیین می. باشدهایی براي اعمال نیروي کنترل به سازه میاي و محركپاسخ سازه

سیستم کنترل نیمه فعال سیستمی است که به مقدار انرژي کمی براي . یش دهداي را افزاهاي سازهتواند پاسخگردد، درست کار نکردن سیستم کنترل می
باشند، این هاي فعال هر دو موجود میي سیستمرپذیهاي غیرفعال و وفققابلیت اعتماد سیستماینکه در این سیستم،  علتبه . تنظیم وسایل کنترل نیاز دارد

  .استخود جلب کرده روش کنترل توجه محققین زیادي را به
خطاهاي ساخت، عدم قطعیت در مصالح، نحوه . رو هستیمهاي بسیاري روبهدر حالت کلی براي طراحی یک سیستم کنترل با عدم قطعیت

اي که در به گونه ؛باشدمقاوم بودن می ،از خصوصیات یک سیستم کنترل خوب. هاتوزیع بارها، عدم قطعیت در سنسورها و وسایل کنترل و مانند این
مانطور که گفته شد اي برخوردار است؛ چون ههاي کنترل فعال از اهمیت ویژهاین مسئله مخصوصا در سیستم. شرایط مختلف رفتار مطلوبی ارائه دهد

  . تواند سبب افزایش پاسخ ها شودمی لردرست عمل نکردن کنتر

                                                
 دانشجوي دکتري 1
 استادیار 2
 استاد 3
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هاي شکنندگی احتمال خسارت منحنی .باشدشکنندگی می هاياستفاده از منحنیها ها و پلاي در سازهیک روش در تخمین خسارت لرزه
، (Sa)، شتاب طیفی (PGA)تواند شتاب اوج زمین اي میشدت تحریک لرزه. دهنداي نشان میصورت تابعی از شدت تحریک لرزهاي را بهسازه

توان به چهار گروه تجربی، ها را میاین روش. اندهاي شکنندگی بیان شدههاي مختلفی براي توسعه منحنیروش. باشد... و  (Sd)جابجایی طیفی 
هاي هاي تحلیلی براي توسعه منحنیال در غیاب اطالعات تجربی کافی، از روشومعم. [1]بندي نمود هاي قبلی دستهقضاوتی، تحلیلی و ترکیبی از روش

- آور و یا تحلیل تاریخچه زمانی غیرق طیف االستیک، تحلیل پوشاز طری ماموعاي ها تقاضا و یا ظرفیت لرزهدر این روش. شودشکنندگی استفاده می

  .[2]آیند دست میخطی به
ها از روش تحلیل تاریخچه براي توسعه منحنی. شودهاي شکنندگی بررسی میبر  منحنی LQGدر این مقاله اثر کنترلرهاي فعال فازي و 

واقع شده در منطقه لس ) SACپروژه (سازه سه طبقه محک  ،سازه مورد بررسی .هاي مختلف استفاده شده استنگاشتزمانی غیرخطی تحت شتاب
براي بررسی . اندهاي فعال رسم شدهگیري از محركهاي شکنندگی براي سازه بدون کنترلر و همچنین با کنترلر و با بهرهمنحنی. باشدآنجلس می

تشخیص پارامترهاي موثر در تحلیل احتمال اندیشانه از طریق . شودتین استفاده میمقاومت کنترلرها به عدم قطعیت در مصالح از روش هایپر کیوب ال
  .گرددانجام می FOSMروش 

  
 

  توصیف سازه  .2
 

هاي مختلف و معیارهاي متفاوت سعی در نشان دادن اثر روش یا وسیله ي کنترلی خاصی گرفتن سازهها با درنظري کنترل سازهپیشتر محققین زمینه
 کمیته کنترل سازه. ر موجود نبودها با یکدیگها و یا وسایل کنترلی آناما با توجه به فقدان اصول مشترك در این تحقیقات، امکان مقایسه روش. داشتند

هاي محک سازه. ها کردي آنسعی در ایجاد و توسعه ،هاهاي محک در کنترل سازهبا درك اهمیت وجود سازه (ASCE)انجمن مهندسان آمریکا 
تا با در نظر گرفتن سیستم کنترل  اند د که در اختیار محققین قرار گرفتهنباشها و معیارهاي ارزیابی میامل مشخصات چند سازه، نحوه ي مدل سازي آنش

ی عملکرد ک براي بررسخطی محدر این مقاله از ساختمان سه طبقه غیر .هاي محک ارائه شده بررسی کنندمعیارها را براي ساختمان ،مورد نظرشان
  .بهره گرفته شده استها کنترل کننده

که در منطقه لس آنجلس قرار گرفته است  متر در ارتفاع می باشد /متر در پالن و  /و  /ابعاد داراي  طبقهساختمان محک سه 
 .دنمتر طول دار /دهانه وجود دارد که تمام آن ها یکسان و هر کدام  غرب -و در جهت شرق دهانه جنوب -در جهت شمال. )SACپروژه (

جزئیات بیشتر در . این ساختمان نمایش داده شده است 1در شکل . قاب هاي خمشی پیرامونی می باشد آنسیستم باربر جانبی  ساختمان از نوع فوالدي و
  .باشدموجود می [3] مورد این سازه در

 
 .ساختمان سه طبقه محک - 1 شکل
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 انتخاب رکوردهاي زلزله   .3
  

معموال تعداد . امري مهم است اي ممکن منطقه باشد،در تحلیل شکنندگی، انتخاب رکوردهاي مناسب زلزله که در برگیرنده خصوصیات لرزه
سه مجموعه شتاب نگاشت،  [4]و دیگران  Somerville. باشدنمیتر کافی رکوردهاي واقعی ثبت شده از محل براي استفاده و رسیدن به نتایج دقیق

این سه مجموعه شامل . در نظر گرفتند SACباشد براي پروژه شتاب نگاشت می 20هاي طبیعی و مصنوعی، که هر مجموعه شامل شامل شتاب نگاشت
اند که منطبق شتاب نگاشت ها طوري مقیاس شده. باشندنجلس میآلس  منطقه سال در 50در  %2و  %10 ،%50شتاب نگاشت هاي با احتمال وقوع 

شتاب نگاشت  7تا  5که  هپیشنهاد کرد [5]از انجاییکه . براي خاك سخت در زمان تناوب مد اول سازه شوند NEHRP1997بر طیف طرح آیین نامه 
شتاب  40از سه مجموعه، شامل ) سال 50در  %10و  %2مجموعه (می تواند براي جایگزینی خطر مناسب باشد، در این مطالعه فقط دو مجموعه 

  .نگاشت براي تهیه منحنی هاي شکنندگی استفاده شده است
  
  
  پارامترهاي تخمین شکنندگی  .4
  

دهند؛ به بیان را نشان می (S)نسبت به پارامتر شدت حرکت زمین  (C)اي از ظرفیت سازه (D)اي هاي شکنندگی احتمال تجاوز تقاضاي سازهمنحنی
  :دیگر

Fragility= P[D≥C|S]                                                                                                                                          (1) 
  .اشدباي مورد نیاز میت سازهیاي و حاالت حدي ظرفبنابراین براي تحلیل شکنندگی تخمین تقاضاي لرزه

  
 ايمدل تقاضاي لرزه  .1.4

اي و تقاضاي براي بیان ارتباط بین شدت لرزه. سازي دقیق یک سیستم، رفتار غیرخطی آن هم باید در نظر گرفته شودبراي مدل در تحلیل شکنندگی
  .شوداستفاده می (2)اي، معموال از یک تابع توانی مشابه رابطه لرزه

D=aSb                                                                                                                                                                (2) 
تا به یک رابطه خطی تبدیل  شودلگاریتم گرفته می (2)از رابطه  bو  aبراي پیدا کردن مقادیر . آینددست میاز طریق درونیابی به bو  aدر این رابطه 

  (3))رابطه (شود 
ln(D)=ln(a)+bln(S)                                                                                                                                            (3) 

  .آینددست میبه bو  aآنگاه با تحلیل تاریخچه زمانی براي شتاب نگاشت هاي مورد نظر و استفاده از درونیابی ضرایب 
  

  حالت حدي ظرفیت  .2.4
هاي شکنندگی دارد تعریف حاالت حدي واقعی نقش اساسی در تهیه منحنی گذارد،هاي شکنندگی میاز آنجاییکه حاالت حدي اثر مستقیم بر منحنی 

  .ها انتخاب شوندهاي تحلیلی، قضاوت شخص یا ترکیبی از این روشتوانند از طریق اطالعات آزمایشگاهی، روشاین حاالت می. [6]
، (IO)وقفه استفاده بی: این حاالت عبارتند از. طبقات تعریف شده استتغییر مکان نسبی ماکزیمم ، سه حالت حدي بر مبناي FEMA 356 [7]در  

درصد،  IO ،0.7طبقات را براي حالت  تغییر مکان نسبیمقادیر ماکزیمم  FEMAهاي خمشی، براي قاب. (CP)و آستانه فروریزش  (LS)ایمنی جانی 
آور براي اند که تحلیل پوشبیان داشته [8]و دیگران  Kazantziاز آنجاییکه . درصد بیان داشته است CP ،5درصد و براي حالت  LS ،2.5حالت 

  .شوددارد، لذا در این مطالعه از این مقادیر استفاده می FEMAداللت بر منطقی بودن مقادیر حدي  SACساختمان سه طبقه 
  
  
  تحلیل شکنندگی   .5
 

P(D  :توان شکنندگی را توسط رابطه زیر بیان داشتکه حاالت حدي مقادیر قطعی از پاسخ انتخاب شوند، میهنگامی ≥ d|S = s) = 1 − Φ lnd − λ | β |                                                                                                                          (4) 
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دست به (2)باشند که از رابطه پارامترهاي توزیع لگ نرمال می βو  λحالت حدي ظرفیت و  dتابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد،  ()Фکه در این رابطه 
 FEMAاند را با درنظرگرفتن حاالت حدي در شتاب نگاشت انتخابی رسم شده 40که براي  هاي شکنندگی سازه مورد مطالعهمنحنی 2ل شک. آیندمی

  .دهدنمایش می
  

 
  .FEMA 356با در نظر گرفتن حاالت حدي  SACهاي شکنندگی سازه سه طبقه منحنی - 2 شکل

  
  
  سازي احتمال اندیشانهمدل  .6
 

هاي در این مقاله اثر عدم قطعیت مصالح بر منحنی. گذاردهاي شکنندگی تاثیر میهایی که در تحلیل وجود دارد بر منحنیعدم قطعیت  واضح است که
  .گرددشکنندگی ساختمان کنترل شده و کنترل نشده بررسی می

  
 متغیرهاي قطعی و تصادفی  .1.6

بعضی از این متغیرها و اطالعات آماري  1در جدول . هاي تصادفی درنظر گرفته شوندتوانند به عنوان متغیرمتغیرهاي زیادي در تحلیل وجود دارند که می
 هاییان از روشتون هدف میبراي ای. بایست تحلیل حساسیت صورت گیردد، مینبراي تشخیص پارامترهایی که بیشترین اثر را دار. آنها بیان شده است

اگرچه روش مونت کارلو روش قدرتمند و . بهره جست (FOSM)ازجمله شبیه سازي مونت کارلو، روش اجزائ محدود و روش لنگر دوم مرتبه اول 
ر این روش میانگین د. بهره گرفته شده است FOSMبه همین دلیل در این مقاله از روش . یی داردشبیه سازي باال تعداد نیاز بهباشد، اي میشناخته شده

  .آیددست میاي با درنظر گرفتن میانگین و انحراف معیار متغیرهاي آن بهوانحراف معیار پاسخ سازه
  

 .اياطالعات آماري براي متغیرهاي سازه -1جدول 

 متغیر (%) Mean Cov توزیع آماري
 تنش تسلیم تیر  MPa                      10  339                  لگ نرمال
 تنش تسلیم ستون  MPa                         10  397                    لگ نرمال

ايجرم لرزه  m1=m2=4.78e5,m3=5.2e5 kg                       10          رمالن                                            
 ضریب میرایی  40                      % 2                  لگ نرمال
 مدول االستیک  MPa                       3.3 205940               نرمال

  
σ2و واریانس   μxبا میانگین  Xرض کنید که متغیر تصادفی ف

x  در روش . موجود استFOSM میانگین و واریانس تابعY=g(x)   وسیله به
≈ μ  .گیردصورت می (6)و  (5)روابط  g(μ )                                                                                                                                                                           (5) 
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σ  ≈  dgdx   σ                                                                                                                                                                      (6) 
σ2، (6)در معادله 

Y   نمایشگر حساسیت تابعY  نسبت به متغیر تصادفیX توان از روش تفاوت محدود می        براي محاسبه . باشدمی
dgdx  .زیر استفاده کرد هابطمشابه ر = g(μ + σ ) − g(μ − σ )2σ                                                                                                                                       (7) 

عنوان پاسخ سازه درنظر گرفته شده است، براي تحلیل طبقات بهتغییر مکان نسبی هاي شکنندگی ماکزیمم دلیل اینکه براي رسم منحنیبه
ماکزیمم تغییر مکان نسبی طبقات دهنده واریانس نشان 2جدول . حساسیت هم، حساسیت همین پاسخ نسبت به عدم قطعیت پارامترها بررسی شده است

ماکزیمم تغییر مکان دست آمده براي هاي بهاین مقادیر، میانگین واریانس. باشدمی 1اي ارائه شده در جدول هاي پارامترهسازه ناشی از عدم قطعیت
، عدم قطعیت در جرم و تنش تسلیم بیشترین اثر توان فهمیدمی 2همانطور که از جدول . باشدهاي اعمالی میناشی از اعمال شتاب نگاشتنسبی طبقات 

بنابراین در ادامه مطالعه، فقط همین دو پارامتر به عنوان متغیرهاي تصادفی و سایر متغیرها به . گذاردسازه میمکان نسبی طبقات  ماکزیمم تغییررا بر روي 
  .اندعنوان متغیرهاي قطعی درنظر گرفته شده

  
 .انحراف معیار استاندارد براي ماکزیمم دریفت طبقات -2 جدول 

 متغیر تصادفی (σY)ر انحراف معیا
                                 تنش تسلیم تیر و ستون                          0.0016                           
                           0.0028                                                اي          جرم لرزه    
                           0.0013                                            ضریب میرایی               
                           0.0007                                             مدول االستیک            

  
  

 هاي شکنندگی سازه اصلیاثر عدم قطعیت بر منحنی  2.6.
خود توجه بشتري را به ،علت سادگی بیشترسازي بههاي شبیهدر این میان روش. گیردبراي تحلیل قابلیت اطمینان مورد استفاده قرار میهاي متنوعی روش

ي هااز میان روش. دهداي است که اتفاق مورد نظر روي میسازي عددي پدیده و مشاهده تعداد مرتبهها، شبیهایده اصلی در این روش. اندجلب کرده
 نیاز به صدها یا هزاران بار تحلیل ت کارلو روشی قدرتمند است، امااگرچه مون .[6]، روش مونت کارلو بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است سازيشبیه
- تعداد شبیهاست که بهبرداري هایپرکیوب التین روشی نمونه. باشدبار تحلیل نیز قابل مالحظه میزمان یک بعضی مسائل دراین درحالی است که . دارد

بازه با احتمال رخ داد مساوي  nتواند در آن وجود داشته باشد به اي که هر متغیر تصادفی میدر این روش، محدوده. مراتب کمتري نیاز داردسازي به
صورتی با هم تصادفی گوناگون، به مقادیر انتخاب شده مربوط به متغیرهاي. شودصورت تصادفی انتخاب مییک مقدار از هر بازه به. شودتقسیم می
ر کیوب پبا توجه به زیاد بودن زمان تحلیل، در این مقاله از روش های .سازي شرکت داشته باشدبار در شبیهشوند که هر مقدار انتخابی فقط یکترکیب می

  .شودسازي کمتري را نیاز دارد استفاده میالتین که تعداد شبیه
تواند به می nدرنظر گرفتن مقادیر بزرگتر . باید تعیین گردد nبازه، مقدار  nاي، به ی، تنش تسلیم و جرم لرزهبراي تقسیم متغیرهاي تصادف

ه با خصوصیات مختلف ساز 80و  40، 20سپس  ،هانتخاب شد nبراي  80و  40، 20در اینجا مقادیر . تر اما تعداد تحلیل بیشتر منتهی شودنتایج دقیق
دهد که با نشان می 3شکل . اندرسم شده هابراي این سازه هاي شکنندگیمنحنی 3هاي توضیح داده شده در بخش استفاده از زلزله آنگاه با تولید شده،

 3همچنین در شکل . شوداستفاده می n=40به همین در ادامه مطالعه فقط از . آیدوجود نمیبههاتفاوت معناداري در منحنیهاي مختلف  nدرنظر گرفتن 
همانطور که مشخص است در نظر گرفتن . هاي شامل عدم قطعیت با سازه بدون عدم قطعیت انجام شده استهاي شکنندگی سازهاي بین منحنیمقایسه

  .آوردوجود نمیعدم قطعیت براي سازه کنترل نشده تفاوت محسوسی در نتایج به
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  .با و بدون درنظر گرفتن عدم قطعیت ،سازههاي شکنندگی منحنی - 3شکل 

  
  
 کنترل سازه  .7
  

متغیرهاي (در طراحی یک کنترلر فازي دو بخش اساسی آن که شامل ساختار . براي کنترل سازه با استفاده از کنترلر فازي، کنترلر باید طراحی شود
، باید باشدمی) پارامترهاي مربوط به توابع عضویت و قوانین فازي(پارامترها و ...) ورودي و خروجی، تعداد و نوع توابع عضویت، روش استنتاج و 

توان انتظار داشت که به مقادیر گیرد، با این روش نمیاگرچه در بیشتر اوقات، ساختار و پارامترها برمبناي قضاوت فرد خبره صورت می. طراحی گردند
هرکدام از . باشد درنظر گرفته شده استسرعت و شتاب و یک خروجی که نیروي کنترل میدر اینجا، براي کنترلر، دو ورودي . بهینه دست یافت

بیان  3کنند در جدول متغیرهاي فازي که فضاي ورودي و خروجی را نعریف می). 4شکل (ها و خروجی، پنج تابع عضویت مثلثی شکل دارند ورودي
براي پیدا کردن پارامترهاي بهینه مربوط . باشدمینیمم می- ش استنتاج مورد استفاده روش ماکزیممرو .شوندنرماالیز می [1,1-]ها در بازه ورودي. اندشده

توابع عضویت . استفاده شده استماکزیمم تغییر مکان نسبی طبقات با هدف کمینه کردن  (GA)به توابع عضویت و قوانین فازي، از الگوریتم ژنتیک 
  .باشنددست آمده با استفاده از الگوریتم ژنتیک میمقادي بهینه به 4و قوانین فازي بیان شده در جدول  4نمایش داده شده در شکل 

 

 

Input (acceleration)                               input (velocity)                          output (control force) 

  .کنترلر فازيها و خروجی عضویت براي وروديتوابع  -4 شکل 
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 .پایگاه قواعد کنترلر فازي -4 جدول                                                      .متغیرهاي فازي -3 جدول                                     

Variable Definition 
PL 
PM 
PS 
ZO 
NS 
NL 

Positive and Large 
Positive and Medium 

Positive and Small 
Zero 

Negative and Small 
Negative and Large 

  
گرفتن عدم قطعیت در سازه نشان فعال بدون درنظر LQGسازه بدون کنترلر، سازه با کنترلر فازي فعال و  هاي شکنندگیمنحنی 5در شکل 

نشان  نمودارهاهمچنین این . ال شکست را به مقدار قابل توجهی کاهش دهندماند که احتهر دو کنترلر توانسته ،همانطور که واضح است. داده شده است
شود این تفاوت اي انتخاب میعنوان معیار شدت لرزهبه PGAکه خصوص زمانیبهتر بوده است، به LQGد که عملکرد کنترلر فازي از ندهمی

 .مشهودتر است

  
 .قطعیتمنحنی هاي شکنندگی براي سازه بدون کنترلر و با کنترلر بدون در نظر گرفتن عدم  -5 شکل 

  
همانطور که . با و بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت نمایش داده شده استبا کنترلر،  هاي شکنندگی براي سازهمنحنی 7و  6در اشکال 

  .ها ندارد، عدم قطعیت اثر چندانی بر منحنی)3شکل( مشابه سازه بدون کنترلر ،مشخص است، در سازه با کنترلر فعال
  

  
 .در نظر گرفتن عدم قطعیتو بدون هاي شکنندگی براي سازه با کنترلر فازي با منحنی - 6 شکل

 

          A 
   V 

NL NS ZO PS PL 

NL ZO PS PS NONE NL 
NS ZO NS NS NS NL 
ZO NL PS ZO NL NS 

PS NL ZO ZO ZO NONE 

PL NONE NS NS NL ZO 
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 .در نظر گرفتن عدم قطعیتو بدون با  LQGهاي شکنندگی براي سازه با کنترلر منحنی -7 شکل 

  
  

 گیرينتیجه  .8
  

بار با کنترلر فعال فازي ساختمان غیرخطی سه طبقه محک، یک براي این منظور. ندهاي شکنندگی بررسی شددر این مقاله اثر کنترلرهاي فعال بر منحنی
اثر عدم . هاي شکنندگی براي هردو سازه کنترل شده و همچنین کنترل نشده توسعه پیدا کردندمنحنی. تجهیز شد LQGو بار دیگر با کنترلر فعال 
  .هاي شکنندگی نیز بررسی گردیدقطعیت مصالح بر منحنی

همچنین عملکرد کنترلر فازي تا حدي .  ردو کنترلر توانایی کاهش احتمال خسارت را در سازه تا حد قابل قبولی دارندنتایج نشان دادند که ه
تا حد کمی ممکن است میزان خسارت را  LQGاي، کنترلر هاي باالي لرزهدر بعضی مواقع مخصوصا در شدت. بوده است LQGبهتر از کنترلر 
  .ل نشده اثر چندانی ندارندرکنت وهاي کنترل شده هاي شکنندگی سازهها بر منحنیقطعیت مبیانگر این مطلب بودند که عد عالوه براین نتایج .افزایش دهد
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