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  مشخصات دانشجو
  8613761507شماره دانشجويي:      مهديه منصورينام و نام خانوادگي: 

  1386سال ورود:     زلزله –رشته تحصيلي: مهندسي عمران
 
  

  اطالعات مربوط به اساتيد راهنما و مشاور
  

  دكتر علي معصومي(اساتيد) راهنما:  الف) استاد  
  دكتر محمد شوشتري ب) استاد مشاور:  

  
  نشاني محل كار و مرتبه علمي

  88830891تلفن:     49خيابان دكتر مفتح، شماره تهران، الف) استاد راهنما:   
  تلفن:     همدان، دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده مهندسي استاد مشاور: ب)
  

  استاد (اساتيد) راهنما بق تحصيليدرجه علمي و سوا
  سال دريافت  كشور  دانشگاه  رشته تحصيلي و تخصصي  درجه علمي

  1382  ايران  تربيت مدرس  مهندسي عمران، سازه  دكترا
  

  علمي و سوابق تحصيلي استاد مشاور هدرج
  سال دريافت  كشور  دانشگاه  رشته تحصيلي و تخصصي  درجه علمي

  2005  كانادا  اتاوا  و زلزله مهندسي عمران، سازه  دكترا
  
  

  اطالعات مربوط به پايان نامه
  عنوان پايان نامه  
  الف) به فارسي   

 تقاضا -ها براساس منحني ظرفيت سازي كنترل فعال سازه بررسي و بهينه

  ب) به انگليسي   

Study and Optimization of Active Control of Structures Based on Capacity-Demand 
Diagram Method 
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  بيان وضعيت فعلي موضوعله و أتعريف مس

با  هاي بسياري بوده است. بارهاي ديناميكي، موضوع پژوهش ها تحت اثر كاهش پاسخ سازه ي اخير، طي سه دهه
قيود در نظر گرفته ، هاي بلندتر هاي با دهانه يا پل  تر هاي مرتفع نظير ساختمان ،پذيرتر هاي انعطاف ساخت سازه

ي كه پارامترهاي ا گونهبه ، ندا هگرفت قرار اتيدستخوش تغييرها  هاي مختلف طراحي سازه نامه آيينشده در 
ها شناخته  ي در طراحي اين سازها اي به عنوان عوامل كنترل كننده هاي سازه و شتاب ها جايي جابهحركتي مانند 

برداري بنا  معيار ايمني و قابليت بهرهي دو  بر پايه اًعمومها  سازههاي معمول براي طراحي  . روشاند شده
مقاومت  كارگيري روش طراحي بر اساس مقاومت براي طراحي اوليه سازه زماني مناسب است كه اند. به گرديده

هاي اخير به داليلي از جمله تمايل به سوي ساخت  سال هاي ولي با پيشرفت ،عامل حاكم بر طراحي باشد
كارايي ها،  مانند آناي براي تجهيزات خاص و  تري براي حركت سازه ، قيود بيشتر پذيري بيش هاي با انعطاف سازه

اي  ، طراحي اوليه اجزا سازهاي سازهدر طراحي براساس حركت  است. شدهطراحي بر اساس مقاومت محدود 
گيرد و سپس مقاومت مقاطع انتخاب شده با  اي صورت مي براساس ملزومات طراحي وضع شده براي حركت سازه

كار گرفته شده براي ارضاي اين  ههاي نوين ب يكي از روش د.شو مقاومت حداقل الزم مقايسه و كنترل مي
اي جديد در  شاخه ،اي كنترل حركت سازه. استها  هاي كنترل فعال در سازه ملزومات حركتي استفاده از سيستم
اي مانند مشخص  هاي سازه ستماي از موارد مربوط به حركت سي ي گسترده مهندسي سازه است كه با دامنه

ها و تجهيزات مورد استفاده در  هاي حركتي براي ايجاد شرايط مناسب براي انسان نمودن ملزومات و محدوديت
ها و استفاده از ابزارهاي ذخيره كننده، جذب كننده و ميرا كننده انرژي براي كنترل حركت ايجاد شده  ساختمان

ها امكان ايجاد تغييرات در پارامترهاي مختلف  سيستم زاياي اينم از. تاستوسط بارهاي طراحي، در ارتباط 
، ها در مقابله با بارهاي محيطي با ماهيت تصادفي كه باعث كارايي مناسب آن استاي  سيستم به صورت لحظه

 د.شو مي، مانند زلزله

تحول بزرگ كنترل فعال شروع را  1972) در سال Yao( ان مفاهيم بيان شده توسط يائوپژوهشگربسياري از 
ها به دهه  ها در راستاي كنترل فعال براي بهبود پاسخ سازه اولين تالش Zukبر اساس تحقيقات دانند. ولي  مي

تنيده را براي كنترل  پيشهاي  تاندونپيشنهاد استفاده از  Freyssinetو  Eugeneگردد كه  ميالدي بر مي 1960
اين ايده را  1965به طور مستقل در سال  Levو  Zetlinدر اين حال  هاي بلند مطرح كردند. و پايداري سازه

هاي  اي متصل شوند و طرف ديگر اين كابل ها به جك هايي به قاب سازه هاي بلند كابل مطرح كردند كه در سازه
 باالي ساختمان استفاده شود و تگيري حرك از حسگرها براي اندازه نصب شوند،سازه  شالودهيدروليكي روي ه
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هاي هيدروليكي صادر  جا فرامين الزم براي حركت جك اطالعات به يك سيستم كنترل كننده منتقل و در آن
اما اولين كارهاي انجام شده جهت فرموله كردن مسئله كنترل  البته اين ايده در آن زمان عملي نگرديد. شود.

 1968و پس از آن به سال  Minai و  Koboriدر نظريات 1960هاي  هاي عمراني به سال فعال در جهت استفاده
كه در موجود است  Zukهاي اوليه به يك سازه كنترل فعال شده در تعريف  اشاره گردد. باز مي Zukدر كارهاي 

مباني تئوري  1972در سال  Yaoمفاهيم بيان شده توسط  كلدر ولي  .شوند هاي جنبشي مطرح مي سازهها  آن
توانست در تمامي شرايط ممكن براي  مي Yao. سيستم تعريف شده توسط را تشكيل داده استكنترلي 

ت ستوان مي ها از يك حد مجاز فعال شده، به طوري كه با فراتر رفتن پاسخ هاي مناسبي ارائه دهد. بارگذاري پاسخ
تا  دهد. در حين بارگذاري به طور اتوماتيك تغييرشده بيني  را مطابق با تغييرات غيرفعال پيش سيستم عملكرد

ي اي خط هاي سازه و حتي پس از آن نيز اثر الگوريتم كنترلي مبتني بر استفاده از مدل 1993و  1992هاي  سال
به ترتيب  1993و  1992، 1987هاي هاي جديدي در سال با اين وجود الگوريتم و قوانين كنترل خطي بود.

اي را مد نظر قرار  ها شرايط غيرخطي سازه مطرح شده كه در آن Brillyو  Shefer ،Beakwell ،Yang توسط
هاي  استفاده از قوانين كنترل غيرخطي در سازه ،Gattulli و Soongتوسط  1994پس از آن نيز در سال . ندا هداد

 و 1992 ،1988 ،1983 ،1980، 1975هاي  بررسي الگوريتم كنترل بهينه خطي در سال خطي گسترش يافت.
 Soong همكاران، و  Leipholz ،Chungو  Soong،Abdel Rohmanو  Yang ،Changeبه ترتيب توسط  1998

 Abdel مي توان به تحقيقاتصورت گرفت. در زمينه الگوريتم تخصيص قطب  Datta و Sarbjeetدر نهايت  و

Rohman  وLiepholz )1978،( Soong )1976 و (Abdel Rohman   وNayfeh )1987( و كارهاي اميني 
تا  1980و همكاران از سال  Meirovichچند مقاله توسط  الگوريتم فضاي مودال مستقلزمينه در . اشاره كرد

در سال  Leipholzو   Abdel Rohmanاي الگوريتم كنترل بهينه لحظهدر زمينه  .ه استمنتشر شد 1987سال 
الگوريتم كنترل حالت  منتشر نمودند. مقاالت بسيار جالبي 1987در سال  و همكاران Yangچنين  و هم 1979

، در سال  Masriو  Udwadia ،Tabaiتوسط  1981در سال  ،Abdel Rohmanتوسط  1993محدود در سال 
در زمينه  و همكاران موضوع تحقيق بود.  Reinhornتوسط 1987و همكاران و در سال  Pruczتوسط  1985

و همكاران در  Yangبك شتاب توسط مطالعات بر روي كنترل فعال با فيد ،كنترل با فيدبك تعميم يافته
و تاجبخش در سال  ، رحيمي رفوئيSpencer ،1992و همكاران در سال  Suharjo، 1994تا  1991هاي  سال

1993، Dyke  و 1996و همكاران در سالSuneja   وDatta  مطالعات صورت  صورت گرفت. 1998در سال
 Matheoو   Singh)،1994و همكاران ( Yangكارهاي شامل  د لغزشوالگوريتم كنترل م گرفته در زمينه

)1997 ،(Adhikari  وYamaguchi )1997 و ( Sarbjeet وDatta )2000.برخي از  ) صورت گرفته است
در سال  Abdel Rohamanخير زماني به كارهايي كه توسط أبر روي اثرات ت ترين كارهاي صورت گرفته مهم
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و  Yang، 1988در سال  Deh Shiuو   Jun Ping،1991در سال  Kellyو   Jun Ping،1993تا سال  1985
از جمله آخرين  د.گرد برمي ،انجام شده است 1995و همكاران در سال  Chungو  1990همكاران در سال 

در سال  Phohomsiriو  Udwadia ،Bremenتوان به مقاله  خير زماني ميأتحقيقات صورت گرفته در زمينه ت
  اشاره كرد. 2007

عملكردهاي موضعي  تنها هاي كنترل فعال زيادي ابداع شده بود كه سيستم 1993و  1992هاي  قبل از سال تا
در همين  .بودگيري و اعمال نيروي گسترده ضروري  هاي اندازه براي تكامل اين روش استفاده از مكانيزم. داشتند

هوشمند متمركز شد. تحقيقات صورت  كننده ريزي يك كنترل تر بر روي چگونگي برنامه شيب زمان تحقيقات
كه با استفاده از  هايي كننده بر روي كنترل 1992در سال  Wenچنين  و هم Rehakو  Garrettگرفته توسط 

هاي  زيادي در ساير زمينه تدر حال حاضر نيز تحقيقا گيرند. كنند در اين زمره قرار مي شبكه عصبي كار مي
عملي  هاي گيرند تا آزمايش كه اثرات رفتار غير خطي مصالح را در نظر ميهايي  سازي اي مانند مدل كنترل سازه

  گيرد. صورت مي ،اي كرد جديد سازهيبر روي اين رو

 

  ضرورت و اهميت تحقيق

 هاي تحليلجديد بر مبناي  هاي روشارائه به ، نياز اي سازهطراحي  در نيروييهاي  هاي روش كاستيبا توجه به 
بر اين اساس روش مهندسي و  شدشكار آ هنگام زلزله بهغيرخطي و در نظر گرفتن رفتار واقعي اجزاي سازه 

آناليز جاي  بهوجود آمد كه مهندسان سازه از  به ا اين هدفاين روش ب. گرديداساس عملكرد ارائه زلزله بر
اده كنند. اين روش با تقريب بسيار نظير طيف ظرفيت استف ،استاتيكي غيرخطي هايديناميكي غيرخطي از آناليز

بيني كند. بر اين اساس بود كه توجه مهندسين  خوبي توانست نتايج حاصل از آناليز ديناميكي غيرخطي را پيش
. ها آغاز گرديد كنترل به روش طيف ظرفيت جلب شد و تالش براي وارد كردن اين بحث در زمينه كنترل سازه

اي بر طراحي حاكم  اي در حالي كه حركت سازه هاي سازه چهار چوبي براي طراحي سيستم ،اي كنترل سازه
 ،ها نامه به جاي تحليل ديناميكي غيرخطي درآيين با پيدايش روش نوين طيف ظرفيت آورد. به وجود مي ،است

اين امر مستثني  كنترل نيز از عرصهن پژوهشگراد. كراين روش توجه بسياري از مهندسين سازه را به خود جلب 
رد وها م استفاده از روش طيف ظرفيت در كنترل سازهنامه، تصميم بر اين است كه  در اين پايان لذا نيستند.

تقاضا به  -دست آمده از روش نمودار ظرفيت زيمم جابجايي غيراالستيك بهدر اين تحقيق ماك .گيردبررسي قرار 
  .گرفتخواهد عنوان معيار كنترل مورد استفاده قرار 



٦ 
 

  كار انجام تحقيق روش و راه

  د شد:نخواههاي زير پيموده  گام پژوهشدراين 
هاي طراحي براساس عملكرد با تاكيد بر مفهوم تغيير مكان، با استفاده از ضوابط ارائه  روشمختصر مطالعه  .1

سازمان مديريت و  360(نشريه  ATC ،274 FEMA ،356 FEMA 40هاي  شده در دستورالعمل
 جايي هدف هه محاسبه جابشيوو FEMA  440 و )ريزي برنامه

 هاي كنترلي هاي كالسيك سيستم هاي كنترل فعال و الگوريتم مطالعه و بررسي سيستم .2

  ها در زمينه كنترل سازه سازي بهينه هاي نوين يكي از الگوريتم بررسي .3
بدون  ،هاي كنترل فعال ها با استفاده از سيستم حركات آنو كنترل  ها اي مناسبي از ساختمانه انتخاب مدل .4

  تقاضا) -(منحني ظرفيت هدف جايي جابه رفتندر نظر گ
 با در نظرگرفتن هاي كنترل فعال، ها با استفاده از سيستم و كنترل حركات آنهاي مرحله قبل  انتخاب مدل .5

 تقاضا) -(منحني ظرفيت هدفجايي  جابه

 آن رفتنو بدون در نظرگجايي هدف  نظرگرفتن جابهبا در  به كارگرفته شده يكنترل هاي سيستم مقايسه .6

  

  اهداف مورد نظر

 آن. رفتنهدف و بدون در نظرگجايي  جابه رفتنهاي كنترلي به كارگرفته شده با در نظرگ مقايسه سيستم .1

هدف با استفاده از  جايي جابهبراساس جايي  جابهاي به روش كنترل بازخورد  سازي كنترل سازه بهينه .2
  هاي جديد الگوريتم

  

  بندي) پيش بيني تقريبي زمان الزم، مراحل اجرا و پيشرفت كار (جدول زمان

  88زمستان   88پاييز   88تابستان  عنوان

                    جمع آوري و مطالعه مراجع و مدارك مرتبط با موضوع -1

                    افزار همراه آموزش نرم ها به سازي و تحليل سازه مدل -2

                    ها ها و تفسير نتايج تحليل تحليل سازه -3

                       گيري  دي و نتيجهبن جمع -4

                      نامه، ويرايش و تايپ مطالب نوشتن متن پايان -5
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  د (اساتيد) راهنما و استاد مشاوردانشجو، استا يامضا  

  
  تاريخ:      امضا:       مهديه منصوريالف) دانشجو: 

  
  
  

  تاريخ:      امضا:     دكتر علي معصوميب) استاد راهنما: 
  
  
  

  تاريخ:      امضا:     دكتر محمد شوشتري ج) استاد مشاور:
  
  
  

  نظر شوراي گروه مهندسي عمران
  
  
  
  
  
  
  
  تاريخ:      امضا                  

  شوراي آموزشي دانشكده فني مهندسينظر 
  
  
  
  
  
  
  
  تاريخ:      امضا                  
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  مورد استفادهاوليه فهرست منابع 

سمينار كارشناسي  ،»ها فعال سازه منطق فازي و كاربرد آن در كنترل فعال و نيمه« ،بقايي نائيني، رضا .1
  .1384ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران؛ 

پايان  ،»هاي متحرك هاي نامتقارن تحت اثر زلزله با استفاده از جرم كنترل فعال سازه« ،بقايي ناييني، رضا .2
  .1384 ،نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران

  .1383 ،اد دانشگاهي دانشگاه اميركبيرجه ،»هاي هوشمند اي سازه بهسازي لرزه« ،حجازي، فرزاد .3

سيمنار كارشناسي  ،»اي فعال و غيرفعال هاي كنترل سازه ها و مكانيسم بررسي الگوريتم« ،رضوانيان، اميد .4
  .1378 ،ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران

ي ها اي ساختمان دستورالعمل بهسازي لرزه« ،ريزي جمهوري اسالمي ايران سازمان مديريت و برنامه .5
  .1385، 360، نشريه شماره »موجود

نامه كارشناسي  ، پايان»هاي فوالدي طراحي براساس عملكرد به روش تغيير مكان در سازه«، شكيباپور، ايمان .6
  .1386 ،ارشد، دانشگاه علم و صنعت

كارشناسي نامه  پايان ،»هاي بلند براساس تئوري ظرفيت تقاضا كنترل بهينه نيمه فعال سازه«، كرمي، كاوه .7
  .1387 ،ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران

 .1375 ،نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران پايان». ها هاي كنترل فعال سازه روش« ،ناصر مقدم، علي .8
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