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پياپی 141

تحليل رفتار مهار بازويی ميراشده در سازههای بلند به روش فوريه در فضای هيلبرت
امیرحسین طاهرخانی ،8مجید

امینافشار*0

 8دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین
 0استادیار گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین
(دریافت ،91/1/08 :پذیرش ،99/2/02 :نشر آنالین)99/2/02 :
چکيده
یکی از مهمترین پارامترهاي کنترلکننده طراحی در سازههاي بلند ،تغییر مکان جانبی سازه میباشد .انواع مختلف سیستمهاي مقاوم سازهاي جهت
تحمللل بللارهللاي جللانبی و نقلی پیشلللنهللاد شلللده اسلللت  ،کلله در این میللان ،سلللیسلللتم هسلللتلله مرکزي بللا مهللار بللازویی و میراگر ویسلللکوز
( )The central core system with outrigger and viscous damperنقش قابلمالحظهاي در کاهش لنگر واژگونی و بهبود معیارهاي عملکردي سللازه
دارد .هسللته مرکزي به خاطر جرمش در انر شللتاج جاهبه زمین تحت بار محوري قرار میگیرد .در پژوهشهاي قبلی انر توأم نیروي محوري و سللختی
سلتونهاي پیرامونی بر ارتعاشلا سلیسلتم موردنظر لحاظ نشده است .در این پژوهش ارتعاشا آزاد و اجباري سیستم هسته مرکزي به انضمام مهاربند
بازویی و میراگر ویسلکوز ،با لحاظ نیروي محوري ناشی از جرم هسته مرکزي موردبررسی قرار میگیرد .با توجه به مختلط بودن مقادیر ویژه و غیر متعامد
بودن بردارهللاي ویژه این سلللیسلللتم و براي دسلللتیللابی بلله پللاسلللت سلللیسلللتم ،از تکنیللی متعللامللدسلللازي بردارهللاي ویژه در فضلللاي هیلبر
( )Hilbert Spaceو بسلط سلري فوریه بر اسلاس بردارهاي حاالل است اده میشود .نتایج حاال نشان میدهد که لحاظ انر نیروي محوري باعث افزایش
جابهجایی نسبی طبقا  ،برش پایه و لنگرپایه میشود.
کليدواژهها :سازه بلند ،کنترل سازه ،دینامیی سازه ،مهاربند بازویی ،فضاي هیلبر .

 -1مقدمه
با افزایش رشد شهرنشینی و افزایش تقاضا و باال رفتن قیمت
زمین ،طراحان براي است اده حداکثر از فضاي موجود به طراحی
ساختمانهایی با ارت اع زیاد (بلندمرتبه) روي آوردند .از طرفی
بالهاي طبیعی و تالش براي کاهش خسار هاي وارده ناشی از آن
همواره یکی از مهمترین هدفها در زمینه مهندسی سازه بوده
است .دستیابی به روشهاي کارآمد براي محافظت از سازه در برابر
نیروهایی مانند باد و زلزله ،یکی از نخستین گامهاي طراحی سازه-
ها بوده و منجر به ارائه سیستمهاي کنترل سازه گردیده است.
سیستمهاي کنترل سازهاي شامل سه سیستم کنترل فعال،8
کنترل غیرفعال 0و کنترل نیمهفعال 0میباشند .کنترل غیرفعال
یکی از مکانیسمهاي کنترل سازه براي محافظت از سازه در برابر
بارهاي جانبی است ،که با افزودن سختی و میرایی سازه ،انرژي
ناشی از بارهاي خارجی را مستهلی میکند ( Spencer Jrو

همکاران0330 ،؛  Symansو همکاران8999 ،؛ ،Mulligan
 .)0332سیستم مهاربند بازویی یکی از سیستمهاي سازهاي رایج
در ساختمانهاي بلند بوده و بهکارگیري این سیستم در اواخر دهه
ه تاد میالدي گسترش یافت (.)0380 ،CTBUH
سیستم مهاربند بازویی به انضمام میراگر ویسکوز توسط
 Wilfordو همکاران ( )0332و  )0331( Gamalielارائه شد و انر
آن در سازههاي بلند بررسی شد )0332( O'Neill .نشان داد که
است اده از میراگر و افزایش میرایی در سیستم مهاربند بازویی به
نسبت افزایش سختی و ابعاد سازه ،راهکاري مناسب براي کاهش
و کنترل تغییر مکانهاي سازه است.
 Chenو همکاران ( )0383با حل معادله دی رانسیل جزئی
مسئله به محاسبه مود شکلها و مقدار ویژه پرداخته و یی روش
تقریبی براي تعیین موقعیت بهینه میراگر ویسکوز در ارت اع سازه
ارائه دادند.

1. Active control
2. passive control

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس30100938820 :
آدرس ایمیل  ( a.taherkhani@edu.ikiu.ac.ir :ا .ح .طاهرخانی)( mafshar@eng.ikiu.ac.ir ،م .امینافشار).

3. Semi-active control
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فرزاد و همکاران ( )8091نیز با است اده از الگوریتمهاي
فراکاوشی به تعیین موقعیت بهینه سیستم مهاربند بازویی در قاج-
هاي فوالدي بلند پرداختهاند .همچنین پژوهشهاي آزمایشی و
تحلیلی نیز حاکی از آن است که است اده از سیستم مهاربند بازویی
در کاهش تغییر مکان جانبی سازهها بلند مؤنر است ( Tanو
همکاران.)0380 ،
 Dengو همکاران ( )0380به بررسی نقش سیستم هسته
مرکزي با مهاربند بازویی و میراگر هیسترتیی 4در کنترل پاست
سازه هاي بلند پرداخته و از روش اجزاي محدود براي حل معادله
است اده کردند 0388( Jovanovich .و  )0380از روش سري
فوریه در فضاي هیلبر  2براي بررسی ارتعاشا عرضی تیري با
شرایط مرزي انتهایی ویسکوز خطی و ویسکوز پیچشی است اده
کرد .در این مقاله به بررسی ارتعاشا سازه و تأنیر سیستم هسته
مرکزي با مهاربند بازویی میراشده با لحاظ نیروي محوري (ناشی
از جرم هسته مرکزي) در کنترل تغییر مکان جانبی ناشی از
بارگذاري هارمونیی پرداخته میشود .در تحقیقا گذشته انر
سختی ستونهاي پیرامونی و تأنیر نیروي محوري بر فرکانسها و
تغییر مکان جانبی سازه لحاظ نشده است .براي حل معادله
دی رانسیل جزئی حاکم بر مسئله از روش سري فوریه با تعریف
اپراتور دی رانسیلی در فضاي هیلبر است اده میشود (،Naimark
8922؛ .)8922 ،Muller
 -5مدل (پيشنهادی) سيستم هسته مرکزی با مهاربند
بازويی و ميراگر ويسکوز با اثر بار محوری
شکل ( )8مدل ارائهشده شامل یی تیر طره با عملکرد خمشی
است که بهعنوان هسته مرکزي در نظر گرفته شده است.

مهار بازویی همانند تیري الب ،هسته سازه را به ستونهاي
پیرامونی و میراگر ویسکوز متصل مینماید .تغییر شکل خمشی
هسته ناشی از بارهاي جانبی منجر به دوران مهار بازویی میشود
و ازآنجاکه اتصال مهار بازویی به ستونهاي پیرامونی و میراگرهاي
ویسکوز م صلی در نظر گرفته شده است ،دوران الب مهار بازویی
باعث ایجاد کوپل نیرو محوري در ستونهاي پیرامونی و
میراگرهاي ویسکوز خواهد شد .به همین علت انر سختی ستون-
هاي پیرامونی و میراگر ویسکوز بهاور سختی پیچشی و ویسکوز
پیچشی در شرایط مرزي انتهایی مسئله اعمال شده است .سختی
ستونهاي پیرامونی بهعنوان پارامترهاي تأنیرگذار در مسئله بوده
و به همین علت انرش در محاسبا لحاظ شده است .میراگر
مورداست اده از نوع میراگر ویسکوز خطی است که در راستاي قائم
به دو سر مهاربند بازویی متصل شده است .پارامترهاي بهکار رفته
در شکل شامل این موارد میباشد :ارت اع سازه ( ،)Lبازویی در هر
سو از سازه ( ،)rسختی محوري ستون ( ،)ksمیرایی میراگر ویسکوز
( ،)Cdسختی خمشی هسته ( ،)EIسختی پیچشی ستونها (،)kθ
میرایی پیچشی میراگر ویسکوز ( ،)Cθبار محوري ناشی از جرم
هسته مرکزي ( )Pجرم واحد طول هسته (.)m
 -1-5گامهای حل مسئله
در گام اول معادله دی رانسیل و شرایط مرزي سیستم موردنظر
به روش همیلتون 2استخراج میگردد .در گام دوم ،پس از محاسبه
دترمینان 2ماتریس ضرایب ،فرکانسهاي طبیعی سیستم ،با روش-
هاي عددي (روش مولر) 1محاسبه میگردد .در گام سوم وابستگی
مقدار ویژه به شرایط مرزي با است اده از اپراتورهاي متعامدساز رفع
9
شده و مود شکل سازه محاسبه میگردد .در انتها با آنالیز مودال
و سري فوریه پاست نهایی (جابهجایی جانبی هسته) سازه محاسبه
میگردد.
 -5-5استخراج معادله ديفرانسيل و شرايط مرزی حاکم بر
سيستم
کار جنبشی ناشی از اینرسی در طول واحد هسته مرکزي:
()8

شکل  -1سيستم هسته مرکزی با مهار بازويی و ميراگر ويسکوز
با اثر نيروی محوری
4. Hystertic
5. Hilbert Space
6. Hamilton's method
7. Determinant

1
∂u(x. t) 2
(m
) dt
2
∂t

t

∫=T
0

با است اده از اال حساج تغییرا (عملگر وردشِی 83برحسب متغیر
 )uرابطه ( )0به دست میآید.
𝑡

()0

)𝑡 𝜕 2 𝑢(𝑥.
(𝑚 ∫ 𝛿𝑇 = −
𝑡𝑑𝑢𝛿)
𝑡𝜕2
0
8. Muller's method
9. Modal
10. Variation
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کار ناشی از نیروي خارجی بار کمانش محوري:

در رابطه ( 𝑡 )9بیانگر زمان 𝑢 ،جابهجایی جانبی هسته،
نیروي برشی در واحد وارد بر هسته است.
𝐼𝐸 =  𝑐 2و 𝑃𝑚 =  𝑘2میباشد .در این معادله،
در معادله ()9
𝑚
معادله کمانش تیر یی سرگیردار در حالت دینامیکی با انر بار
محوري میباشد که با است اده از اال هملیتون 80محاسبه می-
گردد.
شرایط مرزي مسئله:
)𝑡 𝑞(𝑥.

1 𝜕𝑢 2
𝑥𝑑 ) ( 𝑃
𝑥𝜕
0 2
𝐿
)𝑡 𝜕 2 𝑢(𝑥.
)𝑡 𝜕𝑢(𝐿.
( 𝑃 ∫ = 𝑉𝛿
𝑃 𝑥𝑑𝑢𝛿 )
𝑢𝛿
𝑥𝜕2
𝑥𝜕
0
𝐿

∫V = −

()0

کار پتانسیل حاال از انرژي کرنشی هسته مرکزي:
2

𝐿

1
𝑢𝜕2
𝑥𝑑 ) 𝐸𝐼 ( 2
𝑥 𝜕
0 2
𝑢𝜕 )𝑡 𝜕 2 𝑢(𝐿.
)𝑡 𝜕 3 𝑢(𝐿.
𝐼𝐸 = 𝑊𝛿
𝛿
𝐼𝐸 −
𝑢𝛿
2
𝑥 𝜕
𝑥𝜕
𝑥𝜕3
𝐿
𝑢𝜕4
𝑥𝑑𝑢𝛿 ) + ∫ 𝐸𝐼 ( 4
𝑥 𝜕
0
∫=𝑊

()4

کار خارجی دمپر 88پیچشی ویسکوز:
براي فنر پیچشی ،عملگر وردشی زیر در بازه زمانی براي نقطه
انتهایی برقرار میباشد.
()2

𝑡
𝑢𝜕2
𝑢𝜕
( 𝑑𝐶 ∫ = 𝑉𝛿
𝛿)
𝐿 = 𝑥 → 𝑥𝑑
𝑡𝜕𝑥𝜕
𝑥𝜕
0

کار خارجی ناشی از فنر پیچشی:
براي دمپر پیچشی ویسکوز ،عملگر وردشی زیر در بازه زمانی براي
نقطه انتهایی برقرار میباشد.
()2

𝑡
𝑢𝜕 𝑢𝜕
𝛿 ) ( 𝜃𝑘 ∫ = 𝑉𝛿
𝐿 = 𝑥 → 𝑥𝑑
𝑥𝜕 𝑥𝜕
0

انرژي پتانسیل کل مجموع انرژيهاي پتانسیل  ،Uجنبشی  Kو کار
ناشی از نیرويهاي خارجی  Vاینگونه محاسبه میشود:
()2

)𝑉 𝜋 = 𝑇 − (𝑊 +

با است اده از حساج تغییرا و اال بقاي انرژي رابطه زیر برقرار
میگردد:

()1

𝛿𝜋 = 𝛿𝑇 − (𝛿𝑊 + 𝛿𝑉) = 0
𝐿 𝑡
𝑢𝜕2
𝑢𝜕2
) 𝛿𝜋 = ∫ ∫ [−𝑚 ( 2 ) − 𝑃 ( 2
𝑡 𝜕
𝑥 𝜕
0 0
𝑢𝜕4
𝑡𝑑𝑥𝑑𝑢𝛿]) − 𝐸𝐼 ( 4
𝑥 𝜕
𝑡
𝑡
3
𝑢 𝜕
𝑢𝜕
𝑥𝑑𝑢𝛿 ) ( 𝑃 ∫ + ∫ 𝐸𝐼 3 𝛿𝑢𝑑𝑡 +
𝜕
𝑥
𝑥𝜕
0
0

𝑢𝜕2
𝑢𝜕
𝑢𝜕2
𝑢𝜕
( 𝜃𝐶 −𝑘𝜃 ( ) −
𝑑𝑡 = 0
𝛿 ])
2
𝑥 𝜕
𝑥𝜕
𝑡𝜕𝑥𝜕
𝑥𝜕

𝑡

𝐼𝐸∫ [−
0

 -3-5محاسبه مقدار ويژه با تکنيک جداسازی متغيرها
()9
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)𝑡 𝜕 2 𝑢(𝑥.
)𝑡 𝜕 2 𝑢(𝑥.
)𝑡 𝜕 4 𝑢(𝑥.
+ 𝑘2
+ 𝑐2
)𝑡 = 𝑞(𝑥.
2
2
𝑡 𝜕
𝑥 𝜕
𝑥𝜕4
11. Damper
12. Hamilton's principle

)∂u(0. t
=0
∂x
2
2
)∂ u(L. t
)∂u(L. t
)∂ u (L. t
)3
= −h2
− h1
∂2 x
∂x
∂x ∂t
)∂3 u(L. t
)∂u(L. t
)4
= −h3
∂3 x
∂x
)2

()83

1) u(0. t) = 0

در رابطه باال ℎ2 = 𝑘𝐸𝐼𝜃 ،و 𝜃𝐼𝐸𝐶 =  ℎ1و 𝑝𝐼𝐸 =  ℎ3و 𝑑𝐶 𝐶𝜃 = 2𝑟 2و
𝑠𝐾 𝐾𝜃 = 2𝑟 2میباشد .توجه گردد که انر سختی و میرایی ستون-
هاي پیرامونی در شکل ( )8و در مدلسازي سیستم هسته مرکزي
با مهار بازویی به سبب عملکرد اهرمی مهار بازویی بهاور
کمیتهاي سختی پیچشی 𝑠𝐾 𝐾𝜃 = 2𝑟 2و میرایی پیچشی
𝑑𝐶 𝐶𝜃 = 2𝑟 2در معادال دی رانسیل (معادلۀ ( ))1و معادلۀ
80
شرایط مرزي (معادلۀ ( ))83بروز کردهاند .مطابق با تئوري رایلی
ضریب ویسکوزیته 84دینامیکی بهاور ضریبی از جرم سازه در
نظر گرفته شده است (.)8992 ،Chopra
()88

𝜉𝜔𝑀𝐶𝑑 = 2

شرایط اولیه مسئله:
()80

)𝜕𝑢(𝑥. 0
)𝑥(𝑔 =
𝑡𝜕

)2

)𝑥(𝑓 = )1) 𝑢(𝑥. 0

حل معادله ( )9با است اده از تکنیی جداسازي متغیرها:
𝑡𝜆 𝑒)𝑥(𝜑

()80

= )𝑡 𝑢(𝑥.
)𝑥(𝜑 𝑑4
)𝑥(𝜑 𝑑2
𝑐2
+ 𝑘2
+ 𝜆2 𝜑(𝑥) = 0
4
𝑥 𝑑
𝑥 𝑑2

شرایط مرزي با اعمال جداسازي متغیرها:
)𝑑𝜑(0
=0
𝑥𝑑
2
)𝐿(𝜑 𝑑
)𝐿(𝜑𝑑
)3
) = (−ℎ1 𝜆 − ℎ2
𝑥 𝑑2
𝑥𝑑
)𝐿(𝜑 𝑑3
)𝐿(𝜑𝑑
)4
= −ℎ3
𝑥 𝑑3
𝑥𝑑
)2

()84

1) 𝜑(0) = 0

معادله ( )80یی معادله دی رانسیل خطی معمولی بوده که جواج
عمومی معادله به این اور میباشد:

13. Riley Theory
14. Viscosity
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𝑥𝑓 𝑒𝑐 = )𝑥(𝜑
𝑖 −𝑘 2 + √𝑘 4 − 4𝑐 2 𝜆2
2𝑐 2

()82

√𝑓1.3 = ±

𝑖 −𝑘 2 − √𝑘 4 − 4𝑐 2 𝜆2
√𝑓2.4 = ±
2𝑐 2

عبار هاي معادله ( )82ریشههاي معادله ( )80میباشند.
()82

1) C1 + C2 + C3 + C4 = 0
2) f1 C1 − f1 C2 + f2 C3 − f2 C4 = 0
3) (f1 3 + ℎ3 f1 )ef1L C1 + (−f1 3 − ℎ3 f1 )e−f1L C2
+(f2 3 + ℎ3 f2 )ef2L C3 + (−f2 3 − ℎ3 f2 )e−f2 L C4 = 0

4) (f1 2 + (h1 λ+h2 )f1 )ef1L C1
+(f1 2 − (h1 λ+h2 )f1 )e−f1L C2
+(f2 2 + (h1 λ+h2 )f2 )ef2L C3 +
(f1 2 − (h1 λ+h2 )f2 )e−f2 L C4 = 0

با توجه به اینکه در تساوي سمت راست ،تمامی معادال باال برابر
ا ر میباشند ،مسئله از نوع مقدار ویژه بوده و براي محاسبه مقدار
ویژه ،دترمینان 82ماتریس ضرایب برابر ا ر میباشد:
𝑑𝑒𝑡(𝐴) = 0

همانطوري که از عبار ( )84مشخص است مقدار ویژه ،تابع
شرایط مرزي بوده و عددي مختلط میباشد .پس از محاسبه
دترمینان ماتریس ضرایب ،مقدار ویژه با روشهاي عددي خاای
(روش مولر) قابلمحاسبه میباشد.

()89

 -0-5متعامدسازی در فضای هيلبرت

𝑥 𝜑(𝑥) = 𝐶4 (𝐷1 𝑒 𝑓1 𝑥 + 𝐷2 𝑒 −𝑓1 𝑥 + 𝐷3 𝑒 𝑓2
) 𝑥 + 𝑒 −𝑓2
3
) 𝑠1 = 𝑓1 + ℎ3 𝑓1 . 𝑧1 = (𝑓1 2 + (ℎ1 𝜆+ℎ2 )𝑓1
𝑠2 = −𝑓13 − ℎ3 𝑓1
) 𝑧2 = (𝑓1 2 − (ℎ1 𝜆+ℎ2 )𝑓1
) 𝑠3 = 𝑓23 + ℎ3 𝑓2 . 𝑧3 = (𝑓2 2 + (ℎ1 𝜆+ℎ2 )𝑓2
𝑠4 = −𝑓23 − ℎ3 𝑓2
) 𝑧4 = (𝑓2 2 − (ℎ1 𝜆+ℎ2 )𝑓2
𝑓1 − 𝑓2
𝑓1 + 𝑓2
= 𝑎1
= . 𝑎2
−2𝑓1
−2𝑓1
)𝐿 𝐷3 = ((𝑠4 − 𝑧4 ) 𝑒𝑥𝑝(−𝑓2
+ (−𝑎2 − 1)(𝑠1
))𝐿 − 𝑧1 ) 𝑒𝑥𝑝(𝑓1
))𝐿 +𝑎2 (𝑠2 − 𝑧2 )𝑒𝑥𝑝(−𝑓1
))𝐿 /((𝑠3 − 𝑧3 ) 𝑒𝑥𝑝(𝑓2
+(−a1 − 1)(s1 − z1 )exp(f1 L) + a1 (s2
))− z2 )exp(−f1 L
) D2 = (a1 D3 + a2
) 𝐷1 = (−1−𝐷2 − 𝐷3
15. Determinant

11

اپراتور دی رانسیلی خطی در فضاي برداري بهاور
تعریف میشود:

𝑥 𝜑(𝑥) = 𝐶1 𝑒 𝑓1𝑥 + 𝐶2 𝑒 −𝑓1 𝑥 + 𝐶3 𝑒 𝑓2𝑥 + 𝐶4 𝑒 −𝑓2

جایگذاري شرایط مرزي معادله ( )84در معادله ( )80به این اور
میباشد:

()81

ضمناً با توجه به اینکه مسئله از نوع مقدار ویژه بوده ،میتوان
تمامی ضرایب مجهول معادله را تنها برحسب ضریب  𝐶4نشان داد.
تمامی ضرایب  𝐶1و  𝐶2و  𝐶3بهاور مضارج  𝐷1و  𝐷2و  𝐷3از
 𝐶4نوشته شده و به این ترتیب  𝐶4تنها مجهول معادله میباشد.

()03

زیر

)𝑡 𝜕𝑢(𝑥.
)𝑡 𝑞(𝑥.
𝑡𝜕
( = )𝑡 𝑤(𝑥. 𝑡) = (𝜕𝑢(𝑥. 𝑡)) 𝑄(𝑥.
)
0
𝑥𝜕

اپراتور متعامدساز نیز بهاور زیر تعریف میشود:

()08

𝜕3
𝜕
−𝑘 2
)𝑡 𝜕𝑥 𝜕𝑤(𝑥.
𝑥𝜕3
)
𝑡𝜕
0

−𝑐 2
𝜕
𝑥𝜕

0
(=𝑇

)𝑡 = 𝑇𝑤(𝑥. 𝑡) + 𝑄(𝑥.

و شرایط اولیه به این اور تعریف میگردد:
()00

)𝑓 ′ (x
( = )w(x. 0
)
)g(x

با است اده از تکنیی جداسازي متغیرها میتوان چنین نوشت:
()00

w(x. t) = u(x)eλt

) u(xبردار مودي و داراي مؤل ههاي برداري )𝑥(  𝑢1و )𝑥( 𝑢2می-
باشد.
()04

)𝑥( 𝑢1
( = )𝑥(u
)
)𝑥( 𝑢2

با است اده از معادله ( )03و ( )04و جایگذاري در شرایط مرزي
مسئله ،رابطه ( )88به این اور خواهد بود.

()02

)𝑥(𝑢𝜆 = )𝑥(𝑢𝑇
1)𝑢1 (0) = 0
2)𝑢2 (0) = 0
)𝐿( 3)𝑢′′ 2 (𝐿) = −ℎ3 𝑢2
)𝐿( 4)𝑢′ 2 (𝐿) = −(ℎ1 𝑢′1 (𝐿)+ℎ2 𝑢2

با مقایسه بین شرایط مرزي اولیه و شرایط مرزي با انر اپراتور
متعامدساز مشخص میشود که با انتخاج اپراتور دی رانسیلی و
اپراتور متعامد ساز فرض شده و اعمال آن ،مطابق رابطه (،)02
دیگر مقدار ویژه به شرایط مرزي وابسته نمیباشد.

16. Hilbert Space
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 -2-5ضرب داخلی بردارها
در این بخش با تعریف بردار )𝑥(𝑣 و با است اده از ویژگیهاي
ضرج داخلی بردارها در فضاي مختلط ،ماتریس متعامدساز مزدوج
∗ 𝑇 متناظر با 𝑇 به دست میآید و با است اده از آن ضریب  𝐶4را
نیز میتوان محاسبه کرد.
()02

)𝑥(𝑢 𝑋 = {𝑢(𝑥):
)𝑥( 𝑢1
(=
}𝑅𝜖𝑥&𝐶 → ]𝐿 ) . 𝑢1 (𝑥). 𝑢2 (𝑥): [0.
)𝑥( 𝑢2

𝑋 معرف فضاي برداري مودي )𝑥(𝑢 بوده و )𝑥(  𝑢1و )𝑥( 𝑢2مؤل ه-
هاي بردار مودي میباشد و این دو مؤل ه به ازاي مقادیر حقیقی از
𝑥 داراي مقادیر مختلط 𝐶 میباشند .ضرج داخلی بردارها کمیتی
اسکالر میباشد و به این اور  X × X = F :یا > <.,.قابل نمایش
است .حاالضرج داخلی بردارهاي مودي ) u(xو ) v(xرا میتوان
بهاور زیر نمایش داد:
براي ضرج داخلی دو بردار مختلط > )𝑥(𝑣  < 𝑢(𝑥).باید مزدوج
مختلط بردار ) u(xکه )𝑥(̅𝑢 بوده در بردار ) v(xضرج داخلی شود.
> )𝑥(𝑣 < 𝑢(𝑥).

()02

113

عبار هاي بهدست آمده ( )09شرایط مرزي براي اپراتور
متعامدساز مزدوج ∗ 𝑇 بوده و تنها وابسته به بردار ) v(xمیباشد و
مقدار ویژه 𝜇 در شرایط مرزي ظاهر نشده و اپراتور متعامدساز ∗ 𝑇
از عبار آخر معادله ( )01قابلاستخراج میباشد.
()03

)
0

𝜕
𝑥𝜕

0

−

∗

(= 𝑇
𝜕3
𝜕
𝑐 2 3 +𝑘 2
𝑥𝜕
𝑥 𝜕

با مقایسه بین 𝑇 و ∗ 𝑇 مشخص میشود که 𝑡 𝑇( 𝑇 ∗ = −اپراتور
متعامدساز مزدوج برابر با من ی ترانهاده حاده اپراتور متعامدساز
میباشد) بوده و بیانکننده این است که اپراتور متعامدساز ماتریس
شبه هرمیتی 82میباشد.
)𝑥(𝑢𝜆 = )𝑥(𝑢𝑇
)𝑥( 𝑛𝑢1.
))𝑥( 𝑛𝑢𝑛 (𝑥) = (𝑢′1.
𝑛𝜆

()08

با است اده از شرط متعامد بودن  ،بردار ویژه )𝑥( 𝑛𝑢 و)𝑥( 𝑛𝑣 به این
ترتیب محاسبه میگردد.

𝐿

)= μv(x

𝑥𝑑])𝑥( = ∫[𝑢̅1 (𝑥)𝑣1 (𝑥) + 𝑢̅2 (𝑥)𝑣2
0

)𝑥( 𝑢̅2و )𝑥(  𝑢̅1مزدوج مختلط متناظر با )𝑥( 𝑢2و )𝑥(  𝑢1فرض
)𝑥( (𝑔𝑔12وجود دارد و
میشود که بردار ) g(xبا مؤل ههاي )
)𝑥(
حاالضرج داخلی برداري آن با بردار مزدوج ) 𝑢̅(xبرابر ا ر می-
باشد( .یعنی بردار ) g(xبر بردار ) u(xعمود میباشد) .با است اده از
یکی از ویژگیهاي ضرج داخلی بردارها میتوان نوشت
(:)8922 ،Naimark

)v1.n (x
))+ k 2 v ′1.n (x
𝑛𝜇
)𝑢̅1.n (x
))𝑣n (x) = (𝑐 2 𝑢̅′′′ (x) + 𝑘 2 𝑢̅′ (x
1.n
1.n
𝑛𝜆
)1.n (x

()00

)T ∗ v(x

𝑣n (x) = (c 2 v ′′′

اکنون با است اده از بردارهاي ویژه ) u(xو ) v(xو خاایت ضرج
داخلی برداري میتوان نوشت:
> )𝑥(𝑢 < 𝑣(𝑥).

> )𝑥(𝑢𝑇 < 𝑔(𝑥). 𝑢(𝑥) > =< 𝑣(𝑥).

𝐿

𝐿

= ∫[𝑣̅1 (𝑥)𝑢1 (𝑥) + 𝑣̅2 (𝑥)𝑢2 (𝑥)]𝑑𝑥 = 1

𝑥𝑑])𝑥( ∫[𝑔̅1 (𝑥)𝑣1 (𝑥) + 𝑔̅2 (𝑥)𝑣2
𝐿

()01

0

𝜕3
)𝑥( 𝜕 𝑢1
2
))𝑥( 𝑢( ] 𝑥𝜕 𝑘3 𝑥 −
𝜕
2
0
𝜕
)𝑥( 𝑢1
[ )𝑥( + 𝑣̅2
( ]0
𝑥𝑑 )
𝑥𝜕
)𝑥( 𝑢2
− 𝑐2

𝐿
0

و با انتگرالگیري جزء به جزء از رابطه باال و مرتبسازي میشود:

()09

)𝑥(𝑣𝜇 = )𝑥(𝑣 ∗ 𝑇
1)𝑣̅1 (0) = 0
2)𝑣̅ ′1 (0) = 0
𝑘2
)𝐿( 3)𝑣̅ ′′1 (𝐿) = (− 2 − ℎ3 ) 𝑣̅1 (𝐿) − ℎ2 𝑣̅ ′1
𝑐
4) ̅𝑣2 (0) = 0

= 𝐶4

1

= ∫ 𝑣̅1 (𝑥)[0

])𝑥( = ∫ [𝑣̅1 (𝑥) − 𝑐 2 𝑢′′′ 2 (𝑥)−𝑣̅1 (𝑥) 𝑘 2 𝑢′ 2
𝑥𝑑])𝑥( + [𝑣̅2 (𝑥)𝑢′1

0

𝐿

𝑥𝑑 ]))𝑥( 𝑛√∫0 [𝜙𝑛2 (𝑥)𝜆2𝑛 + (𝑐 2 𝜙 ′′′1.𝑛 (𝑥) + 𝑘 2 𝜙′1.𝑛 (𝑥)) (𝜙 ′1.

()00
پارامتر مجهول  𝐶4با است اده از معادله باال محاسبهشده و با
است اده از ضریب  𝐶4مود شکلهاي )𝑥( 𝑛 𝑢1.به ازاي مقدار ویژه-
هاي مختلف محاسبه میشود.
 -1-5آناليز مودال
با است اده از قاعده جداسازي متغیرها میتوان نوشت:
∞+

()04

)𝑥( 𝑟𝑢)𝑡( 𝑟𝜂 ∑ = )w(x. t
∞𝑟=−

17. Hermetic quasi-matrix
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∞+

با است اده از معادله ( )03و رابطه ( )04این معادله به دست میآید:

)𝑥( 𝑟𝑢1.
( )= ∑ 𝜂𝑟 (0
)
)𝑥( 𝑟𝑢2.

∞+

𝐿

)𝑥( 𝑟𝑢)𝑡( ̇𝑟𝜂 ∑ = )𝑡 𝑤(𝑥.
∞𝑟=−

()40

∞+

)𝑡 = 𝑇 ( ∑ 𝜂𝑟 (𝑡)𝑢𝑟 (𝑥)) + 𝑄(𝑥.
∞𝑟=−
∞+

()02

)𝑡 = ∑ 𝜂𝑟 (𝑡)𝜆𝑟 𝑢𝑟 (𝑥) + 𝑄(𝑥.

)𝜉( 𝑟𝜂𝑟 (0) = ∫ [𝑔(𝜉) 𝑢1.
0

1
𝜉𝑑)𝜉( + (𝑐 2 𝑢′′′1.𝑟 (𝑥) + 𝑘 2 𝑢′1.𝑟 (𝑥))𝑓 ′
𝑛𝜆

با انتگرال جزءبهجزء عبار ( )40را میتوان به این اور نوشت:

∞𝑟=−

𝐿

𝐿

()40

𝑟 𝜂𝑟̇ (𝑡) = 𝜂𝑟 (𝑡)𝜆𝑟 + ∫ 𝑞(𝜉. 𝑡) 𝑢1.𝑟 (𝜉)𝑑𝜉.

𝜉𝑑)𝜉( 𝑟𝜂𝑟 (0) = ∫ [𝑔(𝜉) + 𝜆𝑟 𝑓(𝜉)] 𝑢1.
0

0

… = ±1. ±2. ±3.

برخی از جمال رابطه ( )43با توجه به ویژگیهاي برداري
حذفشده و جواج نهایی بهاور زیر میباشد.

با است اده از تبدیل الپالس براي عبار ( )02میتوان نوشت:
()02

𝐿
)𝜂𝑟 (0
1
+
𝜉𝑑)𝜉( 𝑟∫ 𝑞̃(𝜉. 𝑠) 𝑢1.
𝑠 − 𝜆𝑟 𝑠 − 𝜆𝑟 0

)𝑡 𝜕𝑢(𝑥.
𝑡𝜕
}))𝑡 𝐿{𝑤(𝑥. 𝑡)} = 𝐿 {(𝜕𝑢(𝑥.
𝑥𝜕
∞+

∞𝑟=−
∞+
)𝑠𝑢̃(𝑥. 𝑠) − 𝑢̃(𝑥. 0
)𝑥( 𝑟𝑢1.
(
( )𝑠( 𝑟̃𝜂 ∑ = )
)
)𝑠 𝜕𝑢̃(𝑥.
)𝑥( 𝑟𝑢2.
∞𝑟=−
𝑥𝜕

با مساوي قرار دادن سمت چپ و راست مؤل ه اول معادله ( )01و
مرتبسازي آن ،میتوان به این اور نوشت:
)𝑠 𝑢̃(𝑥.
∞+

()09

)𝑢(𝑥. 0
)𝜂𝑟 (0
∑ +
)𝑥( 𝑢
𝑠
𝑟𝑠(𝑠 − 𝜆𝑟 ) 1.
∞𝑟=−

=

∞+

𝐿
1
[∑ +
)𝑥( 𝑟∫ 𝑞̃(𝜉. 𝑠) 𝑢1.𝑟 (𝜉)𝑑𝜉]𝑢1.
𝑠(𝑠 − 𝜆𝑟 ) 0
∞𝑟=−

و با تبدیل الپالس معکوس عبار ( )09این نتایج حاال میشود:
1
)𝑥( 𝑟(1 − 𝑒 𝜆𝑟𝑡 )) 𝑢1.
𝑟𝜆

∞+

𝑢(𝑥. 𝑡) = 𝑢(𝑥. 0) + ∑ 𝜂𝑟 (0) (−
∞𝑟=−
𝑡

∞+

𝐿
1
)𝑥( 𝑟+ ∑ [∫ (− (1 − 𝑒 𝜆𝑟 (𝑡−𝜏) )] ∫ 𝑄(𝜉. 𝜏) 𝑢1.𝑟 (𝜉)𝑑𝜉𝑑𝜏)𝑢1.
𝑟𝜆
0
0
∞𝑟=−

()43
) 𝜂𝑟 (0باید با توجه به شرایط اولیه معادله محاسبه گردد:
()48

L

∞+

)= ∑ {∫ [g(ξ

)𝑥( 𝑟𝑢})𝑡( 𝑟𝜂{𝐿 ∑ =

()01

)u(x. t

𝜂
)𝑠(̃
=
𝑟

با تبدیل الپالس از اپراتورهاي دی رانسیلی ( )03این نتیجه حاال
میشود:

()02

∞𝑟=−

)𝜕𝑢(𝑥. 0
)𝑥(𝑔
𝑡𝜕
) 𝑤(𝑥. 0) = (𝜕𝑢(𝑥. 0)) = ( ′
)𝑥( 𝑓
𝑥𝜕

0

u1.r (x)eλr t
λr

()44

∞r=−

}+ λr f(ξ)] u1.r (ξ)dξ

u1.r (x) t λ (t−τ) L
∫e r
∫ Q(ξ. τ)u1.r (ξ)dξdτ
λr
0
0

∞+

∑ +
∞r=−

معادله ( )44معادله جابهجایی جانبی هسته مرکزي میباشد و
عبار اول مربوط به پاست سیستم به ارتعاشا آزاد ناشی از
تحریی اولیه و عبار دوم پاست سیستم به ارتعاشا اجباري
ناشی از بارگذاري هارمونیی میباشد.
 -3تحليل عددی و نتايج
 -1-3بررسی و صحتسنجی عملکرد مدل
در این بخش ،نخست براي احتسنجی نتایج حاال از این
تحقیق ،به مقایسه نتایج مدل پیشنهادي با مدل ارائهشده توسط
( )0380 ،Jovanovichپرداخته میشود .در مدل این محقق تنها
انر میراگر ویسکوز پیچشی در کنترل ارتعاشا عرضی تیر لحاظ
شده است درحالیکه در این پژوهش حاضر ،به بررسی ارتعاشا
سیستم هسته مرکزي با مهاربند بازویی و میراگر ویسکوز و انر
نیروي محوري پرداخته شده است .براي احتسنجی سه سازه
مختلف در نظر گرفته شده است .در سازه اول انر سختی پیچشی
و بار محوري لحاظ نشده ،درحالیکه در سازه دوم سختی پیچشی
برابر 𝑁𝑚  𝐾𝑠 = 17.55و بار محوري برابر ا ر و در سازه سوم سختی
𝑁
پیچشی برابر  𝐾𝑠 = 17.55و بار محوري برابر 𝑁 𝑃 = 1376.76
𝑚
𝑠𝑁  𝑐𝜃 = 17.55است.
است .ویسکوز پیچشی در تمام سازهها برابر
𝑚
اگر انر سختی پیچشی انتهایی و نیروي محوري ناشی از جرم عضو
در معادله لحاظ نگردد ،مقادیر ویژه مدل پیشنهادي این مقاله با
مدل در مقاله  )0380( Jovanovichدقیقاً برابر میباشد .این در
حالی است که در روش محقق پیشین انر سختی پیچشی انتهایی
و نیروي محوري قابل ارزیابی نمیباشد .اما در مدل پیشنهادي ،انر
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سختی پیچشی و نیروي محوري بر فرکانس سیستم ( 2مد) لحاظ
و بهاور جدول ( )8گزارش شده است.

جدول  -5مشخصات ساختمان

جدول  -1مقايسه نتايج مدل پيشنهادی با مدل ارائهشده توسط
( )5415 ،Jovanovichبرای سازههای مختلف
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*

2

سطح مقطع هسته

A = 21.76m

سطح مقطع ستونها

Ac = 0.15m2

جرم مخصوص بتن

kg
ρc = 2400 3
m
4

ممان اینرسی هسته

فرکانس سازه اول
مدل پیشنهادي

()0380 ،Jovanovich

مد

-33.3361+0i

-33.3361+0i

8

-0.14732+1.6384i

-0.14732+1.6384i

0

-1.7474+10.7672i

-1.7474+10.7672i

0

I = 671.37m
11

مدول االستیسیته فوالد

Es = 2 × 10 Pa

مدول االستیسیته بتن

Ec = 2.482 × 1010 Pa

طول مهاربند بازویی

r = 16.6m
kg
m

جرم واحد طول هسته

m = 23116

-3.5790+31.2648i

-3.5790+31.2648i

4

جرم هسته

M = 32.36 × 105 kg

-4.5463+61.5761i

-4.5463+61.5761i

2

ارت اع سازه

L = 140m

()0380 ،Jovanovich

مد

سرعت موج برشی سازه

𝑚
𝑐 = 2.68 × 104
𝑠

-31.1125+0i

-

8

فرکانس طبیعی نامیرا

𝑧𝐻λ = 2.37

-0.1280+1.7195i

-

0

-1.6144+10.8881i

-

0

جدول  -3فرکانسهای مودهای اول تا سوم به ازای نسبت

-3.4416+31.2658i

-

4

سختی خمشی  N=0.5, N=1, N=2و ميرايی %14

-4.4706+61.5368i

()0380 ،Jovanovich

-5.8836+0i

-

8

-2.1262+4.1632i

-

0

-2.7533+25.7587i

-

0

-

4

مدل پیشنهادي

-4.183+55.8155i
𝑔𝑘

. 𝐴 = 0.01𝑚2. 𝐼 = 8.775 × 10−10𝑚4
3

𝑚

)Re(Hz

)Im(Hz

)Re(Hz

)Im(Hz

)Re(Hz

)Im(HZ

مد

8

-39824

29434

-39022

29291

-39034

29091

0

-09420

089120

-09980

009112

-49892

02900

0

-29212

119880

-19101

949322

-99203

81198

* 𝐿 = 1.8 𝑚 . 𝜌 = 7800

در ادامه با ارائه یی مدل عددي ،عملکرد ساختمان
موردبررسی قرار میگیرد .مدل موردنظر ،یی ساختمان  43طبقه
است و ارت اع هر طبقه  0/2متر میباشد .ساختمان داراي مهاربند
بازویی در ارت اع خود بوده و در طبقه آخر قرار دارد .مشخصا
سازه و ابعاد مربوط به هسته و طول مهاربند بازویی در جدول ()0
زیر نشان داده شده است (.)0331 ،Gamaliel

شکل  -5نما و پالن سازه

N=1

2

فرکانس سازه سوم
مدل پیشنهادي

N=2

N = 0.5

مد

فرکانس سازه دوم

جدول فوق مقدار ویژه فرکانسهاي اول تا سوم سیستم
موردنظر را نشان میدهد .مقادیر ویژه بدیناور محاسبه شده
است:
ابتدا ماتریس ضرایب حااله از شرایط مرزي مسئله (معادله
( ))81در فضاي نرمافزار متلب کدنویسی شده است .سپس
دترمینان ماتریس ضرایب محاسبهشده و معادله مطلوبه با جمال
غیرخطی حاال میگردد و با است اده از روش عددي (مولر) معادله
غیرخطی ریشهیابی میشود و ریشههاي مختلط (فرکانس سازه در
مودهاي مختلف) نتیجه میشود.
فرکانس سیستم یی عدد مختلط بوده و داراي قسمت
موهومی و حقیقی میباشد .در سیستم بدون میرایی قسمت
حقیقی فرکانس در تمام مودهاي فرکانسی برابر ا ر میباشد در
حالیکه با انر میرایی قسمت حقیقی داراي مقدار بوده و با افزایش
طول مهار بازویی این مقدار افزایش مییابد .مقدار بخش حقیقی
فرکانس مود دوم از فرکانس اول عدد بزرگتري میباشد .انر طول
مهار در افزایش مقدار حقیقی فرکانسی مودهاي باالتر بیشتر می-
باشد .افزایش مقدار موهومی باعث کنترل و کاهش دامنه نوسان
تغییر مکان جانبی سازه ناشی از ارتعاشا اجباري یا تحریی اولیه
سازه میگردد .البته قدر مطلق مقادیر ویژه بزرگاي فرکانس
مختص مُد موردنظر بوده و کمیتی است معرف میزان سختی یا
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نرمی سازه و پاست غالب سازه در مدهاي نخست سازه با فرکانس-
هاي پایینتر نمود پیدا میکنند .درحالیکه تانژانت معکوس نسبت
مؤل ه هاي موهومی به حقیقی مقدار ویژه ،معرف زاویه فاز حاکم
بین دو مُد سازه بوده و آن کمیتی است که اختالف فاز زمانی وقوع
بین مُدها را نشان میدهند .بهطور مثال اختالف فاز  πبین دو مُد
سبب عملکرد مخالف هم آنها میشود ،یعنی جابهجاییهاي در
یی مُد میتواند توسط جابهجاییهاي مُد دیگر کاسته شده و حتی
خنثی شود.

شکل  -3بردارهای مودی چهار فرکانس اول مدل به ازای طول
مهار  r=16.6mبا ميرايی %14

 -5-3بررسی ارتعاشات اجباری ناشی از بار هارمونيک
در این بخش ،با است اده از مقادیر ویژه و بردارهاي مودي
مسئله و معادله ( )44تغییر مکان جانبی -برش -لنگر پایه سازه
تحت بارگذاري هارمونیی بررسی میشود .مشخصا بارگذاري
هارمونیی موردنظر براي بررسی عملکرد سازه بهاور زیر است:
()42

جدول  -0مشخصات مدل به ازای طول مهار بازويیهای مختلف
00942

8292

88922

82902

82902

82902

829908

14922

40941

392

8

0

00942

8292

88922

𝑔𝑘 . M = 32.36 × 105

kg
m

*

)𝑚( 𝑟
𝑠𝑁
𝑚

Cd = 2Mωξ × 106
8

2

Ec I
2Ac Es r 2

=N

𝑚𝑠𝑁 Cθ = 2r Cd × 10

)𝑚( 𝑟
*

ξ = 10%. ω = 2.37Hz. m = 23116

شکل  -0تغيير مکان جانبی بام برای نسبت سختی خمشی
 N=0.5, N=1, N=2و ميرايی  %14تحت بار هارمونيک

با توجه به شکل ،تغییر مکان جانبی بیشینه به ازاي مقادیر
 N=0.5 ،N=2 ،N=1بهترتیب برابر  3/229و  3/28و  3/093متر
میباشد .در واقع با افزایش طول مهار بازویی و بهعلت کاهش
نسبت سختی هسته مرکزي به ستون پیرامونی کاهش قابلتوجهی
در تغییر جانبی سازه مشاهده میشود.

) 𝑓𝑥 𝑄(𝑥. 𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜛𝑡)𝛿(𝑥 −
1
𝑚 𝐴 = 𝑚 × 𝑔. 𝜛 = 3 𝐻𝑧 . 𝑥𝑓 = 20
2

 -1-5-3اثر طول مهار بازويی بر ارتعاشات اجباری ناشی از
بار هارمونيک
در اینجا انر طول مهار بازویی و نسبت سختی هسته مرکزي
به سختی ستونهاي پیرامونی بر کنترل تغییر مکان جانبی سازه
تحت بارگذاري هارمونیی بررسی میشود .به این منظور مدل
موردنظر به ازاي طول مهار بازویی مت او و میرایی نابت %83
بررسی میگردد .در جدول ( )4ضریب ویسکوزیته و نسبت سختی
هسته مرکزي بهسختی ستونهاي پیرامونی و فرکانسهاي سازه
در مودهاي اول تا سوم ارائه گردیده است.

شکل  -2درصد جانبی نسبی طبقات برای نسبت سختی خمشی
 N=0.5 ،N=2 ،N=1و ميرايی %14
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جابهجایی نسبی حداکثر به ازاي میرایی  N=2و  N=1و
 N=0.5بهترتیب برابر  %2110و  %3/4299و  %3/0429و براي
سیستم بدون میرایی  %3/02میباشد .افزایش طول مهار بازویی و
کاهش نسبت سختی هسته مرکزي به ستونهاي پیرامونی تأنیر
زیادي در کاهش جابهجایی نسبی سازه در مقایسه با سیستم بدون
میراگر دارد.
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شکل ( )2همانطور که مشخص است لنگر پایه سیستم بدون
دمپر 81در مقایسه با سیستم با حضور میراگر و سختی ستونهاي
پیرامونی عدد بزرگتري و برابر  3.8 × 109 N. mمیباشد .لنگر پایه
به ازاي مقادیر  N=0.5 ،N=2 ،N=1با میرایی  %83بهترتیب برابر
 1.869× 109 N. m ،2.156 × 109 N. mو 1.509 × 109 N. m
میباشد .بیشینه لنگر در طبقه بام براي سیستم بدون میرایی با
توجه به شرایط مرزي مسئله ا ر بوده ،درحالیکه براي سیستم
با مهار بازویی و میراگر برابر با لنگر مقاوم ایجادشده توسط سختی
ستونهاي پیرامونی و میراگر میباشد.
جدول  -2مقايسه درصد کاهش جابهجايی نسبی جانبی و برش
و لنگر طبقات به ازای مقادير نسبت سختی با ميرايی  14درصد
نسبت
سختی
خمشی

دراد کاهش
دری ت89
نسبت به حالت
بدون میرایی

دراد کاهش
برش بیشینه
نسبت به حالت
بدون میرایی

دراد کاهش
لنگر بیشینه
نسبت به حالت
بدون میرایی

N=2

%20

%02

%40

N=1

%20

%02

%28

N = 0.5

%20/2

%21

%29

شکل  -1بيشينه برش طبقات به ازای نسبت سختی خمشی
( )N=0.5, N=1, N=2و ميرايی %14

برش پایه سیستم بدون دمپر در مقایسه با سیستم با حضور
میراگر و سختی ستونهاي پیرامونی عدد بزرگتري است .با توجه
به شرایط مرزي مسئله باید برش در طبقه بام برابر ا ر باشد که
همینطور است.

مطابق جدول فوق افزایش طول مهار بازویی تأنیر قابلتوجهی
در کاهش مقادیر برش و لنگر و پایه و جابهجایی نسبی طبقا
دارد.
 -5-5-3اثر بار محوری ناشی از جرم هسته مرکزی و ستون-
های پيرامونی بر ارتعاشات اجباری ناشی از بار هارمونيک
همانند فرکانس و مود شکل و جابهجایی سازه ،نیروي محوري
نیز پارامتري مؤنر بر رفتار دینامیی سازه میباشد .در این بخش
انر نیروي محوري بر فرکانس و جابهجایی نسبی سازه موردبررسی
قرار میگیرد .نیروي وزن که متشکل از هسته مرکزي و ستونهاي
پیرامونی میباشد به این اور محاسبه میشود و انرش بهاور
بار محوري در طبقه بام بر روي سازه اعمال میگردد .نیروي
محوري سازه به این اور محاسبه میشود.
نیروي محوري ناشی از وزن هسته مرکزي:
𝑁 p1 = M × g = 3.1735 × 107

نیروي محوري ناشی از وزن ستونهاي پیرامونی:
𝑁 p2 = 2ρAc Lg = 3.2124 × 106

شکل  -1بيشينه لنگر طبقات بهازای نسبت سختی خمشی
 N=0.5 ،N=2 ،N=1و ميرايی %14

نیروي محوري کل سازه:
𝑁 p = 3.4947 × 107

18. Damper

19. Drift
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جدول  -1فرکانسهای مودهای اول تا سوم به ازای طول مهار
بازويی  r=16.6mو ميرايی  %14با اثر نيروی محوری
مد

)Re(Hz

)Im (Hz

8

-39022303

29241903

0

-09900210

00918943

0

-19109841

94933801

*

= 16.6 𝑚. ξ = 10. p = 3.4947 × 107 N

*r

با مقایسه جدول ( )0و ( )2مشخص است که لحاظ نیروي
محوري باعث تغییرا در فرکانس مودهاي مختلف میگردد.

شکل  -14لنگر طبقات برای ميرايی  %14و نسبت خمشی N=1

بدون نيروی محوری و با اثر نيروی محوری
جدول  -1مقايسه برش و لنگر بيشينه و جابهجايی نسبی جانبی
سازه در حالت اثر بار محوری تحت بارگذاری هارمونيک

شکل  -1درصد جابهجايی نسبی طبقات برای ميرايی  %14و
نسبت خمشی  N=1بدون نيروی محوری و با اثر نيروی محوری

شکل  -1برش طبقات برای ميرايی  %14و نسبت خمشی N=1

بدون نيروی محوری و با اثر نيروی محوری

Mmax

Vmax

Drift max

89129

08930

%39429

بدون نیروي محوري

89930

08922

%39418

با انر نیروي محوري

%8929

%0992

%0949

دراد اختالف

مطابق جدول ( )2لحاظ انر محوري (ناشی از وزن محاسبا )
در محاسبا  ،باعث افزایش مقادیر برش و لنگر بیشینه و جابهجایی
نسبی طبقا میگردد.
 -0نتيجهگيری
پژوهش انجامشده پیرامون تحلیل سیستم هسته مرکزي با
مهاربند بازویی و میراگر ویسکوز با انر نیروي محوري بر مبناي
روش نیمهتحلیلی سري فوریه با تعریف اپراتور دی رانسیلی در
فضاي هیلبر است .اهم نتایج بهدست آمده در این تحقیق ،به
شرح زیر است:
 )8اغلب پژوهشهاي پیشین بر مبناي روشهاي عددي استوار
بود .درحالیکه در این پژوهش از روش نیمهتحلیلی براي حل
معادله حاکم است اده شده است .این روش دقت بیشتري دارد.
همچنین روابط اریحی براي محاسبه بردارهاي مودي و تغییر
مکان جانبی سازه بهدست آمده است.
 )0افزایش طول مهار بازویی باعث کاهش نسبت سختی خمشی
هسته مرکزي به ستونهاي پیرامونی گردید .این راهکار براي
کاهش و کنترل جابهجایی نسبی طبقا مطلوج است.
 )0نتایج تحلیل سازه موردبررسی نشان داد که افزایش دراد
میرایی میراگر ویسکوز تأنیر قابلمالحظهاي در کاهش جابه-
جایی نسبی جانبی طبقا و برش پایه و لنگر پایه تحت بار
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 بهگونهاي که افزایش میرایی میتواند.هارمونیی داشته است
 دراد تغییر مکان جانبی طبقا را در این سازه کاهش22 تا
.دهد
) لحاظ نمودن نیروي محوري (ناشی از وزن هسته مرکزي و4
ستونهاي پیرامونی) با افزایش قسمت حقیقی و کاهش قسمت
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%0/2 ) لحاظ انر نیروي محوري در معادله مربوطه باعث ت او2
 لنگر%0  در برش پایه و%0 تغییر مکان جانبی نسبی طبقا و
.پایه تحت بارگذاري هارمونیی شده است
البته جهت تعمیم و کلیت یافتن این نتایج الزم است که سازههاي
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1. Introduction
Achieving efficient methods to protect the structure against forces such as wind and earthquake is one of
the first steps in the design of structures and has led to the provision of structural control systems. Structural
control systems include three systems, active control, passive control and semi-active control. (Spencer Jr et al.
2003), (Mulligan et al. 2007). The outrigger system with the viscous damper, was proposed by, (Gamaliel, 2008)
and its effect on tall structures was investigated, (O'Neill, 2006) showed that the use of damper and increasing
damping in the outrigger system in proportion to increasing the stiffness and dimensions of the structure.
(Farzad et al. 2019) has also used ultrasonic algorithms to determine the optimal position of outrigger system
in tall steel frames. Experimental and analytical researches also show that the use of outrigger system is
effective in reducing the lateral displacement of tall structures. (Tan et al. 2012), (Deng et al. 2014).
(Jovanovich, 2011) Used the Fourier series method in Hilbert space to investigate the transverse vibrations
of the beam with boundary conditions of linear viscosity.
In this paper, the vibrations of the structure and the effect of central core system with the damped arm
brace using axial load (due to the mass of the central mass) in the control of lateral displacement due to
harmonic loading are investigated. Previous studies have not considered the effect of perimeter columns
stiffness and the effect of axial force on frequencies and lateral displacement of the structure, and for solving
the partial differential equation governing the problem, the Fourier series method is used to define the
differential operator in Hilbert space.

2. Methodology
2.1. Central core system with outrigger and viscous damper with axial load effect

Fig 1. Central core system with outrigger and viscous damper with axial force effect
* Corresponding Author
E-mail addresses: a.taherkhani@edu.ikiu.ac.ir (AmirHossein Taherkhani), mafshar@eng.ikiu.ac.ir (Majid Amin Afshar).
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𝜕2 𝑢(𝑥.𝑡)
𝜕2 𝑡

+ 𝑘2

𝜕2 𝑢(𝑥.𝑡)
𝜕2 𝑥

𝜕4 𝑢(𝑥.𝑡)

+ 𝑐2

𝜕4 𝑥

(1)

= 𝑞(𝑥. 𝑡)

Equation (1) is the differential equation of buckling of a console-beam in dynamic mode with axial load effect.
In relation (1) (t) represents time, (u) is the displacement of the core, q(x,t) is the shear force per unit on the
core .
𝑃

In the equation (1) 𝑘 2 =

𝑚

, 𝑐2 =

𝐸𝐼
𝑚

.

The boundary conditions of the problem are as follows:
𝑢(0. 𝑡) = 0.

𝜕𝑢(0.𝑡)
𝜕𝑥

= 0.

𝜕2 𝑢(𝐿.𝑡)

In the equation ℎ1 =

𝜕2 𝑥
𝑘𝜃
𝐸𝐼

= −ℎ2

, ℎ2 =

𝐶𝜃
𝐸𝐼

𝜕𝑢(𝐿.𝑡)
𝜕𝑥

. ℎ3 =

− ℎ1

𝑝
𝐸𝐼

𝜕2 𝑢(𝐿.𝑡) 𝜕3 𝑢(𝐿.𝑡)
𝜕𝑥𝜕𝑡

.

𝜕3 𝑥

= −ℎ3

𝜕𝑢(𝐿.𝑡)

(2)

𝜕𝑥

, 𝐶𝜃 = 2𝑟 2 𝐶𝑑 . 𝐾𝜃 = 2𝑟 2 𝐾𝑠 . According to Riley’s theory: 𝐶𝑑 = 2𝑀𝜔𝜉.

The initial conditions of the problem are as follows:
𝜕𝑢(𝑥.0)

𝑢(𝑥. 0) = 𝑓(𝑥).

𝜕𝑡

(3)

= 𝑔(𝑥)

Using the variable separation technique, differential equation (1) is written in the form of equation (4) and
boundary conditions (2) are written in the form of equation (5).
𝑐2

𝑑 4 𝜑(𝑥)
𝑑4 𝑥

+ 𝑘2

𝜑(0) = 0.

𝑑 2 𝜑(𝑥)
𝑑2𝑥

𝑑𝜑(0)
𝑑𝑥

(4)

+ 𝜆2 𝜑(𝑥) = 0

= 0.

𝑑 2 𝜑(𝐿)
𝑑2𝑥

= (−ℎ1 𝜆 − ℎ2 )

𝑑𝜑(𝐿) 𝑑 3 𝜑(𝐿)

.

𝑑𝑥

𝑑3𝑥

= −ℎ3

𝑑𝜑(𝐿)

(5)

𝑑𝑥

The roots of the equation (relation (6)) of the linear differential are calculated.
−𝑘 2 +√𝑘 4 −4𝑐 2 𝜆2 𝑖

𝑓1.3 = ±√

2𝑐 2

−𝑘
. 𝑓2.4 = ±√

2 −√𝑘 4 −4𝑐 2 𝜆2 𝑖

(6)

2𝑐 2

The relation of (7) eigenvectors is a problem and is established for different eigenvalues.
(7)

𝜑(𝑥) = 𝐶4 (𝐷1 𝑒 𝑓1𝑥 + 𝐷2 𝑒 −𝑓1 𝑥 + 𝐷3 𝑒 𝑓2𝑥 + 𝑒 −𝑓2 𝑥 )
Equation (8) defines 𝑇 = (

0

𝜕3

𝜕

−𝑐 2 3 −𝑘 2
𝜕𝑥
𝜕 𝑥
)as

𝜕
𝜕𝑥

0

the orthogonal operator and 𝑇 ∗ = (

0

−

𝜕3
𝜕
𝑐 2 3 +𝑘 2
𝜕𝑥
𝜕 𝑥

𝜕
𝜕𝑥

) as the
0

orthogonal operator conjugate in Hilbert space and the principle of interval multiplication of vectors .The
coefficient 𝐶4 is calculated to calculate eigenvectors for eigenvalue.
𝐶4 =

1

(7)

𝐿

2 (𝑥)𝜆2 +(𝑐 2 𝜙′′′
2 ′
′
√∫0 [𝜙𝑛
𝑛
1.𝑛 (𝑥)+𝑘 𝜙 1.𝑛 (𝑥))(𝜙 1.𝑛 (𝑥))]𝑑𝑥

Equation (9) is the lateral displacement equation of the central, and the first expression is the response of
the system to the free vibration of the initial excitation is the response to the forced vibrations due to harmonic
loading.
𝐿

𝑢(𝑥. 𝑡) = ∑+∞
𝑟=−∞{∫0 [𝑔(𝜉) + 𝜆𝑟 𝑓(𝜉)] 𝑢1.𝑟 (𝜉)𝑑𝜉 }

𝑢1.𝑟(𝑥)𝑒 𝜆𝑟 𝑡
𝜆𝑟

+ ∑+∞
𝑟=−∞

𝑢1.𝑟(𝑥)
𝜆𝑟

𝑡

𝐿

∫0 𝑒 𝜆𝑟(𝑡−𝜏) ∫0 𝑄(𝜉. 𝜏)𝑢1.𝑟 (𝜉)𝑑𝜉𝑑𝜏

(9)

3. Results and discussion
3.1. Investigation of forced vibrations caused by harmonic loading
Here, by presenting a numerical model, the forced vibrations of a 40-story building and the height of each
floor are 3 meters, under the harmonic load as follows.
1

𝑄(𝑥. 𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜛𝑡)𝛿(𝑥 − 𝑥𝑓 ). 𝐴 = 𝑚 × 𝑔. 𝜛 = 3 𝐻𝑧 . 𝑥𝑓 = 20 𝑚
2

(10)
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3.1.1. Effect of axial load due to mass of central ore and perimeter columns on forced vibrations due to
harmonic load
In this section, the effect of axial force on relative displacement is investigated. The weight force, which
consists of the central core and the surrounding columns, is calculated in this way and the effect is applied as
an axial load on the roof on the structure.
Table 1. Model specifications for different outrigger lengths
kg

For: ξ = 10%. ω = 2.37Hz. m = 23116 . M = 32.36 × 105 kg
m
. p = 3.4947 × 107 N
r = 11.76m
Cd
Cθ
N=

15.36 × 106

Ns
m

r = 16.6m
15.36 × 106

Ns
m

r = 23.47m
15.36 × 106

Ns
m

42.48 × 108 Nsm

84.65 × 108 Nsm

169.21 × 108 Nsm

2

1

0.5

Ec I
2Ac Es r 2

Fig. 1. Comparative displacement and moment and shear diagrams for damping 10% and flexural ratio N=1 with axial
force effect

Table 1. Compression of maximum shear and moment and comparative lateral displacement of the structure in axial load
effect mode under loading
For N = 1. 𝜉 = 0.1

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑚𝑎𝑥

No axial load (P=0)

0.469%

21.03MN

1.869 GN

With axial load

0.481%

21.67MN

1.903 GN

Percentage difference

2.49 %

2.95%

1.79 %

According to the above figure and table, it is clear that considering the effect of axial force has increased the
maximum values of comparative displacement and moment and shear the base of the floors in the building.

4. Conclusions
The research is based on the analysis of the central core system with outrigger and viscous damper with
axial force effect base on the Fourier series semi-analytical method, which is defined by the differential
operator in Hilbert space.
1) Increasing the arm restraint length, which reduces the stiffness ratio of the central core to the
surrounding columns, is a good way to reduce and control the relative displacement of the floors.
2) Applying of axial force (due to the weight of the central core to the surrounding columns) is associated
with an increase in the imaginary part of the system mode frequencies.
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3) Applying of axial force in the relevant equation has caused a difference of 2.5% relative lateral
displacement of the floors and 3 % in the base shear and 2% in the base moment under harmonic
loading
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