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اي که آزادانه  هاي یک استوانه دایرهجدایش گردابهدر این مقاله، کنترل غیرفعال و فعال ارتعاشات ناشی از 
جاذب  است.  کند، توسط جاذب انرژي غیرخطی مورد مطالعه قرار گرفتهدر جهات طولی و عرضی نوسان می

در داخل استوانه مرتعش متصل  شده که    لیتشک  یرخطیفنرغ  کیو    راگریجرم، م  کیاز    یرخطیغ  يانرژ 
نوسانات استوانه کاهش  آن    جهیکرده که در نت   دایبه جرم جاذب انتقال پ  استوانه  یارتعاش  ي. انرژ شودمی

به منظور بررسی هر چه بهتر اثربخشی روش کنترلی ارائه شده، نتایج براي چهار عدد رینولدز    .کندپیدا می
Reواقع در ناحیه قفل شدگی فرکانسی   85, هاي  سازيیهارائه شده است. با توجه به شب  =100 ,95 ,90 

)عددي، پارامترهاي بهینه شده براي جاذب غیرفعال برابر با   ,  ,  ) (0.2,0.037,0.3)β γ ζ در نظر گرفته    =
هاي جاذب انرژي فعال  شود که در تمامی اعداد رینولدز بررسی شده، سیستمشود. در ادامه مشاهده میمی

انرژي غیرفعال عملکرد بهتري در کاهش   هاي استوانه  ارتعاشات ناشی از جدایش گردابهنسبت به جاذب 
 گذارند.  دایروي از خود به نمایش می
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 In this paper, passive and active vortex-induced vibration control of a circular cylinder 
that oscillates freely in longitudinal and transverse directions is investigated by 
utilization of nonlinear energy sink. The nonlinear energy sink is composed of a mass, 
a damping and a nonlinear spring that attaches inside of vibrating cylinder. The 
vibrational energy of the main cylinder is transferred to the adsorbent mass, thereby 
reducing the cylinder oscillations. The effectiveness of the proposed control method, 
numerical results are presented for four Reynolds numbers located in the lock-in region, 
Re 85,  90, 95, 100= . According to the numerical simulations, the optimized parameters 
for the passive nonlinear energy sink are considered equal to ( ,  ,  ) (0.2,0.037,0.3)β γ ζ =
It can be seen that at all Reynolds numbers, active nonlinear energy sink perform better 
than passive energy absorbers in reducing vortex-induced vibrations. 
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  مقدمه -  1
هاي کنترل غیرفعال  ) یکی از روشNES(  1انرژي غیرخطیجاذب  

ارتعاشات سازه انوع اي میدر کاهش  ارتعاشات  در کاهش  باشد که 
استسازه شده  گرفته  بکار  حالت ]1[   ها  غیرخطی  انرژي  جاذب   .

ها باشند که در آنتوسعه یافته میراگرهاي جرمی تنظیم شونده می
شده خطی  فنر  جایگزین  غیرخطی  فنر   فنر   وجود.  ] 2[  استیک 

 باشد   نداشته  ثابتی  طبیعی   فرکانس  NES که  شودمی  باعث  غیرخطی
-می  حفظ  فرکانسی  تروسیع  رنج  در   را  خود  عملکرد  دلیل  همین  به

یک در مجموع، جاذب انرژي غیرخطی از یک جرم، میراگر و    .کند
فنرغیرخطی تشکیل شده که به جرم اصلی سازه که در حال ارتعاش 

متصل میمی جاذب  باشد  جرم  به  اصلی  بدنه  ارتعاشی  انرژي  شود. 
-انرژي انتقال پیدا کرده که در نتیجه آن جرم جاذب نیز ارتعاش می

نتیجه آن می ارتعاشات بدنه اصلی را مشاهده  کند. در  توان کاهش 
-) یکی از شاخهVIV(  ۲. ارتعاشات ناشی از جدایش گردابه]3[  نمود

جریانه از  ناشی  ارتعاشات  اصلی  واسطه FIV(  ۳اي  به  که  بوده   (
استوانهتطابق فرکانس جدایش گردابه اي در معرض هاي یک سازه 

هاي افتد. این پدیده در پایهجریان با فرکانس طبیعی آن، اتفاق می
تواند باعث خستگی شود که میهاي دریایی به وفور مشاهده میسازه

ارتعاشات . در نتیجه کاهش  ] 5,  4[   و به تبع آن شکست آن بشود
هاي غیرفعال و فعال مورد ناشی از جدایش گردابه توسط انواع روش

هاي غیر فعال روش  . ]7,  6[  استتوجه بسیاري از محققان قرار گرفته
.  ] 8[  بسیار زیادي براي کاهش ارتعاشات ناشی از جریان وجود دارد 

بطور هاروش و  نداشته  خارجی  انرژي  منبع  به  نیازي  فعال  غیر  ي 
تري دارند. هاي کنترل فعال پیاده سازي سادهمعمول نسبت به روش
روش وجود،  این  کاري با  شرایط  در  تنها  غیرفعال  کنترل  هاي 

می واقع  مؤثر  مؤثر  بخصوصی  کاهش  براي  واقع،  در  ، VIVشوند. 
کنترل غیرفعال (مانند تعداد، اندازه، هاي  هاي فیزیکی سیستمویژگی

اي؛ هاي کرهگیگام و الگوي نوارهاي مارپیچ؛ تعداد و ارتفاع برآمده
صفحه حمله  زاویه  و  فاصله  موقعیت،  زبري،  پهنا،  جداساز؛  هاي 

بایست موقعیت، نوع پوشش و پیکره بندي زبرکننده سطح؛ و ...) می 
ییر این مشخصات فیزیکی از قبل تعیین شوند، که پس از آن امکان تغ

اي و محیطی، بسیار سخت یا غیر ممکن با توجه به تغییر شرایط سازه
ابزارهاي کنترل  می باشد. بعالوه تغییر هندسه سازه با اضافه کردن 

تأثیر بسیار مثبتی داشته ولی    FIVغیرفعال با وجود اینکه در کاهش  
منجر به افزایش تواند با برهم زدن میدان جریان در اطراف سازه، می 

نیروي پساي وارد بر سازه شود. همچنین ابزارهاي دیگر کنترل غیر 
فعال نظیر میراگرهاي متداول، بطور معمول تنها در نزدیکی فرکانسی  

باشند و باعث افزایش وزن اند کارآمد میکه بر اساس آن طراحی شده

 
1 Nonlinear Energy Sink 
2 Vortex-induced Vibration 
3 Flow-induced Vibration 

ولد  هاي کنترل دیجیتال و تا توسعه سیستمب   شوند.نهایی سیستم می
بیشتر مورد توجه   VIVکنترل فعال  سنسورها و عملگرهاي مختلف، 

انرژي توسط قرار گرفت. این روش از طریق وارد کردن مستقیم  ها 
دهند.  جریانی را تغییر می   -عملگرها به سیستم، رفتار سیستم سازه

فعال   روش  VIVکنترل  خالف  انرژي بر  منبع  به  غیرفعال،  هاي 
شاشات خارجی و تولید تغییرات مطلوب در خارجی براي غلبه بر اغت

سازه دارد.    جریانی-سیستم  دلیل سیستمنیاز  به  فعال  کنترل  هاي 
از سیگنال بازخورد اي و قابلیت تطبیق با شرایط سازه  ٤بهره بردن 

تواند اثربخشی خود را در  ؛ در نتیجه میمحیطی جدید را دارا بوده
به تازگی در کاهش  جاذب انرژي غیرخطی  شرایط جدید حفظ کند.  

 لی   است. بطور مثالارتعاشات ناشی از جریان مورد توجه قرار گرفته
ارتعاشات  همکارانش،  و االستیک  کاهش  دو   سیستم  یک  در  آیرو 

  آنها.  ] 9[  کردند  بررسی  غیرفعال  انرژي  جاذب  از  استفاده   با  را  بعدي
 و  تجربی  طور  به  تواند  می  غیرخطی  انرژي  جاذب  که  کردند   مشاهده
  آن،   از  پس .  بخشد  بهبود  را  االستیک  آیرو   سیستم  یک   پایداري  تئوري

استوانه پشت   چند  جریان  از  ناشی  ارتعاشات  همکارانش،  و  ٥کور توم
هم مورد   غیرفعال  غیرخطی  انرژي  منبع  یک  از  استفاده  با  را  سر 

 که   دهد  می  نشان  آنها  محاسباتی  مطالعه.  ]10[  بررسی قرار دادند
آرام   هااستوانه  نوسانات  با   توجهی  قابل  طور  به  تواند  می  در جریان 
یابد. محمود    NES  پارامترهاي  مناسب  مقادیر   همکاران،  و  کاهش 

جدایش    از  ناشی  ارتعاشات  کاهش در  را  غیرخطی  انرژي  جاذب  تأثیر
  توجهی  قابل  نتایج .  ]11[  کردند   بررسی  دایروي  استوانه  یک  گردابه

 که   هرچند   آمد،   دست  به  آنها  مطالعه  در   NES  اثربخشی  مورد  در
 و  محمود  و  همکاران،  وتومکور  توسط شده  انجام تحقیقاتی  کارهاي 

 سرعت جریان  یک  به  محدود  در هر دو مورد  VIV  کاهش  در  همکاران
به   باشد.می  مشخص غیرخطی در کاربردهاي معمول  انرژي  جاذب 

یري کردن شود. ولی به دلیل جلوگسطح خارجی بدنه سازه متصل می 
مورد   FIVاز برهم زدن جریان حول استوانه، هنگامیکه براي کاهش  

می قرار  دراستفاده  می  گیرد  نصب  استوانه  داخلی    شود.قسمت 
می مشخص  شده  بیان  مطالب  از  که  انرژي همانطور  جاذب  شود، 

غیرخطی تنها بصورت غیرفعال در کاهش ارتعاشات ناشی از جریان 
قرار   استفاده  نتیجه  است.گرفتهمورد  حاضر    در  مقاله  اصلی  هدف 

هاي انرژي غیرخطی بصورت فعال در کاهش نوسانات  توسعه جاذب
به همین  که در معرض جریان قرار دارد، می  استوانه دایروي باشد. 

کنترل از  مناسب منظور  نیروي  محاسبه  منظور  به  هوشمند  کننده 
مابین جرم   استفاده شده که توسط یک عملگر که  VIVبراي کاهش  

 گردد. اصلی و جرم جاذب نصب شده است، اعمال می

4 Feedback signal 
5 Tumkur 
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هاي دریایی بکار گرفته شود  تواند در سازهمی  NESاگر چه سیستم  
بکارگیري مستقیم روش ارائه شده در   مقاله حاضرولی هدف اصلی  

سیستم نیست.  زمینه  جریان این  از  ناشی  ارتعاشات  کنترل  هاي 
بایست بسته به کاربرد  که حتماً میکاربردهاي بسیار متنوعی داشته  

مورد نظر تغییرات الزم جهت پیاده سازي علمی آن صورت پذیرد. 
بطور کلی هدف تحقیق حاضر، کاهش ارتعاشات ناشی از جریان هر 

به واسطه ریزش گردابه ارتعاش گونه سازه در معرض جریان که  ها 
میمی میکند  مثال  عنوان  به  مبدلباشد.  به  حرتوان  ارتی،  هاي 

نیروگاه سیستم کننده  خنک  هستههاي  المانهاي  سوخت اي،  هاي 
ها، خطوط برق و بطور کلی هر  هاي بلند، دودکشراکتورها، ساختمان

واسطه سازه به  و  داشته  قرار  آب  یا  هوا  جریان  معرض  در  که  اي 
 . ]14-12[کند، اشاره نمود ها ارتعاش می جدایش گردابه

هاي کاهش ارتعاشات ناشی از جریان در یکی از کاربردهاي سیستم
سازهلوله در  استفاده  مورد  انتقال هاي  براي  عمدتاً  که  دریایی  هاي 

باشد. امکان نصب  گیرند، میهاي نفتی مورد استفاده قرار میفرآورده
باشد. از اینرو پیشنهاد ها میسر نمیابزارهاي کنترلی در داخل این لوله 

روش   از  بکارگیري  صورت  در  (تنها  لوله  NESنویسندگان  هاي در 
لوله در  لوله  سیستم  از  استفاده  می PIP(  6انتقال)  .  ] 15[باشد  ) 

بیرونی) نیز به دفعات مورد  نصب    بصورت خارجی (  NESهاي  سیستم
می قرار  همکاران  استفاده  و  تیان  مثال  عنوان  به  از   ] 16[گیرند. 

کاهش    NESسیستم   در  است،  شده  نصب  خارجی  بصورت  که 
اند (شکل  تهباشد، بهره گرفارتعاشات یک صفحه که به شکل بال می 
چرخشی که   NESاز  ]17[*). در تحقیق دیگري، سعید و همکاران 

براي ارتعاشات    بر روي بخش فوقانی سازه نصب شده است  کاهش 
همچنین    .یک مدل آزمایشگاهی ساختمان دو طبقه استفاده کردند

 NESنترل  از سیستم ک  ]19,  18[ ژائو و همکاران و ژو و همکاران  
 در مجموع   براي کاهش ارتعاشات یک لوله انتقال سیال بهره گرفتند.

سازي رود که براي پیادهاي به شمار میپایه  حاضر یک تحقیق  تحقیق
-هاي دریایی به جنبهبایست با کمک مهندسین سازهعلمی حتماً می

 هاي علمی آن با جزئیات بیشتري پرداخته شود. 
 

 حاکممعادالت اساسی  -   2
 حرکت ارتعاشی استوانه - 2-1

دایره استوانه  یک  جریان  پیکربندي  درجه شماتیک  دو  با  اي صلب 
نشان داده    1هاي االستیک قرار گرفته در شکل  آزادي که بر روي پایه

هاي با طول بلند،  بعدي از استوانهمدل دو  براي ارائه یک    شده است.
کنند.  مرتعش لحاظ می برشی از مقطع استوانه را بصورت یک مدل  

توان بصورت یک ها با طول بلند را میدر واقع وضعیت االستیک میله
است (بستر االستیک) استوانه صلب که بر روي فنر و دمپر قرار گرفته

استوانه در این وضعیت، نیروهاي ناپایداري را بر اثر   سازي کرد. مدل

 
6 Pipe in pipe 

محور   جهت  در  آزاد  می  xجریان  حرکت  متحـمل  باعث  که  شود 
جهات   در  میمی  yو    xاستـوانه  استوانه  یک شود.  بصورت  تواند 

xهاي فنر دمپر با وجود سختی-فنر-سیستم ساده جرم yk k k= =  
xو ضرایب میرایی   yc c c= بصورتی که در ادامه آورده شده است    =

 : ]20[ مدلسازي شود

D( ) / ,x F cx kx m= − −   )1(  

L( ) / ,y F cy ky m= − −   )2(  
 

و    LFمجموع جرم سیستم بر واحد طول،    mکه در معادالت باال،  
DF   نیروهاي وارد شده از طرف جریان در جهات عمود بر جریان و

می جریان  جهت  همچنین،  در  جابجایی،    xو   x،xباشند.  بیانگر 
هاي  بیانگر کمیت  yو   y،yسرعت و شتاب استوانه در جهت جریان و 

 باشند. مربوطه در جهت عمود بر جریان (عرضی) می 
 

 
شماتیک پیکربندي جریان یک استوانه صلب دایروي با دو  - 1شکل 

 درجه آزادي بر روي بستر االستیک 
 

 جاذب انرژي غیرخطی غیرفعال - 2-2
سازي ریاضی جاذب انرژي غیرخطی غیرفعال  در این بخش نحوه مدل

-به منظور کاهش نوسانات ناشی از جریان استوانه دایروي ارائه می
جاذب کوچک  شود.  جرم  یک  بصورت  غیرفعال  داخل  انرژي  در  تر 

استوانه اصلی بوده که توسط یک فنر غیرخطی و میراگر به استوانه 
-تعاشات میهاي کاهش ارشود. این روش یکی از تکنیکمتصل می

باشد که حالت توسعه یافته سیستم میراگر جرمی تنظیم شونده به  
در واقع در این روش نوسانات استوانه اصلی به استوانه   آید. حساب می

می  پیدا  انتقال  میداخلی  عمل  این  که  کاهش  کند  باعث  تواند 
بایست ارتعاشات شود. البته الزم به ذکر است در این روش حتماً می

و میرایی مربوط به   سختیهاي استوانه داخلی که شامل جرم،  پارامتر
 جاذب انرژي بوده از قبل تعیین شوند.

با استفاده از قانون دوم نیوتن، معادالت حاکم بر ارتعاشات ناشی از 
وجود  هاي قرار گرفته بر روي بستر االستیک با  براي استوانه  جریان

شان داده شده و در ن  2جاذب انرژي غیرفعال، همانطور که در شکل  
 باشد: معرض نیروهاي سیالی خارجی قرار گرفته است، به شرح زیر می

)3( 1 1 1 ( )Dmx cx kx F t+ + =  
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مربوط به   سختیبه ترتیب جرم، میرایی و    kو    m  ،cپارامترهاي  
به ترتیب جرم،   neskو    nesm  ،nescاستوانه هستند در حالی که  

هستند. همچنین  مربوط به جاذب انرژي غیرخطی    سختیمیرایی و  

LF    وDF    به ترتیب نیروهاي برآ و پساي وارد بر استوانه اصلی   نیز
شوند. عالوه بر هستند که توسط سیال جریان روي استوانه اعمال می

به ترتیب جابجایی طولی، سرعت طولی و شتاب   1x، و 1x  ،1xاین 
می نشان  را  استوانه  که  طولی  حالی  در  و  1y  ،1yدهد   ،1y  

عرضی   براي حرکت  مشابه  و  2y  ،2yو    استوانهپارامترهاي   ،2y  
-همان مقادیر مرتبط با حرکت عرضی جاذب انرژي را مشخص می 

در واحد   سختیکنند. باید توجه کرد که پارامترهاي جرم، میرایی و  
جاذب انرژي غیرخطی با وجود    استوانهحرکت  شوند.  طول تعریف می

 شود: توسط معادالت زیر شرح داده می غیرفعال
)6 ( 2

1 0 1 0 12 ( ) /Dx x x F t mπζω ω+ + =  
)7( 2
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)8( 2 3 2
2 0 2 1 0 2 12 ( ) ( ) / 0nesy y y y y Dβ ζ ω γω+ − + − =   

 

بصورت    γو    0ω  ،ζ  ،nesζ  ،βکه در این معادالت پارامترهاي  
 شوند: زیر تعریف می
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nesξ/از این به بعد، براي سادگی از متغییر   ζ ζ=   استفاده می-
 شود.

 
 جاذب انرژي غیرخطی فعال   - 2-3

سازي جاذب انرژي غیرخطی فعال به منظور در این بخش، نحوه پیاده
یکی از شود. کاهش نوسانات ناشی از جریان استوانه دایروي ارائه می

-هاي کنترل ارتعاشات غیرفعال عدم تطبیقمشکالت بزرگ سیستم
باشد؛ بطوریکه با اي جدید می ها با شرایط محیطی و سازهپذیري آن

تغییر شرایط کاري ممکن است سیستم کنترل کارایی قبل را نداشته 
و حتی در بعضی از موارد باعث افزایش ارتعاشات سیستم نیز گردد. 

ترل ارتعاشات غیرفعال، پارامترهاي سیستم کنترل هاي کندر روش
بایست از قبل تنظیم شوند که امکان تغییر این پارامترها بسیار  می

 باشد. سخت و یا غیرممکن می
 

 
استوانه دایروي در معرض جریان مجهز به جاذب انرژي   - 2شکل 

 غیرخطی غیرفعال 
 

و    سختیبه عنوان مثال در جاذب انرژي غیرفعال پارامترهاي جرم،  
زیادي در عملکرد سیستم خواهد  انرژي تأثیر بسیار  میرایی جاذب 

بایست با توجه به شرایط محیطی (سرعت داشت. این پارامترها می
و میرایی   سختیاي (جرم،  همچنین مشخصات سازه  جریان ورودي) و

استوانه اصلی) از قبل تعیین شوند. پرواضح است که با تغییر شرایط  
نیست.  پذیر  امکان  انرژي  جاذب  پارامترهاي  تغییر  امکان  کاري 
کامل   و  حداکثري  کاهش  امکان  غیرفعال  انرژي  جاذب  همچنین 

داشت. در نتیجه در این ها را نخواهد  نوسانات ناشی از جریان استوانه
انرژي  به یک سیستم جاذب  انرژي غیرفعال  بخش، سیستم جاذب 

آل (با تابع شود. براي این منظور یک عملگر ایدهفعال توسعه داده می
انرژي  استوانه و جرم جاذب  با یک) بین سطح داخلی  برابر  تبدیل 

، سیستم جاذب انرژي غیرخطی فعال را براي 3 شود. شکل نصب می
اي ، دیاگرام جعبه4  دهد. همچنین شکلنشان میاي  دایره  ستوانها

-سیستم کنترل بکار گرفته شده در جاذب انرژي فعال را نمایش می
شود، جابجایی عرضی  ها مشاهده میدهد. همانطور که در این شکل

اندازه اصلی  به کنترل کننده فیدبک میاستوانه  شود.  گیري شده و 
کننده   اندازهکنترل  جابجایی  مطلوب مقدار  مقدار  با  را  گیري شده 

(جابجایی صفر) مقایسه کرده و در ادامه با توجه به مقدار سیگنال 
خطا، نیروي کنترلی مناسب به منظور کاهش کامل ارتعاشات استوانه 

نیروي اعمالی    𝐹𝐹𝑃𝑃،  4در دیاگرام شکل    کند.را محاسبه و اعمال می
نیروي   𝐹𝐹𝐴𝐴اصلی (نیروي غیرفعال) و    به استوانه  NESتوسط سیستم  

اعمالی توسط عملگر (نیروي فعال که توسط سیستم کنترل محاسبه 
باشند. به این دلیل که عملگر فعال بین استوانه اصلی و شود) میمی

NES  شود، طبق قانون سوم نیوتن (نیروي عمل و عکس نصب می
شود. بنابراین،  د میوار  NESهم به استوانه و هم به    𝐹𝐹𝐴𝐴العمل)، نیروي  

محاسبه شده توسط سیستم کنترل    𝐹𝐹𝐴𝐴، نیروي  4در دیاگرام شکل  
به   استوانه و هم  به  اعمال شده    NESهم  با جهات مختلف)  (البته 
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انرژي   است. جاذب  وجود  با  استوانه  حرکت  معادالت  ادامه  در 
  شود:غیرخطی فعال ارائه می

2
1 0 1 0 12 ( ) /Dx x x F t mπζω ω+ + =                             (14) 

         (15)

2 0 2 1
2 3 2
0 2 1

2 ( )

( ) / / 0
nes

A

y y y

y y D F m

β ζ ω

γω

+ −

+ − + =

  
                           (16) 

 

این معادالت نیروي کنترلی   )که در  )AF t    که توسط عملگر فعال
جهت   PID  هدر ابتدا از کنترل کنند  است.شود، اضافه شدهاعمال می

در  منظور  براي همین  است.  استفاده شده  کنترلی  نیروي  محاسبه 
 شود.پرداخته می  PIDادامه به طراحی کنترل کننده 

 

 
استوانه دایروي در معرض جریان مجهز به جاذب انرژي   - 3شکل 

 غیرخطی فعال 

 
 PIDطراحی کنترل کننده    - 2-4

 7گیر مشتق-گیرانتگرال  - کنترل کننده تناسبینحوه طراحی  در اینجا  
)PID  (با اعمال نیروي کنترلی بر شود. کنترل کننده فعال  ارائه می

سازه اثر گذاشته و منجر به کاهش ارتعاشات    -ماهیت تعامل سیال
گردد. الزم میشود،  مشاهده می  )2( ، که در معادله  yعرضی استوانه  

رل کننده باشد که نیروي کنترلی محاسبه شده توسط کنتبه ذکر می
PID  ،AF  باشد. در واقع کنترل کننده یک نیروي کنترلی مطلوب  می
آل به  کند که بطور مستقیم توسط عملگر ایدهآل را طراحی می و ایده

، به دلیل PIDکنترل کننده    شود.بدنه استوانه و جاذب انرژي وارد می
در   فراوانی  بطور  کارآمدي  و  صنعتی  سیستمسادگی  کنترل  هاي 

باشد. اضافه شود. اساس این سیستم، کنترل تناسبی میاستفاده می
گیر موجب حذف خطاي حالت ماندگار شده در  کردن بهره انتگرال

گیر باعث دهد. همچنین بهره مشتقحالیکه فراجهش را افزایش می
سیستم به  بخشیدن  و  سرعت  شده  آهسته  زمانی  پاسخ  با  هایی 

که    PIDدهد. پاسخ سیستم کنترل  یستم را کاهش میفراجهش س

 
7 Proportional-integral-derivative  

ارائه حاصل جمع سه کنترل کننده ذکر شده می باشد بصورت زیر 
 شود: می

 P D I
0

d ( )( ) ( )d ,
d

t

A
y tF K y t K K y

t
τ τ= + + ∫


   

بهره تناسبی،    PKورودي کنترلی (نیروي عملگر)،    AFکه در آن    

DK  مشتق و  بهره  انتگرال   IKگیر  میبهره  همچنین گیر  باشند. 
 شود:  خطاي ردیابی بصورت زیر نمایش داده می

 d( ) ( ) ( ),y t y t y t= −  
dکه در آن، که   ( )y t  حال هدف  باشد.  ورودي مطلوب سیستم می

باشد که بتواند خطاي ردیابی را صفر نماید  اي میتعیین کنترل کننده
limیعنی   ( ) 0t y t→∞ =. 

 

 
مجهز به جاذب  FIVاي سیستم کنترل فعال دیاگرام جعبه - 4شکل 

 انرژي غیرخطی 
 

 سازه   -تعامل جریان  - 3

تعامل  روش حل عددي شامل حل کننده جریان، حل کننده سازه،  
آورده شده است که در   ] 24-21[  سازه به تفصیل در مراجع  -جریان

اینجا به دلیل وجود مشابهت و همچنین پرهیز از تکرار ارائه نشده 
براي  نیز  شبکه  از  استقالل  بررسی  و  اعتبارسنجی  همچنین  است. 

باشد. در اینجا قابل مشاهده می  ]24-21[  اي در مراجعاستوانه دایره
، نمودار تغییرات حداکثر جابجایی عرضی مسئله  بهتر  فهمتنها براي  

نمایش داده   5در شکل    ايدایرهبر حسب عدد رینولدز براي استوانه  
 شده است. 

محدوده اعداد رینولدز بکار گرفته شده در مقاله حاضر پایین است. 
هاي دلیل استفاده از محدوده اعداد رینولدز در این مطالعه و پژوهش

  باشد. هاي مربوط به توان محاسباتی می، محدودیت] 31-25[مشابه  
ها آشفته و داراي در محدوده اعداد رینولدز کمی باالتر، هسته گردابه

بایست  ماهیت سه بعدي خواهد شد که براي حل میدان جریان می
مدل سه از  فضاي  از  استفاده  در صورت  گرفت.  بهره  آشفتگی  هاي 

مش تعداد  زمان بعدي،  آن  نتیجه  در  که  شد  خواهد  باال  بسیار  ها 
سازي یابد. این مساله بخصوص در مدلمیمحاسبات بسیار افزایش  

2
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ارتعاشات ناشی از جریان که از روش حل جابجایی مش نیز استفاده 
از شود. در نتیجه، در صورت بهرهشود، بسیار پیچیده میمی گیري 

نمیمدل باال  بسیار  محاسباتی  زمان  دلیل  به  آشفته،  اثر هاي  توان 
جریانپدیده رفتار  بر  مختلف  مورد اي  سازه-هاي  ارتعاشی  سیستم 

ها غالباً در مطالعات مشابه  سازيمطالعه را ارزیابی نمود (تعداد شبیه
از روش یکی  است).  باال  این بسیار  براي حل  بکار گرفته شده  هاي 

هاي  هاي حل جریان آرام و استفاده از مدلگیري از مدلمشکل، بهره
داد رینولدز گیري از این روش، محدوده اعدو بعدي است. براي بهره

می است  حتماً  ذکر  به  الزم  شود.  گرفته  نظر  در  پایین  بایست 
پارامترهاي فیزیکی و هندسی مساله در محدوده اعداد رینولدز پایین  

میبگونه انتخاب  پدیده اي  تمامی  که  در شود  شده  شناخته  هاي 
اعداد  در  فرکانسی،  شدگی  قفل  مانند  باال  رینولدز  اعداد  محدوده 

 ن نیز مشاهده شود.رینولدز پایی

 
اي بر حسب عدد  تغییرات حداکثر جابجایی استوانه دایره - 5شکل 

 ]22[ رینولدز
 نتایج عددي   - 4

است. براي بحث پیرامون آن ارائه شدهدر این بخش نتایج عددي و  
دایروه در  استوانه  فرکانسی  شدگی  قفل  ناحیه  مطالعه،  مورد  اي 

85محدوده اعداد رینولدز   Re 120< افتد. در این ناحیه اتفاق می  >
گردابه جدایش  از  ناشی  ارتعاشات  طبیعی فرکانس  فرکانس  به  ها 

ه نوسانات خود تحریک با دامنه نوسانگر بسیار نزدیک شده؛ در نتیج
اتفاق می اثربخشی روش بزرگ  افتد. به منظور بررسی هر چه بهتر 

کنترلی ارائه شده، نتایج براي چهار عدد رینولدز واقع در ناحیه قفل 
Reشدگی فرکانسی   85, ارائه شده است. ابتدا نتایج    =100 ,95 ,90 

 شود. می ارائه  مربوط به روش جاذب انرژي غیرخطی غیرفعال 
 

 نتایج مربوط به جاذب انرژي غیرخطی غیرفعال   - 4-1

ازاي 6شکل   به  دایروي  استوانه  عرضی  ارتعاشات  دامنه  بیشینه   ،
پارامتر   پارامتر    βتغییرات  افزایش  با  نسبت   βآورده شده است. 

یابد. همانطور که جرم جاذب انرژي نسبت به جرم استوانه افزایش می
می  6از شکل   براي  مشاهده  0βشود،  جابجایی   = بیشینه  مقدار 

عرضی استوانه دایروي برابر با مقدار مشابه براي حالت کنترل نشده 
میمی دیده  همچنین  از  باشد.  ترتیب  به  که  Reشود  تا    =85

Re شدگی فرکانسی  به تدریج استوانه به انتهاي منطقه قفل  =100
-تر شده؛ در نتیجه بیشینه دامنه جابجایی استوانه کاهش مینزدیک

، بیشینه جابجایی عرضی استوانه βیابد. همچنین با افزایش پارامتر  
0.2βهش نسبتاً شدیدي داشته و در ادامه بخصوص براي  ابتدا کا  > 
پیدا می  maxYمقدار   نرخ کمتري کاهش  با  با  دیگر  از طرف  کند. 

یابد. در نتیجه براي اینکه  جرم جاذب انرژي نیز افزایش می  βافزایش  
مناسبی بین بیشینه جابجایی عرضی استوانه و جرم جاذب مصالحه  

0.2βها از  سازيانرژي برقرار شود، براي ادامه شبیه استفاده شده    =
Reاست. در اینجا براي اعداد رینولدز   85, به ازاي   =100 ,95 ,90 

0.2β نسبت به مقدار مشابه براي   بیشینه جابجایی عرضی استوانه  =
، %79.43،  %67.92استوانه دایروي کنترل نشده به ترتیب به میزان  

 است.  درصد کاهش پیدا کرده %92.15، و 86.66%

 
ي عرضی استوانه دایروي بعدشدهتغییرات بیشینه جابجایی بی – 6شکل 

 βنسبت به پارامتر 
 

ازاي 7شکل   به  دایروي  استوانه  عرضی  ارتعاشات  دامنه  بیشینه   ،
پارامتر   پارامتر    γتغییرات  افزایش  با  است.  شده  مقدار   γآورده 

یابد. در اینجا نیز بیشینه  فنرغیرخطی جاذب انرژي افزایش می  سختی
از   ترتیب  به  استوانه  عرضی  Reجابجایی  Reتا    =85 100=  

رینولدز   اعداد  براي  پیدا کرده است.  Reکاهش  85, با    =100 ,90 
، بیشینه جابجایی عرضی استوانه ابتدا کمی کاهش  γافزایش پارامتر  

ینه نمودارها براي و سپس سیر صعودي پیدا کره است. البته مقدار کم
باشد. در نقطه مقابل، هر یک از اعداد رینولدز مورد نظر متفاوت می

Reبراي     γمقدار بیشینه جابجایی عرضی استوانه با افزایش  =95
یابد. با توجه به نکات گفته شده، در اینجا به بطور کلی افزایش می

اي اینکه هدف انتخاب پارامترهاي جاذب انرژي غیرفعال بگونهدلیل  
است که در تمامی اعداد رینولدز اثر بخش باشد؛ در نتیجه براي ادامه 

0.037γها از  سازيشبیه شود. در اینجا براي اعداد  استفاده می  =
Reرینولدز   85, 0.037γبه ازاي    =100 ,90  بیشینه جابجایی   =

کنترل  دایروي  استوانه  براي  مشابه  مقدار  به  نسبت  استوانه  عرضی 
درصد کاهش    %7.2و    %2.92،  %1.08نشده به ترتیب به میزان  

کرده رینولدز  پیدا  براي  که  حالی  در  میزان   Re = 95است،  به 
 افزایش یافته است.  درصد   5.06%
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ي عرضی استوانه دایروي بعدشدهتغییرات بیشینه جابجایی بی – 7شکل 

 γنسبت به پارامتر 
 

 
ي عرضی استوانه دایروي بعدشدهتغییرات بیشینه جابجایی بی – 8شکل 

 ζنسبت به پارامتر 
 

ازاي 8شکل   به  دایروي  استوانه  عرضی  ارتعاشات  دامنه  بیشینه   ،
پارامتر   می  ζتغییرات  نشان  پارامتر  را  افزایش  با  ضریب   ζدهد 

یابد. در اینجا نیز سطح دامنه میرایی میراگر جاذب انرژي افزایش می
Reارتعاشات استوانه دایروي از   Reتا   =85 کاهش پیدا    =100
شود که با افزایش پارامتر  ، مشاهده می8کرده است. با توجه به شکل  

ζ  کند. البته الزم به بیشینه جابجایی عرضی استوانه کاهش پیدا می
توانه در ابتدا ذکر است که روند کاهشی بیشینه جابجایی عرضی اس

با   دیگر  از طرف  است.  پیدا کرده  به شدت کاهش  ادامه  در  و  زیاد 
کند که در نتیجه آن  نیروي میرایی نیز افزایش پیدا می  ζافزایش  

می وارد  استوانه  داخلی  سطوح  به  بیشتري  همچنین  نیروي  شود. 
می افزایش  مشاهده  با  که  ازاي    ζشود  به  0.15ζبخصوص  >  

است حتی بیشینه جابجایی عرضی استوانه کاهش چندانی پیدا نکرده
رینولدز   اعداد  Reبراي  85, داشته   =90  نیز  کمی  نسبتاً  افزایش 

رینولدز  اعداد  تمامی  براي  میرایی،  پارامتر  مقدار  نتیجه  در  است. 
Re 85, 0.3ζبرابر با    =100 ,95 ,90  در نظر گرفته شده است.     =

رینولدز   اعداد  براي  اینجا  Reدر  85, ازاي   =100 ,95 ,90  به 
0.3ζ مشابه     = مقدار  به  نسبت  استوانه  بیشینه جابجایی عرضی 

میزان   به  ترتیب  به  نشده  کنترل  دایروي  استوانه  ، %66.03براي 
و  79.04%،  79.43% پیدا کرده  84.31%،  با  درصد کاهش  است. 

توجه به مطالب بیان شده، پارامترهاي تنظیم شده براي جاذب انرژي 
شود برابر با  وانه دایروي بکارگرفته میغیرخطی غیرفعال که براي است

( ,  ,  ) (0.2,0.037,0.3)β γ ζ  شود.  در نظر گرفته می =
 

 نتایج مربوط به جاذب انرژي غیرخطی فعال  - 4-2

انرژي غیرخطی غیرفعال می تواند  همانطور که مشاهده شد، جاذب 
گردابه از جدایش  ناشی  ارتعاشات  کاهش   دامنه  را  دایروي  استوانه 

نمی کامل  کاهش  یک  اگرچه  انرژي دهد  جاذب  پارامترهاي  باشد. 
سازي بایست از قبل تنظیم شوند و پس از ساخت و پیادهغیرفعال می

آن دیگر امکان تغییر پارامترها وجود نخواهد داشت. همچنین جاذب 
وارد بر  انرژي غیرفعال غیرتطبیقی بوده و اگر به هر دلیلی اغتشاشات  

سازه و یا دینامیک داخلی نوسانگر تغییر پیدا کند؛ دیگر امکان تغییر 
سعی   تحقیقرو در این  پارامترهاي آن وجود نخواد داشت. از همین

است یک جاذب انرژي فعال براي کاهش نوسانات استوانه اعمال شده
گیرد. در ادامه نتایج شود که از سیستم کنترل حلقه بسته بهره می

براي استوانه دایروي در مربو انرژي غیرخطی فعال که  ط به جاذب 
 نظر گرفته شده است، ارائه شود.  

 
 ي دایروي ي کنترلی براي استوانههاپارامتر -1جدول 

PID3 PID2 PID1  
 Re = 85   
40 10 2 PK 
10 5 1 IK 
5 2 1 DK 
 Re = 90   
50 5 2 PK 
10 4 1 IK 
5 2 1 DK 
 Re = 95   
20 3 0.5 PK 
5 2 1 IK 
2 2 1 DK 
 Re = 100   
10 0.5 0 PK 
2 1 0 IK 
2 1 0 DK 

 
قرار  از  غیرخطی  انرژي  جاذب  پارامترهاي  اینجا  در 

( ,  ,  ) (0.2,0.037,0.3)β γ ζ مطابق آنچه در بخش قبل تنظیم    =
توان نتایج جاذب غیرفعال شد، در نظر گرفته شده است. در نتیجه می

و فعال را در شرایط یکسان با یکدیگر مقایسه نمود. همچنین ابتدا از  
کالسیک به عنوان الگوریتم کنترلی در سیستم   PIDکنترل کننده  

اي سیستم جاذب بهاست. دیاگرام جع  جاذب انرژي فعال استفاده شده 
نشان داده شده است. همچنین به   4انرژي غیرخطی فعال در شکل  
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که پارامترهاي هر   PIDتر، از سه کنترل کننده  منظور بررسی جامع
است، استفاده شده است. با افزایش مقدار لیست شده  1یک در جدول  

، اثربخشی آن افزایش پیدا کرده PIDهاي کنترلی کنترل کننده  بهره
نیز و   کنترلی)  (تالش  کنترلی  نیروي  افزایش  باعث  دیگر  طرف  از 

اینجامی در  کننده    ،شود.  کنترل  از  ترتیب  به    PID3تا    PID1به 
 کند. هاي کنترلی افزایش پیدا می ترتیب بهره

 
بعدشده استوانه دایروي تاریخچه زمانی جابجایی عرضی بی – 9شکل 

در   3-1هاي انرژي فعال ببراي جاذب انرژي غیرفعال تنظیم شده و جاذ
Re 85= 

 
بعد شده عرضی استوانه براي  ، تاریخچه زمانی جابجایی بی9شکل  

Reعدد رینولدز   براي جاذب انرژي غیرفعال تنظیم شده، و    =85
تا   PID1هاي  سه جاذب انرژي فعال که به ترتیب از کنترل کننده

PID3  دهد. همچنین به منظور مقایسه گیرند را نشان میبهره می
پاسخ ارتعاشی استوانه کنترل نشده نیز با رنگ خاکستري در شکل 

پاسخ ارتعاشی استوانه شود  شود. همانطور که مشاهده میمشاهده می
گردابه جدایش  فرکانس  به  نزدیک  فرکانس  با  سینوسی  ها بصورت 

در  می دایروي  استوانه  عرضی  جابجایی  بیشینه  همچنین  باشد. 
Re هاي انرژي  رسیده است. در اینجا، جاذب  0.53به مقدار    =85

فعال   اتوانسته  3-1غیرخطی  عرضی  بیشینه جابجایی  را اند  ستوانه 
، %94.33،  %83.01نسبت به حالت کنترل نشده به ترتیب به میزان  

شود که درصد کاهش درصد کاهش دهند. مشاهده می  %98.11و  
جاذب  تمامی  براي  انرژي ارتعاشات  جاذب  به  نسبت  فعال  هاي 

هاي کنترلی، درصد  باشد. همچنین با افزایش بهرهغیرفعال بیشتر می
استوانه ارتعاشات  یافته  کاهش  افزایش  نیز  اینجا دایروي  در  است. 

برقراري   %94.33کاهش   دلیل  به  و  بوده  مناسب  بسیار  درصدي 
مصالحه بین درصد کاهش ارتعاشات و نیروي خروجی عملگر فعال،  

به عنوان سیستم کنترل براي   2سیستم جاذب انرژي غیرخطی فعال  
 شود.  ها انتخاب میسازيادامه شبیه

 

 
بعدشده استوانه دایروي براي  چه زمانی جابجایی عرضی بیتاریخ -10شکل 

Re در 3-1هاي انرژي فعال جاذب انرژي غیرفعال تنظیم شده و جاذب 90= 
 

بعد شده عرضی استوانه براي ، تاریخچه زمانی جابجایی بی10شکل  
Reعدد رینولدز   انرژي غیرفعال تنظیم شده، و    =90 براي جاذب 

تا   PID1هاي  سه جاذب انرژي فعال که به ترتیب از کنترل کننده
PID3  می میبهره  نشان  را  جابجایی گیرند  بیشینه  اینجا  در  دهد. 

Reعرضی استوانه دایروي در   رسیده است.   0.535به مقدار    =90
فعاجاذب غیرخطی  انرژي  جابجایی  توانسته  3-1ل  هاي  بیشینه  اند 

به میزان  ترتیب  به  به حالت کنترل نشده  استوانه را نسبت  عرضی 
-درصد کاهش دهند. مشاهده می   %99.06، و  94.39%،  89.71%

هاي فعال نسبت  ود که درصد کاهش ارتعاشات براي تمامی جاذبش
هاي  باشد. همچنین با افزایش بهرهبه جاذب انرژي غیرفعال بیشتر می

ارتعاشات استوانه دایروي نیز افزایش یافته -کنترلی، درصد کاهش 
درصدي مناسب ارزیابی شده و به   %94.39است. در اینجا کاهش  

دلیل برقراري مصالحه بین درصد کاهش ارتعاشات و نیروي خروجی 
در عدد رینولدز  2عملگر فعال، سیستم جاذب انرژي غیرخطی فعال 

Re ها انتخاب سازيبه عنوان سیستم کنترل براي ادامه شبیه   =90
 شود.  می

بعد شده عرضی استوانه براي ، تاریخچه زمانی جابجایی بی11شکل  
Reعدد رینولدز   انرژي غیرفعال تنظیم شده، و    =95 براي جاذب 

تا   PID1هاي  سه جاذب انرژي فعال که به ترتیب از کنترل کننده
PID3  می میبهره  نشان  را  جابجایی گیرند  بیشینه  اینجا  در  دهد. 

در   دایروي  استوانه  Reعرضی  مقدار    =95 به  ماندگار،  حالت  در 
-توانسته  3-1انرژي غیرخطی فعال    هايرسیده است. جاذب  0.525

ند بیشینه جابجایی عرضی استوانه را نسبت به حالت کنترل نشده ا
میزان   به  ترتیب  و  %95.04،  %89.9به  درصد کاهش   98.76%، 
می مشاهده  تمامی دهند.  براي  ارتعاشات  کاهش  درصد  که  شود 

میجاذب بیشتر  غیرفعال  انرژي  جاذب  به  نسبت  فعال  باشد.  هاي 
هاي کنترلی، درصد کاهش ارتعاشات استوانه ن با افزایش بهرههمچنی

یافته افزایش  نیز  کاهش  دایروي  اینجا  در  درصدي   %95.04است. 
مناسب ارزیابی شده و به دلیل برقراري مصالحه بین درصد کاهش  
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انرژي   جاذب  سیستم  فعال،  عملگر  خروجی  نیروي  و  ارتعاشات 
Reدر عدد رینولدز    2غیرخطی فعال   به عنوان سیستم کنترل    =95

 شود.  ها انتخاب میسازيبراي ادامه شبیه
 

 
بعدشده استوانه دایروي براي  تاریخچه زمانی جابجایی عرضی بی -11شکل 

Re در 3-1هاي انرژي فعال جاذب انرژي غیرفعال تنظیم شده و جاذب 95= 
 

 
بعدشده استوانه دایروي براي  تاریخچه زمانی جابجایی عرضی بی -12شکل 

Re در 3-1هاي انرژي فعال جاذب انرژي غیرفعال تنظیم شده و جاذب 100= 
 

بعد شده عرضی استوانه براي ، تاریخچه زمانی جابجایی بی12شکل  
Reعدد رینولدز   براي جاذب انرژي غیرفعال تنظیم شده، و    =100

از کنترل کننده ترتیب  به  انرژي فعال که  تا    PID1هاي  سه جاذب 
PID3  می میبهره  نشان  را  جابجایی  گیرند  بیشینه  اینجا  در  دهد. 

استوانه دایروي در   Reعرضی  به مقدار    =100 در حالت ماندگار، 
اند توانسته  3-1انرژي غیرخطی فعال  هاي  رسیده است. جاذب   0.51

بیشینه جابجایی عرضی استوانه را نسبت به حالت کنترل نشده به  
درصد کاهش دهند.    %98.94، و  %94.5،  %92.94ترتیب به میزان  

هاي شود که درصد کاهش ارتعاشات براي تمامی جاذبمشاهده می
می بیشتر  غیرفعال  انرژي  جاذب  به  نسبت  همچنینفعال  با   باشد. 

هاي کنترلی، درصد کاهش ارتعاشات استوانه دایروي نیز  افزایش بهره
درصدي مناسب ارزیابی    %94.5است. در اینجا کاهش  افزایش یافته

شده و به دلیل برقراري مصالحه بین درصد کاهش ارتعاشات و نیروي 

در عدد   2خروجی عملگر فعال، سیستم جاذب انرژي غیرخطی فعال  
Reرینولدز   -سازيبه عنوان سیستم کنترل براي ادامه شبیه  =100

 شود.  ها انتخاب می
- 9هاي توان گفت در تمامی موارد بیان شده (شکلبطور خالصه می

هاي جاذب انرژي غیرخطی فعال نسبت به جاذب انرژي ) سیستم12
از  ناشی  ارتعاشات  کاهش  در  بهتري  عملکرد  غیرفعال  غیرخطی 

گرد گذاشتهابهجدایش  نمایش  به  خود  از  دایروي  استوانه  اند. هاي 
اند اي تنظیم شدهبگونه  PIDهمچنین پارامترهاي سه کنترل کننده 

مصالحه بهتري بین درصد کاهش   2که سیستم جاذب انرژي فعال  
شبیه است  ذکر  به  الزم  نماید.  برقرار  کنترلی  نیروي  و  -ارتعاشات 

هاي انجام شده براي سنجش عملکرد جاذب انرژي فعال مجهز سازي
سازي مشترك بین نرم افزارهاي ، در قالب شبیهPIDبه کنترل کننده  

. نحوه کوپل کردن این دو نرم افزار خواهد شدمتلب و فلوئنت انجام  
گیري از سیستم کنترل فعال ارتعاشات ناشی از جریان به منظور بهره

هاي سازيیهبه تفصیل آورده شده است. با انجام شب  ]22[در مرجع  
توان اثر کنترل کننده طراحی شده را بصورت همزمان مشترك می

در ارتعاشات عرضی و طولی استوانه و همچنین ضرایب برآ و پساي 
فرکانسی  تغییرات  مشاهده  کرد. همچنین  استوانه مالحظه  بر  وارد 

-سازيهاي استفاده از شبیهایجاد شده در نوسانات نیز از دیگر مزیت
باشد. در اینجا مدل سیاالتی استوانه در  نرم افزاري می  هاي مشترك

در   ارتعاشی  انرژي غیرخطی    UDFفلوئنت، مدل  و سیستم جاذب 
 سازي شده است.  فعال در متلب/سیمولینک پیاده

بعدشده عرضی و طولی استوانه ، تاریخچه زمانی جابجایی بی13شکل  
وجود سیستم دایروي و همچنین ضرایب برآ و پساي وارد بر آن با  

کننده   کنترل  به  مجهز  فعال  غیرخطی  انرژي  در    PID2جاذب 
Re نشان داده شده است. همچنین در این نمودارها به منظور   =85

مقایسه، پاسخ زمانی مربوط به استوانه کنترل نشده با رنگ خاکستري 
شود، سیستم است. همانطور که در این شکل مشاهده میآورده شده

است بیشینه جابجایی عرضی و طولی استوانه را کنترل فعال توانسته
نشده کنترل  حالت  به  میزان    نسبت  به  ترتیب  و   %95.56به 

درصد کاهش دهد. همچنین مقدار میانگین نوسانات طولی   82.35%
یافته کاهش  نشده  کنترل  حالت  به  نسبت  نیز  یعنی استوانه  است؛ 

استوانه در خالف جهت جریان به سمت مبدأ حرکت کرده است. در  
ه اینجا سیستم کنترل فعال تنها در جهت عرضی بر استوانه اعمال شد 

در حالیکه ارتعاشات طولی استوانه نیز به مقدار زیادي کاهش پیدا 
کاهش  کرده تبع  به  استوانه  طولی  ارتعاشات  کاهش  دلیل  است. 

) 1(نوسانات عرضی استوانه، کوپلینگ میان معادالت حرکت استوانه 
) می  ) 2و  آن  بر  وارد  پساي  و  برآ  نیروهاي  واسطه  باشد. کاهش به 

اي سازه  -ه باعث تغییر ماهیت تعامل جریانارتعاشات عرضی استوان
حول استوانه شده و در نتیجه آن ارتعاشات طولی استوانه نیز حتی 

نیروي کنترلی مستقیم در جهت   اعمال  یافته  xبدون  است. کاهش 
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نکته قابل توجه دیگر، دوبرابر بودن فرکانس نوسانات طولی استوانه 
می عرضی  ارتعاشات  به  واقنسبت  در  در  باشد.  کامل  نوسان  یک  ع 

جهت    yجهت   در  نوسان  دو  مشاهده  می   xمعادل  همچنین  باشد. 
شود که بیشینه دامنه ضرایب برآ و پساي وارد بر استوانه دایروي  می

میزان   به  ترتیب  به  نشده  کنترل  حالت  به  نسبت  و   %42.53نیز 
 است. درصد کاهش یافته 98.93%

 

 
بعدشده عرضی و طولی استوانه دایروي، و  تاریخچه زمانی جابجایی بی – 13شکل 

Reضرایب برآو پساي وارد بر آن  براي جاذب انرژي فعال در  در قالب   =85
 هاي مشتركسازيشبیه

 

 
بعدشده عرضی و طولی استوانه دایروي، و  تاریخچه زمانی جابجایی بی – 14شکل 

Reساي وارد بر آن  براي جاذب انرژي فعال در ضرایب برآو پ در قالب   =90
 هاي مشتركسازيشبیه

 
بعدشده عرضی و طولی استوانه ، تاریخچه زمانی جابجایی بی14شکل  

دایروي و همچنین ضرایب برآ و پساي وارد بر آن با وجود سیستم 
در   فعال  غیرخطی  انرژي  Reجاذب  است.    =90 شده  داده  نشان 

می مشاهده  شکل  این  در  که  فعال همانطور  کنترل  سیستم  شود، 
استوانتوانسته طولی  و  عرضی  جابجایی  بیشینه  به است  نسبت  را  ه 

درصد   %97.64و    %96.26حالت کنترل نشده به ترتیب به میزان  
نیز  استوانه  طولی  نوسانات  میانگین  مقدار  همچنین  دهد.  کاهش 

یافته کاهش  نشده  کنترل  حالت  به  در نسبت  استوانه  یعنی  است؛ 
خالف جهت جریان به سمت مبدأ حرکت کرده است. در اینجا نیز  

طولی استوانه به تبع کاهش نوسانات عرضی    توان کاهش ارتعاشاتمی
شود که بیشینه دامنه استوانه را مشاهده نمود. همچنین مشاهده می

ضرایب برآ و پساي وارد بر استوانه دایروي نیز نسبت به حالت کنترل  
 است. درصد کاهش یافته  %98.6و  %9.52 نشده به ترتیب به میزان  

بعدشده عرضی و طولی استوانه جابجایی بی، تاریخچه زمانی  15شکل  
دایروي و همچنین ضرایب برآ و پساي وارد بر آن با وجود سیستم 

در   فعال  غیرخطی  انرژي  Reجاذب  است.    =95 شده  داده  نشان 
می مشاهده  شکل  این  در  که  فعال همانطور  کنترل  سیستم  شود، 

و  توانسته عرضی  جابجایی  بیشینه  به است  نسبت  را  استوانه  طولی 
درصد   %97.64و    %95.8حالت کنترل نشده به ترتیب به میزان  

نیز  استوانه  طولی  نوسانات  میانگین  مقدار  همچنین  دهد.  کاهش 
یافته کاهش  نشده  کنترل  حالت  به  در نسبت  استوانه  یعنی  است؛ 

خالف جهت جریان به سمت مبدأ حرکت کرده است. در اینجا نیز  
ش ارتعاشات طولی استوانه به تبع کاهش نوسانات عرضی  توان کاهمی

شود که بیشینه دامنه استوانه را مشاهده نمود. همچنین مشاهده می
ضرایب پساي وارد بر استوانه دایروي نیز نسبت به حالت کنترل نشده 

میزان   یافته  %43.92به  کاهش  مقابل،  درصد  نقطه  در  ولی  است. 
وارد   لیفت  دامنه ضریب  به حالت کنترل بیشینه  نسبت  استوانه  بر 

میزان   به  یافته  %21.42نشده  افزایش  توضیحات درصد  در  است. 
افزایش توضیح ، سعی می18مربوط به شکل   این  شود دلیل اصلی 

 داده شود.  
 

 
بعدشده عرضی و طولی استوانه دایروي، و  تاریخچه زمانی جابجایی بی – 15شکل 

Reضرایب برآو پساي وارد بر آن  براي جاذب انرژي فعال در  در قالب   =95
 هاي مشتركسازيشبیه

 
بعدشده عرضی و طولی استوانه ، تاریخچه زمانی جابجایی بی16شکل  

سیستم   دایروي و همچنین ضرایب برآ و پساي وارد بر آن با وجود
Reجاذب انرژي غیرخطی فعال در   نشان داده شده است.    =100

می مشاهده  شکل  این  در  که  فعال همانطور  کنترل  سیستم  شود، 
به توانسته نسبت  را  استوانه  طولی  و  عرضی  جابجایی  بیشینه  است 

درصد   %97.05و    %93.82حالت کنترل نشده به ترتیب به میزان  
می مشاهده  همچنین  دهد.  ضرایب کاهش  دامنه  بیشینه  که  شود 

به  نشده  کنترل  به حالت  نسبت  نیز  دایروي  استوانه  بر  وارد  پساي 
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ر نقطه مقابل، همانند است. ولی ددرصد کاهش یافته  %39.31میزان  
Reعدد رینولدز   بیشینه دامنه ضریب لیفت وارد بر استوانه   =95

 نسبت به حالت کنترل نشده دچار افزایش شده است.
 

 
بعدشده عرضی و طولی استوانه دایروي، و  تاریخچه زمانی جابجایی بی – 16شکل 

Reانرژي فعال در ضرایب برآو پساي وارد بر آن  براي جاذب  در قالب   =100
 هاي مشتركسازيشبیه

 
عرضی    17شکل   (جابجایی  دایروي  استوانه  شکل  مداري  حرکت 

) در حالت ماندگار براي سیستم جابجایی طولی آناستوانه نسبت به 
رینولدز   اعداد  در  فعال  انرژي  Reجاذب  را   =100 ,95 ,90 ,85

می شکل نشان  مداري  حرکت  مقایسه،  منظور  به  همچنین  دهد. 
است.   داده شده  نشان  خاکستري  رنگ  با  نیز  نشده  کنترل  استوانه 

کنترل شده بعالوه به منظور نمایش بهتر، الگوهاي مداري در حالت  
بصورت بزرگنمایی شده در شکل آورده شده است. در اینجا مشاهده  

رینولدز می اعداد  تمامی  براي  نشده،  کنترل  استوانه  براي  که  شود 
الگوهاي هشتی   بصورت  استوانه  بررسی شده، حرکت مداري شکل 

توان دلیل دو برابر بودن باشد. همچنین در اینجا بخوبی می) می8(
ت طولی استوانه نسبت به نوسانات عرضی را مشاهده  فرکانس نوسانا

معادل دو سیکل کامل در جهت   yنمود: یک سیکل کامل در جهت  
x  میمی مشاهده  انرژي باشد.  جاذب  سیستم  وجود  با  که  شود 

غیرخطی فعال، حرکت مداري شکل استوانه به سمت چپ حرکت 
-ان دهندهگیرد که این نشکرده و در یک ناحیه بسیار کوچک قرار می

ي کاهش قابل توجه دامنه ارتعاشات عرضی و طولی استوانه دایروي 
باشد. نکته دیگر تغییر جهت الگوهاي هشتی شکل حرکت استوانه  می

 باشد.  در حالت کنترل شده نسبت به حالت کنترل نشده می
چگالی طیف توان نوسـانات عرضـی اسـتوانه دایروي براي  18شـکل 

ده در التدر حجاذب انرژي غیرخطی  ده و کنترل نـش هاي کنترل ـش
دز   رینوـل داد  Reاـع این را نشــــان می  =100 ,95 ,90 ,85 د.  دـه

ی از جدایش گردابه ات ناـش د.  ها مینمودار بیانگر فرکانس ارتعاـش باـش
ــاهده می ــتوانههمانطور که مش ــده اس ــود فرکانس نرمال ش هاي  ش

دز   ــده در اـعداد رینوـل Reکنترل نشـ ا   =100 ,95 ,90 ,85 برابر ـب
/ 1nf f ــان دهنده = ــت. این نش ــی فرکانس  اس ي تطابق فرکانس

ها و به تبع آن فرکانس نوسانات استوانه کنترل نشده  جدایش گردابه
انگر می توانه دایروي با فرکانس طبیعی نوـس د. در واقع اـس در این باـش

اعداد رینولدز بطور کامل در ناحیه قفل شـدگی فرکانسـی قرار دارد. 
شـــود که در حالت کنترل شـــده براي اعداد رینولدز  مشـــاهده می

Re ته =90 ,85 توانه را از ناحیه جاذب انرژي فعال توانـس ت اـس اـس
قفل شـدگی فرکانسـی خارج کرده و نسـبت فرکانس نوسـانات را به 

قدار کوچکتر از یک شـیفت دهد. در نتیجه ضـریب لیفت وارد یک م
ها نیز بر استوانه کاهش پیدا کرده و نوسانات ناشی از جدایش گردابه

ــود ـکه براي اـعداد  کـند. در نقـطه مـقاـبل دـیده میـکاهش پـیدا می شـ
Reرینولدز  توانه همچنان در  =100 ,95 ده اـس در حالت کنترل ـش

است. در اینجا نیروي کنترلی دگی فرکانـسی باقی ماندهناحیه قفل ـش
شده به همین دلیل است که یک  VIVوارد بر اـستوانه باعث کاهش  

در واقع در   ـشود.افزایش در ـضریب لیفت وارد بر اـستوانه مـشاهده می
دز   داد رینوـل Reاـع ه منظور    =100 ,95 ــی ـب د نیروي عرضـ برآیـن

ــبت به حالت بدون جاذب،   ــتوانه نس ــی اس ــات عرض کاهش ارتعاش
 افزایش یافته است.
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الگوهاي حرکت مداري شکل استوانه دایروي در حالت ماندگار براي جاذب انرژي فعال در اعداد  – 17شکل 
Reرینولدز   85, 90, 95, 100= 

 
  

چگالی طیف توان نوسانات عرضی استوانه دایروي براي جاذب انرژي فعال در اعداد رینولدز   –18شکل 
Re 85, 90, 95, 100=  

 
 نتیجه گیري   -   5

در این مقاله به بررسی اثر جاذب انرژي غیرخطی غیرفعال و فعال  
اي هاي یک استوانه دایرهگردابهبر کاهش نوسانات ناشی از جدایش 

به منظور بررسی هر چه بهتر اثربخشی روش  پرداخته شده است.  
کنترلی ارائه شده، نتایج براي چهار عدد رینولدز واقع در ناحیه قفل  

Reشدگی فرکانسی   85, مهمترین ارائه شده است.    =100 ,95 ,90 
هاي تنظیم شده  پارامتر باشد. مشاهدات بدست آمده بدین شرح می

)براي جاذب انرژي غیرفعال برابر با   ,  ,  ) (0.2,0.037,0.3)β γ ζ =  
بیشینه  کاهش  به  منجر  پارامترها  این  است.  شده  گرفته  نظر  در 

به   نسبت  استوانه  عرضی  نشدهجابجایی  کنترل  میزان    استوانه  به 
و  79.04%،  79.43%،  66.03% رینولدز   84.31%،  اعداد  براي 

Re 85, جاذب می  =100 ,95 ,90  به  مربوط  نتایج  ادامه  در  شود. 
انرژي فعال مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج جاذب غیرفعال مقایسه 

ها  که در آن  PIDشده است. براي این منظور از سه الگوریتم کنترلی  
پیدا می افزایش  پارامترهاي کنترلی  ترتیب  استفاده شده    د،نکنبه 

توان گفت در تمامی اعداد رینولدز بررسی شده،  می  در مجموعاست.  
انرژي سیستم جاذب  به  نسبت  فعال  غیرخطی  انرژي  جاذب  هاي 

از  ناشی  ارتعاشات  کاهش  در  بهتري  عملکرد  غیرفعال  غیرخطی 
در اند.  هاي استوانه دایروي از خود به نمایش گذاشتهجدایش گردابه

هاي کوچک،  رینولدز از یک کنترل کننده با بهرههر یک از اعداد  
-هاي متوسط و یک کنترل کننده با بهرهیک کنترل کننده با بهره

هاي بزرگ بهره گرفته شده و درصدهاي کاهش ارتعاشی براي هر 
یک از سه کنترل کننده در هر یک از چهار عدد رینولدز ارائه شده 

د که کاهش ارتعاشات  شواست. با توجه به نتایج عددي مشاهده می
استوانه در تمامی اعداد رینولدز به ازاي کنترل کننده دوم (کنترل 

باشد. افزایش  ) می%95هاي متوسط) بسیار باال (حدود  کننده با بهره 
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کنترلی بهره سیستم  اثربخشی  در  چندانی  افزایش  کنترلی  هاي 
نداشته و تنها باعث افزایش تالش کنترلی (انرژي مصرفی) خواهد  

Reشد. درصد کاهش ارتعاش عرضی براي عدد رینولدز  برابر  =85
Re، براي عدد رینولدز  %94.33با   ، براي عدد  %94.39برابر با    =90

Reرینولدز   Re، و براي عدد رینولدز  %95.04برابر با    =95 100= 
باشند. بنابراین در مطالعه حاضر از کنترل کننده  می %94.5برابر با 

ها سازيدوم به عنوان کنترل کننده منتخب جهت انجام سایر شبیه
است. شده  گرفته  شبیه    بهره  به  توجه  نرم سازيبا  مشترك  هاي 

توانه، شود که به تبع کاهش نوسانات عرضی اسافزاري مشاهده می
استوانه  حرکت  معادالت  کوپل  دلیل  به  نیز  آن  طولی  نوسانات 
مرتعش به واسطه جریان، کاهش پیدا کرده است. در نهایت با توجه 

شود که  مشاهده میبه نمودارهاي پاسخ فرکانسی استوانه مرتعش  
رینولدز   اعداد  براي  شده  کنترل  حالت  Reدر  جاذب   =90 ,85

است استوانه را از ناحیه قفل شدگی فرکانسی  انرژي فعال توانسته
از  خارج کرده و نسبت فرکانس نوسانات را به یک مقدار کوچکتر 
یک شیفت دهد. در نتیجه ضریب لیفت وارد بر استوانه کاهش پیدا  

کند.  ها نیز کاهش پیدا میکرده و نوسانات ناشی از جدایش گردابه
Reشود که براي اعداد رینولدز  دیده میدر نقطه مقابل   95, 100=  

شدگی   قفل  ناحیه  در  همچنان  استوانه  شده  کنترل  حالت  در 
مانده باقی  استوانه فرکانسی  بر  نیروي کنترلی وارد  اینجا  در  است. 

در   VIVباعث کاهش   افزایش  است که یک  دلیل  به همین  شده 
 شود. ه میضریب لیفت وارد بر استوانه مشاهد
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