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کنترل غیرفعال ارتعاشات سازه بلندمرتبه با میراگر مایع تنظیمشده تحت تحریک باد و زلزله
مازیار فهیمی فرزام* ،بابک علی نژاد ،رسول معروفی آذر ،هاجر کاظمی سرملی
دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران.
خالصه :یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه مهندسی ایجاد یک فضای آرام و حس امنیت برای ساکنین ساختمانها به ویژه

سازههای بلندمرتبه در برابر نیروی زلزله و باد میباشد ،بههمین منظور استفاده از سیستمهای کنترلی جهت کاهش ارتعاش سازه در
برابر بارهای دینامیکی مورد توجه قرار گرفته است .میراگر مایع تنظیمشده یک ابزار پرکاربرد و مقرون بهصرفه برای کنترل ارتعاشات

ساز ه تحت بارهای جانبی دینامیکی میباشد .در این پژوهش سازه بلندمرتبه استاندارد تحت تحریکهای زلزله حوزه دور و نزدیک و

باد در نرمافزار انسیس شبیهسازی شده است و اندرکنش باد و سازه مورد بررسی قرار گرفته است .به منظور کاهش پاسخهای سازه

بلندمرتبه تحت رکوردهای زلزله حوزه دور (السنترو  1940و هاچینو  ،)1968رکوردهای زلزله حوزه نزدیک (نورثریج  1994و کوبه

 )1995و نیروی باد از یک میراگر مایع تنظیمشده استفاده شد .پاسخهای سازه از قبیل جابجایی ،سرعت ،شتاب ،فشار وارده و خطوط
جریان باد بر روی دیوارههای سازه مورد آنالیز قرار گرفته است و همچنین ،رفتار آئرودینامیک سازه در برابر نیروی باد بررسی شده
است .نتایج بدست آمده نشان میدهد که میراگر مایع تنظیمشده میتواند جابجایی سازه را بهطور میانگین تحت رکوردهای حوزه دور

تا  16درصد ،رکوردهای حوزه نزدیک  0/5درصد و تحت باد تا  13درصد کاهشدهد.
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انسیس

کوال 3میراگر مایع تنظیمشده را در فضاپیماها مورد مطالعه قرار دادند [ ]4و

1-مقدمه

امروزه کاهش ارتعاشات سازهها یکی از اهداف اصلی مهندسی سازه در

برابر بارهای جانبی دینامیکی اعم از زلزله ،باد ،امواج سواحل و ...میباشد.
به منظور محافظت از سازه در برابر بارهای دینامیکی و کاهش خسارتهای

جانی و مالی ناشی از اعمال اینگونه بارها زمینه تحقیقاتی با عنوان کنترل
سازه مورد توجه قرار گرفته است .بهطور کلی سیستمهای کنترلی با توجه
به نحوه عملکردی خود به چهار دسته غیرفعال ،نیمه فعال ،فعال و ترکیبی

تقسیم میشوند [ 1و  .]2سیستمهای کنترلی به روش غیرفعال را میتوان
به سه دسته اتالفکنندههای انرژی ،میراگرهای تنظیمشده (تی ا ِل دی) 1و

جداسازهای لرزهای تقسیم نمود و یکی از ابزارهای میراگرهای تنظیمشده،
میراگر مایع تنظیمشده سیال میباشد [ .]3سیستم میراگر مایع تنظیمشده
از یک یا چند مخزن حاوی سیال تشکیل میشود و یکی از پرکاربردترین

ابزارهای کنترل غیرفعال میباشد .برای اولین بار در سال  ،1966بوتا 2و
)Tuned Liquid Damper (TLD
Bhuta

همچنین واندیوار 4از این نوع میراگرها به منظور کنترل ارتعاش سکوهای
دریایی استفاده نمود [ .]5در راستای بررسی و تحلیل رفتار غیرخطی سیال به
کار برده شده در مخازن میراگرهای مایع تنظیمشده و تأثیر و کاربرد میراگر
مایع تنظیمشده بر روی پاسخهای سازه ،مطالعات گستردهای صورت گرفته

است.

در سال  ،2015یک روش محاسباتی کارآمد به منظور ارزیابی رفتار

دینامیکی مخازن ذخیرهسازی مایع توسط روییز 5و همکاران [ ]6تهیه

شد ،آنها پنج روش متفاوت محاسباتی را بر روی یک مدل عددی با
ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادند .در سال  2016رفتار دو میراگر مایع
تنظیمشده و میراگر جرمی تنظیمشده نصب شده بر روی یک ساختمان 24

طبقه به صورت قاب خمشی توسط شکرگذار و همکاران [ ]7مورد بررسی
قرار گرفته است .سازه مدل شده تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک در
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نرمافزار سپ  2000مدلسازی شده است .ارزیابی عملکرد سیستمهای کنترلی

(جی پی اس) 6یکی از روشهای بهینهیابی میباشد که توسط آلکمیم 7و

پراهمیت در مطالعه رفتار سازههای عمرانی میباشد ،به همین منظور فرزام و

تنظیمشده واقع بر یک سازه یک درجه آزادی را به صورت عددی در نرمافزار

تحت ارتعاشات جانبی از قبیل زلزلههای حوزه دور و نزدیک یکی از مسائل

همکاران [ ]8در سال  2020به بررسی عملکرد یک میراگر سیال مغناطیسی
واقع بر روی یک سازه  10طبقه برشی پرداختهاند .انرژی ورودی ناشی
از ارتعاشات سازه در این نوع از میراگرها از طریق تالطم و حرکت سیال

درون مخزن اتالف میشود و در نهایت این تالطم و اتالف انرژی باعث
کنترل سازه میگردد ،به منظور عملکرد بهتر میراگر و بهبود اتالف انرژی در

میراگرهای مایع تنظیمشده میتوان از ابزار متفاوتی استفاده نمود .سقفهای
شناور در میراگر میتواند باعث اتالف انرژی بیشترشود .بههمین منظور در
سال  ،2016روئیز 1و همکاران [ ]9نوع جدیدی از میراگرهای مایع تنظیمشده
با سقف شناور را ارائه دادهاند ،وجود یک سقف شناور بر روی سیال باعث

بوجود آمدن محدودیت سینماتیکی در سطح مایع میشود و از شکست موج
جلوگیری میکند ،در نهایت معادالت حتی تحت ارتعاشاتی با دامنه زیاد

خطی میشوند و سازه به صورت یک درجه آزادی رفتار میکند .یکی از
پارامترهای مؤثر در عملکرد میراگر مایع تنظیمشده ،هندسه و ابعاد مخازن

مورد استفاده میباشد لذا تغییر در ابعاد و هندسه مخازن میتواند باعث بهبود
رفتار میراگرها تحت ارتعاشات شود .در سال  ،2019پاندیت 2و بیسوال]10[ 3

همکاران [ ]12مورد بررسی قرار گرفته است .آنها یک میراگر ستونی مایع

متلب مدل نمودهاند و با اعمال نیروی باد به صورت تصادفی و با چگالیهای

متفاوت عملکرد میراگر و الگوریتم جی پی اس را ارزیابی کردهاند .مریوانی

و حامد [ ]13در سال  2017به بررسی صفحات مشبک میلهای به صورت
تجربی و عددی تحت نیروی تحریک تصادفی پرداختهاند ،نسبت استحکام

ثابت و شکل متفاوت در صفحات مشبک باعث افت فشار متفاوت و همچنین
میرایی ذاتی متغیر در میراگرها میشود به همین منظور آنها با استفاده از
الگوریتم توسعه یافته و معرفی دو مفهوم جدید ،تغییر در الگوی صفحه
مشبک و تأثیر این تغییر بر افت فشار میراگر را مورد بررسی قرار دادهاند.

در دو دهه اخیر مهندسی باد محاسباتی (سی َدبلیو ایی) 8به عنوان یکی

از شاخههای دینامیک سیاالت محاسباتی (سی ا ِف دی) 9رشد قابل توجهی

داشته است .با پیشرفت روزافزون در فناوری رایانه ،شبیهسازی عددی برای
تجزیه و تحلیل مسائل مهندسی باد به روشی بسیار جذاب تبدیل شده است

و از تکنیکهای آزمایشگاهی توسعه یافتهای برای تولید جریانهای طبیعی
باد در تونلهای باد استفاده میشود .به منظور بررسی مسائل تونل باد و تأثیر
آن بر روی سازههای عمرانی ،سازه بلندمرتبه استاندارد انجمن هوانوردی

میراگر مایع تنظیمشده را با دو هندسه متفاوت ذوزنقهای و سطح شیبدار

کشورهای مشترک المنافع (سی ا ِی ا ِی آر سی) 10معرفی شده است.

دادند .آنها اثر مستقیم تغییر هندسه مخزن بر پارامترهایی از قبیل لنگر

و بررسی آئرودینامیک بر روی سازه استاندارد برای اولین بار توسط واردالو

تحت شش رکورد زمینلرزه با محتوای فرکانسی متفاوت مورد بررسی قرار
پایه ،توزیع فشار هیدرودینامیکی و مولفههای همرفتی و ضربهای نیروی

برشی پایه را به صورت عددی ارزیابی نمودند .با توجه به نتایج بدست آمده
از مطالعه پاندیت و بیسوال ،مخزن میراگری با سطوح شیبدار باعث کاهش

پاسخهای سازه و افزایش میرایی میشود.

در سال  2010مدل جدیدی از میراگرهای مایع توسط سامانتا 4و بانرجی

5

[ ]11پیشنهاد شد .آنها میراگر مایع را با کمک فنری به صورت تجربی به
بام سازه متصل نمودند و سازه را تحت تحریک هارمونیک مورد بررسی قرار

دادند ،بهینهیابی مقدار سختی فنر استفاده شده تأثیر بسزایی در عملکرد

مشخصات مدل استاندارد سی ا ِی ا ِی آر سی برای آزمایشهای تونل باد
11

ارائه شد [ ،]14در سالهای  1975-1970واردالو و موس اندازهگیریهای

تجربی متعددی بر روی سازه بلندمرتبه استاندارد انجام دادند .در سال 1980

میالدی ملبورن ]15[ 12مقایسهی کاملی از نتایج شش محقق دیگر در رابطه
با سازه سی ا ِی ا ِی آر سی انجام داد و پارامترهایی از قبیل فشار و پاسخهای
دینامیکی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین ژانگ 13و هادیاد ]16[ 14روشی
را جهت اتصال دو حوزه سازهای و سیاالتی مسائل اندرکنش معرفی کردند،

با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات آنها نحوه برخورد با متغیرهای

میراگر مایع اصالح شده داشته است .الگوریتم جستجوی الگوی تعمیم یافته
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اندرکنش ارتباط مستقیمی با اتصال دو حوزه سیال و سازه در مسائل

مطالعه قرار دادند و عملکرد آن را با دو میراگر ستونی مایع تنظیمشده (تی

صورت المان محدود در برابر تحریک باد شبیهسازی نمودهاند .آنها معادالت

ستونی مایع تنظیمشده بهره میبرند و هم از اثر افزایش جرم اینرتر مورد

اندرکنش دارد .براون 1و آروچ ]17[ 2مدل مقطعی پل رودخانه گواما را به

حاکم جریان از طریق روش گالرکین حل نموده و به صورت سینماتیکی با
استفاده از فرموالسیون الگرانژین-اویلری مطلق توصیف نمودند .همچنین

طرح نوینی به منظور تحلیل مسائل اندرکنش بین جریانهای تراکم ناپذیر

و سازههای خطی مانند سازه سی ا ِی ا ِی آر سی معرفی کردهاند و به بررسی
اندرکنش سازه و سیال از طرق مسائل سی اف دی پرداختهاند [ 18و .]19

همانطور که گفته شد به منظور بررسی اثرات جریان باد بر روی سازه از
مدل سازهای معیار سی ا ِی ا ِی آر سی استفاده میشود و محققین متعددی با

استفاده از این مدل به بررسی اندرکنش سازه و سیال پرداختهاند [ 20و .]21

در سال  2019شیرزاد ه و ایمانی [ ]22سازه استاندارد سی ا ِی ا ِی آر سی را
تحت  4سرعت مختلف باد به صورت عددی شبیهسازی نمودند ،همچنین
به منظور دسترسی به نتایج مستقل از شبکه از  ۴شبکهبندی مختلف برای

حل مساله تونل باد استفاده نمودند .در مطالعه فنگ 3و همکاران [ ]23سه
پروفیل باد با زاویههای متفاوت بر روی سازه بلندمرتبه استاندارد براساس
مسائل سی اف دی بررسی شده است و اثرات الیه اکمن 4بر روی مدل مورد

تحلیل و آنالیز قرار گرفته است .در سال  ،2020بهرا 5و همکاران [ ]24اثر

نیروی باد بر روی سازههای مجاور با نسبت پالنهای متفاوت را به صورت
آزمایشگاهی در تونل باد الیه مرزی واقع در دانشگاه پلیتکنیک توکیو مورد
مطالعه قرار دادند ،مطالعات صورت گرفته بهرا و همکاران میتواند در طراحی

اولیه پوشش سازههای بلند در تراکم زیاد مفید باشد .در سال  2020الو 6و

همکاران [ ]25یک میراگر متالطم تنظیمشده چندگانه (ا ِم تی اس دی) 7را

ا ِل سی دی) 10مقایسه کردهاند .این نوع سیستمها هم از مزایای میراگرهای
استفاده در کاهش پاسخهای سازه بهرهمند میشوند .سیستم تی ا ِل سی دی
آی شتاب سازه را به طور میانگین  37تا  42درصد کاهش میدهد.

در مطالعات گذشته عملکرد لرزهای میراگر سیال تنظیمشده با در نظر

گرفتن فرضیات متعدد در مدلسازی رفتار میراگر ،سازه و تحریک زلزله
بررسی شده است .در این مطالعات به طور معمول مدلسازی سازه به صورت

ساختمان برشی و یا تک درجه آزادی انجام شده است و همچنین اثرات
میراگر مایع تنظیمشده بر روی سازههای بلندمرتبه مانند سازه استاندارد سی
ا ِی ا ِی آر سی مورد بررسی قرار نگرفته است .همچنین در مطالعات گذشته

سازه سی ا ِی ا ِی آر سی تنها تحت تحریک نیروی باد مورد بررسی قرار

گرفته است و عملکرد لرزهای سازه سی ا ِی ا ِی آر سی تحت رکوردهای
زمینلرزه با ویژگیهای متفاوت بررسی نشده است .در این پژوهش سازه
بلندمرتبه استاندارد سی ا ِی ا ِی آر سی به ارتفاع  180متر تحت دو تحریک
زلزله معیار حوزه دور السنترو و هاچینو ،دو تحریک زلزله معیار حوزه نزدیک

کوبه و نورثریج و نیروی بادی با سرعت  100متر بر ثانیه مورد بررسی قرار

گرفته است .کاربرد اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل عملکرد میراگر سیال
تنظیمشده بر روی پاسخهای دینامیکی سازه تحت بار باد و زلزله میباشد که

در ادامه به طور مختصر بیان میشود .مواردی که بررسی همزمان آنها این
پژوهش را نسبت به سایر مطالعات متمایز کرده است ،عبارتند از )1( :استفاده
از چهار رکورد معیار حوزه دور و نزدیک ( 2رکورد حوزه دور و  2رکورد حوزه

نزدیک) و بررسی پاسخهای مختلف سازه استاندارد سی ا ِیا ِی آر سی تحت

بر روی یک سازه بلند تحت باد مورد مطالعه قرار دادند .آنها نشان دادند

رکوردهای زمینلرزه )2( .بررسی و تحلیل عملکرد میراگر مایع تنظیمشده

آن میشود و شتاب سازه را تا  50درصد کاهش میدهد .وانگ 8و همکاران

حرکت و تالطم غیرخطی سیال درون مخزن میراگر مایع تنظیمشده و در

که سیستم ا ِم تی اس دی باعث بهبود عملکرد میراگر و افزایش مقاومت

[ ]26دستگاه جدیدی را به عنوان میراگر ستونی مایع تنظیمشده اینرتر (تی
ا ِل سی دی آی) 9بر روی بام دو سازه بلندمرتبه مجاور تحت جریان باد مورد
Braun
Awruch
Feng
Ekman layer
Behera
Love
Multiple-Tuned Sloshing Damper
Wang
Tuned Liquid-Column-Damper-Inerter

1
2
3
4
5
6
7
8
9

بر روی سازه استاندارد تحت رکوردهای زلزله و نیروی باد )3( .مدلسازی
نظر گرفتن صریح اندرکنش سیال و سازه تحت بارهای دینامیکی متفاوت.
( )4بررسی رابطه متداول موجود در ادبیات فنی در طراحی میراگرهای سیال

و ارزیابی عملکرد میراگر کوک شده با این رابطه در یک سازه معیار و تحت
انواع مختلف بارهای دینامیکی .در ادامه و در بخش دوم این مطالعه نیروهای

اعمالی شامل رکوردهای زمینلرزه و نیروی باد و سازه استاندارد سی ا ِی
ا ِی آر سی معرفی شدهاند ،سپس سازه سی ا ِی ا ِی آر سی مدل شده در

نرم افزار انسیس با مدل مطالعه براون صحتسنجی قرار گرفته است .در
Tuned Liquid Column Damper
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شکل  :1مشخصات هندسه و شرایط مرزی مورد استفاده در آنالیز آئرواالستیک سازه بلندمرتبه
شکل  .1مشخصات هندسه و شرایط مرزی مورد استفاده در آنالیز آئرواالستیک سازه بلندمرتبه

Fig. 1. Geometrical characteristics and boundary conditions used in the aeroelastic analysis of a high-rise
Fig. 1. Geometrical characteristicsbuilding
and boundary
model conditions used in the aeroelastic
analysis of a high-rise building model

بخش چهارم روند طراحی میراگر سیال موجود در ادبیات فنی شرح داده

شده است .با توجه به مطالعه براون و آروچ [ ]19المان شش وجهی به تعداد

سازه تحت رکوردهای زلزله و نیروی باد مورد بررسی قرار گرفته است .در

که در تماس با سازه هستند توسط المانهایی با ارتفاع  0/1متر مشبندی

شده است و در بخش پنجم تحلیلهای آئرواالستیک و پاسخهای دینامیکی

نهایت سعی شده است در بخش ششم نتایج بدست آمده از عملکرد میراگر
مایع تنظیمشده تحت بارهای دینامیکی ارائه گردد و نتیجهگیری جامعی از

تحلیلهای صورت گرفته آورده شود.

 368800برای حوزه سیال (تونل باد) استفاده شده است و دیوارههای تونل
شدهاند .همانطور که در شکل  2نشان داده شده است ،بعد  W ، Lو H

حوزهی سازهای به ترتیب به  8 ،5و  25المان شش وجهی مشبندی شدهاند.

پروفیل باد اعمالی به سازه در شکل  1مشخص شده است و همچنین

رکوردهای وارد شده به سازه با توجه به رکوردهای معیار انجمن بینالمللی

2-مدلسازی عددی

کنترل سازه (آی ا ِی ا ِس سی) 1مدنظر قرار گرفته است .این انجمن در اوایل

مدل مورد بررسی در این مطالعه سازه بلندمرتبه سی ا ِی ا ِی آر سی

دهه  90میالدی به منظور همکاری محققان بین المللی در دستیابی به مطالعات

عرضی برابر با  45متر در راستای محور  Yو ارتفاعی برابر با  180متر در

(السنترو  1940و هاچینو  )1968و دو رکورد زلزله حوزه نزدیک (نورثریج 1994

بر روی سازه ،تونل بادی با ابعاد آورده شده در شکل  1در نرمافزار انسیس

شده است (رکوردهای نشان داده شده در شکل  3بدون اعمال ضریب مقیاس

جدول  1ارائه شده است.

نورثریج و کوبه به ترتیب به مقدارهای  30و  40درصد مقیاس شدهاند.

میباشد و مطابق شکل  1طولی برابر با  30متر در راستای محور ، X

مبنا تشکیل شد .این رکوردهای زمینلرزه شامل دو رکورد زلزله حوزه دور

راستای محور  Zرا دارد .همانطور که گفته شد به منظور بررسی اثر باد

و کوبه  )1995میباشند .مشخصات این شتاب نگاشتها در شکل  3آورده

مدلسازی شد و همچنین مشخصات فیزیکی و هندسه سازه و تونل باد در

میباشند) .در این مطالعه زلزله السنترو و هاچینو بدون ضریب مقیاس و زلزله

برای شبکهبندی دامنه محاسباتی مدل از مکعب شش وجهی بهره گرفته

1
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جدول .1مشخصات فیزیکی و هندسه به کار برده شده در آنالیز آئرواالستیک سازه بلندمرتبه (برگرفته از مطالعه براون و آروچ [)]19
جدول  :1مشخصات فیزیکی و هندسه به کار برده شده در آنالیز آئرواالستیک سازه بلندمرتبه (برگرفته از مطالعه براون و آروچ [)]11
Table 1. Geometrical and physical constants employed in the aeroelastic analysis of a high-rise building
Table1. Geometrical and physical constants employed in the aeroelastic analysis of a high-rise building model
)]model (Adapted from the study of Braun and Awruch [19
)[(Adapted from the study of Braun and Awruch ]11
حوزه سیال

جرم ویژه ) ( 

1/52 kg/m3

ویسکوزیته دینامیکی ) ( 

7/13 ×113 N.s/m2

ویسکوزیته حجمی ) (

2

1 N.s/m

سرعت صوت ) (c

حوزه سازه

331 m/s

مشخصات سرعت (سرعت جریان در ارتفاع  181متری)

111 m/s

مشخصات ابعاد (عرض ساختمان)

52 m

جرم ویژه ) ( 

161 kg/m3

مدول االستیسیته ) (E

2

5/3 ×118 N /m

ضریب پواسون ) (ν

1/52

نسبت میرایی ) ( χ

%1

فرکانس طبیعی

1/5 Hz

شعاع طیفی ) (r

1/6

بلندمرتبهه
سازه بلندمرتب
برای آنالیز
ایی برای
سازههایی
حوزه سیال
بندی حوزه
شبندی
 .2ممش
شکل :2
آئرواالستیک سازه
آنالیز آئرواالستیک
سیال و ساز

Fig. 2. Meshing
and structural
for the aeroelastic
of the high-rise
Fig. 2. Meshing
the fluidthe
andfluid
structural
domainsdomains
for the aeroelastic
analysis analysis
of the high-rise
building model
building model

و آروچ در نرمافزار انسیس و با شبیهسازی عددی گرداب بزرگ مدلسازی

3صحتسنجیبه منظور بررسی صحت مدلسازی در نرمافزار انسیس ،از نتایج مقاله
براون و آروچ استفاده شده است [ 18و  .]19براون و آروچ با استفاده از
نرمافزار المان محدود و شبیهسازی عددی گرداب بزرگ (ا ِل ایی ا ِس) 1سازه

شد و نتایج در شکل  4آورده شده است .همانطور که در این شکل مشاهده
میشود مقدار اختالف این دو شبیهسازی ناچیز میباشد (مقدار تقریبی 3

درصد) و نتایج بدست آمده از نرمافزار انسیس قابل قبول است.

استاندارد سی ا ِی ا ِی آر سی را تحت پروفیل باد با سرعتهای متفاوت مورد

4-مدلسازی میراگر مایع تنظیمشده

بررسی قرار دادند ،به همین منظور سازه و تونل بادی مشابه مطالعه براون
)Large Eddy Simulation (LES

حرکت سیال درون تی ال دی را میتوان با استفاده از معادله جریان

1
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 نورثریج و کوبه، السنترو،هاچینو
،رکوردهایهاچینو
زمانیرکوردهای
تاریخچهزمانی
تاریخچه.3:3شکل
شکل
Fig. 3. The time
histories
Hachinohe,
El-Centro,
Northridge
and
Kobe records
Fig.
3. The of
time
histories of
Hachinohe,
El-Centro,
Northridge
and Kobe records

Braun-Longitudinal Direction [22]

Ansys-Longitudinal Direction

Top Displacement (m)

3

2

1

0
0

Time (Sec)

100

 متر بر ثانیه در امتداد طولی سازه111  جابجایی بیشینه سازه بلندمرتبه سی اِی اِی آر تحت بادی با سرعت:4 شکل
 متر بر ثانیه در امتداد طولی سازه100  جابجایی بیشینه سازه بلندمرتبه سی ا ِی ا ِی آر سی تحت بادی با سرعت.4 شکل
Fig. 4. The maximum displacement of CAARC high-rise structure against of wind velocity 100 m in
Fig.direction
4. The maximum displacement of CAARC high-rise structure against of wind velocity
Longitudinal
100 m in Longitudinal direction
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شکل  .5نمائی از سطح موج سیال درون میراگر مایع تنظیمشده
شکل  :5نمائی از سطح موج سیال درون میراگر مایع تنظیمشده
5. View
of the
fluid
waveliquid
surface
inside tuned liquid damper
Fig. 5. View of the fluidFig.
wave
surface
inside
tuned
damper

کم عمق و برمبنای دو رابطه ( )1و ( )2مدلسازی نمود ،به منظور مدلسازی
جریان کم عمق از روش المان محدود استفاده شده است .رابطه اول معادله

پیوستگی و رابطه دوم معادله ممنتوم میباشد ،این دو رابطه باید به طور

همزمان حل شوند [:]27

میزان کاهش پاسخهای سازه کنترلشده با میراگر سیال تنظیمشده
تحت تحریک پایه به ویژگیهای سازهای سیستم تی ا ِل دی بستگی دارد.
سه پارامتر اصلی در طراحی تی ا ِل دی نسبت تنظیم ،نسبت آب و نسبت
جرم میباشند .در مطالعه بانرجی و همکاران [ ]28در سال  2000و رضایی و
همکاران [ ]27در سال  ، 2014به منظور طراحی یک میراگر مایع تنظیمشده
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Fig. 6. Three-dimensional view of: (a) Wind Tunnel, (b) high-rise Structure, (c) Tuned liquid damper in
Fig. 6. Three-dimensional view of: (a) Wind Tunnel, (b) Ansys
high-rise
Structure, (c) Tuned liquid damper in Ansys software
software
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شکل  .7فضای ورکبنچ نرمافزار انسیس
شکل  :7فضای ورکبنچ نرمافزار انسیس
Fig. 7. The Ansys Software Workbench Space
Fig. 7. The Ansys Software Workbench Space

3یکی دیگر از پارامترهای تاثیرگذار در طراحی میراگر مقدار

بعد از مدلسازی سازه و سیال به طور جداگانه در ماژولهای مورد نظر

.

 m l  2ρ habمحاسبه میشود که  ρجرم حجمی سیال میباشد.

سیستم کوپلینگ 1با هم ترکیب شده و اندرکنش بین سازه و سیال (ا ِف ا ِس

توجه به مقدار ∆ بدست میآید.

سازه و سیال به طور همزمان بررسی شود .فاکتورهای مؤثر جهت بهبود

جرم سیال درون مخزن میباشد ،جرم آب درون مخزن از فرمول
نسبت جرمی (  ) µبه طور معمول بین  1الی  4درصد انتخاب میشود و با
.

انسیس ،این دو قسمت یعنی بخش سازهای و بخش سیال مدل در ماژول

آی) 2بررسی میشود .نرمافزار انسیس این امکان را فراهم نموده تا اندرکنش

 4بعد از محاسبه مقدار طول مخزن ،ارتفاع سیال و نسبت جرمی

عملکرد میراگرهای مایع تنظیمشده توسط ووریشکان 3و همکاران مورد

نمود .جرم سیال (  ) m lو جرم سازه (  ) m sمیباشد ،همانطور که در گام 3

با استفاده از محیط نرمافزاری انسیس فلوئنت 4شبیهسازی شده است [.]29

در این مطالعه یک میراگر مایع تنظیمشده با طول  15/5متر ،عرض

شده است [ .]30نمایی از فضای ورکبنچ و ماژولهای مورد استفاده در این

نسبت جرمی و نسبت آب به ترتیب برابر با  1/5درصد و  0/2فرض شده است

شتابنگاشت رکورد السنترو در شکل  8مشاهده میشود .با توجه به شکل

مورد نظر ،با توجه به رابطه

m
µ= l
ms

میتوان مقدار عرض مخزن را محاسبه

ذکر شد مقدار جرم سیال از رابطه  m l  2ρ habبدست میآید.

 12/5متر و ارتفاع  4متر بر روی بام سازه مدلسازی شده است .دو پارامتر
و عمق آب درون مخزن مقداری برابر با  3متر میباشد .شکل  6نمایی از

تونل باد ،سازه و میراگر مایع تنظیمشده در نرمافزار انسیس را نشان میدهد.
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بررسی قرار گرفت و همچنین اندرکنش سازه و سیال در این نوع میراگرها
به منظور تحلیل اندرکنش سازه و سیال از ماژول سیستم کوپلینک استفاده
مطالعه در شکل  7نشان داده شده است ،همچنین نحوه چگونگی اعمال
System Coupling
)Fluid Solid Interaction (FSI
Vuruşkan
Ansys Fluent

1
2
3
4
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Fig. 8. Process of importing El-Centro acceleration to CAARC structure in Ansys Software Workbench Space
Fig. 8. Process of importing El-Centro acceleration to CAARC structure in Ansys Software Workbench
Space

 8شتابنگاشت السنترو به صورت شتاب در قسمت مودال 1ماژول تِرنزییت
ا ِستراکچرال 2به سازه اعمال میشود.

بلندمرتبه) و در تراز  120متری صفحه  2/3( X Zارتفاع سازه بلندمرتبه)
را میتوان در شکل  9در دو حالت کنترلشده و کنترلنشده مشاهده نمود.

با توجه به شکل  ،9جریان در گوشههای باالدست سازه جدا میشود و در

5-ارزیابی نتایج

به منظور برررسی رفتار آئرودینامیک سازه بلندمرتبه سی ا ِی ا ِی آر سی

نواحی کناری و پشت سازه گردبادها را تشکیل میدهد .سطوحی از سازه
که در برخورد مستقیم جریان باد قرار میگیرند دارای فشار مثبت (دمش)

در برابر باد ،توزیع فشار و الگوی خطوط جریان در پیرامون سازه به ازای

میباشند و سطوح کناری و پشت سازه فشار منفی (مکش) دارند .شکل

سی تحت  4رکورد زلزله ،کانتورهای متفاوت و پاسخهای دینامیکی سازه از

کنترلنشده میباشد.

در هنگام برخورد جریان سیال با موانع ،گردباد نعل اسبی 4در اطراف جسم

در دو حالت کنترلنشده و کنترلشده در یک زمان مشخص ( t  30s

بیشینه سرعت باد  100متر بر ثانیه و پاسخهای بیشینه سازه سی ا ِی ا ِی آر

 10نیز نمای سهبعدی از کانتورهای توزیع فشار در دو حالت کنترلشده و

نرمافزار انسیس استخراج شده است .با توجه به مطالعه الروسی 3و همکاران

در شکلهای  9و  10مقایسهای بین توزیع فشار در پیرامون ساختمان

پیچیده میشود و به نواحی پشت جسم هدایت میشود [ ،]31همچنین یک

) تحت بار باد انجام گرفته است .همانگونه که مشاهده میشود استفاده از

نامیده میشود و از سطح زمین سرچشمه میگیرد.

درنتیجه تغییر در پاسخ سازه شده است.

گردباد قوسی 5شکل در نواحی پشت جسم صلب بوجود میآیدکه هوابرد

6

توزیع کانتورهای فشار در پیرامون سازه بلندمرتبه تحت وزش باد با

بیشینه سرعت  100متر بر ثانیه را در تراز  422/5صفحه ( X Yمرکز سازه
Modal
Transient Structural
Larousse
Horseshoe vortices
Arched Vortex
Airborne

1
2
3
4
5
6

میراگر مایع هماهنگ شده باعث تغییر در توزیع فشار اطراف ساختمان و
ریزشهای گردبادی پیرامون سازه بلندمرتبه در شکلهای  11تا 13

نشان داده شده است .در ابتدا جریانهای باد را در یک صفحه قائم به فاصله
 422/5متر از دیوارهی تونل مشاهده میشود و سپس صفحهای در تراز 120

متری مدل به منظور بررسی تراکم خطوط جریان و ریزشهای گردابهها در
این ارتفاع ،در نظر گرفته شده است .گردباد نعل اسبی ،گرداب  ،7 B tگرداب
Vortex B t
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Fig. 9. Pressure distribution in plans of XY and XZ for controlled and uncontrolled modes
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 ،1 N wنقطه زینی ،2نواحی فرافکنش 3و فراشار 4در شکل  11مشخص

 ) t  30sتحت بار باد رسم شده است .مطابق الگوی بدست آمده در این

مشابه شکل  9در شکل  11توزیع خطوط جریان در حالت دو بعدی

تفاوت چندانی نداشته اما خطوط جریان ،ساختار و اندازه گردابههای ساختمان

شدهاند [.]32

پیرامون سازه در دو حالت کنترلنشده و کنترلشده در یک زمان مشخص (
Vortex N w
Saddle point
Downwash
Upwash

1
2
3
4

5378

شکل تغییر خطوط جریان جلو ساختمان در دو حالت کنترلشده و کنترلنشده
پشت ساختمان دچار تغییر گردیده است.

برای بررسی دقیقتر و با جزئیات بیشتر توزیع جریان ،الگو خطوط

جریان سهبعدی در اطراف سازه بلندمرتبه سی ا ِی ا ِی آر سی تحت وزش
بادی با بیشینه سرعت  100متر بر ثانیه در شکلهای  12و  13به ترتیب

برای دو حالت کنترلنشده و کنترلشده نمایش داده شده است .یک صفحه
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modes
Fig.
Three-dimensionalstreamlines
streamlinesover
over the
the high-rise
high-rise structure
forfor
uncontrolled
modes

قائم در قسمت میانی عرض سازه و دو صفحه افقی در ارتفاعهای  40و

یک صفحه قائم در راستای وزش باد نشان داده شده است .ردیف اول تا سوم

تمامی شکلهای  12و  13جدایش جریان در دیوارههای جانبی و بام سازه و

 50ثانیه نشان میدهد .در هر دو شکل مشاهده میشود که با افزایش زمان

در دو شکل  12و  13ستون چپ و وسط تغییرات خطوط جریان در

(توزیع خطوط جریان در حالت کنترلنشده) با شکل ( 13توزیع خطوط جریان

 120متری سازه در بازه زمانی  10تا  50ثانیه وزش باد ترسیم شدهاند .در

هر ستون به ترتیب توزیع خطوط جریان را در سه زمان متفاوت  30 ،10و

همچنین تشکیل گردابههایی در پشت سازه به خوبی قابل مشاهده میباشد.

آشفتگی خطوط جریان افزایش یافته است .از مقایسه هر بخش شکل 12

راستای وزش باد و در یک صفحه افقی و به ترتیب در دو تراز مشخص  40و

در حالت کنترلشده) مشاهده میشود که الگوی خطوط جریان به دلیل اثرات

 120متر نشان میدهد .در ستون سمت راست نیز تغییرات خطوط جریان در

میراگر سیال هماهنگ شده بر نحوه ارتعاش سازه کام ً
ال تغییر کرده است.
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جریان متالطم سیال مخزن نصب شده بر روی سازه سی ا ِی ا ِی آر

سیال درون مخزن است .مرز بین آب و هوا توسط رنگ سبز روشن مشخص

از راستای محور  Zدر لحظه  3/2ثانیه ارتعاشات ،در شکل  14نشان داده

به منظور بررسی عملکرد میراگر در طول مدت زمان زلزله ،تاریخچه

توزیع قطرات آب در مجاورت هوا در این شکل نشان داده شده است .رنگ

و بدون میراگر تحت باد ،دو رکورد حوزه دور و دو رکورد حوزه نزدیک به

شود حاکی از حضور هوا درون مخزن است .رنگ آبی ،سیال به کار برده شده

گفته شده بود سرعت باد  100متر بر ثانیه میباشد و پاسخهای بدست آمده از

نسبت به حجم کل است و هرچه به صفر نزدیکتر شود بیان کننده حضور

طولی ،شتاب طولی).

سی تحت باد و  4رکورد زلزله السنترو ،هاچینو ،کوبه و نورثریج در مقطعی

میشود و این رنگ نشان دهنده سطح تماس بین این دو فاز میباشد.

شده است .کانتورهای کسر حجمی سیال درون مخزن دو فازی (آب -هوا) و

زمانی جابجایی ،سرعت و شتاب بام سازه سی ا ِی ا ِی آر سی همراه با میراگر

قرمز نشان دهنده هوای درون مخزن میباشد ،این مقدار هرچه به  1نزدیک

در شبیهسازی را توصیف میکند ،مقدار کسر حجمی نشان دهنده حجم سیال

5380

ترتیب در شکلهای  16 ،15و  17نشان داده شده است .همانطور که قب ً
ال
سازه تحت باد به صورت طولی استخراج شده است (جابجایی طولی ،سرعت

5388  تا5367  صفحه،1400  سال،11  شماره،53  دوره،نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر

ANSYS

ANSYS

R18.2

R18.2
R18.2

Hachinohe
t = 3.2s

Elcentro
t = 3.2s

ANSYS

ANSYS

R18.2

R18.2

Kobe
t = 3.2s

Northridge
t = 3.2s

ANSYS
R18.2

Wind
t = 3.2s

Volume Fraction
0.00

0.16

0.36

0.47

0.57

0.67

0.83

0.99

) ثانیه3/2
3/2 حوزه دور و نزدیک (در لحظه
رکورد حوزه
رکورد44بادوو
تحتباد
مخزن تحت
درون مخزن
سیال درون
تالطم سیال
 تالطم.14
:14 شکل
شکل
)ثانیه
Fig. 14.Fig.
Sloshing
the fluidthe
of fluid
tank of
under
and
four
near
and
far-field
record record
(in 3.2 second)
14. Sloshing
tankwind
under
wind
and
four
near
and far-field
(in 3.2 second)

5381

5388  تا5367  صفحه،1400  سال،11  شماره،53  دوره،نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر

 رکورد زلزله حوزه دور و نزدیک در دو حالت کنترلشده و کنترلنشده4  تاریخچه زمانی طولی جابجایی بام سازه تحت باد و:15 شکل
 رکورد زلزله حوزه دور و نزدیک در دو حالت کنترلشده و کنترلنشده4  تاریخچه زمانی طولی جابجایی بام سازه تحت باد و.15 شکل

Fig.
Thetop
topofofstructure
structure
Longitudinal
displacement’s
time history
under
near and
far-field
Fig. 15.
15. The
Longitudinal
displacement’s
time history
under wind
andwind
four and
nearfour
and far-field
record
record
for
controlled
and
uncontrolled
modes
for controlled and uncontrolled modes

5382

5388  تا5367  صفحه،1400  سال،11  شماره،53  دوره،نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر

نشده
کنترل
کنترل
دودوحالت
نزدیک
حوزه دور
رکورد زل
سازهباد و
تحت
طولیبام
سرعت
طولی
زمانی.16
تاریخچه
نشده
شده ووکنترل
لشده
حالت کنتر
در در
نزدیک
حوزه ودور و
زله زلزله
رکورد
4  باد و4تحت
سازهبام
سرعت
زمانی
تاریخچه
 شکل:16 شکل
Fig.
of of
structure
Longitudinal
velocity’s
time history
under wind
and
fourand
nearfour
and far-field
for
Fig.16.
16.The
Thetop
top
structure
Longitudinal
velocity’s
time history
under
wind
near andrecord
far-field
controlled
and
uncontrolled
modes
record for controlled and uncontrolled modes

5383

5388  تا5367  صفحه،1400  سال،11  شماره،53  دوره،نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر

نشده
شدهو وکنترل
کنترلشده
حالت کنترل
نزدیک
دور ودور و
حوزهحوزه
زلزله زلزله
رکورد رکورد
4 تحت باد و
سازهبام
بامشتاب
طولی
طولیزمانی
تاریخچه
 شکل:17 شکل
نشده
کنترل
دردردودوحالت
نزدیک
4 سازهباد و
تحت
شتاب
زمانی.17تاریخچه
Fig. 17. The top of structure Longitudinal acceleration’s time history under wind and four near and far-field record for
Fig. 17. The top of structure Longitudinal
acceleration’s
time modes
history under wind and four near and far-field
controlled
and uncontrolled

record for controlled and uncontrolled modes

5384

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،11سال  ،1400صفحه  5367تا 5388

له وو باد
زلزله
متفاوت تحت
های متفاوت
در ارتفاع
شدهبهبه کنتر
جابجایی کنتر
باد
تحت زلز
ارتفاعهای
سازه در
نشده سازه
کنترللنشده
کنترللشده
مربعاتجابجایی
میانگینمربعات
ریشهمیانگین
نسبتریشه
.18نسبت
شکل:18
شکل
Fig.Fig.
18.18.
TheThe
root
of the
mean
displacement
squares
ratio
of controlled
to uncontrolled
in structure
different
heights
root
of the
mean
displacement
squares
ratio
of controlled
to uncontrolled
in structure
different
under wind and earthquake
heights under wind and earthquake
جدول  :2نسبت پاسخهای کنترلشده به کنترلنشده حداکثر بام سازه  CAARCتحت باد و رکوردهای حوزه دور و نزدیک
جدول  .2نسبت پاسخهای کنترلشده به کنترلنشده حداکثر بام سازه  CAARCتحت باد و رکوردهای حوز ه دور و نزدیک
Table 2. The CAARC structure maximum responses ratio of controlled to uncontrolled under wind and near
Table 2. The CAARC structure maximum responses ratio of controlled to uncontrolled under wind and
and far-field record
near and far-field record
تحریکات

جابجایی
بیشینه

سرعت
بیشینه

شتاب
بیشینه

ریشه میانگین مربعات
جابجایی

ریشه میانگین
مربعات سرعت

ریشه میانگین
مربعات شتاب

السنترو

1/78

1/85

1/77

1/77

1/81

1/71

هاچینو

1/71

1/88

1

1/88

1/71

1/88

کوبه

1

1/72

1/75

1/72

1/72

1/75

نورثریج

1/77

1/77

1/77

1/75

1/77

1/77

باد

1/87

1/75

1/78

1/87

1/77

1/77

نسبت ریشه میانگین مربعات جابجایی (آر ا ِم ا ِس) 1جابجایی کنترلشده

به کنترلنشده سازه در ارتفاعهای متفاوت تحت چهار رکورد زلزله حوزه دور

رکوردهای حوزه دور ،حوزه نزدیک و باد در جدول  2نشان داده شده است.
6-نتیجهگیری

و نزدیک و باد در شکل  18آورده شده است.

در این مقاله ،یک سازه بلندمرتبه معیار به ارتفاع  180متر تحت بارهای

نسبت حداکثر پاسخهای سازه بلندمرتبه (جابجایی ،سرعت و شتاب)

دینامیکی مختلف بررسی شده است .به منظور بررسی اثر باد بر روی سازه

کنترلشده به کنترلنشده و نسبت ریشه میانگین مربعات پاسخهای سازه

بلندمرتبه سی ا ِی ا ِی آر سی ،یک تونل باد در نرمافزار انسیس مدلسازی شد

بلندمرتبه (جابجایی ،سرعت و شتاب) کنترلشده به کنترلنشده تحت

)Root Mean Square (RMS

1

و همچنین  4رکورد زلزله حوزه دور و نزدیک به سازه اعمال گردید .بعد از
مدلسازی سازه ،به تحلیل اثر آئرواالستیک باد و همچنین بررسی ارتعاشات
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