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چكيده
در سالهاي اخير روشهاي تحليل سازه بهبود يافته و مهندسين قادر به ساخت سازههاي مرتفع شدهاند .در احداث ساختمانهاي بلند بايستي توجه داشت كه
افزايش ارتفاع اغلب با افزايش نرمي سازه همراه است كه سبب افزايش حساسيت سازه نسبت به نيروهاي پويا همچون باد ميشود .در پژوهش حاضر به بررسي
پديده نوسانهاي ناشي از جريان باد بر ساختمانهاي بلندمرتبه با درنظر گرفتن اثرات گردابههاي حاصل از جريان سيال و همچنين كنترل اين پديده پرداخته
شدهاست .به همين منظور ابتدا معادﻻت كوپل حاكم بر سازه ،گردابههاي حاصل از جريان سيال و ميراگر جرمي تنظيمشده معرفي و مقادير ضرايب آنها بر
اساس مشخصات آسمانخراش  ACTاستخراج و در نرمافزار  MATLABحل ميشوند .بعد از اعتبارسنجي نتايج ،تاثير جريان باد با پروفيلهاي مختلف با
درنظر گرفتن گردابهها و استفاده از ميراگر جرمي ،تحليل و بررسي ميشوند و با نتايج حالت بدون درنظر گرفتن اثرات گردابهها مقايسه ميشوند و محدوده
عملكرد بهينه ميراگر جرمي مشخص ميشود .در انتها نيز به بررسي موردي پارامترهاي مهم تاثيرگذار بر اين پديده ،مانند نسبت جرمي و سرعت جريان باد،
پرداخته ميشود.

واژه هاي كليدي :ارتعاشات؛ گردابه؛ سازه بلندمرتبه؛ ميراگر جرمي تنظيمشده.
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Abstract

Todays, structural analysis techniques have been improved, and structural engineers are able to build High-Rise Buildings. In these
structures, it should be noted that elevation is often accompanied by an increase in the softness, which increases the sensitivity of the
structure to dynamic forces such as wind. The purpose of the present study is to study the wind-induced vibrations on tall buildings,
taking into account the effects of vortices created by the fluid flow and also the controlling this phenomena. To this end, the
governing equations of the structure, the fluid flow and the tuned-mass damper are first introduced, and their coefficient values are
extracted according to the characteristics of ACT skyscraper and solved using a program coded in MATLAB. After validating the
results, the effects of wind loads are investigated by considering vortex effects as well as different wind velocity profiles; and the
results are compared with the case where no vortices are considered and the optimal operating range of TMD is defined. At last,
parametric study on mass ratio and wind speeds are presented.
Keyword: Vibration; Vortices; Tall Building; Tuned-Mass Damper (TMD).

-١مقدمه
ساختمانهاي بلندمرتبه سالهاست كه در نقاط مختلف دنيا ديده
ميشوند و بعضاً به عنوان نمادي از توسعه و پيشرفت در شهرها
محسوب ميشوند .اما همواره يكي از مشكﻼت اصلي مهندسان ،تحليل
دقيق اثرات نيروهاي ديناميكي همچون باد بر نوسانهاي اينگونه
ساختمانها بوده است .از آنجا كه پديدهي نوسانهاي ناشي از جريان
باد حاصل اندركنش جريان سيال و سازه است ،داراي پيچيدگيهاي
خاصي بوده و بايستي اثرات جريان سيال و نيروهاي وارده بر جسم
نوسانكننده از طرف گردابهها ،مورد توجه قرار گيرد .نوسانهاي ناشي
از گردابهها ،پديدهاي غيرخطي ،خودمحرك و چند درجه آزادي است
كه بر اثر گردابههاي ايجاد شده ناشي از برخورد بين جريان سيال و
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سازه ،در پشت جسم به وجود ميآيد)شكل  .[١] (١اين گردابهها
نيرويي نوساني بر سازه اعمال ميكنند كه شامل دو مولفه عمود بر
جريان )نيروي برآ( و مولفه در جهت جريان )نيروي پسا( است.

شكل  -١تشكيل گردابه در پشت جسم بﻼف ][٢

حال اگر اين جسم توسط تكيهگاه اﻻستيكي نگهداري شود و جرم
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بررسي ارتعاشات ناشي از جريان باد بر روي سازه بلندمرتبه و كنترل بهينه آن توسط ميراگر

بررسي ارتعاشات ناشي از جريان باد بر روي سازه بلندمرتبه ...

و ميرايي نسبتاً پايين باشد ،در اثر اعمال نيروي نوساني شروع به
ارتعاش خواهد كرد كه اگر مهار نشود ،ميتواند سبب آسيب رساندن به
سازه و يا حتي تخريب آن شود .اين مسئله به خصوص در
ساختمانهاي بلند كه افراد زيادي در آن حضور دارند و يا لولههاي

همانطور كه اشاره گرديد در پديده ارتعاشات ناشي از جريان باد،
عﻼوه بر نيروي سيال بر وجه رو به باد سازه ،نيروهاي حاصل از
گردابهها نيز در پشت جسم ايجاد ميشود كه سبب وارد شدن نيروهاي
نوساني بر سازه ميشود .اما در عمده مقاﻻت معتبر علمي كه در زمينه

استخراج مواد نفتي كه در اعماق اقيانوسها با صرف هزينههاي گزاف
نصب ميشوند ،بيشتر مورد توجه است .از جمله نمونههاي عملي درنظر

اثرات باد بر سازه ارائه شده صرفا نتايج اثرات نيروي باد كه بر وجه رو
به باد سازه اعمال ميشود ،ارائه شده است .لذا در پژوهش حاضر ،تاثير

نگرفتن اثرات گردابهها ميتوان به تخريب برجهاي خنككن نيروگاه
فريبريج در انگلستان در سال  ١٩٦٠و پل تاكوما در واشنگتن آمريكا

همزمان هر دو نيرو )نيروي حاصل از جريان سيال و نيروي حاصل از
گردابهها( مورد بررسي قرار گرفته است .به همين منظور عﻼوه بر دو

در سال  ١٩٤٠اشاره نمود] .[٣اين پل كه براي مقاومت در برابر بادهاي
با سرعت  ١٠٠ mphطراحي شده بود ،به دليل در نظر نگرفتن اثرات
نوسانهاي ناشي از گردابهها در طراحي آن و در اثر ناپايداري پيچشي
ناشي از جريان بادي با سرعت  ٤٢ mphتخريب گرديد.
روشهاي مختلفي به منظور جلوگيري و يا كاهش نوسانهاي ناشي
از جريان باد بر روي سازههاي بلند استفاده شدهاست كه از رايجترين
آنها ميراگر جرمي تنظيم شده است .اين ميراگر معموﻻً متشكل از يك
جرم كه بوسيله مكانيزم فنر و ميراگر به محلي از ساختمان كه داراي

معادله نوسانات سازه و معادله نوسانات ميراگر جرمي )كه در مقاﻻت
معمول مورد بررسي قرار ميگيرند( ،معادله سومي نيز به منظور بررسي
اثرات گردابهها بر سازه با معادﻻت فوق كوپل شده است تا اثرات
گردابهها نيز در مدلسازي اعمال گردد .عﻼوه بر اين در پژوهش حاضر،
اثرات گردابهها بر عملكرد ميراگر جرمي نيز بررسي گرديده است و
پارامترهاي مهم تاثيرگذار بر پديده )مانند نسبت جرمي ،نسبت ميرايي
و سرعت باد( هم با درنظر گرفتن و هم بدون درنظر گرفتن اثرات
گردابهها به صورت خاص مورد پژوهش قرار گرفتهاند.

بيشترين حركت است )عموماً نزديك طبقات انتهايي( متصل ميشود و
نيروي اينرسي را به اسكلت و چارچوب ساختمان انتقال داده تا حركات
آن را كاهش دهد] .[٤پژوهشهاي زيادي بر روي عملكرد ميراگر جرمي
در ساختمانها انجام شدهاست .بكداش و نيگدلي ١روشي براي
انتخاب نسبت جرم بهينه براي ميراگر جرمي ارائه دادهاند] .[٥همچنين
نتايج پژوهش آنها نشان داد كه نسبت جرم ،نيروي تحريك و فركانس
سازه ،تاثير زيادي بر عملكرد ميراگر جرمي دارد .آلي ٢مدلي براي
طراحي ميراگر جرمي براي محافظت سازه در برابر وزش همزمان باد از
جهات مختلف بر روي ساختمان ارائه كرده است كه عملكرد بهتري
نسبت به ميراگرهاي متداول دارد] .[٦الياس و ماتسگار ٣به مطالعه
پيرامون اثربخشي ميراگر جرمي در كنترل پاسخ سازه كه بهطور
همزمان تحت تاثير زلزله و باد قرار دارد ،پرداختهاند] .[٧همچنين آنها
گزارش كاملي از جديدترين پژوهشها و متدهاي طراحي در زمينه
ميراگر جرمي در سالهاي اخير ارائه كردهاند].[٨
از كاربردهاي ميراگر جرمي تنظيمشده ميتوان به نصب در برج
هنكك  ،ساختمان  ٦٠طبقه به ارتفاع  ٢٤١متر ،در ژوئن سال ١٩٧٧
در شهر بوستون اشاره كرد] .[٤دو ميراگر جرمي در دو طرف طبقه
٥٨ام سبب خنثي كردن حركت پيچشي شده و پاسخ ساختمان را تا
 ٥٠%كاهش ميدهد .از سيستم ميراگر جرمي تنظيمشده در برج مركز
تجارت جهاني تايپه  ، ١٠١آسمانخراش  ١٠١طبقهاي كه در پايتخت
كشور چين تايپه در سال  ٢٠٠٤ساخته شده نيز استفاده شدهاست] ٩و
 .[١٠اين ساختمان تا سال  ٢٠١٠و تا قبل از افتتاح برجالخليفه،
بلندترين برج جهان بود و در حال حاضر دومين ساختمان بلند دنيا به
لحاظ ارتفاع است .اين ميراگر جرمي به شكل پاندول است و بزرگترين
)با قطر  ٥.٥متر ،شامل  ٤١ﻻيه  ١٢/٥سانتيمتري از صفحات
جوشدادهشده به همديگر( و سنگينترين ميراگر جرمي ) ٦٦٠تن( در
دنيا است كه باعث  ٤٠%كاهش دامنه نوسانها در اين برج ميشود.
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 -٢معادﻻت ديفرانسيل حاكم
در پژوهش حاضر نوسانهاي همراستا با جريان حاصل از گردابهها
مورد مطالعه قرار گرفته است .در شكل  ٢دياگرام ساده يك ساختمان
به همراه ميراگر جرمي تنظيمشده كه توسط تكيهگاه اﻻستيك
نگهداري ميشود و در معرض جريان سيال  pقرار دارد ،نشان داده
شدهاست )انديسهاي  sو  dبه ترتيب مربوط به سازه و ميراگر جرمي
است(.

شكل  -٢دياگرام ساده سازه و ميراگر جرمي تنظيمشده

با توجه به شكل  ٢معادله حركت ميراگر جرمي را ميتوان بهصورت
زير نوشت]:[١٠
𝑚 (𝑋̈ + 𝑋̈ ) + 𝑐 𝑋̇ + 𝑘 𝑋 = 0
)(١
همچنين باتوجه به شكل  ٢جابجايي صفحهاي در راستاي جريان
جسم با درنظر گرفتن اثرات جريان سيال ،X ،به كمك معادله نوساني
خطي ) (٢توصيف ميشود]:[١١
𝐸 = 𝑋 𝑘 𝑚 + 𝑚 𝑋̈ + 𝑐 + 𝑐 𝑋̇ +
)( ٢
كه در آن  csو  ksبه ترتيب ميرايي و سختي مربوط به حركت جسم
در غياب سيال هستند .اثرات هيدروديناميكي سيال بر روي سازه با
قطر هيدروليكي  Dبه صورت اثرات اصلي سيال كه به صورت جرم

سيال به صورت نيروي خارجي  Eكه به صورت 𝐶𝐷 𝑈𝜌 = 𝐸 تعريف
ميشود .در اين روابط  ρچگالي سيال Cm ،ضريب جرم اضافه شده )كه
معموﻻً برابر  ١فرض ميشود( CD ،ضريب پساي نوساني لحظهاي و 𝛾
ضريب ميرايي جريان سيال اضافه شدهاست] .[١٢همچنين فركانس
= 𝛺 = 𝛺 تعريف ميشود كه در آن St
تشكيل گردابه به صورت
عدد اشتروهال است .با تعريف فركانس طبيعي نوسانها به صورت

 eوجود دارد كه به ترتيب بيانگر نيروهاي فوق است .در معادله ) (٧نيز
اثرات تغييرات نيروهاي گردابهاي ارائه شده است كه در هر گام زماني از
حل معادﻻت ،مقادير جديد آن بايستي محاسبه و اثرات آن در معادله
) (٥اعمال ميگردد .براي حل دستگاه معادﻻن كوپل ) (٥تا ) (٧بايستي
پارامترهاي مختلف مدل تعيين شوند .براي بازه وسيعي از عدد رينولدز
ميتوان عدد اشتروهال را  ٠/١٢و ضريب پسا را برابر  CD0=٠/٢درنظر
گرفت .بدين ترتيب ضريب  Mازمعادله ) (٨محاسبه ميشود:
.
.
=𝑀
≈
)( ٨
) ( .

.

= 𝛺 ،ميرايي كاهش يافته سازه به صورت

كل  m=ms+mfو نسبت جرمي بيبعد

= 𝜉 ،جرم

= 𝜇 ،معادله ) (٢را به

صورت زير ميتوان نوشت]:[١١
) (٣

𝛺 𝑋̈ + 2𝜉 𝛺 +

= 𝑋 𝛺 𝑋̇ +

اثرات گردابهها نيز به كمك معادله وندرپل )بدليل مطابقت خوب
آن با نتايج آزمايشگاهي] ([١١مدل ميشود:
) (٤
متغير اصلي گردابه بيبعد  qكه مربوط به ضريب پساي نوساني بر
روي سازه بوده ،به صورت ) ( = )𝑡(𝑞 تعريف ميشود .در اين رابطه
𝐹 = 𝑞 𝛺 𝑞̈ + 𝜀𝛺 (𝑞 − 1)𝑞̇ +

) CD(Tضريب پساي لحظهاي و  CD0نيز ضريب پساي مرجع )مربوط به
=  ،ضريب تقويت
جسم ثابت در معرض گردابه( است .ضريب
نيروي پسا در حالت نوسانهاي جسم نسبت به حالتي است كه جسم
ساكن است .پارامتر  Fنيز بيانگر تاثير حركت سيلندر در ناحيه تشكيل
گردابه است .با افزودن اثرات ميراگر جرمي به معادله حركت سازه و
تعريف دامنه نوسان بيبعد بهصورت = 𝑥 𝑥 = ،و زمان بيبعد
𝛺𝑇 = 𝑡 ،دستگاه معادﻻت كوپل بيبعد سيستم ديناميكي سازه داراي
ميراگر جرمي به همراه اثرات جريان سيال و گردابهها به صورت زير
بدست ميآيد:
∗

∗

∗

∗

= 𝑥 𝑚 𝛿 𝑥̇ + 𝛿 𝑥 − 2𝜁 𝛿 𝑚 𝑥̇ −

) (٥
) (٦
) (٧

در روابط ) (٥تا )،(٧

صورت

𝐹=

] ،[١٢مقدار ضريب  Aبرابر با  ١٢و مقدار  ٠/٣نيز براي  εبدست خواهد
آمد.
در اين پژوهش ،مدلسازي سازه به صورت مدل برشي انجام
شدهاست .در اين صورت هر طبقه ساختمان را ميتوان به صورت يك
درجه آزادي فرض كرد كه جرم آن برابر با جرم كل آن طبقه است و
سختي و ميرايي آن را ،كه وابسته به پيكربندي و جنس مصالح است،
ميتوان با استفاده از فرمول بدست آورد .عﻼوه بر اين ،در تحليل
ديناميكي انجام شده ،ساختمان به صورت متقارن درنظر گرفته شده و
از اثرات نيروهاي پيچشي صرفنظر شدهاست .همچنين ساختمان به
صورت منفرد تحليل شده و از تاثير ساختمانهاي اطراف بر آن
صرفنظر شدهاست] .[١٣به منظور حل معادﻻت فوق ،گام زماني
تعريف شده و مقادير شتاب ،سرعت و جابجايي با استفاده از تقريب

𝑒 𝑝́ +
𝑥̈ + 𝑥̈ + 2𝜉 𝛿 ∗ 𝑥̇ + 𝛿 ∗ 𝑥 = 0
𝑓 = 𝑞 𝑞̈ + 𝜀(𝑞 − 1)𝑞̇ +

خطي نقطه-وسط مستطيلي در هر گام زماني با استفاده از كد نوشته
شده در نرمافزار متلب محاسبه ميشود .مزيت اصلي اين روش ،پايداري

= 𝛿 نسبت فركانس نوسانهاي جسم به
=

=𝛿

) (

= ∗ 𝛿 نسبت فركانس ميراگر جرمي به زاويهاي

پيدايش گردابه است] Ur .[١١سرعت جريان كاهشيافته است كه به
= 𝑈 تعريف ميشود .پارامترهاي كوپلشدگي نيز به
صورت
روابط

= 𝛾 است كه متناسب با
آخرين پارامتر ،ضريب ميرايي افزوده
ضريب پسا است .براي حالتي كه جسم نوسان ميكند ميتوان ضريب
پسا را حدودا برابر با  ٢درنظر گرفت و لذا مقدار 𝛾 برابر با  ١/٣٢خواهد
بود .بررسيهاي مختلف نشان مي دهد كه نيروي وارد بر جسم ميتواند
تابعي از جابجايي ،سرعت و يا شتاب جسم باشد كه بررسي پژوهشهاي
مشابه بيانگر بهتر بودن مدل كوپلشدگي شتاب است] .[١١ساير مقادير
مجهوﻻت باقيمانده ،ضرايب ثابت  Aو  εاست كه با توجه به مرجع

Δt

فركانس زاويهاي پيدايش گردابه كه به صورت
تعريف ميشود و

𝑥̈ + 2𝜁 𝛿 +

𝑝=

= 𝑒،

= ́𝑝

و

= 𝑓 تعريف ميشوند .با استفاده از اين پارامترها و

جايگذاري در روابط فوق مقدار ضريب  eبه صورت
ميشود و با تعريف ضريب  Mبه صورت رابطه

= 𝑒 تعريف
= 𝑀 ميتوان

نوشت 𝑞𝑀 = 𝑒.
همانطور كه قبﻼ ذكر گرديد نيروي كل وارد بر سازه به صورت
جمع آثار دو نيروي جريان باد )در وجه رو به باد سازه( و نيروي

Fluid-added mass
Fluid-added damping

علي آجيليان ممتاز و انوشيروان فرشيديان فر

اضافه شده سيال ،𝑚 = 𝜋𝐶 𝜌𝐷 ،١و ميرايي اضافه شده،٢
𝐷𝜌𝛾𝛺 = 𝑐 ،مشخص شدهاند و اثرات مربوط به گردابههاي جريان

گردابهها )در وجه پشت به باد سازه( است .به همين منظور در سمت
راست معادله ) (٥كه با معادﻻت ) (٦و ) (٧كوپل ميباشد ،دو جمله 𝑝 و

1
2

نامشروط آن است .در اين پژوهش آسمانخراش  ACTكه در شهر
هاماماتسو در كشور ژاپن با كاربري هتل قرار دارد ،مورد انتخاب شده
است] .[١٣اين ساختمان در سال  ١٩٩٤احداث گرديده و داراي ارتفاع
 ٢١٢متر ميباشد و به منطور كاهش نوسانات حاصل از جريان باد  ،از
ميراگر جرمي به وزن  ٩٠تن در آن استفاده شده كه تا  ٩٠سانتيمتر
قابليت نوسان دارد .ساير مشخصات اين ساختمان در جدول  ١ارائه
شدهاست.
جدول  -١خواص سازه مورد بررسي ][١٣
جرم برج ACT
سختي كل برج ACT

عموماً مقادير نسبت ميرايي تا  ٥%است

m = ١١٠.٠٠٠.٠٠٠ kg
k = ١٦٨.٠٠٠ N.m-1
𝜉 =٢%

مقادير بهينه مربوط به خواص ميراگر جرمي تنظيمشده نيز با
استفاده از مرجع ] [١٣استخراج شدهاند .با توجه به اين كه مطابق با
مرجع ] [١٤در نسبتهاي ارتفاع به عرض سازه بيش از  ٨گردابههاي
حاصل از جريان تاثير زيادي بر نوسانهاي سازه دارند ،لذا در تحليل

٣

بررسي ارتعاشات ناشي از جريان باد بر روي سازه بلندمرتبه ...

سازه مورد بررسي اين نسبت برابر  ١٠درنظر گرفته شدهاست .عﻼوه بر
اين به منظور بدست آوردن فركانس تشكيل گردابهها ،با فرض آنكه
برج  ACTدر شهري با ويژگيهاي آبوهوايي مشهد ساخته شده باشد،
سرعت جريان باد برابر  ٢٥ m/sفرض شدهاست].[١٥

روند تغييرات مقادير نمودار مطابقت خوبي داشته كه بيانگر دقت
مناسب كد كامپيوتري استفادهشده است.

 -٣نتايج و بحث
 -٣-١اعتبارسنجي نتايج
به منظور اعتبارسنجي نتايج بدست آمده و بررسي ميزان دقت
آنها ،در شكل  ٣مقادير شتاب سازه در حضور ميراگر جرمي ترسيم و
با نتايج مرجع ] [١٦مقايسه شدهاست .در مرجع ] [١٦معادﻻت
ديفرانسيل ارتعاشات يك ساختمان بلندمرتبه در معرض جريان باد با
استفاده از معادله ﻻگرانژ استخراج شدهاست .در باﻻترين طبقه اين
ساختمان يك ميراگر جرمي متوازن قرار دارد .سيستم به صورت يك
درجه آزادي مدل شده كه با احتساب ميراگر جرمي متوازن در باﻻترين
طبقه ،به سيستم دو درجه آزادي تبديل شده )مشابه با پژوهش حاضر(
و معادﻻت سازه و ميراگر جرمي با استفاده از روش رانجكوتا مرتبه ٤
حل شدهاند .به منظور مقايسه بهتر نتايج ،نسبت ميرايي و نسبت جرمي
در هر دو پژوهش برابر و به ترتيب  ٠/٠١و  ٠/١انتخاب شدهاست .عﻼوه
بر اين نيروي باد در هر دو پژوهش به صورت هارمونيك و با دامنه و
فركانس تحريك برابر با مقادير مرجع ] [١٦مدل شدهاست .مﻼحظه
ميشود كه روند تغييرات مقادير نمودار مطابقت خوبي داشته كه بيانگر
دقت مناسب كد كامپيوتري استفادهشده است.

شكل  -٤ارتعاشات آزاد سيستم با فرض وجود سرعت اوليه ٠/٠١ m/s
در سيستم و درنظر گرفتن اثرات گردابهها

شكل  -٥جابجايي سازه و ميراگر جرمي با فرض وجود سرعت اوليه
 ٠/٠١ m/sدر سيستم و درنظر گرفتن اثرات گردابهها

Present Code
]Ahmad [16

*

در جدول  ٢مقادير بيشينه دامنه نوسانهاي در دو حالت ارتعاشات با
درنظر گرفتن اثرات گردابهها و بدون آن مقايسه شدهاست كه بيانگر
كاهش جزئي بيشينه دامنه نوسانها در حالت در نظر گرفتن اثرات
گردابهها است .در اين حالت گردابههاي ايجاد شده در پشت جسم
مشابه با نيروي اصطكاكي و در خﻼف جهت حركت سازه عمل كرده و
سبب كاهش دامنه نوسانها ميشود.
شكل  -٣مقادير شتاب سازه داراي ميراگر جرمي و نتايج مرجع ][١٦

جدول  -٢مقادير بيشينه دامنه ارتعاشات در دو حالت درنظر گرفتن
اثرات گردابهها و بدون آن در ارتعاشات آزاد

 -٣-٢ارتعاشات آزاد
در شكلهاي  ٤و  ٥نتايج حاصل از حل مسئله با فرض عدم وجود
نيروي خارجي نشان داده شدهاست .در اين حالت فرض شده سازه
داراي سرعت اوليه  ٠/٠١ m/sو جابجايي اوليه برابر صفر باشد.
همانطور كه مﻼحظه ميشود در حالت استفاده از ميراگر جرمي بعد از
 ٢٥٠٠ثانيه سازه به حالت پايا ميرسد .در حالي كه بدون استفاده از
ميراگر ،اين زمان به حدود  ٤٠٠٠ثانيه افزايش مييابد .همچنين سازه
داراي ميراگر جرمي در زمان حدود  ١٠٠٠ثانيه از حركت ايستاده و
سپس بعد از زمان اندكي مجدداً شروع به نوسانات كوچك ميكند .به
منظور بررسي دقيقتر نتايج ،نسبت ميرايي و نسبت جرمي در هر دو
پژوهش برابر و به ترتيب  ٠/٠١و  ٠/١انتخاب شدهاست .عﻼوه بر اين
نيروي باد در هر دو پژوهش به صورت هارمونيك و با دامنه و فركانس
تحريك برابر با مقادير مرجع ] [١٦مدل شدهاست .مﻼحظه ميشود كه
٤

مشخصات سازه

بيشينه دامنه ارتعاشات
با درنظر گرفتن اثرات
گردابهها )(m

بيشينه دامنه ارتعاشات
بدون درنظر گرفتن
اثرات گردابهها )(m

بدون ميراگر
جرمي

٠/٢٣٦٧

٠/٢٣٦١

داراي ميراگر
جرمي

٠/٢٣٦٥

٠/٢٣٦٠

 -٣-٣بارگذاري هارمونيك با درنظر گرفتن اثرات

گردابهها

در اين قسمت دامنه نيروي تحريك خارجي 𝑝 برابر  ١٠ kNو به
صورت )𝑡 𝛺 × 𝛼(𝑠𝑜𝑐𝑝 = 𝑝 فرض شدهاست كه در آن  Ωsفركانس

علي آجيليان ممتاز و انوشيروان فرشيديان فر

طبيعي سازه و  αضريب بيبعدي است كه به صورت نسبت فركانس
طبيعي سازه به فركانس نوسانات نيروي باد تعريف شده و اثرات نيروي
تحريك را با فركانسهاي مختلف بيان ميكند كه در ادامه بررسي
خواهد شد.

 -٣-٣-١بدون تاثير
ميراگر جرمي در فركانسهاي تحريك خارجي دورتر از فركانس
طبيعي تاثير چنداني بر كاهش نوسانات سازه ندارد] .[١٧با توجه به
پژوهش انجام شده ،مشخص گرديد كه در ساختمان مورد بررسي ،در
حالت  𝛼 < ٠/٧٩يا  𝛼 > ١/٥١ميراگر جرمي تاثيري بر دامنه
نوسانهاي سازه ندارد .در شكل  ٦دامنه ارتعاشات سازه در دو حالت
وجود و عدم وجود ميراگر جرمي در  𝛼 = ٠/٢رسم شدهاست.
همانطوركه مشاهده ميشود وجود ميراگر جرمي در اين حالت تاثيري
بر كاهش دامنه نوسانهاي سازه ندارد .همچنين نتايج در جدول ٣
بيانگر آن است كه گردابههاي ايجاد شده در پشت جسم سبب افزايش
نيروي وارد بر سازه شده و بيشينه دامنه نوسانها در اين حالت بيشتر
از بيشينه دامنه ارتعاشات در حالت درنظر نگرفتن اثرات گردابهها است.

شكل  -٧پاسخ سازه و ميراگر جرمي با فرض بار هارمونيك خارجي و
در  𝜶 = ٠/٢با درنظر گرفتن اثرات گردابهها

 -٣-٣-٢اثر بهينه
بهترين عملكرد ميراگر جرمي در فركانسهاي تحريك نزديك به
فركانس طبيعي سازه است] .[١٧براساس پژوهش انجام شده مشخص
شد در حالت  ٠/٩٧ < 𝛼 < ١/١ميراگر جرمي سبب كاهش چشمگير
دامنه نوسانها ميشود .همانطور كه در شكل  ٨در حالت 𝛼 = ٠/٩٩٧
نشان داده شدهاست ،دامنه پاسخ سازه در حالت استفاده از ميراگر
جرمي بسيار كاهش يافته است .همچنين باتوجه به شكل  ٩در اين
حالت دامنه نوسانهاي ميراگر جرمي بسيار بيشتر از دامنه ارتعاشات
سازه است.

شكل  -٦عدم تاثير ميراگر جرمي در حالت وجود بار خارجي هارمونيك
و در 𝜶 = ٠/٢با درنظر گرفتن اثرات گردابهها
جدول  -٣مقادير بيشينه دامنه ارتعاشات در دو حالت درنظر گرفتن
اثرات گردابهها و بدون آن در 𝜶 = ٠/٢
مشخصات سازه

بيشينه دامنه ارتعاشات
با درنظر گرفتن اثرات
گردابهها )(m

بيشينه دامنه ارتعاشات
بدون درنظر گرفتن اثرات
گردابهها )(m

بدون ميراگر
جرمي

٣/٢٤ × ٤-١٠

١/٠٨ × ٤-١٠

داراي ميراگر
جرمي

٣/٤٦ × ٤-١٠

١/٠٩ × ٤-١٠

در شكل  ٧نيز پاسخ سيستم و ميراگر جرمي در  𝛼 = ٠/٢نشان
داده شدهاست .مﻼحظه ميشود كه دامنه نوسانهاي ميراگر جرمي
بسيار بيشتر از سازه است.

شكل  -٨تاثير استفاده از ميراگر جرمي با فرض بار خارجي هارمونيك
و در  𝜶 = ٠/٩٩٧با درنظر گرفتن اثرات گردابهها

شكل  -٩پاسخ سازه و ميراگر جرمي با فرض بار خارجي هارمونيك و
در  𝜶 = ٠/٩٩٧با درنظر گرفتن اثرات گردابهها

با توجه به جدول  ٤و مشابه با قسمت قبل ،گردابههاي ايجاد شده
در پشت جسم سبب افزايش بيشينه دامنه ارتعاشات ميشود .اما در اين
حالت افزايش دامنه نوسانها ،خصوصاً در مورد ميراگر جرمي ،نسبت به
حالت ديگر مقادير  ،αكمتر است.
٥

بررسي ارتعاشات ناشي از جريان باد بر روي سازه بلندمرتبه ...

جدول  -٤مقادير بيشينه دامنه ارتعاشات در دو حالت درنظر گرفتن
اثرات گردابهها و بدون آن در 𝜶 = ٠/٩٩٧
مشخصات سازه

بيشينه دامنه ارتعاشات
با درنظر گرفتن اثرات
گردابهها )(m

بيشينه دامنه ارتعاشات
بدون درنظر گرفتن اثرات
گردابهها )(m

بدون ميراگر
جرمي

١/٧٠ × ٣-١٠

١/٥٠ × ٣-١٠

داراي ميراگر
جرمي

٨/٧٣ × ٤-١٠

٥/٥٧ × ٤-١٠
شكل  -١١پاسخ سازه به نيروي باد اتفاقي با درنظر گرفتن اثرات
گردابهها

 ٣-٤بار خارجي غيرهارمونيك
نتايج آزمايشگاهي مدلسازي نيروي باد در منابع معتبر علمي
نشان داده است كه پروفيل جريان باد همواره به صورت هارمونيك
نبوده و داراي مولفههاي اتفاقي است] .[١٨به همينمنظور در معادله
) (١٢مدلسازي نيروي باد با درنظر گرفتن مولفههاي رندوم انجام شده
است تا شبيهسازي نيروي باد تا حد ممكن به فرم واقعي آن انجام
گردد .پاسخ سازه به نيروي باد با پروفيل ذكر شده در شكل  ١٠ترسيم
شده است.
)(١٢

همچنين در شكل  ١٢جابجايي ميراگر جرمي و سازه نشان داده
شدهاست .نكته قابل توجه جابجايي و دامنه نوسانهاي بسيار زياد
ميراگر جرمي نسبت به سازه اصلي است .در جدول  ٥نيز اثرات درنظر
گردابهها بر مقادير بيشينه دامنه نوسانها ارائه شدهاست .مﻼحظه
ميشود در اين حالت هم گردابههاي ايجاد شده در پشت جسم سبب
افزايش دامنه ارتعاشات سازه ميشوند.

10[ 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑐𝑜𝑠 (cos (50 + 0.5𝑟𝑎𝑛𝑑)𝜔𝑡 + 0.3𝑟𝑎𝑛𝑑 −
]1

شكل  -١٢پاسخ سازه و ميراگر جرمي در برابر نيروهاي باد اتفاقي با
درنظر گرفتن اثرات گردابهها
شكل  -١٠نيروي تحريك خارجي غيرهارمونيك

در شكل  ١١پاسخ سيستم به نيروي تحريك فوق ترسيم شدهاست.
همانطور كه مﻼحظه ميشود ميراگر جرمي در ابتدا )تا زمان حدود
 ١٥٠ثانيه( سبب كاهش قابل توجه دامنه نوسانهاي سازه شدهاست.
اما پس از آن پيشبيني حركت به دليل تغييرات فركانسي بسيار سريع
و پردامنه سازه بسيار پيچيده است ،بهطوري كه ميراگر جرمي بعضاً
سبب كاهش و همچنين در بعضي از زمانها سبب افزايش دامنه
نوسانهاي آن شدهاست .به عبارت ديگر اثر مهم و تاثيرگذار ميراگر
جرمي در اين حالت در زمانهاي اوليه شروع ارتعاشات است.

جدول  -٥مقادير بيشينه دامنه ارتعاشات در دو حالت درنظر گرفتن
اثرات گردابهها و بدون آن در حالت بار خارجي اتفاقي
مشخصات سازه

بيشينه دامنه ارتعاشات با
درنظر گرفتن اثرات
گردابهها )(m

بيشينه دامنه ارتعاشات
بدون درنظر گرفتن اثرات
گردابهها )(m

سازه بدون
ميراگر جرمي

٣ × ٤-١٠

٢/٥٩ × ٤-١٠

سازه داراي
ميراگر جرمي

٣/١٦ × ٤-١٠

٢/١١ × ٤-١٠

 -٤بررسي پارامترهاي مهم تاثيرگذار بر ارتعاشات
سازه با درنظر گرفن اثرات گردابهها
همانطور كه در قسمتهاي قبل توضيح داده شد ،پارامترهاي
زيادي بر ميزان دامنه نوسانهاي سازه در معرض ارتعاشات ناشي از
جريان باد موثر است .لذا در اين قسمت به منظور بررسي كاملتر اثرات
گردابهها و همچنين نيروي باد بر سازههاي بلندمرتبه ،به بررسي
مهمترين پارامترهاي تاثيرگذار بر اينگونه نوسانها ،يعني جرم سازه و
٦
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ميراگر و همچنين سرعت جريان باد بر بيشينه دامنه نوسانهاي سازه و
ميراگر جرمي پرداخته شدهاست )ساير پارامترها ثابت فرض شدهاند(.
ضمن آنكه در كليه حاﻻت مورد بررسي ،نيروي باد وارد بر سازه مشابه
با بخش  ٣-٣-٢و  𝛼 = ٠/٩٩٧كه در آن ميراگر جرمي در حالت بهينه

بر سازه بوده و در نتيجه بيشينه دامنه نوسانهاي سازه اصلي كاهش
مييابد.

عملكرد قرار دارد ،فرض شدهاست.
در شكل  ١٣به بررسي تاثير تغيير سرعت جريان باد و همچنين
نسبت جرمي )نسبت جرم ميراگر جرمي به جرم سازه( بر بيشينه دامنه
نوسانهاي سازه پرداخته شدهاست .سرعت باد از پارامترهاي مهم در
ميزان نيروهاي گردابهاي در پشت سازه است .سرعت باد در شهر مشهد
با توجه به مبحث ششم مقررات ملي برابر  ٢٥ m/sبهطور معمول درنظر
گرفته ميشود] .[١٥لذا در اين قسمت سرعتهاي باد كمتر و بيشتر از
آن ،يعني  ٣٥ ،٢٥ ،١٠ m/sو  ٥٠بررسي شدهاند .همچنين نتايج
قسمت قبل براساس نسبت جرمي برابر  ٠/٠١بود كه در اين قسمت
نسبتهاي جرمي  ٠/٠٢ ،٠/٠١٥و  ٠/٠٢٥نيز بررسي شدهاند.
همانطور كه از شكل  ١٣مﻼحظه ميشود در نسبت جرمي ثابت و با
افزايش سرعت جريان باد دامنه نوسانات سازه تا حدود  %٩افزايش
يافته است .علت اصلي افزايش عدد رينولدز جريان و در نتيجه تشكيل
گردابههاي قويتر و وارد شدن نيروهاي گردابهاي بزرگتر بر سازه است.
از طرف ديگر افزايش نسبت جرمي ،باعث كاهش بيشينه دامنه نوسانات
سازه ميشود؛ به طوري كه در سرعت ثابت و با افزايش نسبت جرمي از
 ٠/٠١تا  ،٠/٠٢٥ميزان بيشينه دامنه نوسانات در حدود  %٢٥كاهش
يافته است .علت اصلي كاهش دامنه نوسانات آن است كه با افزايش
نسبت جرمي ،جرم ميراگر افزايش يافته و در نتيجه سازه سنگينتر
شده و نوسانات آن كاهش مييابد .البته بايستي توجه داشت كه
سنگينتر شدن ميراگر جرمي به هر ميزان دلخواه ميسر نبوده و بايستي
به تاثير آن بر وزن و استحكام سازه توجه كرد.

شكل  -١٤تاثير تغيير نسبت جرمي و سرعت جريان سيال بر بيشينه
حركت نسبي ميراگر جرمي با درنظر گرفتن اثرات گردابهها

در شكلهاي  ١٥و  ١٦به بررسي تاثير افزايش نسبت ميرايي و
نسبت جرمي ميراگر جرمي بر بيشينه دامنه نوسانهاي سازه و ميراگر
جرمي پرداخته شدهاست .در قسمت قبل مقدار بهينه نسبت ميرايي ،با
توجه به مرجع ] ،[١١برابر  ٠/٠٦٠٤انتخاب شدهاست .در اين قسمت
مقادير نسبت ميرايي بيشتر و كمتر از آن مورد بررسي قرار گرفتهاند .به
همين منظور در شكل  ١٥بيشينه دامنه نوسانهاي سازه و در شكل
 ١٦اختﻼف دامنه ارتعاشات بيشينه ميراگر جرمي و سازه نشان داده
شدهاند.
با توجه به شكل  ١٥مﻼحظه ميشود كه افزايش نسبت جرمي ميراگر
سبب كاهش دامنه نوسانهاي سازه شدهاست )مشابه با قسمت قبل(.
همچنين افزايش نسبت ميرايي ميراگر جرمي سبب افزايش مقدار
بيشينه دامنه نوسانها و كاهش تاثير ميراگر جرمي شدهاست .علت آن
با توجه به شكل  ١٦مشخص ميشود .از شكل  ١٦مﻼحظه ميشود كه
با افزايش نسبت ميرايي ميراگر جرمي ،دامنه نوسانهاي ميراگر جرمي
كاهش يافته و در نتيجه از تاثير آن بر ارتعاشات سازه كاسته شده و
قادر به جذب نوسانهاي آن نميباشد.

شكل  -١٣تاثير تغيير نسبت جرمي و سرعت جريان سيال بر بيشينه
دامنه ارتعاشات با درنظر گرفتن اثرات گردابه

همچنين با توجه به شكل  ١٤مشاهده ميشود كه افزايش سرعت
جريان باد ،باعث نزديكتر شدن دامنه نوسانهاي سازه و ميراگر جرمي
ميشود .همانطور كه از شكل  ١٤قابل مشاهده است ،در سرعتهاي
بيش از  ،١٠ m/sمقادير جابجايي نسبي ميراگر جرمي و سازه كاهش
چشمگيري يافته است .از طرف ديگر همزمان با افزايش نسبت جرمي،
نوسانهاي ميراگر جرمي نيز افزايش مييابد؛ به طوري كه با افزايش
نسبت جرمي از  ٠/٠١تا  ،٠/٠٢٥جابجايي نسبي ميراگر جرمي و سازه
تا حدود  %١٦افزايش يافته است .برآيند اين تغييرات ،افزايش دامنه
ارتعاشات ميراگر جرمي و تاثير بيشتر آن در جذب نيروهاي وارد شده

شكل  -١٥تاثير تغيير نسبت جرمي و نسبت ميرايي ميراگر جرمي بر
بيشينه دامنه ارتعاشات با درنظر گرفتن اثرات گردابه
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بررسي ارتعاشات ناشي از جريان باد بر روي سازه بلندمرتبه ...

در اين پژوهش به بررسي نوسانهاي ناشي از گردابهها كه بر اثر
جريان باد حول سازههاي بلندمرتبه ايجاد ميشود و همچنين تاثير
استفاده از ميراگر جرمي تنظيمشده در اينگونه سازهها ،پرداخته شد.
به همين منظور ضمن بررسي معادﻻت حاكم بر سازه ،گردابهها و
ميراگر جرمي ،سه معادله كوپل حاكم بر پديده توسط كد كامپيوتري
نوشته شده در نرمافزار  MATLABحل گرديد .به منظور بررسي
دقيقتر نتايج ،پروفيلهاي مختلف به منظور شبيهسازي اثرات نيروي
باد بر سازه مورد مطالعه قرار گرفت .همچنين نتايج در فركانسهاي
شكل  -١٦تاثير تغيير نسبت جرمي و نسبت ميرايي ميراگر جرمي بر
بيشينه حركت نسبي ميراگر جرمي با درنظر گرفتن اثرات گردابه

در شكلهاي  ١٧و  ١٨تاثير تغيير نسبت ميرايي ميراگر جرمي و
سرعت جريان باد بر بيشينه دامنه نوسانهاي سازه و ميراگر جرمي
نشان داده شدهاست .مﻼحظه ميشود كه افزايش سرعت جريان باد،
باعث افزاي ش نيروي وارد بر سازه از طرف گردابهها شده و در نتيجه
سبب افزايش دامنه نوسانهاي سازه و ميراگر جرمي ميشود .از طرف
ديگر ،افزايش نسبت ميرايي ،سبب كاهش دامنه نوسانهاي ميراگر
جرمي و در نتيجه كاهش تاثير آن بر سازه شده و دامنه ارتعاشات سازه
افزايش مييابد .البته بايستي توجه داشت كه افزايش سرعت جريان،
سبب تشكيل گردابهها در فواصل دورتر از پشت سازه شده كه در نتيجه
از تاثير آنها بر سازه كاسته ميشود .اما از طرف ديگر ،سبب تقويت
نيروي گردابهها ميشود .برآيند اين دو عامل سبب شده كه دامنه
نوسانهاي سازه افزايش ناچيزي يابد.

مختلف تحريك در حالت استفاده از ميراگر جرمي تنظيمشده و
همچنين در حالت عدم استفاده از آن مورد پژوهش قرار گرفت .نتايج
پژوهش بيانگر آن بود نيروي باد و خصوصاً گردابههاي حاصل از آن
ميتوانند سبب ايجاد نوسانهاي زياد در ساختمانها شوند .بنابراين در
طراحي سازههاي بلندمرتبه ،عﻼوه بر نيروي زلزله )كه از مهمترين
پارامترهاي طراحي سازه است( ،بايستي اثرات نيروي باد نيز به دقت
مورد بررسي قرار گيرد .همچنين استفاده از ميراگر جرمي تنظيمشده
در فركانسهاي نزديك به فركانس طبيعي سازه سبب كاهش چشمگير
دامنه نوسانها )تا حدود  (٥٠%ميشود .براساس پژوهش انجام شده
مشخص شد در نسبت فركانس تحريك به فركانس طبيعي سازه بين
 ٠/٩٧تا  ١/١ميراگر جرمي داراي عملكرد بهينه در كاهش چشمگير
دامنه نوسانها است .اما در ساير فركانسها از اثرات آن كاسته ميشود.
از طرف ديگر گردابههاي ايجاد شده در اطراف سازه سبب افزايش دامنه
نوسانهاي ساختمان ميشود .مقايسه بيشينه دامنه ارتعاشات در حالت
درنظر گرفتن اثرات گردابهها بيانگر افزايش ميزان نوسانهاي سازه
است كه بعضاً تا  ٤٥%ميزان ارتعاشات سازه را افزايش ميدهد .در
انتهاي پژوهش نيز به بررسي موردي تاثير نسبت جرمي و سرعت باد بر
ارتعاشات سازه پرداخته شد كه نتايج بيانگر آن بود كه افزايش اين دو
پارامتر به ترتيب سبب كاهش و افزايش دامنه نوسانات سازه ميشوند.
از طرف ديگر همزمان با افزايش نسبت جرمي ،نوسانهاي ميراگر
جرمي نيز افزايش مييابد و در نتيجه دامنه نوسانهاي سازه اصلي
كاهش مييابد .همچنين افزايش نسبت ميرايي نيز سبب كاهش دامنه
نوسانات سازه ميشود.

شكل  -١٧تاثير تغيير سرعت جريان و نسبت ميرايي ميراگر جرمي بر
بيشينه دامنه ارتعاشات با درنظر گرفتن اثرات گردابه

شكل  -١٨تاثير تغيير سرعت جريان و نسبت ميرايي ميراگر جرمي بر
بيشينه حركت نسبي ميراگر جرمي با درنظر گرفتن اثرات گردابه
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