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چکیده

تالطم 1به مفهوم نوسان مايع در اثر ايجاد تحريکهايي از قبيل جابجايي ناگهاني و اعمال شتاب ميباشد که در اثر اين
نوسان ،نيروها و گشتاورهايي به ظرف محتوي آن و يا سازههاي داخل مايع اعمال ميگردد .تالطم سبب بروز خرابي در مخازن
هنگام وقوع زلزله مي باشد .جهت کنترل پديده تالطم روش هاي مختلفي ارائه شده است که عمده آن استفاده از ديواره هاي
ميراکننده 2مي باشد .مخازن داراي سقف هاي شناور تحت اثر زلزله  ،خسارت هاي مالي قابل توجهي داشته اند .با توجه به
احتمال باالي آتش سوزي در اين مخازن و غرق شدن سقف ها در زلزله هاي گذشته ،بررسي رفتار اين مخازن از لحاظ
استراتژيک و اقتصادي حائز اهميت مي باشد .بنابر مطالب مطرح شده و اهميت مطالعه بر روي کنترل رفتار لرزهاي سقف شناور،
هدف اصلي اين پروژه ارائه روشي نوين جهت کنترل رفتار لرزه اي سقف شناور و جلوگيري از غرق شدن يا آتش گرفتن آن
مي باشد .در اين روش با استفاده از ميرايي ذاتي سيال و به کارگيري بافل حلقوي آويخته 3از سقف مخزن و غرق شده در
سيال که در نزديکي کف مخزن مسقر ميگردد  ،سعي بر آن است که بتوان دامنه حرکت سقف شناور را با استفاده از ميرايي
ناشي از حرکت حلقه آويخته در سيال ،کنترل نمود .ابتدا کارايي ايدۀ پيشنهادي با سه عمق مختلف سيال ،در حاالت سقف
شناور تنها و سقف شناور به همراه بافل با پهناهاي متفاوت ،تحت اثر بارهاي هارمونيک و لرزه اي در آزمايشگاه بررسي شد،
و ميزان تاثير بافل در کاهش تالطم مورد بررسي قرار گرفت .در ادامه به استخراج معادالت ديناميکي حاکم بر پديده تالطم
سيال همراه با سقف شناور و نيز همراه با بافل حلقوي آويخته با استفاده از معادالت الگرانژ ،تابع پتانسيل سرعت و نيروي
مقاومت سيال پرداخته شد .شايان ذکر است که در فرمول بندي سقف شناور و بافل صلب فرض شده اند .سپس با تدوين يک
برنامه در محيط نرم افزار متلب 4با تحليل هاي مکرر و مقايسه نتايج آزمايشگاهي و تحليلي تا حصول اطمينان از تطابق زمان
تناوب تالطم تحليلي با آزمايشگاهي و نزديکي کافي تاريخچههاي تالطم سقف شناور ،حاصل از بررسيهاي آزمايشگاهي و
تحليلي تحت اثر تحريکات هارمونيک و لرزهاي ،در دو حالت با و بدون بافل ،برنامه نوشته شده جهت بدست آوردن حداکثر
دامنه تالطم ،مورد تدقيق و تکميل قرار گرفت .نتايج نشان داده است که ايده بکارگيري بافل حلقوي آويخته ،مي تواند دامنه
تالطم را به صورت ميانگين  40درصد کاهش ميدهد .از مقايسه پاسخ هاي تحليلي و آزمايشگاهي ،ميتوان نتيجه گرفت که
با وجود ترمهاي غيرخطي ناشي از ميرايي سيال و پيچيدگي رفتار شل افتادگي نخ هاي نگهدارندۀ بافل و تفاوت رفتار بافل در
حرکات به سمت باال و پايين ،نتايج تحليلي و آزمايشگاهي به صورت ميانگين در حالت تحريکات هارمونيک و لرزه اي بيش
از  90درصد با هم تطابق دارند.
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فصل  -1مقدمه ،معرفی سقف هاي شناور و بررسی
ادبيات فنی
 -1-1مقدمه
در شهرها و مجموعه هاي صنعتي ،همواره مايعاتي از قبيل آب و مواد سوختي دائما در حال مصرف ميباشند که اين
سياالت بايد از محل توليد به محل مصرف حمل شوند .اما مشکل از آنجا ناشي مي شود که مقدار توليد و مصرف ،حتي در
طي يک شبانه روز ،تغيير قابل توجهي داشته و طراحي سيستم حمل و نقل براي اوج مصرف ،بسيار هزينه بر ،غير اقتصادي و
نامطمئن خواهد بود .از اين رو مهندسان هيدروليک ،آب و نفت ،سيستم انتقال سياالت را براي مقدار مصرف ميانگين طراحي
کرده و از مخازن ذخيره در محل مصرف بهره مي برند .اين مخازن در زمانهايي که مقدار مصرف پايين است ،سيال را در
خود ذخيره کرده و در زمان اوج مصرف ،مقدار کمبود در سيستم انتقال را تامين مي کنند.
مي توان مخازن را از ديدگاه هاي زير طبقه بندي نمود:
➢ نوع مادهي درون مخزن مانند :مواد نفتي ،مواد بسيار فرار و آتش زا  ،آب آشاميدني ،آب غير آشاميدني.
➢ اختال ف تراز کف مخزن از زمين که به سه نوع :مدفون ،نيمه مدفون و هوايي تقسيم مي شوند.
➢ جنس مواد تشکيل دهنده مانند :بتن ،فوالد.
➢ شکل هندسي مخزن مانند :مستطيلي ،استوانه ،کروي.
➢ نوع سقف مخزن مانند :سقف ثابت ،سقف شناور.
آيين نامه هاي گوناگوني براي طراحي مخازن وجود دارند که ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
BS 5337 :The structural use of concrete for retaining aqueous liquids

•

API 650
ACI
IITK-GSDMA: For seismic design of liquid storage tanks

•
•
•

TM-5-809-10
AWWA STANDARD

•
•
•

ضوابط و معيارهاي طرح و محاسبۀ مخازن زميني ،نشريه شماره 123
•

بعضي از اين آيين نامه ها تنها به تحليل و طراحي مخازن بتني و بعضي تنها به مخازن فوالدي پرداخته اند .براي
مثال :نشريه  123معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ايران تنها مخازن بتني را مورد نظر
قرارداده و استاندارد  API 650آمريکا تنها مخازن فوالدي را مورد بحث قرارداده است .نکته قابل تامل
اينجاست که هيچکدام از اين آيين نامه ها مخازن با سقف شناور را تحت پوشش خود قرار نداده اند و تنها
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آيين نامه  API 650به ارائه نکات کلي در پيوست  Cبراي مخازن باسقف شناور خارجي 1و در پيوست  Hبراي
مخازن با سقف شناور داخلي 2بسنده کرده است .بنابراين مشاهده مي شود که اين مخازن کامال مستعد تحقيق و
مطالعه مي باشند .در مرجع [ ]1به طراحي ،ساخت و بهره برداري از مخازن سقف شناور پرداخته شده است.
 -2-1مخازن داراي سقف شناور
اين مخازن بيشتر در صنعت نفت و پتروشيمي براي ذخيرۀ مواد بسيار فرار و گران قيمت استفاده ميشود .در اين مخازن،
سقف بر روي سيال شناور است و با پمپاژ سيال به داخل مخزن ،به سمت باال و با خروج سيال به سمت پايين حرکت ميکند.
اين مخازن در کاهش تبخير مواد از داخل مخزن و نيز کاهش خطر انفجار بسيار موثر عمل مي کنند .در حالت کلي مخازن با
سقف شناور به دو دسته تقسيم ميشوند:
• مخازن با سقف شناور داخلي
• مخازن باسقف شناور خارجي
مخازن با سقف شناور داخلي داراي يک سقف ثابت در باالي مخرن ميباشند ولي مخازن با سقف شناور خارجي تنها
داراي يک سقف شناور بر روي سيال مي باشند که در شکل  1-1مشاهده مي شوند.

شکل  1-1مخزن با سقف شناور خارجی از نوع يک عرشهای پانتون []1

External floating roof tanks
Internal floating roof tanks

1
2
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 -3-1انواع سقف هاي شناور
مي دانيم که براي تامين شناوري هر جسمي بايد نيرويي برابر ولي در خالف جهت وزنش به آن وارد کنيم .براي ايجاد
نيروي شناوري در سقفهاي شناور ،بايد قسمتي از سقف در سيال غوطه ور شود که مقدار حجم آن با توجه به قانون ارشميدس
از زابطه زير بدست مي آيد:
𝑊

γ

=𝑉

که در آن W :وزن سقف γ ،وزن واحد حجم سيال و  Vحجم فرو رفته از سقف در داخل سيال است.
بنابراين سقف بايد داراي اجزايي باشد که وزن مخصوص آنها نسبت به سيال درون مخزن بسيار کمتر است .در نتيجه
با ورود اين اجزا به داخل سيال ،نيروي شناوري کافي براي خنثي کردن وزن سقف تامين ميشود .سقف هاي شناور معموال از
فوالد ساخته مي شوند که داراي وزن مخصوصي در حدود  8تن بر متر مکعب مي باشند ،بنابراين بايد با ايجاد محفظه هايي از
هوا در قسمت هايي از سقف ،وزن مخصوص آن کاهش يابد ،به اين محفظهها پانتون ( )Pontoonگفته مي شود.
برحسب نوع تامين نيروي شناوري ،اين سقف ها را به سه دسته کلي تقسيم مي کنند:
• با عرشهي تشتکي ()Pan type
• با عرشهي يک اليه ()Annular pontoon type or Single deck type
• با عرشهي دو اليه ()Double deck type
نوع تشتکي آن از دو قسمت تشکيل شده است :الف) صفحه مدوري از فوالد که قطر آن اندکي از قطر مخزن کمتر
است .ب) ورقي از فوالد که در محيط صفحه فوق و بصورت عمود بر آن متصل شده است ،درنتيجه اين نوع سقف شناور
شکلي شبيه تشت يا ماهي تابه خواهد داشت(شکل .)1-2

شکل  1-2مخزن با سقف شناور خارجی با عرشهی تشتکی []1
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سقف ها از نوع يک عرشه اي از دو قسمت تشکيل شده اند :الف) قسمت مرکزي که در واقع يک صفحه مدور است.
ب) قسمت محيطي که متشکل از دو صفحه با فاصله اندك در راستاي قائم است که در واقع همان پانتون مي باشد که براي
تامين نيروي شناوري تعبيه شده است( .شکل )1-1
نوع دو عرشه اي از دو صفحه با فاصله اندك در راستاي قائم تشکيل شده است ،بنابراين نيروي شناوري بر تمام سطح
آن اثر مي کند( .شکل )1-3

شکل  1-3مقطعی از مخزن با سقف شناور خارجی با عرشهی دو اليه []1

 -4-1تجهيزات سقف هاي شناور
 -1-4-1تجهيزات الزم جهت آب بندنمودن سقف

قطر تمام سقفهاي شناور کوچکتر از قطر مخزن ميباشد تا امکان حرکت در جهت قائم را فراهم آورد .از آنجا که
مواد بسيار فرار و آتشزا در اين مخازن ذخيره ميشوند ،نبايد با هواي آزاد در تماس باشند ،بنابراين بايد اين فضاي آزاد با مواد
و مصالح غير قابل نفوذ پوشيده شوند .مکانيزمي که براي درزگيري اين فضا و در عين حال فراهم نمودن آزادي براي حرکت
قائم سقف استفاده ميشود ،عايق بندي 1ناميده ميشود .چند نمونه از عايق بنديها در شکل  1-4نشان داده شدهاست.

Sealing

1
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شکل  1-4سه نوع سیستم عايق بندی ثبت شده در اداره ثبت اختراع آمريکا []1

بخش اصلي سيستم عايق بندي از منسوجات منعطف اشباع شده و غيرقابل نفوذ مي باشد که به عنوان مثال ميتوان از
نئوپرن ) (neopreneنام برد .اين منسوجات در يک انتها به قسمت فوقاني سقف شناور متصل هستند .اما مکاني براي اتصال
انتهاي ديگر به طوري که فضاي باز پوشيده شود وجود ندارد .به همين دليل از عضوي به نام کفش ) (shoeاستفاده ميشود.
اين اعضا صفحات فوالدي مي باشند که با اعضايي به ديواره مخزن فشرده مي شوند .منسوجات به قسمت فوقاني کفش که
داراي يک توآمدگي ميباشد ،متصل شدهاند .ارتفاع کفشها را به گونه اي انتخاب مي کنند که لبه پاييني آن در سيال غرق
شود و بدين ترتيب تبخير سيال از فضاي احتمالي بين جداره مخز ن و کفش به حداقل برسد .البته گاهي براي کاهش تبخير از
فضاي بين کفش و جداره از عايق بندي ثانويه ) (secondary sealingبهره ميبرند .سيستم ،بگونهاي طراحي ميشود که
حالت ارتجاعي داشته و در صورت جابجايي افقي سقف نسبت به مخزن ،يک نيروي بازگرداننده سقف را به محل اوليه خود
بازگرداند( .شايان ذکر است ،در مراحل سرويس سقف بارهاي جانبي به سقف وارد مي شوند که سبب جابه جايي افقي آن
ميگردند).
 -2-4-1نردبان

از ديگر عناصر مخازن نردبان مي باشد .در مخازن با سقف ثابت ،تنها يک نردبان در قسمت پيراموني مخزن کافي است
اما در مخازن داراي سقف شناور بايد نر دبان ديگري در داخل مخزن براي انتقال نيروي انساني به روي سقف فراهم شود .با
توجه به حرکت قائم سقف ،نميتوان از نردبان هاي معمول با ارتفاع ثابت استفاده کرد .بنابراين بايد نردباني طراحي گردد که
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عالوه بر اينکه ارتفاع الزم براي حرکت از لبه فوقاني مخزن بر روي سقف را در تمامي حاالت بهره برداري فراهم مي آورد،
داراي ارتفاع پله ثابت و مطلوب باشد .براي حل اين موضوع اختراعات مختلفي در اداره ثبت اختراع آمريکا به ثبت رسيده
است(.شکل )1-5

شکل  1-5سهنوع نردبان ثبت شده در ادارهی ثبت اختراع آمريکا []1

 -3-4-1تاسيسات زهکشی آبهاي ناشی از بارندگی روي سقف

سقفهاي مخازن سقف ثابت معموال به شکل گنبدي يا مخروطي طراحي و ساخته مي شوند ،در اينصورت برف و باران
و گرد و غبار بر اثر مولفه وزن خود ،از روي سقف به جداره خارجي مخزن حرکت کرده و دفع مي شوند .در مخازن سقف
شناور ،به دليل پايين تر بودن سطح سقف نسبت به لبه هاي مخزن ،نميتوان برف و باران را به روش فوق زهکشي کرد .در اين
شرايط آب جمع شده بر روي سقف را بايد از روي لبه هاي مخزن پمپاژ کرد و يا از زير سقف و از داخل سيال به صورت ثقلي
به خارج هدايت نمود .براي اين امر اختراعات مختلفي در اداره ثبت اختراع آمريکا به ثبت رسيده است که چند نمونه از آن ها
در شکل  1-6نشان داده شدهاند.
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شکل  1-6دو نوع زهکش ثبت شده در اداره ثبت اختراع آمريکا :زهکشی ثقلی و زهکشی توسط پمپاژ []1

 -5-1رويکرد آيين نامه  API650به طراحی مخازن نفتی با سقف شناور
آيين نامه  ]2[ API60 2016در قسمت  ،Annex Eبخش  E.1ينگونه بيان مي نمايد :طراحي لرزه اي سقف هاي
شناور فراتر از اهداف اين آيين نامه مي باشد .اين موضوع ميتواند ضرورت تحقيق در مورد مخازن نفتي با سقف شناور را بهتر
نشان دهد.

شکل  1-7اشاره آيین نامۀ  API650به عدم شمول طراحی لرزه ای سقف مخازن شناور

 -6-1بررسی پژوهش هاي گذشته
 -1-6-1آسيب هاي وارده به مخازن سقف شناور تحت اثر تحريکات لرزه اي

تعداد زيادي از مخازن موجود در جزيره خارگ مخازن داراي سقف شناور مي باشند .همچنين در پااليشگاه نفت تهران
نيز مخازن سقف شناور نقش مهمي را دارند .در پيوست الف ،گزارش مختصري از بازديد از جزيره خارگ و پااليشگاه نفت
تهران ارائه شده است .وقتي سيالي که بايد درون مخزن ذخيره شود ،بنزين سنگين  1يا نفت سفيد باشد به دليل اينکه درجه
حرارت تبخير سيال پايين مي باشد ،در اثر تبخير گاز توليد مي نمايد ،لذا براي اينکه اين عمل باعث رخ دادن انفجار نگردد ،از
سقف شناور استفاده مي شود .بدين صورت که در اثر تماس سقف مايع داخل مخزن حجم فضاي خالي جهت ايجادگاز در
Naphtha

1
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مخزن به صفر مي رسد و از تجمع اين گاز و در نهايت انفجار احتمالي جلوگيري مي کند[ .]3مخازن با سقف شناور به صورت
گسترده اي در صنعت نفت کشور استفاده مي شوند .حضور سقف شناور سبب مي شود تا بخار شدن سيال داخل مخزن کمتر
صورت گرفته و محصول داراي کيفيت باالتري باشد .از طرفي هنگام تخليه اين مخازن ،وزن خود سقف جهت تخليه سيال
کمک مي نمايد.
کاربرد گستردۀ مخازن با سقف شناور به منظور ذخيرۀ فرآورده هاي فرار و آتشزا به حدود سالهاي  1940باز ميگردد.
جهت بيان اهميت موضوع ،به ذکر مواردي از آتش سوزي مخازن از سال  1950تا کنون پرداخته شده است .در بين سالهاي
 1990تا  2000آن دسته از آتش سوزي هاي مخازن نفتي که در رسانهها مطرح شدند ،ساالنه بين  15تا  20مورد بودهاند .نکتهي
قابل تامل آن است که بر اساس تحقيقات هنري پرسون و آندرز لونرمارك [ ]4درصد موفقيت در خاموشي مخازن باال نبوده
و مخازني که با موفقيت خاموش شدند حداکثر قطري برابر با  40تا  50متر داشتند و بزرگترين مخزني که تاکنون با موفقيت
خاموش شدهاست داراي قطري برابر با  82متر بوده است .اين در حالي است که مخازن موجود در جزيره خارگ داراي قطري
بيش از  100متر مي باشند .به نظر ميرسد استفاده از سيستم متحرك پاشش فوم ،امري ضروري در خاموشي موفقيت آميز
مخازن است چراکه موردي يافت نشده که تنها با استفاده از سيستم ثابت پاشش فوم بتواند آتش را با موفقيت خاموش کند .در
جدول  1-1تعداد حوادث مخازن نفتي در بين سال هاي  1950تا  2000ارائه شده است[.]5
جدول  1-1تعداد حوادث مخازن نفتی در بین سالهای  1950تا ]5[ 2000

دهه
تعداد آتش سوزي

1950

1960

1970

1980

1990

13

28

80

135

161

بزرگي حوادث ذکر شده از آتش سوزي کنارۀ سقف تا آتش سوزي تقريبا کل پايانهي نفتي را شامل ميشود.
حوادث از نظر موضوعي و مقدار اطالعات در دسترس به هفت دسته تقسيم ميشوند:
 )1آتشسوزي کل سطح با اطالعات کامل و زمان اطفاء حريق
 )2آتشسوزي کل سطح با اطالعات کمتر از حالت قبل
 )3آتشسوزي کل سطح با کمبود شديد اطالعات
 )4آتش سوزي عايق کنارهي سقف
 )5آتش سوزي چند مخزن .امکان ارزيابي نحوهي اطفاء حريق امکان پذير نميباشد.
 )6اطالعات بسيار محدود
 )7پاشش فوم براي پوشش خطر احتمالي ،بدون آتش سوزي
تعداد حوادثي که در هر دسته قرار ميگيرند بر اساس تحقيقات هنري پرسون و آندرز لونرمارك در جدول  1-2نشان
داده شدهاست[.]4
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جدول  1-2تعداد حوادث آتشسوزی در هريک از دستهها []4

شماره دسته
تعداد آتش سوزي

1

2

3

4

5

6

7

17

14

23

79

80

252

14

از آنجا که اطفاء حريق عايق کنارهي سقف (مورد  4درجدول  )1-2نسبتاً به آساني صورت ميگيرد ،ممکن است آتش
سوزي بسياري از اين قبي ل در سرتاسر جهان صورت گرفته باشد اما خبر آن در رسانهها و منابع ديگر منعکس نشده باشد .در
 20آتش سوزي از اين نوع ،اطفاء حريق با سيستمهاي پاشش ثابت انجام گرفته است ،در  40مورد نيز با سيستم هاي قابل انتقال.
تنها در يک مورد سيستم ثابت نتوانسته است آتش را خاموش کند .گزارش  ]5[ LASTFIREنشان ميدهد که احتمال تبديل
شدن آتش کنارهي سقف شناور به آتش کل سطح مخزن بسيار ناچيز است .از آنجا که مخازن با سقف شناور معموال بسيار
بزرگ ميباشند ،از مشکل سازترين مخازن نيز محسوب ميشوند به طوري که بزرگترين مخازن موجود در گزارشات آتش
سوزي داراي سقف شناور ميباشند.
اهميت تحقيق دربارهي مخازن با سقف شناور خارجي وقتي بيشتر آشکار ميشود که طبق گزارش انجمن کنترل صدمات
حداقل  110مورد از  480مورد مخازن دچار آتش سوزي شده در  50سال گذشته به مخازن داراي سقف شناور مربوط مي -
شوند[ .]6نمونه هايي از اين فاجعه ها که در ادبيات فني ناتک 1ناميده مي شود[ ،]7در مرجع  ]8[ Cooper 1997مربوط به
زلزله انکوريج  ، 21964در مراجع ]9[ Nishi, H., Yamada, M., Zama, Sh., Hatayama, Ken., Sekine, K,2008
 ]10[ Yamauchi, Y., Kamei, A., Zama, S., Uchida, Y., 2006 ،مربوط به زلزله نيگاتا  19643و زلزله درياي
ژاپن ، 19834در مرجع Sezen, H., Elwood, K., Whittaker, A., Mosalam, Kh., Wallace, J., Stanton, J.

 ]11[ 2000مربوط به زلزله ازميت ترکيه  ،19995در مراجع  ]13[ Hatayama 2008 [12] Hatayama 2013مربوط به
زلزله توکاچي اوکي  20136و زلزله توهوکو 2011 7ارائه شده اند .خساراتي که بواسطه ايجاد تالطم تحت اثر زلزله هاي ارائه
شده ايجاد مي شوند ،شامل غرق شدن سقف ،کمانش پانتون سقف و همچنين ايجاد آتش سوزي در مخازن مي باشند.
در تحقيقي ديگر  Cacciatoreو همکاران [ ]14در سال  2007به بررسي خرابي هاي وارد به سقف شناور هنگام زلزله
پرداختند .بر اساس آن مطالعه ،از مهمترين زمينلرزه هايي که آسيبهاي جدي بر مخازن داراي سقف شناور وارد نموده اند،
ميتوان به زلزلهي نيگاتاي ژاپن ( ،)1964ازمير ترکيه( )1999و توکاشياوکي ژاپن( )2003اشاره نمود .در مخازن بزرگ زميني،
سقف هاي شناور جهت محافظت سيال در برابر اتمسفر ،کاربرد زيادي دارد .نوسانات سقف شناور در اندرکنش با سيال در
1

Natech
Anchorage earthquake 1964
3
Niigata earthquake of 1964
4
Nihonkai-chubu (Japan sea) Earthquake of 1983
5
Izmit earthquake of 1999
6
Tokachi-oki Earthquake of 2003
7
Tohoku earthquake of 2011
2
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پديده تشديد ،هنگام ايجاد شدن فرکانس هاي پايين زلزله ،سبب خسارات مهمي از قبيل آتش سوزي ،غرق شدن سقف و
خرابي مخزن مي شود .بنابراين مطالعه رفتار ديناميکي سقف شناور تحت اثر زلزله مهم مي باشد[ .]15در اين تحقيق به درگيري
معادالت ارتعاش سقف و اثرغيرخطي تالطم در تحليل پرداخته شده است .نتيجه مطالعات عدد ي در اين تحقيق نشان ميد هد
که :اول :صرف نظر از اثرات غيرخطي تالطم ،به صورت قابل مالحظه اي سبب برآورد کم تنش ها در سقف شناور مي شود،
حتي د رمواقعي که اثرات غير خطي کم هستند .دوم :کم برآورد نمودن تنش ها بواسطه در نظر نگرفتن اثرات غيرخطي تالطم
در سقف شناور  ،با کاهش ارتفاع سيال در مخازن سقف شناور ،بيشتر مي شود.
در سحرگاه  17آگوست  1999زمين لرزهاي به بزرگاي  7.4ريشتر در چند کيلومتري پااليشگاهي در ازميت ترکيه به
وقوع پيوست .طبق آمار رسمي اين زمينلرزه فاجعهاي عظيم با بيش از  18000نفر کشته بود .صدمات مالي نيز طبق تحقيقات
لورا و همکاران در حدود  16ميليارد دالر آمريکا برآورد شده است[.]16
پااليشگاه مذکور که توسط شرکتهاي آمريکايي ساختهشدهبود صدمات شديد سازهاي ديد که موجب رها شدن نفت
در آبهاي آزاد منطقه گرديد .آتش سوزي به مدت سه روز خارج از کنترل بود که موجب تخليهي ساکنين منطقه شد .اهميت
ديگر اين زمين لرزه از آن است که اولين زلزله در نزديکي يک پااليشگاه بزرگ است .اين پااليشگاه در سال  1961ساخته
شد و براي  10سال مالکيت و بهرهبرداري آن ،ازآن شرکت  Caltexبود .بيشترين طرحهاي توسعه در دهههاي  1970و 80
اجرا شدند .اين پااليشگاه طبق استانداردهاي جهاني و با کنترل کيفي شرکتهاي چندمليتي در اين زمينه ساخته شدهاست .در
شکل  1-8آتشسوزي و آسيبهاي وارده بر مخازن با سقف شناور در زمينلرزهي ازميت ترکيه نشان داده شده است[.]17
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شکل  1-8آتشسوزی و آسیبهای وارده بر مخازن با سقف شناور در زمینلرزهی ازمیت ترکیه]17[ 1999

آتش ابتدا در  4مخزن نفتا با سقف شناور آغاز شد .نفتا مادهاي فرار با دماي احتراق پايين است .تالطم نفتا عايق سقف را
شکسته و به روي سقف نشت کرد .آتش از جرقههاي مالش فلز سقف و جدارهي مخزن آغاز شد .در عصر روز اول آتش به
 2مخزن نفتاي ديگر سرايت نمود .آتش به مخازن نفت خام و ساير فرآوردههاي نفتي نيز گسترش يافت .گفته ميشود که در
اين منطقه  45مخزن با سقف شناور وجود داشته است .سقف  5عدد از آنها غرق شده و نيازمند تعميرات اساسي يا جايگزيني
ميباشند .به ساير اين نوع مخازن نيز صدمات جدي وارد شد .صدمات وارد بر مخازن شامل کمانش پافيلي ديوارهي مخازن،
اعوجاج سقف بواسطه تالطم سيال ،آسيب به عايق سقف و ترك خوردگي اتصال سقف و جداره در مخازن با سقف ثابت
ميباشد.
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شکل  1-9شناور شدن سقف مخزن و خرابی سقف(زلزله ازمیت ترکیه]17[)1999 ،

 ]18[ Yazici and Cili, 2008در گزارشي از خسارات ناشي زلزله کوجايلي  1999 1ترکيه ،اعالم کردند که در
پااليشگاه توپراس 2بيش از  30مخزن سقف شناور ،آسيب ديدند .فرداي روز زلزله ،گروه تحقيقاتي سونامي ،يک اليهي ضخيم
نفتي بين  2تا  15سانتي متر را در خط ساحلي جنوب ازمير ،بندر کوچک ماهيگيري گوزليلي مشاهده نمودند که احتماال از
تاسيسات پااليشگاه توپراس نشت کرده بودند.

شکل  1-10پااليشگاه توپراس ،مخازن دارای سقف شناور دچار حريق شدند []17

زلزله سال  2003توکاچي اوکي ژاپن در جنوب شرقي هوکايدو رخ داد ،در حوزه رسوبي يوفوتسو ،منجربه زمين لرزههاي
با دامنه بزرگ و دوره تناوب باال( 4 -8ثانيه) گرديد[ . ]13اين زمينلرزه موجب تالطم مواد نفتي داخل مخازن شده و
Kocaeli earthquake 1999
Tüpras

1
2
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آسيب هاي جدي به اين مخان وارد آورد .بيشترين آسيب به پااليشگاهي در شهر توماکومي واقع در حوزه يوفوتسو ،جنوب
غرب هوکايدو ،وارد آمد و به  7مخزن سقف شناور آسيب هاي جدي وارد شد .زمان تناوب مد اصلي تالطم مواد داخل مخرن
 5-12ثانيه مي باشد که در بازه زمان تناوب زلزله قرار داشت.
کوکتسو و همکاران [ ]19مدعي هستند که اين اولين باري بود که شبکه هاي زلزله نگاري ژاپن ،زلزله اي به بزرگي
 8ريشتر ،دامنه و زمان تناوب باال و در منطقه اي با تعداد زيادي ايستگاه لرزه نگاري را ثبت کرده اند.
جدول  1-3مخازن با سقف شناور که در شهر توماکومی به شدت آسیب ديدند[]19

جزئيات  7مخزن آسيب ديده در شهر توماکومي در جدول  1-3ارائه شده است .مخازن  aو  bدچار آتش سوزي شدند.
مخزن  aتنها در پيرامون سقف و به مدت  7ساعت دچار حريق شد که به اصطالح به آن آتش حلقوي گفته مي شود (شکل
 .)1-11سقف مخزن  bغرق شده و در نتيجه تمام سطح بنزين سنگين موجود در آن با هوا در تماس بوده و دچار حريق در
تمامي سطح خود شده است .آتش سوزي در اين مخزن به مدت  44ساعت ادامه داشته است .خسارات وارده به مخزن  bپس
از  44ساعت آتش سوزي در شکل 1-13نشان داده شده است .سقف مخازن  cو  dنيز غرق شده و نفت سفيد داخل آن ها با
هوا در تماس مستقيم قرار گرفت (شکل  .)1-13تصور مي شود که دليل غرق شدن سقف ها ،آسيب وارده به پانتون آن ها در
اثر تالطم زياد سيال داخل آن مي باشد.
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 )aآتشسوزی حلقهای مخزن نفت سفید(سمت چپ)[]19

شکل  1-12مخزن  bدر حال آتشسوزی( .زلزلهی توکاشیاوکی ژاپن ]19[ )2003

طبق محاسبات هاتاياما ،بيشتر آسيبهاي وارده به مخازن  30000-40000مترمکعبي بود که ارتفاع تالطم آنها به بيش از
 3متر ميرسيد و منجر به آتشسوزي مخازن و غرق شدن سقف آنها گرديد .در مخازن با حجم  30000-40000مترمکعب،
مد اول ارتعاش حاکم بوده است اما در مخازن با حجم  110000مترمکعب ،ارتفاع حداکثر تالطم  1.3متر بوده و مد دوم
ارتعاشي نيز ثبت شده است که نشان از آن دارد که در طراحي مخازن بزرگ و پيش بيني آسيبهاي وارده ،بايد مد دوم نيز
مد نظر قرارگيرد[ . ]13بيشينه ارتفاع تالطم مخازن اسکله هاي غربي و شرقي توماکوماي بر حسب زمان تناوب اصلي آنها و
ميزان صدمات وارده در شکل  1-13ارائه شدهاست[.]19
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شکل  1-13ارتفاع تالطم و میزان آسیب ديدگی مخازن و غرق شدن سقف مخازن  cو ]19[ d

ميتوان شرايطي که مخازن را براي بروز آسيب هاي سنگين مستعد مي سازند ،با مقايسه ارتفاع تالطم و آسيب هاي وارده
به مخازن در زلزله توماکومي مشخص کرد .شکل  1-13ارتفاع تالطم را نسبت به زمان تناوب مخزن ) (Tsنشان مي دهد .در
اين شکل ديده مي شود که بيشترين آسيب به مخازن با  Ts =7-8ثانيه با ارتفاع تالطم بيش از  3متر وارد شده است .اين Ts

مربوط به مخازن پر با حجم  30000-40000مترمکعب مي باشد .بايد توجه داشت که هيچ آسيب بسيار شديدي به مخازن با
حجم کمتر با وجود اينکه ارتفاع تالطم بيش از  3متر نيز بوده است ،وارد نشده است .دو مخزن با  Ts =12ثانيه ،با وجود ارتفاع
تالطم  1.3مترغرق شده اند که در قسمت بعدي درباره آن ها بيشتر بحث خواهيم نمود.
با وجود اينکه حداکثر ارتفاع تالطم در مخازن  Fو 1.3 Gمتر مي باشد ،سقف اين دو مخزن غرق شده اند .ظرفيت هر دوي
اين مخازن  110000متر مکعب مي باشد .تاريخچۀ پاسخ مخزن نشان مي دهد که مد دوم نوسان در اين مخزن در مدت زمان
مشخصي به شدت تحريک شده است.
با فرض اينکه سقف شکل سطح سيال را به خود بگيرد ،مدهاي باالتر به اين شکل ،کرنش بيشتري در سقف ايجاد مي
کنند در حالي که تاثير چنداني بر حداکثر ارتفاع تالطم اندازه گيري شده در سطح داخلي جداره ندارند .بنابراين ممکن است
صدمات مخازن  Fو  Gناشي از حرکات مد دوم باشد .بنابراين مدهاي باالتر در صدمات وارده به مخازن با ظرفيت حدود
 100000متر مکعب حائز اهميت مي باشند.
زمان تناوب طبيعي محاسبه شدهي مد دوم مخازن  Fو  5.6 Gبرابر با ثانيه مي باشد که در بازۀ بيشينهي طيف پاسخ شبه
سرعت لرزش زمين قرار مي گيرد .اين نتايج نشان مي د هد که براي پيش بيني صدمات مخازن با ظرفيت هاي حدود صدهزار
متر مکعب بايد طيف وسيعي از زمين لرزه هاي با تناوب باال که زمان تناوب هاي طبيعي اول و باالتر را شامل مي شود ،مد نظر
قرار داد.
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شکل  1-14خروج نفت در قسمتهايی که دچار کمانش شدهاند در اثر پديده تالطم []19

شکل  1-15آتش گرفتن مخازن نفت در زلزله توکاچی اکی-ژاپن (]19[ )2003
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شکل  1-16سقف مخازن نفت خام  4روز پس از زلزله به طور کامل غرقاب شدند []19

شکل  1-17آتش گرفتن سقف مخزن در اثر پديده تالطم در زلزله توکاچی-اوکی(]19[)2003
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 -1-6-2ارائه روش هايی جهت کاهش تالطم در مخازن سقف شناور
ارائه روش هايي جهت کاهش تالطم در مخازن سقف شناور ،به دهه شصت ميالدي برمي گردد Yumoto,

 ]21[ Matsui 2005–2007.]20[1968به مطالعه تالطم و اندرکنش ديناميکي بين سيال و سقف شناور تحت اثر زلزله
پرداخت ،او پيشنهاد نمود جهت کاهش پاسخ هاي لرزه اي ،سقف هاي شناور تک اليه ،با سقف هاي شناور دو اليه جايگزين
شوند .او به بررسي رفتار لرزه اي سه نوع سقف شناور به صورت آزمايشگاهي و تحليلي پرداخت -1 .در حالت رينگ پانتون
(سقف شناور تک اليه) -2 ،سقف شناور دو اليه  -3ترکيب حالت يک و دو .او به بررسي صحت پاسخ روابط تحليلي بر
اساس نتايج آزمايشگاه پرداخت .مدل آزمايشگاهي مورد مطالعه در اين تحقيق يک مخزن به مقياس يک صدم مخازن واقعي
که به صورت معمول در صنعت نفت ا ستفاده مي شوند به حجم صدهزار مترمکعب بود .قطر مخزن آزمايشگاهي  80سانتيمتر
بود .علت آزمايش آنها ،صحت سنجي روابط موجود ديناميکي در برآورد رفتار لرزه اي سقف شناور هنگام زلزله بود.
) ]22[ Sakai and Inoue (2005دو راهکار مخالف هم جهت کاهش آسيب هاي مرتبط با تالطم درمخازن با سقف
شناور ارائه دادند .راه حل اول :با افزايش سختي سقف با افزودن چند سخت کننده به آن ،براي جلوگيري از کمانش و يا
استفاده از سقف هاي شناور دو اليه 1به جاي سقف هاي شناور تک اليه .2راه حل دوم :کاهش سختي کلي سقف با گذاشتن
مصالحي الستيک مانند با سختي بسيار پايين و قابليت تغيير شکل باال ،در راستاي شعاع و محيط سقف شناور ،بين سقف دو
اليه با المان هاي سخت کننده ،به نحوي که سقف شناور بتواند همراه با موج هاي بوجود آمده از تالطم ،تغيير شکل داده اما
از ايجاد تنش هاي بزرگ به دور باشد و به اين نحو بتواند عملکرد خود را تا انتهاي تالطم ناشي از لرزش حفظ کند .البته در
آن مقاله به صورت مبسوط اين دو ايده ارائه نشده است.
) ]23[ Sakai and Inoue (2008استفاده از ميراگر ستون مايع تنظيم شده 3را به عنوان يک روش کنترل کننده ارتعاشي
سقف شناور پيشنهاد نموده اند ،آنها نشان داده اند در صورت استفاده مناسب از اين ميراگرها مي توان ،حداکثر ارتفاع تالطم
را تحت تحريکي که مخزن را مورد تشديد قرار داده است به نصف کاهش داد ،هرچند که در تحقيق خود گفته اند که واقعي
کردن اين نظريه احتياج به تحقيقات بيشتر دارد .اين محققين پس از زلزله  2003توکاچي اوکي ژاپن با بزرگاي  8که تعداد
زيادي از مخازن نفتي با سقف شناور را در توماکومي به خاطر تالطم ايجاد شده در اثر زلزله با زمان تناوب ( 4تا  8ثانيه) باال
دچار آسيب نمود ،چند روش مختلف شامل استفاده از جداسازها ،ميراگر ستون مايع تنظيم شونده را ارائه نمودند.
جداسازي لرزه اي نيز به عنوان يک راهکار جهت کاهش تالطم مخازن سقف شناور ارائه شده است De Angelis,

) . ]24[ M., Giannini, R and Paolacci, F (2010در اين تحقيق آنها ابتدا رفتار لرزه اي يک مخزن فوالدي سقف
شناور را با استفاده از جداساز لرزه اي به صورت عددي بررسي کردند و پس از آن نتايج را با آزمايش مير لرزان بررسي کردند.
ابعاد مخزن مدلسازي آنها ،يک چهاردهم مخازن با ابعاد واقعي بود و آزمايشات را در دو حالت پايه ثابت و پايه جداسازي
شده تنظيم نمودند .در حالت جداسازي شده دو نوع جداساز مورد استفاده قرار گرفت .مورد اول جداساز الستيکي با ميرايي
1

Double deck floating roof
Single deck floaing roof
3
)Tuned liquid column damper (TLCD
2
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باال ، 1مورد دوم جداساز لغزشي همراه با ميراکننده االستو-پالستيک .2نتايج حاکي از آن بوده است که استفاده از هر دو نوع
جداساز ،فشار ايجاد شده روي ديواره مخزن را هنگام زلزله ،کاهش مي دهد اما از سوي مقابل ،با استفاده از اين جداسازها ،اثر
کمي در کاهش ارتفاع تالطم و در پي آن کاهش جابه جايي سقف شناور ،مشاهده شده است.
راهکاري ديگر مانند راهکار ) ]22[ Sakai and Inoue (2005توسط محمود حسيني و فرشيد جعفريه جهت کاهش
تنش و در پي آن کاهش آسيب به سقف هاي شناور هنگام تالطم ارائه شد[ .]25اساس اين روش تقسيم کلي سقف شناور به
چند قطعه شعاعي و محيطي بود به نحوي که در ميان قطعات از مصالح نرم با ظرفيت تغيير شکل باال استفاده شود ،چنانکه هنگام
تالطم سقف بتواند به راحتي بدون آنکه در آن تنش هاي مخرب ايجاد شود ،تغيير شکل دهند .شايان ذکر است که هرچند
اين روش براي کاهش مقادير تنش در سقف شناور بسيار موثر بود اما در کاهش ارتفاع تالطم تاثيري قابل توجهي نداشت.
به عنوان راهکاري ديگر  ]26[ Haiyan and Yuezhou, 2013جهت کاهش ارتفاع تالطم در مخازن سقف شناور،
نصب دمپرهاي ويسکوز 3يا اصطکاکي 4را بين ديواره صلب مخزن و کنارۀ سقف شناور ،به عنوان يک سيستم کنترلي غيرفعال،5
پيشنهاد نمودند .مطالعات آنها نشان داد ،دامنه ارتفاع تالطم ،تنش هاي فشاري قائم ،تنش هاي کششي حلقوي 6و ارتفاع
برکندگي پايه مخزن همگي با تعيبه اين دمپرها کاهش يافتند .نتايج آن ها همچنين حاکي از آن بود که مقادير مختلف پاسخ
هاي لرزه اي در مخازن بزرگ هوايي نيز با استفاده از انواع مختلف دمپرها به صورت موثري ،کاهش مي يابد ،هر چند از
ويژگي هاي اين دمپرها و جزئيات نحوه نصب آن ها در تحقيق انها ارائه نشده است [.]26
در مطالعات گذشته ،تالش هايي براي تشکيل معادالت تحليلي مربوط به زواياي مختلف رفتار ديناميکي سقف شناور،
انجام شده است .اين مطالعات بيشتر بر روي تعي ين تنش هاي لرزه اي در قسمت هاي مختلف سقف شناور تمرکز کرده اند.
ارزيابي اين تنش ها کليد اصلي جهت تقويت لرزه اي و مقاوم سازي سقف هاي شناور مي باشد .در اين راستا تحقيقات جامعي
توسط محمد علي گودرزي از سال  2013تاکنون انجام شده است [ ]30[ ،]29[ ، ]28[ ، ]27که در ادامه به اين مقاالت پرداخته
شده است .مود دوم حرکت سقف هاي شناور تک اليه سب ب تغيير شکل هاي عمود بر صفحه در سقف شناور تک اليه مي
شود که در نهايت خرابي اين سقف ها را در پيش دارد .گودرزي و همکاران در اين تحقيق به ارائه روشي ساده جهت بدست
آوردن جمع شدگي سقف شناور تک اليه تحت اثر مود دوم پرداختند .آنها دراين راستا پنج مخزن سقف شناور را بررسي
کردند و نتيجه معادالت ارائه شده آنها تطابق خوبي با نتايج آناليز اجزاء محدود و آزمايشهاي که در اين زمينه ساير محققين
انجام داده اند داشت[ .]27گودرزي در مقاله اي ديگر به ارائه يک روش تحليلي جهت بدست آوردن ميزان تنش هاي ايجاد
شده در سقف شناور تک اليه ،هنگام تحريکات لرزه اي و اثرات کاهنده سقف هاي شناور تک اليه در کاهش تالطم .پرداخته
و فلوچارتي جهت طراحي سقف هاي شناور تک اليه ارائه کرده است [ . ]29[ ]28گودرزي در مقاله [ ]30به بررسي
1
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پارامتر هاي مهم در طراحي لرزه مخازن سقف شناور دو اليه تحت اثر زلزله و ارائه يک روش کاربردي جهت ارزيابي تنش
هاي ايجاد شده در سقف شناور پرداخته است .نتايج عددي او نشان مي دهد اثرات غير خطي هندسي مي تواند به صورت قابل
توجهي تنش ها را در سقف شناور کاهش دهد ،ام ا تاثير قابل توجهي بر روي کاهش دامنه تالطم و فشار هاي ايجاد شده زير
سقف ندارد .او همچنين نشان داد که جابجايي سقف شناور و فشار هيدرواستاتيک ايجاد شده روي صفحه پاييني سقف شناور
بايد در طراحي سقف لرزه اي سقف شناور در نظر گرفته شوند .گودرزي ،صباغ يزدي و  ]31[ Marxبه بررسي اثر ديواره
هاي ميراکننده ،در مخازن مستطيلي تحت تحريکات ديناميکي پرداخته اند .تيغه ديوارها به طولي تقريبا يکدهم قطر مخزن ،به
صورت افقي و قائم در حاالت مختلف از کف و ديوار مخزن به داخل سيال وارد مي شد .در اين تحقيق آن ها با استفاده از
آزمايش و مفاهيم موجود ،روشي تحليلي جهت بدست آوردن درصد ميرايي هيدروليکي ارائه نمودهاند .با توجه به نتايج آن
ها اين مقدار ميرايي به صورت قابل توجهي تابع محل و بزرگي تيغه هاي ميراکننده مي باشد .در تالشي ديگر گودرزي و صباغ
يزدي [ ]32به ارزيابي اثربخشي ديواره هاي فوقاني ميراکننده در مقايسه با ديواره هاي ميراکننده متداول در مخازن مستطيلي
پرداختهاند .در اين تحقيق آن ها با استفاده از آزمايشات انجام شده درصد ميرايي هيدروديناميکي را در دو حالت استفاده از تيغه
هاي بااليي و پاييني و ا ستفاده از آرايش تيغه هاي افقي ،مقايسه نموده اند ،همچنين روابط تحليلي موجود را بسط داده و صحت
روابط پيشنهاديشان را با آزمايش هاي که انجام داده اند ،سنجيده اند .در فعاليتي ديگر گودرزي [ ]33به بسط روشي تحليلي
جهت ارزيابي اندرکنش هاي ديناميکي پرداخته است.
حسيني و فرشاد منش [ ]34در مقاله اي با عنوان "ارزيابي تأثير تيغه هاي ميراکننده چندگانه قائم در پديده تالطم مخازن
مستطيلي تحت تحريکات سه مولفه اي زلزله" به بررسي کارايي حضور ديوارههاي موازي و در راستاي موج (عمود بر هم) در
مقايسه با ديواره هاي يک جهته پرداختند .نتايج تحليل هاي عددي آن ها تحت تحريکات زلزله هاي مختلف حاکي از آن
است که تنها استفاده از  2تيغه عمود بر هم  40درصد حداکثر ارتفاع سيال را کاهش مي دهد .همچنين نتايج نشان داد که مولفه
قائم زلزله تأثير قابل توجهي در ارتفاع تالطم ندارد .با توجه به آنکه تحليل هاي غير خطي تاريخچه زماني بسيار وقت گير
هستند ،حسيني ،شادروان و فرشاد منش [ ]35به ارائه روند ساده جهت ارزيابي تأثير آرايش تيغه هاي ميراکننده بر روي پديده
تالطم در مخازن مستطيلي تحت تحريکات سه مولفه اي زلزله با استفاده از روش حجم محدود 1و شبکه عصبي

مصنوعي2

پرداختند .نتايج مطالعات ايشان نشان مي دهد ،تطابق خوبي بين نتايج روش پيشنهادي آن ها در برآورد پارامترهاي تالطم در
مقايسه با روش هاي زمان بر موجود است .در تالشي ديگر حسيني ،وثوقي فر و فرشاد منش [Hosseini; Vosoughifar

] ]36[ and Farshadmanesh; 2013به ارائه يک روش تحليلي ديناميکي ساده جهت مدلسازي رفتار تالطم در مخازن
مستطيلي همراه با ديواره هاي قائم چند گانه پرداخته اند.
يکي ديگر از روشهاي بهبود رفتار لرزهاي سازهها ،جداسازي لرزهاي ميباشد .اين روش عبارت است از نصب مکانيزم
هايي که سازه يا اجزاي آن را از حرکات زمين يا تکيهگاه تا حدي جدا مي نمايند .در اين روش با نرم نمودن مد اصلي سيستم،
انرژي ورودي و نيروهاي وارد به سازه کاهش يافته ،ولي تغيير مکانهاي آن افزايش مييابد .افزايش ميرايي سيستم ،عالوه بر
Finite volume
Artificial Neural Netwrok
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کنترل اين تغيير مکانها ،ميتواند موجب کاهش مضاعف نيروهاي وارد بر سازه گردد .ملکي و ضيايي فر [ ]37در مورد امکان
استفاده از تيغه هاي ميراکننده در مخازن استوانه اي ذخيره مايعات جداسازي شده تحت تحريک زلزله جهت کاهش پاسخ
هاي لرزه اي به تحقيق پرداخته اند .نتايج تحليل هاي انجام شده حاکي از آن است که تيغهها در مخازن ذخيره استوانهاي تأثير
قابل توجهي بر کاهش دامنه تالطم دارند که تأثير آنها در مخازن جداسازي لرزهاي شده بيشتر ميباشد .همچنين تيغه ها باعث
کاهش تغيير مکان پايه در مخازن جداسازي لرزهاي شده ميگردند .با تحليلهايي که بر مخازن مختلف تحت اثر زلزلههاي
متفاوت و با فرضهاي منطقي در مورد تيغههاي رينگي انجام شدند ،نشان داده شد در حاليکه استفاده از تيغه ها در مخازن با پايه
ثابت تاثير زيادي بر برش پايه ندارد ،در مخازن جداسازي شده استفاده از تيغه هاي رينگي ميتواند باعث کاهش آن تا بيش از
 6%بطور متوسط گردد .همچنين ميتوان ديد که جداسازي لرزه اي باعث کاهش برش پايه تا  %70نسبت به مخازن با پايه ثابت
ميگردد.

مسئله مهم ديگر در بررسي رفتار لرزهاي مخازن نفتي با سقف شناور ،ايجاد فاصله بين سقف مخزن و ديواره هنگام وقوع
زلزله ميباشد .حسيني ،سرور ،سردار و جعفري [ ]38به ارائه روشي ساده جهت بررسي حداکثر فاصلهي ميان سقف و ديواره،
پرداخته اند .در اين فعاليت مخازن نفتي با سقف شناور واقع در جزيره خارگ به صورت موردي با استفاد از تکنيک اجزاء
محدود مورد بررسي قرار گرفته اند .در اين تالش جهت ارائه روشي ساده فرض شده است سقف شناور اثر تالطم سيال را
گرفته و المان هاي بين سقف و ديواره با استفاده از فنرهايي که تنها فشار را تحمل مي کنند پر شده اند .سقف صلب و ديواره
با استفاده از المان هاي پوسته اي 1به صورت سه بعدي در نرم افزار آباکوس 2مدل شدهاند .اثر ضربهاي قسمت پايين سيال در
مخزن به صورت جرم اضافه بر روي ديواره در نظر گرفته شده است .در روش پيشنهادي فرض شده است در صورتيکه فاصله
بين سقف و ديواره از حداکثر جابه جايي مجاز فنرهاي مدل شده بيشتر باشد ،مخزن آسيب پذير مي باشد .حسيني ،جعفريه،
[ ]39در راستاي بهبود عملکرد لرزه اي سقف هاي شناور ،با تقسيم سقف به چند قسمت انعطاف پذير ،به ارائه روشي جهت
شکسته نشدن و آتش نگرفتن مخازن همراه با سقف شناور هنگام زلزله پرداخته اند .از معايب اين روش مشکالت موجود در
عملي ساختن آن در مقياس واقعي مي باشد .اين تحقيق به صورت تحليلي و با استفاده از نرم افزار اجزا محدود  ANSYSانجام
شده است و راستي آزمايي آن با آزمايش انجام نشده است.
موضوع مهم ديگر در مخازن داراي سقف شناور بدست آوردن تنش هاي لرزه اي و انجام فعاليت هاي تحليلي جهت
تشخيص مکانيسم خرابي مخازن با سقف شناور مي باشد .گودرزي [ ]27به بررسي پاسخ لرزه اي سقف هاي شناور تک اليه
ناشي از مد دوم تالطم پرداخته است .مد دوم تالطم ،سقف را دچار تغيير شکل هاي عمود بر صفحه مي نمايد .اين تغيير شکل
ها سبب جمع شدگي سقف و تغيير شکل بيضوي پانتون 3مي شوند .در اين تالش روشي تحليلي جهت بدست آوردن جمع
شدگي پانتون ارائه شده است و با تحليل عددي  5مخزن به صحت سنجي روابط پرداخته شده است.
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در راستاي تشکيل معادالت حاکم بر پديده تالطم ،معادالت بايد به نحوي باشند که نيرو و لنگر هاي وارد شده بر ديواره
مخزن را هنگام تحريک در آزمايشات به درستي برآورد کنند .ابراهيم [ ]40تا سال  2005ادبيات مربوط به اين موضوع را به
خوبي در کتاب خود ارائه کرده است.
استفاده از بافل مدور ثابت به ديواره جهت کاهش ارتفاع تالطم به سال  1963ميالدي برمي گردد ،گارزا و آبرامسون
[ ]41تعدادي آزمايش در مخازن استوانه با حضور بافل ثابت در ديواره انجام دادند و متوجه شدند که زمان تناوب ارتعاش آزاد
سطح ،وابسته به مساحت بافل و ارتفاع آن از کف مخزن ،مي باشد .ماتسويي در سال  2007ميالدي [ ]42به ارائه روشي تحليلي
جهت بدست آوردن تاريخچه پاسخ تالطم سقف شناور تحت اثر زلزله در مخزن استوانه اي ذخيره سيال با سقف شناور ،با
استفاده از معادالت الگرانژ پرداخته است .در روش او سيال غيرلزج ،غيرچرخشي و تراکم ناپذير فرض شده است و سقف
شناور را به صورت صفحه االستيک و ايزوتروپيک فرض شده است .او اندرکنش سقف و سيال را با استفاده از تابع پتانسيل
سرعت در نظر گرفته است و در نهايت با تعداد حل عددي به صحت سنجي روابط خود پرداخته است ،اين مقاله يکي از مراجع
اصلي معادالت تشکيل شده در اين پايان نامه مي باشد .او در ادامه مطالعات خود [ ]43به ارائه يک روش تحليلي صريح براي
حل مسئله تالطم 1در مخازن استوانه اي با سقف شناور ساده تک اليه همراه با پانتون ،تحت تحريک لرزه اي ،پرداخته است.
سقف شناور تک اليه پانتوني ،از يک عرشه داخلي (که در مدل ها به صورت يک صفحه االستيک ايزوتروپيک با ضخامت
و جرم يکنواخت در نظر گرفته شده است) و يک پانتون خارجي ( که در مدل ها به صورت يک تير منحني االستيک در نظر
گرفته شده است) تشکيل شده است .محتويات مخزن غير لزج ،2غير چرخشي 3و تراکم ناپذير 4در نظر گرفته شده است .با بسط
پاسخ سقف شناور به مدهاي ارتعاش آزاد در هوا و استفاده از تکنيک بسط بسل -فوريه 5در مختصات استوانه اي پاسخ در
قالب صريح ،بدست آمده است که در تطابق کامل با چهارچوب تئوري پتانسيل خطي مي باشد .جهت بررسي تاثير نوع سقف
(ساده تک اليه يا دواليه) و سختي سقف شناور بر روي پاسخ تالطم نتايج عددي او ارائه شده اند[ .]43در سال  1984ميالدي،
ساکاي و همکاران [ ]44به تحقيق در راستاي بدست اوردن معادالت حاکم بر تاريخچه تالطم مخازن با سقف شناور به صورت
تئوري و آزمايشگاهي پرداختند .آناليز آنها از تئوري تابع پتانسيل سرعت بهربرده است تا بتوانند اندرکنش بين سيال و سقف
شناور را در نظر بگيرند .قسمت اصلي از معادالت آنها با معادالت ماتسويي (در قسمت قبل به آن اشاره شد) و گلزار(که در
قسمت بعدي به آن مي پردازيم) يکسان است .تئوري پيشنهادي آنها با آزمايش ميز لرزان راستي آزمايي شده است .نتايج اصلي
آن ها را مي توان در سه مورد ارائه نمو د .اول :عدم تغيير قابل توجه زمان تناوب مود اول حرکت مخزن حاوي سيال با سقف
شناور در مقايسه با مخازن بدون سقف مي باشد .دوم :مودهاي باالتر حرکت سقف شناور بايد در تعيين نمودن تنش هاي ايجاد
شده در سقف شناور دواليه در نظر گرفته شود .سوم :تغييرشکل هاي محلي صفحه زير سقف شناور دو اليه ،نقش مهمي در
رفتار تالطمي دارد.
1

Sloshing
Inviscid
3
Irrotational
4
Incompressible
5
Fourier-Bessel expansion technique
2

کاهش تالطم در مخازن استوانه اي داراي سقف شناور در برابر زلزله با استفاده از جاذبهاي انرژي

38

گلزار و همکاران [ ]46 ,45با استفاده از بسط اصل تغييرات هميلتون به تشکيل معادالت حاکم بر رفتار تالطمي سقف
شناور مخازن با سقف شناور ،تحت تحريکات لرزه اي پرداختند .آنها پاسخ رفتار لرزه اي سقف شناور را تحت تحريکات
لرزه اي مختلف شامل زلزله هاي حوزه نزديک و دور مورد ارزيابي قرار دادند .آنها عالوه بر مقايسه تاريخچه تالطمي مخازن
در دو حالت با سقف شناور و بدون آن ،به بررسي دامنه ارتفاع تالطم ،نيروهاي جانبي و لنگرهاي واژگوني ايجاد شده هنگام
تالطم پرداختند .آنها به اين نتيجه رسيدند که ارتفاع دامنه تالطم سقف مخازن سقف شناور ،تنهاي تابع زمان تناوب مود اول
ارتعاش سقف شناور مخزن مي باشد .نتيجه ديگر آ نها آن است که ،با وجود آنکه زلزله هاي با دامنه بلند و حوزه دور ،در
محاسبه ارتفاع دامنه تالطم کنترل کننده است ،اما در مورد نيروهاي ايجاد شده در ديواره و لنگر واژگوني زلزله هاي حوزه
نزديک کنترل کننده هستند .اين موضوع بدان معناست که نمي توان از يک طيف زلزله جهت برآورد حداکثر دامنه تالطم و
برآورد نيروهاي جانبي روي ديواره استفاده نمود.
غالمحسين برادران و محمدعلي فروغان گرانسايه در رشته مهندسي مکانيک در دانشگاه شهيد باهنر کرمان [ ،]47به
تحليل سقف هاي شناور با روش خطي سازي مجازي پرداخته اند .در مقاله آنها اينگونه آمده است " :با توجه به اينکه جابجايي
سقف در برابر ضخامت آن زياد است ،تئوري غشايي بر رفتار سقف شناور حاکم مي باشد .بر مبناي اين تئوري معادالت حاکم
بر سقف بصورت دو معادله ديفرانسيل غير خطي که به يکديگر کوپل هستند در مي آيد .تغيير شکلهاي بزرگ ،بارگذاري
پيچيده و شرايط مرزي غير معمول باعث شده که حل معادله حاکم بر سقف شناور مشکل باشد .در اين مقاله نوعي روش خطي
سازي مجازي براي حل اين معادالت ارائه گرديده است .در اين روش ابتدا با تعريف چند تابع معادالت را به صورت مناسب
خطي مي کنيم .سپس معادالت خطي مقدار مرزي را به چند معادله مقدار اوليه تبديل کرده و حل مي کنيم .جواب نهايي از
ترکيب خطي اين جوابها بدست مي ايد .افزايش سرعت حل معادالت و عدم نياز به سعي و خطا و حذف فرضهاي ساده کننده
از مزاياي اين روش مي باشد .تطابق خوبي بين نتايج به دست آمده از روش پيشنهادي با جوابهاي به دست آمده از روشهاي
قبلي که بر پايه سعي و خطا هستند وجود دارد .عالوه بر اين با توجه به سريع بودن روش پيشنهادي تاثير بعضي از پارامترها بر
روي رفتار سقف شناور به کمک آن مورد بررسي قرار گرفته است ".گاربيس و همکاران [ ]48به ارائه رابطه اي بين ميزان
نيروي مستهلک کنند تيغه هاي بافل استوانه اي و خطي واقع در سيال و خصوصيات مکانيکي تيغه هاي بافل تحت جريان
سينوسي پرداختند .آنها نيروي وارد بر تيغه بافل را به صورت تابعي از شدت جريان سينوسي با يک زمان تناوب و دامنه مشخص،
زمان تناوب ارتعاش سيال و عرض بافل ارائه نموده اند.تيغه هاي مذکور به صورت ثابت در زير سيال قرار داشتند .با توجه به
آنکه بافل مورد نظر در اين رساله به صورت شناور و در حالت کل تحت اثر تحريکات لرزه اي است ،از روابط موجود دراين
مقاله استفاده قابل توجهي نشده است.
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 -7-1چالش مورد نظر و ارائه راهکار براي رفع آن
با توجه به مطالب ارائه شده ،چالش اصلي مورد نظر اين رساله غرق شدن سقف يا آتش سوزي مخازن با سقف شناور
حين زلزله مي باشد .در تحريک مد اول ارتعاش سقف هنگام تالطم ، 1از آنجا که قطر مخزن در حالت مورب قرار مي گيرد،
فاصلۀ زيادي بين ديواره و سقف مخزن ايجاد مي شود ،در اين حالت ،سيال ميتواند از اين فاصله به روي سقف آمده و سبب
غرق شدن سقف شود و يا با بروز جرقه اي بواسطه ضربات ايجاد شده و حضور ماده آتش زا ،آتش سوزي رخ دهد .هدف
اصلي اين پروژه ارائه روشي نوين جهت کنترل رفتار لرزه اي سقف شناور و جلوگيري از غرق شدن و آتش سوزي آن هنگام
زلزله مي باشد.
در راستاي يافتن راه حل ،پس از بررسي چندين راهکار ،روشي مبتني بر استفاده ازميرايي خود سيال انتخاب شد .در اين
روش با استفاده از ميرايي ذاتي سيال و به کارگيري يک بافل مدور افقي و آويخته از سقف شناور مخزن که در بخش

ثابت2

سيال قرار مي گيرد ،سعي بر آن است که بتوان حرکت سقف شناور را در سيال با استفاده از ميرايي ايجاد شده ،کنترل نمود.
به بيان ديگر با استفاده از يک حلقۀ بزرگ در نزديکي کف مخزن که با استفاده از زنجير و يا کابل از زير سقف شناور آويخته
شده و در بخش ثابت سيال (که حرکات کمي نسبت به قسمت هاي ديگر سيال هنگام تحريک لرزه اي مخزن دارند) حرکت
مي کنند ،حرکات تالطمي سقف شناور را کاهش داد .در شکل هايي که در ادامه ارائه شده اند ،مخزن پالکسي گالس مورد
آزمايش ،بافل مدور آويخته 3و غوطه ور در سيال که بصورت يک رينگ افقي در قسمت ثابت سيال قرار مي گيرند نشان داده
شده اند.
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شکل  1-18نمای سه بعدی و مقطع سیستم پیشنهادی به همراه بافل های مدور آويخته  SABاز سقف شناور
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فصل  -2مطالعات آزمايشگاهی
 -1-2علت انجام آزمايش
ايده استفاده از بافل هاي مدور آويخته از سقف شناور ،جهت کاهش دامنه تالطم سقف شناور هنگام زلزله که در آخرين
قسمت فصل قبل ارائه شد ،ايده اي جديد است .ابتدا سعي شد تا با نرم افزارهاي تحليلي و اجزا محدود به مدلسازي اين ايده
پرداخته شود ،در اين راستا از نرم افزار هاي  ABAQUS, ANSYS, XFLOW, LS-DYNA, FLOW-3Dمورد بررسي
قرار گرفتند .هر يک از اين نرم افزارها توانايي قابل توجهي در قسمتي از مدل مورد نظر ايده پيشنهادي را دارند اما مواردي از
جمله در نظر گرفتن انعطاف بافل آويخته هنگام تالطم ،شل و سفت شدن کابل هاي واسط ميان سقف شناور و بافل ،مدلسازي
حرکت آزادانه يک جسم انعطاف پذير (بافل) در داخل سيال و متصل به سقف شناور ،زمان بسيار باالي آناليز براي همگرا
کردن جواب ها در يک بازه زماني کم (براي مثال جهت آناليز يک ثانيه ارتعاش واقعي سيستم پيشنهادي احتياج به  15ساعت
زمان آناليز با استفاده از نرم افزار  LS-DYNAو سيستم هاي سخت افزاري به روز بود) ،تصميم گرفته شد تا با ساخت يک
مخزن مقياس شده با توجه به در نظر گرفتن محدوديت هاي موجود در آزمايش هاي ميزلرزان پژوهشگاه بين المللي زلزله
شناسي ومهندسي زلزله (عرض ميز لرزان يک متر ،ارتعاش يکطرفه) ،کارايي سيستم پيشنهادي که هدف آن کاهش تالطم به
کمک بافل مدور آويخته مي باشد  ،بررسي شود .شايان ذکر است که نمونه مشابه انجام شده در تحقيقات قبلي مشاهد نشده
بود که بتوان با استناد به نتايج آنها کارايي ايده پيشنهادي را نشان داد و انجام آزمايش ها مي توانست کارايي ايده پيشنهادي را
متقنتر نشان دهد.
 -2-2شرح آزمايش ها
جهت بررسي کارکرد ايدۀ پيشنهادي که شامل آويختن يک بافل مدور از سقف شناور در سيال مي باشد 60 ،دسته
آزمايش در سه ارتفاع مختلف  50 ،20و  70سانتيمتري سيال انجام شد (در هر ارتفاع سيال  20دسته آزمايش).اين  20دسته
آزمايش شامل چهار گروه (بدون سقف شناور ،با سقف شناور و بدون بافل ،1با سقف شناور و بافل به عرض  7سانتيمتر ،2با
سقف شناور و بافل به عرض  11سانتيمتر )3و هر گروه شامل  5نوع تحريک (ارتعاش آزاد ،4تحريک هارمونيک( 5از دامنه 2
تا  15ميلي متر در صورت امکان آزمايش و سر ريز نشدن سيال از مخزن) و تحريک لرزه اي تحت اثر سه زلزله با نام هاي:
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چي چي ،1لوما پريتا 2و کوجايلي )3مي باشد .هر دسته از آزمايشات با تحريک هارمونيک وابسته به شرايط عملي شدن آزمايش
با دامنه هاي  12 ،8 ،4 ،2و  15ميلي متر تحريک شدند ،به بيان ديگر هر آزمايش هارمونيک با فرکانس يکسان ،خود شامل سه
تا  5آزمايش بود(بسته به تعداد دامنه هاي تحريکي) .هر دسته از آزمايشات لرزه اي نيز خود سه بار انجام شدند ،براي مثال در
شرايط کامال يکسان سه بار زلزله چي -چي به ميز اعمال شد .هدف از اين سه بار آن بود که بررسي شود که رندم بودن جابه
جايي اوليه و ساير شرايط چقدر در تفاوت حداکثر دامنه تاثير گذار است .آزمايشات بر روي ميز لرزان آزمايشگاه پژوهشگاه
بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله با مديريت مهندس جبارزاده انجام شدند.
 -3-2تنظيمات آزمايش
در آزمايش ها از يک مخزن به قطر داخلي  99سانتيمر و قطر خارجي  101سانتيمتر با جنس پالکسي گالس ،به ضخامت
 2سانتيمتر چنانچه در شکل  2-1نشان داده شده است ،استفاده شد .علت استفاده از جنس پلکسي گالس ،آن است که بتوان
هنگام تحريک در آزمايش ،داخل مخزن را مشاهده نمود .اين مخزن در موسسه تحقيقات آب واقع در محله حکيمه تهران ،به
سفارش پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ،ساخته شد.

1

Chi-Chi
Loma Prieta
3
Kocaeli
2

کاهش تالطم در مخازن استوانه اي داراي سقف شناور در برابر زلزله با استفاده از جاذبهاي انرژي

43

شکل  2-1مخزن پالکسی گالس حاوی سیال ،قرار گرفته بر روی میز لرزان پژوهشگاه زلزله

مخزن پلکسي گالس مورد آزمايش ،شامل چهار قطاع ربع دايره اي است که ابتدا قالب آن با استفاده از چوب ساخته
شده و سپس مايع پالکسي گالس در قالب ريخته و پخته شده است .پس از ساخته شدن چهار قطاع ،بر روي آنها پرداخت
صورت گرفته و با استفاده از پيچ و چسب کلروفرم ،به يکديگر چسبيده شده اند و بعد از تست آب بندي ،از موسسه تحقيقات
آب به پژوهشگاه منتقل شد.
سقف شناور مدل آزمايشگاهي با ورق گالوانيزه ( 50ورق به قطر  0.5ميل متر) با قطر خارجي  98سانتيمتر ساخته شد .در
تحريکات لرزه اي اگر قرار بود به صورت هندسي لبه اين سقف با مقياس يک صدم ،کوچک شود ،مي بايست لبۀ آن يک
سانتيمتر ساخته مي شد که در اينصورت با کوچکترين تحريک مخزن غرق مي شد ،بنابراين به جهت آنکه بتوان در تغيير شکل
هاي بزرگ رفتار سقف را مورد بررسي قرار داد ،لبه آن با  11سانتيمتر ارتفاع ساخته شد .وزن سقف شناور مدل آزمايشگاه
 5.05کيلوگرم مي باشد .رفتار اين سقف در مطالعات تحليلي (فصل چهارم) به صورت صلب در نظر گرفته شد.
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شکل  2-2ساختن سقف شناور با استفاده از ورق های به ضخامت  0.5میلی متر

شکل  2-3مخزن پالکسی گالس پر شده از آب همراه با سقف شناور
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جهت ثبت حرکات سقف شناور هنگام تحريک ،چهار سنسور جابه جايي سنج و چهار دوربين درچهار سمت مخزن قرار
گرفتند ،يک دوربين نيز به صورت ديد پرنده 1ناظر بر کل فرايند آزمايش در آزمايشگاه تعبيه شد (شکل  .)2-5بازۀ ديد سنسور
جابه جايي سنج انتخابي با نام تجاري  GP2Y0A02YKاز  10تا  150سانتيمتر بود .نحوه عملکرد سنسور مذکور چنان بود
که با فرستادن يک سيگنال به سقف شناور و برگشت آن به سنسور ،يک ولتاژ گزارش مي نمود .ولتاژ دريافتي در يک رابطه
تقريبا خطي قرار مي گرفت ،به نحوي که هر ولتاژ نشان دهندۀ يک فاصله مشخص از سنسور بود .بنابراين با برداشت ولتاژ هاي
مربوطه و استفاده از يک برنامه درونيابي در نرم افزار متلب فاصله سقف شناور از سنسور در زمان هاي مختلف ثبت شد.

شکل  2-4قرار گرفتن سقف شناور بر روی سیال در مخزن و موقعیت قرار گیری سنسورها جهت اندازه گیری جابه جايی سقف

Bird view
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شکل  2-5تصوير مخزن از ديد دوربین ديد پرنده ،شامل جانمايی چهار دوربین و چهار سنسور در آزمايش

شکل  2-6نصب چهار سنسور جابه جايی سنج در چهار سمت اصلی مخزن

جهت آويختن بافل مدور به صورت غرق شده در سيال ،نخ هايي از جنس پالستيکي از قالب هايي تعبيه شده در زير
سقف (شکل  ،)2-7سقف شناور را به بافل مدور متصل کردند(شکل  ،2-7شکل  2-8و شکل  .)2-9براي آنکه بافل به صورت
متعادل و پايدار در ارتفاعي مشخص باقي بماند ،قالب ها در دو رديف دايره اي به زير سقف شناور با اتصال نقطه جوش متصل
شدند .از سوي مقابل در لبه بافل مدور آويخته نيز سوراخ هايي ايجاد شدند ،به نحوي که يک سوي نخ هاي پالستيکي به حلقه
هاي زير سقف و سوي ديگر آن ها به سوراخ هاي قرار گرفته در لبه بافل گره زده شدند.
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شکل  2-7الحاق قالب های در زير سقف شناور جهت آويزان نمودن بافل حلقوی از سقف

شکل  2-8آويختن بافل حلقوی به عرض  11سانتیمتر از سقف شناور بیرون از مخزن
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شکل  2-9مخزن پلکسی گالس حاوی سیال و سقف شناور همراه با بافل حلقوی  11سانتیمتری به صورت آويخته از سقف شناور

شکل  2-10پالن میز لرزان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
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شکل  2-11جانمايی شمارۀ دوربین ها نسبت به میز

شکل  2-12نمای سه بعدی تنظیمات آزمايش و مقطع آن ،آويزان شدن بافل مدور آويخته  SABاز سقف شناور
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شکل  2-13اطالعات هندسی بافل های با عرض  7و  11سانتیمتر

وزن بافل  7سانتيمتري 3.03 ،کيلوگرم و وزن بافل  11سانتيمتري  3.33کيلوگرم بود .ضخامت بافل  7سانتيمتري  2ميلي
متر و ضحامت بافل  11سانتي 1.5 ،ميلي متر بود .ارتفاع نخ هاي نايلوني متصل کننده سقف به بافل به نحوي بودند که در سه
حالت آزمايش که سقف شناور در ارتفاعات  50 ،20و  70سانتي قرار ميگرفت  ،بافل مدور آويخته در ارتفاع  6سانتي از کف
قرار گيرند .محل وصل نخ ها زير سقف شناور به نحوي بودند که محيط سقف به  10قسمت مساوي تقسيم شده و در هر قطاع
دو نخ به صورت موازي دو لبه بافل مدور آويخته شده در سيال را به قالب هاي روبرويشان که زير سقف شناور قرار داشت،
وصل مي نمودند.
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شکل  2-14نمای آزمايش از ديد دوربین يک در سه ارتفاع مختلف قرار گیری سقف شناور  50 ،20و  70سانتیمتر .جهت تشخیص بهتر ،هر  10سانتیمتر
رنگ متر چسبانده شده روی ديواره تغییر می کند
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 -4-2تحريکات اعمال شده
تحريکات اعمال شده به ميز لرزان ،شامل دو دسته تحريکات هارمونيک و تحريکات لرزه اي بودند.
 -2-4-1تحريکات هارمونيک

در تحريکات هارمونيک ابتدا زمان تناوب مود اول مخزن در ارتفاع هاي مختلف طبق معادله  2-1بدست آمد [ ]49سپس
با اين فرکانس از دامنه  2ميلي متر جابه جايي تحريک ميز آغاز شد و به مدت زمان  30ثانيه اين تحريک ادامه يافت .پس از
آن با همان فرکانس ،دامنه تحريک به  4ميلي متر به همان مدت زمان تحريک به ميز اعمال شد و اين فرايند در صورتيکه
شرايط آزمايش اجازه مي داد تا  15ميلي متر جابه جايي مي توانست ادامه پيدا کند .در آزمايشاتي که سقف در ارتفاع 70
سانتيمتر قرار داشت ،بيش از دامنه  8ميلي متر ،ديگر آزمايش نمي توانست ادامه پيدا کند ،زيرا که سيال از مخزن به بيرون مي
ريخت .اين حالت به خصوص در آزمايش هايي که بافل مدور آويخته به سقف شناور متصل نبودند ،اتفاق مي افتاد ،اين
موضوع خود نشان از کارايي سيستم پيشنهادي داشت.
معادله 2-1

]) √3.68 g tanh [3.68 (HL
D
= Fc
2π√D

در رابطه فوق  gشتاب ثقل معادل با ) HL ،(32.17 ft/s2ارتفاع سيال برحسب فوت و  Dقطر مخزن بر حسب فوت مي
باشد .مطالعات  Sakaiو همکاران طبق مطالعات تحليلي و آزمايشگاهي [ ]44نشان مي دهد که حضور سقف شناور زمان
تناوب مدل اول را تغيير چنداني نمي دهد.
بر اساس معادله  ،2-1در جدول  2-1فرکانس مخزن مورد آزمايش در ارتفاع هاي تعريف شده آزمايش ،ارائه شده است.
جدول  2-1فرکانس مد اول مخزن حاوی سايل در ارتفاعات مورد نظر آزمايش

Tc=1/ Fc
)(Sec

1.32
1.07
1.05

)Fc=ωc/(2π
)(Hz
0.76
0.93
0.95

ωc
)(rad/sec
4.8
5.9
6.0

HL
)(cm
20
50
70

در آزمايشات پي در پي هامورنيک که با فرکانس يکسان ،دامنه تحريک افزايش مي يافت ،ابتدا سقف را به حالت سکون در
آورده و بعد تحريک با دامنه بيشتر اعمال مي شد به نحوي که سقف با شرايط اوليه صفر ،شروع به ارتعاش نمايد .در حالتهاي
که بافل به سقف شناور آويخته بود ،احت ياجي به ساکن کردن سقف و توقف کامل ميز قبل از آغاز تحريک مجدد با دامنه
بيشتر نبود ،زيرا با انتهاي تحريک  ،با توجه به حضور بافل ،سقف در زمان کوتاهي ساکن مي شد و شرايط براي اعمال دامنه
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بيشتر به مخزن ،به سرعت محيا مي شد و الزم نبود با يک نيروي خارجي (مثال با استفاده از دست) شرايط سکون حين آزمايش
براي اعمال تحريک بعدي با دامنه بيشتر ،محيا شود .اما در حاالتي که به سقف شناور بافل متصل نبود ،بايد ابتدا ميز کامل
متوقف مي شد و سقف به حالت سکون مي رسيد و پس از آن مجدد تحريک با دامنه بيشتر به ميز لرزان اعمال مي شد.
 -2-4-2تحريکات لرزه اي

تحريکات لرزه اي به نحوي انتخاب شدند که فرکانس غالب آنها نزديک به فرکانس هاي ارائه شده در جدول  2-1باشد.
حداکثر دامنه حرکت مثبت و منفي ميز لرزان آزمايشگاه ،سه سانتيمتر مي باشد ،بنابراين گام زماني اين زلزله ها تقسيم بر جذر
نسب جابه جايي واقعي ميز به حداکثر دامنه حرکت ميز لرزان شده است و حداکثر جابه جايي زلزله نيز با حداکثر بازه جابه
جايي ميز يکسان شده است .اطالعات زلزله هاي اعمال شده به ميز لرزان در شکل  2-15و شکل  2-16نشان داده شده است.
نام زلزله هاي انتخابي چي چي ،1لوما پريتا  2و کوجايلي3مي باشد.

شکل  2-15تاريخچۀ جابه جايی-زمان ،تحريکات لرزه ای اعمال شده به میز لرزان

1

Chi-Chi
Loma Prieta
3
Kocaeli
2
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شکل  2-16طیف فوريه زلزله های اعمال شده به میز لرزان در آزمايشگاه

طبق ميانگين نتايج برداشت شده از شتاب بدست آمده از ميز لرزان که آن ها به عنوان ورودي حل مسائل تحليلي نيز
استفاده شده است ،حداکثر شتاب زلزله چي چي  1.5متربرمجذور ثانيه ،حداکثر شتاب زلزله لوماپريتا  1.7متر بر مجذور ثانيه و
حداکثر شتاب زلزله کوجايلي  1.1متربر مجذور ثانيه مي باشد.
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 نامگذاري آزمايش ها-5-2
 نام مدل هاي آزمايشگاهي و در کنار آن نام مدل تحليلي مربوط به آن آزمايش،2-4  و جدول2-3  جدول،2-2 در جدول
.(که در فصل چهارم نتايج آنها ارائه شده اند) ارائه شده اند
 سانتیمتر70  ارتفاع سیال، نامگذاری مدل های آزمايشگاهی و تحلیلی نظیر يکديگر2-2 جدول

H (cm)

Excitation

70

Harmonic F=0.95Hz, A=4 mm (NB)
Harmonic F=0.95Hz, A=2 mm (NB)
Kocaeli (NB)
Loma Prieta (NB)
Chi-Chi (NB)
Harmonic F=0.95Hz, A=4 mm (WB7)
Harmonic F=0.95Hz, A=2 mm (WB7)
Kocaeli (WB7)
Loma Prieta (WB7)
Chi-Chi (WB7)
Harmonic F=0.95Hz, A=4 mm (WB11)
Harmonic F=0.95Hz, A=2 mm (WB11)
Kocaeli (WB11)
Loma Prieta (WB11)
Chi-Chi (WB11)

Model name
Experimental
317-10
317-10
317-09
317-08
317-07
318-19
318-19
317-18
317-17
317-16
317-05
317-05
317-04
317-03
317-02

Analytical
h70WOBHf095
h70WOBHf095
h70WOBKoca
h70WOBLoma
h70WOBChichi
h70WB07Hf095
h70WB07Hf095
h70WB07Koca
h70WB07Loma
h70WB07Chichi
h70WB11Hf095
h70WB11Hf095
h70WB11Koca
h70WB11Loma
h70WB11Chichi

 سانتیمتر50  ارتفاع سیال، نامگذاری مدل های آزمايشگاهی و تحلیلی نظیر يکديگر2-3 جدول

H (cm)

50

Excitation
Harmonic F=0.95Hz, A=4 mm (NB)
Harmonic F=0.95Hz, A=2 mm (NB)
Kocaeli (NB)
Loma Prieta (NB)
Chi-Chi (NB)
Harmonic F=0.95Hz, A=4 mm (WB7)
Harmonic F=0.95Hz, A=2 mm (WB7)
Kocaeli (WB7)
Loma Prieta (WB7)
Chi-Chi (WB7)
Harmonic F=0.95Hz, A=4 mm (WB11)
Harmonic F=0.95Hz, A=2 mm (WB11)
Kocaeli (WB11)
Loma Prieta (WB11)
Chi-Chi (WB11)

Model name
Experimental
312-10
312-10
312-9
312-8
312-7
0312-05
0312-05
0312-04
0312-03
0312-02
0312-19
0312-19
0312-18
0312-17
0312-16

Analytical
h50WOBHf093
h50WOBHf093
h50WOBKoca
h50WOBLoma
h50WOBChichi
h50WB07Hf093
h50WB07Hf093
h50WB07Koca
h50WB07Loma
h50WB07Chichi
h50WB11Hf093
h50WB11Hf093
h50WB11Koca
h50WB11Loma
h50WB11Chichi
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جدول  2-4نامگذاری مدل های آزمايشگاهی و تحلیلی نظیر يکديگر ،ارتفاع سیال  20سانتیمتر

Model name
Analytical
h20WOBHf076
h20WOBHf076
h20WOBKoca
h20WOBLoma
h20WOBChichi
h20WB07Hf076
h20WB07Hf076
h20WB07Koca
h20WB07Loma
h20WB07Chichi
h20WB11Hf076
h20WB11Hf076
h20WB11Koca
h20WB11Loma
h20WB11Chichi

Experimental
318-24
318-24
318-231
318-221
318-211
318-32
318-32
318-31
318-30
318-29
318-192
318-192
318-18
318-17
318-16

Excitation

)H (cm

)Harmonic F=0.95Hz, A=4 mm (NB
)Harmonic F=0.95Hz, A=2 mm (NB
)Kocaeli (NB
)Loma Prieta (NB
)Chi-Chi (NB
)Harmonic F=0.95Hz, A=4 mm (WB7
)Harmonic F=0.95Hz, A=2 mm (WB7
)Kocaeli (WB7
)Loma Prieta (WB7
)Chi-Chi (WB7
)Harmonic F=0.95Hz, A=4 mm (WB11
)Harmonic F=0.95Hz, A=2 mm (WB11
)Kocaeli (WB11
)Loma Prieta (WB11
)Chi-Chi (WB11

20

در پيوست الف ،منتخبي از نتايج تصويري آزمايش ها شامل موارد ذيل ارائه شده است:
• آزمايش سقف شناور در ارتفاع  20سانتيمتر ،بدون بافل ،تحت تحريک زلزله چي چي
• آزمايش سقف شناور در ارتفاع  20سانتيمتر ،با بافل به عرض  7سانتيمتر،تحت تحريک زلزله چي چي
• آزمايش سقف شناور در ارتفاع  20سانتيمتر ،با بافل به عرض  11سانتيمتر،تحت تحريک زلزله چي چي
• آزمايش سقف شناور در ارتفاع  50سانتيمتر ،بدون بافل ،تحت تحريک هارمونيک با فرکانس  0.93هرتز
• آزمايش سقف شناور در ارتفاع  50سانتيمتر ،با بافل به عرض  7سانتيمتر ،تحت تحريک هارمونيک با فرکانس
 0.93هرتز
• آزمايش سقف شناور در ارتفاع  50سانتيمتر ،با بافل به عرض  11سانتيمتر،تحت تحريک هارمونيک با فرکانس
 0.93هرتز
• آزمايش سقف شناور در ارتفاع  70سانتيمتر ،بدون بافل ،تحت تحريک زلزله  ،تحت تحريک زلزله

کوجايلي 1

• آزمايش سقف شناور در ارتفاع  70سانتيمتر ،با بافل به عرض  7سانتيمتر ،تحت تحريک زلزله کوجايلي
• آزمايش سقف شناور در ارتفاع  70سانتيمتر ،با جابه جايي اوليه  25سانتيمتر جهت برداشت زمان تناوب

Kocaeli

1
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فصل  -3معادالت تحليلی حرکت سقف و بافل
 -1-3عالئم اختصاري
𝜑  :تابع پتانسيل سرعت
𝑟  :شعاع مخزن
𝑔 ̇𝑥  :سرعت تحريک زمين
𝜃  :زاويه دوران از محور اصلي عمود بر سقف شناور
𝑧  :ارتفاع سيال
𝜂  :جابجايي قائم لبه سقف شناور در حالت که زاويه دوران 𝜃 صفر مي باشد
𝑛𝜉 ∶ جابجايي مودي
 ∶ 𝐽1تابع بسل مرتبه يک
𝑖𝜀 ∶ ريشه  iام معادله بسل
𝑖𝛺 ∶ فرکانس مود تالطم سيال
𝑔 :شتاب ثقل زمين
𝑐𝑛𝑊 ∶ .کار نيروهاي ناپايستار
)𝑡(𝑇 :انرژي جنبشي در معادله الگرانژ
)𝑡(𝑉 ∶ انرژي پتانسيل در معادله الگرانژ
𝑖𝑞  :مختصه تعميم يافته
𝑖𝑄  :نيروي تعميم يافته
𝑓𝑜𝑜𝑅𝐿 ∶ الگرانژ سقف شناور
𝐵𝐴𝑆𝐿 ∶ الگرانژ بافل مدور آويخته
𝜌  :چگالي سيال
𝑅𝑀  :جرم واحد سطح سقف شناور
𝑓𝑜𝑜𝑟𝑅 ∶ شعاع سقف شناور
𝐵𝑁 ∗ 𝐾 ∶ سختي معادل در معادله ارتعاش سقف شناور بدون بافل مدور آويخته
𝐵𝑁 ∗𝑀 ∶ جرم معادل در معادله ارتعاش سقف شناور بدون بافل مدور آويخته
𝐵𝑁 𝑛𝜔 ∶ فرکانس ارتعاش سقف شناور بدون بافل مدور آويخته

57

کاهش تالطم در مخازن استوانه اي داراي سقف شناور در برابر زلزله با استفاده از جاذبهاي انرژي

𝐵𝑁 ∗ 𝐶 ∶ ميرايي ويسکوز معادل در معادله ارتعاش سقف شناور بدون بافل مدور آويخته
𝐵𝐴𝑆𝑀  :جرم خطي بافل مدور آويخته
𝑑𝐹  :نيروي درگ وارد بر بافل مدور آويخته
𝐵𝐴𝑆𝑊 ∶ عرض بافل مدور آويخته
)𝑡( 𝐵𝐴𝑆 ∶ 𝑉𝐻−مابه التفاوت سرعت قائم حرکت سقف شناور و سرعت قائم سيال در محل بافل مدور آويخته
𝑔𝑎𝑟𝐷𝐶 ∶ ضريب نيروي درگ در حرکت به سمت باالي بافل مدور آويخته
𝑝𝑜𝑟𝐷𝐶 ∶ ضريب نيروي درگ در سقوط آزاد باالي بافل مدور آويخته در سيال
 𝐽1تابع بسل مرتبۀ يک
𝑖𝜀 ريشه 𝑖 ام ،مشتق تابع بسل مرتبۀ يک 𝐽́1 (𝜀𝑖 ) = 0
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 -2-3مقدمه
در اين فصل روند تشکيل معادالت تحليلي حاکم بر حرکت سيال و سقف شناورهنگام تالطم ،با استفاده از معادالت
الگرانژ ،ارائه شده اند.
 -3-3مدل مکانيکی معادل
به صورت کلي ،فشار هيدروديناميکي سيال در مخازن صلب ،دو مولفه شاخص دارد ،قسمت اول به صورت مستقيم با
شتاب مخزن متناسب است و بواسطه قسمتي از سيال که همراه با مخزن جابه جا مي شود ،ايجاد مي شود که به فشار ضربه
اي1موسوم است ،قسمت دوم که به فشار متالطم يا کانوکتيو 2موسوم است ،سبب تالطم در سطح آزاد سيال مي باشد .ديناميک
سيال داخل يک مخزن بسته ،ميتواند با يک مدل مکانيکي معادل تقريب زده شود .معادالت بايد به نحوي باشند که نيروها و
لنگر هاي وارد شده بر ديواره مخزن را هنگام تحريک در آزمايشات به درستي برآورد کنند [( ]40فصل پنجم).
مفاهيم ساخت يک مدل ديناميکي معادل بايد بر اساس شرايط زير استوار باشد:
 -1اينرسي انتقالي و دوراني معادل جرم سيال بايد به درستي برآورد شوند.
 -2مرکز ثقل در نوسانات کوچک بايد ثابت باقي بماند.
 -3مدل ديناميکي بايد مدهاي ارتعاشي و نيروهاي دمپينگ 3يکسان با واقعيت پديده نشان دهد.
 -4نيروها و لنگرهاي در يک تحريک مشخص بايد با مقادير واقعي معادل باشند.
يک مدل مکانيکي معادل بايد رفتار ديناميکي سطح آزاد سيال را به خوبي نشان دهد (به خصوص هنگامي که مدل تحت
اثر فرکانس هايي قرار دارد که با فرکانس تشديد فاصله دارند) .در تحريکات نزديک به تشديد ،روابط مدل هاي خطي ديگر
معتبر نيستند و بايد رفتارهاي غير خطي مورد مطالعه قرار گيرند .با حضور سقف شناور صلب در مدل آزمايشگاهي اين رساله،
ميتوان جابه جايي هاي سقف را بر مبناي روابط خطي بدست آورد.

 -4-3تابع پتانسيل سرعت
يکي از رويکردهاي مطالعه حرکت سيال تابع پتانسيل سرعت مي باشد .اين تابع ،يک تابع  4متغيره شامل يک بعد زمان
و سه بعد مکاني مي باشد .از مشتق اين تابع نسبت به هر يک از جهت هاي دستگاه مختصات سرعت در آن راستا به دست
ميآيد .مسئله مقدار مرزي تابع پتانسيل سرعت ،که بر پاسخ تالطم سقف شناور در مخازن استوانهاي حاکم ميباشد ،در ادامه
ارائه شده است[: ]42
1

Impulsive
Convective
3
Damping
2
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معادله الپالس در محيط سيال:
معادله 3-1
2

𝛻 𝜑=0
در ديواره مخزن به شعاع :r=R
معادله 3-2

در کف مخزن :z=0

𝜑𝜕
𝜃 𝑠𝑜𝑐 )𝑡( 𝑔 ̇𝑥 =
𝑟𝜕

معادله 3-3

𝜑𝜕
=0
𝑧𝜕

در سطح سيال :z=H
معادله 3-4

𝜑𝜕
)𝑡( ̇𝜂 =
𝑧𝜕

)𝑡( 𝜂 تاريخچه جابه جايي قائم لبه سقف شناور (در زاويه دوران صفر) 𝑥̇ 𝑔 (𝑡) ،سرعت تحريک زمين و 𝑔 شتاب ثقل
زمين مي باشد.
جابه جايي قائم سقف شناور را ميتوان به صورت يک ترکيب خطي با استفاده از اصل جمع آثار قوا فرض کرد و آن را
بر اساس ترکيب اثر مودها بصورت معادله  3-5نوشت:
معادله 3-5

∞

𝜃 𝑠𝑜𝑐 )𝑟( 𝑛𝑍)𝑡( 𝑛𝜉 ∑ = )𝑡( 𝜂
𝑛=0

در اين حالت جابه جايي سقف شامل حرکت صلب سقف به ازاي  𝑛 = 0و جابه جايي االستيک سقف به ازاي مقادير = 𝑛

∞ …  1. 2. 3.مي باشد .در اين تحقيق تنها حرکت صلب سقف𝜃  𝜉0 (𝑡)𝑍0 cosمورد مطالعه قرار مي گيرد که در آن مولفه
)𝑡(  𝜉0مربوط به جابه جايي مودي 𝑍0 ،مربوط به مختصات شعاعي و 𝜃  cosمربوط به مختصات زاويۀ دوران از محور اصلي
مورد مطالعه است،که در آن:
معادله 3-6

𝑟
= 𝑍0
𝑅
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با حل مسئله مقدار مرزي مربوط به معادالت تالطم در مخازن استوانه اي سقف شناور ارائه شده [ ، ]42تابع پتانسيل
سرعت به صورت زير بدست مي آيد:
معادله 3-7

𝑧
∞ 𝑟
2
])𝑅( 𝑖𝜀[ 𝑔 𝑐𝑜𝑠ℎ [𝜀𝑖 (𝑅)] 𝐽1
= {𝑥̇ 𝑔 (𝑡)𝑟 + ∑ 2
𝜃 𝑠𝑜𝑐 })𝑡( ̇𝑛𝜉 𝑛𝑖𝑎 ∑
) 𝑖𝜀( 𝜀𝑖 − 1 𝛺𝑖 2 𝑐𝑜𝑠ℎ [𝜀 (𝐻 )] 𝐽1
𝑖=1
𝑛=0
𝑅 𝑖
∞

)𝜃 𝑧.

𝜑(𝑟.

که در آن  𝐽1تابع بسل مرتبۀ يک و 𝑖𝜀 ريشه 𝑖 ام ،معادله 𝐽́1 (𝜀𝑖 ) = 0مي باشند .با توجه به آنکه در مطالعات مذکور حرکت
سقف به صورت صلب در نظر گرفته مي شود و از آنجا که  𝑎𝑖𝑛 = 1مي باشد ، ]42[ ،خواهيم داشت:

معادله 3-8

= 𝑥̇ 𝑔 (𝑡)𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝜑0

)𝜃

𝜑(𝑡. 𝑟. 𝑧.

که در آن:
معادله 3-9

𝑧
𝑟
2
])𝑅( 𝑖𝜀[ 𝑔 𝑐𝑜𝑠ℎ [𝜀𝑖 (𝑅)] 𝐽1
𝜑0 = ∑ 2
𝜃 𝑠𝑜𝑐 )𝑡( ̇𝜉0
) 𝑖𝜀( 𝜀𝑖 − 1 𝛺𝑖 2 𝑐𝑜𝑠ℎ [𝜀 (𝐻 )] 𝐽1
𝑖=1
𝑅 𝑖
∞

معادله 3-10

𝑔
𝐻
) 𝑖𝜀( 𝛺𝑖 = √ 𝜀𝑖 𝑡𝑎𝑛ℎ
𝑅
𝑅

با جايگذاري معادله  3-10در معادله  ، 3-8تابع پتانسيل سرعت به ازاي 𝐻 = 𝑧 به قرار زير خواهد بود:
معادله 3-11

𝑟
]) ( 𝑖𝜀[ 2𝑅𝐽1
𝑅
𝜃 𝑠𝑜𝑐 }
∑ )𝑡( ̇= {𝑥̇ 𝑔 (𝑡)𝑟 + 𝜉0
) 𝜀( 𝐽 ]) 𝐻( 𝜀[ 2 − 1)𝑡𝑎𝑛ℎ
(
𝜀
𝜀
𝑖 𝑖 𝑖=1
𝑅 𝑖
𝑖 1
∞

)𝐻=𝑧 𝜑(𝑟. 𝜃.
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در حل معادالت در اين تحقيق،از  5ريشه اول معادله 𝐽́1 (𝜀𝑖 ) = 0استفاده شده است .به عبارت ديگر پنج ريشه اول
حاصل از برابر با صفر قراردادن مشتق معادله مرتبه اول بسل با مقادير عددي زير در حل معادالت استفاده شده اند .اين پنج
ريشه عبارتند از:
معادله 3-12

𝜀1 = 1.84 𝜀2 = 5.33 𝜀3 = 8.54 𝜀4 = 11.71 𝜀5 = 14.86

 -5-3اصل هميلتون
در مرجع [ ]50اصل هميلتون به صورت زير ارائه شده است:
معادله 3-13
𝑡2

𝑡2

∫ 𝛿 [𝑇(𝑡) − 𝑉(𝑡)] 𝑑𝑡 + ∫ 𝛿𝑊𝑛𝑐 (𝑡) 𝑑𝑡 = 0
𝑡1

𝑡1

در اين رساله جهت سادگي ارائه معادالت ،عبارت )𝑡(𝑉  𝑇(𝑡) −الگرانژ ناميده شده و با عبارت )𝑡(𝐿 نشان داده مي
شود .بنابراين ميتوان رابطه فوق را چنين نوشت:
معادله 3-14
𝑡2

𝑡2

∫ 𝛿𝐿(𝑡) 𝑑𝑡 + ∫ 𝛿𝑊𝑛𝑐 (𝑡) 𝑑𝑡 = 0
𝑡1

𝑡1

جهت تشکيل معادالت ديناميکي حرکت يک سيستم با تفکر الگرانژ يا هميلتون ،انرژي جنبشي ،انرژي پتانسيل و کار
نيروهاي ناپايستار را بر حسب جابه جايي و سرعت درجات آزادي در ساختار معادالت فوق قرار مي دهند.
معادله 3-15

) 𝑁 ̇𝑞 𝑇 = 𝑇(𝑞1 . 𝑞2 . … . 𝑞𝑁 . 𝑞̇ 1 . 𝑞̇ 2 … .
معادله 3-16

) 𝑁𝑞 𝑉 = 𝑉(𝑞1 . 𝑞2 . … .
معادله 3-17

𝑁𝑞𝛿 𝑁𝑄 𝛿𝑊𝑛𝑐 = 𝑄1 𝛿𝑞1 + 𝑄2 𝛿𝑞2 + ⋯ +

با جايگذاري معادالت معادله  3-15الي معادله  3-17در معادله  3-13معادله زير بدست مي ايد:
معادله 3-18

𝑇𝜗
𝑇𝜗
𝑇𝜗
𝑇𝜗
𝑇𝜗
𝑇𝜗
𝑉𝜗
𝛿𝑞1 +
𝛿𝑞2 + ⋯ +
𝛿𝑞𝑁 +
𝛿𝑞̇ 1 +
𝛿𝑞̇ 2 + ⋯ +
𝛿𝑞̇ 𝑁 −
𝑞𝛿
𝛿𝑞1
𝛿𝑞2
𝑁𝑞𝛿
𝛿𝑞̇ 1
𝛿𝑞̇ 2
𝑁 ̇𝑞𝛿
𝛿𝑞1 1
𝑉𝜗
𝑉𝜗
−
𝛿𝑞2 … −
𝛿𝑞 + 𝑄1 𝛿𝑞1 + 𝑄2 𝛿𝑞2 + ⋯ + 𝑄𝑁 𝛿𝑞𝑁 ) dt = 0
𝛿𝑞2
𝑁 𝑁𝑞𝛿

با استفاده از تکنيک انتگرال جزء به جزء ترم هاي وابسته به سرعت به صورت زير ساده سازي مي شوند:

𝑡2

( ∫
𝑡1
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معادله 3-19
𝑡2

𝑇𝜗
𝑇𝜗
𝑡2
𝑇𝜗 𝑑
[ = 𝑡𝑑 𝑖 ̇𝑞𝛿
∫ 𝛿𝑞𝑖 ] −
𝑡𝑑 𝑖𝑞𝛿 ) (
𝑖 ̇𝑞𝛿
𝑖 ̇𝑞𝛿
𝑡1
𝑖 ̇𝑞𝛿 𝑡𝑑 𝑡1

𝑡2

∫
𝑡1

ترم اول عبارت سمت راست معادله فوق صفر مي باشد ،زيرا براي هر دستگاه مختصاتي معادله زير برقرار است:
معادله 3-20

𝛿𝑞𝑖 (𝑡1 ) = 𝛿𝑞𝑖 (𝑡2 ) = 0

با جايگذاري معادله  3-20در معادله  3-19معادله زير بدست مي ايد:
معادله 3-21
𝑡2

𝑡2

𝑇𝜗
𝑇𝜗 𝑑
∫ 𝛿𝑞̇ 𝑖 𝑑𝑡 = −
𝑡𝑑 𝑖𝑞𝛿 ) (
𝑖 ̇𝑞𝛿
𝑖 ̇𝑞𝛿 𝑡𝑑 𝑡1

∫
𝑡1

[]50
 -6-3استفاده از اصل هميلتون جهت تشکيل معادلۀ حرکت سقف شناور با حضور بافل
براي تشکيل معادله حرکت کل سيستم با استفاده از اصل هميلتون ،ميتوان حرکت سيستم در حالت حرکت سقف شناور
با حضور بافل را به سه قسمت اصلي معادالت حرکت سقف ،سيال و بافل مدور آويخته ،تقسيم نمود و در نهايت آنها را در
ساختار معادله  3-14قرار داد.
معادله 3-22

𝐵𝐴𝑆𝐿 𝐿 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 + 𝐿𝑅𝑜𝑜𝑓 +
معادله 3-23

𝐵𝐴𝑆)𝑡( 𝑐𝑛𝑊 𝑊𝑛𝑐 (𝑡) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑊𝑛𝑐 (𝑡)𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 + 𝑊𝑛𝑐 (𝑡)𝑅𝑜𝑜𝑓 +
معادله 3-24
𝑡2

𝑡2

∫ 𝛿𝐿 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑡 + ∫ 𝛿𝑊𝑛𝑐 (𝑡) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑡 = 0
𝑡1

𝑡1

 -7-3الگرانژ بخش سيال
معادله الگرانژ ناشي از حرکت سيال بر اساس مرجع [ ]45به قرار زير مي باشد:
معادله 3-25
𝜋2

𝜑𝜕 1
𝜂𝜕
1
)𝜃𝑑𝑟𝑑𝑟 ] 𝜌 [− ( 0 ) 𝜑0 + 𝜑 − 𝑔𝜂2
𝑧𝜕 2
𝑡𝜕
2
𝜃=0
𝐻=𝑧

∫

𝑅

∫( = 𝑑𝑖𝑢𝑞𝑖𝑙𝐿
𝑟=0

پارامترهاي مربوط به هندسۀ مخزن که در معادلۀ فوق و معادالت بعدي بکار رفته در شکل 3-1نشان داده شده اند.
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شکل  3-1معرفی پارامترهای معادالت مخزن استوانه ای همراه با سقف شناور[]45

جهت ساده سازي ادامه محاسبات ،معادله  3-25فوق را ميتوان به جمع سه ترم جبري تبديل نمود.
معادله 3-26

)𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 = 𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (1) + 𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (2) + 𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (3

که در آن:
معادله 3-27
𝑅

𝜋2

𝜑𝜕 1
)𝜃𝑑𝑟𝑑𝑟 ] 𝜌 [− ( 0 ) 𝜑0
𝑧𝜕 2
𝜃=0
𝐻=𝑧

∫

∫( = )𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (1
𝑟=0

معادله 3-28

𝜂𝜕
)𝜃𝑑𝑟𝑑𝑟 ]𝜑
𝑡𝜕
𝐻=𝑧

𝜋2

[𝜌

𝑅

∫

∫( = )𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (2

𝑟=0 𝜃=0

معادله 3-29
𝜋2

1
)𝜃𝑑𝑟𝑑𝑟 ] 𝜌 [− 𝑔𝜂2
2
𝜃=0
𝐻=𝑧

∫

𝑅

∫( = )𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (3
𝑟=0
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حال با جايگذاري معادالت معرفي شده در سه معادله فوق معادالت زير بدست مي آيند:
معادله 3-30

)𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (1

𝑟 𝑘𝜀
𝑟𝜀
∞
𝜋2
𝑅 ( 𝐽1
)
) 𝑙𝑅 ( 𝐽1
̇
(
)
∑ ∫ 𝑡 = −2𝜌𝑅𝜉0
∑
𝜃𝑑 𝜃 𝑟𝑑𝑟 ∫ 𝑐𝑜𝑠 2
2
𝐻𝜀
) 𝜀( 𝐽) 𝑙 ( 𝑟=0 𝑘=1 (𝜀𝑘 − 1)𝐽1 (𝜀𝑘 ) 𝑙=1 𝜀 (𝜀 2 − 1)𝑡𝑎𝑛ℎ
𝜃=0
𝑙 𝑙
𝑙 𝑅 1
∞

𝑅

2

معادله 3-31

𝑟𝜀
𝑅
𝜋2
) 𝑙𝑅 ( 2𝑟 2 𝐽1
𝑥̇ 𝑔 (𝑡)𝑟 3
̇
̇
𝜃𝑑 𝜃 ) 𝑑𝑟 ∫ 𝑐𝑜𝑠 2
( ∫ )𝑡( 𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (2) = 𝜌𝜉0
∑ )𝑡( + 𝜉0
𝜀
𝐻
𝑅
𝑙
2
𝑟=0
𝜃=0
) (
( 𝑙=1 𝜀𝑙 (𝜀𝑙 − 1)𝑡𝑎𝑛ℎ
𝑙𝜀 𝑅 )𝐽1
∞

معادله 3-32
𝑅

𝜋2

1
1
𝜃𝑑 𝜃 𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (3) = − 𝜌𝜉0 2 (𝑡)𝑔 2 ∫ 𝑟 3 𝑑𝑟 ∫ 𝑐𝑜𝑠 2
2
𝑅 𝑟=0
𝜃=0

بنابر مطالب ارائه شده در بخش اصل هميلتون ،حال بايد به محاسبه 𝑑𝑖𝑢𝑞𝑖𝑙𝐿𝛿 پرداخته شود:
معادله 3-33

)𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (1

𝑟 𝑘𝜀
𝑟𝜀
∞
𝜋2
𝑅 ( 𝐽1
)
) 𝑙𝑅 ( 𝐽1
∫
∑ ∫ )𝑡( ̇= −4𝜌𝑅𝜉0
∑
𝑟𝑑𝑟
̇𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
) 𝜀( 𝐽) 2 − 1
𝜀
𝐻
(
𝜀
𝑙
2
𝑘 1
𝑘 𝑟=0 𝑘=1
𝜃=0
) (
( 𝑙=1 𝜀𝑙 (𝜀𝑙 − 1) 𝑡𝑎𝑛ℎ
𝑙𝜀 𝑅 ) 𝐽1
∞

𝑅

معادله 3-34
𝜋2

3

𝑅)𝑡( 𝑔 ̇𝑥
̇∫ 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
4
𝜃=0

𝜌 = )𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (2

𝑟𝜀
𝜋2
) 𝑙𝑅 ( 𝑟 2 𝐽1
̇
∑ ∫ )𝑡( + 4𝜌𝜉0
̇𝑑𝑟 ∫ 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
𝜀
𝐻
𝑙
2
( 𝑟=0 𝑙=1 𝜀 (𝜀 − 1)𝑡𝑎𝑛ℎ
𝜃=0
) (
𝑙 𝑙
𝑙𝜀 𝑅 )𝐽1
∞

𝑅

معادله 3-35
𝜋2

2

𝑅
∫ 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
4 𝜃=0

𝑔)𝑡( 𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (3) = −𝜌𝜉0

𝑡2

حال با توجه به معادله  3-24به محاسبه ترم 𝑡𝑑 𝑑𝑖𝑢𝑞𝑖𝑙𝐿𝛿  ∫𝑡1پرداخته مي شود.
معادله 3-36
𝑡2

𝑡2

𝑡2

𝑡2

𝑡𝑑 )∫ 𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑑𝑡 = ∫ 𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (1) 𝑑𝑡 + ∫ 𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (2) 𝑑𝑡 + ∫ 𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (3
𝑡1

𝑡1

𝑡1

𝑡1
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در رياضيات مهندسي و مبحث توابع بسل مرتبۀ يک  𝐽1اثبات مي شود که [: ]42
معادله 3-37

1
1
𝑗 = 𝑖 (1 − 2 ) [𝐽1 (𝜀𝑖 )]2
∫ 𝑢𝐽1 (𝜀𝑖 𝑢)𝐽1 (𝜀𝑗 𝑢) 𝑑𝑢 = { 2
𝑖𝜀
0
0
𝑗≠𝑖
1

معادله 3-38

1
) 𝜀( 𝐽
𝑖 𝜀𝑖 2 1

1

= 𝑢𝑑 )𝑢 𝑖𝜀( ∫ 𝑢2 𝐽1
0
𝑡2

𝑡2

𝑟

جهت ساده سازي عبارات 𝑡𝑑 ) ∫𝑡1 𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (1و 𝑡𝑑 ) ∫𝑡1 𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (2با تغيير متغير𝑅 = 𝑢 ميتوان از مزاياي
معادله  3-37و معادله  3-38جهت ساده سازي روابط استفاده نمود.
معادله 3-39
∞

∞

)𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (1
1

𝜋2
)𝑢 𝑘𝜀( 𝐽1
)𝑢 𝑙𝜀( 𝐽1
∫) ( ̇ 3
𝑡 = −4𝜌𝑅 𝜉0
∑
∑
̇𝑢𝑑𝑢 ∫ 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
) 𝜀( 𝐽)2 − 1
𝜀
𝐻
(
𝜀
𝑙
2
𝑘
1
𝑘
𝑢=0 𝑘=1
𝜃=0
) 𝜀( 𝐽 )
( 𝑙=1 𝜀𝑙 (𝜀𝑙 − 1) 𝑡𝑎𝑛ℎ
𝑙 𝑅 1
∞
𝜋2
1
1
1
) ( ̇ 3
̇∫ 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
) = −2𝜌𝑅 𝜉0 𝑡 ∑ (1 − 2
𝜀𝑖 𝜀𝑖 (𝜀𝑖 2 − 1)2 𝑡𝑎𝑛ℎ (𝜀𝑖 𝐻 ) 𝜃=0
𝑖=1
𝑅

معادله 3-40
𝜋2

3

𝑅)𝑡( 𝑔 ̇𝑥
̇∫ 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
4
𝜃=0
∞

𝜋2
)𝑢 𝑙𝜀( 𝑢2 𝐽1
̇𝑑𝑢 ∫ 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
𝐻𝜀
) 𝜀( 𝐽) 𝑙 ( 𝑢=0 𝑙=1 𝜀 (𝜀 2 − 1)𝑡𝑎𝑛ℎ
𝜃=0
𝑙 𝑙
𝑙 𝑅 1

∑

1

∫ )𝑡( ̇+ 4𝜌𝑅 𝜉0
3

𝜋𝑥̇ 𝑔 (𝑡)𝑅3 2
̇∫ 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
4
𝜃=0

𝜋2

̇𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0

∫

𝜃=0

1

𝜌 = )𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (2

𝜌=

∞

∑ )𝑡( ̇+ 4𝜌𝑅 𝜉0

𝐻 𝑙𝜀
3
2
( 𝑙=1 𝜀𝑙 (𝜀𝑙 − 1)𝑡𝑎𝑛ℎ
) 𝑅

3
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𝑡2

𝑡2

از سوي ديگر در عبارات 𝑡𝑑 ) ∫𝑡1 𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (1و 𝑡𝑑 ) ∫𝑡1 𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (2که در آن ها ترم سرعت درجه آزادي،
وجود دارد ،ميتوان از تکنيک انتگرال جزء به جزء استفاده شده در معادله  3-21جهت ساده سازي استفاده نمود ،بنابراين
معادله زير بدست مي آيد:
معادله 3-41
𝑡2

𝑡𝑑 )∫ 𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (1
𝜋2
1
1
1
∫
)
𝑡𝑑 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
𝜀𝑖 2 𝜀𝑖 (𝜀𝑖 2 − 1)2 𝑡𝑎𝑛ℎ (𝜀𝑖 𝐻 ) 𝜃=0
𝑅

𝑡1

∞ 𝑡2

= 2𝜌𝑅 𝜉0̈ (𝑡) ∫ ∑ (1 −
3

𝑡1 𝑖=1

معادله 3-42
𝑡2

𝑡𝑑 )∫ 𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (2
𝜋𝑥̈ 𝑔 (𝑡)𝑅3 𝑡2 2
𝑡𝑑 ∫ ∫ 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
4
𝑡1 𝜃=0
𝜋2

𝑡𝑑 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0

∫

𝜃=0

1

𝑡1

𝜌= −

∞ 𝑡2

∑ ∫ )𝑡( ̈− 4𝜌𝑅 𝜉0
3

𝐻 𝑙𝜀
3
2
( 𝑙=1 𝜀𝑙 (𝜀𝑙 − 1)𝑡𝑎𝑛ℎ
) 𝑅

𝑡1

هنگام حل معادالت فوق در برنامه متلب  ،MATLABاز پنج ريشه اول حاصل از برابر با صفر قراردادن مشتق معادله
مرتبه اول بسل ،استفاده شده اند .با توجه به معادله  ، 3-35معادله  ،3-36معادله  3-41و معادله  3-42معادله زير براي الگرانژ
بخش سيال بدست مي آيد:
معادله 3-43
𝜋2
1
1
1
∫
)
𝑡𝑑 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
𝜀𝑖 2 𝜀𝑖 (𝜀𝑖 2 − 1)2 𝑡𝑎𝑛ℎ (𝜀𝑖 𝐻 ) 𝜃=0
𝑅

∞ 𝑡2

𝑡2

∫ 𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑑𝑡 = 2𝜌𝑅3 𝜉0̈ (𝑡) ∫ ∑ (1 −
𝑡1

𝑡1 𝑖=1
𝜋𝑡2 2

𝑅3
𝑡𝑑 𝑥̈ (𝑡) ∫ ∫ 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
𝑔 4
𝑡1 𝜃=0

𝜋2

𝑡𝑑 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0

∫

𝜃=0

1

𝜌−

∞ 𝑡2

∑ ∫ )𝑡( ̈− 4𝜌𝑅 𝜉0

𝐻 𝑙𝜀
3
2
)
( 𝑙=1 𝜀𝑙 (𝜀𝑙 − 1)𝑡𝑎𝑛ℎ
𝑅

3

𝑡1

𝜋𝑡2 2
𝑅2
𝑡𝑑 𝜉0 (𝑡) ∫ ∫ 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
4
𝑡1 𝜃=0

𝑔𝜌 −
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 -8-3الگرانژ بخش سقف شناور
در معادالت الگرانژ حرکت سقف شناور فرض بر آن است که ميزان انرژي پتانسيل سقف صلب در اثر تالطم سيال ،با
توجه به اينکه نيمي از آن به سمت باال وهمزمان نيم ديگر به سمت پايين حرکت مينمايد تغيير نميکند .بنابراين ترم پتانسيل
درمعادالت اين قسمت ظاهر نشده است .با توجه به معادله  3-5و معادله  3-6و با توجه به آنکه در معادالت تنها مود حرکت
صلب سقف در نظر گرفته شده است معادالت زير بدست مي آيند:
معادله 3-44
2

𝜋2

1
𝑟
( 𝑀𝑅 𝜉0̇ (𝑡)2
𝐴𝑑 𝜃 ) 𝑐𝑜𝑠 2
2
𝑅
𝑓𝑜𝑜𝑟
𝜃=0

𝑓𝑜𝑜𝑟𝑅

∫ = 𝑓𝑜𝑜𝑅𝑇 = 𝑓𝑜𝑜𝑅)𝑉 𝐿𝑅𝑜𝑜𝑓 = (𝑇 −

∫

𝑟=0

2

𝜋2

1
𝑟
∫
( 𝑀𝑅 𝜉0̇ (𝑡)2
𝜃𝑑 𝑟𝑑 𝑟 𝜃 ) 𝑐𝑜𝑠 2
2
𝑅
𝑓𝑜𝑜𝑟
𝜃=0

𝑓𝑜𝑜𝑟𝑅

∫=
𝑟=0

معادله 3-45
2

̇) 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑟 𝑑𝑟 𝑑𝜃 𝛿𝜉0

𝜋2

𝑟
𝑓𝑜𝑜𝑟𝑅

(

𝑓𝑜𝑜𝑟𝑅

∫ ̇𝛿𝐿𝑅𝑜𝑜𝑓 = 𝑀𝑅 𝜉0

∫

𝑟=0

𝜃=0

معادله 3-46
2

𝑡𝑑 ̇) 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑟 𝑑𝑟 𝑑𝜃 𝛿𝜉0

𝑟
𝑓𝑜𝑜𝑟𝑅

𝜋2

(

𝑓𝑜𝑜𝑟𝑅

∫

𝜃=0
𝜋𝑡2 2

𝑡2

𝑡2

∫ ̇∫ 𝛿𝐿𝑅𝑜𝑜𝑓 𝑑𝑡 = ∫ 𝑀𝑅𝑟𝑜𝑜𝑓 𝜉0

𝑟=0

2

𝑓𝑜𝑜𝑟𝑅
𝑡𝑑 𝜉0̈ (𝑡) ∫ ∫ 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
4
𝑡1 𝜃=0

𝑡1

𝑡1

𝑅𝑀= −

𝑀

در معادالت فوق 𝑅𝑀 جرم واحد سطح سقف است ،يعني  .𝑀𝑅 = 𝜋𝑅 𝑟𝑜𝑜𝑓 2در اين معادالت ،از همان تکنيک انتگرال
𝑓𝑜𝑜𝑅

جز به جز ارائه شده در بخش قبل استفاده شده است.
 -9-3معادله حرکت سقف بدون بافل مدور آويخته
 -3-9-1بدون در نظر گرفتن ميرايی ناشی از سقف و سيال

جهت تشکيل معادله ديفرانسيل اين قسمت با توجه به آنکه ابتدا هيچ ميرايي بواسطه حرکت سقف و سيال براي
سيستم در نظر نگرفته شده است ،با توجه به معادله  ، 3-24معادله  3-43و معادله  ، 3-46معادله  3-47در ادامه بدست
ميآيد:
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معادله 3-47
𝑡2

𝑡2

𝑡𝑑 𝑓𝑜𝑜𝑅𝐿𝛿 ∫ ∫ 𝛿𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑑𝑡 +
𝑡1
∞

𝑡2

𝑡1

𝜋2

1
1
1
)
2
2
2
) 𝐻 𝑖𝜀( 𝜀𝑖 𝜀𝑖 (𝜀𝑖 − 1) 𝑡𝑎𝑛ℎ
𝜃=0
𝑡1
𝑖=1
𝑅
∞
𝑅3
1
𝑅2
∑ )𝑡( ̈− 𝜌 𝑥̈ 𝑔 (𝑡) − 4𝜌𝑅3 𝜉0
)𝑡( − 𝜌𝑔 𝜉0
𝐻 𝑙𝜀
4
4
3
2
( 𝑙=1 𝜀𝑙 (𝜀𝑙 − 1) 𝑡𝑎𝑛ℎ
) 𝑅
𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑑𝜃 ∫ [2𝜌𝑅 𝜉0̈ (𝑡) ∑ (1 −
2

3

𝑅𝑟𝑜𝑜𝑓 2
𝜉0̈ (𝑡)] 𝛿𝜉0 𝑑𝑡 = 0
4

∫=

𝑅𝑀 −

در صورت ساده سازي معادله فوق نتيجه خواهد شد:
معادله 3-48
∞

𝑅𝑟𝑜𝑜𝑓 2
1
𝑅𝑀(
∑ + 4𝜌𝑅3
𝐻 𝑙𝜀
4
3
2
( 𝑙=1 𝜀𝑙 (𝜀𝑙 − 1) tanh
) 𝑅
1
1
1
𝑅2
)𝑡( ̈0 (𝑡) + 𝜌𝑔 𝜉0
)
)
𝜉
)𝐻 𝑖𝜀( 𝜀𝑖 2 𝜀𝑖 (𝜀𝑖 2 − 1)2 tanh
4
𝑅

∞
3

− 2𝜌𝑅 ∑ (1 −
𝑖=1
3

𝑅
)𝑡( ̈𝑥
𝑔 4

𝜌= −

معادله  3-48فوق ،همانند يک معادلۀ يک درجه آزاد ديناميک سازه است که در واقع ضريب شتاب برابر با جرم معادل
يک سيستم يک درجه آزاد و ضريب سرعت معادل سختي آن مي باشد ،شتاب تحريک نيز در سمت راست معادله ظاهر شده
است .معادله فوق را ميتوان به صورت زير بازنويسي نمود:
معادله 3-49

∞

2

𝑓𝑜𝑜𝑟𝑅
1
∑ + 4𝜌𝑅3
𝐻 𝑙𝜀
4
3
2
( 𝑙=1 𝜀𝑙 (𝜀𝑙 − 1) 𝑡𝑎𝑛ℎ
) 𝑅
∞
1
1
1
3
) − 2𝜌𝑅 ∑ (1 − 2
2
2
) 𝐻 𝑖𝜀( 𝜀𝑖 𝜀𝑖 (𝜀𝑖 − 1) 𝑡𝑎𝑛ℎ
𝑖=1
𝑅

𝑅𝑀 = 𝐵𝑁 ∗ 𝑀
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معادله 3-50

𝑅2
)𝑡( 𝜉
4 0

𝑔𝜌 = 𝐵𝑁 ∗ 𝐾

معادله 3-51

𝑅3
)𝑡( ̈𝑥
𝑔 4

𝜌𝑀 𝑁𝐵 𝜉0̈ (𝑡) + 𝐾 ∗ 𝑁𝐵 𝜉0 (𝑡) = −
∗

فرکانس حرکت تالطمي سيال و سقف صلب بر اساس معادله  3-52بدست مي آيد.
معادله 3-52

𝐵𝑁 ∗ 𝐾
∗ √ = 𝐵𝑁 𝑛𝜔
𝐵𝑁 𝑀
 -3-9-2با در نظر گرفتن ميرايی ناشی از سقف و سيال

ميرايي ناشي از سقف و سيال به صورت درصد معادل ميرايي ويسکوز  ζطبق معادله  3-53در نظرگرفته شده است .درصد
ميرايي مناسب بر اساس نتايج آزمايش ها از يکسو ومقاالت مطالعه شده از سوي ديگر بين  2تا  4درصد مي باشد.
معادله 3-53

𝐵𝑁𝑁𝐵 𝜔𝑛 𝑁𝐵 ζ

∗

𝑀= 2

𝐵𝑁

∗

𝐶

در نتيجه معادله حرکت سقف شناور با در نظر گرفتن ميرايي ناشي از حرکت سقف روي سيال ،به صورت زير ارائه مي
شود:
معادله 3-54
3

𝑅
)𝑡( ̈𝑥
𝑔 4

𝜌𝑀∗ 𝑁𝐵 𝜉0̈ (𝑡) + 𝐶 ∗ 𝑁𝐵 𝜉0̇ (𝑡) + 𝐾 ∗ 𝑁𝐵 𝜉0 (𝑡) = −

71

کاهش تالطم در مخازن استوانه اي داراي سقف شناور در برابر زلزله با استفاده از جاذبهاي انرژي

 -10-3معادله حرکت سقف همراه با بافل مدور آويخته
اساس انجام معادالت در اين قسمت مانند مراحل استخراج معادله حرکت سقف بدون بافل مدور آويخته است ،اما در
اين بخش جرم بافل مدور آويخته و کار نيروي ناپايستار ناشي از نيروي درگ آن ،در معادالت ظاهر مي شوند.
 -1-10-3الگرانژ بخش بافل مدور آويخته در سيال

در معادالت الگرانژ حرکت بافل ،فرض شده هنگامي که بافل مدور آويخته در سيال فعال است و بواسطه نيروهاي درگ
سبب کاهش دامنه حرکت سقف شناور مي شود ،سرعت آن با سرعت سقف که با المان کششي آويخته به يکديگر متصل
شده اند ،يکي است .روند تشکيل معادالت در اين قسمت نيز مانند تشکيل معادالت سقف شناور مي باشد.
معادله 3-55
𝜋2

2

3

𝜋2

1
𝐵𝐴𝑆𝑅
1
𝐵𝐴𝑆𝑅
𝜃𝑑 𝜃 ∫ cos 2
( 𝑀𝑆𝐴𝐵 𝜉0̇ (𝑡)2
) cos 2 𝜃 𝑅𝑆𝐴𝐵 𝑑𝜃 = 𝑀𝑆𝐴𝐵 𝜉0̇ (𝑡)2
2
2
𝑅
2
𝑅
𝜃=0
𝜃=0

∫ = 𝐵𝐴𝑆𝐿

معادله 3-56
3

𝜋2

𝐵𝐴𝑆𝑅
̇∫ cos 2 𝜃 𝑑𝜃𝛿𝜉0
𝑅2 𝜃=0

)𝑡( ̇𝛿𝐿𝑆𝐴𝐵 = 𝑀𝑆𝐴𝐵 𝜉0

معادله 3-57
3

𝜋2
𝐵𝐴𝑆𝑅
∫
𝑡𝑑 ̇cos 2 𝜃 𝑑𝜃𝛿𝜉0
𝑅2 𝜃=0

𝑡2

𝑡2

)𝑡( ̇∫ 𝛿𝐿𝑆𝐴𝐵 𝑑𝑡 = ∫ 𝑀𝑆𝐴𝐵 𝜉0

𝜋𝑡2 2
𝑅𝑆𝐴𝐵 3
𝑡𝑑 ̈0 (𝑡) ∫ ∫ cos 2 𝜃 𝑑𝜃 𝛿𝜉0
𝜉
𝑅2
𝑡1 𝜃=0
در معادالت فوق 𝐵𝐴𝑆𝑀 جرم خطي بافل است و يا به عبارت ديگر

𝑡1

𝑡1

𝐵𝐴𝑆𝑀= −
𝐵𝐴𝑆 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑀
𝐵𝐴𝑆𝑅𝜋2

= 𝐵𝐴𝑆𝑀  ،يعني جرم کل بافل آويخته

مدور ،بخش بر محيط قطر مياني آن( .حلقه بافل داراي يک قطر خارجي و يک قطر داخلي است که قطر مياني ،ميانگين اين
دو قطر مي باشد) .در معادله فوق نيز از تکنيک انتگرال گيري جز به جز ،استفاده شده است.
 -2-10-3کار نيروهاي ناپايستار در بافل مدور آويخته در سيال

کار نيروهاي ناپايستار ناشي از سقف و سيال به صورت درصد ميرايي در قسمت حرکت سقف شناور بدون حضور بافل
در نظر گرفته شد .در اين قسمت به محاسبه کار نيروهاي ناپايستار ناشي از حرکت بافل مي پردازيم .هنگام حرکت بافل مدور
آويخته که به سقف شناور دوخته شده است ،اين نيرو ناشي از نيروي درگ در نصف محيط بافل مدور آويخته مي باشد.
معادله 3-58

𝜃𝑑 𝐵𝐴𝑆𝑅 )𝑡 𝐹 (𝜃. 𝑡)𝛿𝜂(𝑅𝑆𝐴𝐵 . 𝜃.
𝑑 𝜋
2

𝜋
2

∫ 𝛿𝑊𝑛𝑐 (𝑡)𝑆𝐴𝐵 = −

𝜃=−

با در نظر گرفتن معادله  3-5و حرکت مود اول صلب سقف که با آويزها به بافل متصل است نتيجه خواهد شد:
معادله 3-59
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𝐵𝐴𝑆𝑅
𝜃𝑑 𝐵𝐴𝑆𝑅 )𝑡( cos 𝜃 𝛿𝜉0
𝑅

)𝑡 𝐹𝑑 (𝜃.

𝜋
2
𝜋
2

∫ 𝛿𝑊𝑛𝑐 (𝑡)𝑆𝐴𝐵 = −

𝜃=−

با توجه به معادله  ، 3-5معادله  3-59و مقاله دکتر ضيافي فر و همکاران [ ]51جهت محاسبه نيروي درگ 𝑑𝐹 نتيجه خواهد
شد:
معادله 3-60

1
𝐵𝐴𝑆𝑊|)𝑡( 𝐵𝐴𝑆𝐹𝑑 (𝜃. 𝑡) = 𝜌𝐶𝐷𝑟𝑎𝑔 (𝑉𝐻−𝑆𝐴𝐵 (𝑡))|𝑉𝐻−
2
در معادالت فوق 𝐵𝐴𝑆𝑊 عرض بافل و )𝑡( 𝐵𝐴𝑆 𝑉𝐻−مابه التفاوت سرعت قائم حرکت سقف و سرعت قائم سيال در محل

بافل مدور آويخته ميباشد .براي نشان دادن جهت حرکت بافل از عبارت قدرمطلق استفاده شده است.
ميرايي ناشي از حرکت به سمت باالي بافل که از نيروي مقاومت سيال (درگ) بر بافل حاصل مي شود تابعي از ضريب
نيروي درگ است .اين ضريب عمدتاً به هندسه بافل و سرعت نسبي حرکت بافل در سيال بستگي دارد که در معادله فوق با
𝑔𝑎𝑟𝐷𝐶 ارائه شده است .در تشکيل معادالت فرض بر آن است که نيمي از محيط سيال عمود بر سيال حرکت کرده و در ايجاد
ميرايي و در پي آن کاهش جابه جايي سقف شناور اثر دارد .با توجه به معادله  3-4و معادله  3-8نتيجه خواهد شد:
معادله 3-61

𝑧
𝑟
∞
])𝑅( 𝑖𝜀[ 2 𝑠𝑖𝑛ℎ [𝜀𝑖 (𝑅)] 𝐽1
𝜂̇ 𝑧 (𝑡) = ∑ 2
𝜃 𝜉0̇ (𝑡) cos
) 𝑖𝜀( 𝜀𝑖 − 1 𝑠𝑖𝑛ℎ [𝜀 (𝐻 )] 𝐽1
𝑖=1
𝑅 𝑖

معادله  3-61نشان دهندۀ سرعت قائم سيال در ارتفاع 𝑧 از کف مخزن مي باشد.
معادله 3-62

1
𝐵𝐴𝑆𝑊|)𝑡( 𝐵𝐴𝑆𝐻 ̇𝜂 𝐹𝑑 (𝜃. 𝑡) = 𝜌𝐶𝐷𝑟𝑎𝑔 (𝜂̇ 𝐻 (𝑡) − 𝜂̇ 𝐻𝑆𝐴𝐵 (𝑡)) |𝜂̇ 𝐻 (𝑡) −
2
𝐵𝐴𝑆𝑅
∞
1
]) 𝑅 ( 𝑖𝜀[ 2 𝐽1
= 𝜌𝐶𝐷𝑟𝑎𝑔 𝑊𝑆𝐴𝐵 (∑ 2
𝜃 𝑠𝑜𝑐 )𝑡( ̇𝜉0
2
𝜀𝑖 − 1
) 𝑖𝜀( 𝐽1
𝑖=1

𝐵𝐴𝑆𝐻
𝐵𝐴𝑆𝑅
𝑟
∞
])𝑅( 𝑖𝜀[ 2 𝑠𝑖𝑛ℎ [𝜀𝑖 ( 𝑅 )] 𝐽1
]) 𝑅 ( 𝑖𝜀[ 2 𝐽1
−∑ 2
𝜉0̇ (𝑡) 𝑐𝑜𝑠 𝜃) |∑ 2
𝜃 𝑠𝑜𝑐 )𝑡( ̇𝜉0
]) 𝐻( 𝜀[ 𝜀𝑖 − 1 𝑠𝑖𝑛ℎ
) 𝑖𝜀( 𝐽1
𝜀𝑖 − 1
) 𝑖𝜀( 𝐽1
𝑖=1
𝑖=1
𝑅 𝑖
𝐵𝐴𝑆𝐻
𝑟
∞
])𝑅( 𝑖𝜀[ 2 𝑠𝑖𝑛ℎ [𝜀𝑖 ( 𝑅 )] 𝐽1
−∑ 2
|𝜃 𝑠𝑜𝑐 )𝑡( ̇𝜉0
]) 𝐻( 𝜀[ 𝜀𝑖 − 1 𝑠𝑖𝑛ℎ
) 𝑖𝜀( 𝐽1
𝑖=1
𝑅 𝑖
∞
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معادله 3-63
𝑡2

𝑡𝑑 𝐵𝐴𝑆)𝑡( 𝑐𝑛𝑊𝛿 ∫
𝑡1
𝜋
𝐵𝐴𝑆𝑅
∞
𝑡2
2
2
1
𝐵𝐴𝑆𝑅
]) 𝑅 ( 𝑖𝜀[ 2 𝐽1
∫( ∫
(∑ 2
𝑔𝑎𝑟𝐷𝐶𝜌 = −
𝜋
2
𝑅 𝑡1
𝜀𝑖 − 1
) 𝑖𝜀( 𝐽1
𝜃=−
𝑖=1

2

𝐵𝐴𝑆𝐻
𝐵𝐴𝑆𝑅
𝑟
∞
])𝑅( 𝑖𝜀[ 2 𝑠𝑖𝑛ℎ [𝜀𝑖 ( 𝑅 )] 𝐽1
]) 𝑅 ( 𝑖𝜀[ 2 𝐽1
) |∑ 2
−∑ 2
]) 𝐻( 𝜀[ 𝜀𝑖 − 1 𝑠𝑖𝑛ℎ
) 𝑖𝜀( 𝐽1
𝜀𝑖 − 1
) 𝑖𝜀( 𝐽1
𝑖=1
𝑖=1
𝑅 𝑖
𝐵𝐴𝑆𝐻
𝑟
∞
])𝑅( 𝑖𝜀[ 2 𝑠𝑖𝑛ℎ [𝜀𝑖 ( 𝑅 )] 𝐽1
−∑ 2
𝑡𝑑 )𝜃𝑑 )𝑡( | 𝜉0̇ (𝑡) |𝜉0̇ (𝑡)| cos 3 𝜃 𝛿𝜉0
]) 𝐻( 𝜀[ 𝜀𝑖 − 1 𝑠𝑖𝑛ℎ
) 𝑖𝜀( 𝐽1
𝑖=1
𝑅 𝑖
∞

𝑡2

𝑡𝑑 𝐵𝐴𝑆)𝑡( 𝑐𝑛𝑊𝛿 ∫
𝑡1

𝐵𝐴𝑆𝑅
∞
𝑡2
2
1
𝐵𝐴𝑆𝑅
]) 𝑅 ( 𝑖𝜀[ 2 𝐽1
𝑔𝑎𝑟𝐷𝐶𝜌 = −
𝑊𝑆𝐴𝐵 ∫ ((∑ 2
2
𝑅
𝜀𝑖 − 1
) 𝑖𝜀( 𝐽1
𝑡1
𝑖=1

2
𝐵𝐴𝑆𝐻
𝜋
𝑟
𝜀[
𝜀[
𝑠𝑖𝑛ℎ
(
])
𝐽
(
])
2
𝑖
1
𝑖
2
𝑅
𝑅
∫ |)𝑡( ̇) 𝜉0̇ (𝑡) |𝜉0
−∑ 2
𝑡𝑑 )𝑡( cos 3 𝜃 𝑑𝜃) 𝛿𝜉0
𝜋
]) 𝐻( 𝜀[ 𝜀𝑖 − 1 𝑠𝑖𝑛ℎ
) 𝑖𝜀( 𝐽1
𝜃=−
𝑖=1
2
𝑅 𝑖
∞

𝑖𝑞𝛿 𝑖𝑄 ∑ = 𝑐𝑛𝑊𝛿
𝐵𝐴𝑆𝑅
∞
2
1
𝐵𝐴𝑆𝑅
]) 𝑅 ( 𝑖𝜀[ 2 𝐽1
𝑔𝑎𝑟𝐷𝐶𝜌 𝑄 = −
𝑊𝑆𝐴𝐵 (∑ 2
2
𝑅
𝜀𝑖 − 1
) 𝑖𝜀( 𝐽1
𝑖=1

2
𝐵𝐴𝑆𝐻
𝜋
𝑟
𝜀[
𝜀[
𝑠𝑖𝑛ℎ
(
])
𝐽
(
])
𝑖
1
𝑖
2
𝑅
|)𝑡( ̇𝜉| )𝑡( ̇𝜉 )𝜃𝑑 𝜃 𝑅 ) (∫ 2 cos 3
−∑ 2
0
0
𝜋
]) 𝐻( 𝜀[ 𝜀𝑖 − 1 𝑠𝑖𝑛ℎ
) 𝑖𝜀( 𝐽1
𝜃=−
𝑖=1
2
𝑅 𝑖
∞

cos 3 𝜃 𝑑𝜃 = 4/3

𝜋
2

𝜋
𝜃=−
2
𝜋2

𝜋 = 𝜃𝑑 𝜃 cos 2

∫

∫
𝜃=0
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𝐵𝐴𝑆𝑅
∞
2
1 4
𝐵𝐴𝑆𝑅
]) 𝑅 ( 𝑖𝜀[ 2 𝐽1
(∑ 2
𝑄=−
𝐶𝜌
𝑊
𝑅 𝐵𝐴𝑆 𝑔𝑎𝑟𝐷 𝜋2 3
𝜀𝑖 − 1
) 𝑖𝜀( 𝐽1
𝑖=1

2
𝐵𝐴𝑆𝐻
𝑟
𝜀[
𝜀[
𝑠𝑖𝑛ℎ
(
])
𝐽
(
])
𝑖
𝑅 𝑖 1
2
𝑅
|)𝑡( ̇) 𝜉0̇ (𝑡) |𝜉0
−∑ 2
]) 𝐻( 𝜀[ 𝜀𝑖 − 1 𝑠𝑖𝑛ℎ
) 𝑖𝜀( 𝐽1
𝑖=1
𝑅 𝑖
∞

 -3-10-3معادله حرکت سقف همراه با بافل مدور آويخته

با توجه به معادله  ،3-23معادله  ،3-24معادله  ،3-43معادله  ،3-46معادله  ،3-54معادله  ،3-53معادله  ،3-57معادله 3-63
و اين موضوع که معادله حرکت سقف شناور همراه با بافل مدور آويخته با اضافه نمودن ترم هاي کار نيروهاي ناشي از حضور
بافل و جرم آن به معادله ( 3-54معادله حرکت بدون حضور بافل) بدست مي آيد ،معادله  3-64جهت بدست آورد پاسخ
تاريخچه زماني حرکت قائم سقف شناور ارائه شده است.
معادله 3-64
3

𝑅
)𝑡( ̈𝑥
𝑔 4
معادله 3-65

∗
∗
𝐵𝑁𝐶 𝑀∗ 𝐵𝑊 𝜉0̈ (𝑡) +
𝐵𝐴𝑆𝐶 𝜉0̇ (𝑡) +
𝜌𝜉0̇ |𝜉0̇ (𝑡)| + 𝐾 ∗ 𝑁𝐵 𝜉0 (𝑡) = −

∞

2

3

𝑓𝑜𝑜𝑟𝑅
1
∑ + 4𝜌𝑅3
𝐻 𝑙𝜀
4
3
2
( 𝑙=1 𝜀𝑙 (𝜀𝑙 − 1) tanh
) 𝑅
∞
1
1
1
𝐵𝐴𝑆 𝑀𝑆𝐴𝐵 𝑅3
3
) − 2𝜌𝑅 ∑ (1 − 2
+
) 𝐻 𝑖𝜀( 𝜀𝑖 𝜀𝑖 (𝜀𝑖 2 − 1)2 tanh
𝑅2
𝑖=1
𝑅
𝑅𝑀 =

𝐵𝐴𝑆

𝑅 𝐵𝐴𝑆𝑀
𝑅2

𝑀∗ 𝐵𝑊 = 𝑀 ∗ 𝑁𝐵 +
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معادله 3-66
2

𝐻

𝑟

𝐵𝐴𝑆
])𝑅( 𝑖𝜀[ 2 𝑠𝑖𝑛ℎ[𝜀𝑖 ( 𝑅 )] 𝐽1
∞∑
)
𝐻
𝑖=1 𝜀 2 −1
) 𝑖𝜀( 𝐽1
]) ( 𝑖𝜀[𝑠𝑖𝑛ℎ
𝑖
𝑅

𝑅

−

𝐵𝐴𝑆
]) 𝑅 ( 𝑖𝜀[ 2 𝐽1
∞∑(
𝑖=1 𝜀 2 −1
) 𝑖𝜀( 𝐽1
𝑖

2
𝐵𝐴𝑆𝑅

𝑅

1 4

𝐵𝐴𝑆𝑊 𝑔𝑎𝑟𝐷𝐶𝜌 𝜋= 2 3

∗
𝐵𝐴𝑆𝐶

با مقايسه معادله  3-64و معادله  3-54مشاهده مي شود که تغيير زمان تناوب سيستم با بافل مدور آويخته و بدون آن کم
ميباشد .علت آن است که جرم کم بافل در مقايسه با مجموع جرم سيال و سقف مي باشد( .تاثير بکارگيري مقادير متفاوت
براي جرم بافل ميتواند عنوان مناسبي براي کارهاي تحقيقاتي آينده باشد) .از ديگر نتايج مقايسه اين دو معادله آن است که،
سختي در سيستم با بافل مدور آويخته و بدون آن يکي است .مانند بخش معادالت بدون بافل مدور آويخته ،در اين قسمت نيز
مانند حل معادالت ديناميکي حرکت سقف شناور بدون بافل ،جهت حل معادالت در برنامه متلب  ،از پنج ريشه اول حاصل از
برابر با صفر قراردادن مشتق معادله مرتبه اول بسل ،استفاده شده است.
در محاسبه تاريخچه تالطم هرچند که از لحاظ هندسه سطح مايع ،مود يک اسالشينگ سقف غالب مي باشد ،اما تاثير مدهاي
باالتر در تابع پتانسيل سرعت بايد منظور شود .در مطالعات گلزار و همکاران [ ]46 ,45که يکي از مراجع اصلي اين رساله بوده
است تعداد مودهاي سيال بيش از  5برابر مودهاي حرکت سقف در نظر گرفته شده است .از آنجا که تابع پتانسيل سرعت به
فشار نيز بستگي دارد و مودهاي باالتر مي توانند ميدان هاي فشار متفاوتي در سيال ايجاد کنند ،مود هاي باالتر براي در نظر
گرفتن اين ميدان هاي فشار ملحوظ گرديده اند .شايان ذکر است تفاوت پاسخ هاي تاريخچه زماني ،حتي در صورتيکه يک
مود سقف شناور و دو مود حرکت سيال يا به عبارت ديگر دو ريشه معادله بسل در نظر گرفته شود ،تاثير قابل توجهي در نتايج
نخواهد داشت.
 -4-10-3اعمال تاثير لحظات فعال نبودن و مجدداً فعال شدن بافل مدور آويخته در معادالت حرکت

با مشاهده فيلم هاي آزمايش متوجه مي شويم ،هنگامي که سقف به اوج حرکت خود مي رسد ،در لحظات برگشت ،بافل
مدور آويخته حالت کامال معلق دارد و در سيال رها است و سبب کاهش جابه جايي سقف در اين لحظات نمي شود .به بيان
ديگر از آنجا که اين کابل ها فقط در کشش کار مي کنند ،از لحظه برگشت سقف از اوج خود ،تمامي کابل ها ديگر در
کشش نيستند تا زماني که حرکت سقف دوباره کمکم در سمت مخالف رو به افزايش بگذارد که در آن لحظات مجدداً ميرايي
بافل وارد عمل مي شود.
براي اعمال نمودن اين موضوع در برنامه نوشته شده درنرم افزار متلب ،لحظات از کار افتادگي کابل ها ،زماني است که
حرکت قائم سقف تغيير جهت مي دهد ،بنابراين در برنامه متلب چنين الگوريتمي وارد شده است :هنگامي که ضرب دو سرعت
قائم متوالي لبه سقف يک عدد منفي شود (به معناي برگشت سقف از نقطه اوج خود) معادالت به حالت بدون استفاده از ميرايي
بافل مدور آويخته سوييچ 1شوند.

Switch
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از لحظه اي که حرکت بافل بواسطه فشرده نشدن کابل ها ،از سقف جدا مي شود ،تاريخچۀ حرکت سقف به صورت
مستقل با معادالت بدون بافل و تاريخچۀ حرکت بافل به صورت مستقل با استفاده از معادالت سقوط آزاد در سيال ،در برنامه
متلب نوشته شده ،جداگانه ذخيره مي شود تا لحظه اي که فاصله بين سقف شناور جدا شده از بافل و بافل مدور آويخته مجدد
بيش از طول نخ وصل کننده اين دو بشود .هنگامي که فاصله بين سقف و بافل مدور آويخته بيش از طول نخ موجود شود ،اين
بدان معناست که مجدداً بافل آويخته مدور فعال شده و دوباره حرکت آنها با هم در برنامه متلب نوشته شده ،ذخيره مي شوند.
در معادله  3-67رابطه سقوط آزاد بافل ارائه شده است .اين معادله بر مبناي روش نيوتني ،استخراج شده است.
معادله 3-68

1

) ( 2
𝐵𝐴𝑆 ̇𝑢 𝐵𝐴𝑆𝐴 𝑝𝑜𝑟𝐷𝐶 𝑀𝑆𝐴𝐵 𝑔 − 2 ρ
)𝑡( 𝐵𝐴𝑆 ̈𝑢 𝐵𝐴𝑆𝑀𝑡 = −

در معادله فوق 𝐵𝐴𝑆𝑀 جرم کل بافل آويخته مدور 𝑔 ،شتاب ثقل زمين 𝐶𝐷𝑟𝑜𝑝 ،ضريب نيروي درگ مربوط به مقاومت
سيال در برابر سقوط آزادانه بافل مستقل از حرکت سقف شناور که به هندسه بافل بستگي دارد  𝐴𝑆𝐴𝐵 ،مساحت بافل مدور
آويخته 𝑢̇ ،سرعت سقوط آزاد بافل مدور آويخته در سيال و )𝑡( 𝐵𝐴𝑆 ̈𝑢 شتاب حرکت آزادانه بافل مدور آويخته در سيال
ميباشد .جهت بدست آورن مقدار 𝑝𝑜𝑟𝐷𝐶 در معادله  ، 3-68چند بار آزمايش سقوط آزاد بافل در محيط سيال انجام شد،
بازه بين  4تا  ،7عددي مناسب براي اين مقدار با توجه به معادله فوق ،مي باشد .شايان ذکر است زاويه دار حرکت کردن بافل
و نحوه حرکت آن بر ميزان اين عدد تاثير گذار است .اين مقدار ،در شرايط سقوط تقريبا افقي گزارش شده است .عالمت هاي
جبري در معادله فوق به نحوي است که جابه جايي بافل به سمت پايين با عالمت منفي مي باشد .با توجه به آنکه ضريب 𝑝𝑜𝑟𝐷𝐶

در سقوط آزاد بافل ظاهر مي شود و ضريب 𝑔𝑎𝑟𝐷𝐶 در حرکت بافل به سمت باال ،انتظار مي رود ضريب 𝑝𝑜𝑟𝐷𝐶 از ضريب
𝑔𝑎𝑟𝐷𝐶 کوچکتر باشد ،پاسخ مطالعات تحليلي نيز اين مطلب را نشان مي دهد.
در واقع در حالت با بافل عالوه بر ميرايي عمومي سقف و مايع که در حالت بدون بافل مقدار آن بدست آمد ،سه پارامتر
ديگر نيز براي اعمال اثر حضور بافل در ميرايي کل سيستم به کار گرفته شده است .اول ميرايي ناشي از حرکت به سمت باالي
بافل که از نيروي مقاومت سيال (درگ) بر بافل حاصل مي شود و عمدتاً به هندسه بافل و سرعت نسبي حرکت بافل در سيال
بستگي دارد که با 𝑔𝑎𝑟𝐷𝐶 در معادالت ظاهر شده است ،دوم پارامتر مربوط به مقاومت سيال در برابر سقوط آزادانه بافل مستقل
از حرکت سقف شناور که آنهم به هندسه بافل بستگي دارد و در معادالت به صورت 𝑝𝑜𝑟𝐷𝐶 ظاهر شده است و سوم ضريب
اصالح طول نخ هاي آويز 1است .اين ضريب در طول نخ ضرب مي شود و هنگامي که فاصله بين جايه جايي سقف شناور و
حرکت مستقل بافل با طول نخ واصل اين دو مقايسه مي شود ،تأثير خود را در محاسبات نشان مي دهد.

Cable length modification
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 -3-10-5نتايج محاسبات تحليلی

نتايج محاسبات تحليلي حاصل از معادالت ارائه شده در اين فصل همراه با مقايسۀ آنها با نتايج آزمايشگاهي ،در فصل
چهارم ارائه شده اند.
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فصل  -4نتايج آزمايشگاهی و تحليلی و مقايسۀ آنها
 -1-4مقدمه
در اين فصل ،در قسمت اول ،به ارائه نتايج آزمايش هاي انجام شده بر روي ايده پيشنهادي پرداخته شده و کارايي اين
ايده مورد بررسي قرار گرفته است .در قسمت دوم ،نتايج تحليلي معادالت استخراج شده در فصل دوم که با برنامه نويسي در
نرم افزار متلب بدس ت آمده اند همراه با مقايسۀ درصد تفاوت اين پاسخ ها با نتايج آزمايشگاهي ارائه شده اند .در انتهاي فصل
نيز پاسخ هاي تحليلي و آزما يشگاهي مربوط به هر دسته از آزمايش ها ،جهت تشخيص بهتر در يک نمودار نشان داده شدهاند.
 -2-4نتايج آزمايشگاهی
در فصل دوم نامگذاري آزمايش هاي انجام شده ،معرفي شدند .به عنوان مثال در شکل  4-1تصويري از مخزن حاوي
سيال به ارتفاع  70سانتيمتر ،قبل و پس از تحريک در لحظه حداکثر ارتفاع تالطم ،از ديد دوربين شمارۀيک  ،تحت تحريک
هارمونيک به دامنه  4ميلي متر با فرکانس  0.95هرتز در دو حالت بدون بافل و با بافل  7سانتيمتري ،نشان داده شده است .اين
دو آزمايش در جدول  2-2با نام هاي  H70WOBHf095و  H70WB07Hf095نشان داده شده اند.
در شکل  4-2پاسخ مخزن از نگاه دوربين ديد پرنده نظير لحظۀ نشان داده شده در شکل 4-1آزمايش تحت تحريک
هارمونيک به دامنه  4ميلي متر با فرکانس  0.95هرتز در دو حالت بدون بافل و با بافل  7سانتيمتري از ديد دوربين پرنده نشان
داده شده است که شکل سمت راست قبل از تحريک و شکل سمت چپ حداکثر ارتفاع تالطم را نشان مي دهد.
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بعد از تحريک ،در لحظه حداکثر ارتفاع تالطم  14.5سانتیمتر بدون

قبل از تحريک ،بدون بافل بافل

بافل

بعد از تحريک در لحظه حداکثر ارتفاع تالطم  2.25سانتیمتر با بافل به
عرض  7سانتیمتر

قبل از تحريک ،با بافل به عرض  7سانتیمتر

شکل  4-1تصاوير پاسخ مخزن از نگاه دوربین شمارۀيک مربوط به آزمايش مخزن حاوی سیال تا ارتفاع  70سانتیمتر ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه
 4میلی متر با فرکانس  0.95هرتز در دو حالت بدون بافل و با بافل  7سانتیمتری

نمای ديد پرنده نشان داده شده قبل از تحريک در شکل 4-1

نمای ديد پرنده نشان داده شده نظیر لحظۀ حداکثر جابه جايی
در شکل 4-1

شکل  4-2پاسخ مخزن از نگاه دوربین ديد پرنده نظیر لحظۀ نشان داده شده در شکل 4-1
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در شکل  4-3رفتار لرزه اي سقف شناور در دو حالت با استفاده از بافل به عرض  7سانتيمتر و بدون استفاده از بافل ،تحت اثر
تحريک هارمونيک نشان داده شده است .چنانچه در اين شکل مشاهده مي شود ،حداکثر جابه جايي قائم سقف شناور بدون
استفاده از بافل ،تحت تحريک هارمونيک با فرکانس  0.95هرتز و دامنه جابه جايي  4ميلي متر 14.5 ،سانتيمتر است .در
صورتيکه در همين شرايط از بافل مدور آويخته به عرض  7سانتيمتر استفاده شود ،اين دامنه به  2.25سانتيمتر کاهش مي يابد
که اين موضوع حاکي از کارايي ايده پيشنهادي است .چناچه در شکل  2-5نشان داده شده است ،دوربين شماره دو و دوربين
شماره چهار در دو سمت مخالف مخزن قرار گرفته اند ،بنابراين در لحظه اي که سقف شناور از نگاه يکي از اين دوربين ها در
اوج است از ديدگاه دوربين ديگر ،داراي حداقل ارتفاع مي باشد.
در هر آزمايش هنگام تحريک ،سنسورهاي يک تا چهار ،نظير محل دوربين هاي يک تا چهار ،در اطراف مخزن جابه
جايي سقف را در طول تحريک ثبت مي نم ايند .اين سنسورهاي جابه جايي سنج با ارسال يک سيگنال به سقف و دريافت
بازتاب آن ولتاژي را به ازا ي هر فاصله ثبت مي کنند .هر ولتاژ بر اساس کاتالوگ اين سنسورها ،معادل يک جابه جايي نظير
مي باشد .رابطه مذکور در برنامه نوشته شده در نرم افزار متلب اعمال شده است و تاريخچه ولتاژ برداشتي در نهايت به تاريخچه
جابه جايي قائم لبه سقف شناور تبديل مي شود .در شکل  4-4تاريخچۀ جابه جايي قائم بر حسب زمان بدست آمده از سنسور
قرار گرفته در محل دوربين دوم ،در دو حالت آزمايش بدون بافل و با بافل  7سانتيمتري ،تحت تحريک هارمونيک با دامنه 4
ميلي متر و فرکانس  0.95هرتز در حالتي که ارتفاع سطح سيال درون مخزن  70سانتيمتر مي باشد ،ارائه شده است.
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در لحظۀ حداکثر ارتفاع تالطم  2.25سانتیمتر با بافل  7سانتیمتری ،از

در لحظۀ حداکثر ارتفاع تالطم  14.5سانتیمتر بدون بافل ،از نگاه دوربین

نگاه دوربین يک

يک

در لحظۀ حداکثر ارتفاع تالطم  +2.25سانتیمتر با بافل  7سانتیمتری ،از در لحظۀ حداکثر ارتفاع تالطم  +14.5سانتیمتر بدون بافل ،از نگاه دوربین دو
نگاه دوربین دو

در لحظۀ حداکثر ارتفاع تالطم  -2.25سانتیمتر با بافل  7سانتیمتری ،از

در لحظۀ حداکثر ارتفاع تالطم  -14.5سانتیمتر بدون بافل ،از نگاه دوربین

نگاه دوربین چهار

چهار

شکل  4-3تصاوير پاسخ مخزن از نگاه دوربین های يک ،دو و چهار مربوط به آزمايش مخزن حاوی سیال تا ارتفاع  70سانتیمتر تحت تحريک
هارمونیک با دامنه  4میلی متر با فرکانس  0.95هرتز در دو حالت بدون بافل و با بافل  7سانتیمتری
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شکل  4-4تاريخچۀ جابه جايی قائم بر حسب زمان بدست آمده از سنسور ،در دو حالت بدون بافل و با بافل  7سانتیمتری ،تحت تحريک هارمونیک با
دامنه  4میلی متر و فرکانس  0.95هرتز در ارتفاع محتوی مخزن  70سانتیمتر
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فيلم برداشت شده از آزمايش نظير شکل  4-3و شکل  4-4در يک کليپ مقايسه اي در سايت ژورنال استخراج شده از
بخش اول اين تحقيق ،]52[ 1آپلود شده است .نتيجۀ حاصل از اين تحريک ،حاکي از  85درصد کاهش در دامنه تالطم
بواسطهي استفاده ازبافل مدور آويخته است .متن اين مقاله در پيوست ج ارائه شده است.
نتايج کليۀ آزمايش هاي انجام شده در سه دسته آزمايشات در ارتفاع  50 ،20و  70سانتيمتر در سه جدول دسته بندي
شده اند .در اين جداول حداکثر دامنه تالطم در سه حالت بدون بافل ،با بافل به عرض  7سانتيمتر و با بافل به عرض  11سانتيمتر
به همراه درصد کاهش حضور بافل  7و  11سانتيمتر در کاهش ارتفاع تالطم ارائه شده است .جهت بررسي بهتر اعداد نشان
داده شده در هرجدول ،در ادامۀ هر جدول نتايج بار ديگر به صورت نمودارهاي ميله اي نشان داده شده است.
 -4-2-1نتايج آزمايشگاهی مربوط به ارتفاع  70سانتيمتر

در جدول زير نتايج اندازه گيري هاي آزمايشگاهي مربوط به ارتفاع  70سانتيمتر براي حاالت بدون بافل و نيز با بافل هاي
مدور آويخته  7و  11سانتيمتري ارائه شده اند .شايان ذکر است که به علت چرخش سقف شناور و کامالً مستوي نبودن سقف
شناور و بافل مدور آويخته ،اندازه گيري هاي چشمي انجام شده در جدول زير ،با حداکثر مثبت يا منفي يک سانتيمتر خطا
همراه هستند.
جدول 4-1مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم در آزمايش ارتفاع سیال  70سانتیمتر و درصد کاهش پاسخ

Reduction MSH Reduction
)(cm
Percent
Percent
)(%
)(%
BW7
BW11

)MSH (cm

Excitation

H
)(cm

Harmonic F=0.95Hz,
A=8 mm
Harmonic F=0.95Hz,
A=4 mm
Harmonic F=0.95Hz,
A=2 mm
Kocaeli
Loma Prieta
Chi-Chi

70

NB

86.25

2.75

77.50

4.50

20.00

91.38

1.25

84.48

2.25

14.50

91.18

0.75

82.35

1.50

8.50

60.53
35.71
62.26

5.00
10.50
6.67

48.68
28.57
58.49

12.67 6.50
16.33 11.67
17.67 7.33
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شکل  4-5نمودار مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم در آزمايش ارتفاع سیال  70سانتیمتر

با توجه به نتايج عددي نشان داده شده در جدول  4-1و نمودار نشان داده شده در شکل  ،4-5ميانگين پاسخ هاي ارتفاع
 70سانتيمتر با استفاده از بافل به عرض  11سانتيمتر ،حاکي از  90درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم تحت اثر تحريکات
هارمونيک و 53درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم تحت تحريکات لرزه اي مي باشد .ميانگين پاسخ هاي ارتفاع  70سانتيمتر
با استفاده از بافل به عرض  7سانتيمتر نيز حاکي از  81درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم تحت اثر تحريکات هارمونيک و45
درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم تحت تحريکات لرزه اي مي باشد .با افزايش عرض بافل از  7سانتيمتر به  11سانتيمتر ،درصد
کاهش پاسخ افزايش يافته است.
ميانگين درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم در حالت ارتفاع سيال  70سانتيمتر با استفاده از بافل  7سانتيمتري تحت تحريک
هارمونيک  81درصد مي باشد که اين درصد در حالت استفاده از بافل  11سانتي تحت تحريک هارمونيک به  90درصد افزايش
مي يابد .اين موضوع حکايت از تقريبا  9درصد بهبود عملکرد با افزايش عرض بافل در تحريکات هارمونيک مي باشد.
ميانگين درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم در حالت ارتفاع سيال  70سانتيمتر با استفاده از بافل  7سانتيمتري تحت تحريک
هاي لرزه اي  45درصد مي باشد که اين درصد در حالت استفاده از بافل  11سانتي تحت تحريک هاي لرزه اي به  53درصد
افزايش مي يابد .اين موضوع حکايت از تقريبا  8درصد بهبود عملکرد با افزايش عرض بافل در تحريک هاي لرزه دارد.
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ميانگين درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم در دو حالت استفاده از بافل  7سانتيمتري و  11سانتيمتري تحت تحريک هاي
هارمونيک  85درصد و تحت تحريک هاي لرزه اي به  49درصد مي باشد .اين موضوع حکايت از عملکرد مناسب ايده
پيشنهادي ،در حالت ارتفاع سيال  70سانتيمتر ،دارد.

 -2-2-4نتايج آزمايشگاهی مربوط به ارتفاع  50سانتيمتر

در جدول زير نتايج اندازه گيري هاي آزمايشگاهي مربوط به ارتفاع  50سانتيمتر براي حاالت بدون بافل و نيز با بافل هاي
 7و  11سانتيمتري ارائه شده اند .شايان ذکر است که به علت چرخش سقف شناور و کامالً مستوي نبودن سقف شناور و بافل
مدور آويخته اندازه گيري هاي چشمي انجام شدۀ ارائه شده در جدول زير ،با حداکثر مثبت يا منفي يک سانتيمتر خطا همراه
هستند.
جدول 4-2مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم در آزمايش ارتفاع سیال  50سانتیمتر و درصد کاهش پاسخ

Reduction MSH Reduction
)(cm
Percent
Percent
)(%
)(%
BW7
BW11

)MSH (cm

Excitation

H
)(cm

Harmonic F=0.93Hz,
A=8 mm
Harmonic F=0.93Hz,
A=4 mm
Harmonic F=0.93Hz,
A=2 mm
Kocaeli
Loma Prieta
Chi-Chi

50

NB

84.81

3.00

75.95

4.75

19.75

88.33

1.75

83.33

2.50

15.00

90.00

1.00

85.00

1.50

10.00

60.00
33.70
62.50

5.00
10.17
6.00

52.00
32.61
56.25

12.50 6.00
15.33 10.33
16.00 7.00
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شکل  4-6نمودار مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم در آزمايش ارتفاع سیال  50سانتیمتر

با توجه به نتايج عددي نشان داده شده در جدول  4-2و نمودار نشان داده شده در شکل  ، 4-6ميانگين پاسخ هاي ارتفاع
 50سانتيمتر با استفاده از بافل به عرض  11سانتيمتر ،حاکي از  88درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم تحت اثر تحريکات
هارمونيک و  52درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم تحت تحريکات لرزه اي مي باشد .ميانگين پاسخ هاي ارتفاع  50سانتيمتر
با استفاده از بافل به عرض  7سانتيمتر نيز حاکي از  81درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم تحت اثر تحريکات هارمونيک و47
درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم تحت تحريکات لرزه اي مي باشد .با افزايش عرض بافل از  7سانتيمتر به  11سانتيمتر ،درصد
کاهش پاسخ افزايش يافته است.
ميانگين درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم در حالت ارتفاع سيال  50سانتيمتر با استفاده از بافل  7سانتيمتري تحت تحريک
هارمونيک  81درصد مي باشد که اين درصد در حالت استفاده از بافل  11سانتي تحت تحريک هارمونيک به  88درصد افزايش
مي يابد .اين موضوع حکايت از تقريباً  7درصد بهبود عملکرد با افزايش عرض بافل در تحريکات هارمونيک دارد.
ميانگين درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم در حالت ارتفاع سيال  50سانتيمتر با استفاده از بافل  7سانتيمتري تحت تحريک
هاي لرزه اي  47درصد مي باشد که اين درصد در حالت استفاده از بافل  11سانتي تحت تحريک هاي لرزه اي به  52درصد
افزايش مي يابد .اين موضوع حکايت از تقريبا  5درصد بهبود عملکرد با افزايش عرض بافل در تحريک هاي لرزه اي دارد.
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ميانگين درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم در دو حالت استفاده از بافل  7سانتيمتري و  11سانتيمتري تحت تحريک هاي
هارمونيک  85درصد و تحت تحريک هاي لرزه اي تقريبا به  50درصد مي رسد .اين موضوع حکايت از عملکرد مناسب ايده
پيشنهادي ،در حالت ارتفاع سيال  50سانتيمتر ،دارد.
 -4-2-3نتايج آزمايشگاهی مربوط به ارتفاع  20سانتيمتر

در جدول زير نتايج اندازه گيري هاي آزمايشگاهي مربوط به ارتفاع  20سانتيمتر براي حاالت بدون بافل و نيز با بافل هاي
 7و  11سانتيمتري ارائه شده اند .شايان ذکر است که به علت چرخش سقف شناور و کامالً مستوي نبودن سقف شناور و بافل
مدور آويخته اندازه گيري هاي چشمي انجام شدۀ ارائه شده در جدول زير ،با حداکثر مثبت يا منفي يک سانتيمتر خطا همراه
هستند.
جدول  4-3مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم در آزمايش ارتفاع سیال  20سانتیمتر و درصد کاهش پاسخ

Reduction MSH Reduction
)(cm
Percent
Percent
)(%
)(%
BW7
BW11

)MSH (cm

72.00

3.50

56.00

82.50

1.75

65.00

89.13

0.63

65.22

26.92
19.79
29.17

4.75
6.42
5.67

15.38
4.17
18.75

Excitation

NB

Harmonic F=0.76Hz,
12.50 5.50
A=8 mm
Harmonic F=0.76Hz,
10.00 3.50
A=4 mm
Harmonic F=0.76Hz,
5.75 2.00
A=2 mm
Kocaeli
6.50 5.50
Loma Prieta
8.00 7.67
Chi-Chi
8.00 6.50

H
)(cm

20

کاهش تالطم در مخازن استوانه اي داراي سقف شناور در برابر زلزله با استفاده از جاذبهاي انرژي

88

شکل  4-7نمودار مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم در آزمايش ارتفاع سیال  20سانتیمتر

با توجه به نتايج عددي نشان داده شده در جدول  4-3و نمودار نشان داده شده در شکل  ،4-7ميانگين پاسخ هاي ارتفاع
 20سانتيمتر با استفاده از بافل به عرض  11سانتيمتر ،حاکي از  81درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم تحت اثر تحريکات
هارمونيک و  25درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم تحت تحريکات لرزه اي مي باشد .ميانگين پاسخ هاي ارتفاع  20سانتيمتر
با استفاده از بافل به عرض  7سانتيمتر نيز حاکي از  62درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم تحت اثر تحريکات هارمونيک و13
درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم تحت تحريکات لرزه اي مي باشد .با افزايش عرض بافل از  7سانتيمتر به  11سانتيمتر ،درصد
کاهش پاسخ افزايش يافته است.
ميانگين درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم در حالت ارتفاع سيال  20سانتيمتر با استفاده از بافل  7سانتيمتري تحت تحريک
هارمونيک  62درصد مي باشد که اين درصد در حالت استفاده از بافل  11سانتي تحت تحريک هارمونيک به  81درصد افزايش
مي يابد .اين موضوع حکايت از تقريباً  19درصد بهبود عملکرد با افزايش عرض بافل در تحريکات هارمونيک دارد.
ميانگين درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم در حالت ارتفاع سيال  20سانتيمتر با استفاده از بافل  7سانتيمتري تحت تحريک
هاي لرزه اي  13درصد مي باشد که اين درصد در حالت استفاده از بافل  11سانتي تحت تحريک هاي لرزه اي به  25درصد
افزايش مي يابد .اين موضوع حکايت از تقريبا  12درصد بهبود عملکرد با افزايش عرض بافل در تحريک هاي لرزه اي دارد.
ميانگين درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم در دو حالت استفاده از بافل  7سانتيمتري و  11سانتيمتري تحت تحريک هاي
هارمونيک تقريبا  72درصد و تحت تحريک هاي لرزه اي تقريبا به  19درصد مي رسد .اين موضوع حکايت از عملکرد مناسب
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ايده پيشنهادي ،در حالت ارتفاع سيال  20سانتيمتر ،دارد .هر چند اين عملکرد ،نسبت به قرار گيري سقف در دو عمق شناور
قبلي ( 70و  50سانتيمتر) کمتر است.
از آنجا که اکثر آسيب هاي لرزه اي ناشي از تالطم در مخازن سقف شناورهنگامي رخ داده اند که سيال بيش از نصف
ارتفاع مخزن را پر کرده است و از سوي ديگر متغير بودن طول آويزهاي نگهدارنده بافل ،از نظر اجرايي مشکل ساز مي شود،
توصيه مي شود اندازه آويزها متناسب با دو سوم حداکثر عمق بهره برداري در نظر گرفته شود.
 -4-2-4مقياس آزمايش انجام شده بر اساس معادله حرکت سقف شناور بدون بافل آويخته و ميرايی سقف

با فرض آنکه تاريخچه پاسخ "نسبت ارتفاع تالطم به شعاع مخزن" را در مدل آزمايشگاهي و مدل واقعي برابر قرار دهيم
و معادله حرکت ارائه شده معادله  3-51در فصل سوم را مستقل از جرم نماييم و از جرم سقف شناور در برابر جرم کانوکتيو
سيال صرفنظر نماييم ،خواهيم داشت:
معادله 4-1

)𝑡( ̈𝜉0
𝐵𝑁 ∗ 𝐾
𝑅2
(
)
+
𝜉
𝑡
=
𝜌−
)𝑡( ̈𝑥
𝑅
𝑅𝑀∗ 𝑁𝐵 0
𝑔 𝐵𝑁 ∗ 𝑀4
معادله 4-2

)𝑡( ̈𝜉0
)𝑡( 𝜉0
𝑅2
+ 𝜔𝑛 𝑁𝐵 2
𝜌= −
)𝑡( ̈𝑥
𝑅
𝑅
𝑔 𝐵𝑁 ∗ 𝑀4
معادله 4-3

𝑘𝑛𝑎𝑡 𝑙𝑎𝑒𝑟

𝑅2
))𝑡( ̈𝑥
𝑔 𝐵𝑁 ∗𝑀4

𝜌= (−

𝑅2
))𝑡( ̈𝑥
𝑔 𝐵𝑁 ∗𝑀4

𝑙𝑎𝑡𝑛𝑒𝑚𝑖𝑟𝑒𝑝𝑥𝑒

𝜌(−
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معادله 4-4

)𝑡( 𝑔 ̈𝑥 𝑅2
1

1
1
1
∞∑ − 2𝜌𝑅3
𝑖=1 (1 − 𝜀 2 ) 𝜀 (𝜀 2 − 1)2
𝜀
𝐻
𝐻 𝑖𝜀
𝑙
𝑖
𝑖 𝑖
) 𝑅 ( 𝜀𝑙 3 (𝜀𝑙 2 − 1) 𝑡𝑎𝑛ℎ
𝑅 ( 𝑡𝑎𝑛ℎ
))
𝑙𝑎𝑡𝑛𝑒𝑚𝑖𝑟𝑒𝑝𝑥𝑒

∞∑ 4𝜌𝑅3
𝑙=1
(

)𝑡( 𝑔 ̈𝑥 𝑅2
1

1
1
) 3 ∑∞ (1 − 1
−
𝑅𝜌2
2
2
2
𝑖=1
𝐻 𝑙𝜀
𝐻 𝑖𝜀
)𝜀𝑖 𝜀𝑖 (𝜀𝑖 − 1
𝑅 ( 𝜀𝑙 3 (𝜀𝑙 2 − 1) 𝑡𝑎𝑛ℎ
)
𝑅 ( 𝑡𝑎𝑛ℎ
))
𝑘𝑛𝑎𝑡 𝑙𝑎𝑒𝑟

=

∞∑ 4𝜌𝑅3
𝑙=1
(

معادله 4-5

)𝑡( 𝑔 ̈𝑥
)𝑡( 𝑔 ̈𝑥
)
(=
)
𝑙𝑎𝑡𝑛𝑒𝑚𝑖𝑟𝑒𝑝𝑥𝑒 𝑅
𝑘𝑛𝑎𝑡 𝑙𝑎𝑒𝑟 𝑅

(

معادله فوق براي مثال بدان معناست که پاسخ هاي مدل آزمايشي مخزن همراه با سقف شناور بدون بافل ،به قطر يک متر
حاوي  20سانتيمتر سيال که ارتفاع  8سانتيمتر تالطم (تحت اثر زلزله مقياس شده آزمايشگاهي چي چي با حداکثر شتاب تقريبا
 0.15برابر شتاب ثقل با محتوي فرکانسي نزديک به محتوي فرکانسي مخزن) را تجربه کرده است ،مي تواند در واقعيت برابر
با ارتفاع تالطم  80سانتيمتر در يک مخزن با سقف شناور به قطر  10متر با ارتفاع سيال  2متر باشد که شتاب وارد شده به آن با
محتوي فرکان سي نزديک به فرکانس مود اول تالطم در مخزن ،تحت تحريکي با شتاب بيشينه  1.5برابر شتاب ثقل باشد .اين
مطلب در حالي است که سقف شناور و ديواره در مدل واقعي تقريبا صلب عمل نمايند.
 -4-2-5محاسبه ميرايی ويسکوز معادل

در شکل  4-8تاريخچه ارتفاع تالطم سقف شناور در حالت بدون بافل و با بافل به عرض  7سانتيمتر تحت اثر تحريک
هارمونيک با دامنه  4ميلي متر و فرکانس  0.95هرتز در حالت ارتفاع سيال  70سانتيمتر ،نشان داده شده است .در حالت آزمايش
سقف شناور تنها ،پس از  24ثانيه دستور توقف ميز داده شد تا بتوان با بررسي ارتعاش آزاد بوجود آمده بعد از اين لحظه ،درصد
ميرايي ويسکوز سقف شناور را بدون حضور بافل محاسبه نمود .کاهش نمايي دامنه نوسان هنگام ارتعاش آزاد ،ارائه شده است.
جهت بدست آوردن درصد ميرايي ويسکوز در دو حالت استفاده از بافل با عرض  7سانتيمتر و بدون بافل ،از معادله  4-6استفاده
شده است.
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شکل  4-8تاريخچه ارتفاع تالطم سقف شناور در حالت بدون بافل و با بافل به عرض  7سانتیمتر تحت اثر تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و
فرکانس  0.95هرتز در حالت ارتفاع سیال  70سانتیمتر
معادله 4-6

)

𝑛𝜈

𝜈( 𝑛𝑙

𝑚𝑛+

𝜋𝑚2

=𝜉

در معادله فوق 𝜉 درصد ميرايي 𝜈𝑛 ،دامنه ارتفاع تالطم در لحظه اولين اوج پس از شروع ارتعاش آزاد 𝜈𝑛+𝑚 ،اتفاع دامنه
تالطم 𝑚 سيکل پس از رخ دادن 𝑛𝜈 .براساس اين معادله ،مقدار درصد ميرايي مربوط به آزمايش نظير در شکل  4-8در دو
حالت سقف شناور تنها و در حالت استفاده از بافل با عرض  7سانتيمتر محاسبه شده است.
درصد ميرايي در حالت حضور سقف شناور بدون بافل مدور آويخته مربوط به آزمايش نظير شکل : 4-8
معادله 4-7
= .013

9.68
)𝑙𝑛 (3.24
𝜋 ∗ 2 ∗ 13

=𝜉

درصد ميرايي در حالت حضور سقف شناور همراه با بافل مدور آويخته به عرض  7سانتيمتر مربوط به آزمايش نظير شکل
: 4-8
معادله 4-8
= 0.034

1.584
) 𝑙𝑛 ( . 096
𝜋 ∗ 2 ∗ 13

=𝜉
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شکل  4-9تابع نمايی روند کاهش دامنه تالطم پس از شروع ارتعاش آزاد ،بدست آمده از شکل 4-8

با توجه به دو مقدار بدست امده از آزمايش نظير شکل  4-8براي درصد ميرايي ويسکوز ،حضور سقف شناور تقريبا
سبب افزايش  2.5برابر ،درصد ميرايي نسبت به حالت ارتعاش آزاد سيال بدون سقف شناور مي باشد(آيين نامه  API650درصد
ميرايي ارتعاش آزاد بخش کانوکتيو سيال داخل مخزن را نيم درصد  0.005پيشنهاد مي نمايد) .حضور بافل به عرض  7سانتيمتر
نيز مجدد سبب افزايش  2.5برابر درصد ميرايي نسبت به حالتي که به سقف شناور بافل مدور آويخته متصل نيست ،مي شود.
 -3-4نتايج تحليلی
در جدول  ،2-2جدول  2-3و جدول  2-4نام مدل هاي آزمايشگاهي و در کنار آن نام مدل تحليلي مربوط به آن آزمايش
ارائه شده اند .بر اساس مباني تحليلي و معادالت ارائه شده در فصل سوم ابتدا برنامه متلب 1براي تحليل رفتار لرزه اي مخزن
سقف شناور نوشته شده است .ميرايي متناسب براي حضور سقف شناور به نحوي در اين معادالت تحليلي در نظر گرفته شد
که تطابق مناسب بين نتايج معادالت تحليلي (ارائه شده در فصل سوم) و نتايج ارائه شده در قسمت آزمايشگاهي اين فصل
وجود داشته باشد .پس از بدست آوردن درصد ميرايي سقف شناور ،معادالت با حضور بافل در در دو حالت بافل  7سانتيمتري
و  11سانتيمتري ،بر اساس معادالت ارائه شده در فصل سوم ،برنامه نويسي شدند.
 -4-3-1نتايج مطالعات تحليلی آزمايش هاي لرزه اي سقف شناور ،بدون حضور بافل

برنامه متلبي که جهت حل معادالت ارائه شده در فصل سوم ،نوشته شده است ،بدين ترتيب معادله تحليلي تالطم را انجام
مي دهد :ابتدا اطالعات مدل فيزيکي مانند وزن سقف ،چگالي سيال ،قطر سقف و مخزن ،شتاب ثقلي ،ارتفاع سيال و درصد
ميرايي سقف با يک فرض اوليه وارد مدل مي شوند ،سپس تحريک انتخابي اعمال شده به ميز که با دستگاه شتاب سنج برداشته
MATLAB software
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شده اند ،شامل هارمونيک و يا لرزه اي در نرم افزار بارگذاري مي شوند .در ادامه به حل تحليلي معادله  3-54با روش رانگ
کوتا پرداخته شده و با چند بار رفت و برگشت و کنترل جواب هاي تحليلي با آزمايشگاه ،مقدار درصد ميرايي متناسب فرض
شده معادل با رفتار سقف بدست آمده است .در شکل  4-10تاريخچه پاسخ تالطم بر حسب زمان در دو حالت نتيجۀ آزمايش
و حل تحليلي جهت مقايسه بر روي يک نمودار ارائه شده اند ،چنانچه مشاهده مي شود تطابق خوبي از نظر دامنه ،فرکانس،
شروع و افت نمودار وجود دارد .اين نتايج مربوط به آزمايش قرار گيري سقف شناور در ارتفاع  50سانتيمتر تحت تحريک
هارمونيک با دامنه  4ميلي متر و فرکانس  0.93هرتز در حالت بدون بافل  H50WOBHf093مي باشد ،در شکل  4-10شرايط
شروع اين آزمايش نشان داده شده است و در شکل  4-12تصوير لحظه حداکثر پاسخ از نگاه دوربين شمارۀ دو ،ارائه شده
است.
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شکل  4-10تصوير لحظۀ شروع آزمايش از نگاه دوربین شماره دو مربوط به آزمايش مخزن حاوی سیال تا ارتفاع  50سانتیمترتحت تحريک هارمونیک
با دامنه  4میلی متر و فرکانس  0.93هرتز در حالت بدون بافلH50WOBHf093

در شکل  4-10تصوير لحظۀ شروع آزمايش از نگاه دوربين شماره دو مربوط به آزمايش مخزن حاوي سيال تا ارتفاع 50
سانتيمترتحت تحريک هارمونيک با دامنه  4ميلي متر و فرکانس  0.93هرتز در حالت بدون بافل H50WOBHf093آزمايش
مخزن حاوي سيال تا ارتفاع  50سانتيمتر تحت تحريک هارمونيک با دامنه  4ميلي متر و فرکانس  0.93هرتز در حالت بدون
بافل قبل از تحريک و در حداکثر ارتفاع تالطم را مشاهده مي کنيد.

شکل  4-11مقايسه تاريخچۀ پاسخ دامنه تالطم بدست آمده از آزمايش و حل تحلیلی در آزمايش قرار گیری سقف شناور در ارتفاع  50سانتیمتر تحت
تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و فرکانس  0.93هرتز در حالت بدون بافل H50WOBHf093
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شکل  4-12تصوير لحظۀ حداکثر پاسخ از نگاه دوربین شماره دو مربوط به آزمايش مخزن حاوی سیال تا ارتفاع  50سانتیمتر ،تحت تحريک هارمونیک
با دامنه  4میلی متر و فرکانس  0.93هرتز در حالت بدون بافل H50WOBHf093

در جدول  4-4نتايج آزمايشگاهي و حل معادالت تحليلي ارائه شده در فصل سوم ،مربوط به آزمايش هاي با سقف
شناور تنها (بدون حضور بافل) و درصد تفاوت پاسخ ها با ميرايي مناسب نظير تحليل ارائه شده است .اعداد نوشته شده به عنوان
حداکثر دامنه تالطم در حل تحليلي با استفاده از نرم افزار متلب ،قدر مطلق حداکثر ارتفاع دامنه تالطم مي باشند.
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جدول  -4-4مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم بین نتايج آزمايشگاهی و تحلیلی در حالت بدون بافل

Damping
Ratio
)(%
2
2
4
4
4
2
2
4
4
4
2
2
4
4
4

)MSH (cm
Relative
Analytical
Difference
)(%
17.36
12.00
8.64
1.65
12.02
-5.13
19.42
18.92
19.17
8.49
15.14
0.93
8.70
-3.33
10.77
-13.84
18.29
19.29
15.71
-1.81
11.86
7.82
6.36
-2.15
5.82
-10.46
7.89
-1.38
8.18
2.25

Experimental
15.50
8.50
12.67
16.33
17.67
15.00
9.00
12.50
15.33
16.00
11.00
6.50
6.50
8.00
8.00

Excitation
Harmonic F=0.95Hz, A=4 mm
Harmonic F=0.95Hz, A=2 mm
Kocaeli
Loma Prieta
Chi-Chi
Harmonic F=0.93Hz, A=4 mm
Harmonic F=0.93Hz, A=2 mm
Kocaeli
Loma Prieta
Chi-Chi
Harmonic F=0.76Hz, A=4 mm
Harmonic F=0.76Hz, A=2 mm
Kocaeli
Loma Prieta
Chi-Chi

H
)(cm

70

50

20

با توجه به جدول  4-4مي توان گفت ،ميرايي ناشي از سقف ،که با پارامتر ) Damping Ratio(%در جدول نشان داده
شده است ،به نوع تحريک وابسته است ،به نحوي که مقدار متناسب اين پارامتر در تحريک هاي هارمونيک  2درصد و در
تحريک هاي لرزه اي  4درصد بدست آمده است .شايان ذکر است که به علت چرخش سقف شناور و کامالً مستوي نبودن
سقف شناور و بافل مدور آويخته اندازه گيري هاي چشمي انجام شدۀ ارائه شده در جدول فوق ،با حداکثر مثبت يا منفي يک
سانتيمتر خطا همراه هستند که در جهت کاستن خطاي مقايسه نتايج آزمايشگاهي و تحليلي مقادير اندازه گيري شده در جدول
اصالح گرديده اند .در ضمن نتايج تالطم با دامنه تحريک  8ميلي متر به علت افزايش درصد خطا در نمونه هايي که دامنه
تالطم زياد مي باشد ،ارائه نشده اند و علت آن است که معادالت تشکيل شده ،در دامنه هاي کم تالطم که چرخش سقف
شناور آغاز نشده است ،تشکيل شده اند .البته شايان ذکر است ،دامنه تالطم در مخازن واقعي تحت تحريکات لرزه اي ،به
نسبت ،به همين دامنه هاي کم هم نمي رسد .در حالت بدون بافل مدور آويخته ،تحت اثر تحريکات هارمونيک ميانگين قدر
مطلق خطاهاي روش تحليلي تقريبا  4.5درصد و تحت اثر تحريکات لرزه اي تقريبا  9درصد مي باشد.
 -2-3-4نتايج مطالعات تحليلی آزمايش هاي لرزه اي سقف شناور ،با حضور بافل به عرض  7سانتيمتر

الگوريتم برنامه متلب معادلۀ تحليلي حاکم بر تالطم (بر اساس معادالت ارائه شده در فصل سوم مربوط به حل معادالت
با حضور بافل مدور آويخته است) به قرار ذيل مي باشد:
ابتدا اطالعات مدل فيزيکي مانند وزن سقف ،چگالي سيال ،قطر سقف و مخزن ،شتاب ثقلي ،ارتفاع سيال و درصد ميرايي
سقف با توجه به بررسي هاي انجام شده در حل معادالت بدون حضور بافل (درصد ميرايي ناشي از سقف با توجه به اين نتايج،
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در تحريک هاي هارمونيک  2درصد و در تحريک هاي لرزه اي  4درصد ،ارائه شده درقسمت )1-3-4در مدل وارد مي شوند،
سپس تحريک انتخابي اعمال شده به ميز که با دستگاه شتاب سنج برداشته شده است ،شامل تحريک هاي هارمونيک و لرزه
اي در برنامه نوشته شده ،بارگذاري مي شوند .اطالعاتي که در اين تحليل ها ،بيش از اطالعات ورودي برنامه مربوط حل
معادالت بدون حضور بافل ،وارد مي شوند ،شامل عرض ،قطر خارجي و جرم بافل ،ارتفاع قرار گيري بافل از کف مخزن،
𝑑𝐶 ضريب ميرايي ناشي از سقوط آزادانه بافل در سيال (هنگام برگشت) و 𝑔𝐶 ضريب ميرايي هندسه که هنگام باال رفتن بافل
فعال مي باشد ،هستند .مقادير اين دوضريب با بررسي نتايج آزمايش به صورت کلي ،به نحوي که بتوانند تطابق خوبي با جواب
ها داشته باشند ،بدست آمده است.
حل معادالت ابتدا با فرض وصل بودن بافل به سقف با حل معادله  ،3-64با استفاده از روش رانگ کوتا ،تحت تحريک
اعمالي به ميز آغاز مي شود .هر زمان که عالمت جبري سرعت عوض شود ،به معناي رسيدن حرکت سقف شناور به اوج خود
مي باشد (از نظر برنامه نويسي ،اين لحظه در صورتيکه ضرب دو مقدار سرعت متوالي منفي شود ،بدست مي آيد) .در لحظاتي
که حرکت سقف شناور و در پي آن بافل مدور آويخته به اوج مي رسند ،مي توان گفت که بافل از سقف جدا مي شود زيرا
کابل ها تحمل فشار ندارند ،بنابراين بايد در اين لحظات معادالت سقوط سقف شناور از يک طرف و معادله سقوط آزاد بافل
مدور آويخته از طرفي ديگر ،به صورت مستقل انج ام شوند (معادالت سقوط آزاد بافل ،در فصل سوم ارائه شده اند) .اين
معادالت تا آن هنگام مستقل حل مي شوند که فاصله بافل و سقف شناور که در برنامه نوشته همواره در حال بررسي هستند،
بيش از اندازۀ حاصلضرب پارامتر ضريب طول نخ 1در طول نخ وصل کننده بافل مدور آويخته و سقف شناور شوند ،در اين
لحظه مجدد سقف شناور به بافل متصل شده و بافل مدور آويخته بواسطه ايجاد کشش در کابل ،وارد عمل مي شوند و با
مستهلک کردن انرژي از ازدياد دامنه تالطم مي کاهد .اين روند تبديل شدن معادالت از حالت حرکت آزادانه سقف و حرکت
سقف همراه با بافل مدور آويخته ،در تمامي طول حل ادامه دارد .در شکل  4-13تاريخچه پاسخ تالطم بر حسب زمان حاصل
از نتيجه آزمايش و مطالعات تحليلي جهت مقايسه بر روي يک نمودار ارائه شده اند ،چنانچه مشاهده مي شود تطابق خوبي از
نظر دامنه ،فرکانس ،شروع و افت نمودار وجود دارد .اين نتايج مربوط به آزمايش قرار گيري سقف شناور در ارتفاع  20سانتيمتر
تحت تحريک هارمونيک با دامنه  4ميلي متر و فرکانس  0.76هرتز در حالت استفاده از بافل  7سانتيمتري مي باشد
 ،H20WB07Hf076cd4cg8.5در شکل  4-14شرايط شروع اين آزمايش نشان داده شده است و در شکل  4-15تصوير
لحظۀ حداکثر پاسخ از نگاه دوربين شماره دو مربوط اين آزمايش ارائه شده است.

Cable length coefficient

1
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شکل  4-13تاريخچۀ دامنه تالطم در آزمايش قرار گیری سقف شناور در ارتفاع  20سانتیمتر تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و فرکانس
 0.76هرتز در حالت بافل با عرض  7سانتی متر H20WB07Hf076cdrop4cdrag40

به ترتيب مربوط به پاسخ مخزن از نگاه دوربين شماره دو مربوط به آزمايش مخزن حاوي سيال تا ارتفاع  20تحت
تحريک هارمونيک با دامنه  4ميلي متر با فرکانس  0.76هرتز در حالت بافل با عرض  7سانتي متر قبل از تحريک و لحظه
حداکثر تالطم را مشاهده مي کنيد.

شکل  4-14تصوير پاسخ مخزن از نگاه دوربین شماره دو مربوط به آزمايش مخزن حاوی سیال تا ارتفاع  20تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی
متر با فرکانس  0.76هرتز در حالت بافل با عرض  7سانتی متر  H20WB07Hf076cdrop4cdrag40لحظه شروع آزمايش قبل از تحريک
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شکل  4-15تصوير پاسخ مخزن از نگاه دوربین شماره دو مربوط به آزمايش مخزن حاوی سیال تا ارتفاع  20تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی
متر با فرکانس  0.76هرتز در حالت بافل با عرض  7سانتی متر  H20WB07Hf076cdrop4cdrag40لحظه حداکثر ارتفاع تالطم  3.5سانتیمتر

در جدول  4-5مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم بين نتايج آزمايشگاهي و تحليلي در حالت بافل با عرض  7سانتي مترنتايج
آزمايشگاهي و حل معادالت تحليلي ارائه شده در فصل سوم ،مربوط به آزمايش هاي با سقف شناور همراه با حضور بافل به
عرض  7سانتيمتر و درصد تفاوت پاسخ ها با ضرايب ميرايي مناسب نظير تحليل ارائه شده است.
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جدول  4-5مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم بین نتايج آزمايشگاهی و تحلیلی در حالت بافل با عرض  7سانتی متر

CSAB

CDrop

)MSH (cm
Relative
Cable
Damping
Experimental Analytical Diffrence
length
Ratio
)(%
coefficient
)(%

40

4

2

1.04

4.00

2.86

2.75

40

4

2

1.04

-4.50

1.91

2.00

40
40
40

4
4
4

4
4
4

1.04
1.04
1.04

7.23
1.89
5.87

6.97
11.89
7.76

6.50
11.67
7.33

40

4

2

1.05

-5.00

2.85

3.00

40

4

2

1.05

-3.50

1.93

2.00

40
40
40

4
4
4

4
4
4

1.05
1.05
1.05

14.17
10.07
6.00

6.85
11.37
7.42

6.00
10.33
7.00

40

4

2

1.06

-3.00

2.91

3.00

40

4

2

1.06

-2.50

1.95

2.00

40
40
40

4
4
4

4
4
4

1.06
1.06
1.06

-14.00
-9.26
-6.46

4.73
6.96
6.08

5.50
7.67
6.50

Excitation
Harmonic
F=0.95Hz,
A=4 mm
Harmonic
F=0.95Hz,
A=2 mm
Kocaeli
Loma Prieta
Chi-Chi
Harmonic
F=0.93Hz,
A=4 mm
Harmonic
F=0.93Hz,
A=2 mm
Kocaeli
Loma Prieta
Chi-Chi
Harmonic
F=0.76Hz,
A=4 mm
Harmonic
F=0.76Hz,
A=2 mm
Kocaeli
Loma Prieta
Chi-Chi

H
)(cm

70

50

20

در جدول  4-5مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم بين نتايج آزمايشگاهي و تحليلي در حالت بافل با عرض  7سانتي متر ،
ميرايي ناشي از سقف ،که با پارامتر ) Damping Ratio(%در جدول نشان داده شده است ،از قسمت تحليل هاي سقف شناور
بدون حضور بافل مدور آويخته بدست آمده است ،به نحوي که مقدار متناسب اين پارامتر در تحريک هاي هارمونيک  2درصد
و در تحريک هاي لرزه اي  4درصد بدست آمده است .شايان ذکر است که به علت چرخش سقف شناور و کامالً مستوي
نبودن سقف شناور و بافل مدور آويخته ،اندازه گيري هاي چشمي انجام شدۀ ارائه شده در جدول فوق ،با حداکثر مثبت يا
منفي يک سانتيمتر خطا همرا ه هستند که در جهت کاستن خطاي مقايسه نتايج آزمايشگاهي و تحليلي مقادير اندازه گيري شده
در جدول اصالح گرديده اند .در ضمن نتايج تالطم با دامنه تحريک  8ميلي متر به علت افزايش درصد خطا در نمونه هايي که
دامنه تالطم زياد مي باشد ،ارائه نشده اند و علت آن است که معادالت تشکيل شده ،در دامنه هاي کم تالطم که چرخش سقف
شناور آغاز نشده است ،تشکيل شده اند .البته شايان ذکر است ،دامنه تالطم در مخازن واقعي تحت تحريکات لرزه اي ،به
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نسبت ،به همين دامنه هاي کم هم نمي رسد .در حالت بدون بافل مدور آويخته ،تحت اثر تحريکات هارمونيک ميانگين قدر
مطلق خطاهاي روش تحليلي تقريبا  4درصد و تحت اثر تحريکات لرزه اي تقريبا  8.5درصد مي باشد.

 -4-3-3نتايج مطالعات تحليلی آزمايش هاي لرزه اي سقف شناور ،با حضور بافل به عرض  11سانتيمتر

الگوريتم برنامه متلب معادلۀ تحليلي حاکم بر تالطم (بر اساس معادالت ارائه شده در فصل سوم مربوطه به حل معادالت
با حضور بافل مدور آويخته است) به قرار ذيل مي باشد:
ابتدا اطالعات مدل فيزيکي مانند وزن سقف ،چگالي سيال ،قطر سقف و مخزن ،شتاب ثقلي ،ارتفاع سيال و درصد ميرايي
سقف با توجه به بررسي هاي انجام شده در حل معادالت بدون حضور بافل (درصد ميرايي ناشي از سقف با توجه به اين نتايج،
در تحريک هاي هارمونيک  2درصد و در تحريک هاي لرزه اي  4درصد ،ارائه شده درقسمت )1-3-4در مدل وارد مي شوند،
سپس تحريک انتخابي اعمال شده به ميز که با دستگاه شتاب سنج برداشته شده اند ،شامل تحريک هاي هارمونيک و لرزه اي
در برنامۀ نوشته شده ،بارگذاري مي شوند .اطالعاتي که در اين تحليل ها ،بيش از اطالعات ورودي برنامۀ حل معادالت بدون
حضور بافل ،وارد مي شوند ،شامل عرض ،قطر خارجي و جرم بافل مدور آويخته ،ارتفاع قرار گيري بافل از کف مخزن𝐶𝑑 ،

ضريب ميرايي ناشي از سقوط آزادانه بافل در سيال (هنگام برگشت) و 𝑔𝐶 ضريب ميرايي هندسه که هنگام باال رفتن بافل فعال
مي باشد ،هستند .مقادير اين دوضريب با بررسي نتايج آزمايش به صورت کلي ،به نحوي که بتوانند تطابق خوبي با جواب ها
داشته باشند ،بدست آمده است.
حل معادالت ابتدا با فرض وصل بودن بافل به سقف با حل معادله  ،3-64با استفاده از روش رانگ کوتا ،تحت تحريک
اعمالي به ميز آغاز مي شود .هر زمان که جهت سرعت عوض شود ،به معناي رسيدن حرکت سقف شناور به اوج خود مي باشد
(از نظر برنامه نويسي اين لحظه در صورتيکه ضرب دو سرعت متوالي منفي شود ،بدست مي آيد) .در لحظاتي که حرکت
سقف شناور و در پي آن بافل به اوج مي رسند ،مي توان گفت که بافل از سقف جدا مي شود زيرا کابل ها تحمل فشار ندارند،
بنابراين بايد در اين لحظات معادالت سقوط سقف شناور از يک طرف و معادله سقوط آزاد بافل از طرفي ديگر ،به صورت
مستقل انجام شوند (معادالت سقوط آزاد بافل ،در فصل سوم ارائه شده اند) .اين معادالت تا آن هنگام مستقل حل مي شوند
که فاصلۀ بافل و سقف شنار که در برنامه نوشته همواره در حال بررسي هستند ،بيش از اندازه حاصلضرب پارامتر ضريب طول
نخ 1در طول نخ وصل کنندۀ بافل و سقف شناور شوند ،در اين لحظه مجدد سقف شناور به بافل مدور آويخته متصل شده و
بافل مدور آويخته بواسطه ايجاد کشش در کابل ،وارد عمل مي شود و با مستهلک کردن انرژي از ازدياد دامنۀ تالطم مي
کاهد .اين روند تبديل شدن معادالت ،از حالت حرکت آزادانه سقف و حرکت سقف همراه با بافل مدور آويخته ،در تمامي
طول حل ادامه دارد.
در شکل  4-13و شکل  4-16تاريخچۀ پاسخ تالطم بر حسب زمان حاصل از نتيجه آزمايش و مطالعات تحليلي ،جهت
مقايسه بر روي يک نمودار ارائه شده اند .چنانچه مشاهده مي شود تطابق خوبي از نظر دامنه ،فرکانس ،شروع و افت نمودار
Cable length coefficient

1
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وجود د ارد .اين نتايج مربوط به آزمايش قرار گيري سقف شناور در ارتفاع  70سانتيمتر تحت تحريک زلزله لوما در حالت
استفاده از بافل  11سانتيمتري مي باشند(آزمايش  .)H70WB11Lomacd5cg12.7در شکل  4-17شرايط شروع اين
آزمايش نشان داده شده است و در شکل  4-18تصوير لحظۀ حداکثر پاسخ از نگاه دوربين شماره دو مربوط اين آزمايش ارائه
شده است.

شکل  4-16تاريخچۀ دامنه تالطم در آزمايش قرار گیری سقف شناور در ارتفاع  70سانتیمتر تحت تحريک زلزله لوما در حالت بافل با عرض  11سانتی
متر H70WB11Lomacdrop5cdrag75

شکل  4-17تصوير پاسخ مخزن از نگاه دوربین شماره دو مربوط به آزمايش مخزن حاوی سیال تا ارتفاع  70تحت تحريک لرزه ای لوما ،در حالت بافل
با عرض  11سانتی متر  H70WB11Lomacdrop5cdrag75لحظه شروع آزمايش قبل از تحريک
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در شکل  4-17و شکل  4-18تصوير پاسخ مخ زن از نگاه دوربين شماره دو که مربوط به آزمايش مخزن حاوي سيال تا
ارتفاع  70تحت تحريک لرزه اي لوما ،در حالت بافل با عرض  11سانتيمتر در لحظه قبل از تحريک و حداکثر دامنه تالطم را
مشاهده مي کنيد.

شکل  4-18تصوير پاسخ مخزن از نگاه دوربین شماره دو مربوط به آزمايش مخزن حاوی سیال تا ارتفاع  70تحت تحريک لرزه ای لوما در حالت بافل
با عرض  11سانتی متر  ،H70WB11Lomacdrop5cdrag75لحظه حداکثر ارتفاع تالطم  10.5سانتیمتر
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در جدول  4-6نتايج آزمايشگاهي و حل معادالت تحليلي ارائه شده در فصل سوم ،مربوط به آزمايش هاي با سقف شناور
همراه با حضور بافل به عرض  11سانتيمتر و درصد تفاوت پاسخ ها با ضرايب ميرايي مناسب نظير تحليل ،ارائه شده است.
جدول  4-6مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم بین نتايج آزمايشگاهی و تحلیلی در حالت بافل با عرض  11سانتی متر
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75

5

2

1.05

-1.50

1.97

2.00

75

5

2

1.05

6.40

1.33

1.25

75
75
75

5
5
5

4
4
4

1.05
1.05
1.05

11.60
-6.78
6.50

5.58
9.48
6.39

5.00
10.17
6.00

75

5

2

1.06

-1.33

2.22

2.25

75

5

2

1.06

-7.98

1.50

1.63

75
75
75

5
5
5

4
4
4

1.06
1.06
1.06

-18.32
1.87
-0.71

3.88
6.54
5.63

4.75
6.42
5.67

Excitation
Harmonic
F=0.95Hz,
A=4 mm
Harmonic
F=0.95Hz,
A=2 mm
Kocaeli
Loma Prieta
Chi-Chi
Harmonic
F=0.93Hz,
A=4 mm
Harmonic
F=0.93Hz,
A=2 mm
Kocaeli
Loma Prieta
Chi-Chi
Harmonic
F=0.76Hz,
A=4 mm
Harmonic
F=0.76Hz,
A=2 mm
Kocaeli
Loma Prieta
Chi-Chi

H
)(cm

70

50

20

در جدول  4-6ميرايي ناشي از سقف ،که با پارامتر ) Damping Ratio(%در جدول نشان داده شده است ،از قسمت
تحليل هاي سقف شناور بدون حضور بافل بدست آمده است ،به نحوي که مقدار متناسب اين پارامتر در تحريک هاي
هارمونيک  2درصد و در تحريک هاي لرزه اي  4درصد بدست آمده است .شايان ذکر است که به علت چرخش سقف شناور
و کامالً مستوي نبودن سقف شناور و بافل مدور آويخته ،اندازه گيري هاي چشمي انجام شدۀ ارائه شده در جدول فوق ،با
حداکثر مثبت يا منفي يک سانتيمتر خطا همراه هستند که در جهت کاستن خطاي مقايسۀ نتايج آزمايشگاهي و تحليلي ،مقادير
اندازه گيري شده در جدول اصالح گرديده اند .در ضمن نتايج تالطم با دامنه تحريک  8ميلي متر به علت افزايش درصد خطا
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در نمونه هايي که دامنه تالطم زياد مي باشد ،ارائه نشده اند و علت آن است که معادالت تشکيل شده ،در دامنه هاي کم تالطم
که چرخش سقف شناور آغاز نشده است ،تشکيل شده اند .البته شايان ذکر است ،دامنۀ تالطم در مخازن واقعي تحت تحريکات
لرزه اي ،به نسبت ،به همين دامنه هاي کم هم نمي رسد .در حالت بدون بافل مدور آويخته ،تحت اثر تحريکات هارمونيک
ميانگين قدر مطلق خطاهاي روش تحليلي تقريبا  5درصد و تحت اثر تحريکات لرزه اي تقريبا  7.5درصد مي باشد.

 -4-3-4مقايسه نموداري نتايج حاصل از آزمايشها و مطالعات تحليلی

جهت درك سريعتر و بهتر اعداد ارائه شده در جدول  ،2-2جدول  2-3و جدول  2-4در اين قسمت ،در دو بخش
هارمونيک و لرزه اي ،نتايج اين جداول به صورت نموداري ارائه شده اند.
 4-3-4-1در حالت هارمونيک

در شکل  ،4-19شکل  4-20و شکل  4-21مقايسه نتايج آزمايشگاهي و مطالعات تحليلي مربوط به مخزن حاوي سيال به
ترتيب به ارتفاع  50 ،20و  70سانتيمتر تحت تحريک هاي هارمونيک با فرکانس تشديد و دامنه هاي 2و  4ميلي متر ارائه
شدهاند.

شکل  4-19نمودار مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم در حالت هارمونیک بین نتايج آزمايشگاهی و تحلیلی در ارتفاع  70سانتی متر

در شکل  4-19تفاوت بين پاسخ هاي تحليلي و آزمايشگاهي در آزمايشي که ارتفاع سقف شناور  70سانتيمتر مي باشد،
از چپ به راست،مربوط به حالت هاي بدون بافل ،استفاده از بافل  7سانتيمتري و استفاده از بافل  11سانتيمتري ،تحت دو حالت
تحريک هارمونيک با دامنه هاي  2و  4ميلي متر با فرکانس تشديد  0.95هرتز ،نشان داده شده است.
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شکل  4-20نمودار مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم در حالت هارمونیک بین نتايج آزمايشگاهی و تحلیلی در ارتفاع  50سانتی متر

در شکل  4-20تفاوت بين پاسخ هاي تحليلي و آزمايشگاهي در آزمايشي که ارتفاع سقف شناور  50سانتيمتر مي باشد،
از چپ به راست،مربوط به حالت هاي بدون بافل ،استفاده از بافل  7سانتيمتري و استفاده از بافل  11سانتيمتري ،تحت دو حالت
تحريک هارمونيک با دامنه هاي  2و  4ميلي متر با فرکانس تشديد  0.93هرتز ،نشان داده شده است.

شکل  4-21نمودار مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم در حالت هارمونیک بین نتايج آزمايشگاهی و تحلیلی در ارتفاع  20سانتی متر

در شکل  4-21تفاوت بين پاسخ هاي تحليلي و آزمايشگاهي در آزمايشي که ارتفاع سقف شناور  20سانتيمتر مي باشد،
از چپ به راست،مربوط به حالت هاي بدون بافل ،استفاده از بافل  7سانتيمتري و استفاده از بافل  11سانتيمتري ،تحت دو حالت
تحريک هارمونيک با دامنه هاي  2و  4ميلي متر با فرکانس تشديد  0.76هرتز ،نشان داده شده است.
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 4-3-4-2در حالت لرزه اي

در شکل  ،4-22شکل  4-23و شکل  4-24مقايسه نتايج آزمايشگاهي و مطالعات تحليلي مربوط به مخزن حاوي سيال
به ترتيب به ارتفاع  50 ،20و  70سانتيمتر تحت سه تحريک لرزهاي با نام هاي :چي چي ،1لوما پريتا 2و کوجايلي 3ارائه شدهاست.

شکل  4-22نمودار مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم در حالت لرزه ای بین نتايج آزمايشگاهی و تحلیلی در ارتفاع  70سانتی متر

در شکل  4-22تفاوت بين پاسخ هاي تحليلي و آزمايشگاهي در آزمايشي که ارتفاع سقف شناور  70سانتيمتر مي باشد،
از چپ به راست،مربوط به حالت هاي بدون بافل ،استفاده از بافل  7سانتيمتري و استفاده از بافل  11سانتيمتري ،تحت سه
تحريک لرزه اي مذکور ،نشان داده شده است.

شکل  4-23نمودار مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم در حالت لرزه ای بین نتايج آزمايشگاهی و تحلیلی در ارتفاع  50سانتی متر

1

Chi-Chi
Loma Prieta
3
Kocaeli
2
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در شکل  4-23تفاوت بين پاسخ هاي تحليلي و آزمايشگاهي در آزمايشي که ارتفاع سقف شناور  50سانتيمتر مي باشد،
از چپ به راست،مربوط به حالت هاي بدون بافل ،استفاده از بافل  7سانتيمتري و استفاده از بافل  11سانتيمتري ،تحت سه
تحريک لرزه اي مذکور ،نشان داده شده است.

شکل  4-24نمودار مقايسه حداکثر ارتفاع تالطم در حالت لرزه ای بین نتايج آزمايشگاهی و تحلیلی در ارتفاع  20سانتی متر

در شکل  4-24تفاوت بين پاسخ هاي تحليلي و آزمايشگاهي در آزمايشي که ارتفاع سقف شناور  20سانتيمتر مي باشد،
از چپ به راست ،مربوط به حالت هاي بدون بافل ،استفاده از بافل  7سانتيمتري و استفاده از بافل  11سانتيمتري ،تحت سه
تحريک لرزه اي مذکور ،نشان داده شده است.
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 -5-3-4بررسی حضور بافل مدور آويخته در بخش ضربه اي

در جدول  4-7درصد بخش ضربه اي و متالطم با توجه به ارتفاع محتويات مخزن در سه نمونه ارتفاع سيال که مخزن
مورد آزمايش قرار گرفت ،ارائه شده است .با توجه به آنکه فاصله بافل مدور آويخته از کف مخزن  6سانتيمتر مي باشد و نتايج
ارائه شده در قسمت ارائه نتايج آزمايشگاهي همين فصل ،مي توان مشاهده نمود که حتي در مواردي که بافل مدور آويخته در
بخش ضربه اي سيال حضور نداشته باشد ،ايده ارائه شده ،کارايي دارد.

جدول  4-7بررسی حضور بافل مدور آويخته در بخش ضربه ای سیال

حضور بافل در
بخش ضربه ای

فاصله بافل از کف
مخزن ،سانتیمتر

ارتفاع بخش ضربه-
ای ،سانتیمتر

درصد ارتفاع
بخش متالطم

درصد ارتفاع
بخش ضربهای

ارتفاع سیال در
مخزن ،سانتیمتر

خیر

6

4.6

77

23

20

بله

6

27.5

45

55

50

بله

6

48.3

31

69

70
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فصل  -5جمع بندي
در اين رساله يک روش نوين جهت کاهش ارتفاع تالطم در مخازن داراي سقف شناور ،با استفاد از متصل نمودن بافل
مدور آويخته 1به سقف شناور ،ارائه شده است .نتايج حاکي از توانايي اين ايده جهت کاهش قابل توجه دامنه تالطم در مخازن
استوانه اي با سقف شناور ،هنگام زلزله است .آزمايشها با سه مقدار متفاوت  50 ،20و  70سانتيمتر براي ارتفاع مايع داخل
مخزن و در سه حالت بدون بافل ،با استفاده از بافل مدور آويخته با پهناي  7سانتيمتر و با استفاده از بافل مدور آويخته با پهناي
 11سانتيمتر تحت تحريکات هارمونيک و لرزه اي صورت گرفت .سپس بر اساس تابع پتانسيل سرعت و معادالت الگرانژ
روابط تحليلي مربوط به حرکت سقف شناور در دو حالت با و بدون بافل توسعه داده شد و با تهيه يک برنامه در محيط نرم
افزار متلب نتايج روابط تحليلي با نتايج آزمايشگاهي مقايسه گرديد .در ادامه نتايج بدست آمده از اين پژوهش در دو بخش
آزمايشي و تحليلي ارائه مي گردد .قبل از ارائه نتايج نهايي مطالعات ،ذکر چند نکته که از نظرات داوران محترم رساله در جلسه
دفاع نهايي با رتبه عالي دريافت شد ،ضروري مي باشد( :آقايان دکتر منصور ضيايي فر از پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و
مهندسي زلزله ،دکتر رحيم زاده از دانشگاه صنعتي شري ف ،دکتر حمزه شکيب از دانشگاه تربيت مدرس ،دکتر بسطامي از
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله)
•

در اين رساله ايده اي نوين جهت کاهش تالطم در مخازن سقف شناور هنگام زلزله ارائه شده است ،تحليل
ابعادي آزمايش مقياس شده ،با توجه به محدوديت هاي فيزيکي به صورت کامل امکان پذير نبوده ،بيشتر به
صورت هندسي مقياس انجام شده است و همانند اکثر تحقيقات به

روز دنيا ،بايد به صورت مقياس يک به يک2

آزمايش صورت گيرد تا بتوان کارايي سيستم را با تمام زوايا بررسي نمود .در مدل آزمايشگاهي نتايج نشان مي
دهند که ايده کارايي خوبي را مي تواند در صنعت جهت کاهش تالطم داشته باشد.
•

سقف شناور ،بافل مدور آويخته و مخزن در مطالعات صلب در نظر گرفته شده بودند ،که تامين اين صلبيت در
مدل تمام مقياس بايد بررسي شود.

• در مورد آزمايش تمام مقياس بايد به تحريک مخزن با زلزله هاي با زمان تناوب باال دقت ويژه نمود.
 -1-5نتايج مطالعات آزمايشگاهی
بر اساس بخش آزمايشگاهي مطالعه ميتوان نتايج زير را استخراج نمود:
• حضور بافل مدور آويخته در بخش ضربه اي سيال ،جهت کاهش پاسخ لرزه اي سقف بسيار موثر مي باشد.
ميانگين پاسخ هاي ارتفاع  50و  70سانتيمتر مايع درون مخزن حاکي از  85درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم
تحت تحريکات هارمونيک و  50درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم تحت اثر تحريکات لرزه اي مي باشد.
)Suspended Annular Baffle (SAB
Full Scale

1
2
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• حضور بافل مدور آويخته در قسمت تحتاني بخش تالطمي سيال نيز ميتواند در کاهش حداکثر دامنه تالطم
مفيد باشد .در پاسخ هاي آزمايش با ارتفاع  20سانتيمتربراي مايع درون مخزن ،ميانگين کاهش پاسخ تحت اثر
تحريکات هارمونيک  70درصد و تحت اثر تحريکات لرزه اي  20درصد مي باشد.
• در آزمايشهاي تحت اثر تحريکات هارمونيک مشاهده شد که با افزايش دامنه تحريک ،اثرات کاهشي سقف
شناور با بافل مدور آويخته ،اندکي کاهش مي يابد.
• حضور بافل مدور آويخته ،تاثير قابل توجهي در تغيير زمان تناوب مود اول حرکت سقف شناور ندارد.
• حضور سقف شناور سبب افزايش ميرايي بخش تالطمي سيال در حدود دو برابر مي شود.
• با حضور بافل مدور آويخته ،ميرايي بخش تالطمي سيال به صورت قابل مالحظه اي افزايش مي يابد.
• درصد کاهش حداکثر دامنه تالطم تحت تحريکات لرزه اي ،تابع ويژگي هاي تحريک لرزه اي اعمالي است.
• در مخازن الغر که نسبت ارتفاع به قطر آن بيشتر مي باشد ،استفاده از بافل مدور آويخته تاثير بهتر درکاهش
حداکثر دامنه تالطم دارد ،زيرا بخش ثابت اين مخازن داراي ارتفاع بيشتري مي باشد.
• با افزايش عرض بافل مدور آويخته از  7به  11سانتيمتر تحت تحريکات هارمونيک ،ميزان کاهش پاسخ به
صورت ميانگين ،از  75به  86درصد و تحت تحريکات لرزه اي از  35به  43درصد رسيد.
• استفاده از بافل مدور آويخته ،چرخش آزادانه سقف 1را نيز به صورت قابل مالحظه اي کاهش مي دهد.
• با توجه به نتايج آزمايشها ميتوان گفت که اثر مثبت استفاده از بافل مدور آويخته تنها به مخازن استوانه اي با
سقف شناور محدود نميشود ،در واقع در تمام مواردي که تالطم داراي اثرات منفي مي باشد ،مانند مخازن
مرتفع يا مخازن سرباز ،استفاده از يک المان شناور روي سطح و دوختن آن به بافل مدور آويخته ،ميتواند
اثرات مفيدي در کاهش دامنه تالطم داشته باشد.
 -2-5نتايج مطالعات تحليلی
بر اساس مطالعات بخش تحليلي ،نتايج زير قابل ذکر مي باشند:
• در حالت بدون بافل مدور آويخته ،تحت اثر تحريکات هارمونيک ميانگين قدر مطلق خطاي روش تحليلي
تقريبا  4.5درصد و تحت اثر تحريکات لرزه اي تقريبا  9درصد مي باشد.
• در حالت با بافل مدور آويخته  7سانتي ،تحت اثر تحريکات هارمونيک ميانگين قدر مطلق خطاي روش تحليلي
تقريبا  4درصد و تحت اثر تحريکات لرزه اي تقريبا  8.5درصد مي باشد.
• در حالت با بافل مدور آويخته  11سانتي ،تحت اثر تحريکات هارمونيک ميانگين قدر مطلق خطاي روش تحليلي
تقريبا  5درصد و تحت اثر تحريکات لرزه اي تقريبا  7.5درصد مي باشد.
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• در حاالت بدون بافل ميزان ميرايي ويسکوز معادل براي سيستم سيال و سقف در دو حالت هارمونيک و لرزه
اي به ترتيب  2و  4درصد بوده است .علت باالبودن اين پارامتر در حالت لرزه اي ،دامنه بزرگتر حرکت و نتيجه
آن تماس بيشتر سقف با ديواره و افزايش تاثير اصطکاك ناشي از آن مي باشد.
• ميرايي ناشي از مقاومت سيال در حالت سقوط آزاد بافل 𝑝𝑜𝑟𝐷𝐶 با افزايش عرض بافل مدور آويخته از  7به 11
سانتيمتر (حدود  57درصد افزايش) حدود  25درصد افزايش مي يابد ،در حاليکه اين ميرايي 𝑔𝑎𝑟𝐷𝐶 در حرکت
به سمت باالي بافل حدود  87درصد افزايش مي يابد.
• افزايش عرض بافل از  7به  11سانتيمتر (حدود  57درصد افزايش) به صورت ميانگين در تمامي حاالت
تحريکات هارمونيک و لرزه اي ،باعث کاهش حدود  20درصد در دامنه بيشينه تالطم مي گردد.
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 -3-5پيشنهادات
در راستاي تکميل فعاليت هاي انجام شده دراين پژوهش ،اقدامات زير پيشنهاد مي شوند:
• بررسي اثر انعطاف پذيري بافل مدور آويخته و سقف شناور
• بررسي تاثير افزايش جرم بافل در رفتار تالطمي سقف (تا جايي که در شناوري سقف خللي وارد نشود)
• بررسي هندسه بافل (هندسه لبه  ،وجود سوارخ در سطح بافل)...،
• بررسي اثر انعطاف پذيري کابل هاي واسط سقف شناور و بافل مدور آويخته
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پيوست الف :منتخبی از نتايج تصويري آزمايش ها
آزمايش سقف شناور در ارتفاع  20سانتيمتر ،بدون بافل ،تحت تحريک زلزله چی چی

در اين بخش به ارائه تصاوير لحظه حداکثر دامنه تالطم مربوط به آزمايش تحريک مخزن محتوي سيال به ارتفاع 20
سانتيمتر ،بدون بافل ،تحت اثر تحريک زلزله چي چي 1مي پردازيم.

شکل  0-1شروع آزمايشWR20WOBchichi

شکل  0-2ارتفاع سقف در لحظه شروع آزمايش  19.25سانتیمتر از ديدگاه دوربین دوم

Chichi
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شکل  0-3لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار اول تحريک 27 ،سانتیمتر

شکل  0-4ارتفاع سقف در لحظه شروع آزمايش  20سانتیمتر از ديدگاه دوربین چهارم

شکل  0-5لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار اول تحريک 28 ،سانتیمتر
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آزمايش سقف شناور در ارتفاع  20سانتيمتر ،با بافل به عرض  7سانتيمتر،تحت تحريک زلزله چی چی

در اين بخش به ارائه تصاوير لحظه حداکثر دامنه تالطم مربوط به آزمايش تحريک مخزن محتوي سيال به ارتفاع 20
سانتيمتر ،همراه با بافل به عرض  7سانتيمتر به ارتفاع  6سانتيمتر از کف مخزن ،تحت اثر تحريک زلزله چي چي  1پرداخته شده
است.

شکل  0-6شروع آزمايشWR20WB7chichi

شکل  0-7ارتفاع سقف در لحظه شروع آزمايش  20.5سانتیمتر از ديدگاه دوربین دوم

شکل  0-8لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار اول تحريک 26.5 ،سانتیمتر
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شکل  0-9لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار دوم تحريک 26.5 ،سانتیمتر

شکل  0-10لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار سوم تحريک 26.5 ،سانتیمتر

شکل  0-11ارتفاع سقف در لحظه شروع آزمايش  20.5سانتیمتر از ديدگاه دوربین چهارم

شکل  0-12لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،بار اول تحريک 27 ،سانتیمتر
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شکل  0-13لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،بار دوم تحريک 27 ،سانتیمتر

شکل  0-14لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،بار سوم تحريک 27 ،سانتیمتر

آزمايش سقف شناور در ارتفاع  20سانتيمتر ،با بافل به عرض  11سانتيمتر،تحت تحريک زلزله چی چی

در اين بخش به ارائه تصاوير لحظه حداکثر دامنه تالطم مربوط به آزمايش تحريک مخزن محتوي سيال به ارتفاع 20
سانتيمتر ،همراه با بافل به عرض  11سانتيمتر به ارتفاع  6سانتيمتر از کف مخزن ،تحت اثر تحريک زلزله چي چي 1پرداخته
شده است.

شکل  0-15شروع آزمايش WR20WB11chichiاز ديد دوربین دوم

Chichi
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شکل  0-16ارتفاع سقف در لحظه شروع آزمايش  19.5سانتیمتر از ديد دوربین دوم

شکل  0-17لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار اول تحريک 24.5 ،سانتیمتر

شکل  0-18لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار دوم تحريک 25 ،سانتیمتر

شکل  0-19لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار سوم تحريک 25 ،سانتیمتر
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شکل  0-20لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار اول تحريک 13.5 ،سانتیمتر

شکل  0-21لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار دوم تحريک 13.5 ،سانتیمتر

شکل  0-22لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار سوم تحريک 13.5 ،سانتیمتر

جهت ثبت نتايج مربوط به آزمايشات تحت اثر زلزله در جداول نهايي ،با توجه به آنکه تحريک زلزله سه بار به مخزن
اعمال شده است ،ابتدا ميانگين حداکثر پاسخ (دامنه مثبت ارتفاع تالطم) در سه تحريک يکسان پي در پي از ديدگاه دوربين
دوم بدست آمد ( ،)ave maxسپس ميانگين حداقل پاسخ (دامنه منفي ارتفاع تالطم) در سه تحريک يکسان پي در پي از
ديدگاه دوربين دوم بدست آمد ( )ave minو در نهايت ماکزيمم اين دو عدد در جداول فصل چهارم گزارش شده است.
منظور از لغت پاسخ در متن نوشته شده زير تصاوير فوق ،تفاضل ارتفاع قرار گيري سقف شناور در لحظه اوج تالطم نسبت به
ارتفاع سقف شناور در لحظه شروع تحريک مي باشد (شکل .)0-16

کاهش تالطم در مخازن استوانه اي داراي سقف شناور در برابر زلزله با استفاده از جاذبهاي انرژي

شکل  0-23شروع آزمايش WR20WB6R11chichiاز ديد دوربین چهارم

شکل  0-24لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،بار اول تحريک 25 ،سانتیمتر

شکل  0-25لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،بار دوم تحريک 25.5 ،سانتیمتر

شکل  0-26لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،بار سوم تحريک 25 ،سانتیمتر
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شکل  0-27لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار اول تحريک 14 ،سانتیمتر

شکل  0-28لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار دوم تحريک 13.5 ،سانتیمتر

شکل  0-29لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار سوم تحريک 13.5 ،سانتیمتر

آزمايش سقف شناور در ارتفاع  50سانتيمتر ،بدون بافل ،تحت تحريک هارمونيک با فرکانس  0.93هرتز

در اين بخش به ارائه تصاوير لحظه حداکثر دامنه تالطم مربوط به آزمايش تحريک مخزن محتوي سيال به ارتفاع 50
سانتيمتر ،همراه با بافل به عرض  7سانتيمتر به ارتفاع  6سانتيمتر از کف مخزن ،تحت اثر تحريک هارمونيک با فرکانس 0.93
هرتز پرداخته شده است.
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شکل 0-30لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  2میلی متر و فرکانس  093.هرتز 60 ،سانتیمتر
WR50WOBharmoonic

شکل 0-31لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  2میلی متر و فرکانس  093.هرتز 39.5 ،سانتیمتر
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شکل 0-32لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و فرکانس  093.هرتز 65 ،سانتیمتر

شکل 0-33لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و فرکانس  093.هرتز 34 ،سانتیمتر

شکل 0-34لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  8میلی متر و فرکانس  093.هرتز 69.5 ،سانتیمتر

شکل 0-35لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  8میلی متر و فرکانس  093.هرتز 28.5 ،سانتیمتر
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شکل 0-36لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  2میلی متر و فرکانس  093.هرتز 60 ،سانتیمتر

شکل 0-37لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  2میلی متر و فرکانس  093.هرتز 39.5 ،سانتیمتر

شکل 0-38لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و فرکانس  093.هرتز 65 ،سانتیمتر

شکل 0-39لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و فرکانس  093.هرتز 34 ،سانتیمتر

کاهش تالطم در مخازن استوانه اي داراي سقف شناور در برابر زلزله با استفاده از جاذبهاي انرژي
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شکل 0-40لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  8میلی متر و فرکانس  093.هرتز 70 ،سانتیمتر

شکل 0-41لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  8میلی متر و فرکانس  093.هرتز 29 ،سانتیمتر

آزمايش سقف شناور در ارتفاع  50سانتيمتر ،با بافل به عرض  7سانتيمتر ،تحت تحريک هارمونيک با فرکانس 0.93
هرتز

در اين بخش به ارائه تصاوير لحظه حداکثر دامنه تالطم مربوط به آزمايش تحريک مخزن محتوي سيال به ارتفاع 50
سانتيمتر ،همراه با بافل به عرض  7سانتيمتر به ارتفاع  6سانتيمتر از کف مخزن ،تحت اثر تحريک هارمونيک با فرکانس 0.93
هرتز پرداخته شده است.

شکل  0-42لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  2میلی متر و فرکانس  093.هرتز 51.5 ،سانتیمتر با بافل 7
سانیمتری WR50WB7harmoonic
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شکل 0-43لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  2میلی متر و فرکانس  093.هرتز 48.5 ،سانتیمتر با بافل 7
سانیمتری

شکل 0-44لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و فرکانس  093.هرتز 52.5 ،سانتیمتر

شکل 0-45لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و فرکانس  093.هرتز 47.5 ،سانتیمتر
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شکل 0-46لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  8میلی متر و فرکانس  093.هرتز 54.5 ،سانتیمتر

شکل 0-47لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  8میلی متر و فرکانس  093.هرتز 45 ،سانتیمتر

شکل 0-48لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  2میلی متر و فرکانس  093.هرتز 51.5 ،سانتیمتر

شکل 0-49لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  2میلی متر و فرکانس  093.هرتز 48.5 ،سانتیمتر
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شکل 0-50لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و فرکانس  093.هرتز 52.5 ،سانتیمتر

شکل 0-51لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و فرکانس  093.هرتز 47.5 ،سانتیمتر

شکل 0-52لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  8میلی متر و فرکانس  093.هرتز55 ،سانتیمتر

شکل 0-53لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  8میلی متر و فرکانس  093.هرتز 45 ،سانتیمتر

کاهش تالطم در مخازن استوانه اي داراي سقف شناور در برابر زلزله با استفاده از جاذبهاي انرژي

133

آزمايش سقف شناور در ارتفاع  50سانتيمتر ،با بافل به عرض  11سانتيمتر،تحت تحريک هارمونيک با فرکانس 0.93
هرتز

در اين بخش به ارائه تصاوير لحظه حداکثر دامنه تالطم مربوط به آزمايش تحريک مخزن محتوي سيال به ارتفاع 50
سانتيمتر ،همراه با بافل به عرض  11سانتيمتر به ارتفاع  6سانتيمتر از کف مخزن ،تحت اثر تحريک هارمونيک با فرکانس 0.93
هرتز پرداخته شده است.

شکل 0-54لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  2میلی متر و فرکانس  093.هرتز 49 ،سانتیمتر
WR50WB11harmoonic

شکل 0-55لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  2میلی متر و فرکانس  093.هرتز 48 ،سانتیمتر

شکل 0-56لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و فرکانس  093.هرتز 34 ،سانتیمتر
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شکل 0-57لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و فرکانس  093.هرتز 48.5 ،سانتیمتر

شکل 0-58لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  8میلی متر و فرکانس  093.هرتز 53 ،سانتیمتر

شکل 0-59لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین دوم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  8میلی متر و فرکانس  093.هرتز 46.5 ،سانتیمتر

شکل 0-60لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و فرکانس  093.هرتز 51 ،سانتیمتر
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شکل 0-61لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  2میلی متر و فرکانس  093.هرتز 49 ،سانتیمتر

شکل 0-62لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و فرکانس  093.هرتز 52 ،سانتیمتر

شکل 0-63لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  4میلی متر و فرکانس  093.هرتز 48.5 ،سانتیمتر
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شکل 0-64لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  8میلی متر و فرکانس  093.هرتز 52 ،سانتیمتر

شکل 0-65لحظه و مقدار حداقل پاسخ از ديد دوربین چهارم ،تحت تحريک هارمونیک با دامنه  8میلی متر و فرکانس  093.هرتز 46 ،سانتیمتر

آزمايش سقف شناور در ارتفاع  70سانتيمتر ،بدون بافل ،تحت تحريک زلزله  ،تحت تحريک زلزله کوجايلی

1

در اين بخش به ارائه تصاوير لحظه حداکثر دامنه تالطم مربوط به آزمايش تحريک مخزن محتوي سيال به ارتفاع 70
سانتيمتر ،بدون بافل ،تحت اثر تحريک زلزله پرداخته شده است.

شکل  0-66ارتفاع سقف در لحظه شروع آزمايش  70سانتیمتر از ديد دوربین دوم WR70WOBkocaeli

Kocaeli

1
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شکل  -0-67لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار اول تحريک 82.5 ،سانتیمتر

شکل  0-68لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار دوم تحريک 82.5 ،سانتیمتر

شکل  0-69لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار سوم تحريک 82 ،سانتیمتر

شکل  0-70ارتفاع سقف در لحظه شروع آزمايش  70سانتیمتر از ديد دوربین چهارم
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شکل  0-71لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،بار اول تحريک 82 ،سانتیمتر

شکل  0-72لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،بار دوم تحريک 82.5 ،سانتیمتر

شکل  0-73لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،بار سوم تحريک 81.5 ،سانتیمتر
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آزمايش سقف شناور در ارتفاع  70سانتيمتر ،با بافل به عرض  7سانتيمتر ،تحت تحريک زلزله کوجايلی

در اين بخش به ارائه تصاوير لحظه حداکثر دامنه تالطم مربوط به آزمايش تحريک مخزن محتوي سيال به ارتفاع 70
سانتيمتر ،همراه با بافل به عرض  7سانتيمتر به ارتفاع  6سانتيمتر از کف مخزن ،تحت اثر تحريک زلزله کوجايلي پرداخته شده
است.

شکل  0-74ارتفاع سقف در لحظه شروع آزمايش  70سانتیمتر از ديد دوربین دوم WR70WB7kocaeli

شکل  0-75لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار اول تحريک 76.5 ،سانتیمتر

شکل  0-76لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار دوم تحريک 76 ،سانتیمتر
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شکل  0-77لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار سوم تحريک 76 ،سانتیمتر

شکل  0-78ارتفاع سقف در لحظه شروع آزمايش  70سانتیمتر از ديد دوربین دوم

شکل  0-79لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین دوم ،بار اول تحريک 76 ،سانتیمتر
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شکل  0-80لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،بار دوم تحريک 76.5 ،سانتیمتر

شکل  0-81لحظه و مقدار حداکثر پاسخ از ديد دوربین چهارم ،بار سوم تحريک 76 ،سانتیمتر
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آزمايش سقف شناور در ارتفاع  70سانتيمتر ،با جابه جايی اوليه  25سانتيمتر جهت برداشت زمان تناوب

در شکل هاي زير تصاوير مربوط به آزمايش اندازه گيري زمان تناوب تالطم در مخزن داراي سقف شناور با ارتفاع آب 70
سانتيمتر ارائه شده است.

شکل  0-82شروع آزمايش ارتعاش آزاد مربوط به ارتفاع  70سانتیمتر از ديد دوربین دوم FVWR70WB7

شکل  0-83اعمال جابجايی اولیه  25سانتیمتر در آزمايش ارتعاش آزاد ارتفاع  70سانتیمتر ،از ديد دوربین دوم

شکل  0-84اعمال جابجايی اولیه  25سانتیمتر در آزمايش ارتعاش آزاد ارتفاع  70سانتیمتر ،از ديد دوربین دوم

در آزمايش ارتعاش آزاد ،ابتدا سقف از ارتفاعي مشخص ( 25سانتيمتر) رها شده و سپس فاصله زماني دو اوج پي درپي
پس از برخورد سقف با سيال ،به عنوان زمان تناوب ارتعاش آزاد سقف ،اندازه گيري شد .نتايج آزمايشاتي که در اين فصل
نحوه انجام آن ها توضيح داده شد ،در فصل چهارم ارائه شده است.
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پيوست ب :گزارش بازديد از مخازن سقف شناور
بازديد از مخازن نفتی سقف شناور در حال بهره برداري جزيره خارگ
در راستاي پروژه تحقيقاتي جايگزين خدمت سربازي و گسترش رابطه صنعت با دانشگاه و تعريف پروژههاي پژوهشي
در پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ،تيمي متشکل از آقايان محمود حسيني رييس گروه شريانهاي حياتي
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ،علي سردار از کارشناسان پژوهش اداره پژوهش و توسعه ،اميرحسين سرور
(به عنوان نخبه وظيفه) و سيد رضا حسيني (به عنوان نخبه وظيفه) در تاريخ  11و  12اريبهشت  1389از جزيره خارگ بازديد
نمودند .در ادامه شرح مختصري از بازديد ارائه ميشود:
با هماهنگي حراست جزيره و همراهي کارشناسي از اداره مهندسي ساختمان ،جناب آقاي مهندس افکار بازيد از مخازن
نفتي در حال ساخت و در حال بهرهبرداري به عمل آمد .در شکل  1-6نماهايي از ابعاد مخزن در حين بازديد نشان داده شده
است.
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بازيد از مخزن در حال ساخت (مخزن شماره  )38واقع در جزيره خارگ
مخزن شماره  38با ظرفيت يک مليون بشکه در تاريخ  11و  12اريبهشت  1389در جزيره ساخته شد که در شکل 2-6
نشان داده شده است .در مرور مدارك طراحي اين مخزن غولآسا ديده شد که سقف اين مخزن توسط نرمافزار  SAPمدل-
سازي شدهاست .اين تحليل استاتيکي بوده و سيال زير سقف با فنر مدل شدهاست .اين موضوع شبهات بسياري را در زمينهي
نحوي طراحي اين سقفها و در نتيجه عملکرد واقعي آنها در زمين لرزه ايجاد مي نمايد .هر بشکه نفت معادل با  159ليتر
است ،بنابراين هر مخزن معادل با  159000000ليتر و يا  159000مترمکعب ظرفيت دارد.

شکل  0-2نمای داخلی از مخزن يک میلیون بشکهای شماره  38در حال ساخت در بازديد از مخازن با سقف شناور جزيرهی خارگ

با توجه به توضيحات مهندس افکار ،مخازن بر اساس شتاب مبناي طرح  0.4Gطراحي شدهاند .قطر مخزن در حال سخت
شماره  109 ،38متر ،ارتفاع آن  17.5متر و سقف آن شناور ،از نوع  Double Deckميباشد .جهت ساخت مخزن ابتدا خاك
برداري کرده تا به خاك مناسب و با استحکام کافي برسند .سپس بر اساس نياز و نوع خاك محل ابتدا  Sub Baseريخته و
سپس  BASEمي ريزند .جهت زهکش کف مخزن دانه هاي بادامي در اليه اول و در اليه دوم دانه هاي ماسه اي جهت
زهکشي کف مخزن ريخته مي شود .ورق هاي پو شش کف مخزن بر روي اليه هاي ماسه اي قرار مي گيرند که از اعوجاج
کف مخزن جلوگيري شود .کف مخزن با شيبي کمتر از يک درصد (تقريباً معادل  0/8در صد) براي زهکش آب شيب بندي
ميشود ،به نحوي که ارتفاع مرکز مخزن از جداره ها  45سانتيمتر باالتر قرار ميگيرد .الزم به ذکر است که نفت خام حاوي 3
درصد آب شور ميباشد که از دريچه هايي که در شکل  0-3نشان داده شدهاند ،پس از نفت گيري مخزن خارج ميشود.
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شکل  0-3دريچه خروجی آب از جداره های مخزن

در مخازن با احجام کم ،لوله هاي ورودي از جداره  ،Shellبه مخزن وارد و از آن خارج ميشوند ،اما در مخازن با ظرفيت
يک ميليون بشکه ،اين ورودي و خروجي ها از کف مخزن صورت ميگيرند .علت اين امر جلوگيري از تشکيل شدن رسوب
در کف مخزن ميباشد .شکل  0-4محل ورود و خروج اين لولهها را به مخازن نشان ميدهد .جداره هاي ديواره بتني نشان
داده شده در شکل  0-4به خاطر جلوگيري از يون کلر عايق بندي مي شود.

شکل  0-4حوضچه های ورودی و خروجی لوله ها به مخازن

بر روي بستر مناسب جهت احداث مخزن ابتدا يک حلقه  Ringبتني به عرض  40الي  70و ارتفاع  90سانتي متر ايجاد
ميشود که در آن ميلگردهايي به قطر  32ميليمتر قرار ميگيرد .بر روي اين حلقه بتني يک اليه بتن به نام بتن مگر با ارتفاع 1
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سانتيمتر ريخته مي شود تا بستر مناسب جهت احداث ورقها آماده شود .ابعاد صفحه هاي جداره مخزن که بر روي اين حلقه
بتني قرار ميگيرند برابر با  12/5در  2/5متر ميباشند که در شکل  0-5نشان داده شدهاند .جهت جوش اين ورق ها از جوش
هاي نفوذي با استحکام بيشتر از خود ورق ها استفاده ميشود .قبل از جوشکاري لبه صفحات کامال به صورت  45درجه بريده
ميشوند.

شکل  0-5نمايی از پوسته مخزن که نشان دهنه ابعاد ورقهای مخزن میباشد

در چهار سمت جداره مخزن ،ورودي هايي با نام  Manholeجهت ورود و خروج نيروهاي انساني به مخزن براي سرويس
هاي الزم قرار گرفته است ،که در شکل  0-6با توجه به مقياس انساني ابعاد آن نشان داده شده است .ضخامت جوش هاي بين
صفحات دور  Manholeو جداره در شکل  0-7نشان داده شده است .اين ضخامت تقريباً برابر با  6سانتي متر ميباشد.

شکل  0-6ورودی آدم رو  MAHOLEدر جداره مخزن
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شکل  0-7ضخامت جوش صفحات تقويت کننده به جداره مخزن جهت احداث MANHOLE

داخل مخزن در محاذات (روبروي) دريچه خروجي آب که در شکل  0-3نشان داده شد ،چاهکي  Sumpجهت جمع
آوري آب شور کف مخزن در نظر گرفته شده است ،آب به صورت سيستم سيفون بدون اعمال نيروي خارجي از اين چاهکها
تخليه ميشود.
سقف مخازن شناور در سه نوع طراحي و اجرا ميشود:
 -1سقفهاي ثابت با يک جداره SINGLE DECK
 -2سقف هاي دو جداره DOUBLE DECK
 -3سقف ها با قطعات کمک کننده شناوري PONTOON

سقف مخزن شماره  38از نوع  Double Deckمي باشد .در مراحل اوليه ساخت ،سقف اين مخازن بر روي پايه هاي
موقت قرار مي گيرد تا عمليات هاي الزم جهت ساخت سقف انجام شود ،اين عمل در اصطالح درختکاري ناميد ميشود .سپس
از سوراخ هايي که داخل سقف در نظر گرفته شدهاند ،پايههايي به نام  Legرد ميشوند و اين پايه ها همراه با سقف مخزن باال
و پايين مي روند ،به نحوي که هنگام سرويس مخزن سقف در ارتفاع تقريباً دو مترونيم و درهنگام خالي کردن مخزن سقف
حداقل تا ارتفاع يک و نيم متر پايين ميآيد.
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شکل  0-8قرار گرفتن مخزن بر روی پايه هايی به نام درخت (عملیات مرسوم به درختکاری)

شکل  0-9قرار گرفتن سقف تاج شکل مخزن بر روی پايه های سقف LEG

شکل 0-10سوراخ های تعبیه شده در سقف جهت گذراندن پايههاLEG
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سقف مخزن که در شکل  0-9تصوير آن توسط مهندس افکار برروي ديواره مخزن نشان داده شده است (ايشان در اين
شکل در حال توضيح در مورد سقف مخازن نفتي مي باشند) ،در واقع يک سازه ميباشد که شامل صفحات  Lowerو Upper
مي باشد .بين دو صفحه بااليي و پاييني حلقه هايي به نام  Rimوجود دارد ،بين اين حلقه ها با صفحاتي به نام Compart

جداسازي شده است (ضخامت اين صفحات  5ميلي متر ميباشد) ،در اين حالت سقف به شکل النه زنبور ميشود ،در اين
صورت هنگامي که نفت به داخل سقف شناور وارد شود ،تنها وارد يک النه زنبوري ميشود و دراين صورت ديگر نفت به
النه هاي کناري منتقل نميشود و از غرق شدن سقف جلوگيري ميشود .در واقع اين  Compartها به صورت يکسري
جداکننده  Dividerدر سقف عمل ميکنند .در واقع اگر از ورود نفت توسط اين جداکنندهها جلوگيري نشود ،بعد از مدتي
سقف در نفت غرق مي شود( .زيرا جرم آن بواسطه ورود سيال به آن افزايش مي يابد)
سازه سقف شامل موارد ذکر شده ،در شکل  0-11نشان داده شده است .جهت پايداري سقف در آن المانهاي خرپايي
نصب ميشود( .به صورت  . )Trussسازه سقف تحت نيروهاي مطرح شده در نرم افزار  SAPمدل مي شود و تحت بحراني
ترين حالت که در دو سلول (خن) کنار هم نفت وارد شود ،به نحوي که بتوانند اين نيروها و همچنين نيروهاي ناشي از خأل
،تغيير شکل ،تغيير حرارت و شناوري سقف را تحمل کنند ،طراحي ميشوند.

شکل  0-11سقف شناور شامل جداکننده ها و سلول ها (خن)

فاصله بين جدار خارجي مخزن و ديواره داخلي مخزن با پرکننده هايي به نام  Tube Sealپر ميشود ،اين فاصله 20
سانتيمتر مي باشد که در شکل  0-12نشان داده شده است .شايان ذکر است در صورتيکه بخواهيم در فعاليت هاي آزمايشگاهي
براي مثال با مقياس  1به  100مخزن را مدل نماييم ،اين فاصله معادل با  2ميلي متر مي شود ،که رعايت دقت در اين مقياس
بسيار سخت مي باشد .بنابراين در مدلسازي آزمايشگاهي بيش از هر چيز به تمهيدات مربوط به اجرايي بودن مدل دقت مي
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نماييم و سپس در نرم افزار هاي عددي به راستي سنجي نتايج مي پردازيم و سپس نتايج بدست آمده را به مخازن با مقياس
واقعي تعميم مي دهيم.

شکل  0-12فاصله بین ديواره خارجی سقف مخزن و جدار داخلی مخزن که با  Tube sealپر میشود

دو ميله بلند که حد فاصل سقف مخزن و ديواره داخلي مخزن ميباشند ،از جابه جايي سقف و ضربه سقف به ديواره
داخلي مخزن جلوگيري ميکنند .يکي از اين ميله ها به نام  Anti rotationو ديگري به نام  Guide Poleمي باشد .همانطور
که در شکل  0-13نشان داده شده است Anti rotation ،از حرکت هاي گردشي (مماسي) يا در واقع حرکت Vortexسقف
جلوگيري کرده و  Guide Poleاز حرکات جانبي (شعاعي) سقف مخزن و برخورد آن با ديواره جلوگيري مي نمايد .اين
حرکات بواسطه نيروي باد و زلزله و حرکت بار هاي زنده بر روي سقف ايجاد مي شوند .در واقع  GUIDE POLEهمانند
يک کنسول گيردار عمل مي کند و نقش ميراکننده ضربه سقف به ديواره را خواهد داشت.
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شکل  0-13میلههای نگهدارنده ضربه سقف در دوجهت دورانی و عمودی

شکل  0-14استفاده از  guide poleجهت بهره برداری و نچسبیدن سقف به جداره ها (محسن سلطانی ،حسین زينلی ،ساخت مخازن سقف شناور)
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از نظر مهندس افکار هنگام زلزله حرکت هاي مايع نفتي به دليل وجود اصطکاك بين ذرات جامد نفت  Slugسبب
ايجاد گرما شده و نفت گرم شده که استعداد شعله ور شدن را دارد در مجاورت هوا آتش ميگيرد .از نظر دکتر محمود حسيني
اگر بتوانيم بين سقف و ديواره داخلي يک اليه تشکيل بدهيم که بتواند همراه با سقف باال و پايين برود و از وارد شدن اکسيژن
به نفت جلوگيري کند ،در اين صورت ميتوان از آتش سوزي جلوگيري نمود .البته در پاسخ ،مهندس افکار مطرح کردند که
اين اليه دراثر تماس با مواد نفتي  Slugپس از مدتي خشک و شکننده ميشود و در عمل کاربردي نخواهد بود .از نظر مهندس
افکار بهترين راه جهت جلوگيري از آتش سوزي درهنگام زلزله آن است که هنگام شروع زلزله سنسورهاي حساس حرکت
زمين را در ابتدا تشخيص داده و بالفاصله بر روي سقف  Foamتزريق کنند .از نظر کارمندان اداره عمليات علت آتش سوزي
برخورد سقف با  shellو ايجاد جرقه مي باشد .در نظر آن ها ضربه هايي که در هنگام سرويس به سقف وارد مي شود ،از
نيرويي که هنگام زلزله به سقف وارد مي شوند ،بيشتر است؟!
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بازديد از پااليشگاه نفت تهران
مورخ  931213بوسيله هماهنگي هاي که توسط دکتر عشقي (عضو هيئت علمي پژوهشگاه زلزله زلزله) انجام شد،
بازديدي از پااليشگاه نفت تهران صورت گرفت .به گفتۀکي از افراد راهنما ،در طول  2000کيلومتر نفت از جنوب (اهواز) با
استفاده از لوله هاي انتقال به پااليشگاه منتقل مي شود .يکي از مشکالت اصلي پااليشگاه نفت تهران آن است که در بافت
ش هري قرار دارد (باقر آباد ،شهر ري) و به صورت شبانه روزي مشغول فعاليت است .جهت مقاوم سازي المان هاي موجود در
آن مي بايست در اکثر موارد حين بهره برداري مقاوم سازي صورت پذيرد .به گفته مدير قسمت فني مهندسي پااليشگاه نفت
تهران ،در زلزله ترکيه علت اصلي آتش سوزي ه ا و خسارات وارده ،رفتار نامناسب سقف مخازن نفتي با سقف شناور بوده
است .عمر مخازن در اين پااليشگاه همانند مخازن واقع در جزيره خارگ بعضا به  50سال مي رسد .اين مخازن با آيين نامه
 APIطراحي شده اند .روزانه  250000مترمکعب در پااليشگاه نفت خام پااليش مي شود 125000 .مترمکعب قسمت شمالي
و  125000مترمکعب قسمت جنوبي .به بيان ديگر در پااليشگاهي که  24ساعته مشغول به کار است 24 ،ساعته بهره برداري،
تعمير و نگه داري انجام مي شود.
پااليشگاه نفت تهران داري مخازني با قطر تقريباً  63متر و ارتفاع  14تا  15متر مکعب مي باشد با ظرفيت تقريبا 300000
هزار بشکه همچنين مخازن با همان ارتفاع اما به قطر  80متر به ظرفيت  500000بشکه که در مقايسه با مخازن يک ميليون بشکه
اي جزيره خارگ کوچکتر هستند.

شکل  0-15نمايی از سقف شناور مخزن  300000بشکه ای همراه با نردبان دسترسی به سقف ،واقع در پااليشگاه نفت تهران
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شکل 0-16تصاويری از مخازن  300000بشکه ای همراه با نردبان دسترسی به سقف از نمای بیرونی ،واقع در پااليشگاه نفت تهران
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پيوست ج :برنامه متلب حل معادله ديفرانسيل مرتبه دو به
روش رانگ کوتا
جهت حلمعادله  0-1با استفاده از روش رانگ کوتا ،به نحوي که در ادامه ارائه شده است اقدام ميکنيم[.]53
معادله 0-1

)𝑡(𝐹 = 𝑢𝑘 𝑚𝑢̈ + 𝑐𝑢̇ +
معادله 0-2

𝑥̇ 1 = 𝑥2
𝑢 = 𝑥1
1
{ → ̇𝑢 = 𝑥{
2
) 𝑥̇ 2 = (𝐹 (𝑡) − 𝑐𝑥2 − 𝑘𝑥1
𝑚
معادله 0-3

1 𝑥1 0
𝑐
− 𝑚] [𝑥2 ]+[0

0
)𝑡(𝐹 0
] []
𝑚 1
در روش رانگ کوتا با استفاده از پاسخ گام ) nبه صورت 𝑛𝑢 و

0
̇𝑥
𝑘 𝑋𝑑𝑜𝑡 (𝑥1 . 𝑥2 . 𝑡) = [ 1 ] = [−
𝑥̇ 2
𝑚

𝑛 ̇𝑢 يا به عبارت ديگر 𝑛 𝑥1و 𝑛 (𝑥̇ 2پاسخ گام

بعدي  𝑢𝑛+1و  𝑢̇ 𝑛+1با استفاده از معادالت زير ،بدست مي آيد:
خواهيم داشت:
معادله 0-4

) 0 𝐹(𝑡0
] 𝑛 []
𝑚 1

1 𝑥1𝑛 0
𝑐
− 𝑚] [𝑥2𝑛 ]+[0

0
𝑛𝑥1
𝑘11
𝑘 ] = 𝑥𝑑𝑜𝑡 ([𝑥 ] , 𝑡𝑛 ) = [−
𝑘21
𝑛2
𝑚

[ = 𝐾1

معادله 0-5

0
0
])𝑡𝑑 ] [𝐹(𝑡𝑛 +
2
1
𝑚

𝑘 1
𝑡𝑑
𝑛𝑥1
𝑘21
) ] = 𝑥𝑑𝑜𝑡 ([𝑥 ] + [ 11 ] , 𝑡𝑛 +
𝑘22
𝑛2
2 𝑘21
2
0
1
𝑡𝑑
𝑥
𝑐 ] ([ 1𝑛 ] + [𝑘11 ]) + [0
𝑘 [ =
𝑛𝑥2
−
−
0
2 𝑘21
𝑚
𝑚

[ = 𝐾2

معادله 0-6

𝑘 1
𝑡𝑑
𝑛𝑥1
𝑘
) 𝐾3 = [ 31 ] = 𝑥𝑑𝑜𝑡 ([𝑥 ] + [ 21 ] , 𝑡𝑛 +
𝑘32
𝑛2
2 𝑘22
2

0
0
])𝑡𝑑 ] [𝐹(𝑡𝑛 +
2
1
𝑚

1
𝑡𝑑
𝑥
𝑐 ] ([ 1𝑛 ] + [𝑘21 ]) + [0
𝑛𝑥2
−
0
2 𝑘22
𝑚

0
𝑘 [=
−
𝑚

معادله 0-7

1
𝑛𝑥1
𝑘31
𝑐
− 𝑚] ([𝑥2𝑛 ] + 𝑑𝑡 [𝑘32 ]) +

0
𝑛𝑥1
𝑘
𝑘 1
𝑘 𝐾4 = [ 41 ] = 𝑥𝑑𝑜𝑡 ([𝑥 ] + 2 [ 31 ] , 𝑡𝑛 + 𝑑𝑡) = [−
𝑘42
𝑘32
𝑛2
𝑚
0
) 𝑡(𝐹 0 0
[
] ] [ 𝑛+1
0 1
𝑚
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معادله 0-8
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)𝑥1(𝑛+1
𝑘 𝑥1𝑛 1
𝑘
𝑢
𝑘
𝑘
̇𝑥[ = ] [
)] ] = [𝑥̇ ]+6([ 11 ]+2[ 21 ]+2[ 31 ]+[ 41
̇𝑢
𝑘
𝑘
𝑘
𝑘42
)1(𝑛+1
𝑛1
21
22
32

در معادالت فوق ،ماتريس ها با حروف بزرگ التين نشان داده شده اند.
در ادامه برنامه متلب رانگ کوتا (در راستاي حل يک معادله ارتعاش آزاد سيستم يک درجه آزاد با جرم 1کيلوگرم،
سختي  10نيوتن بر متر ،ميرايي  5درصد با جابه جايي اوليه  01متر ،با استفاده از منطق نوشتاري معادالت فوق ،ارائه شده است.
از اين برنامه به عنوان يک زير برنامه ،در برنامه اصلي ،جهت حل معادله ديفرانسيل غيرخطي تالطم ،در برنامه اصلي پايان نامه
استفاده شده است.
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MATLAB Code:

clear all
clc
M=1;%Mass e.g Kg
K=100;%Stiifness e.g N/m
wn=sqrt(K/M);
T=2*pi/wn;
kissi=0.05;
C=2*M*wn*kissi;%Damping e.g N.sec/m
t=0:0.01:10;%step time
pt=sin(t)*0;%Ft excitation
pu=[0;1]*pt;
in=[.1;0];%e.g m
x=ode4u(@dxdt,t,in,pu,M,K,C);
disp=x(1,:);% khode motoghaer
velo=x(2,:);%moshtaghe marhale avale motoghayer
figure('Name','disp based on runge kutta
ode4u','NumberTitle','off')
plot(t,disp,'color','blue');
xlabel('Time (sec)');
ylabel('Disp (m)');
grid
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Abstract
Reducing the seismic sloshing in cylindrical storage floating roof
tanks subjected to earthquake by using energy dissipators
Sloshing is the oscillation of liquid because of excitations such as sudden motion and
acceleration induction, and due to this oscillation some forces and moments are exerted to the
container of the liquid or the structures inside the liquid. Sloshing causes damage to tanks during
earthquake. Various techniques have been used for reduction of sloshing, of which the major one
is using baffles. Single layer floating roof tanks have had remarkable losses due to recent
earthquakes, and this is while there and exist several ones of these oil tanks in Iran (only around
40 in Kharg island) and other parts of the world (1-million barrel tanks with 100 meters’ diameter
and 20 meters’ height). Regarding the several cases of fire in these tanks and sinking of their roofs
in past earthquakes, studying the seismic response of these tanks is of paramount importance
strategically and economically. Furthermore, most of the existing tanks in Iran are very old, and
in some cases it is more than 50 since the start of their operation. In the reference code of the US
for design of steel tanks it has stated that design of this type of tanks is out of the scope of that
code. Regarding these facts, the main goal of this projects is proposing a novel technique for
reducing the sloshing and preventing the floating roof from sinking or from fire. In the proposed
technique by using the inherent damping of the liquid trough installation of a suspended annular
baffle (SAB), which is located near the tank's bottom, it is tried to reduce the sloshing amplitude.
First, the efficiency of the proposed technique was evaluated by applying it to a test tank by
considering three different values for the liquid depth in it, once without SAB and once more with
it, subjected to both harmonic and seismic excitations. Then, the dynamic equations which govern
the sloshing phenomenon in a floating roof tank with and without SAB along were derived based
on Lagrange equations, by using velocity potential function and considering the liquid drag force.
It should be mentioned that in this formulation derivation the floating roof and the baffle were both
assumed to be rigid. In the next step, a computer program was developed in MATLAB
environment and by using it and doing many many cases of computations with modifications, and
comparing the test results with the analytical results, a good agreement was achieved between the
experimental and analytical values of the sloshing periods as well as the experimental and
analytical time histories of sloshing subjected to both harmonic and seismic excitations, in both
without and with SAB cases. The developed computer program can be used by the corresponding
engineering community for preliminary analyses for prediction of the sloshing amplitude in
cylindrical tanks. The results have shown that using the SAB reduces the maximum sloshing
amplitude around 40% in average. It can be concluded from comparison of analytical and
experimental results that with the existing nonlinearities due to the liquid damping and
complexities of the slackness of the holding strings of the SAB, as well as the different behavior
of the SAB in upward and downward motions, an average agreement of more than 95% for
harmonic excitations and more than 90% for seismic excitations is observed between the
experimental and analytical results.
Keywords: Earthquake induced sloshing in floating roof tanks, Suspended Annular Baffle
(SAB), Shaking table test, Convective damping ratio, Seismic passive control in cylindrical tank,
Swirling of the floating roof, Lagrange equations, Velocity potential function, Analytical solution
for sloshing.
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