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                                                                                                                   ١٣٨٣ نهمين کنفرانس ديناميک شاره ها، اسفند 

  مهندسي مکانيک بخش–دانشگاه شيراز 

بعد نريوي عمود بر امتداد باد  در حالت ساختمااي مهجوار مستطيلي شكل  طيف يب

 سازي شدة در پالن در الية مرزي جوي شبيه

 كالهدوز حممدي    امري      سر كله هوشيار امياين
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكدةفين                        نشكدة فين دانشگاه حمقق اردبيلياستاديار دا

 دانشگاه حمقق اردبيلي                                                                                                       
 

 

هاي ساختماين  ابزار اصلي مورد استفاده در اين مطالعه، مدل .پردازد  بلند مستطيلي در امتداد عمود بر باد ميهاي اين مقاله به حتليل  پاسخ ساختمان :چكيده

دهد كه هيچ پژوهش و حتقيقـي   بررسي در ادبيات فين نشان مي .هاي بلند منفرد وجود دارد بعد براي ساختمان چندين طيف نريوي عرضي يب .دنباش و تونل باد مي

بعد با در  از اين رو فقدان طيف نريوي عرضي يب .بعد با در نظر گرفنت اثر  مهجواري ساختمااي بلند مستطيلي اجنام نگرفته است  نريوي عرضي يبدر مورد طيف

ـ بعد ساختمااي بلند  طيف نريوي عرضي يبتوليد مهچون براي  مولفانجواري ساختمااي بلند  باعث شد كه  نظر گرفنت اثرمه   ا ديگرسـاختمااي   در جماورت ب

 مدل ساختماين مـستطيلي  ايبعد بر طيف نريوي عرضي يبدر اين مقاله  .دنباش ها براي طراحي اوليه ساختمااي بلند خيلي مفيد مي  اين مدل.مشابه اهتمام ورزند

و ١:٤ پـالن     ابعادنسبت  با واوي ساختمان اصليارتفاع ساختمااي جماور مس .در جماورت ساختمااي ديگر به دست آمده است١٢:٢:١بلند با نسبت ابعاد 

 .باشند مي ١:١,٥و١:٢,٥

 

 :مقدمه

اطمينان از اميين و قابليت اعتماد كاركرد اعضاء در يك ساختمان بلند در طول مدت وزش بادهاي شديد بر اساس استحكام و                      

هاي بلنـد   اي اصلي در ساختمان ياز از سيستم سازهن مقاومت و استحكام مورد .باشد  مي آاپذيري يكي از اهداف مهم طراحي خدمت

بنابر اين آنـاليز دينـاميكي    .باشد پذيري متاثر از شتاب نوساين طبقات باال مي  خدمتوهاي حاصل از باد وابسته بوده  معموالً به تنش

اي كارآمد و اقتصادي ضروري       ه و بدست آوردن يك سيستم ساز       آا ساختمااي بلند در معرض بادهاي شديد براي ارزيايب پاسخهاي        

 .باشد مي



اين طبيعت تصاديف باد بوسيلة چنـدين   .باشد هاي بلند به علت تصاديف بودن آن منحصر به فرد مي  بارگذاري باد در ساختمان

ـ  حتـت تـاثري جمموعـه    .پارامتر در حماسبه پاسخ ساختمااي بلند در برابر باد مورد توجه قرار گرفته است اي مـتغري،  اي از  نريوه

توان با  هاي بلند در امتداد باد را مي پاسخ ديناميكي ساختمان .دنلرزمي امتداد عمود بر آن هم در در جهت باد وهمهاي بلند،  ساختمان

اد نريوهاي عمود بر امتداد باد را نسبت به نريوهاي در امتد توان پيچيدگي مكانيسم با يك مقايسه، مي .بيين كرد يك دقت معقوالنه پيش

هـا در    تا به حال يك روش آناليز عمومي قابل دسترس براي حماسبه پاسخ سازه بگوييمكهبراي اثبات اين گفته مهني بس      باد، ثابت منود    

شامل ساختمااي ( هاي بلند اين در حايل است كه در بيشتر حاالت معيار اصلي براي طراحي سازه .باشد امتداد عمود بر باد موجود مني

 .باشد خ آا را در امتداد عمود بر باد ميپاس )بلند
 و ضريب فشار يـا نـريو   طول تالطم و شدت آن ,  باد متوسط سرعت   مانندها نيازمند اطالعايت      ارزيايب بارهاي باد روي سازه    

بـه صـورت   هر چند كه در تعدادي از كشورها بارگذاري باد  .هاي مناسب تا حدي به دست آورد نامه توان از آيني باشد، كه مي مي

ها منتشر شده، ويل اطالعات موجود در رابطه با پاسخ در             فرمول ارائه شده و كتاايي براي موضوع آثار باد بر روي ساختماا و سازه             

هاي بلنـد در جمـاورت        بعد ساختمان   باشد، اطالعات دربارة طيف نريوي عرضي يب        امتداد عمود بر باد ساختمااي بلند هنوز كايف مني        

 .باشد  هنوز در حد صفر ميي باال دست و پايني دست ساختماا وجود اي ديگر و آثار ناشي ازساختما

 .در بيشتر حاالت، مطالعات بر روي پاسخ طويل و عرضي ساختمان اصلي ناشي از وجود ساختمااي ديگر حمدود شده است

هاي طراحي كه بتواند طراح را در رسيدن به يك طـرح مطمـئن و                يايب به يك سري توصيه       براي دست   قبلي بنابر اين نتايج انتشار يافته    

حتقيق ارائه شده در اين مقاله يك حلقه زجنري اضـايف در   .باشد هاي بلند با حلاظ بارهاي باد كمك كند، كايف مني اقتصادي در ساختمان

 .باشد اين زمينه مي

 آن  و پاسخ عرضيقرار داده شده   شبيه سازي شدهيه مرزيمدل آئرواالستيك يك ساختمان بلند مستطيلي در تونل باد و در ال           

 . مستطيلي بلند ديگر  مورد بررسي قرار گرفته استاي ساختمادر جوار

هاي بلند در      كه پاسخ ساختمان   اند نشان داده    ترسيم گشته و نتايج     بعد با در نظر گرفنت اثر مهجواري          طيف نريوي عرضي يب   

  باشد در امتداد باد غالب ميامتداد عمود بر باد بر پاسخ 

ها، در امتداد باد مورد بررسي قرار گرفته اسـت و روش مـدوين                هاي موجود فقط پاسخ سازه      نامه  در آيني مهچنانكه گفته شد    

عمود براي حماسبه پاسخ ساختماا در امتداد عمود بر باد ارائه نشده است چه برسد به اثر ساختمااي مهجوار بر روي پاسخ در امتداد                        

هاي بلند با در نظر گرفنت اثر مهجواري  در اين مقاله، كوشش بر اين است كه يك روش براي حماسبه پاسخ عرضي ساختمان  .بر باد آا

 .ها وجود ندارد ساخته شود نامه ساختمااي بلند مستطيلي كه در آيني



 

 حنوة آزمايش

 :مدل باد

كه نشان دهنده بافت قسمتهاي مركـزي        ٠,٣٠ با ضريب منايي   ) زي شده اليه مرزي جوي شبيه سا    (د  در اين پژوهش مدل با    

         ..باشد باشد توليد گشته است و تغيريات آن در ارتفاع از كف تونل بر اساس فرمول زير مي  مي) زيادتراكمبا (شهرهاي بزرگ 

                                                          

V/V0=(Z/Z0) (١)                                                            ٠,٣٠ 

در مناطق داراي بافـت بـاز   و به ترتيب سرعت ميانگني و ارتفاع مرجع بوده و معموالً در  ده متر باالي زمني Z0 و V0 كه در آن

 .باشند  و ارتفاع موردنظر مي بادبه ترتيب سرعت ميانگنيZ و Vشوند و گريي مي اندازه

 :هاي ساختمان مدل

و ارتفـاع   ميليمتر٦٢,٥عرض ,ميليمتر١٢٥طول با پالين به  Stickبراي حتقيق حاضر از يك منونه مدل آئرواالستيك از نوع

 .باشد خصوصيات ديناميكي ساختمان مدل شده به صورت زير مي . ساختمان اصلي استفاده شده استشبيه سازي براي  ميليمتر٧٥٠

ركـت در   هرتزبراي ح ١٠,٨٧ مريايي حبراين، فركانس طبيعي      در صد    ١,٥، مريايي سازه    گرم بر متر مكعب    كيلو   ١٨٢جرمي حجمي 

مهچنني  .يها بر روي مدل ساختمان اصلي اجنام شده است گري  مهة اندازه .دبراي حركت در امتداد با هرتز١٢,٨٢امتداد عمود بر باد و 

براي مطالعه اثر   در پالن    ١:١,٥و١:٢,٥و  ١:٤ئرواالستيك اصلي و با نسبت ابعاد       از سه مدل ساختماين صلب با ارتفاع مساوي مدل آ         

 .استفاده شده استمهجواري 
 :تئوري

توان به صورت زير بدسـت        اگر سيستم باال حتت تاثري نريوهاي تصاديف قرار گريد طيف نريوي باد در امتداد عمود بر آنرا مي                 

  .آورد

SF(n)=K2Sy(n)/H2 (n)                                                                        (٢)         

 H2 (n)سخيت موثر مدل سـاختماين و   K هاي تراز بام ساختمان در امتداد عمود بر باد؛   طيف تغيري مكان  Sy(n)كه در آن 

 .باشد امپدانس مكانيكي مي



هاي عرضي باالي مدل ثبت شده، سپس با اسـتفاده از             يك، تغيري مكان  براي تعيني طيف نريوي بارهاي باد در مدل آئرواالست        

و يك كامپيوتر شخصي به دست  (FFT)بوسيلة تبديل سريع فوريه هاي تراز بام ساختمان در امتداد عمود بر باد   آن، طيف تغيري مكان

 .آمده است

 دهندة اثر كامل نريوي عرضي بر روي كـل  باشد كه نشان معادل طيف نريوي عرضي باد در باالي ساختمان ميSF(n) هر 

 .باشد سازه مي

nSF(n)/(0.5pVh  طيف نريوي عرضي به شكل
2bh)2 عد شده است كه درآن  بيبp جرمي حجمي هوا وVh   به معين سـرعت 

بعد در شـكل   يك منونه از طيف نريوي عرضي يب .باشد ارتفاع ساحتمان  مي hكمترين بعد پالن و  b باد در باالي ساختمان وميانگني

 .شده استآورده ٢

يك عبارت ساده شده براي تعيني واريانس پاسخ ساختمان مدل شده با سيستم يك درجه آزادي به صورت معادله زيـر داده                      

  .شده است
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nξ در آن كه nmنسبت مريايي و  راي ب=r ١,براي تغيري مكان=r ٠ باشند يعين  نشان دهندة مشتقات پاسخ مي rام و nجرم در مود  

 .(Jerk)براي تغيريات شتاب=r ٣اي شتاب و بر =r ٢, سرعت

در هر طرح كاربردي، معادلة فوق معموالً براي به دست آوردن يك توصيف احتمايل از پاسخ حداكثر ساختمان در معرض بار             

ل تصاديف ماناي طبيعي را بـه  تواند يك ايدة نظري از دانسيته احتمايل مقادير حدي از يك سيكنا كه اين مي .باشد تصاديف ضروري مي

 .دست دهد

 .داده شده است ٤بوسيلة معادلة  Tمقادير مورد انتظار از ماكزميم پاسخ  جتربه شده در مدت زمان 
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 : در تراز بامثبت تغيري مكان ساختمان

يعين بعد كوچك سـاختمان عمـود بـر بـاد      LAB (Long Afterbody)در اين پژوهش ساختمان اصلي به حالت 

ساختمان عمود بر باد بزرگ يعين بعد  SAB (Short Afterbody)و هم به صورت  LABوساختمااي جماور هم به صورت 

 منونه ركوردگريي شده ٤٠٠٠در هر آزمايش حداقل  .رار داده شده ودر هر دو حالت تغيري مكان باالي ساختمان ثبت گرديده استق

 .دقيقه ارتعاش در برابر باد است ٢٠است كه در حالت ميداين برابر 

     بعد نتايج به صورت خطـوط         جماور و ميانگني سرعت باد بر  روي طيف نريوي عرضي يب            ايبراي نشان دادن كل قرارگريي ساختما

اي جماور نسبت بـه سـاختمان اصـلي          قرار گريي ساختما   حالت باد و موقعيت و     ميانگني تراز نشان داده شده كه تابعي از سرعت       

 .باشد مي

 :نتايج

متر واقع در اليـه مـرزي       ٣٠٠و به ارتفاع    ١:٢:١٢بعد در امتداد عمود بر باد براي يك ساختمان با نسبت ابعاد               ـ طيف نريوي يب   ١

 .سازي شده و با حضور ساختمااي جماور ترسيم شده است جوي شبيه

كه معمـوال در   (شتاب و تغيريات آن در امتداد عمود بر باد ,سرعت ,بيين تغيري مكان براي پيشتوان  بعد فوق مي ـ از طيف نريوي يب٢

  اوليه براي ساختمااي بلند مربع و مستطيلي شـكل  و ممااي واژگوين در مراحل طراحي )طراحي ساختمااي بلند تعيني كننده است

 .كردطراحي ايي ساختمااي مشابه استفاده در و هم درپالن

بعد در امتداد عمود بر باد در ساختمان بلند مستطيلي به سرعت متوسط باد،                كند كه مقدار طيف نريوي يب       ـ اين مطالعه مشخص مي    ٣

 .حنوه قرارگريي ساختمان جماور، موقعيت ساختمان اصلي  بستگي دارد

 .شود م ميكند كه مقدار طيف با بزرگ شدن ابعاد ساختمان جماور ك ـ اين مطالعه مشخص مي٤
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   حمل قرار گريي ساختمان اصلي و ساختمان هاي جماور-١شكل 
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Fig. 2-Non-dimensional Acrosswind Force Spectrum For Wind Interference Effect
With Different Reduced Wind Velocity(Wind From Right to Left)  
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