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  :چکیده

یشنهاد فوق بلند پبلند و هاي اي جدیدي براي کاهش ارتعاشات ناشی از باد ساختمانتحقیق حاضر، سیستم سازه     

فاعی اي و سازه داخلی است و شامل دو بخش ارتترکیبی از سازه بیرونی جداره ،اي پیشنهاديدهد. سیستم سازهمی

گردد تا ضمن ها نصب میمیراگرهایی بین آن و باشندهاي بیرونی و داخلی از هم جدا میباشد. در قسمت فوقانی، سازهمی

یروهاي ، ارتعاشات ناشی از نهاي داخلی و بیرونی، با جذب و مستهلک نمودن انرژي بادکاهش حرکت نسبی بین سازه

بلند ارائه گردید و منظور ارزیابی قابلیت کنترل سیستم پیشنهادي، مثالی از ساختمان فوقدینامیکی باد را کاهش دهد. به

هاي چند درجه روش تحلیل حوزه فرکانس سیستمب عرضی و طولی سازه در برابر باد، بهپاسخ انحراف معیار جابجایی و شتا

مقایسه  . قابلیت کنترل سیستم پیشنهادي، با سیستم جرم میراگر تنظیم شوندهشدهاي متمرکز، تعیین جرمي با آزاد

ناشی از باد  طور موثري ارتعاشاتباشد، بهدهد سیستم پیشنهادي، که داراي قابلیت خودکنترلی میگردید. نتایج نشان می

 دهد. در طی شرایط باد شدید ارتقاء میدهد و آسایش ساکنین را هاي فوق بلند را کاهش میسازه

نترل شده در این مطالعه عالوه بر تحقیق فوق، تاثیر تعداد زیرسازه جداشده در قابلیت کنترل سیستم مگاساب ک

مذکور،  درصد از ظرفیت کنترل سیستم 90حدود  بررسی گردید. براساس تحلیل عددي بر روي مثالی از ساختمان بلند،

مجهز به  باشد. این گزینه، که در مقایسه با سازهحاوي فقط یک زیرسازه جدا شده قابل حصول میتوسط سازه مگاساب 

یستم مگاساب باشد، از نظر کاربردي گزینه خاصی از سسیستم جرم میراگر تنظیم شونده، داراي قابلیت کنترل باالیی می

هاي فوق بلند مورد براي کنترل ارتعاشات ساختمان تواند به عنوان یک راهکار اقتصادي و عملیباشد و میکنترل شده می

  استفاده قرار گیرد.  

لند نیز پیشنهاد بهاي تلویزیونی با استفاده از نتیجه فوق، ایده کنترلی جدیدي براي کاهش ارتعاشات ناشی از باد برج

تماشا، از سازه  ها در محل سکويجگردید و تاثیر آن مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس ایده پیشنهادي، بخشی از سازه بر

نهادي، برج اصلی جدا شده و به عنوان زیرسازه جاذب ارتعاش در نظر گرفته شد. براي تحقیق قابلیت کنترل سیستم پیش

باشد، متري می 240و  180هاي هده در ارتفاعمتري نانجینگ در کشور چین، که داراي دو سکوي مشا 310تلویزیونی 

ت کنترل باالتري ها، داراي قابلیاند که سیستم خود کنترلی پیشنهادي براي برجگرفت. نتایج نشان دادهمورد مطالعه قرار 

عنوان جاذب اینکه در آن، بخشی از سازه اصلی برج بهباشد و با توجه بهنسبت به سیستم جرم میراگر تنظیم شونده می

  گردد.اگر تنظیم شونده برطرف میهاي مطرح در سیستم جرم میرنماید، محدودیتعمل می ارتعاش

  ساب کنترل شدههاي بلند، تحلیل حوزه فرکانس، سیستم مگا: کنترل ارتعاشات، ارتعاشات ناشی از باد، سازههاواژه کلید
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 مقدمه -1-1

این  .هاي مسکونی گردیده استافزایش جمعیت شهرهاي بزرگ، موجب باال رفتن تقاضا براي احداث ساختمان

شده است. از طرفی  ترهاي بلندبا توجه به محدودیت زمین، باعث افزایش ارزش زمین و تمایل به احداث ساختمان ،موضوع

اي همراه با ابزار محاسباتی و تحلیلی هاي اخیر در زمینه توسعه مصالح با مقاومت باال، درك بهتر از رفتار سازهپیشرفت

هاي بلندي شده که در زه، منجر به گسترش طراحی و احداث ساختمانهاي طراحی ساها و آئین نامهپیشرفته و پروسه

هاي مذکور و شتاب پیوسته در این زمینه، رفع باشند. با توجه به پیشرفتتر میهاي قبلی، الغرتر و سبکمقایسه با نسل

در متون گرفته است. قرار مورد توجهاي طور فزایندهبههاي اخیر هاي بلند، در سالهاي فنی خاص براي احداث سازهچالش

هاي بلند و شود. مطابق معیار ارائه شده توسط انجمن ساختمانهاي بلند ارائه نمیعموما تعریف مطلقی از ساختمانفنی 

هاي موجود در محل ، بلندي ساختمان موضوعی نسبی است و بستگی به وضعیت ارتفاعی ساختمان1شهري سکونت

تعریف آن  عرضصورت نسبت ارتفاع سازه به که به ساختمانمچنین نسبت الغري قرارگیري ساختمان مورد نظر و ه

که داراي ارتفاع قابل  يهاي بلندساختمان ،هاي بلند و سکونت شهريمطابق تعریف انجمن ساختمان ارد.د ،شودمی

که ارتفاع آن شود به ساختمان بلندي گفته می 2بلندفوق شوند: ساختمانبندي میدر دو زیرگروه طبقه ،باشندتوجهی می

کنترل و کاهش  شود.گفته میمتر  600ساختمان بلند با ارتفاع بیش از به  3و ساختمان َاَبربلند باشد متر 300بیش از 

منظور تامین ایمنی سازه و همچنین آسایش ساکنین و عملکرد مناسب به ،هاي بلندارتعاشات ناشی از باد ساختمان

هاي کنترل سازه به طرق روشخیر واقع شده است. هاي ازمینه مطالعات و تحقیقات زیادي در سال ،ملحقات ساختمان

هاي با د و امکان احداث ساختماننگردمختلف، موجب کاهش پاسخ ساختمان در برابر نیروهاي دینامیکی باد و زلزله می

برداري، باعث فراهم نمودن زمینه مساعد براي معیارهاي بهرهد. کنترل سازه، ضمن نآورارتفاع بیشتر را فراهم می

گردد و ارتقاي ایمنی سازه را در برابر نیروهاي دینامیکی به همراه دارد. با توجه به تر شدن و بهبود طرح میاقتصادي

اي هاي سازهینهعنوان راهکاري موثر در بهبود طرح و تامین نیازهاي طراحی، در زمبهها توضیحات فوق، کنترل سازه

                                                             
1 Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) 
2 Super-tall buildings 
3 Mega-tall 
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  گرفته است. مختلف مورد توجه زیادي قرار

 کنترل شده و رویه مگاسابهاي هاي بلند در مقابل باد با ترکیب روشکنترل غیرفعال ساختمان"موضوع این رساله 

هاي بلند پیشنهاد ساختمان راي کاهش ارتعاشات ناشی از باداي جدیدي بسیستم سازه ،در این پژوهشباشد. می "ثانویه

گرفته  اند،، که در فصل بعد تشریح شدهرویه ثانویهسیستم هاي مگاساب کنترل شده و روشاصلی آن از  که ایده هگردید

باشد و سازه ساختمان اي میهستهاي و یک سازه داخلی سیستم پیشنهادي، مرکب از یک سازه خارجی جداره شده است.

باشند. سازه بیرونی در هاي داخلی و خارجی از هم جدا میتشکیل یافته است. در بخش فوقانی، قسمتاز دو بخش ارتفاعی 

باشد. با توجه به این خصوصیت، جدا کردن تري برخوردار میم نسبی کممقایسه با سازه داخلی از سختی جانبی باالتر و جر

گردد. در این ها در اثر بارهاي دینامیکی باد میی بین آنباعث ایجاد حرکت نسب ،در بخش فوقانی داخلی و خارجی دو سازه

 نسبی خمشی، انرژي ارتعاشی  جابجاییضمن کاهش  ،هاي داخلی و خارجیبین سازه درنظر گرفته شده بخش، میراگرهاي

از سازه  دلیل جدا بودنشوند. در بخش فوقانی، سازه خارجی بهجب کاهش پاسخ دینامیکی سازه میباد را جذب نموده و مو

مثالی از ساختمان فوق  پیشنهادي، منظور ارزیابی قابلیت کنترل سیستمبهباشد. اي میرویه ثانویه سازهصورت بهداخلی، 

: الف) سازه کنترل نشده، ب) سازه کنترل شده با پاسخ عرضی و طولی باد براي حاالت مختلف شاملو  هبلند ارائه گردید

. جهت محاسبه پاسخ، ه استمحاسبه شد اي پیشنهاد شده در این تحقیقتنظیم شونده و ج) سیستم سازه جرمی میراگر

. خصوصیات ها مدل گردیدمتمرکز شده در گرههاي اي قائم چند درجه آزادي با جرمصورت تیر طرهبهسازه مورد نظر 

با استفاده از ماتریس طیف تراکم نیروهاي تحریک  شد.سختی و میرایی تعیین  هاي جرم،دینامیکی سازه از قبیل ماتریس

و قابلیت کنترل سیستم پیشنهادي با سیستم میراگر جرمی تنظیم شونده  شدپاسخ سازه در حوزه فرکانس تحلیل باد، 

سازي گردید دست آوردن تاریخچه زمانی ارتعاشات سازه، نوسانات سرعت طولی باد شبیهمورد مقایسه قرار گرفت. جهت به

در حوزه زمان تحلیل گردید. کلیه مراحل محاسباتی شامل تعیین  ،از سازه مورد نظر پاسخ سازه براي حاالت خاصیو 

سازي نوسانات سرعت و شبیه سازي ماتریس طیف تراکم نیروهاي طولی و عرضی باد،خصوصیات دینامیکی سازه، مدل

افزار نرمنویسی در محیط برنامه حوزه فرکانس و زمان، باتحلیل  و تعیین ماتریس تابع پاسخ فرکانسی سیستم نیروي باد،

اي پیشنهاد شده، به تفصیل در فصل سیستم سازهطرح شماتیک، مدل تحلیلی و ارزیابی قابلیت کنترل انجام گرفت.  4متلب

  پنجم ارائه گردیده است.

                                                             
4 MATLAB 
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از  محدوديشده با تعداد  سیستم مگاساب کنترل شاملهاي دیگري ، ایدهدر این مطالعه عالوه بر تحقیق فوق

زیابی قرار ، مطرح و مورد ارهاي تلویزیونی بلندپاسخ برجکارگیري سیستم خودکنترل براي کاهش به زیرسازه جداشده و

  اند.گرفته

 بیین گردیدهتشریح گردیده و در ادامه محتوا و ساختار متن رساله تاهداف و ضرورت و اهمیت پژوهش  در این فصل،

  است.

  پژوهشاهداف  -2-1

باد حساس  پذیري باال و میرایی کم، در مقابل نیروهاي دینامیکی طولی و عرضیدلیل انعطافهاي بلند بهساختمان

عنوان بهنهادي باشد. تحقیق پیشهاي بلند مورد توجه میعنوان عامل تعیین کننده در طراحی سازهبهباشند و نیروي باد می

 کند:در مقابل نیروهاي دینامیکی باد، اهداف عمومی زیر را دنبال می هاي بلندزیرمجموعه مبحث کنترل سازه

آیی هاي بلند، شامل معیارهاي آسایش ساکنین و حفظ کاربرداري در طراحی ساختمانتامین معیارهاي بهره - 

قانی نماي ساختمان و تجهیزات داخلی که در قالب معیارهاي شتاب و جابجایی ماکزیمم سازه در طبقات فو

  بحث گردیده است.  هاندر مورد آ فصلاین  3-1شود و در بخش ساختمان بیان می

ي بلند با توجه به هان، از طریق افزایش میرایی ساختمای سازه ناشی از بارهاي جانبی بادکاهش نیروهاي داخل - 

 اهد شد.اي و سبک تر و اقتصادي تر شدن طرح خو، که منجر به کاهش ابعاد سازههانمیرایی ذاتی کم آ

 ايسازه هاي مهندسی طراحی شامل ضوابط بهره برداري وي فوق بلند با غلبه بر چالشهانامکان احداث ساختما - 

ی و سهولت باشد. عدم نیاز به انرژي خارجغیرفعال میکنترل روش کنترل در نظر گرفته شده در این طرح، از نوع 

ایع تنظیم می و میراگر جرممیراگر هاي کنترل غیرفعاِل مقایسه با روشباشد. در کارگیري، از امتیازات این روش میبه

یاز به جرم نگردد که ضمن عدم اي براي میرا نمودن انرژي استفاده میي سازههان، در روش پیشنهادي از وزن الماشونده

شود آزاد شغال میاجرمی تنظیم شونده اضافی براي جذب انرژي، فضاي مهم در باالي ساختمان که در میراگرهاي 

  گردد. می

 ضرورت و اهمیت پژوهش -3-1

این باشند. ناشی از زلزله و باد میدینامیکی هاي بلند عالوه بر نیروهاي گرانشی وزن، متاثر از نیروهاي جانبی سازه

همین بهباشند تر میپذیري باال و میرایی پایین، نسبت به محدوده فرکانسی نیروهاي باد حساس، با توجه به انعطافهاسازه
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  باشد. هاي بلند میاي و طراحی ساختماندر انتخاب سیستم سازه عامل بنايدلیل، نیروي باد م

خ سایر باشد و کنترل پاسهاي بلند نمیدامنه موضوع کنترل نیروهاي باد بر روي ساختمان، منحصر به ساختمان

هاي مشابه به ههاي بادي و سایر سازهاي انتقال انرژي، توربینهاي مخابرات، پایههاي صنعتی، برجها از قبیل دودکشسازه

  د.     نباشدالیل سبکی، الغر و انعطاف پذیر بودن، جزو اهداف مهم در این زمینه می

باشد. دهی حائز اهمیت میاثرات دینامیکی بارهاي اعمالی بر ساختمان هم از نظر ایمنی و هم از نظر سرویس

باشد. حرکات ساختمان بلند دهی ساختمان مهم میحرکات ساختمان از نظر شرایط سرویسهاي ساکنین به واکنش

همراه داشته باشد. حرکاتی که بر ساکنین  تواند محدوده وسیعی از پاسخ انسان از جمله اضطراب تا حالت تهوع را بهمی

ثیر قرار دهد. ارتعاشات ساختمان تحت تا را گذارد ممکن است بازدهی اقتصادي ساختماناثرات جسمی یا روانی می

ها و کارخانجات مجاور و انواع وسایل حمل و نقل صورت آالت، طرحممکن است در اثر عواملی از قبیل باد، زلزله، ماشین

العاده گونه حرکتی نداشته باشد فوقهیچ ،اي که در بدترین شرایط جوي باد یا زلزله و یا سایر عواملپذیرد. ساخت سازه

ها مشخص شود. احساس و دریافت نه خواهد بود. بنابراین الزم است حدودي براي نوع حرکات و دفعات بروز آنپرهزی

تابع  ،حرکات ساختمان تا اندازه زیادي به حساسیت سیستم عصبی افراد بستگی دارد. پاسخ انسان به ارتعاش ساختمان

رخورد اجزاي ساختمان به یکدیگر دارد. واکنش افراد صداي ناشی از باد و ب عوامل بسیاري نظیر حرکت اجسام معلق،

ها از رفتار مطلوب سازه و احتماال تجربه وقایع گذشته نسبت به حرکات ساختمان تابعی از میزان عدم اطمینان آن

با توجه به پیچیده بودن و عدم قطعیت در مشاهده و فهم ساکنین از شتاب ساختمان، معیار شتاب حداکثر در  باشد.می

ه بازگشت شمالی، شتاب ماکزیمم مجاز با دور باشد. بر اساس آیین نامه آمریکايهاي مختلف، متفاوت میبین آئین نامه

  ).2005(سیمیو و میاتا، شتاب گرانشی است  gکه  باشدمی 0.015gتا   0.01gهاي مسکونی،ساله براي ساختمان10

درصد افراد ساکن در طبقات باالي ساختمان در  2نارضایتی بیش از  صورتبهاستاندارد بریتانیا معیار آسایش ساکنین را 

 ) .2010، 5کند (امین و آهوجاسال تعریف می 5مورد در  1اي طوفان با دوره بازگشت دقیقه 10طی بدترین بازه 

انجام گرفته ها به حرکات ساختمان مطالعات زیادي در مورد شناسایی پارامترهاي جسمی و روانی موثر بر واکنش انسان

هاي است. این پارامترها شامل توقع و تجربه مسأله، عملکرد مورد نظر، موقعیت و جهت بدن، دامنه، فرکانس و شتاب

مهمترین پارامتر موثر در واکنش افراد به  ،اند که شتابحرکات انتقالی و چرخشی اعمالی به بدن هستند. محققین پذیرفته

  ).  1991(اسمیت و کول،  باشدحرکات ارتعاشی ساختمان می
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(اسمیت و کول،  دهدها بر رفتار انسان و دریافت حرکت را نشان میچگونگی تاثیر انواع مختلف شتاب 1-1جدول 

لگاریتمی  جا که مرز محسوسات فردي داراي توزیع احتمالهاي مختلف هستند. از آنگر درجه احساسبیان ،اعداد .)1991

هاي ناچیز را احساس تئوري همیشه افرادي وجود دارند که حرکات ساختمان، حتی با تغییر مکاننامنظم است لذا از نظر 

 5وره بازگشت اي ناشی از بدترین شرایط طوفانی با دبر  اساس حرکات پیک ده دقیقه ،نمایند. حدود ارائه شده در جدول

  .)1991(اسمیت و کول، یتی ننمایند درصد ساکنین نسبت به حرکات احساس نارضا 2باشد که بیشتر از سال می

   ها بر رفتار انسان و دریافت و حس حرکتچگونگی تاثیر انواع مختلف شتاب: 1-1جدول 

 اثرات )2m/sec(شتاب  محدوده

 کند.فرد حرکت را حس نمی >05/0 1

 افراد حرکت را حس می کنند، اشیاي معلق حرکت مختصر دارند. 1/0-05/0 2

 کنند، حرکت ممکن است بر کار پشت میز اثر بگذارد.افراد حرکت را حس میاکثر  25/0-1/0 3

 کار پشت میز مشکل یا تقریبا غیر ممکن است، رفت و آمد هنوز امکان پذیر است. 4/0-25/0 4

ممکن  ،کنند، کار طبیعی مشکل است، افراد ایستادهافراد حرکت را شدیدا احساس می 5/0-4/0 5

 است تعادل خود را از دست بدهند.

 باشند.بیشتر افراد حرکت را تحمل نکرده و قادر به راه رفتن طبیعی نمی 6/0-5/0 6

 افراد قادر به راه رفتن و حرکت طبیعی نخواهند بود. 7/0-6/0 7

 اشیاء سقوط کرده و امکان مجروح شدن افراد وجود دارد. <85/0 8

دهی حد سرویس هایی در زمینه شرایطارائه توصیه برايیک استاندارد سوئدي  SS-ISO 10137استاندارد 

دهد. نامه نشان میهاي مسکونی و اداري را بر اساس این آیینمعیار شتاب قابل قبول براي ساختمان 1-1باشد. شکل می

هاي مسکونی نباالتر از حد مربوط به ساختما ،شود معیار شتاب قابل قبول براي مجموعه اداريگونه که مشاهده میهمان

  باشد.  می

اي ناشی از نیروهاي جانبی و بدون ضریب براي حفظ عملکرد پوشش و نماي ساختمان، حداکثر چرخش بین طبقه

این معیار بر حسب نوع پوشش ساختمان و اتصاالت مربوطه متغیر شود که ارتفاع طبقه محدود می 1/500تا  1/300به 

       .)2005، 6باشد (سیمیو و میاتامی
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هاي مسکونی (منحنی ) و ساختمان1هاي اداري (منحنی شماره حدود مجاز شتاب براي ساختمان: 1-1شکل 

 )SS-ISO 10137) استاندارد (2شماره 

  مطالب ارائه شده در رساله -4-1

  :گردددر این بخش تشریح میها در هشت فصل تنظیم گردیده که محتواي آن ،مطالب ارائه شده در متن رساله

 شرح و ضرورت و اهمیت پژوهشهاي مقدمه، اهداف پژوهش، پردازد و شامل بخشفصل اول به کلیات پژوهش می

   .باشدمتن رساله می

مطالعات انجام گرفته در زمینه کنترل  ،است. در این فصل به تشریح پیشینه تحقیق پرداخته شده ،در فصل دوم

رودینامیکی در شکل ساختمان، استفاده یهاي کلی اصالحات آهاي بلند در مقابل باد، در قالب بخشسازهغیرفعال ارتعاش 

ویه براي ثانسیستم رویه و استفاده از  7اي مگاساب کنترل شدهاز جرم و مایع میراگر تنظیم شونده، استفاده از سیستم سازه

که  هاي بلنداي متداول در ساختمانهاي سازهسیستمدر این فصل همچنین  ارائه شده است. ،کنترل ارتعاشات ناشی از باد

  .گردیده اندمعرفی  شوند،بندي میهاي داخلی و خارجی تقسیمدر دو گروه سازه

شده است. با توجه به ماهیت تصادفی  آوردههاي بلند در مقابل باد مبانی علمی تحلیل ساختمان ،در فصل سوم

لذا در فصل  .گیردها در مقابل نیروي باد، بر مبناي تحلیل ارتعاشات تصادفی انجام مینوسانات سرعت باد، تحلیل ساختمان

         ها در مقابل نیروي باد، مورد بحث قرار گرفته است:عنوان مبانی مهم در تحلیل سازهبه ذیلدو بحث اصلی  ،سوم
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هاي بلند در مقابل نیروهاي مبانی ارتعاشات تصادفی جهت معرفی مشخصات توابع تصادفی و روش تحلیل سازهالف) 

مبانی مهندسی باد، شامل مشخصات رفتاري و آماري باد از قبیل پروفیل سرعت باد، شدت توربوالنس، طیف ، ب) تصادفی

کارگیري روش تحلیل ارتعاشات تصادفی براي محاسبه پاسخ بهتراکم نیروي طولی و عرضی باد و سایر مشخصات الزم براي 

   .هاسازه

در چهار  ،ترو واضح ارائه بهتر منظوردلیل گستردگی نسبی و بهبه ،هاي حاصل از پژوهش انجام شدهنتایج و یافته

  فصل شامل فصل چهارم تا هفتم به شرح ذیل آورده شده است:

پژوهش معرفی گردیده و مبانی محاسباتی پاسخ سازه مورد  شده در این پیشنهاداي سیستم سازه ،چهارمدر فصل 

طور که در بخش همان ،تم کنترلی پیشنهاديسسی است. آورده شدهنظر در برابر باد و مدل تحلیلی مربوطه به تفصیل 

منظور نشان دادن شد. بهباهاي بلند میبراي ساختمان 9و داخلی 8از دو نوع سازه خارجی مرکبمقدمه توضیح داده شد 

براي حاالت  ،و پاسخ عرضی و طولی باد هقابلیت کنترل سیستم پیشنهادي، مثال عددي از ساختمان بلند ارائه گردید

       تنظیم شونده با مقادیر جرم مختلف و  میراگر جرمی: الف) سازه کنترل نشده، ب) سازه کنترل شده با شاملمختلف 

  . مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است پیشنهاد شده در این تحقیقاي ج) سیستم سازه

سازي و تشریح رفتار جهت بهینه )DVA( 10دینامیکیپنجم، مدل کالسیک سیستم جاذب ارتعاش  در فصل

شتمل بر جرمی است که توسط مجموعه فنر و میراگر به یک ، ممدلکار گرفته شده است. این هاي خود کنترلی بهسیستم

از قبیل  11هاي خودکنترلیدر سیستم .باشد تا ارتعاشات آن را کنترل نمایدمتصل می سیستم یک درجه آزادي فاقد میرایی

عنوان جرم بههاي معلق و سیستم رویه ثانویه، بخشی از جرم سازه اصلی هاي داراي قسمتمگاساب کنترل شده، سازه

اعمال نیروي تحریک به جرم اولیه  ین فصل براي دو حالت شامل الف)سازي در اکند. شرایط بهینهجاذب ارتعاش عمل می

و ب) اعمال نیروي تحریک به جرم ثانویه یا جاذب ارتعاش مورد بررسی قرار گرفته است. ضمنا در هر حالت، نیروهاي 

جرمی جاذب  نسبت اند. تاثیر پارامترهاي مختلف از قبیلهارمونیک و تصادفی با طیف تراکم نوفه سفید بررسی شده

است و  ارتعاش به جرم اولیه و نسبت میرایی و فرکانسی بر روي قابلیت کنترل سیستم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته

  اند.هاي جرم اولیه و ثانویه تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفتهسازي براي دوحالت کمینه کردن پاسخشرایط بهینه

هاي جدا شده بر تمان بلند با سیستم مگاساب کنترل شده، تاثیر تعداد زیرسازهدر فصل ششم، با ارائه مثالی از ساخ
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ساب کنترل در فرم عمومی پیشنهاد شده سیستم مگامورد ارزیابی قرار گرفته است.  ،پاسخ دینامیکی سیستمقابلیت کنترل 

 نمایند. با توجه به اینکهعمل میعنوان سیستم جاذب ارتعاش ها بهفرض شده که کلیه زیرسازه ،شده در مطالعات پیشین

هاي با ي خواهند بود. طراحی و اجراي کفهاي متعددداراي زیرسازه ،ياهاي بلند و فوق بلند با این سیستم سازهساختمان

مشکل و چالش برانگیز کات بلند و سختی باال که قادر به تحمل بارهاي قائم وارده از طرف زیرسازه فوقانی باشد از ندهانه

نشان داده شده در این فصل باشند. بلند واقعی میهاي فوقبراي پیاده نمودن سیستم مگاساب کنترل شده براي ساختمان

نیازي به  عنوان یک وضعیت خاص از سیستم مگاساب کنترل شده کهبهکه سیستم مگاساب حاوي یک زیرسازه جدا شده، 

 ،اي اقتصادي و عملیعنوان گزینهبهتواند می ،باشد، به دلیل سهم باال در ظرفیت کنترلی سیستمکف مگا با دهانه بلند نمی

  هاي بلند مورد استفاده قرار گیرد. با قابلیت کنترل مناسب براي کنترل پاسخ ساختمان

اي م سازهکارگیري ایده سیست، نتایج حاصل از بهمبا الهام از نتیجه حاصل شده در فصل شش ،در فصل هفتم

حساس الغر و  هايسازهاز  بلندهاي تلویزیونی برجاست.  مورد بررسی قرار گرفتههاي تلویزیونی بلند خودکنترلی براي برج

باشد هاي بلند میرجهاي مهم در طراحی و اجراي بارتعاشات ناشی از باد از نگرانی باشند.برابر بارهاي دینامیکی باد می در

عنوان بهد و از آن جدا گردیخشی از جرم سازه اصلی برج که بایستی در حد تحمل ساکنین محدود شود. در این مطالعه، ب

که  ینچدر متري نانجینگ در کشور  310برج  ،جهت ارزیابی روش پیشنهادي زیرسازه جاذب ارتعاش در نظر گرفته شد.

اد براي سه حالت . پاسخ سازه در مقابل بمورد مطالعه قرار گرفتعنوان سازه مبنا قرار گرفته است بهدر مطالعات متعددي 

ي جدا شده از سازه و کنترل شده توسط یک زیرسازه ،TMDتنظیم شونده یا  میراگر جرمیکنترل نشده، کنترل شده با 

  سکوي تماشاي فوقانی، مورد تحلیل واقع شد و نتایج حاصله مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در محلاصلی 

 ت.پیشنهاداتی براي کارهاي آتی مطرح شده اس ودر فصل هشتم، نتایج کلی حاصل از پژوهش ارائه گردیده 
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 مقدمه - 1-2

هاي بلند، کنترل و کاهش ارتعاشات ناشی از باد با توجه به توسعه و افزایش تقاضا براي احداث ساختمان

منظور تامین ایمنی سازه و همچنین آسایش ساکنین و عملکرد مناسب ملحقات ساختمان همواره بههاي بلند ساختمان

بر ) 1999( 12خیر واقع شده است. کریم و همکارانهاي امورد توجه بوده و زمینه مطالعات و تحقیقات زیادي در سال

براي کنترل را  ذیلبندي کلی ، تقسیمها در مقابل نیروي بادهاي کنترل سازهاساس مطالعه جامعی در خصوص روش

  :ارائه نمودندها در مقابل باد سازه

 عنوان روش کنترل غیرفعال ، بهرودینامیکیخواص آیاز طریق بهبود  رودینامیکیطراحی آی - 

 نساختما تر نمودنسختاي از طریق افزایش جرم ساختمان و کاهش نسبت جرمی هوا به سازه و طراحی سازه - 

عنوان روش ، بهافزایش فرکانس طبیعی و سرعت بحرانی باد مربوط به ارتعاشات ناشی از ریزش گردباديجهت 

 غیرفعال

کی و تیکی و اصطکاسمثل میراگرهاي ویسکواال ،تجهیزات میراگر غیرفعالکنترل غیرفعال از طریق افزودن  - 

 جرم و مایع میراگر تنظیم شوندهاستفاده از افزایش نسبت میرایی مثل 

یروي رم و مایع میراگر فعال)، نکنترل فعال از قبیل تولید نیروي کنترل از طریق تاثیر اینرسی(مثل ج - 

راي دینامیکی از قبیل تجهیزات چرخشی و جت هوا)، تغییر سختی برویهاي آرودینامیکی فعال( افزودنیآی

 جلوگیري از تشدید (سختی متغیرفعال)    

ر این فصل د، در مقابل باد ي بلندهابا توجه به مطالعات انجام گرفته در زمینه کنترل غیرفعال ارتعاش سازه

  گردد:هاي ذیل تشریح میپیشینه تحقیق در بخش

 یکی در شکل ساختمانرودینامیاصالحات آ - 

 استفاده از جرم و مایع میراگر تنظیم شونده  - 
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  13اي مگاساب کنترل شدهاستفاده از سیستم سازه - 

 اي انعطاف پذیرنماهاي سازه - 

باشد، در هاي داخلی و خارجی میاي پیشنهادي در این تحقیق، ترکیبی از سازهبا توجه به اینکه سیستم سازه

  است. هاي بلند تشریح گردیدهها براي ساختمانهاي مذکور و انواع متداول آناین فصل مفهوم سازهانتهاي 

  اصالحات آیرودینامیکی در شکل ساختمان  - 2-2

رودینامیکی روي آن، با تغییر در الگوي جریان باد در اطراف مناسب براي ساختمان و اصالحات آی انتخاب شکل

اصالحات بر مبناي میزان تغییر، به دو گروه زیر تقسیم این ساختمان، موجب کاهش پاسخ در مقابل نیروي باد خواهد شد. 

  :)2010، 14(امین و آهوجا شوندمی

اله در بمعماري ساختمان، از قبیل نصب  رودینامیکی با تغییرات جزئی در سازه وی: اصالحات آاصالحات جزئی 

متناسب مان ها و تغییر در جهت ساختهاي منفذدار، انحنا در گوشهها، گوشهگوشه ساختمان، بریدگی و افتادگی در گوشه

  با جهت باد.

 یعقب نشین رودینامیکی با تاثیر قابل مالحظه در سازه و معماري ساختمان، از قبیل: اصالحات آیاصالحات اساسی

ي مه در باالدر ارتفاع، تغییر مقطع در ارتفاع، بازشدگی در باالي ساختمان، تغییر شکل مقطع در ارتفاع، اجراي مجس

  ساختمان، کاهش مقطع با ارتفاع، و پیچش یا دوران در ارتفاع.

مختصر آورده         طورمنظور بررسی تاثیر اصالحات مذکور در پاسخ ساختمان، مطالعات انجام یافته در این زمینه بهبه

  شود.می

  در گوشه ساختمان 15تاثیر اجراي باله - 1-2-2

کاهش فشار منفی در ناحیه پشت، مربوط به هاي منشوري، موجب هاي کوچک در گوشه ساختماناستفاده از باله

ها، نیروي طولی باد گردد. با این وجود با توجه به افزایش سطح مقابل باد در اثر نصب بالههاي برشی جدا شده، میتاثیر الیه

هاي مشابه که با افزایش سطح در جهت کند که نقطه ضعفی براي این روش و سایر روشدر این روش افزایش پیدا می

   ) 1983،  16(کریمباشد. عمود بر امتداد اثر باد همراه هستند، می

                                                             
13 Mega-sub controlled structure 
14 Amin  and Ahuja 
15 fin 
16 Kareem 
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هاي با مقطع مربع، باعث کاهش قابل توجه پاسخ عرضی بر اساس مطالعات آزمایشگاهی انجام شده، نصب باله در برج

ها در حالت عمومی در محدوده شود. استفاده از بالهمی 10ازاي محدوده پایین سرعت کاهش یافته کمتر ازبهساختمان 

  ).1987، 17(کوواك و بایلی باشدخاصی از سرعت کاهش یافته قابل قبول می

 

  )2010(امین و آهوجا،  ودینامیکی مختلف در گوشه ساختمان آیراصالحات : 1-2شکل 

 

  هاي منفذدارها و گوشهاستفاده از بریدگی در گوشه - 2-2-2

هاي هاي الیهها، از طریق تغییر در مشخصهبینی منافذ در گوشههاي ساختمان و پیشاستفاده از بریدگی در گوشه

ی موجب کاهش نیروهاي طولی و عرض ،بهبود اتصال مجدد جریان و کاهش عرض ناحیه پشت و برشی جدا شده جریان

  گردد. ساختمان می

از طریق آزمایش تونل باد بر روي  1988و  1987هاي در سال و همکاران 18کوواك  تاثیر اصالحات فوق توسط

با و بدون اصالحات  ،12.5mm*7.5mm*450mmو 60mm*60mm*540mm هاي مربعی و مستطیلی با ابعاد مدل

درصد عرض ساختمان بود. بر اساس نتایج حاصله،  16تا  9ها شامل گرفت. اصالحات گوشهفوق، مورد مطالعه قرار

هاي عرضی و طولی باد دارند. عبور هوا از طریق ها، تاثیر قابل توجهی در کاهش پاسخهاي منفذدار و بریدگی گوشهگوشه

ها تاثیر بیشتري در کاهش پاسخ ساختمان در برابر باد نشان گردد. بریدگی گوشهمی 19پسامنافذ، موجب کاهش نیروي 

دهد. پاسخ طولی ساختمان با مقطع مستطیلی داراي بریدگی گوشه، در مقایسه با حالت اصالح نشده، براي محدوده می

اي حالتی که جهت باد موازي دهد. در مقطع مستطیلی بردرصد کاهش نشان می 40، تا 20تا  3سرعت کاهش یافته 

  یابد.درصد کاهش می 30باشد، پاسخ عرضی ساختمان اصالح شده عرض ساختمان می
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Abstract:  

The present study proposes a new structural system to reduce the wind-induced vibrations of 

super-tall buildings. The proposed structural system is a combination of an exterior tubular 

structure and an interior or core structure, and consists of two upper and lower parts. At the upper 

part, the exterior and core structures are isolated from each other. Damping devices are used in this 

part to limit the relative flexural motion between the exterior and core structures, and control wind-

induced motions of the building by dissipating the vibration energy. In order to demonstrate the 

control effectiveness of the proposed structure, a numerical example of a super-tall building is 

presented, and the along-wind and crosswind responses are obtained using the frequency domain 

analysis of multi-degrees-of-freedom lumped mass models. The control performance of the 

proposed system is compared with that of the structure controlled by the tuned-mass-damper 

(TMD) system. The results demonstrate that the proposed control structure, which is a self-control  

system, can effectively reduce the wind-induced vibrations of super-tall buildings and improve 

occupant comfort during strong wind excitation. Beside this work, in the present study the effect of 

the number of the isolated substructures on the wind-induced vibration control of the passive 

controlled mega-sub (PCMS) systems is investigated. According to the numerical investigation on 

an example super-tall building, up to 90 percent of the control capability of controlled PCMS 

systems can be achieved by the system having only one isolated substructure. This option of PCMS 

systems, which shows very high control efficiency compared with the tuned mass damper (TMD) 

systems, is practically an exceptional option of PCMS systems and can be used as an economical 

and practical option for the wind-induced vibration control of tall and super-tall buildings. Using 

this result, another control idea is proposed and evaluated for reducing the wind-induced vibration 

of tall TV towers. Based on the proposed idea a portion of the structure of the towers at the 

observation deck is isolated and regarded as a vibration absorber substructure. In order to 

investigate the effectiveness of the the proposed system, the 310-m tall Nanjing TV tower in China, 

which has two observation decks at the heights 180 m and 240 m, is studied. The results indicate 

that the proposed self-control structural system has higher vibration control capacity than the TMD 

system. In the proposed system, since a part of the main structure performs as a vibration absorber, 

the limitations of the TMD system are overcome. 

Keywords: vibration control, wind-induced vibrations,   tall buildings, frequency-domain analysis, 

controlled mega-sub systems 
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