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چکيده
دودکشهای صنعتی بلند سازههایی حساس دربرابر بارهای دینامیکی باد میباشند .آییننامهها عموماً روابطی تقریبی را جهت تخمین
پاسخ سازههای بلند در برابر این بارها ارائه میدهند ،با اینحال تعیین دقیق پاسخ سازههای حساس و الغر را مستلزم تحلیل دینامیکی
میدانند .در این تحقیق ،پاسخهای دینامیکی دودکشهای بتنی بلند با محدوده ارتفاعی  100تا  400متر در مقابل ارتعاشات تصادفی باد،
با روش تحلیل حوزه فرکانس مورد تحلیل قرار گرفته است .با توجه به اینکه در این نوع سازهها مود خمشی غالب میباشد ،لذا سازه
دودکش به صورت تیر طره ای قائم چند درجه آزادی مدل گردیده است .کلیه مراحل مدلسازی و تحلیل شامل المانبندی سازه ،تعیین
ماتریس انتقال ،محاسبه ماتریسهای تابع طیفی نیروهای طولی و عرضی باد و انتگرالگیری عددی جهت تعیین پاسخ در محیط نرمافزار
متلب انجام شده است .تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل ارتفاع دودکش ،نسبت قطر فوقانی به قطر تحتانی آن ،سرعت مبنای باد و ناحیه
قرارگیری دودکش در پاسخهای طولی و عرضی سازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد ضریب تغییرات پاسخ
طولی دودکشها با افزایش سرعت مبنای باد و زبری سطح زمین افزایش مییابد .پاسخ عرضی دودکشهای مورد مطالعه در محدوده سرعت
مبنای  10الی  20متر بر ثانیه به مقدار اوج خود میرسد .کاهش نسبت قطر فوقانی دودکش به قطر تحتانی آن ،به طور قابل مالحظهای
پاسخ عرضی سازه را کاهش میدهد.
کلمات کليدی :پاسخ عرضی باد ،پاسخ طولی باد ،دودکشهای بلند ،تحليل حوزه فرکانس ،ماتریس تابع انتقال.
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 -1مقدمه
دودکشهای صنعتی بهمنظور تخلیه مواد آالینده در ارتفاعی دور از سطح زمین بهکار برده میشوند .توسعه کارخانجات و
سختگیرانه تر شدن استانداردهای کنترل آلودگی هوا ،موجب افزایش ارتفاع دودکشهای صنعتی گردیده است .با توجه به محتوای فرکانسی
طیف سرعت باد ،سازههای بلند و الغر در مقابل نیروی دینامیکی باد حساس میباشند .افزایش ارتفاع دودکشها الغرتر و حساستر شدن آنها
را در مقابل بارهای دینامیکی باد در پی داشته است .این سازهها بهدلیل شرایط هندسی خاص ،با سایر سازههای بلند تفاوت داشته و محاسبه
پاسخ دینامیکی آنها در برابر باد ،مستلزم استفاده از ضوابط و فرآیندهای خاصی میباشد .اثر نیروهای باد بر سازه بلند ،در دو امتداد طولی یا
جهت وزش باد و عرضی یا عمود بر امتداد وزش باد ،مورد بررسی قرار گرفته است .نیروی طولی از دو مولفه استاتیکی و دینامیکی تشکیل
میشود که مولفه استاتیکی یا نیروی پسا متناسب با مجذور سرعت مبنای باد و مولفه دینامیکی متاثر از نوسانات سرعت طولی باد میباشد.
پاسخ سازه در جهت عرضی غالبا در اثر تحریک ریزش گردبادی در ناحیه پشت سازه اتفاق میافتد.
اکثر آییننامهها از مفهوم ضریب تندباد به عنوان اثر معادل استاتیکی برای محاسبه تاثیر نیروی طولی باد استفاده مینمایند .ضریب
تندباد بهصورت نسبت پاسخ دینامیکی ماکزیمم به پاسخ استاتیکی تعریف میشود .روش ضریب تندباد ،فرآیندی تخمینی است که برمبنای
مود اول تغییر شکل سازه و خواص مهندسی باد در یک ارتفاع موثر ،استوار است .این روش برای نخستین بار توسط داونپورت معرفی گردید][1
و سپس طی مطالعات متعددی مورد بازنگری قرار گرفت که از آن جمله میتوان به مطالعات ویکری ] [2و سوالری ]3و [4اشاره نمود .روش
مذکور بهدلیل سادگی و عمومیت ،در اکثر آییننامهها گنجانده شده است .منون و رائو ] [5لنگر خمشی ناشی از نیروهای طولی باد در
دودکشهای بتنآرمه را مورد ارزیابی قرار دادند و نتایج آییننامههای مختلف را مقایسه نمودند و پراکندگی قابل توجهی در روشهای موجود
مشاهده کردند .کیجِوسکی و کریم ] [6نتایج تحلیل اثر دینامیکی باد براساس آئیننامهها و استانداردها را با نتایج آزمایش تونل باد مورد
مقایسه قرار دادند .برخی دیگر از مطالعات به بررسی تاثیرات نیروهای طولی باد بر روی ساختمانهای بلند و مقایسه روشهای آییننامهها و
استانداردهای مطرح بینالمللی در این زمینه پرداختهاند].[8-7
نیروی عرضی دودکشهای بتنی بلند ،غالبا از ریزش گردبادی در ناحیه پشت سازه حادث میشود .پاسخ سازه ناشی از این پدیده
به عوامل متعددی از قبیل عدد رینولدز ،عدد استروهال ،انحراف معیار و طیف ضریب عرضی نیروی باد ،و خصوصیات هندسی و فیزیکی سازه
وابسته میباشد .با توجه به اهمیت موضوع و همچنین پیچیده بودن آن ،مطالعات زیادی جهت استخراج پارامترها و مبانی محاسباتی پاسخ
عرضی باد انجام گرفته است .ویکری و کالرک ] [9پاسخ عرضی دودکشهای با مقطع متغیر را مورد مطالعه قرار دادند و پارامترهای موثر را
معرفی نمودند .ویکری و باسو ]10و [11رابطه ساده شدهای را برای تخمین پاسخ عرضی دودکشهای با مقطع دایرهای ارائه دادند .براساس
مطالعه مذکور ،پاسخ تخمینی محاسبه شده بر اساس روابط توصیه شده ،خطای قابل قبولی در مقایسه با نتایج تحلیل عددی نشان میداد.
منون و رائو ] [12روشهای آییننامهای برای تخمین پاسخ عرضی دودکشهای بتنآرمه را مورد مطالعه قرار دادند و شرایطی را که پاسخ
عرضی نسبت به پاسخ طولی تعیینکنندهتر میباشد تشریح نمودند .آروناچاالم ] [13رابطه نیمه تجربی را برای تخمین پاسخ عرضی
دودکشهای بلند ارائه نمود .روابط نیمه تجربی ارائه شده ،براساس مشاهدات تجربی دیگری توسط آروناچاالم و الکشمَنان ] [14مورد بازنگری
قرار گرفت .روش پیشنهادی به عنوان روشی ساده برای تخمین جابجایی باالی دودکشهای بتنآرمه و فوالدی توصیه گردید.
ارزیابی پاسخ دقیق سازه مستلزم تحلیل دینامیکی است که با در نظر گرفتن طیف نیروهای طولی و عرضی باد و مشخصات دینامیکی
سازه در سراسر ارتفاع آن انجام میپذیرد .با توجه به فرآیند نسبتا پیچیده و حجم محاسباتی باالی تحلیل دینامیکی ،اکثر تحقیقات مربوط
به پاسخ سازههای بلند در برابر باد ،بر مبنای روابط آییننامهای و یا روابط ارائهشده در سایر مطالعات انجام میگیرد .در این پژوهش ،پاسخ
دودکشهای بتنی بلند در مقابل نیروهای دینامیکی عرضی و طولی باد با استفاده از تحلیل حوزه فرکانس سیستم چند درجه آزادی تعیین
گردیده است .با توجه به رفتار غالب خمشی دودکشهای بتنآرمه بلند ،سازه دودکش بهصورت تیر طرهای قائم چند درجه آزادی با المانهای
تیر مدلسازی شده و ماتریس تابع انتقال سازه تعیین گردیده است .ماتریس تابع طیفی نیروهای طولی و عرضی باد برای حالتهای مختلف،
براساس طیفهای متداول تعیین شده و پاسخ سازه برمبنای تئوری ارتعاشات تصادفی محاسبه گردیده است .تاثیر پارامترهای مختلف بر روی
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پاسخ ،از قبیل ارتفاع دودکش ،نسبت قطر فوقانی به تحتانی ،سرعت مبنای باد ،و ناحیه قرارگیری دودکش مورد بحث و بررسی قرار گرفته
است.

 -2مدل تحليلی و ماتریس تابع انتقال
مدل سازه دودکشهای بتنآرمه بلند تحت بار جانبی مشابه تیر طرهای قائم چند درجه آزادی با جرمهای متمرکز در نظر گرفته
شده است .این مدل رفتاری در مطالعات متعددی برای محاسبه پاسخ دینامیکی سازههای بلند در برابر باد بهکار گرفته شده است ].[18-15
معادله حرکت سیستم چند درجه آزادی تحت بارهای دینامیکی بهصورت زیر میباشد:
𝐅 = 𝐗𝐊 𝐌𝐗̈ + 𝐂𝐗̇ +

()1

که در آن 𝐌  ، 𝐂 ،و 𝐊 بهترتیب ماتریسهای جرم ،میرایی و سختی سازه 𝐗 ،بردار جابجاییهای گرهی و 𝐅 بردار نیروهای خارجی
میباشد .ماتریس سختی المان تیر نسبت به جابجایی و دوران دو انتهای المان بهصورت زیر است:
()2

𝐿+6
] +2𝐿2
𝐿−6
+4𝐿2

−12
𝐿−6
+12
𝐿−6

𝐿+6
+4𝐿2
𝐿−6
+2𝐿2

+12
𝐿𝐸𝐼 +6
[ 𝑲𝒆 = 3
𝐿 −12
𝐿+6

که در آن  I ،Eو  Lبه ترتیب مدول یانگ ،ممان اینرسی تیر و طول المان تیر میباشند .با ادغام ماتریسهای سختی المان تیر در
ماتریس سختی کل سیستم میتوان نوشت:
𝐫𝐭 𝐊
]
𝐫𝐫 𝐊

()3

𝐭𝐭 𝐊
𝐭𝐫 𝐊

[ = 𝒎𝐊

در رابطه فوق ،اندیس  tمربوط به حرکات انتقالی و  rدوران گرهی میباشد در این ماتریس کلیه درجات آزادی انتقالی در قسمت
باال آورده شده است .بهمنظور کاهش حجم محاسبات مربوط به استخراج ماتریس انتقال سیستم ،از روش تراکم درجات آزادی استفاده شده
است .با تراکم درجات آزادی دورانی در حرکات انتقالی گرهها ،ماتریس سختی کاهش یافته سیستم بهشکل زیر بهدست میآید]:[19
𝟏−
𝒎𝐊
𝐭𝐫 𝐊 𝐫𝐫 𝐊 𝐫𝐭 𝐊 𝒓𝒆𝒅 = 𝐊 𝐭𝐭 −

()4

ماتریس جرم متناظر با سیستم تراکمیافته ،ماتریس قطری است که اعضای قطر اصلی آن ،همان جرمهای متمرکز گرهی میباشند:
𝒎
𝒅𝒆𝒓𝐌
𝑚= diag[m
] 𝑖

()5

ماتریس میرایی ذاتی سازه پس از تحلیل مودال سازه و محاسبه اشکال ،جرمها و فرکانسهای مودی از روش زیر قابل تعیین
میباشد:
𝟏𝐂 𝐦 = 𝛟−T 𝐀𝛟−
()6

] 2μn ζn ωn

…

2μj ζj ωj

…

𝐀 = diag[2μ1 ζ1 ω1

که در آن 𝛟 ماتریس اشکال مودی و  ζj ، μjو  ωjبهترتیب جرم ،میرایی و فرکانسهای مودی و 𝐀 ماتریس قطری است که اعضای
قطر اصلی آن میراییهای مودی میباشند.
ماتریس تابع انتقال بین جابجاییهای سازه و نیروهای خارجی با تبدیل فوریه معادله ( )1بهصورت زیر قابل محاسبه میباشد:
)(7
150

)𝐗(ω) = 𝐇(ω)𝐅(ω) = (−ω2 𝐌 + jω𝐂 + 𝐊)−1 𝐅(ω
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که در آن  ωفرکانس زاویهای و  jواحد موهومی میباشد 𝐇(𝛚) .ماتریس تابع انتقال و یا ماتریس تابع پاسخ فرکانسی نامیده
میشود .تفسیر فیزیکی ماتریس تابع انتقال را بهاین شکل میتوان بیان نمود :درایه ) (k,jاین ماتریس بیانگر پاسخ فرکانسی سیستم در درجه
آزادی  kبهازای نیروی تحریک هارمونیک با دامنه واحد و فرکانس  ωدر درجه آزادی  jام میباشد].[20
ماتریس تراکم طیفی پاسخ برای سیستم چند درجه آزادی از رابطه زیر محاسبه میشود:
)𝐒𝐱 (ω) = 𝐇(ω)𝐒𝐟 (ω)𝐇∗ (ω

()8

که در آن )𝛚(𝐇 ماتریس تابع انتقال سیستم و عالمت * بیانکننده ترانهاده مختلط ماتریس و )𝛚( 𝐟𝐒 ماتریس تراکم طیفی نیروی
تحریک میباشد .درنهایت ،واریانس پاسخ جابجایی و شتاب سازه برای درجه آزادی  iام با استفاده از انتگرال عددی زیر قابل محاسبه میباشد:
∞+

𝜔𝑑)𝜔( 𝑖𝑖𝑥𝑆 𝐸[𝑥̈ 𝑖 2 ] = ∫−∞ 𝜔4

()9

∞+

𝜔𝑑 )𝜔( 𝑖𝑖𝑥𝑆 ∞𝐸[𝑥𝑖 2 ] = ∫−

and

که در آن ) Sxii (ωعضو  iام روی قطر اصلی ماتریس تراکم طیفی پاسخ میباشد.

 -3خصوصيات مهندسی باد و طيفهای نيروهای دیناميکی باد
 -1-3پروفيل سرعت متوسط باد و نيروی استاتيکی باد
تغییرات سرعت میانگین باد در الیه مرزی اتمسفر عموما با قانون توانی بیان میشود که حالت عمومی رابطه آن بهشکل زیر میباشد:
𝑧
𝛼) ( 𝑈(𝑧) = 𝑎𝑈0
𝑏

()10

در رابطه فوق  b ، aو  αپارامترهای ناحیهای و  U0سرعت مبنای باد میباشد که در اکثر آییننامهها بهعنوان مقدار سرعت میانگین
باد در ارتفاع  10متر در ناحیه باز ،با یک دوره بازگشت معین تعریف میشود .جدول  1ناحیه بندی مناطق تعریفشده استاندارد باد ،و ضرائب
قانون توانی را براساس آییننامه کانادا ] [21نشان میدهد.
نیروی استاتیکی ناشی از مولفه سرعت میانگین باد برای واحد طول ارتفاع سازه از رابطه زیر تعیین میشود:
1
𝐵 𝑑𝐶 𝑓𝑤 = 𝜌𝑎 𝑈(𝑧)2
2

()11

که در آن  ρaدانسیته هوا U(z) ،سرعت میانگین باد در ارتفاع  Cd ، zضریب پسا و  Bعرض سازه در جهت عمود بر امتداد وزش باد
میباشد.
جدول  :1ناحيه بندی مناطق تعریفشده استاندارد باد ،و ضرایب قانون توانی را براساس آیيننامه کانادا ][21
ارتفاع گرادیان

𝛼

)b (m

a

توصیف ناحیه

ناحیه

265
317
383

0/14
0/25
0/36

10
12/7
30

1
0/707
0/632

ناحیه باز با درختان یا ساختمانهای پراکنده
نواحی جنگلی یا حومه شهر با تعداد محدود و پراکنده ساختمانهای بلند
مرکز شهرهای بزرگ دارای ساختمانهای بلند با تراکم باال

A
B
C

 -2-3طيف نيروی طولی باد
مولفه نوسانی نیروی طولی باد در واحد ارتفاع از رابطه زیر محاسبه میشود:
()12
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که در آن ) u(z, tسرعت نوسانی باد در ارتفاع  zو سایر پارامترها مشابه رابطه ( )11میباشند .مولفه نوسانی سرعت طولی باد ،یک
فرآیند تصادفی است که تابع تراکم طیفی نیروی آن از رابطه زیر بهدست میآید:
)𝜔( 𝑢𝑆 ̅ 2 𝐵2 𝐶𝑑 2
𝑈 𝑆𝑓𝐷 (𝜔) = 𝜌𝑎2

()13

که ) Su (ωطیف تراکم سرعت نوسانی در جهت طولی باد و ̅
𝑈 سرعت میانگین باد میباشد .داونپورت با تمرکز بر روی محدوده
فرکانسی موثر در تحلیل دینامیکی سازه ها ،رابطه زیر را برای تابع تراکم نوسانات سرعت طولی باد ارائه کرده است ]:[1
600𝜔 2
) 𝑢𝜋 (
10

()14

600𝜔 2
[1 + ( 𝜋𝑢 ) ]4/3
10

2𝑢∗ 2
= )𝜔( 𝑢𝑆
| 𝜔|

که در آن  u∗ = √κ𝑢10سرعت اصطکاکی باد 𝑢10 ،سرعت میانگین باد در ارتفاع  10متری در ناحیه مورد نظر ،و  κضریب پسای
سطحی است که وابسته به زبری ناحیه می باشد و مقدار آن برای نواحی باز ،حومه شهر و مراکز شهرهای بزرگ بهترتیب  ،0/015 ،0/005و
 0/05توصیه شده است .همبستگی نوسانات سرعت باد بین دو نقطه ،با افزایش فاصله آنها کاهش مییابد .ویکری رابطه دوبعدی زیر را برای
تابع همبستگی سرعت باد پیشنهاد داده است ]:[2
2

2

2
2
) 𝑘𝑦 −|𝜔| √𝑐𝑍 (𝑧𝑗 − 𝑧𝑘 ) + 𝑐𝑦 (𝑦𝑗 −
(
)
𝑝𝑥𝑒 = 𝜔 𝑘𝑗𝑐𝑜ℎ
̅ 1
𝜋2
]) 𝑘𝑧(̅
𝑈 [𝑈(𝑧𝑗 ) +
2
{
}

()15

که در آن  yو  zبهترتیب مختصات افقی و ارتفاعی نقاط 𝜔 ،فرکانس زاویهای 𝑈̅(𝑧) ،سرعت میانگین در ارتفاع  zو  cyو  cZضرایب
ثابتی هستند که مقادیر آنها برای کاربردهای مهندسی بهترتیب  16و  10توصیه شده است.
-3-3طيف نيروی عرضی باد ناشی از ریزش گردبادی
با عبور جریان از اطراف هر جسم هوابند ،جریانهای گردابی یا پیچکهایی در ناحیه پشت ،در طرفین جسم شکل میگیرد .ریزش
این جریانها باعث تغییر الگوی فشار اطراف جسم و ایجاد نیروی عرضی میگردد .نیروی عرضی باد در واحد ارتفاع سازه دودکش ،ناشی از
عامل فوق ،از رابطه زیر قابل محاسبه میباشد:
1
)𝑧( 𝑡) 𝐷(𝑧)𝑈 2و𝑧( 𝐿𝐶 𝑎𝜌 = )𝑡 𝐹𝑠 (𝑧,
2

()16

که در آن ) D(zو ) U(zبه ترتیب قطر خارجی دودکش و سرعت میانگین باد در ارتفاع 𝑧 و ) CL (z, tضریب نیروی عرضی باد یا
ضریب برا می باشد .با توجه به رابطه فوق طیف نیروی عرضی باد در واحد طول سازه بهصورت زیر خواهد بود:
2
1
)𝑛و𝑧( 𝐿𝐶𝑆 ])𝑧( 𝑆𝐹𝑠 (𝑧, 𝑛) = [ 𝜌𝑎 𝐷 (𝑧)𝑈 2
2

()17

) SCL (z, nطیف ضریب نیروی عرضی باد بوده و بر اساس مطالعات تجربی انجام گرفته با تابع گوسی قابل تخمین میباشد ]:[11
()18
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2
𝑛
) 𝑛( 1 −
)𝑛و𝑧( 𝐿𝐶𝑆
1
𝑠
])
=
( 𝑒𝑥𝑝 [−
𝐵
𝐶𝐿̅ 2
𝑠𝑛𝐵𝜋√
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که در آن  C̅L2واریانس ضریب نیروی عرضی و  Bپارامتری است که پراکندگی یا عرض باند طیف را نشان میدهد 𝑛𝑠 .فرکانس
ریزش گردبادی بوده و از رابطه زیر محاسبه میشود:
()19

)𝑧(𝑈 𝑡𝑆
)𝑧(𝐷

= 𝑠𝑛

𝑡𝑆 عدد استروهال میباشد .نحوه تعیین پارامترهای آیرودینامیکی  𝑆𝑡 ، Bو ̅𝐿𝐶 در ادامه تشریح میشود .رابطه زیر برای عرض باند
 Bپیشنهاد داده شده است ]:[8
()20

𝐵2 = 𝐵02 + 2𝐼𝑧2

 𝐵0عرض باند مربوط به جریان آرام میباشد که مقدار آن  0/05تا  0/1توصیه شده است (در این مطالعه  0/08در نظر گرفته
شده است) و  Izشدت تالطم میباشد که رابطه عمومی آن برای نواحی و آییننامههای مختلف بهصورت زیر پیشنهاد داده شده است]:[7
()21

𝛼)𝐼𝑧 = 𝑐(𝑧⁄10

در رابطه فوق 𝑐 و 𝛼 پارامترهای ناحیهای میباشند .مقادیر  cبرای نواحی باز ،حومه و داخل شهر براساس آییننامه کانادا ][21
بهترتیب 0/27 ،0/51و  0/16استخراج شده است .پارامتر 𝛼 همان مقدار توان در پروفیل سرعت باد میباشد.
ضریب ̅𝐿𝐶 تابعی از عدد رینولدز ،زبری سطح بیرونی دودکش ،و نسبت الغری یا همان ارتفاع به قطر دودکش است که با توجه به
مشخصات ابعادی دودکشهای مورد مطالعه و محدوده تغییرات سرعت باد ،از رابطه زیر قابل تعیین میباشد]:[9
()22

𝑘 2
} ]) ( 𝐶𝐿̅ = 𝑑{0.15 + 0.035 [5 + 𝑙𝑜𝑔10
𝐷
ℎ
− 8] ≤ 1.0
) 𝐷 (ℎ

()23

[ 𝑑 = 0.8 + 0.05

که در آن 𝑘 پارامتری است که اندازه زبری سطح دودکش را نشان میدهد و برای دودکشهای بتنآرمه مقدار آن را میتوان معادل
زبری ماسه برابر یک میلیمتر در نظر گرفت].[9
با توجه به مقادیر عدد رینولدز برای دودکش های بتنی مورد مطالعه ،عدد استروهال از رابطه زیر قابل محاسبه است:
()24

𝑘
}]) ( 𝑆𝑡 = 𝑐{0.23 − 0.007 [5 + 𝑙𝑜𝑔10
𝐷

()25

ℎ
− 8] ≤ 1.0
) 𝐷 (ℎ

[ 𝑐 = 0.736 + 0.012

پاسخ عرضی محاسبه شده براساس مبانی فوق ،مقدار اسمی پاسخ میباشد و نتیجه حاصله بایستی با در نظر گرفتن پدیده
آیرواالستیکی اصالح شود .برای این منظور در محاسبات انجام گرفته در این پژوهش ،میرایی آیرودینامیکی سازه که دارای مقدار منفی میباشد
مطابق روش ارائهشده در مرجع ] [22محاسبه و پاسخ عرضی سازه براساس آن اصالح گردیده است.
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 -4خصوصيات دودکشهای بتنآرمه مورد مطالعه
بهمنظور ارزیابی پاسخ دینامیکی طولی و عرضی دودکشهای بتنآرمه بلند در برابر باد ،دودکشهایی با محدوده ارتفاعی  100تا
 400متر مورد نظر قرار گرفتند .سایر خصوصیات ابعادی دودکشها مطابق جدول  2که در مطالعه ] [5ارائه شده ،انتخاب گردیدند .در جدول
مذکور پارامترهای  Dbو  Dtبهترتیب قطرهای تحتانی و فوقانی دودکش و  tbو  ttبه ترتیب ضخامتهای تحتانی و فوقانی دودکش میباشند.
ابعاد مورد نظر نماینده مناسبی از شرایط واقعی دودکشهای بتنآرمه بلند موجود میباشد .برای یک ارتفاع مشخص دودکش  ،ℎمقادیر
قطرهای تحتانی و فوقانی دودکش و ضخامتهای باال و پایین آن از جدول  2قابل استخراج میباشد بهطور مثال برای دودکش با ارتفاع 300
متر ،قطرهای تحتانی و فوقانی دودکش به ترتیب برابر  25و  15متر و ضخامتهای تحتانی و فوقانی دودکش به ترتیب  1/0و  0/4متر
میباشد .پس از استخراج ضخامت تحتانی و فوقانی ،تغییرات ضخامت دودکش با ارتفاع بهصورت سهمی درجه  2در نظر گرفته شد .سرعت
مبنای باد تا  40متر بر ثانیه و ناحیه قرارگیری سازه از ناحیه باز تا مراکز شهری (یا مناطق صنعتی بزرگ توسعه یافته) فرض گردید .دانسیته
هوا  ،𝜌𝑎 = 1.25 𝑘𝑔/𝑚3میرایی دودکش برای همه مودها یک درصد ،و مدول االستیسیته بتن  𝐸𝑐 = 2 × 105 𝑘𝑔/𝑐𝑚2منظور گردید.
ضریب پسا براساس آییننامه کانادا تابعی از نسبت ارتفاع به قطر موثر دودکش ) 𝑒𝐷 (ℎ/تعریف شدهاست ] [21به نحوی که مقدار ضریب پسا
بهصورت میانیابی خطی بین اعداد  0/6و  0/7بهترتیب مربوط به نسبتهای ارتفاع به قطر موثر  7و  25تعیین میگردد .مقدار قطر موثر 𝑒𝐷
برای دودکشهای با مقطع متغیر ،براساس توصیه آییننامه ،برابر قطر میانگین در یکسوم ارتفاع فوقانی دودکش میباشد.
جدول :2پارامترهای ابعادی دودکشها
پارامتر دودکش

مقدار انتخابشده

محدوده عملی

12

17-7

0/6

0/1-3/0

نسبت قطرها

25

35-15

نسبت قطر به ضخامت در پای دودکش

0/4

0/0-2/6

نسبت

الغری h/Db
Dt/Db

نسبت ضخامت باالی دودکش به ضخامت

Db/tb

پای آن tt/tb

 -5ارزیابی پاسخ استاتيکی و دیناميکی دودکشها
بهمنظور ارزیابی پاسخ دودکشها ،ماتریس سختی کلی سازه برای هر دودکش ،با استفاده از روابط  2تا  4محاسبه گردید .با استفاده
از روش تراکم بیانشده در بخش  2درجات آزادی دورانی گرهها در درجات آزادی انتقالی متراکم شد و ماتریسهای سختی و جرم و میرایی
تراکمیافته سازه تعیین گردیدند .فرکانسهای طبیعی دودکشهای بتنآرمه مورد مطالعه برای چهار ارتفاع  300 ،200 ،100و  400متر و
سه مود ارتعاشی نخست در جدول  3ارائه شده است .تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل تعداد المان سازه ،ارتفاع دودکش ،سرعت مبنای باد و
نسبت قطر فوقانی به تحتانی دودکش در پاسخهای استاتیکی و دینامیکی سازه و همچنین طیفهای طولی و عرضی باد در ادامه تشریح شده
است.
جدول : 3فرکانسهای طبيعی دودکشهای بتنآرمه
فرکانسهای طبیعی (هرتز)

154

ارتفاع دودکش (متر)

n3

n2

n1

7/325

2/867

0/62

100

3/740

1/495

0/351

200

2/49

0/997

0/234

300

1/87

0/747

0/175

400
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 -1-5تاثير تعداد المانها در پاسخ سازه
تاثیر تعداد المانهای مدل سازه در پاسخهای جابجایی استاتیکی و انحراف معیار جابجایی طولی و عرضی باالی دودکش 400
متری ،واقع در ناحیه  Aبهازای سرعت مبنای  40متر بر ثانیه در شکل  1نشان داده شده است .بهمنظور مقایسه بهتر همگرایی ،پاسخها با
تقسیم بر پاسخ متناظر با سازه دارای  40المان بیبعد شدهاند .همانگونه که مشاهده میگردد پاسخ استاتیکی دارای سرعت همگرایی بیشتری
میباشد و منحنی آن برای سازههای دارای بیش از  10المان بهصورت افقی در میآید .پاسخهای طولی و عرضی سازه به پارامترهای بیشتری
شامل فرکانسهای طبیعی و ماتریس انتقال سازه ،و توابع طیف نیروی باد در گرهها و همبستگی بین آنها وابسته میباشند و سرعت همگرایی
کمتری دارند .با این حال ،تغییرات این پاسخها برای مدلهای دارای بیش از  30المان ،ناچیز و قابل اغماض میباشد و بههمین دلیل در
تحلیل استاتیکی و دینامیکی در پژوهش حاضر تعداد  30المان برای مدلسازی سازه در نظر گرفته شده است.
1.25
انحراف معیار پاسخ عرضی

1.20

انحراف معیار پاسخ طولی

1.15
1.10
1.05
1.00

پاسخ بی بعد شده

پاسخ استاتیکی

0.95
0.90
40

35

30

20

25

15

10

5

تعداد المان
شکل  :1تاثير تعداد المانها بر پاسخ دودکش  400متری واقع در ناحيه  Aبا سرعت مبنای باد  40متر بر ثانيه.

 -2-5ضریب تغييرات پاسخ جابجایی طولی
ضریب تغییرات بهصورت نسبت انحراف معیار مولفه دینامیکی به مولفه استاتیکی پاسخ تعریف میشود .ضریب تندباد که مبنای
آییننامهای برای محاسبه پاسخ ماکزیمم سازه میباشد بهصورت زیر به ضریب تغییرات مرتبط میباشد:
()26

𝜎
) ( 𝑃𝑔 𝐶𝑔 = 1 +
𝜇

که در آن 𝑔𝐶 ضریب تندباد (𝜎𝜇) ،ضریب تغییرات و 𝑃𝑔 ضریب اوج میباشد که برحسب خصوصیات سازه بین  3/5تا  4متغیر است.
شکل  2ضریب تغییرات جابجایی طولی باالی دودکش  400متری را بهازای سرعتهای مختلف مبنای باد در سه ناحیه  B ،Aو  Cنشان میدهد.
با افزایش زبری و موانع سطح زمین ،میزان آشفتگی جریان باد بیشتر شده و باعث افزایش ضریب تغییرات پاسخ و ضریب تندباد میگردد.
برای یک ناحیه مشخص ،با زیاد شدن سرعت مبنای باد ،ضریب تغییرات افزایش مییابد که دلیل این موضوع را در شکل  3میتوان مشاهده
نمود .این شکل ،طیف نیروی طولی بیبعدشده باد را در باالی دودکش برای سرعتهای مبنای  25 ،10و  40متر برثانیه نشان میدهد.
طیفها بهنحوی بیبعد شده اند که مقدار ماکزیمم آنها برابر یک شود .با افزایش سرعت مبنای باد ،نقطه اوج طیف بهسمت راست متمایل شده
و در فرکانس بزرگتری قرار میگیرد که به فرکانسهای اصلی دودکشها (ارائهشده در جدول  )3نزدیکتر میباشد و این موضوع موجب افزایش
پاسخ دینامیکی طولی و ضریب تغییرات پاسخ آن میشود.
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شکل : 2ضریب تغييرات پاسخ جابجایی در باالی دودکش  400متری بهازای سرعت مبنای باد.
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شکل : 3منحنیهای طيف نيروی طولی باد بهصورت بی بعدشده بهازای سرعتهای مبنای مختلف در باالی دودکش  400متری.

 -3-5انحراف معيار پاسخ جابجایی دیناميکی عرضی و طولی
شکل  4انحراف معیار پاسخهای جابجایی طولی و عرضی باالی دودکشهای با ارتفاع  300 ،200 ،100و  400را در دو ناحیه  Aو
 Cبهازای سرعت مبنای باد نشان میدهد .برای هر دودکش ،انحراف معیار پاسخ طولی با افزایش سرعت مبنای باد افزایش مییابد .اگرچه
ضریب تغییرات پاسخ با افزایش زبری منطقه بیشتر می شود ولی انحراف معیار پاسخ برای مناطق با زبری باالتر ،کمتر میباشد که این موضوع
ناشی از پایینتر بودن سرعت میانگین باد در این مناطق است .انحراف معیار پاسخ جابجایی عرضی دودکشها بهازای سرعتهای مبنای خاصی
به اوج می رسد و با افزایش یا کاهش سرعت مبنا نسبت به مقدار مذکور ،کاهش مییابد .در سرعت مبنای متناظر با پاسخ عرضی ماکزیمم،
فرکانس های غالب ریزش گردبادی با فرکانس اصلی سازه یکسان میباشند .شکل  5طیفهای نیروی عرضی باد را در باالترین گره دودکش
 400متری بهازای سرعتهای مبنای  ،25 ،15و  35متر بر ثانیه در ناحیه  Aنشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود فرکانس اصلی سازه
به فرکانس نقطه اوج طیف عرضی متناظر با سرعت مبنای  15متر بر ثانیه نزدیکتر است ،درنتیجه پاسخ عرضی سازه در این سرعت مبنا،
نسبت به دو سرعت دیگر بیشتر میباشد .پاسخ طولی سازه بهازای این سرعت مبنا ،بهمراتب از پاسخ عرضی آن کمتر است .با افزایش سرعت
مبنای باد پاسخ طولی سازه نسبت به پاسخ عرضی آن بیشتر میشود .منحنی پاسخ عرضی ناحیه  Cنسبت به ناحیه  ،Aدارای پهنای بیشتری
است که ناشی از آشفتگی بیشتر و محتوای فرکانسی پهنتر ریزش گردبادی در این ناحیه میباشد.
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شکل : 4تغييرات انحراف معيار پاسخ جابجایی طولی و عرضی باالی دودکشها با ارتفاع مختلف با سرعت مبنای باد.
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شکل : 5منحنی طيف نيروی عرضی باد در باالترین گره دودکش  400متری بهازای سرعت مبناهای مختلف در ناحيه .A

 -5-5تاثير نسبت قطر فوقانی به قطر تحتانی دودکش
به منظور ارزیابی تاثیر نسبت قطر فوقانی به قطر تحتانی دودکش و یا شیب مخروطی آن در پاسخهای استاتیکی و دینامیکی باد،
دودکش بتنآرمه با ارتفاع  300متر و نسبتهای قطر  0/6 ،0/4و  0/8در ناحیه  Aبا سرعتهای مبنای مختلف مدلسازی و تحلیل گردید.
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شکل  6نتایج حاصله را برای پاسخهای جابجایی استاتیکی ،لنگر خمشی پایه ،و انحراف معیار جابجایی طولی و عرضی باالی سازه نشان
میدهد .پاسخهای جابجایی استاتیکی برای نسبتهای مختلف قطر دودکش ،خیلی نزدیک بههم بوده و تفاوت محسوسی نشان نمیدهد.
موضوع برای انحراف معیار جابجایی طولی سازه در شکل -6ج نیز بههمین صورت میباشد .اگرچه کاهش قطر فوقانی دودکش با کاهش
سختی جانبی سازه همراه می باشد ولی از طرف دیگر موجب کاهش مساحت موثر در برابر جریان باد و کاهش نیروی ناشی از آن میگردد،
درنتیجه دو عامل فوق بهصورت متقابل عمل نموده و در پاسخ های جابجایی استاتیکی و انحراف معیار جابجایی طولی اثر همدیگر را خنثی
می نمایند .با کاهش قطر فوقانی دودکش ،سختی جانبی و جرم سازه بهصورت توام کاهش یافته و در نتیجه فرکانسهای اصلی سازه بهازای
نسبت قطرهای مختلف ،بههم نزدیک میباشند .مطابق شکل  -6ب با کاهش قطر فوقانی دودکش و کمتر شدن سطح موثر در برابر باد ،لنگر
خمشی پای دودکش کاهش مییابد .با توجه به شکل  -6د پاسخ عرضی سازه وابستگی زیادتری به تغییرات قطر دودکش دارد بهنحوی که
پاسخ عرضی ماکزیمم برای نسبت قطر  0/4در مقایسه با نسبت قطر  80 ، 0/8درصد کاهش نشان میدهد .با کاهش قطر فوقانی دودکش،
شیب مخروطی دیواره آن افزایش یافته و گردبادهای ریزششده در ناحیه پشت دودکش از ابعاد متنوعتر و محدوده فرکانسی پهنتری تشکیل
میشوند که این موضوع در شکل  7قابل مالحظه می باشد .در این شکل طیف نیروی عرضی باد برای سه نسبت قطر مطالعهشده ،ارائه گردیده
است .با کاهش نسبت قطر ،مقدار بیشینه تابع طیف کاهش یافته و محتوای فرکانسی طیف پهنتر میشود که موجب دورتر شدن سازه از
حالت تشدید و کاهش پاسخ دینامیکی آن میگردد.
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شکل : 6پاسخ های استاتيکی و دیناميکی دودکش با ارتفاع  300متر در ناحيه  Aبرای نسبتهای مختلف قطر فوقانی به قطر تحتانی دودکش.
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شکل : 7طيفهای نيروی عرضی باد برای دودکش با ارتفاع  300متر در ناحيه  Aبهازای نسبتهای مختلف قطر فوقانی به قطر تحتانی دودکش.

 -6نتيجهگيری
در این تحقیق ،پاسخ طولی و عرضی دودکشهای بلند بتنآرمه در محدوده ارتفاعی  100تا  400متر در مقابل بارهای دینامیکی
باد مورد ارزیابی قرار گرفت .دودکش ها در نواحی با زبری متفاوت و سرعت مبنای باد مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند .پاسخ سازهها با تحلیل
حوزه فرکانس و براساس روش تئوری ارتعاشات تصادفی محاسبه گردید و ضمن تشریح مبانی کامل محاسباتی در مقاله حاضر ،کلیه مراحل
مدلسازی سازه و تعیین خصوصیات دینامیکی باد ،شامل المان بندی سازه ،محاسبه ماتریسهای سختی ،جرم ،میرایی ،و پاسخ فرکانسی سازه،
تعیین ماتریس طیف نیروهای دینامیکی طولی و عرضی باد ،و انتگرالگیری عددی جهت محاسبه انحراف معیار پاسخ سازه با برنامهنویسی در
محیط نرمافزار متلب انجام گرفت .تاثیر عوامل مختلف از قبیل ارتفاع دودکش ،سرعت مبنای باد ،ناحیه قرارگیری سازه ،و شیب مخروطی و
یا نسبت قطر فوقانی به قطر تحتانی دودکش در پاسخ سازه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .براساس تحلیل همگرایی ،پاسخ دینامکی سازه
بهازای انتخاب  30المان به همگرایی قابل قبولی رسید .براساس تحلیل انجام گرفته نتایج ذیل در خصوص رفتار دودکشهای بتنآرمه بلند
حاصل گردید:
 با افزایش سرعت مبنای باد ،فرکانس نقطه اوج طیف نیروی طولی باد به فرکانس اصلی دودکشهای مورد مطالعه نزدیک شده و
موجب افزایش ضریب تغییرات پاسخ طولی سازه میگردد .ضریب تغییرات پاسخ طولی سازه با سرعت مبنای باد بهصورت خطی
افزایش مییابد .به طور موردی برای دودکش  400متری واقع در نواحی  ،B ،Aو  ،Cضریب تغییرات با افزایش سرعت مبنا از  20به
 40متر بر ثانیه ،به طور میانگین 48/5درصد افزایش نشان میدهد.
 با افزایش زبری و موانع سطح زمین و بیشتر شدن آشفتگی جریان باد ،ضریب تغییرات پاسخ طولی باد افزایش مییابد .به طور مثال
برای دودکش  400متری به ازای سرعت مبنای  30متر برثانیه ،مقدار ضریب تغییرات برای نواحی  Bو  Cبه ترتیب  7/7و  23/5درصد
بیشتر از مقدار آن در ناحیه  Aمیباشد.
 منحنی تغییرات انحراف معیار جابجایی طولی باالی دودکش با سرعت مبنای باد به صورت سهمی میباشد که شیب آن با افزایش
سرعت مبنای باد افزایش مییابد برای دودکشهای با محدوده ارتفاعی مطالعه شده در ناحیه  ،Aمقدار انحراف معیار جابجایی طولی با
افزایش سرعت مبنای باد از  20به  40متر برثانیه ،به طور میانگین  5/86برابر میشود.
 نقطه اوج پاسخهای جابجایی عرضی برای دودکشهای مورد مطالعه در محدوده سرعت مبنای  10تا  20متر برثانیه قرار دارد .در
سرعت مبنای متناظر با پاسخ عرضی ماکزیمم ،مقدار میانگین نسبت پاسخ عرضی به پاسخ طولی برای دودکشهای واقع در ناحیه A
برابر 10/25میباشد .با افزایش سرعت مبنای باد پاسخ عرضی کاهش و پاسخ طولی افزایش مییابد بهنحوی که برای دودکشهای
مذکور مقدار میانگین نسبت پاسخ طولی به پاسخ عرضی بهازای سرعت مبنای  30متر برثانیه برابر  5/1میباشد.
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 کاهش نسبت قطر فوقانی به قطر تحتانی آن بدون اینکه تغییر محسوسی در پاسخ جابجایی،به ازای مقدار ثابت قطر تحتانی دودکش
 متر برثانیه40  بهازای سرعت مبنای باد.استاتیکی و دینامیکی طولی داشته باشد موجب کاهش وزن دودکش و لنگر خمشی پایه میگردد
و28/7  مقدار لنگر خمشی پایه دودکش بهترتیب،0/8  در مقایسه با نسبت قطر0/6  و0/4 برای نسبتهای قطر فوقانی به قطر تحتانی دودکش
 گردبادهای ریزش شده در ناحیه پشت دودکش از ابعاد متنوعتری، همچنین با کاهش قطر فوقانی دودکش. درصد کاهش می یابد14/29
 بهطور نمونه.تشکیل میشوند و محدوده فرکانسی نیروی عرضی باد پهنتر میشود و درنتیجه پاسخ عرضی سازه بهنحو موثری کاهش مییابد
 در مقایسه با مقدار0/6  و0/4  مقدار انحراف معیار جابجایی عرضی بیشینه بهازای نسبت قطرهایA  متری در ناحیه300 برای دودکش
. درصد کاهش مییابد80  و53/7  بهترتیب،0/8 مربوط به نسبت قطر
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