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  بررسي عملكرد لرزه اي مخازن جداسازي شده با استفاده از تيغه هاي ميراگر
 

  آقاي دكتر منصور ضيايي فر:مجري
 آقاي مهندس ملكي: همكار

 
  

  .باشد هدف از آزمايش بررسي دقت ميرايي محاسبه شده براي تيغه هاي ميراگر مي  
  برپايي آزمايشها •

 سانتيمتر و ارتفاع 100ك مخزن استوانه اي فوالدي به قطر نشان داده شده است، ي) 1(همانطور كه در شكل 
گردد و  صلب فرض مي)  ميليمتر3(مخزن با توجه به ضخامت آن .  سانتيمتر برروي ميزلرزان نصب گرديد120

فشار هيدروديناميكي مايع در دو نقطه روبروي يكديگر در نزديكي محل اتصال كف . باشد ماعي محتوي آن آب مي
توسط دو فشارسنج برداشت ) قطر مخزن منطبق بر محور طولي ميز(ره و واقع بر روي محور تحريك مخزن و جدا

ميز از نوع كنترل جابجايي عمل نموده و همچنين نيروي وارد بر ميز از طريق نيروسنج واقع بر شفت . گرديد
قطه از جداره آن و نيز  ن2 شتاب سنج در 3 كرنش سنج برروي جداره مخزن و 4همچنين . محرك ميز ثبت گرديد

، به )2(تيغه هاي انتخاب گرديده براي آزمايش، دو تيغه رينگي مطابق شكل . يك نقطه برروي ميز نصب گرديدند
 سانتيمتر بودند كه نسبت 5، تخت مستطيلي به عرض )3( سانتيمتر و يك تيغه مطابق شكل 5/7 و 5عرضهاي 

اين رينگها توسط چهار عدد پيچ طوالني و بستهايي كه . باشند مي% 15و % 10عرض رينگها به شعاع مخزن معادل 
شدند و محل قرارگيري رينگ با تنظيم پيچهاي  بر جداره مخزن نصب گرديده بودند، داخل مخزن نگهداري مي

 عدد پيچ كه در دو انتهاي آن قرارداشت در جداره مخزن ثابت 4تيغه تخت نيز توسط . شد مذكور تغيير داده مي
  .گرديد مي

  انجام آزمايشها •
در اين روش مخزن در فركانس . ها، از روش زوال دامنه موج استفاده شد براي آزمايش ميرايي حاصل از تيغه

به (سپس تحريك بسرعت . آيد تا زماني كه حالت ماندگار پاسخ حاصل شود تشديد مود تموج به ارتعاش در مي
ج در ارتعاش آزاد در سيلكهاي متوالي برداشت شده و ضريب ميرايي گردد و نرخ زوال ارتفاع تمو متوقف مي) يكباره

  .گردد از معادله زير محاسبه مي
                                                                                                                           i

ji
ln1

j2
η
ηπ

+
=ζ   

  .باشند  ميi+j و i دامنه تموج در سيكلهاي ji+η و iηكه در آن
 100 و 75، 50، 30، 20 سانتيمتري و با ارتفاع آب برابر با 5/7 و 5آزمايشها براي هر يك از تيغه هاي   

ر هر حالت تيغه در دو د. باشند صورت گرفت  مي2 و 5/1، 1، 6/0، 4/0سانتيمتر كه معادل نسبت ارتفاع به شعاع 
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تحريك از نوع سينوسي با فركانسي برابر با فركانس تشديد مايع و با دو . ارتفاع آب قرار داده شد% 80و % 90ارتفاع 
  . ميليمتر در هر حالت انتخاب گرديد4/0 و 5/1دامنه 

شت گرديدند كه  نگاشت زلرزه نيز به ميز اعمال و پاسخها بردا2همچنين در هر حالت يك ورودي پالس و   
 130 نگاشت زلزله نيز به ميز اعمال و پاسخها برداشت گرديدند كه جمعاً 2جمعاً در هر حالت يك ورودي پالس و 

  .آزمايش صورت پذيرفت
  
  
  

  
  
  
  


