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نامه كارشناسي ارشد در خواست تصويب موضوع پايان  

 

 

 

ای مخازن بتنی نسبت به خصوصيات سنجی رفتار لرزهحساسيت عنوان تحقيق به فارسی :

 فيزیکی جداره با استفاده از تحليل عددی
 Sensitivity Survey of Seismic Behavior of Concrete Tanks to به انگليسی :عنوان تحقيق 

the Physical Properties of the Wall using Numerical Analysis 

 . اطالعات مربوط به دانشجو 1

       نام :                                             نام خانوادگی :                              

 شمارة دانشجوئی :

 رشتة تحصيلی :                                گرایش تحصيلی :

                                                                        : تاریخ و سال ورود                                     مقطع :     

                     :نشانی پستی 

 لفن :ت

 آدرس پست الکترونيکی:

 

 . اطالعات مربوط به استاد راهنما2

 نام :                                                 نام خانوادگي :                                          

 تخصص اصلي :

 تخص جنبي :                        آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي:

 کدملي:    گاهي :                 سمت :رتبة دانش

 سنوات تدريس کارشناسي ارشد/دکترا :                             

 □مدعو  □نيمه وقت     □نوع همكاري : تمام وقت 
  نشاني :                                                                                                      

 تلفن :

تاد راهنما تکميل شود توجه :این فرم با مساعدت اس 

. 
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 . اطالعات مربوط به استادان مشاور3

 نام :                                                 نام خانوادگی :                                         

 تخصص اصلی :

 ل خدمت :رتبة دانشگاهی یا درجة تحصيلی :                            شغل :                         مح

 کدملی:

 تعداد پایان نامه ها و رساله  های راهنمائی شده کارشناسی ارشد/ دکترا :

 

 تعداد پایان نامه ها و رساله  های در دست راهنمائی کارشناسی ارشد/ دکترا :
 

 

 

            نام :                                                 نام خانوادگی :                          

 تخصص اصلی :

 رتبة دانشگاهی یا درجة تحصيلی :                            شغل :                         محل خدمت :

 کدملی:

 تعداد پایان نامه ها و رساله  های راهنمائی شده کارشناسی ارشد/ دکترا :

 

 ی ارشد/ دکترا :تعداد پایان نامه ها و رساله  های در دست راهنمائی کارشناس
 

 

 

 . اطالعات مربوط به پایان نامه4

 الف : عنوان پایان نامه :

 □غير فارسی                  فارسی 

 □ عملی      □کاربردی      نظری               □ب: نوع کارتحقيقاتی :         بنيادی
 پ: تعداد واحد پایان نامه :

 ای مخازن بتنیبررسی رفتار لرزه ( :ت : پرسش اصلی تحقيق ) مسأله تحقيق 
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های مجهوول و موبهو و متغيرهوای    بيان مسأله ) تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقيق مسأله ، بيان جنبه -.5

 های تحقيق، منظور تحقيق (مربوط به پرسش

ي، مواد هايي مثل آب، محصوالت نفتاي در نگهداري از مايعاي کاربرد گستردهمخازن استوانه

باشند. اي ميهاي حساس به بارهاي لرزهشيميايي و... دارند. اين مخازن حاوي مايع، از جمله سازه

و  1ايباشند، از فشارهاي ضربهها عالوه بر اينكه تحت اثر نيروهاي اينرسي پوسته مياين سازه

مخازن نيمه پر در  سطح مايع در پذيرند.ناشي از حرکت مايع درون مخزن نيز تأثير مي 2انتقالي

، پاشش  تواند دچار ارتعاش شود. اين ارتعاش مايع با فرکانس پايينهاي طبيعي مجزا ميفرکانس

 اي به صورت دو بعدي نشان داده شده است که در آنمخزن استوانه (1شود. در شكل )تعريف مي

R  و شعاع مخزن بيانگرH ي سايه زده شده بيانگر يهباشد. ناحبيانگر ارتفاع سطح استاتيكي مايع مي

باشد. پاشش با فرکانس اصلي بيشترين مقدار مايع شكل مورد انتظار سطح آزاد در مود اصلي آن مي

دارد و ممكن است بارهاي زيادي را به سازه وارد کند و منجر به خرابي سازه را به حرکت وا مي

 باشد که فرکانس تحريک بهترين حالت در مخازن حالتي ميشود. ثابت شده است که بحراني

 .(1992و همكارانش،  Welt ) شودفرکانس پاششي اصلي نزديک مي

 
 پاشش مايع در مخزن -(2شكل )

-بنابراين در اين پروژه مخازن تحت اثر باري با فرکانس برابر با فرکانس طبيعي مخزن قرار داده مي

به اي مخازن استفاده شده است. اما ررسي رفتار لرزههاي متنوعي براي بکنون از روشتاشوند. 

ها، استفاده از روش اجزاي محدود اي سازهي تئوري رفتار لرزهي مطالعهعلت ماهيت پيچيده

استفاده  ANSYS. در اين پروژه از نرم افزار اجزاي محدودي (Wing ،1981) اهميت يافته است

هاي متفاوتي داشته باشند، که اين خصوصيات بر توانند ضخامتجداره اين مخازن مي شود.مي

ها اي مخازن که بر روي طراحي آنباشد. يكي از رفتارهاي لرزهاي مخازن مؤثر ميروي رفتار لرزه

-باشد. در اين پروژه اثرات ضخامت جداره مخزن و در نتيجه انعطافمؤثر است، ارتفاع موج مي

مايع و سازه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. همچنين پذيري آن بر روي ارتفاع امواج و اندرکنش 

 شود.هاي مختلف ارزيابي ميفرکانس طبيعي آن در حالت

                                                 
1 . Impulsive  
2 . Convective 
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. سوابق مربوط ) بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتوای  بدسوت آموده در داخول و     6

 خارج ازکشور نظرهای علمی موجود دربارة موضوع تحقيق(

مطالعات قابل  اي زيادي را به خود جلب کرده است وهي گذشته توجهد دههپاشش مايع در چن

توجهي در اين زمينه انجام شده است. بيشتر مطالعات محاسباتي اوليه بر اساس تئوري موج خطي 

و  Housner ،1957)شود ارتفاع موج کوچک باشد باشد که در اين تئوري فرض ميمي

Abramson ،1996.) ئوري خطي در هنگام تحريک خارجي بزرگ و يا نزديک به به همين دليل ت

شود. بنابراين در فرکانس طبيعي پاشش مايع منجر به خطاهاي بزرگي در پاسخ تاريخچه زماني مي

هاي گذشته محققين شروع به استفاده از تئوري موج غير خطي نمودند و پاشش مايع درون دهه

باشند، مخازن کم زن به دو نوع قابل تقسيم بندي ميبر اساس مطالعات مخا مخازن را مدل کردند.

و مخازن عميق با نسبت عرض به ارتفاع  5/1عمق با نسبت عرض به ارتفاع کوچكتر و مساوي 

باشند هاي مشخصي در طراحي مي. که هر کدام از اين نوع مخازن داراي محدوديت5/1بزرگتر از 

(Housner ،1967 .)مورد بررسي قرار گرفت.  1970ي يع از دههرفتار عددي پاشش غير خطي ما

هاي تفاضل محدود، المان محدود و حجم هاي عددي مختلف بر اساس شبكه مثل روشروش

و  Chen،  1998و همكارانش،  Koh، 1998و همكارانش،  Wu محدود مورد استفاده قرار گرفتند )

Nokes ،2005 ،Brown ،1982 ،Veletsos ،1986 ،Rammerstofer 1990مكارانش، و ه ،

Balendra  ،1982و همكارانش ،Natsiavas  وYi ،1990) . ،سرعت شعاعي مايع در هنگام ارتعاش

باشد. با در نظر گرفتن اثر ي مخزن در محل اتصال مايع با ديواره ميبرابر با سرعت شعاعي ديواره

ذيرد و بار پاي تأثير ميي تانک از تحريک لرزهحرکت ديواره ،(Couplingبستگي )هم

اي مخازن باشد. در نتيجه تحليل جامعي از پاسخ لرزهگاه ميهيدروديناميكي مشابه بار وارد بر تكيه

اي (. پاسخ لرزهTang ،1987و  Veletsosاي پر شده با مايع تحت لرزش انجام شده است )استوانه

زلزله در مطالعات مورد  هاي شامل مايع با هدف ارزيابي جرم افزوده و رفتار پاششي بعد ازسازه

با  ي تانکديوارهي ستهمودهاي پو(. شكل 1982و همكارانش،  Maبررسي قرار گرفته  است )

باشد قابل به دست آوردن مي ،ي شكل موداستفاده از روند تكراري با حدس شكل اوليه

(Rammerstorfer  مدلي عددي براي تحليل لرزه1988و همكارانش .)اده از اي مخازن با استف

ي اندرکنش مايع و پوسته ترکيب دو روش اجزاي محدود و المان مرزي ارائه شده است. مساله

ي مخزن حل شده است، اين در حالي است که هاي پوسته براي سازهمخزن با استفاده از المان

روش المان مرزي براي قسمت مايع مدل مورد استفاده قرار گرفته است. پاشش سطح آزاد مايع و 

روش حجم محدود نيز در . (Khai  ،1993پذيري ديواره مخزن در نظر گرفته شده است )انعطاف

طرح تخمين پاشش مايع (. 2005و همكارانش،  Zhangهاي اخير مورد توجه واقع شده است )سال

(. 2006و همكارانش،  Wang هاي اجزاي محدودي ارائه شده اشت )ي کوچک با روشبا دامنه
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ايع در مخزن مكعب مستطيلي با استفاده از روش حجم محدود بر مبناي شبكه بندي اخيرأ پاشش م

از روش تحليل زماني پايدار  .(Ming ،2010و  Duanاي مورد بررسي قرار گرفته است )غير سازه

و  Estekanchiاي استفاده شده است )اي مخازن استوانههم براي سنجش رفتار لرزه

Alembagheri ،2012.) 

 

 فرضيه ها ) هر فرضيه به صورت یك جملة خبری نوشته شود .(. 7

 شود. سيستم مختصات کارتزين و در مرکز سطح آب قرار داده مي -

 دهد. شكست موج رخ نمي -

 باشد.مايع غير قابل تراکم و غير چرخشي مي -

 باشد.فشار روي سطح آزاد مايع ثابت مي -

 باشد.مدل سه بعدي مي -

 شود.ها لحاظ مييناميكي در الماناثرات هيدرود -

 

 ضرورت های خاص  انجام تحقيق ( اهداف تحقيق )شامل اهداف علمی و کاربردی و -.8

 هدف کلی:

 اي حاوي مايع اي مدل اجزاي محدودي مخازن استوانهمطالعه لرزه -1

 ارزيابي فرکانس طبيعي مخزن با خصوصيات فيزيكي مختلف جداره -2

 اهداف اختصاصی:

 اي با خصوصيات فيزيكي مختلف جدارهاي مخازن استوانهپاسخ لرزه يمقايسه -1

اي با توجه به حداقل ارتفاع موج رخ داده ي ضخامت مناسب براي مخازن استوانهارائه -2

 شده در اثر لرزش
 

 . در صورت داشتن هدف کاربردی بيان نام بهره وران ) اعو از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غيره (9

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 . جنبة نوآوری و جدید بودن تحقيق در چيست ؟ ) این قسمت توسط استاد راهنما تکميل شود .(10

 

 

 

 امضاء استاد راهنما

 

 . روش کار11

 ANSYS تحليل عددي با استفاده از نرم افزار تحليلالف. نوع روش تحقيق : 

 

 ای و غيره (ب. روش گرد آوری اطالعات)ميدانی، کتابخانه

 

 

فيش، جدول، نمونه برداری، نجهيزات  ابزار گرد آوری اطالعات )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون،پ. 

 ای و غيره (های کامپيوتری و ماهوارههای اطالعاتی وشبکهآزمایشگاهی و بانك

 

 

 

 ت . روش تجزیه و تحليل اطالعات :

 

 

 

 

 

 

 صویب تا دفاع نهائی. جدول زمان بندی مراحل انجام دادن نحقيق از زمان ت12

 تا تاریخ از تاریخ تاریخ تصویب

 12/91 11/91 مطالعات کتابخانه ای

 1/92 12/91 جمع آوری اطالعات

 2/92 1/92 تجزیه و تحليل داده ها

 3/92 2/92 نتيجه گيری و نگارش پایان نامه

   تاریخ دفاع نهایی
  طول مدت اجرای  تحقيق
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 صورتجلسه گروه تخصصی -14
 الف:

 امضا                           تاریخ: دگی دانشجو:نام و نام خانوا

 امضا                           تاریخ: نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                       

 امضا                           تاریخ: نام و نام خانوادگی استاد مشاور:                       

 امضا                           تاریخ: گی استاد مشاور:                       نام و نام خانواد

 

        نظریه کميته تخصصی گروه درباره -ب

 دانشجو:                                              موضوع با رشتة تحصيلی ارتباط داشتن -1

 □ارتباط ندارد                  □اردارتباط فرعی د                     □ارتباط دارد 
 

 جدید بودن موضوع: -2

 □خير                            □در ایران بلی                    □بلی 
 

 اهداف بنيادی و کاربردی: -3

  □مطلوب نيست          □قابل دسترسی نيست             □استقابل دسترسی 
 

 تعریف مساله: -4

 □رسا نيست                                    □رسا است  
 

 فرضيات: -5

  □درست تدوین نشده و ناقص است                 □درست تدوین شده است  
 

 روش تحقيق دانشجو: -6

   □مناسب نيست                                            □مناسب است  
 

 محتوا و چارچوب طرح:  -7

 □از انسجام برخوردار نيست                       □است  از انسجام برخوردار
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 تایيد نهایی -پ

 يأنوع ر نام و نام خانوادگی اعضای شورا ردیف

 )موافق یا مخالف (

 امضاء تاریخ

1     

2     

3     

4     

5     

 

 موضوع تحقيق پایان نامه خانو / آقای :

 رشته :               □ای دکترای حرفه      □دانشجوی مقطع :       کارشناسی ارشد 

 تحت عنوان : 

در جلسه مورخ                               کميته تخصصی گروه مطرح شد و به اتفاق آرا            یا   با تعداد                

 گرفت  رای از                رای مورد تصویب اعضا   قرار گرفت                 قرار ن

                 

 

 تاریخ                                      امضاء               مدیرگروه                           
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 نظریه شورای پژوهشی دانشگاه : -ت

                               موضوع و طرح تحقيق پروپوزال آقای / خانو                                    دانشجوی مقطع   

 که به تصویب کميته تخصصی مربوط رسيده بود در جلسه مورخ                                               رشته                       

شورای پژوهشی دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضا )تعداد                

 قرار  گرفت / نگرفت نفر (

  

 

 نام و نام خانوادگی ردیف
 یأنوع ر

 )موافق یا مخالف (
 توضيحات امضاء

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 

 امضاء تاریخ نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی واحد
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 فرم الف

  هاي کارشناسي ارشدفرم اطالعات پايان نامه

 

 اين قسمت توسط سازمان مرکزي تكميل مي شود .

 
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشترنام واحد دانشگاهي :   

 عنوان پايان نامة کارشناسي ارشد :

 

 
 نام ونام خانوادگي دانشجو : 

 شمارة دانشجوئي : 
 

 سال اخذ پايان نامه : 

 نيمسال اخذ پايان نامه : 

 ( واحد  )        تعداد واحد پايان نامه : 

 

 فني و مهندسي                  علوم پزشكي                   علوم پايه                      گروه تحصيلي                علوم انساني 

 هنر                           کشاورزي 

 رشتة تحصيلي : 

 گرايش :  

 

 مرتبةعلمي :                                                                                 نام ونام خانوادگي استاد راهنما :   

 ة تحصيلي : کد شناسايي استاد راهنما :                                                                                                 رشت

 ناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند :هاي کارش تعداد پايان نامه

 هاي کارشناسي ارشد  واحدکه ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند : تعداد پايان نامه

 امضاي استاد راهنما                                                                      

 

 

 :                                                                                          مرتبةعلمي :     1نام ونام خانوادگي استادمشاور

 رشتة تحصيلي :                                                    :                                             1کد شناسايي استادمشاور

 هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند : تعداد پايان نامه

 ر در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند :هاي کارشناسي ارشد  واحدکه ايشان به عنوان استاد مشاو تعداد پايان نامه

 1مضاي استادمشاورا                                                                          
 

 

 مرتبةعلمي :                         :                                                                                2نام ونام خانوادگي استادمشاور

 :                                                                                                          رشتة تحصيلي :  2کد شناسايي استادمشاور

 حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند : تعداد پايان نامه  هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در

 تعداد پايان نامه  هاي کارشناسي ارشد  واحدکه ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند :

 2رامضاي استادمشاو                                                                          
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