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 هچکيد

زمان های هيدروليكي همهای خاكي و بتني هستند. اين سازهسدمورد استفاده در های هيدروليكي سازهترين مهمتحتاني يكي از  هایكنندهتخليه     
سازه شامل طيف  -باشند. اندركنش سيالهای هيدروليكي جريان ميبروز شرايط اندركنشي بين رفتار سازه و ويژگيها مستعد با عبور آب از زير آن

خود كمتر مورد تحليل و بررسي قرارگرفته است. موضوع مورد بررسي در های خاص وسيعي از مسائل مهندسي و عملي است كه به دليل پيچيدگي
های تحتاني سدها كنندههای تخليهبر دريچه سازه يعني ارتعاشات القا شده توسط سيال -های اندركنش سيالشاخهاين تحقيق مربوط به يكي از زير 

ها توسط گاهی دريچه در تكيهشود. سازهروش اجزاء محدود پرداخته ميسازی عددی سازه و سيال بهی حاضر به شبيهاست. بر اين اساس در مطالعه
ی انجام شده هاشود. طبق بررسيشود و ارتعاش هم در جهت افقي و هم در جهت قائم در نظر گرفته ميه بعدی مدل ميفنر و ميراگر به صورت س

ها ها در جهت كاهش ارتعاشات دريچهی بهينه برای طراحي دريچهدرجه به عنوان زاويه 54ی برای زوايای مختلف انتهای دريچه با افق، زاويه
 xی آزادی در جهت كه فقط درجهسي ارتعاشات افقي دريچه در حالت يک درجه آزادی پرداخته شد. به دليل اينبدست آمد. همچنين به برر

است. بر اساس پارامتر بدون بعد    fxo/fyo=  0ی آزادی در جهت قائم بسته است، نسبت فركانس در جهت افقي به قائم برابر وجود دارد و درجه
گيرد. اثر ميزان بازشدگي دريچه بر ارتعاشات افقي يافته قرار ميها در جهت افقي در سه بازه از سرعت كاهشچهيافته، ارتعاشات دريسرعت كاهش

های دست آمد، بررسي شد و با نتايج آزمايشگاهي ارتعاشات در جهت افقي برای دريچهی بهينه بهدرجه كه به عنوان زاويه 54ی های با زاويهدريچه
ی ارتعاش در يک نسبت های مختلف است. هرچند حداكثر دامنهی كاهش ارتعاشات در بازشدگيدهندهقايسه شد. نتايج نشاندرجه م 0ی با زاويه

دليل آنكه ی بهينه بررسي شد. در اين حالت بهها در حالت يک درجه آزادی و با زاويهافتد. ارتعاشات قائم دريچهبازشدگي به ضخامت اتفاق مي
 fxo/fyo=  ∞ی آزادی بسته شده است، نسبت فركانس ارتعاش جهت افقي به قائم هت قائم آزاد است و در جهت افقي درجهی آزادی در جدرجه

ی ارتعاشات در نمودار حداكثر دامنه  4/3و  2ی بحراني بين يافتههای كاهشهای مختلف بازشدگي به ضخامت برای سرعتاست. در نسبت 
 0ی درجه سطح پاييني دريچه با استفاده از حل عددی محاسبه شد كه با نتايج آزمايشگاهي برای زاويه 54ی های مختلف برای زاويهبازشدگي

 درجه تطابق خوبي داشت.

های مختلف تحريک و بررسي شد. مكانيزم 98/2فركانس افقي به قائم برابر  در بخش انتهايي اثر ارتعاشات قائم بر ارتعاشات افقي برای نسبت     
ی دهندهی ارتعاش افقي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشانيافته برای هر مكانيزم بيان شد و تأثير ارتعاش قائم بر دامنهی موثر سرعت كاهشهباز

ی در ی زياد اثريافتههای كاهشی پايين جريان  است و در سرعتيافتههای كاهشی ارتعاش افقي در سرعتاثر ارتعاش قائم در افزايش دامنه
 ی ارتعاشات افقي ديده نشد و پاسخ دريچه دقيقاً شبيه پاسخ دريچه با يک درجه آزادی در جهت افقي است. دامنه
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