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چکیده
تغيير شکلهای پيچيده مخازن حاوی مايعات و اندرکنش بين مايع و سازه مخزن در حين زلزله موجب مکانيزمهای مختلفی از خسارت می گردد.
خرابی ميل مهارها (انکربولتها) ،خرابيهای پايه مخزن از قبيل کمانش پافيلی ،کمانش الماسی ورق جداره ،تغيير شکلهای زياد و خرابی در ورق
باالی مخزن و يا سقف آن ناشی از بار امواج)  ،(sloshingنشستهای ناهمگون در فونداسيون و کف مخزن از مدلهای غالب خرابی مخازن فلزی
تحت بارهای بزرگ جانبی به حساب می آيند .در اين مقاله از ميان مدلهای خرابی ،خرابی ميل مهارها در مخازن فلزی مهارشده به روش کنترل-
نيرو مطالعه شده است .دليل اين امر ،اهميت نقش خرابی انکربولتها درپايداری سازه مخازن به ويژه در مناطق با خطر نسبی باالی زلزله می باشد.
برای اين منظور يک مخزن استوانه ای با نسبت  H/D=0.8به عنوان نمونه انتخاب گرديده و بارگذاری لرزه ای به روش ديناميکی طيفی بر روی
دو نوع مدلسازی مختلف از سيستم مورد بررسی قرار گرفته و نتايج تحليها مقايسه شده اند .در اين مقاله ،از روش جرم اضافی ( the added
 ( massبرپايه مدل کردن سازه و مايع درون آن به صورت يک مدل اجزا محدود استفاده شده است .جرم اضافی روشی است که در آن جرم
مايع از توزيع فشار مايع بر جدار مخزن منتج شده و بوسيله رابطهايی به بدنه سازه متصل می گردد .روش جرم اضافی ،مدل دقيقتری برای مطالعه
رفتار ديناميکی و اندرکنش مايع و سازه بويژه اثرات موضعی آن فراهم مينمايد .در اين تحقيق ،نتايج حاصل از روش جرم اضافی با نتايج تئوری
هازنر که رفتار لرزه ای مايع درون مخزن را به کمک يک مدل هيدروديناميکی تقريبی متشکل از دو يا چند جرم سخت و نرم که به فنرهای معادل
سختی جانبی مخزن متصل هستند شبيه سازی ميکند ،مقايسه شده است .نتايج نشان می دهند که تحليل ديناميکی با روش جرم اضافی نيروهای
بزرگتری نسبت به روش مدل هازنر در ميل مهارها ايجاد می کند.
کلمات کلیدی :مخازن فلزی ،روش جرم اضافی ،تحليل لرزه ای ،ميل مهار

 .2مقدمه
محققان زيادی رفتار لرزه ای تانکهای مهار شده را از نقطه نظراندرکنش هيدروديناميکی سازه – مايع مورد مطالعه قرار داده اند .نتايج مطالعات
تعدادی از اين محققين نشان داده است که تانکهای مهار شده حاوی مايعات تحت بارهای لرزه ای جانبی رفتاری نسبتا" کنسولی از خود نشان می
دهند [ .]1-5بطورکلی پاسخهای هيدروديناميکی سيستم سازه – مايع از ترکيب دو مؤلفه با نامهای جرم سخت و جرم مواج حاصل می گردد.
مؤلفه جرم سخت بيانگر قسمتی از مايع است که به طور يکنواخت با ديواره تانک حرکت می کند .اين رفتار زمانی که ديواره تانک صلب باشد،

اتفاق می افتد .جرم مواج دربرگيرنده قسمتی از جرم است با پريود باال که در سطح فوقانی مايع حرکت می کنـــد .اين مؤلفه ها می توانند به
صورت مجزا بررسی شوند زيرا پريودهای طبيعی آنها به شکل محسوسی با يکديگر اختالف دارند .به دليل آنکه جرم مواج معموال" مربوط به
پريودهای باال می باشد ،اين مؤلفه سهم کوچکی در فشار هيدروديناميکی ديواره تانک را به خود اختصاص می دهد و به طور عمده رفتار کلی
سازه از مؤلفه جرم سخت تأثير می پذيرد .اندرکنش هيدروديناميکی سازه – مايع در حين زلزله موجب تغيير شکلهای پيچيده ای در مخازن حاوی
مايعات می گردد .اين تغيير شکلها مکانيزههای مختلفی از خسارت را ايجاد می کنند .خرابی ميل مهارهها (انکربولتها) ،خرابيهای پايه مخزن از
قبيل کمانش پافيلـــی ،کمانش الماسی ورق جداره ،تغيير شکلهای زياد و خرابی در ورق باالی مخزن و يا سقف آن ناشی از بار امواج
) ،(sloshingنشستهای ناهمگون در فنداسيون و کف مخزن از جمله مدلهای متداول خرابی مخازن فلزی تحت بارهای بزرگ جانبی می باشند.
 ]4[ Brawnو  ]5[ Harounدر مقاالتی خرابی مخازن فلزی ناشی از زلزله های  1994نورتريج و  1999امپريال ولی را گزارش کرده اند]6[ .
 O’Rourkeو [ Sazano ]9منحنيهای خسارت مخازن فلزی را ارائه دادند .اگرچه اين منحنی ها منحصر به خرابی انکربولتها نمی باشند ولی
بيانگر اهميت انکربولتها به عنوان يک عضو مهم در خسارتهای احتمالی تانکهای فلزی می باشند .از اينرو ،به دليل اهميت خرابی انکر بولتها در
خسارت کلی تانکهای فلزی اين مقاله به بررسی اين موضوع پرداخته است.
انواع خرابی ميل مهارها و نواحی مهار شده به تفصيل در پيوست  Dآئين نامه [ ACI ]8مورد بررسی قرار گرفته است و شرايط حدی مربوط به
انواع نيروها در آن تعيين گشته است .اگرچه اين خرابيها منحصر به سازه خاصی نيست و کلی می باشد ولی لزوم بررسی مدلسازی دقيق سازه
های خاصی چون مخازن حاوی مايعات در تعيين تغييرات نيروی انکربولتها با توجه به محدوديتها و ضوابط آئين نامه امری ضروری به نظر
ميرسد .شکل  1و  2نمونه هايی از خرابی انکر بولتها تحت زلزله های بزرگ را نشان می دهد.
يکی از نکات حائز اهميت در طراحی انکربولتها شيوه مدلسازی مايع درون مخزن می باشد .برای اين منظور رويکردهای مختلفی در ادبيــات فنی
وجود دارد که اولين و ساده ترين روش استفاده از تئوری هازنز ميباشد که مخزن و مايع درون آنرا به صورت دو يا چند جرم سخت و نرم به
همراه فنرهای معادل سختی جانبی مخزن مدلسازی ميکند .روش ديگری که در اين مقاله از آن استفاده شده است ،روش جرم اضافی می باشد .در
اين روش جرم مايع از توزيع فشار مايع بر جدار مخزن منتج شده که بوسيله رابط هايی به بدنه سازه متصل می گردند .در اين تحقيق يک مخزن
استوانه ای با نسبت  H/D=0/8بعنوان نمونه انتخاب گرديده و نيروی انکرها ناشی از بارگذاری ديناميکی طيفی که به صورت جرم اضافی بر سازه
وارد می شود مورد بررسی قرار گرفته شده است.

شکل: 2لغزش انکربولتهای تانک مهارشده در زلزله  1222شیلی با بزرگای 8/8

شکل : 1تغییرطول انکربولتها درزلزله نیسکوالی

 .1طراحی میل مهارها (انکربولتها) تحت بارهای لرزه ای:
ميل مهار(انکربولت) المان فوالدی است که حين بتن ريزی و يا پس از سخت شدن عضو بتنی در داخل آن قرار داده شده و از آن برای انتقال بار
استفاده می شود .مهاری درجا شامل پيچ های دارای سر ،پيچهای قالبدار (به شکل  Lو )Jو گلميخها هستند(شکل a - 3تا  .)dمهارهای غيردرجا
شامل مهارهای انبساطی ،مهارهای فشاری و مهاری های چسبنده می باشند.
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شکل : 3انواع مهاری درجا

در مهاريهای درجا طولی از مهار که بعد از بتن امتداد می يابد طول امتداد ناميده می شود .اين طول تحت کل بار کششی وارد بر مهاری که در
سطح مقطع کمينه و ثابت مهاری رخ می دهد قرار دارد .اين طول عمدتا" برای بارهای زلزله طراحی می شود در تانکهای مهار شده از انکربولتهای
درجا با طول امتداد مشابه شکل  e-3برای تحمل بارهای زلزله استفاده می شود .عملکرد انکربولتها تحت بارهای جانبی توسط روشهای تحليلی و
آزمايشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است.
پيوست  Dآئين نامه  ACIضوابط طراحی مهـاری های درجـــا برای انتقــال بارهای سازه از طريق کشش ،برش و يا ترکيبی از کشش و برش
بيان می کند .مهاری ها يا گروه مهاری هايی که همزمـــان تحت بارهای محوری و برشی قرار گرفته اند بايد به صورتی طراحی شوند که ضابطه
زير را برآورده سازند.
چنانچه برای مقاومت کامل در برش  Vua 0.2 Ø Vnباشد ،می توان از رابطه  Ø NnNuaبرای برآورد مقاومت کامل مهاری در کشش استفاده
گردد .بطوريکه Nn ،و  ، Ø Vnبار محوری و برشی اسمی Nua ،و ، Vuaبار محوری و برشی ضريبدار ،و  Øضريب کاهش مقاومت(کشش  0.75و
برش  ) 0.65ميباشند.ا گرميل مهارها قادر به تحمل نيروی کششی وارده نباشند ،خرابی هايی مشابه آنچه در شکل  4نشان داده شده رخ می دهد.
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شکل : 4مدهای گسیختگی کششی برای مهاری ها []8
 .3مدل کردن مايع با روش جرم اضافی:
روش جرم اضافی روشی است که اولين بار توسط [ Westergaard ]9در مطالعه اوليه مربوط به اندرکنش ديناميکی بين سد و مخزن مورد
توجه قرار گرفت .براساس مطالعات وسترگارد ،فشار هيدروديناميکی که مايع در حين زلزله به ديواره سد وارد می کند به گونه ای است که کسری
از حجم مايع همراه با ديواره سد حرکت می کند .وسترگارد ديواره سد را به صورت صلب درنظر گرفته بود .بعدها [ 11و  Lee ]10و Tsai
اندر کنش ديناميکی بين مايع ذخيره شده و ديواره سد را با فرض انعطاف پذير بودن ديواره مدلسازی نمودند .آنها فرض کردند که ديواره سد به
صورت يک تير برنولی  -اولر می باشد و جرم اضافی که در حين تحريک وارد شده و با سازه ارتعاش می کند ،از اثر هيدروديناميکی ناشی از
تغييرشکلهای موجود سازه و پاسخ موجود در کل سيستم حاصل ميگردد .درنتيجه روش جرم اضافی تابعی از شکل مدی هم سازه و هم مخزن
ميباشد .برای مدلسازی تانکهای حاوی مايعات ،دو روش جرم اضافی در ادبيات يافت می شود .يکی از آنها روشی است که با هدف مدلسازی
رفتار کلی تانک تبيين گشته است (به عنوان مثال تعيين لنگر واژگونی و برش پايه) و از تعدادی جرم متمرکز برای تعريف مؤلفه های فشار استفاده
می کند [ 13و  .]12روش ديگر ،روشی است که برای تحليل رفتار موضعی تانک به کار گرفته می شود و در اين مقاله نيز مورد استفاده قرار گرفته
است [16و15و .]14در اين روش اينرسی بخشی از مايع که به صورت سخت عمل می کند با اينرسی ديواره تانک عملکردی يکپارچه دارد و جرم
اضافی از توزيع فشار تانک صلب حاصل می شود .مقادير جرم اضافی در طول تحريک ديناميکی ثابت در نظر گرفته می شود .اگرچه اين فرض با
توجه به مطالعات  Leeو  Tsaiالزاما" درست نمی باشد ،اما در مورد تانکهای حاوی مايعات ،مطالعات [ Veletsos and Yang ]19و []18
 Haroun and Housnerنشان داده است که توزيع فشار مؤلفه سخت مايعات در تانکهای صلب و انعطاف پذيربه يکديگر شباهت دارند ،به

خصوص در تانکهای پهن اين شباهت بيشتر است  .نمودارهای موجود در شکل  5بيانگرشباهت در الگوی تغييرات فشار در ارتفاع تانکهای صلب
و انعطاف پذير می باشد .بنابراين روش جرم اضافی که در طول زمان ثابت فرض می شود می تواند برای تانک مورد مطالعه به کار گرفته شود.

(a

(b

شکل : 5توزيع فشار در ارتفاع تانک (aتانک صلب(b،تانک انعطاف پذير[]12
قابل توجه است که مدل جرم اضافی به سادگی در نرم افزارهای اجزاء محدود امکان پياده سازی دارد .از طرفی مقايسه نتايج تحليلی با مدل
تجربی نتايج مطلوبی را نشان داده اند[.]12

 .4تانک فلزی مورد مطالعه تحت عملکرد لرزه ای:
H

براساس مالحظات قبلی ،يک تانک صلب با نسبت /D = 0.8

انتخاب شده است .مشخصات هندسی تانک در شکل  6نشان داده شده است .تراز

مايع و ساير اندازه ها در شکل مذکور ارائه شده است .تانک بدون سقف بوده و در قسمت پايه توسط  24عدد انکربولت  M56مهار گشته است.
مشخصات انکربولت ها از نوع  ASTM A193 Gr. B7ميباشد .مينيمم مقاومت کششی فوالد  620 MPaو مقاومت جاری شدن آن MPa
 485مفروض بوده اند .سطح مقطع موثرانکر بولتها  18/63 cm2می باشد.
 .2.4مدل هازنر بر مبنای آئین نامه API
براساس مدل هازنر می توان نيروی برش زلزله ناشی از مؤلفه جرم سخت و نرم را محاسبه و در ارتفاعاتی که آئين نامه مقرر می کند وارد نمود
(شکل  .)9جدول  1اطالعات الزم برای محاسبه نيروی برشی ناشی از زلزله را بر اساس آئين نامه [ API ]19ارائه می دهد .انکربولتها می توانند
توسط المانهای صلبی که سختی محوری و خمشی آنها بسيار زياد است به محل اثر جرم سخت متصل گردند .محل انکربولتها تکيه گاه ساده
تعريف شده است.

شکل : 6هندسه تانک مورد مطالعه ومشخصات ورقهای به کار رفته

شکل : 7مدل هازنر بر مبنای آئین نامه API

جدول : 2پارامترهای الزم برای محاسبه برش زلزله
مقادير

واحد

 : SUGگروه لرزه ای

III

-

 : Iضريب اهميت

1/5

-

 : Zضريب زلزله

0/3

-

4

-

 : Faضريب شتاب منطقه (مؤلفه شتاب طيفی برای پريود کوتاه)

1/1

-

 : Qضريب تبديل طيف بيشينه محتمل ) (MCEبه طيف طرح )(DBE

0/69

-

0/45

%g

 : Wsوزن پوسته تانک و ملحقات

391

kN

 : Wrوزن سقف شامل  15%برای متعلقات و  10%بار برف طراحی سقف

450

kN

 : Wfوزن کف تانک

114

kN

 : Wiوزن مربوط به جرم سخت [ 1 - 0.218 D / H ] Wp

16 ، 530

kN

 : Wpوزن کلی محتويات تانک

22 ، 429

kN

 : Xiارتفاع از کف تانک تا مرکز اثر جرم سخت )(E.6.1.2.1-2

4/88

m

 : Hماکزيمم ارتفاع محتويات تانک

12/6

m

 : Dقطر تانک

15/2

m

 :Rwiضريب کاهش نيرو برای جرم سخت با استفاده از روش تنش مجاز برای تانکهای مهار شده

4

-

 : Rwcضريب رفتار مربوط به جرم مواج با استفاده از روش تنش مجاز برای تانکهای مهار شده

2

-

 : TLپريود انتقالی وابسته به منطقه برای حرکتهای با پريود باال

4

S

 : Fvضريب شتاب منطقه براساس سرعت

1/5

-

 : Ksضريب زمان تناوب جرم مواج

0/58

-

 :TCپريود طبيعی جرم مواج

4/091

S

1/5

-

 : Rwiضريب رفتار

 : S0ضريب پيشينه زلزله متحمل براساس نقشه های لرزه خيزی برای ميرايی  ،SVمؤلفه شـتاب طيفـی بـرای پريـود
صفر (شتاب بيشينه زمين برای سازه های صلب)

 : Kضريب تطبيق شتاب طيفی برای ميرايی 0.5 - 5%
 : Wcوزن مربوط به جرم مواج0.23 D / Htanh(0.367H/D) Wp
 : Xcارتفاع از کف تانک تا مرکز اثر جرم مواج)(E.6.1.2.1-2

6 ، 194

kN

8/84

m

 Ac ,Aiبه ترتيب ضريب زلزله مربوط به جرم سخت و جرم مواج  Vc ,Viبه ترتيب برش پايه ناشی از جرم سخت و جرم مواج و Vبرش
پايه کل می باشند که از روابط زير محاسبه می گردند:

() 1
() 2
()3

)

() 4
() 5
 .1.4مدل جرم اضافی:
نرم افـزار اجـــزای محدود  ،SAP 2000 Rev. 14.2.4برای انجــام کليه تحليلهـــای عددی استفاده شده است .ابعاد المانها × 1/5 m×m
 1می باشد .المانهای چهار گره ای برای اين منظور انتخاب شده اند .از نقطه عملکردی ،روش جرم اضافی ،روشی است که در آن جرم پيوسته
مايع از توزيع فشار آن بر جدار مخزن مشتق ميگردد و همانطور که در شکل  8ديده می شود بوسيله رابطهای يک درجه آزادی به بدنه سازه متصل
می شوند .جرمهای اضافی از فشار هيدروديناميکی عمود بر بدنه منتج گرديده و ميبايست طوری تعريف شوند که تنها اينرسی در جهت فشار بر
بدنه را دارا باشند.از اينرو ،برای مدلسازی جرمها از المانهای يک درجه آزادی استفاده شده که از يک سو به جرم و از سوی ديگر به جداره تانک
متصل گرديده اند  .تکيه گاههايی که المانها را مقيد می کنند ،تنها اجازه حرکت در جهت عمود بر بدنه تانک را داشته و در جهت مماسی و قائم
امکان حرکت ندارند.

شکل : 8مدل جرم اضافی

مدل جرم اضافی تنها از توزيع فشار ناشی از جرم سخت منتج گشته و از مؤلفه جرم مواج صرفنظر شده است .توزيع فشار جرم سخت از حرکت
افقی آزاد تانک صلب بدست می آيد و می تواند به صورت زير بيان شود [20و 15و : ]14
()6
بطوريکه،
 : ηارتفاع از کف تانک؛

𝜃  :موقعيت در سيستم مختصات قطبی؛
 : tزمان؛
 :شتاب زلزله؛
 :چگالی مايع؛
 :تابع توزيع فشار در ارتفاع  ηاست که از شکل 5قابل محاسبه می باشند.
جرم متمرکز در هر نقطه مش از حاصلضرب فشار وارد بر ديواره طبق معادله  6در سطح مربوط به هر نقطه و تقسيم کردن آن به شتاب مرجع
بدست آمده است .در نتيجه در هر نقطه جرم متمرکز از معادله  9بدست ميآيد.

()9

مبين بعدالمان سطح می باشد .به جای

می توان مساحت المان سطح مربوطه را جايگزين کرد که در تحقيق حاضر اين مساحت

 1/5 mm^2منظور گشته است .همانطور که عنوان شد ،تانک در قسمت پائين توسط  24انکربولت مهار شده است که محل انکربولتها به
صورت تکيه گاه ساده تعريف شده است .با توجه به نيروهای ايجاد شده در محل تکيه گاهها ،انکربولتها مورد بررسی قرار گرفته اند .در شکل 9
شيوه مدلسازی تانک مورد نظر را با روش جرم اضافی نمايش داده شده است.

ضخامت 10mm
ضخامت 8mm
ضخامت 6mm

شکل : 9مدلسازی تانک مورد مطالعه بر مبنای مدل جرم اضافی

 .3تحلیلهای عددی:
 .3.4آنالیز مدال :
تنشهای پسماند ) (Pre-Stressناشی از فشار هيدرواستاتيک در ديواره تانک اثر زيادی در مدهای  Shell – Typeدارند و خصوصا" زمان
تناوب آنها را کاهش می دهد .ولی اين تنشها اثر مهمی روی مدهای لرزه ای کنسولی ندارد .از آنجا که مدهای کنسولی پاسخ کلی تانکها محتوی
مايعات را کنترل می کند می توان از اثر تنشهای پسماند در تعيين برش پايه و واژگونی صرفنظر کرد [.]20

 .3.5تحلیل دينامیکی طیفی:
در اين مقاله برای بررسی نيروهای حاصل از مدلسازی با روش جرم اضافی در انکربولتها از بارگذاری ديناميکی طيفی استفاده شده است .طيف
بکار گرفته شده ،طيف  UBCبا مشخصات ، Cv= 0/54 ، Ca= 0/36 :ناحيه لرزه ای  3و نوع خاک  Sdفرض شده اند .شکل  10طيف UBC
مورد استفاده را نشان می دهد.

شکل : 22طیف طرح برمبنای آيین نامه UBC
پس از اعمال ضريب اهميت 1/5و ضريب رفتار  ، 3برش پايه حاصل از طيف در نهايت با برش پايه استاتيکی حاصل از روش هازنر همپايه گشـته
است .از آنجاييکه ،براساس آيين نامه  APIزلزله در تراز سرويس تعريف شده است برای تبديل آن به تـراز نهـايی از ضـريب  1/4اسـتفاده شـده
است.

 .4نتايج:
در تانکهای فلزی معموال فرض بر اين است که برش وارده به تانک توسط اصطکاک بين کف تانک و سطح خــــاک يا بتن تحمل می گردد و
انکربولتها سهمی از برش نمی برند .از اينرو در اين مطالعه به طور عمده به نقش کشش در انکر بولتها پرداخته شده و از اثر برش صرفنظرگرديده
است .برای آنکه بتوان نيروهای انکربولتها را به سادگی مقايسه نمود انکر بولتها شماره گذاری شده اند (شکل  .)11نيروی زلزله در جهت  Xوارد
شده و نيروی کششی انکر بولتها استخراج شده است .نيروی زلزله در جهت  Yنيز نتايج مشابهی در انکر بولتهای عمود بر انکربولتهای مورد
مطالعه بدست می دهد .شکل  12تعدادی از تغييرشکلهای تانک تحت تحليل طيفی را نشان می دهد .در تحليلها ،برای مشارکت حدود %99/6

جرم  500مد فعال شده اند .شکل  13نيروهای کششی در انکر بولتها را در دو روش هازنر و جرم اضافی نشان می دهد .همانطور که انتظار ميرود
نيروی کششی در انکر بولتهای واقع در امتداد نيرو بيشترين و در انکر بولتهای عمود بر امتداد نيرو کمترين مقدار را دارد .اين روند در دو روش
هازنر و جرم اضافی يکسان است .مقايسه مقادير نيرو در دو روش نشان می دهد که نيروی کششی انکر بولتها در روش جرم اضافی تقريبا %30
بيشتر از روش هازنر می باشد .به گونه ای که در انکر بولت شماره 1اين اختالف  2 tonودر انکربولت شماره  16 ton 6ميباشد .روشن است
که اين مقدار افزايش نيرو برای انکر بولتهای در امتداد نيرو بحرانی تر است.

Y
X

شکل : 22شماره نقاط قرار گیری انکر بولتها

مد6

مد36

مد2

مد14

شکل  : 21نمونه ای از تغییرشکلهای تانک تحت تحلیل طیفی

شکل : 23مقايسه نیروی کششی حدی در انکر بولتها در دو روش هازنر و جرم اضافی

 .5نتیجه گیری:
ميتوان نتيجه گيری نمود روش جرم اضافی برپايه مدل کردن سازه و مايع درون آن به صورت يک مدل اجزا محدود که در اين مقاله از آن استفاده
گرديده است ،از آنجا که نياز به تمهيدات ويژه ای ندارد و به سادگی در نرم افزارهای اجزاء محدود قابل پياده سازی می باشد روش مناسبی برای
مدلسازی تانکهای فلزی حاوی مايعات می باشد .اي ن روش مدل دقيقتری برای مطالعه رفتار ديناميکی و اندرکنش مايع و سازه بويژه اثرات
موضعی آن فراهم مينمايد .به عبارت ديگر اين روش ترکيبی از دقت و صرفه جويی می باشد و براساس نتايج گرفته شده در اين مقاله نيروهای
حاصله نسبت به روش های رايج مدلسازی در جهت اطمينان بيشتری قرار دارد .بطوريکه  ،نتايج نشان می دهند که تحليل ديناميکی با روش جرم
اضافی نيروهای بزرگتری نسبت به روش مدل هازنر در ميل مهارها ايجاد می کند ،و اختالف بين نيروهای حدی برآورد شده در دو روش برای
نمونه تانک فلزی مطالعه شده به  %30نيز رسيده است ،که ميتوان د در طراحی و يا کنترل ميل مهارهای تانکهای فلزی حاوی مايعات در مناطق لرزه
خيز قابل مالحظه باشد.
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