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طبقهبندی میشود که هر یک شامل عناوین و موضوعات گستردهای در زمینه مربوط به خود هستند.
در این میان یکی از مهمترین و چاالش برانگیزترین مسائل ،بحث نقش خاک در پاسخ لرزهای سازه
است .اغلب سازهها با فرض صلب بودن پی تحلیل لرزهای میشوند و از اثر محیط خاکی بر پاسخ
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فصل اول
مفاهيم پايه در اندركنش خاك و سازه

 | 18مبانی اندرکنش خاک و سازه

 -1-1مقدمه
هر چند تحلیل دینامیکی سازهها از ابتدای قرن بیستم مورد توجه محققان بودهاست ،با این حال
درنظرگیری اثرات خاک در این تحلیلها قدمت زیادی ندارد .در سالهای اخیر به طور فزایندهای
مسئله منظور نمودن اثر خاک در تحلیل لرزهای مورد توجه طراحان قرار گرفته است .این موضوع
توسط آییننامههای بینالمللی نیز در ده سال اخیر مورد توجه ویژه بوده است .بر همین اساس
پیشبینی می شود که در سالهای آتی طراحان سازههای مهندسی بزرگ و متوسط نیاز به دانش
اندرکنش خاک و سازه خواهند داشت.
پیش از بیان تئوریهای مطرح در اندرکنش خاک و سازه الزم است ابتدا مفاهیم اولیه مورد بحث
واقع شود .انتظار میرود برای ورود به این موضوع پیش زمینهای از مفاهیم اولیه تحلیل لرزهای
سازهها و مهندسی زلزله ،مفاهیم اصلی دینامیک خاک و مبانی دینامیک سازه در نزد خواننده وجود
داشته باشد .بر این اساس و به منظور آشنایی با موضوعات مطرح و کلمات کلیدی در بحث اندرکنش
دینامیک خاک و سازه در این فصل مفاهیم پایهای بیان میشود.

 -2-1تعریف اندرکنش خاک و سازه
بر مبنای یک برداشت عمومی ،هر تحلیلی که در آن سازه و خاک به صورت همزمان مورد
بررسی واقع شوند ،چه در شرایط استاتیکی باشند و چه در حالت دینامیکی ،عنوان تحلیل اندرکنش
خاک و سازه بر آن صدق میکند .بر این اساس تحلیل استاتیکی یک دیوار میخکوبی شده که در آن
میخها و محیط خاکی اطراف به صورت توأم تحلیل میشوند ،نوعی تحلیل اندرکنش خاک و سازه
است .اما در تعبیر تخصصی و دقیقتر ،این عنوان فقط به تحلیلهای دینامیکی اختصاص می یابد که
در آن سازه و محیط خاکی به صورت یک سیستم یکپارچه تحت ارتعاش واقع میشوند و مودهای
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ارتعاشی همدیگر را تحت تاثیر قرار میدهند .در این حالت امواج لرزهای از خاک به سازه منتقل
میشوند و سازه را به ارتعاش در میآورند .از سوی دیگر بازگشت امواج ناشی از ارتعاش سازه به
درون زمین تنشهای لرزهای جدیدی در خاک ایجاد میکند.
در صورتی که سازه ای بر روی یک الیه عمیق از خاک نرم که بر سنگ بستر قرار گرفته است
در نظر گرفته شود ،مشاهده میشود که پاسخ سازه کامالً متفاوت از حالتی است که همان سازه بر
روی یک الیهی نازک از خاک نرم بر بستر سنگی قرار گرفته است.از سوی دیگر پاسخ سازه در هر
دو حالت مذکور متفاوت از حالتی خواهد بود که سازه به طور مستقیم روی سنگ بستر قرار گرفته
باشد .عالوه بر این نوع پی و خصوصیات هندسی و عمق کارگذاری آن نیز بر پاسخ لرزهای سازه
مؤثر خواهد بود .در هر حال در جریان انتشار امواج لرزهای ،سازه بر خاک اطراف خود تأثیر گذاشته
و بر حرکت آن مؤثر خواهد بود .بر این اساس ،برای تحلیل لرزه ای سازه های روزمینی و یا
زیرزمینی ،در نظر گرفتن اثرات خاک بر پاسخ سازه به خصوص در شرایطی که خاک و یا پی از
سختی زیادی برخوردار نیست ،بسیار ضروری و با اهمیت است.
برای سازههای بنا شده بر روی سنگ و خاکهای خیلی سخت ،تغییر پاسخ ناشی از اندرکنش
کوچک و قابل صرف نظر است .بنابراین در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه در تحلیل لرزهای
سازههای روزمینی و زیرزمینی که با خاکهای بسیار سخت در ارتباط هستند لزومی ندارد .در این
حالت میتوان از تحلیل پایهگیردار ( )Fixed baseکه در آن زمین به کلی صلب و گیردار فرض
میشود ،استفاده نمود .اما در بسیاری از موارد تحلیل رفتار لرزهای سازه با در نظر گرفتن اثرات
اندرکنشی خاک و سازه در مقایسه با تحلیل پایه گیردار متفاوت است و عدم در نظرگیری اثرات
اندرکنش منجر به انحراف پاسخ ها از شرایط حقیقی خواهد شد .تأثیر اندرکنش دینامیکی خاک و
سازه به خصوصیات هندسه ،جرم ،سختی و میرایی سازه و خاک وابسته است.
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در صورتی که فقط اثرات انعطافپذیری زمین در تحلیل منظور شود و مسئله بازگشت امواج از
سازه به زمین مورد نظر نباشد ،از این تحلیل تحت عنوان اثر انعطافپذیری پی ( Effect of

 )foundation flexibilityیاد میشود .این تحلیل بخشی از اثرات اندرکنش را در نظر خواهد
گرفت .در شکل ( )5-5نمونهای از تفاوت پاسخ یک قاب در دو حالت با و بدون اثرات انعطاف-
پذیری پی نمایش داده شده است.

شکل ( :)5-5مدل پایه گیردار و مدل اندرکنش خاک و سازه برای یک سازه قابی شکل)(ATC-40, 1996

 -4-1اهمیت تحلیل اندرکنش در سازه های مختلف
در حالت کلی با توجه به این که سازه با خاک اطراف خود اندرکنش دارد ،تحلیل لرزهای سازه
به تنهایی منجر به نتیجه صحیح و منطبق بر واقعیت نمیشود .اما در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک
و سازه در انحراف پاسخ ها نسبت به حالت پایهگیردار همیشه به یک نسبت نیست .در برخی موارد
این تأثیر خیلی زیاد و در برخی دیگر از موارد ناچیز و قابل صرف نظر کردن است .با توجه به این
که در صورت لزوم در نظرگیری این اثر ،زمان و هزینه محاسبات افزایش خواهد یافت ،بهتر است
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سیستمهایی که در نظرگیری اندرکنش در آنها ضروری است و نیز سیستمهایی که اثر اندرکنش بر
آنها ناچیز است شناسایی گردد.
به عنوان اولین دسته از سازههایی که در نظرگیری اندرکنش برای آنها اهمیت دارد ،می توان از
سازههای بلند نام برد .بر همین اساس از گذشته نسبت بلندی سازه به سختی خاک به عنوان یک
نماد برای ارزیابی لزوم اندرکنش مطرح شده است .در همین راستا مطالعات Veletsos and Meek
𝑉

) (1974نشان میدهد که برای یک سازه خاص اگر عبارت  f.h̅sکوچکتر از  78باشد ،در نظرگیری
اندرکنش از اهمیت برخوردار است .در این رابطه  ، 𝑉sسرعت حرکت موج برشی در الیههای خاک،
 fفرکانس مود اول سازه و ̅ hارتفاع سازه یک درجه آزادی معادل است .مقدار ̅ hدر ساختمانهای
قابی شکل تقریباً  8/6ارتفاع سازه و در سازه های پاندولی و سازه هایی که جرم به صورت متمرکز
در باالترین ارتفاع قرار دارد ،معادل ارتفاع سازه خواهد بود.
البته رابطه فوق کامالً تقریبی و مقدماتی است و فقط در برآوردهای اولیه قابل قبول است .در
این رابطه اثر جنس خاک و همچنین ضخامت آبرفت فقط با نماد  𝑉sنشان داده شده است .این در
حالی است که  𝑉sفقط در کرنش های کوچک نماد مناسبی از مدول برشی است و همچنین در این
رابطه هندسه الیههای خاک دیده نشده است .عالوه بر این سایر مشخصات مانند سختی و الغری
سازه به طور مستقیم در نظر گرفته نشدهاند .در هر صورت با وجود ایرادات فوق رابطه مذکور با
توجه به سادگی و نیز نتایج نسبتاً قابل استناد در برخی از موارد ،برای تحلیلهای مقدماتی قابل
استفاده است .البته باید خاطر نشان شود که معیار ) Veletsos and Meek (1974برای ساختمانهای
بلندتر از  6طبقه مناسب است و برای سازههای کوتاه نتایج مناسبی به دست نمیدهد.
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مطالعات تجربی که با استفاده از مدلسازی بر روی میز ویبره ارائه شده است ،و نیز مطالعات
عددی انجام شده توسط حسینزاده و ناطقیالهی ( )5909نشان داده است که در نظرگیری اندرکنش
وقتی ضروری است که عبارت

𝑓𝑠 4𝑟𝐻s
̅2
f ℎ

کوچکتر از  78باشد .در این رابطه  ، 𝐻sضخامت الیه خاک

روی سنگ بستر و  rشعاع پی است که برای پی غیر دایرهای از شعاع معادل استفاده میشود .همچنین
 ،h̅⁄rضریب تأثیر ابعاد سازه و  fsفرکانس الیه ی خاک است f .فرکانس مود اول ارتعاش سازه
است.
طباطباییفر و معصومی ( )7858بر اساس یک مطالعه عددی بر روی ساختمانهای قاب خمشی
𝑉

بتنآرمه با ضریب الغری کمتر از  ، 7/1به این نتیجه رسیدند که اگر عبارت  f.h̅sکوچکتر از  58باشد
در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه اهمیت دارد .برخی محققین نیز بر اساس مطالعات عددی بر
روی قابهای خمشی ،درنظرگیری اندرکنش را وقتی ضروری میداند که شرایط زیر برقرار باشد:
)(Ghanbari and Ghanbari, 2016

< 20
()1-1

< 12

𝑠𝑉
𝑓ℎ
𝑠𝑉
𝑓ℎ

For soil type II (375 < Vs < 750 m/sec) :
For soil type III (175 < Vs < 375 m/sec) :

<6

𝑠𝑉
𝑓ℎ

For soil type IV (Vs < 175 m/sec):

در این روابط  ℎارتفاع کُل ساختمان است و سایر پارامترها مانند قبل تعریف میشوند.
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مسئله ( :)1-1برای یک سازه  57طبقه قاب فوالدی که بر روی یک خاک با سرعت موج برشی
 918متر بر ثانیه قرار دارد ،لزوم درنظرگیری اندرکنش خاک و سازه را برمبنای معیار Veletsos

) and Meek (1974بررسی کنید.
حل :اگر برای هر طبقه ارتفاع  9متر را درنظر بگیریم ،ارتفاع کل سازه معادل  99متر خواهد بود.
در این صورت پریود اساسی ارتعاش سازه برای سازه فوالدی از رابطه زیر محاسبه میگردد:
𝑐𝑒𝑠 = 0.08(36)0.75 = 1.17

3⁄
4

𝐻 𝑇 = 0.08

= 0.85
350

1
T

=f

= 0.85(0.7×36) = 16.32

𝑠𝑉
̅
𝑓ℎ

چون عدد حاصله کوچکتر از  78است ،درنظرگیری اندرکنش اهمیت دارد.
به غیر از سازه های بلند ،در موارد زیر هم اندرکنش اهمیت دارد:


سازههایی که روی خاک نرم قرار گرفته باشند؛ به طور کلی هر چه سختی سازه با
سختی زمین اختالف بیشتری داشته باشد اندرکنش اهمیت باالتری خواهد داشت.



سازههای حساس نظیر راکتور نیروگاههای هستهای ،پی دستگاههای سانتریفیوژ،
سیستمهایی که اتصاالت حساس دارند.



در سازههای مدفون مانند تونلها و سازههای کندوپوش که در آن سختی سازه با
سختی خاک اطراف تفاوت قابل توجهی داشته باشد.

در مقابل در سازههایی که بر پی سخت قرار گرفتهاند و سختی زمین بیش از  58برابر سختی
سازه است ،ساختمانهای کوتاه ،سازههای مدفون در صورتی که شرایط میدان آزاد برای آنها قابل
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قبول باشد و سختی سازه با سختی زمین اطراف یکسان باشد ،میتوان در جهت سادگی از اثرات
اندرکنش چشم پوشی نمود.

 -3-1اثرات درنظرگیری اندرکنش خاک و سازه
به طور عمومی در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه در تحلیل پاسخ دینامیکی سازهها اثراتی
دارد که در ادامه به اختصار مورد اشاره واقع میشود:


الف) تغییر در فرکانس طبیعی و شکل مودهای سیستم؛ بدین صورت که غالباً با در
نظرگیری اندرکنش خاک و سازه برای سازههایی که بر روی زمین نرم بنا شدهاند زمان
تناوب افزایش مییابد .برای روشنتر شدن این مطلب میتوان به دویدن یک دونده بر
روی زمین نرم اشاره کرد که در مقایسه با زمین سخت برای طی کردن یک مسافت
ثابت زمان بیشتری طول خواهد کشید.



ب) در اغلب ساختمان ها مقدار برش پایه با در نظرگیری اندرکنش کاهش یافته و
تغییرمکان طبقات افزایش مییابد.



ج) تغییر در پاسخ شتاب و به تبع آن طیف پاسخ که بسته به خصوصیات سازه و خاک
ممکن است تقلیل یا تشدید شتاب را به همراه داشته باشد.



د) میرایی سیستم خاک و سازه اغلب از میرایی حالت پایهگیردار بیشتر است.
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در مدلهای تحلیل پایه گیردار از دوران و تغییرمکانهای پی صرفنظر میشود ،این در حالی
است که بر اساس نظر ) NEHRP1 (2005که در قالب FEMA-4402و  ATC-553ارائه شده است،
سازههایی که برای باربری جانبی از اجزای سخت عمودی (نظیر دیوار برشی و قابهای مهاربندی
شده) استفاده کردهاند ،در برابر هرگونه دوران و یا حرکت انتقالی در پی حساس هستند .در مقابل
اجزای عمودی انعطافپذیر ،نظیر قابهای خمشی ،تاثیر کمتری از اندرکنش خاک و سازه میپذیرند.

 -1-1روشهای مختلف تحلیل اندرکنش خاک و سازه
مسئله اندرکنش خاک و سازه به روشهای مختلف قابل بحث و بررسی است .در یک دیدگاه
کُلی سه راهکار برای تحلیل اندرکنش خاک و سازه وجود دارد:


روشهای تحلیلی ()Analitical Methods



روشهای عددی ()Numerical Methods



روشهای آزمایشگاهی ()Experimental Methods

در این کتاب روشهای تحلیلی بیش از سایر روشها مورد تأکید واقع میشوند .هر چند آنالیز
دقیق و تحلیلی تنها برای مسائل خاص و ساده قابل انجام است ،باید اذعان داشت که مدلسازی
بهینه و استفاده مناسب از نتایج نرمافزارها ،منوط به آگاهی کافی از روشهای تحلیلی است .همچنین
روشهای آزمایشگاهی و تجربی نیز اطالعاتی برای مدلهای ساده به دست میدهند که در نهایت

)5National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP
)7Federal Emergency Management Agency (FEMA
)9Applied Technology Council (ATC
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به عنوان دادههای پایه برای صحتسنجی نرمافزارها کارایی دارند .از یک دیدگاه دیگر روشهای
حل مسئله اندرکنش خاک و سازه به دو دسته اصلی تقسیم میگردند:
 الف) راهکار مستقیم ()Direct Method
 ب) راهکارهای چند مرحلهای ()Multi-step Methods
که راهکارهای چند مرحلهای خود به چهار روش تقسیم میگردند:


روش زیر سازه ()Substruture Method



روش فنر و میراگر معادل ()Equivalent Spring - Dashpot Method



روش اجتماع آثار ()Superposition Method



روش مدل مخروط ()Cone Model Method

ابتداییترین مدل عددی در حل مسئله اندرکنش ،در نظرگیری یک الیه خاک همراه با سازه و
استفاده از روش اجزای محدود برای مدلسازی سیستم است .چنین مدلی را میتوان در شکل (-5
 )7مشاهده نمود که در آن یک سازه قابی شکل بر روی الیه خاک و در نهایت بر روی بستر صلب
واقع شده است.
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شکل( :)7-5مدل اجزای محدود برای تحلیل مسئله اندرکنش خاک و سازه )(Datta, 2010

اگر بتوان چنین مدلی را به صورت بسته در نظر گرفت معادله تعادل را میتوان برای آن به
صورت زیر در نظر گرفت:
()2-1

𝑔 ̈𝑢𝐼𝑀𝑀𝑢̈ + 𝐶𝑢̇ + 𝐾𝑢 = −

در این رابطه  C ، Mو  Kبه ترتیب ماتریس جرم ،میرایی و سختی سیستم خاک و سازه با در
نظرگیری درجات آزادی دینامیکی هستند .همچنین  uبردار جابجایی نسبی درجات آزادی دینامیکی
سازه نسبت به پایه مدل است 𝑢̈ 𝑔 .شتاب حرکت زمین است که بر پایه مدل اعمال میشود و  Iبردار
واحد ضریب تأثیر است.
برای یک تاریخچه زمانی مشخص از حرکت زمین در بستر ،معادله حرکت را میتوان در فضای
زمان یا فرکانس حل کرد تا به مقادیر بردار جابجایی نسبی  uدست یافت .با افزودن حرکت زمین
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به حرکات نسبی درجات آزادی ،حرکات مطلق سازه حاصل میگردد .چنین نگرشی روش مستقیم
در حل مسئله اندرکنش خاک و سازه نامیده میشود که البته معایب خاص خود را نیز دارد و در
ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
شکل ( )7-5نمونه یک مسئله مرزبندیشده ( )boundedشده است .در این مسائل محیط مورد
تحلیل محدود به مرزها است و در هیچ جهتی به بی نهایت ختم نمیگردد .برای حل مسائل اندرکنش
به روش مستقیم از تکنیک مرزبندی استفاده میشود که در آن شتاب زمین به مرزها اعمال میشود.
روش چند مرحلهای نیز برای حل مسائل مرزبندیشده قابل استفاده است ،بدین ترتیب که در آن
حرکت میدان آزاد زمین ( )Free field motionبه صورت شتاب زمین به مرزها اعمال میشود .در
هر صورت باید اذعان نمود که اغلب مسائل اندرکنش خاک و سازه که با سازههای روزمینی همراه
هستند ،با مسائل مرزبندیشده تفاوت دارند .برخی از این تفاوتها به شرح زیر است:
 -5اغلب حرکات زمین به میدان آزاد وارد میشود ،در حالی که در مسائل مرزبندیشده این
حرکات به سنگ بستر اعمال میشوند.
 -7سازه فوقانی بر روی سطح زمین بنا میشود و زمین در کلیه جهات ،به جز جهت عمودی
رو به باال ،تا فواصل طوالنی امتداد مییابد .این در حالی است که در مسائل مرزبندیشده اجباراً مدل
محدود به مرزها است.
 -9در مسائل واقعی ،اغلب اثر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ سازه فوقانی هدف اولیه است و
پاسخ جرم خاک زیرین موردنظر نیست .همچنین ممکن است سنگ بستر در عمق زیادی قرار داشته
باشد و در نتیجه مرز پایین را نتوان بر سنگ بستر قرار داد.
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 -4در بیشتر موارد اندرکنش سینماتیکی پی سازههای فوقانی بسیار کوچک است و بنابراین قابل
صرف نظر کردن است .در نتیجه مسئله اندرکنش خاک و سازه فقط به اندرکنش اینرسیدار محدود
میشود.
موارد ذکر شده منجر به آن شده است که پاسخ مسائل مرزبندیشده با واقعیت مسئله متفاوت
باشد .البته این تفاوت گاهی اندک و گاهی قابل توجه است .از سوی دیگر این عدم تطابقها باعث
شده است که تکنیکهای مختلفی با فرضیات متفاوت برای حل مسائل اندرکنش به وجود آید .ضمن ًا
باید توجه داشت که مسائل مرزبندیشده را نیز میتوان با ورودی حرکت میدان آزاد زمین فرمول
بندی نمود .در این حالت مرزهای جانبی به اندازه کافی از سازه فاصله دارند ،به طوری که می توان
حرکت آنها را همواره مساوی حرکت میدان آزاد گرفت.
مطابق نکته دوم از موارد چهارگانه باال ،توده خاکی نامحدود را نمیتوان به صورت یک مدل
واقعی شبیهسازی نمود .بنابراین باید مقدار بهینه جرم خاک و سازه در مدل بهکار رود به نحوی که
اثرات میرایی هندسی منجر به مستهلک شدن امواج تا آن قسمت شوند .البته به جای گسترش مرزها
تا نقطهای که امواج به اندازه کافی مستهلک شده باشند ،به صورت جایگزین میتوان از مرزهای
جاذب انرژی تشعشعی استفاده نمود .در ادامه به معرفی و توضیح اجمالی روشهای مختلف در حل
مسائل اینرسیدار اندرکنش خاک و سازه پرداخته شده است.

 -8-1روش مستقیم در تحلیل اندرکنش خاک و سازه
در این روش سازه ،پی و زمین به صورت توأم مدل میگردند .در برخی موارد مرز بین سه جزء
مذکور نیز توسط المان های فصل مشترک مدل میشود .در واقع در این روش هندسه ،میرایی و
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جرم زمین به طور کامل در تحلیل دیده شدهاند .این روش به طور معمول با المانبندی و حل معادله
تعادل دینامیکی توسط نرمافزار همراه خواهد بود .برای اعمال تحریک لرزهای در این روش میتوان
به دو صورت عمل کرد:
 -1اعمال رکورد شتاب بر پایه مدل
 -2اعمال رکورد تغییرمکان بر پایه مدل
این روش در فصلهای آتی به طور مفصل شرح داده میشود.

 -7-1روشهای چندگامه
روش های چندگامه شامل زیر سازه ،فنر معادل ،جمع آثار و مدل مخروط در ادامه مورد بحث
واقع میشوند.

 -1-7-1روش زیرسازه
در این روش مسئله خطی اندرکنش خاک و سازه به چند زیر سازه مجزا تقسیم شده و برای هر
زیرسازه بهطور جداگانه تحلیل دینامیکی انجام میشود .در نهایت با استفاده از اصل جمع آثار قوا
نتایج با هم جمع میگردند .در واقع در این روش سازه و زمین به صورت مستقل تحلیل میشوند و
ارتباط بین آنها توسط نیروهای اندرکنشی برقرار میگردد .با توجه به اینکه در این روش از اصل
جمع آثار قوا استفاده شده است ،این روش فقط برای رفتار خطی صادق است .با این حال برخی از
محققین ادعا کردهاند که هر یک از دو جزء خاک و سازه به طور مستقل میتوانند به صورت غیرخطی
تحلیل شوند .فرموالسیون و مراحل گام به گام حل مسائل اندرکنش خاک و سازه به روش زیرسازه
در فصول آینده به تفصیل مورد بحث قرار میگیرد.
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 -2-7-1روش فنر و میراگر
فنر و میراگر یکی از پرکاربردترین روشها در حل مسائل اندرکنش خاک و سازه است .در این
روش به جای زمین و پی مجموعهای از فنرها و میراگرها قرار میگیرند که فنرها در واقع انعطاف-
پذیری تکیهگاهها را مدل میکنند .هر چند در این روش جرم زمین دیده نشده است ،با این حال در
بسیاری از موارد نتایج واقعبنیانه و یا نزدیک واقع را به دست میدهد .فنرها و میراگرها میتوانند در
جهات مختلف وجود داشته باشند .پس از تشکیل ماتریس های جرم ،سختی و میرایی برای سازه،
پی و زمین با نوشتن معادله تعادل دینامیکی سیستم در فضای فرکانس یا زمان مجهوالت مورد نظر
که فرکانس ارتعاش آزاد یا تغییرمکانهای نسبی سازه هستند ،بدست میآیند .در فصلهای بعدی
این روش بیشتر مورد بحث واقع میشود .در شکل ( )9-5نمونهای از مدلسازی سازه به روش فنر
و میراگر معادل نمایش داده شده است.

شکل ( :)9-5نمونه مدل سازی به روش فنر و میراگر معادل
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 -4-7-1روش اجتماع آثار (تفكیک اندرکنش سینماتیكی و اینرسیدار)
در روش چند مرحلهای ،مسئله در دو گام مجزا (سینماتیکی و اینرسیدار) حل میشود .در شکل
( ) 4-5مراحل مذکور به صورت شماتیک نشان داده شده است .در مرحله نخست مسئله اندرکنش
سینماتیکی ( )Kinematic Interactionحل میشود که در آن جرم سازه فوقانی در نظرگرفته نمیشود.
معادله حرکت آن به صورت زیر است:
()3-1

𝑔̈𝑢𝐼 𝑔M𝑔 𝑢̈ 𝐼 + 𝐶𝑢̇ 𝐼 + 𝐾𝑢𝐼 = −M

که در آن 𝑔 Mماتریس جرم بدون درنظرگیری جرم سازه فوقانی و شالوده است .یعنی در حقیقت
تنها جرم زمین در نظر گرفته شده است 𝑢𝐼 .جابجایی نسبی در درجات آزادی است و اگر 𝐼𝑢 در
کلیه درجات آزادی سازهای تقریب ًا برابر مقادیر آن در پایه سازه باشد در نتیجه اندرکنش سینماتیکی
قابل صرف نظر کردن است و حرکت زمین در میدان آزاد زمین به همان صورتی که هست در سازه
ظاهر میشود .در واقع وقتی گفته میشود اثرات سینماتیکی اهمیت دارد ،معنی این عبارت آن است
که نمیتوان به طور مستقیم پاسخ میدان آزاد را به پایه سازه اعمال کرد و الزم است تغییراتی در آن
داده شود.
بر اساس نظر ) NEHRP (2005اثرات سینماتیکی برای موارد زیر قابل توجه است و نمیتوان
پاسخ میدان آزاد را به سازه اعمال نمود:الف) سازههایی که پی آنها در عمق بیش از  58فوت ساخته
شده است ب) سازههایی که دارای پریود اساسی کمتر از  8/1ثانیه هستند ج) سازههایی که دارای
ابعاد بزرگ در پالن هستند .جزئیات این بحث در فصل دوم بیان شده است.
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شکل( :)4-5روش چند مرحلهای  :aاندرکنش سینماتیکی  :bاندرکنش اینرسیدار)(Datta, 2010

در مرحله دوم مسئله اندرکنش اینرسیدار ( )Inertial Interactionحل میشود که دربردارنده
ماتریس جرم کلی در سمت چپ است و نیروهای مؤثر لرزهای بر آن اثر میکنند .معادله تعادل در
این حالت به صورت زیر نوشته میشود.
()4-1

) 𝑔 ̈𝑢𝐼 𝑀𝑢̈ 𝐼𝐼 + 𝐶𝑢̇ 𝐼𝐼 + 𝐾𝑢𝐼𝐼 = −𝑀𝑠 (𝑢̈ 𝐼 +

که در آن  Mماتریس جرم کل سیستم و 𝑠𝑀 ماتریس جرم سازه است که فقط برای درجات
آزادی سازه مقادیر غیر صفر دارد .توجه شود که مقدار 𝐼 ̈𝑢 برای درجات آزادی سازه صفر است،
زیرا در حل اندرکنش سینماتیکی سازه و پی رفتار شبه استاتیکی دارند u II .پاسخ ایجاد شده ناشی
از اندرکنش اینرسیدار است و پاسخ نهایی سیستم حاصل جمع

 u IIو u I

خواهد بود .همچنین

پاسخ کُلی یا مطلق با افزودن  ugبه آنها به دست میآید.


تعبیر فیزیكی روش جمع آثار:

در شکل ( )1-5تعبیر فیزیکی روش جمع آثار آورده شده است ( .)Mylonakis et al., 2006بر
این اساس در اندرکنش سینماتیکی الیه خاک به طور کامل مدل میگردد ،ولی سازه و پی فقط دارای
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سختی هستند ،ولی برای آنها جرم منظور نشده است .همچنین تحریک ورودی بر پایه مدل وارد
شده است .در نتیجه تحلیل سینماتیکی ،حرکت ورودی پی ( )Foundation Input Motionبه دست
میآید .این حرکت با پاسخ میدان آزاد الیه خاک تفاوت دارد و اغلب کوچکتر از آن است .عالوه بر
این اندرکنش سینماتیکی منجر به بروز مؤلفه چرخش در پی می گردد که برای پی های مدفون قابل
توجه خواهد بود.
از سوی دیگر اندرکنش اینرسیدار در واقع پاسخ سیستم کامل خاک-پی-سازه به شتابی است
که بر سازه فوقانی وارد میشود و در اثر اندرکنش سینماتیکی به وجود آمده است .تحلیل اندرکنش
اینرسیدار در دو مرحله انجام میگردد .در مرحله اول امپدانس دینامیکی پی که مشتمل بر فنرها و
میراگرهایی به ازای هر درجه آزادی است ،محاسبه میگردد .در مرحله دوم سازه و پی بر روی فنر
و میراگرهای محاسبه شده قرار گرفته و تحت تحریک شتاب برآوردشده در اندرکنش سینماتیکی،
قرار می گیرند.


تعبیر ریاضی روش جمع آثار:

در صورتی که دو معادله ( )9-5و ( )4-5را با هم جمع کنیم ،به معادله زیر خواهیم رسید:
()5-1

M𝑔 𝑢̈ 𝐼 + 𝑀𝑢̈ 𝐼𝐼 + 𝐾(𝑢𝐼 + 𝑢𝐼𝐼 ) + 𝐶(𝑢̇ 𝐼 + 𝑢̇ 𝐼𝐼 ) = −𝐼𝑢̈ 𝑔 (M𝑔 + 𝑀𝑠 ) −
) 𝐼 ̈𝑢( 𝑠𝑀

ولی می دانیم که پاسخ کلی سیستم حاصل جمع پاسخ اندرکنش سینماتیکی و اندرکنش اینرسی-
دار خواهد بود .لذا می توان نوشت:
𝐼𝐼𝑢 𝑢 = 𝑢𝐼 +
براین اساس معادله ( )1-5به صورت زیر خالصه خواهد شد:
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()6-1

𝑔 ̈𝑢𝐼𝑀𝑀𝑢̈ + 𝐶𝑢̇ + 𝐾𝑢 = −

معادله اخیر رابطه عمومی حرکت دینامیکی سیستم خاک -پی -سازه (همان رابطه  )7-5است.
بنابراین اثبات گردید که از لحاظ ریاضی جمع اندرکنش سینماتیکی و اینرسیدار در واقع همان
معادله عمومی روش مستقیم اندرکنش خاک و سازه خواهد بود و لذا این تفکیک پذیرفته شده است.
در صورتی که پاسخ اندرکنش سینماتیکی چندان تحت تاثیر سازه نباشد و مقدار آن به پاسخ
میدان آزاد نزدیک باشد ،میتوان از تحلیل سینماتیکی صرف نظر کرد و فقط پاسخ میدان آزاد را در
تحلیل اینرسیدار به کار گرفت Pecker (2007) .و ) Datta(2010بیان داشتهاند که در بسیاری از
سازههای معمولی این شرایط برقرار است و اندرکنش سینماتیکی قابل صرفنظر است .این در حالی
است که در سازههای مدفون نظیر شمعها ،که بخش مدفون آنها سختی باالیی دارد ،اندرکنش
سینماتیکی اهمیت قابل توجهی دارد.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که از آنجایی که روش جمع آثار قوا بر اساس جمع تغییرمکان-
های دو تحلیل بنا شده است ،این روش فقط برای تحلیلهای خطی معتبر خواهد بود و در تحلیلهای
غیرخطی سازه و خاک معتبر نیست.
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شکل ( )a :)1-5هندسه سازه  )bتفکیک حل به اندرکنش سینماتیک و اینرسیدار  )cدو مرحله برای حل
اندرکنش اینرسیدار (Mylonakis et al., 2006).

-3-7-1روش مدل مخروط
در این روش یک پی بدون جرم بر روی سطح خاک نیمه بینهایت قرار میگیرد و ارتعاشات از
طریق این پی در محیط خاکی انتشار مییابند .فرض اولیه در این روش آن است که امواج فقط در
محدوده یک مخروط با زاویه مشخص انتشار مییابند .این فرض سادهکننده منجر به حصول روابط
ساده برای سیستم میگردد .در این مدل نظیر آنچه در مدلهای اجزای مجزا (فنر و میراگر) وجود
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دارد ،زمین توسط مجموعهای از جرمها و فنرها مدلسازی میگردد .مطابق مدل مخروط پی میتواند
درجه حرکت افقی ،قائم و چرخشی داشته باشد .توضیحات کاملتر در مورد این روش و معادالت
مورد استفاده در آن در مرجع ) Wolf and Deeks (2004به تفصیل آمده است.
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مسائل حل نشده فصل اول:
 .5اغلب ساختمانهای نیمه شمالی تهران دارای قاب بتنی هستند ،بین  1تا  58طبقه ارتفاع دارند
و بر روی خاک نوع  7قرار دارند .تحقیق کنید که برای این ساختمانها درنظرگیری اندرکنش
خاک و سازه برمبنای معیارهای مختلف ضرورت دارد و یا خیر؟ اگر این ساختمانها بر روی
خاک نوع  9باشند ،مجدداً مسئله را بررسی کنید.
 .7برای ساختمانهای بر روی خاک نوع چهار با اسکلت فوالدی ،در نظرگیری اندرکنش خاک و
سازه از چند طبقه به باال ضرورت دارد؟
 .9شرح کوتاهی راجع به اندرکنش سینماتیکی و اندرکنش اینرسیدار بنویسید.
 .4در کدامیک از سازه های زیر در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه اهمیت ندارد؟


الف) ساختمان  6طبقه بر روی خاک نوع یک



ب) ساختمان  1طبقه بر روی خاک نوع 9



ج) سد بتنی به ارتفاع  18متر بر روی سنگ بستر



د) سد خاکی به ارتفاع  98متر بر روی خاک نوع 7

 .1با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه برای ساختمانها... ،
الف) برش پایه افزایش مییابد

ب) میرایی کل سیستم کاهش مییابد

ج) پریود ارتعاش سیستم افزایش مییابد

د) تغیرمکان سازه کاهش مییابد

فصل دوم
جايگاه تحليل اندركنش خاك و سازه
در آئين نامهها
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 -1-2مقدمه
بسیاری از آییننامههای طراحی لرزهای ساختمانها در سالهای اخیر مبحث اندرکنش خاک و
سازه را مورد توجه قرار دادهاند .اغلب این آییننامهها در تحلیل استاتیکی معادل بهکارگیری اندرکنش
را مجاز دانسته اند .تاثیر اندرکنش در وهله اول به صورت اصالح پریود ارتعاش آزاد سازه و میرایی
سیستم دیده شده است .در مراحل بعدی کاهش برش پایه و افزایش تغییرمکانها مورد توجه است.
با این حال کاهش برش پایه در آییننامهها به یک درصد مشخص محدود شدهاست.
در این فصل خالصه مطالب مطرح شده در چند آییننامه بین المللی بیان شده و در پایان به
آییننامه  7088زلزله ایران هم اشاره شده است .در میان مستندات بینالمللی ،دستورالعملهای ارائه-
شده توسط  FEMAاز جامعیت بیشتری برخوردار هستند .در نشریات ارائهشده توسط این مرجع
عالوه بر در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه در تحلیل استاتیکی معادل سازهها ،تغییر طیف پاسخ
ناشی از اثرات اندرکنش هم مورد توجه واقع شده است.

-2-2آئین نامه ژاپن
بر مبنای مطالب ارائهشده توسط ) Midorikawa et al. (2003در آئیننامه کشور ژاپن

(Japanese

) Code, 2000در صورت لزوم اثر اندرکنش خاک و سازه برای زلزلههای بزرگ با تغییر در پریود و
میرایی سیستم قابل بررسی است .در این حالت ضریب اصالح پریود ) (rاز رابطه زیر محاسبه می
گردد:
()5-7

2

𝑇

𝑒

پارامترهای این رابطه به صورت زیر تعریف میگردند:

2

𝑇

) r=√1 + ( 𝑇𝑠𝑤 ) + ( 𝑇𝑟0
𝑒
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 :Teپریود مؤثر یک سازه با پایه گیردار در حالت حدی.
 :Tswپریود ارتعاش انتقالی در حالت حدی.
 :Troپریود ارتعاش گهوارهای در حالت حدی.
همچنین نسبت میرایی سیستم یک درجه آزادی معادل ( 𝑞𝑒 )ℎاز رابطه زیر به دست خواهد آمد:
()2-2

𝑇𝑟0 3

} 𝑏) + ℎ

𝑒𝑇

𝑇𝑠𝑤 3

( ) + ℎ𝑟0

𝑒𝑇

( 𝑤𝑠{ℎ

1
𝑟3

= 𝑞𝑒ℎ

که در آن:
𝑤𝑠 : ℎنسبت میرایی ارتعاش انتقالی الیههای سطحی خاک (مربوط به سطح کرنش برشی مورد
نظر) ،مقدار آن به  8/9محدود شده است.
 : ℎ𝑟0نسبت میرایی ارتعاش گهوارهای الیههای سطحی خاک (مربوط به سطح کرنش برشی
مورد نظر) ،مقدار آن به  8/51محدود شده است.
𝑏 : ℎنسبت میرایی معادل سازه فوقانی در حالت حدی.
استاندارد ژاپن برای طراحی سازههای بتنی ) (JSCE, 2007نیز بیان داشته است که اگر اندرکنش
خاک و سازه اهمیت داشته باشد ،اثرات اندرکنش از طریق مدلسازی توام سازه و زمین

( Coupled

 )analysisو وارد کردن بخشی از خاک در مدل اجزاء محدود ارزیابی خواهد شد .عالوه بر این
میتوان اثرات خاک را صرفاً توسط فنرهایی در پی (روش فنر معادل) نشان داد .این استاندارد تاکید
داشته است که در صورت مدلسازی توام ،مدل رفتاری مورد نظر برای خاک باید قابلیت برآورد
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تغییرشکلهای پالستیک خاک را داشته باشد .این بدان معنی است که مدلسازی خطی خاک از
دیدگاه این استاندارد قابل پذیرش نیست.
این استاندارد برای به دست آوردن تحریک ورودی بیان داشته است که الزم است رکورد منتخب
ابتدا به سنگ بستر و یا الیه بستر مهندسی ) (Engineering Base Layerاعمال گردد و در یک تحلیل
که فقط الیه های زمین در آن حضور دارند ،پاسخ شتاب و یا تغییرمکان در سطح پی دریافت شود.
سپس پاسخ به دست آمده به سازه (بدون حضور زمین) اعمال شود .برای تحلیل الیههای زمین
مدلسازی اجزاء محدود و همچنین مدلسازی یک بعدی پذیرفته شده است .اثرات اندرکنش خاک
و سازه نیز در تحلیل سازه و با درنظرگیری فنرهایی اعمال خواهد شد.

-4-2آئین نامه

آمریكایی)NEHRP(FEMA- 450

آییننامه آمریکایی )NEHRP(2004که تحت عنوان  FEMA-450نیز شناخته میشود ،به کارگیری
اندرکنش خاک و سازه در تحلیل لرزهای ساختمانها را تحت شرایطی مجاز دانسته است .در این
شرایط کاهش نیروی برش پایه در اثر تحلیل توام خاک و سازه نیز قابل قبول خواهد بود .همچنین
تأکید شده است که در مدل پایهبسته سازه نباید اثرات انعطافپذیری فونداسیون دیده شود .به عبارت
دیگر مدل پایه بسته نباید مشتمل بر فنرهایی در تکیهگاهها باشد.
مقررات بیان شده در آئیننامه یاد شده ،میتواند برای مشارکت دادن اثرات اندرکنش خاک و
سازه در تعیین نیروهای زلزله طراحی و تغییرمکانهای متناظر ساختمان ،مورد استفاده قرار بگیرد.
استفاده از این مقررات ،مقادیر طراحی برش پایه ،نیروهای جانبی و لنگرهای واژگونی را کاهش
خواهد داد.ولی ممکن است مقادیر محاسبه شده تغییرمکانهای جانبی و نیروهای ثانویه حاصل از
اثرات  P-Δرا افزایش دهد.در دستورالعمل  FEMA-450دو روش برای ملحوظ نمودن اثرات

جایگاه تحلیل اندرکنش خاک و سازه در آئین نامهها | 31
اندرکنش خاک و سازه در محاسبه نیروی استاتیکی معادل زلزله و همچنین برای محاسبه پریود و
میرایی اصالح شده توصیه شده است:


راهکار نیروی جانبی معادل ()Equivalent lateral force procedure



راهکار پاسخ طیفی ()Response spectrum procedure

در ادامه روشهای باال به اختصار توضیح داده میشود.

 -1-4-2راهكار نیروی جانبی معادل
مطابق آئیننامه ) NEHRP(2004برای لحاظ کردن اثرات اندرکنش خاک و سازه در تحلیل
استاتیکی معادل ،برش پایه اصالح شده (̅𝑉) از رابطه زیر به دست خواهد آمد:
𝑉̅ = 𝑉 − 
V

()3-2

که در آن 𝑉 نیروی برش پایه برای ساختمان موردنظر در حالت پایه بسته است و 𝑉 کاهش
برش پایه با توجه به اثرات اندرکنش خواهد بود .در هر صورت مقدار نیروی برشی کاهش یافته
(̅𝑉) نباید از𝑉 8/6کمتر باشد .نیروی 𝑉 به صورت زیر محاسبه خواهد شد :
()4-2

0.05 0.4
̅
𝑊] }
̅

{ 𝑠̅𝑐 𝑉 = [𝑐𝑠 −

در رابطه باال W ،بار وزن مؤثر ساختمان است که برابر 8/6Wدر نظر گرفته میشود .در مواردی
که وزن ساختمان در یک طبقه متمرکز شده باشد W ،معادل وزن کل ساختمان انتخاب میشود.
csضریب پاسخ لرزهای است که با استفاده از پریود اساسی سازه در حالت پایه گیردار از روابط
آییننامه محاسبه میشود.این پارامتر مشابه پارامتر 𝑐 در آییننامه  7088زلزله ایران است .همچنین
𝑠̅𝑐 ضریب پاسخ لرزهای اصالح شده است که با استفاده از پریود مؤثر سازه (رابطه  )1-7در حالت
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پایه انعطافپذیر محاسبه میشود .در نهایت ̅ نیز ضریب میرایی مؤثر برای سیستم سازه -فونداسیون
است که نحوه محاسبه آن در بندهای بعد آمده است.
الف) محاسبه پریود سازه با درنظرگیری اندرکنش
دستورالعمل  FEMA-450از پریود سازه در حالتی که اثرات اندرکنش خاک و سازه منظور شده
است ،تحت عنوان پریود مؤثر یاد کرده و برای محاسبه آن روابطی ارائه کرده است .بر این اساس
پریود مؤثر ساختمان (̅
 )Tبا درنظرگیری اندرکنش خاک و سازه از رابطه زیر تعیین خواهد شد:

()5-2

̅2

̅

] ̅ = 𝑇√1 + 𝑘 [1 + 𝐾𝑦 ℎ
T
𝐾
𝐾


𝑦

در این رابطه T ،پریود اصلی ساختمان بدون توجه به اثرات اندرکنش است که نحوه محاسبه آن
در آییننامهها بیان شده است .همچنین̅𝑘 سختی ساختمان در حالت انتهای بسته است و برای محاسبه
آن میتوان از رابطه زیر استفاده کرد:
()6-2

̅
𝑊
] 𝑘̅ = 42 [𝑔𝑇 2

در روابط باال  gشتاب جاذبه زمین و ̅ ℎارتفاع مؤثر سازه است که میتوان آن را معادل 8/6
ارتفاع کل ساختمان در نظر گرفت .البته اگر برای یک سازه خاص بار وزن در یک تراز ارتفاعی
مشخص قرار گیرد ℎ̅ ،مساوی ارتفاع همان تراز خواهد بود .همچنین 𝑦𝐾 و  𝐾سختی جانبی و
دورانی پی هستند.
سختی جانبی و دورانی پی تابع مدول برشی خاک زیر پی ) (Gهستند .از آنجایی که مقدار مدول
برشی با تغییر کرنش برشی تغییر خواهد کرد ،باید کرنش برشی متناسب با سطح زلزله طراحی
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G

انتخاب گردد .در جدول ( )5-7مقادیر پیشنهادی برای نسبت مدول برشی ( 𝐺) و نسبت سرعت
0

𝑠𝑉

موج برشی ( 𝑠𝑉) مطابق دستورالعمل  FEMA-450آورده شده است.
0

جدول ( : )1-2مقادیر نسبت مدول برشی و نسبت سرعت موج برشی با توجه به زلزله طرح
()NEHRP,2004

در جدول ( ،)5-7پارامتر  SDSشتاب طیف پاسخ طراحی در پریودهای کوتاه به ازای میرایی 1
درصد است که با در دست داشتن شتاب حداکثر زمین ) (PGAبه ازای یک دوره بازگشت خاص
تعیین میگردد .جزئیات تعیین آن در آییننامه موجود است .همچنین  Gو  VSبه ترتیب مدول برشی
متوسط و سرعت موج برشی مربوط به آن ،برای خاک زیر فونداسیون به ازای سطوح باالی کرنش
میباشند .همچنین  𝐺0و  𝑉𝑠0مقادیر پارامترهای مذکور در کرنشهای کوچک (کمتر از یک هزارم
درصد) هستند و مطابق تئوری االستیسیته با رابطه

𝑉𝑠0 2
𝑔

=  𝐺0به هم مربوط میگردند .در این رابطه

 وزن واحد حجم خاک است.
محاسبه پریود برای ساختمانهایی که بر روی پی گسترده قرار دارند ،اندکی متفاوت خواهد بود.
در این حالت پی میتواند بر سطح زمین بنا شده و یا در عمق زمین به صورت مدفون اجرا گردد.
در حالت مدفون از اثرات اصطکاک بین پی و دیوارهای خاکی صرفنظر شده است .در این حالت
پریود ساختمان با درنظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه از رابطه زیر محاسبه میگردد:
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] ̅ = 𝑇√1 + 252𝑟𝑎2ℎ [1 + 1.12 𝑟𝑎3ℎ
T
𝑇 𝑣
𝑟 

()7-2

̅

̅2

𝑚 

𝑠

که در آن 𝑎𝑟 و 𝑚𝑟 مشخصات هندسی پی و  چگالی نسبی وزن سازه و خاک است و به صورت
زیر تعریف میشوند :
̅
𝑊

𝐴 = 

()8-2

̅
0ℎ

4I0


𝐴

4

𝑟𝑎 = √ 0

√ = 𝑚𝑟

در این روابط  𝐴0سطح مقطع پی و  I0ممان اینرسی پی است .همچنین  ضریب اصالح
سختی دینامیکی پی برای حرکت گهوارهای است که مطابق جدول زیر برآورد میگردد:
𝑚𝑟
𝑇 𝑠𝑉



کمتر از 5/55

1/55

5/15

5/85

5/35

5/75

5/55

5/65

ب) محاسبه میرایی با درنظرگیری اندرکنش
مطابق دستورالعمل  FEMA-450میرایی سیستم با درنظرگیری اندرکنش خاک و سازه (میرایی
مؤثر) از رابطه زیر به دست میآید:
()9-2

0.05
̅ = 0 + T̅ 3
) (
T
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که در آن  0ضریب میرایی پی است و از شکل ( )5-7به دست میآید .برای مقادیر

SDS
2.5

که

بین  8/5و  8/7قرار میگیرند ،میتوان از درونیابی خطی برای محاسبه ضریب میرایی استفاده کرد.
کمیت 𝑟 در شکل ( ،)5-7مشخصه طول پی است که به صورت زیر تعیین میشود:
𝑎𝑟 = 𝑟

برای ≤ 0.5

𝑚𝑟 = 𝑟

برای ≥ 1.0

̅
ℎ
𝐿0
̅
ℎ
𝐿0

̅
ℎ

برای مقادیر بینابین 𝐿 میتوان از درونیابی خطی جهت محاسبه 𝑟 استفاده کرد .در این رابطه
0

 𝐿0طول کل پی در جهت تحلیل است.

شکل ( :)5-7ضریب میرایی پی ()NEHRP, 2004

استثناء :طبق بند  7-5-7-9-1از دستورالعمل  ،FEMA-450برای سازههای متکی بر شمعهای
اتکایی (شمعهای متکی بر نوک) و همچنین در همه موارد دیگری که خاک فونداسیون دارای یک
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الیه نرم با خواص نسبتاً یکنواخت بوده و بر روی یک الیه بسیار سخت مانند سنگ با یک افزایش
ناگهانی در سختی قرار داشته باشد 0 ،باید از رابطه زیر اصالح شود:
4𝐷 2

()15-2

′0 = [ 𝑉 𝑇̅𝑠 ] 0
𝑠

در این رابطه 𝑠𝐷 ضخامت الیه خاک است و فقط برای شرایط < 1

𝑠𝐷4
̅𝑇 𝑠𝑉

این اصالح منظور

میشود .در واقع این اثر بیان میکند که وقتی ضخامت الیه نرم محدود باشد ،میرایی آن به تناسب
الیه نامحدود کمتر است .در هر صورت چه این استثناء منظور شود و چه منظور نشود ،ضریب
میرایی محاسبه شده از رابطه ( )3-7نباید از  8/81کمتر و از  8/78بیشتر باشد.
ج) تغییر در سایر موارد با درنظرگیری اندرکنش
توزیع نیروی زلزله کاهش یافته (̅𝑉) در ارتفاع ساختمان به همان صورتی است که برای
ساختمانهای بدون اندرکنش در نظر گرفته میشود .همچنین روش محاسبه پارامترهای دیگر از قبیل
برش طبقه ،لنگرهای واژگونی و اثرات پیچشی نظیرروش محاسبه این پارامترها در سازههای بدون
اندرکنش خواهد بود و صرفاً در این حالت باید از نیروهای جانبی کاهش یافته استفاده شود.
تغییرمکانهای اصالح شده 𝑥 ̅ به صورت زیر تعیین میشوند:
()11-2

̅ 𝑀 ℎ
𝑉
] ̅ 𝑥 = V [ 𝐾0 𝑥 + x


در این رابطه  𝑀0لنگر واژگونی در پایه است که با استفاده نیروهای زلزله اصالح نشده تعیین
میشود .همچنین 𝑥 ℎارتفاع از پایه سازه تا تراز مورد بررسی و  xتغییرمکانهای سازه با پایه
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گیردار با استفاده از نیروهای زلزله بدون اثر اندرکنش است .از سوی دیگر الزم است دریفت اصالح-
شده طبقات و اثرات پی -دلتا بر اساس الزامات آئیننامه و با استفاده از نیروی برشی اصالحشده
طبقات و همچنین تغییرمکانهای اصالحشده محاسبه گردد.

 -2-4-2راهكار پاسخ طیفی
آئین نامه ) NEHRP (2004در راهکار پاسخ طیفی به هدف لحاظ کردن اثرات اندرکنش خاک
و سازه در تحلیل ،روابط خاصی برای محاسبه برش پایه و تغییرمکانها ارائه کرده است .بر این
اساس اجازه داده شده است که به منظور لحاظ نمودن اثر اندرکنش خاک و سازه در تحلیل طیفی،
برش پایه مربوط به مد اصلی ارتعاش ( )𝑉1مطابق رابطه زیر کاهش داده شود:
𝑉̅1 = 𝑉1 − 𝑉1

()12-2

کاهش برش پایه به میزان  𝑉1خواهد بود و مقدار این کاهش از رابطه ( )4-7محاسبه میگردد،
با این تفاوت که در اینجا پارامترهای ̅ ℎو ̅
𝑊 از روابط زیر محاسبه میشوند:

()13-2

وزن مؤثر مودال

()14-2

ارتفاع مؤثر مودال

2

n

) Wi im
̅m = (∑i=1
𝑊
∑n W 2

im

i

i=1

2
(∑n
) 𝑖i=1 Wi i1 ℎ
∑n
i=1 Wi i1

= ̅ℎ

در روابط باال 𝑚𝑖 دامنه تغییرمکان سازه در تراز  iبه ازای مود  mاست و  𝑊iوزن سازه در تراز
 iمیباشد .همچنین برای محاسبه  𝐶sو ̅ 𝐶sباید از روابط تحلیل طیفی که در بخش  9-1دستورالعمل
 FEMA-450آمده است ،استفاده شود.
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مطابق این راهکار ،پریود مؤثر سازه )  (𝑇̅1با توجه به نوع پی از رابطه ( )1-7و یا رابطه ()6-7
به دست میآید ،با این تفاوت که ̅ ℎاز رابطه ( )54-7محاسبه خواهد شد و در رابطه ( )9-7برای
𝑊= ̅
محاسبه سختی (̅𝑘) مقادیر  𝑇 = 𝑇̅1و ̅1
𝑊 خواهد بود.
مقادیری که برایℎ̅ ،𝑇̅ ، Tو ̅
𝑊 مطابق توضیحات باال به دست آمده ،برای محاسبه پارامتر  در

رابطه ( )0-7و پارامتر  0در رابطه ( )58-7مورد استفاده قرار خواهد گرفت .مطابق
دستورالعمل ،FEMA-450برای مودهای باالتر ارتعاش سازه ،کاهشی در مؤلفههای برش اعمال نمی-
گردد .همچنین در هر صورت برش پایه کاهش یافته (  )𝑉̅1نباید کمتر از مقدار (  )0.7𝑉1منظور شود.
شیوه محاسبه نیروهای اصالحشده طیفی ،برش پایه و لنگر واژگونی مطابق روش بیانشده در
آئیننامه برای سازههای بدون احتساب اندرکنش خواهد بود ،فقط در این حالت از برش پایه اصالح
شده (  )𝑉̅1استفاده خواهد شد .همچنین تغییرمکان طیفی اصالح شده ( 𝑚𝑥 ̅ ،)با توجه به اثرات
اندرکنش ،از رابطه زیر محاسبه میگردد:
()15-2

̅

V 𝑀 ℎ
] ̅ 𝑥1 = V1 [ 𝐾0 𝑥 + x1


1

برای مدهای باالتر مقدار تغییرمکانها همان مقادیر محاسبهشده در تحلیل سازه بدون درنظرگیری
اندرکنش خاک و سازه خواهد بود 𝑀01 .لنگر واژگونی در مد اصلی بدون کاهش برش ناشی از
اندرکنش خواهد بود .همچنین  x1تغییرمکان سازه در تراز  xبه ازای مود اصلی ارتعاش سازه است
که این پارامتر هم بدون اثرات اندرکنش محاسبه شده است.
مقادیر طراحی اصالحشده نیروی برشی ،لنگر واژگونی ،تغییرمکانها و دریفت طبقات ،نظیر
آنچه برای تحلیل سازهها بدون اندرکنش خاک و سازه انجام میگردد ،از طریق جذر مجموع مربعات
مودهای مشارکت یافته در ارتعاش به دست خواهند آمد.
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-3-2آئین نامه اروپا
ضوابط آییننامه اروپا برای طراحی سازهها در برابر زلزله ) (Eurocode 8در  9قسمت مطابق
جدول زیر ارائه شده است.
جدول ( :)2-2لیست آئین نامه های اروپایی مرتبط با طراحی لزرهای سازهها
Design of structures for earthquake resistance. General rules.
Seismic actions for buildings.

EN 1998-1:2004

Design of structures for earthquake resistance. Bridges.

EN 1998-2:2005 +
Amendment 1:2009

Design of structures for earthquake resistance. Assessment and
retrofitting of buildings.
Design of structures for earthquake resistance. Silos tanks and
pipelines.
Design of structures for earthquake resistance. Foundations,
retainingstructures and geotechnical aspects.
Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers,
masts and chimneys

EN 1998-3:2005
EN 1998-4:2006
EN 1998-5:2004
EN 1998-6:2005

مطابق  EN 1998-5:2004در شرایط زیر الزم است اندرکنش خاک و سازه در تحلیل لرزهای سازه
مورد توجه واقع شود:
 )5سازه هایی که اثرات پی -دلتا (مرتبه دوم) در آنها قابل توجه باشد.
 )7سازههایی که دارای پیها حجیم (سنگین) و یا عمیق هستند.
 )9سازههای بلند و الغر ،نظیر برجها و دودکشها (موضوع  EN 1998-6:2004در
جدول باال )
 )4سازههای بناشده بر روی خاک خیلی نرم ،که در آن متوسط سرعت موج برشی در الیه
خاک کمتر از  588متر بر ثانیه است.
 )1اثرات اندرکنش خاک و سازه در طراحی شمعها برای تمام سازهها باید منظور شود.
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مطابق این آییننامه برای اکثر سازههای معمولی تحلیل اندرکنش خاک و سازه موجب ارزانتر
شدن طرح خواهد شد ،زیرا کاهش لنگر خمشی و نیروی برشی در اعضاء مختلف سازه را در پی
خواهد داشت .با این حال برای سازههای ذکر شده در  1مورد باال ممکن است موجب گرانتر شدن
سازه شود .همچنین تفاوت های تحلیل اندرکنش خاک و سازه با تحلیل پایه گیردار از دیدگاه این
آییننامه شامل موارد زیر است:
 )5حرکت پی در یک سازه متکی بر تکیهگاه انعطافپذیر با حرکت میدان آزاد زمین
تفاوت دارد و ممکن است مشتمل بر یک مولفه دورانی مهم باشد.
 )7پریود اساسی ارتعاش سازه متکی بر تکیهگاه انعطافپذیر بیشتر از سازه پایه بسته
خواهد بود.
 )9پریود طبیعی ،اشکال مودی و ضرایب مشارکت مودی سازه متکی بر تکیهگاه انعطاف-
پذیر با سازه پایه بسته متفاوت خواهد بود.
 )4میرایی کلی سازه متکی بر تکیهگاه انعطافپذیر عالوه بر میرایی سازه ،مشتمل بر هر
دو میرایی تابشی و داخلی پی خواهد بود.
از سوی دیگر مدول برشی ( )Gو سرعت موج برشی (  )𝑣sبه عنوان پارامتر بیانگر سختی خاک
در آییننامه مذکور معرفی شده است .با این حال از آنجایی که این پارامترها در کرنشهای کوچک
مقدار حداکثر خود را دارند ،برای به کارگیری در رفتار غیرخطی خاک و در کرنشهای بزرگ از
ضریب کاهش مطابق جدول زیر برای دستیابی به مقدار دقیقتر آنها استفاده میشود.
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جدول ( :)4-2ضریب میرایی متوسط و ضرایب کاهش سختی برای خاکهای با حداکثر سرعت موج
برشی  482متر برثانیه )(Eurocode 8, 2011: - Worked examples

 -1-2دستورالعملFEMA - 440
بر اساس دستورالعمل  FEMA-440که در قالب ) NEHRP (2005انتشار یافته است ،اثرات
سینماتیکی اندرکنش خاک و سازه در موارد زیر قابل توجه است و در تحلیل لرزهای این سازهها
نمیتوان پاسخ میدان آزاد را به طور مستقیم به سازه اعمال نمود:


الف) سازههای که پی آنها در عمق بیش از  58فوت ساخته شده است( .اثر عمق
کارگذاری پی)5



ب) سازههایی که دارای ابعاد بزرگ در پالن هستند( .اثر ناهمسانی حرکت زمین در
دال پی)7



ج) سازههایی که دارای پریود اساسی کمتر از  8/1ثانیه هستند( .اثر انتشار امواج)9

5Embedment effects
7Effect of averaging of variable ground motions across the foundation slab
9Wave scattering effects
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اثر دوم که تحت عنوان تعدیل در دال پایه 5نیز شناخته میشود ،در تراز پی سازه به وجود میآید.
این اثر در سازههایی اهمیت دارد که دارای پی گسترده هستند و یا پیهای منفرد در آنها توسط
شبکه تیرها و یا دال بتن مسلحشده به همدیگر اتصال یافتهاند .حتی اگر سازه دارای یک سیستم پی
با سختی جانبی باال نباشد ،اثر تعدیل در دال پایه در اولین ترازی که دارای یک دیافراگم صلب است
اتفاق میافتد .براین اساس فقط در حالتی این اثر قابل صرفنظر است که پیها به طور جانبی به
همدیگر اتصال نداشته باشند و سقفهای سازه هم انعطافپذیر باشند.
در ادامه دو فرآیند کلیدی توصیه شده توسط  FEMA-440برای محاسبه طیف ورودی پی و
همچنین میرایی پی به صورت گام به گام ارائه میگردد.

 -1-1-2فرآیند تخمین طیف حرکت ورودی پی
در این دستورالعمل مطابق راهکاری ساده با در دست داشتن طیف پاسخ میدان آزاد ،طیف
حرکت ورودی پی برآورد میگردد .به عبارت دیگر اثرات سینماتیکی اندرکنش خاک و سازه بر
حرکت میدان آزاد اعمال میگردد .برای این منظور از پارامتر نسبت پاسخ طیفی (RRS)2برای بیان
اثرات سینماتیکی اندرکنش خاک و سازه استفاده شده است .البته در میان سه اثر ذکر شده در بند
قبل فقط دو مورد اول در  RRSمنظور شده است .فرآیند گام به گام محاسبه پارامتر نسبت پاسخ
طیفی) (RRSو در نهایت ترسیم طیف پاسخ ورودی پی مطابق نشریه  FEMA-440به صورت زیر
است:
گام اول :ابعاد مؤثر پی در پالن (  )beرا از رابطه زیر محاسبه کنید .در این رابطه  bو  aابعاد پی
در پالن میباشند.
5Base slab averaging
7Ratio of response spectra (RRS) factor
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𝑏𝑎√ = 𝑒𝑏

()16-2

گام دوم :ضریب تعدیل در دال پایه ( )RRSbsaرا میتوان با داشتن پریود از شکل( )7-7و یا
رابطه تقریبی ( )56-7به دست آورید 𝑏𝑒 .برحسب فوت در این رابطه قرار میگیرد.
()17-2

1.2

𝑏

1

) 𝑒𝑇 ( 𝑅𝑅𝑆𝑏𝑠𝑎 = 1 − 14100

مقدار حاصله از رابطه باال همواره باید از مقدار به دست آمده به ازای  T=0.2 secبیشتر باشد.

شکل ( :)7-7نسبت پاسخ طیفی برای تعدیل در دال پایه( )RRSbsaبرای بعد به ازای مقادیر مختلف بعد
مؤثر پی)(NEHRP, 2005

گام سوم :اگر سازه دارای یک بخش زیرزمینی در عمق  eاز سطح زمین باشد ،پارامتر ()RRSe
که بیانگر نسبت پاسخ طیفی در اثر عمق پی است از شکل ( )9-7و یا رابطه ( )50-7به دست خواهد
آمد.
()18-2

𝑒2

) 𝑣𝑛𝑇( 𝑠𝑜𝑐 = 𝑒𝑆𝑅𝑅
𝑠
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مقدار حاصله از رابطه باال همواره باید از مقدار به دست آمده به ازای  T= 8/7 secو یا عدد
 8/419بیشتر باشد .در این رابطه  eعمق کارگذاری پی 𝑣𝑠 ،متوسط سرعت موج برشی برای الیه
خاک تا عمق 𝑒𝑏 در زیر پی و  nضریب کاهش سرعت موج برشی به ازای حداکثر شتاب زمین (
 )PGAمورد نظر برای ساختگاه است که از جدول ( )4-7به دست میآید.

شکل ( :)9-7نسبت پاسخ طیفی برای اثر عمق( )RRSeبه ازای مقادیر مختلف سرعت موج
برشی)(NEHRP, 2005
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جدول ( :)3-2محاسبه ضریب کاهش سرعت موج برشی به ازای مقادیر مختلف حداکثر شتاب
زمین)(NEHRP, 2005

گام چهارم :نسبت پاسخ طیفی  RRSبرای هر پریود خاص از حاصلضرب دو ضریب  RRSeو
 RRSbsaبه دست خواهد آمد .به این ترتیب طیف حرکت ورودی پی از ضرب طیف میدان آزاد در
ضریب  RRSبه دست میآید.
گام پنجم:گامهای  7تا  4را به ازای پریودهای دیگر تکرار کنید تا طیف کامل حرکت ورودی
پی محاسبه گردد.
جزئیات بیشتری در مورد گامهای ذکر شده در پیوست  Eاز نشریه  FEMA-440آمده است.
قابل ذکر است که مطابق این دستورالعمل در مورد سازههای بر روی رس نرم (نظیر خاک نوع

E

آییننامه آمریکا) به طور کلی اثرات سینماتیکی اندرکنش خاک و سازه قابل صرفنظر است و میتوان
برای تحلیل دینامیکی سازه حرکت میدان آزاد را به طور مستقیم به پی اعمال کرد .همچنین برای
ساختگاههای سنگی (ساختگاه نوع  Aو  Bآییننامه آمریکا) اثر عمق پی در اثرات سینماتیکی قابل
صرف نظر است .از سوی دیگر فرآیند ذکر شده برای محاسبه ضریب تعدیل دال پایه در موارد زیر
محدودیت دارد و با خطا مواجه است:
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 .5این روش ضریب کاهش حرکت ورودی پی ،برای ساختگاههای سنگی (ساختگاه نوع
 Aو  Bآییننامه آمریکا) را دست پایین تخمین میزند.
 .7برای سازههای با سختی جانبی کم ،مطالعات زیادی انجام نشده است .بنابراین این
روش برای حالتی کاربرد دارد که هم پی و هم سقفها سختی جانبی باالیی داشته
باشند.
 .9برای سازههای با ابعاد بزرگتر از  788فوت (حدود  98متر) در پالن ،مطالعات زیادی
انجام نشده است .بنابراین در این حالتها کاربرد این روش مشروط بر آن است که
المانهای پی به صورت جانبی به هم متصل شده باشند.
 .4برای سازههای متکی بر شمع ،مطالعات زیادی انجام نشده است .بنابراین برای سازه-
های متکی بر شمع در صورتی این روش قابل استفاده است که دال سرشمع و خاک
زیر آن در تماس با هم باشند و یا اینکه دال سر شمع به صورت افقی به یک دال
دیگر و یا تیر شبکهای متصل شده باشد.

 -2-1-2فرآیند تخمین پریود اصالح شده و میرایی پی
وقتی اثرات اندرکنش خاک و سازه در تحلیل منظور میشود ،الزم است میرایی ناشی از وجود
پی و محیط خاکی هم مورد توجه واقع شود .در واقع به دلیل انتشار امواج از طریق پی (میرایی
تابشی) انرژی در درون سازه کاهش یافته و میرایی کل سیستم افزایش مییابد .این اثر به خصوص
در مورد سازههای سخت بر روی پی نرم (ساختگاه نوع  Dو  Eآییننامه آمریکا) قابل توجه است.
اثر میرایی پی در تحلیل لرزهای سازه به صورت اصالح میرایی سیستم بیان میگردد .برای سازه
پایه گیردار نسبت میرایی به طور معمول حدود  %1است و با نماد 𝑖 βنمایش داده میشود .از سوی
دیگر تغییر در میرایی مذکور در اثر حضور پی با نماد 𝑓 βنمایش داده میشود .در نهایت میرایی
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سیستم که در آن اثرا ت اندرکنش خاک و سازه دیده شده است با نماد  β0نمایش داده خواهد شد.
وقتی که میرایی سیستم از 𝑖 βبه  β0تغییر میکند ،طیف االستیک طرح هم تغییر خواهد کرد .در
صورتی که  β0بزرگتر از 𝑖 βباشد ،مقادیر طیف کاهش خواهد یافت.
دستورالعمل FEMA-440فرآیندی ساده برای برآورد 𝑓 βو همچنین تغییر طیف ناشی از اثرات
میرایی پی ارائه کرده است .این فرآیند مشتمل بر  55گام است که در گام دهم محاسبه نهایی 𝑓 βو
در گام یازدهم تغییر در طیف مورد توجه واقع شده است .در ادامه این فرآیند به اختصار بیان شده
است.
گام اول :فرکانسهای سازه در حالت پایه گیردار ( )Tو پایه انعطاف پذیر (̅𝑇) محاسبه میگردد.
برای سختی فنرهای پی میتوان از روابط توصیهشده در فصل چهارم  FEMA 356و

ATC-40

استفاده کرد.
گام دوم :محاسبه سختی مؤثر سازه معادل یک درجه آزادی در حالت پایهگیردار از رابطه زیر:
()19-2

2 2

) K ∗fixed = M ∗ ( T

در این رابطه ∗  Mجرم مؤثر سازه برای اولین مود ارتعاش است که از رابطه ( )59-7همین فصل
از نوشتار حاضر و یا رابطه ( )75-0از نشریه  ATC-40به دست میآید.
گام سوم :شعاع معادل پی از رابطه زیر محاسبه میگردد:
()78-7

A

𝑟𝑥 = √ f

در این رابطه  Afمساحت پی است ،مشروط بر آنکه اجزاء پی به صورت جانبی به همدیگر
متصل باشند.
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گام چهارم :سختی استاتیکی جانبی پی) 𝑥𝐾( از روابط مربوط به آن محاسبه گردد .روابط محاسبه
سختی استاتیکی پی در فصل چهارم  FEMA- 356و همچنین فصل دهم  ATC-40ارائه شده است.
قابل ذکر است که روابط کامل محاسبه سختی پی در فصلهای بعدی نوشتار حاضر ارائه شده است.
برای اغلب موارد میتوان سختی جانبی پی را از رابطه زیر محاسبه نمود:
𝑥𝑟𝐺8

()75-7

2−

= 𝑥𝐾

در این رابطه  Gمدول برشی خاک و  نسبت پواسون است .نسبت پواسون برای ماسه حدود
 8/9و برای رس حدود  8/41است .برای مدول برشی باید کاهش ناشی از کرنشهای زیاد متناسب
با سطح شتاب حداکثر زمین اعمال گردد.
گام پنجم :در این گام شعاع چرخشی معادل فونداسیون )  (𝑟محاسبه میگردد .برای این کار
الزم است ابتدا سختی استاتیکی چرخشی مؤثر پی )  (𝐾از رابطه زیر محاسبه گردد.
2

()22-2

∗K∗fixed h

∗K
̅ 2
T
( ) −1− fixed
T
Kx

= 𝐾

در این رابطه ∗ hارتفاع مؤثر است که در بند  7-7این نوشتار معرفی شده است .همچنین نسبت
K∗fixed
Kx

اغلب مقداری نزدیک به صفر دارد و قابل صرفنظر است .سایر پارامترها هم پیشتر معرفی

شدهاند .هماکنون شعاع چرخشی معادل پی از رابطه زیر محاسبه میگردد:
1

()79-7

3(1−)𝐾 3
)( 8𝐺 

گام ششم :مقدار عمق کارگذاری پی ) ،(eاگر وجود دارد ،محاسبه گردد.
̅𝑇

گام هفتم :نسبت پریود ) 𝑓𝑓𝑒𝑇( به طور تخمینی محاسبه گردد.
𝑓𝑓𝑒

= 𝑟
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0.5

()74-7

̅ 2
T

1

}]= {1 +  [(T) − 1

𝑓𝑓𝑒̅𝑇
𝑓𝑓𝑒𝑇

در این رابطه پارامتر بیانگر شکلپذیری مورد انتظار برای سیستم است و نسبت تغییرمکان
حالت شکست به حالت تسلیم را نشان میدهد .برای اطالعات بیشتر راجع این پارامتر به FEMA

مراجعه شود.
گام هشتم :نسبت میرایی سازه ) 𝑖 (βتخمین زده شود .این مقدار اغلب معادل  %1است.
گام نهم :نسبت میرایی تابشی پی ) 𝑓 (βاز منحنیهای ارائهشده در شکلهای ( )4-7و ( )1-7و
یا رابطه زیر تخمین زده شود.
2

()71-7

̅𝑇

̅𝑇

)𝑓 = a1 (𝑇𝑒𝑓𝑓 − 1) + a2 (𝑇𝑒𝑓𝑓 − 1
𝑓𝑓𝑒

𝑓𝑓𝑒

مطابق این رابطه 𝑓 برحسب درصد به دست میآید .همچنین پارامترهای  a1و  a2از روابط
زیر به دست میآیند.
) a1 = ce 𝑒𝑥𝑝(4.7 − 1.6ℎ/𝑟
]a2 = ce [25ln(ℎ/𝑟 ) − 16
ce = 1.5(𝑒/𝑟𝑥 ) + 1
̅𝑇

توجه شود که روابط باال برای 𝑓𝑓𝑒𝑇 کمتر از  5/1کاربرد دارد و برای مقادیر باالتر نتیجه محافظه-
𝑓𝑓𝑒

کارانه (مقادیر کمتر) را ارائه میدهند.
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𝒆

شکل ( :)4-7نسبت میرایی پی بر حسب نسبت پریود برای پیهای)𝟎 = 𝒓( واقع بر سطح زمین
𝒙

)(NEHRP, 2005

𝒆

شکل ( :)1-7نسبت میرایی پی بر حسب نسبت پریود برای پیهای)𝟓  (𝒓 = 𝟎.واقع در عمق زمین
𝒙

)(NEHRP, 2005
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گام دهم :نسبت میرایی برای پی انعطافپذیر )  (β0از رابطه زیر محاسبه شود:
()79-7

𝑖
3
̅
𝑇
𝑓𝑓𝑒
)

𝑓𝑓𝑒𝑇

0 = 𝑓 +
(

گام یازدهم :با توجه به نسبت میرایی محاسبه شده برای پی )  (β0طیف حرکت ورودی پی
اصالح میشود .برای این منظور از رابطه زیر استفاده میشود:
()76-7

(𝑆𝑎 )0
eff

B

= (𝑆𝑎 )

در این رابطه ضریب  Beffاز رابطه زیر و یا منحنیهای ارائه شده در فصل ششم

FEMA-440

به دست خواهد آمد.
()28-2

4

Beff = 5.6−ln(

) eff

در این جا  effهمان نسبت میرایی پی است که بر حسب درصد در معادله باال قرار میگیرد.
شایان توجه است که در نشریه  FEMA-440محدودیتهایی برای استفاده از این راهکار بیان
شده است که خوانندگان در صورت لزوم برای دریافت اطالعات بیشتر میتوانند به این مرجع
مراجعه فرمایند.

 -8-2آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ایران (استاندارد )2322
موضوع تحلیل اندرکنش خاک و سازه در ویرایش چهارم استاندارد  7088ایران که در سال 5939
منتشر شده است ،به صورت پیوست مورد توجه واقع شده است .مطابق این استاندارد برای
ساختمانهایی که بر روی خاک نوع یک ،دو و یا سه قرار دارند ،میتوان برش پایه و توزیع نیروی
زلزل ه را بر اساس تحلیل اندرکنش خاک و سازه محاسبه نمود .در این استاندارد بیان شده است که
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این روش تحلیل برای ساختمانهایی میتواند به کار گرفته شود که دارای پی گسترده و یا عمیق
بوده و بیش از دو طبقه زیر زمین داشته باشند .روش محاسبه توصیهشده توسط استاندارد  7088به
طور کامل همان روش ارائه شده در  FEMA-450توسط ) NEHRP(2004است ،با این تفاوت که
در استاندارد ایران حداکثر کاهش برش پایه به  51درصد محدود شده است .در حالی که
 450آن را تا  98درصد مجاز دانسته است.

FEMA-
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مسائل حل شده فصل دوم:
مسئله ( :)1-2برای یک ساختمان شش طبقه قاب فوالدی به ارتفاع  78و عرض  58متر که بر
روی آبرفتی به ضخامت  98متر واقع شده است ،فرض کنید که مدول االستیسیته خاک  988کیلوگرم
بر سانتیمتر مربع و نسبت پواسون  8/9است.


الف) آیا الزم است اندرکنش خاک -سازه درتحلیل دینامیکی موردنظر باشد؟



ب) درحالتی که اندرکنش مورد توجه است ،پریود سیستم به چه میزان با حالت بدون
اندرکنش تفاوت میکند؟



ج) برش پایه به چه میزان با حالت بدون اندرکنش تفاوت میکند؟

توجه شود که مدول االستیسیته خاک در بارگذاری دینامیکی با مدول استاتیکی متفاوت است.
همچنین با افزایش کرنشهای موجود در خاک از مقدار مدول کاسته میشود .این دو نکته در حل
این مسئله برای سادگی مورد نظر قرار نگرفته است.
حل مسئله:
الف) بررسی ضرورت تحلیل اندرکنش:
در نظر گیری اندر کنش ضروری است
1

𝑍𝐻 0.08(20)0.75 = 0.757 sec >>>> f = = 1.32
𝑇

= 115.38 × 105 𝑁⁄𝑚2

< 20
3⁄
=4

𝑠𝑉
̅
𝑓.ℎ

If :

در صورتیکه

𝐻 T = 0.08

آئین نامه

300×105 𝑁⁄𝑚2
) 2 (1+0.3

𝐸

𝐺

= ) 𝜈𝑉𝑠 = √𝜌 , G = 2 ( 1+
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= 4.33

𝑠𝑉
̅
𝑓.ℎ

115.38 ×105
 𝑉𝑠 = √ 1800در نظر گیری اندرکنش ضروری
𝑐𝑒𝑠= 80 𝑚⁄

است ( خاک زمین خیلی نرم است )
ب) محاسبه پریود با وجود اندرکنش:
2

]

𝐾𝑥 ℎ ′
𝜃𝐾

𝐾′

𝑇 ′ = 𝑇 √1 + 𝐾 [1 +

FEMA:

𝑋

𝑚 ℎ′ = 0.7 ℎ = 14

قابل ذکر است که عالمت پرین در نمادهای باال معادل عالمت بار است که در متن فصل بهکار
گرفته شد .در کتب مرجع از هر دو عالمت استفاده شده است.
از مطالبی که در فصل هفتم این کتاب خواهد آمد ،سختی انتقالی و دورانی از روابط زیر به دست
میآیند:
,

𝑟𝐺 8
𝜈2−

= 𝑥𝐾

فرض کنیم که عرض پی 58در  58باشد ،در این صورت برای شعاع معادل حرکت افقی و
دورانی پی داریم:
= 5.71

)4 4(B𝐿3 /12



√=

4 4I0



√ = 𝑚𝑟

𝑚 = 5.64

10×10
𝜋

√ =

𝐿𝐵
𝜋

√ = 𝑥𝑟

اگر طول و عرض پی مساوی باشند ،این دو شعاع به هم نزدیک میشوند و اگر متفاوت باشند،
اختالف آنها زیاد میشود .محاسبه  Gبدون در نظر گیری کاهش آن در اثر رفتار غیر خطی خاک
صورت گرفته است.
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𝑚= 306232094 𝑁⁄
𝑚 = 8182943482 𝑁.

8 ×115.38 × 105 ×5.64
2−0.3

= 𝑥𝐾

8𝐺 𝑟 3
) 𝜈 3 ( 1−

= 𝜃𝐾

8 ×115.38 × 105×5.713
) 3 ( 1−0.3

=

روش تقریبی  FEMAبرای محاسبه  𝐾 ,با توجه به وزن ساختمان به این صورت است:
𝑤̅ = 0.7
𝑊

,

̅
𝑊

) 𝐾 ′ = 4𝜋 2 (𝑔𝑇 2

وزن تقریبی ساختمان:
𝑁 ̅ = 42 × 105
𝑊 ⇒ 𝑊 = 1000 × 6 × (10 × 10) = 6 × 105
𝑚= 3 × 107 𝑁⁄

42× 105
)
9.81 ×0.7572

( 𝐾 ′ = 4𝜋 2

لذا داریم:
≈ 1.35

𝐾′
𝐾 ℎ ′2
) 𝑥 (1 +
𝑥𝐾
𝜃𝐾

= √1 +

𝑇′
𝑇

ج) محاسبه میزان کاهش در برش پایه در اثر اندرکنش:
برای محاسبه میزان کاهش برش پایه از رابطه زیر استفاده میشود:
𝑉 ] 𝑊 ′ ≤ 0.3

در این رابطه

𝐼𝐵𝐴
𝑅

0.4

1

) ∆𝑉 = [𝐶𝑠 − 𝐶 ′ 𝑠 (2 𝛽′

= 𝑠𝐶 است و برای محاسبه نیز از همین رابطه استفاده میشود ،با این تفاوت

که برای محاسبه 𝑠  𝐶 ′از  𝑇 ′استفاده خواهد شد .قابل ذکر است که آئین نامه  7088ایران کاهش
برش پایه را به  51درصد محدود میکند.
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د) میرایی معادل سیستم از رابطه 𝒆𝝃 به صورت زیر به دست میآید:
̅2
𝜔
𝜉
𝜃 𝜔𝑟 2

+

̅2
𝜔
𝜉
𝑥 𝜔𝑛 2

+

̅2
𝜔
𝜉]
𝑔 𝜔𝑠 2

+[1−

̅2
𝜔
𝜔𝑠 2

𝑠𝜉 = 𝑒𝜉

در سمت راست عبارت باال  ،جمله اول اثر میرایی سازه ،جمله دوم میرایی داخلی زمین ،جمله
سوم میرایی هندسی افقی پی و جمله چهارم اثر میرایی هندسی چرخشی پی است.
مسئله ( :)2-2برای یک ساختمان به ارتفاع  98متر نسبت پریود ( )Tدر حالت با در نظرگیری
اندرکنش را به حالت بدون در نظرگیری اندرکنش محاسبه کنید=?( .

𝐼𝑆𝑆𝑇
Fixed Base

)T

راهنمایی :از روابط مورد توصیه آیین نامه  FEMAو یا آیین نامه دیگر استفاده کنید.
Kx = 10e7 N/m , K= 10e8 N.m

𝐾𝑥 ℎ ′2
)
𝜃𝐾

𝐾′

= √1 + 𝐾 (1 +
𝑥

𝑐𝑒𝑠 = 0.07(30)0.75 = 0.9

بهتر بود  Kxو  Kθرا هم از روابط فصل هفتم این کتاب محاسبه میکردیم.

3⁄
4

𝑇′
𝑇

𝐻𝑇 = 0.07
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𝑚 ℎ′ = 0.7ℎ = 0.7 × 30 = 21
𝑁 ) = 0.7(10 × 10)(10)(10000) = 0.7 × 107بار( )تعداد طبقه( )ابعاد سقف( ̅ = 0.7
𝑊

𝑚= 3.48 × 107 𝑁⁄

) 4𝜋2 (0.7×107
9.81×0.92

=

̅
𝑊
)
𝑔𝑇 2

( 𝐾 ′ = 4𝜋 2

از صورت مسئله داریم:
𝑇′
= 4.45
𝑇

→  𝐾∅ = 1 × 109و 𝑚→ 𝐾𝑥 = 1 × 107 𝑁⁄

دقت کنید که چرا در مسئله قبل اندرکنش تأثیر چندانی در تغییر پریود نداشت ،ولی در این
مسئله خیلی مؤثر بود.
مسئله ( :)4-2برای سازه اسکلت فلزی شکل مقابل ،بر اساس  FEMA-440نسبت میرایی تابشی
و پریود مؤثر با وجود اندرکنش خاک و سازه را محاسبه کنید .پی گسترده به ابعاد  78در  98متر
مربع طراحی شده است .ارتفاع هر طبقه سه متر است .مدول برشی را با داشتن سرعت موج برشی
و توجه به میزان کاهش آن به واسطه زلزلههای بزرگ محاسبه کنید .برای دادههای داده نشده اعداد
معقولی درنظر بگیرید.
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حل مسئله:
سرعت موج برشی با توجه به زلزله طرح به میزان  91درصد کاهش داده میشود و بر این اساس
سرعت موج برشی معادل  531متر بر ثانیه خواهد بود .از طرف دیگر برای یک ساختمان قاب
فوالدی داریم:
T = 0.08𝐻 0.75 =0.95 sec
نسبت پریود از رابطه زیر به دست خواهد آمد:
] ̅ = 𝑇√1 + 252𝑟𝑎2ℎ [1 + 1.12 𝑟𝑎3 ℎ
T
𝑇 𝑣
𝑟 
̅

̅2

𝑚 

𝑠

𝑚 = 13.82
𝑚 = 15.47

𝐴

20×30



√ = 𝑟𝑎 = √ 0

4(20×303 )/12

4

√=



4I0


4

√ = 𝑚𝑟

𝑤 ℎ̅ = 0.7 × 9 × 3 = 18.9 𝑚 ,
𝑛𝑜𝑡 ̅ = 0.7 × 9 × 600 × 1000 = 3780
3780000

= 2000×20×30×18.9 = 0.17
= 0.084 ≫ 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑥 𝐸 𝑜𝑓 𝐹𝐸𝑀𝐴 ≫  ≈ 1
] = 1.04 ,

1.12(13.82)18.92
15.473

[1 +

̅
0ℎ

15.47

=

0.95×195

25×0.17×13.82×18.9
1952 ×0.952

̅
𝑊

𝐴 = 
𝑚𝑟
) 𝑠𝑉(𝑇

= √1 +

̅
T
𝑇

𝑐𝑒𝑠 ̅ = 𝑇(1.04) = 0.99
T
2

2

2 2

K ∗fixed = M ∗ ( T ) = 3780000 (0.95) = 165.35 × 106 N/m
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𝐺 =  𝑉𝑠2 = 2000 × 1952 = 76 × 106 𝑁⁄𝑚2
9

𝑚= 4.95 × 10 𝑁/

𝑚 = 1.23 × 1012 𝑁 −

8×76×106 ×13.82
2−0.3
2

(165.35×106 )18.92
)(165.35×106
4.95×109

=

(1.04)2 −1−

1

) = 16.20
=

0.5

1

}]= {1 + 3 [(1.04)2 − 1

0.5

∗K∗fixed h

∗K
̅ 2
T
( ) −1− fixed
T
Kx

= 𝐾

1

3(1−0.3)×1.23×1012 3
8×76×106

=

𝑟𝐺 8
𝜈2−

= 𝑥𝐾

(=
̅ 2
T

3(1−)𝐾 3
)( 8𝐺 
1

}]= {1 +  [(T) − 1

= 𝑟
𝑓𝑓𝑒̅𝑇
𝑓𝑓𝑒𝑇

1.014
در رابطه باال فرض شد که پارامتر  که بیانگر شکلپذیری مورد انتظار برای سیستم است برابر
 9باشد .نسبت میرایی تابشی پی ) 𝑓 (βاز منحنیهای ارائهشده در شکلهای ( )4-7و ( )1-7و یا
رابطه ( )71-7تخمین زده شود .در اینجا که نسبت نزدیک یک است 0 ،تقریبا همان 𝑖 است.
مالحظه میشود که در این حالت میرایی تابشی مقدار بسیار کمی دارد .مقدار 𝑖 βهم اغلب معادل
 %1است.
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مسائل حل نشده فصل دوم:
 .5برای سازه شکل مقابل تغییر در فرکانس سیستم به واسطه در نظرگیری اندرکنش خاک
و سازه را محاسبه کنید .راجع به اهمیت در نظرگیری اندرکنش برای این ساختمان 6
طبقه که دارای اسکلت بتنی است بحث کنید.
خصوصیات خاک E=200kg/cm2,=0.3,=20kN/m3 :میرایی داخلی خاک  1درصد،
سازه :ارتفاع طبقات  9متر و دهانه ها  4متر است .پی گسترده است .از نظرات آئین نامه ها و
محققین مختلف استفاده کنید.

 .7برای سازه شکل مقابل اگر پریود آن در حالت پایهگیردار  8/1ثانیه باشد ،پریود ارتعاش
و میرایی آن با وجود اندرکنش خاک و سازه محاسبه کنید .نسبت میرایی برای سازه 1
درصد ،برای حرکت انتقالی پی  91درصد و برای حرکت گهوارهای پی  55درصد
فرض شود .عرض پی گسترده مربعی  59متر است.این مسئله را یک بار با استفاده از
استاندارد ژاپن و یک بار بر اساس دستورالعمل آمریکایی  FEMA- 450حل کنید.

جایگاه تحلیل اندرکنش خاک و سازه در آئین نامهها | 71

 .9وزن معادل ،سختی معادل یک درجه آزادی ،میرایی معادل و ارتفاع معادل برای یک
ساختمان مسکونی ده طبقه اسکلت بتنی به مساحت  988مترمربع و ارتفاع  98متر را
مطابق  FEMA- 450محاسبه کنید .پریود پایهگیردار حدود یک ثانیه و نسبت پریود در
حالت ارتعاش آزاد به پریود پایه گیردار برای آن  5/7است .فرض کنید وزن هر مترمربع
 5888کیلوگرم است.
 .4مسئله اول را با فرض آن که بر روی  78پی منفرد قرار گرفته است با توجه به
دستورالمل  FEMA- 450دوباره حل کنید و نتیجه دو سازه را با هم مقایسه کنید .پیها
مربعی به عرض  9متر هستند .سختی انتقالی با شعاع پی و سختی دورانی با تابع توان
دوم شعاع پی نسبت مستقیم دارند .برای دادههای داده نشده اعداد معقولی در نظر
بگیرید.
برای سازه مسئله حل شده ( ،)9-7بر اساس آئیننامه  7088ایران مقدار کاهش در برش
پایه در اثر تأثیر اندرکنش خاک و سازه چهقدر است؟
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فصل سوم
مروري بر مفاهيم پايه در ديناميك
سازهها
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 -1-4مقدمه
دینامیک سازهها یکی از مهمترین مبانی الزم برای درک مباحث اندرکنش خاک و سازه است .بر
همین اساس در این فصل به طور اجمالی اصول اولیه در دینامیک سازهها بیان میگردد .در صورتی
که خواننده پیشتر مبحث دینامیک سازه را به طور مستقل گذرانده است ،نیازی به مطالعه این فصل
ندارد .در غیر این صورت در اینجا حداقلهای الزم برای مطالعه فصلهای بعدی بیان شده است.
تالش شده است که با ارائه مثالهای کالسیک و ابتدایی درک مطالب سادهتر شود .در هر صورت
برای بررسی عمیقتر موضوعات این فصل بهتر است به منابع اصلی (کتابهای دینامیک سازه)
مراجعه شود.
سیستمهای دینامیکی از یک دیدگاه به چهار دسته زیر تقسیم میگردند:


سیستمهای با جرم متمرکز



سیستمهای صلب



سیستمهای با جرم پیوسته



سیستمهای ترکیبی (که در آنها ترکیبی از سه نوع سیستم دیگر دیده میشود)
از سوی دیگر هر یک از سیستمهای دینامیکی ذکر شده در یکی از دو گروه زیر تقسیم
میشوند:



سیستمهای یک درجه آزادی



سیستمهای چند درجه آزادی

با استناد به قانون دوم نیوتن ،می توان نشان داد که معادله تعادل دینامیکی در حالتی که سیستم
تحت نیروی خارجی )𝑡(𝑃 قرار دارد ،به صورت زیر خواهد بود:

مروری بر مفاهیم پایه در دینامیک سازهها | 71
)𝑡(𝑃 = ̇𝑢𝑐 𝑚𝑢̈ + 𝑘𝑢 +

()5-9

در معادله باال 𝑚 ،ماتریس جرم 𝑘 ،ماتریس سختی و 𝑐 ماتریس میرایی است .همچنین 𝑢 بردار
تغییرشکلها و )𝑡(𝑃 بردار نیروهای خارجی است .اگر نیروی خارجی به طور مستقیم به سیستم
وارد نگردد و به جای آن سیستم تحت اثر شتاب پایه  ü gقرار داشته باشد (شرایط زلزله) ،خواهیم
داشت:
𝑔 ̈𝑢𝑚𝑚𝑢̈ + 𝑘𝑢 + 𝑐𝑢̇ = −

()7-9

همچنین در حالت ارتعاش آزاد که هیچ نوع بارخارجی و شتاب پایه به سیستم وارد نمیشود،
داریم:
𝑚𝑢̈ + 𝑘𝑢 + 𝑐𝑢̇ = 0

()9-9

از حل معادله اخیر ،فرکانس ارتعاش آزاد سیستم در مودهای مختلف به دست میآید .برای حل
سه معادله بیان شده ،راه حلهای تحلیلی و عددی وجود دارد .در این فصل روشهای ریاضی حل
معادله تعادل ،روش دیاگرام آزاد و در نهایت روشهای حل ماتریس بیان میگردد .معادالت ()5-9
تا ( )9-9در فضای زمان ( )Time Domainنوشته شدهاند .اگر بخواهیم معادله تعادل را در فضای
فرکانس بنویسیم ( ،)Frequency Domainخواهیم داشت:
()4-9

= }𝑢{ × ]}𝑚{ [{𝑘} + 𝑖{𝑐} − 2
)𝑃(

در این حالت معادله تعادل شکل دیفرانسیلی ندارد ،ولی دارای دو جزء حقیقی و موهومی است.
در مجموع دو جزء مذکور تحت عنوان سختی دینامیکی ) (Sنامیده میشوند و لذا معادله تعادل
دینامیکی به صورت زیر هم نوشته میشود:
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){𝑆} × {𝑢} = 𝑃(

()1-9
}𝑐{, 𝐾𝑅 = {𝑘} − 2 {𝑚} , 𝐾𝐼 = 

𝐼𝐾 𝑖 {𝑆} = 𝐾𝑅 +

جزء حقیقی نماد سختی و جزء موهومی نماد استهالک انرژی است .هر چه فرکانس ( )بیشتر
شود ،اثر میرایی در سختی دینامیکی بیشتر دیده میشود.

 -2-4روشهای ریاضی حل معادله دیفرانسیل تعادل دینامیكی
معادله دیفرانسیل حرکت دینامیکی سازه در حالتهای خاصی که سازه و بارگذاری شرایط
پیچیدهای ندارند دارای حل دقیق است .در حالتهای دیگر نیز به صورت تقریبی قابل حل است.
در ادامه سه حالت خاص مورد بحث واقع میشود.
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شکل ( :)5-9چند نمونه بارگذاری دینامیکی و مثال کاربردی آن )(Clough and Penzien, 2003

 -1-2-4پاسخ ارتعاش آزاد
اگر طرف راست در معادله تعادل دینامیکی ( )1-9را مساوی صفر قرار دهیم ،معادله ارتعاش
آزاد به صورت زیر به دست میآید:
()9-9

𝑢̈ + 2𝜉𝜔𝑢̇ + 𝜔2 = 0
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فرض کنید شرایط اولیه تغییر مکان و سرعت به صورت  𝑢0و  𝑢̇ 0باشد ،در این صورت میتوان
نشان داد که پاسخ معادله دیفرانسیل باال به صورت زیر خواهد بود:
()6-9

]𝑡 𝐷𝜔 sin

𝑢̇ 0 +𝜉𝜔𝑢0
𝐷𝜔

𝑢(𝑡) = exp(−𝜉𝜔𝑡) [𝑢0 cos 𝜔𝐷 𝑡 +

که در آن صورت 𝐷𝜔 فرکانس زاویهای میرا شده است و به صورت زیر تعریف میشود:
𝜔𝐷 = 𝜔√1 − 𝜉 2

 -2 -2-4شتاب پایه هارمونیک
در صورتی که شتاب وارده به پایه سازه یک موج هارمونیک (همساز) با دامنه 𝑔 ̈𝑢 و فرکانس
دورانی  باشد ،میتوان پاسخ پایدار (جواب خصوصی) و همچنین پاسخ گذرا (جواب عمومی)
معادله دیفرانسیل حرکت دینامیکی سازه یک درجه آزادی را به راحتی به دست آورد .اگر معادله
شتاب پایه به صورت زیر بیان شود:
)𝑢̈ = 𝑢̈ 𝑔 Sin(t

پاسخ پایدار (جواب خصوصی معادله دیفرانسیل) به صورت زیر خواهد بود:
u(t)= Sin(
)̅ t - 

همانگونه که دیده میشود ،پاسخ تغییرمکان دارای یک اختالف فاز نسبت به موج شتاب است.
در معادله باال  دامنه پاسخ تغییرمکان است و از رابطه زیر به دست میآید:


̅


= 

1

𝑔 ̈𝑢

2 2

2

√(1− ) +(2)2

=
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همچنین زاویه اختالف فاز ( )از رابطه زیر به دست میآید:
2

) = a𝑟𝑐𝑡𝑔 (1−2

پاسخ گذرا (جواب عمومی) معادله باال نیز با وارد نمودن شرایط اولیه ) (𝑢0 = 0 , 𝑢̇ 0 = 0در
پاسخ کُلی به صورت زیر به دست میآید:
} 𝑡 𝐷𝑢(𝑡) = exp(−𝑡){𝐴 𝐶𝑜𝑠𝐷 𝑡 + 𝐵 𝑆𝑖𝑛

̅ 𝐶𝑜𝑠 −  𝑆𝑖𝑛

𝐷

𝐵 = −

𝐴 =  𝑆𝑖𝑛

توجه شود که پاسخ معادله دیفرانسیل حاصل جمع دو پاسخ خصوصی و عمومی است و در
صورتی که  tبه سمت بینهایت میل کند ،پاسخ عمومی به سوی صفر میل میکند .پاسخ عمومی
تحت عنوان پاسخ نوسان آزاد هم نامیده میشود .در معادالت باال 𝐷 ،فرکانس دورانی میراشده
 فرکانس دورانی شتاب
است که از رابطه  𝐷 = √1 − 2به دست خواهد آمد .همچنین ̅
وارده به سازه (تحریک ورودی) و  فرکانس ارتعاش آزاد سازه است.

شکل ( :)7-9پاسخ یک سیستم دارای میرایی به بارگذاری هارمونیک تناوبی )(Chopra, 1995
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مثال ( :)1-4قطاری به مدت  71ثانیه ،شتاب هارمونیک با دامنه یک متر بر مجذور ثانیه را به
پی سازه شکل زیر وارد میکند .زمان تناوب نوسان زمین ناشی از حرکت قطار نیم ثانیه است .با
فرض آن که نسبت میرایی سازه  9درصد باشد ،تغییر مکان آن را ده ثانیه پس از عبور قطار حساب
کنید .تنها پاسخ پایدار ( )steady- state responseرا در نظر بگیرید.

𝜋2
𝑐𝑒𝑠= 0.5 = 12.57 𝑅𝑎𝑑⁄

𝜋2
̅𝑇

𝜔
=̅

𝑘
𝑐𝑒𝑠𝜔 = √𝑚 = 50.7 𝑅𝑎𝑑⁄

𝜔𝐷 = 𝜔√1 − 𝜉 2 = 50.7√1 − (0.03)2 = 50.68
̅
𝜔

𝛽 = 𝜔 = 0.248
در مبحث اندرکنش خاک آب و سازه در مورد جرم آب داخل مخزن و اثرات هیدرودینامیکی
آن بحث میشود.
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1

𝑚 ) = 4.14 × 10−4

1

( 𝜌 = 50.72

) √(1−0.2482 )2 +(4×0.032 ×0.2482
2×0.03×0.248

𝑑𝑎𝑅 ) = 1.58 × 10−2

1−0.2482

( 𝑔𝑡𝑐𝑟𝑎 = 𝜑

𝜔(𝑢𝑝 = 𝜌 sinپاسخ خصوصی
)𝜑 ̅ 𝑡 −
𝑚 𝑢𝑝 (𝑡 = 25) = 4.14 × 10−4 sin(12.57 × 25 − 1.58 × 10−2 ) = 10 × 10−5

برای آن که تغییر مکان سازه ده ثانیه پس از عبور قطار را بررسی کنیم ،باید تغییر مکان و سرعت
در لحظه  t=25 secرا به عنوان شرایط اولیه برای نوسان آزاد در معادله پاسخ ارتعاش آزاد (معادله
 )9-9به کار گیریم.
𝑐𝑒𝑠 𝑡̅ = 𝑡 − 𝑡0 = 35 − 25 = 10
̅]𝑡 𝐷𝜔 sin

)𝑢̇ (25)+𝜉𝜔u(25
𝐷𝜔

𝑢(𝑡 = 35) = exp(−𝜉𝜔𝑡̅) [𝑢(25) cos 𝜔𝐷 𝑡̅ +
𝑚 ⇒ 𝑢(35) = −2.57 × 10−11

 -4-2-4پاسخ به تحریک ضربهای
پاسخ یک سازه یک درجه آزادی با جرم متمرکز به شتاب ضربهای به صورت زیر خواهد بود:
̈𝑢 𝑡

𝑡𝑑 ̅)𝑡 𝐷𝑢(𝑡) = exp(−𝑡̅) ∫0 𝑑 𝑔 𝑆𝑖𝑛 (
𝐷

در معادله باال 𝑡𝑑 ،مدت تداوم بارگذاری شتاب است و ̅𝑡 از رابطه 𝑑𝑡  𝑡̅ = 𝑡 −به دست میآید.
برای تاریخچه شتاب به هر شکل دلخواه میتوان آن را به صورت ضربههای پیاپی شبیه سازی کرده
و از رابطه زیر پاسخ تغییرمکان را محاسبه نمود:
𝑢̈ 𝑔 () 𝑒𝑥𝑝{−(𝑡 − )} 𝑆𝑖𝑛 (𝐷 (𝑡 − )) 𝑑

𝑡

1

∫
𝐷 0

= )𝑡(𝑢
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در معادله باال فرض شده است که شتاب در طول فاصله زمانی بسیار کوتاه  𝑑بر سازه وارد
شده است و پاسخ سازه در زمان  𝑡 − مورد بررسی واقع شده است .این معادله تحت عنوان "تابع
اولیه دیوهامل" شناخته میشود و برای حل آن روشهای عددی مبتنی بر درونیابی ارائه شده است.
برای مطالعه بیشتر میتوان به کتب مرجع دینامیک سازه مراجعه نمود.
مثال ( :)2-4سازه شکل زیر تحت اثر شتاب ناشی از انفجار مطابق نمودار داده شده قرار گرفته
است .تغییرمکان و نیروی وارد بر سازه در لحظه 𝑐𝑒𝑠  𝑡 = 0.15را محاسبه کنید .فرض کنید که
 =0.02است.

حل :ابتدا فرکانس ارتعاش آزاد سازه را محاسبه میکنیم:
= 87.13 , 𝐷 = 87.13(√1 − 0.022 ) = 87.11 Rad/sec

189800
25

𝑘

√ = 𝑚√ = 

پاسخ تغییرمکان برای بارگذاری ضربه از رابطه زیر به دست خواهد آمد:
̈𝑢 𝑡

𝑡𝑑 ̅)𝑡 𝐷𝑢(𝑡) = exp(−𝑡̅) ∫0 𝑑 𝑔 𝑆𝑖𝑛 (
𝐷
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̈𝑢

𝑡

𝑔
 𝑢(𝑡) = exp{(−0.02)(87.13)(𝑡̅) } ∫0 𝑑 87.11
𝑡𝑑 )̅𝑡 𝐷𝑆𝑖𝑛 (

برای آن که تغییرمکان حداکثر باشد ،باید عبارت )̅𝑡 𝐷 𝑆𝑖𝑛 (مساوی یک باشد .ولی در لحظه
𝑡

مورد نظر ممکن است این عبارت حداکثر نباشد .از سوی دیگر عبارت 𝑡𝑑 𝑔 ̈𝑢 𝑑  ∫0در واقع سطح
زیر منحنی شتاب -زمان است .لذا داریم:
𝑡

𝑑
∫0 𝑢̈ 𝑔 𝑑𝑡 = ∑𝑛𝑖=1(𝑢̈ 𝑔 )𝑖 𝑡𝑖 = 0.0656

برای لحظه 𝑐𝑒𝑠  𝑡 = 0.15خواهیم داشت:
𝑡̅ = 𝑡 − 𝑡𝑑 = 0.15 - 0.046 = 0.104 sec
0.0656

) 𝑢(0.15) = 𝑒𝑥𝑝( −0.02 87.13 0.104) ( 87.11 ) 𝑆𝑖𝑛(87.11 × 0.104
= 2.24 10−4 m
𝑁𝑘 𝐹(0.15) = 𝑘 × 𝑢(0.15) = 189800 2.24 10−4 = 42.5

توجه شود که در حل بارگذاری ضربه فرض میگرددکه مدت زمان تداوم ضربه ( 𝑑𝑡) بسیار
کوچکتر از زمان تناوب اصلی سازه است .بر همین اساس پاسخ تقریبی ضربه با درنظرگرفتن ارتعاش
آزاد پس از پایان شتاب ناشی از ضربه به دست میآید.
مثال ( :)4-4با فرض کوچک بودن تغییرمکانها برای سیستم شکل زیر فرکانس طبیعی و نسبت
میرایی را محاسبه کنید .میله  AOبدون جرم و میله  OBدارای جرم  m1میباشد .میله  BCهم فاقد
جرم است ،ولی جرم  m2در میانه آن عمل میکند m2 .یک جرم گسترده دایرهای به شعاع 𝑙⁄
8
است(Chopra, 1995).
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سیستم نشان داده شده فقط دارای یک درجه آزادی چرخش ) (حول تکیهگاه  Oاست .در
شکل زیر نحوه حرکت سیستم (شکل چپ) و همچنین دیاگرام آزاد نیروهای وارده بر آن (شکل
راست) نشان داده شده است.

سیستم دارای یک فنر و یک میراگر و دو جرم است .برای محاسبه نیروی فنر ،سختی آن در
تغییرمکان سیستم در محل فنر ضرب میگردد .همچنین برای محاسبه نیروی میراگر مقدار میرایی در
سرعت حرکت سیستم در محل میراگر ضرب میشود .بنابراین برای این دو داریم:
𝐿
, 𝑓𝑑𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟 = 𝑐 ̇ 2

𝐿3
4

𝑓𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑘 
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جرم  𝑚1هم جابهجایی قائم دارد و هم دوران میکند .بنابراین یک نیروی اینرسی و یک لنگر
اینرسی دارد:
𝐿
𝑓𝐼1 = 𝑚1 𝑢̈ = 𝑚1 ̈ 2

̈, 𝑀𝐼1 = 𝐼1 

جرم  𝑚2دو جابهجایی قائم وافقی و یک حرکت دورانی دارد .بنابراین دو نیروی اینرسی و یک
لنگر اینرسی دارد:
𝐿 ̈, 𝑓𝐼𝑦2 = 𝑚2 𝑢̈ 𝑦 = 𝑚2 

̈, 𝑀𝐼2 = 𝐼2 

𝐿

𝑓𝐼𝑥2 = 𝑚2 𝑢̈ 𝑥 = 𝑚2 ̈ 4

میدانیم که ممان اینرسی دورانی برای یک میله ساده به طول 𝑙 و برای یک صفحه دایرهای به
شعاع 𝑟 از روابط زیر به دست میآید(Chopra, 1995) :
1
𝑙 2
𝑚
(
)
2
2
8

𝑙2

1

= 𝐼1 = 𝑚1 12 , 𝐼2 = 2 𝑚2 (𝑟)2

حال اگر مقادیر فوق را در معادالت جایگذاری کرده و حول نقطه تکیهگاه لنگرگیری کنیم،
خواهیم داشت:
∑ M0 = 0 
𝑙
𝑙
𝑙
𝑙
𝑙
𝑙
𝑙3
𝑙3
𝑙
)𝑡(𝑝 = ) ( ) (𝐼1 ̈ + (𝑚1 ̈ ) + 𝐼2 ̈ + (𝑚2 𝑙 ̈ )𝑙 + (𝑚2 ̈ ) ( ) + (𝑐 ̇ ) + k

2

4

4

2

4

2

2

4

2

اگر جمالت این معادله را به صورت معادله ( )1-3مرتب کنیم ،داریم:
𝑙
2

)𝑡(𝑝 =

9𝑘𝑙 2

16

+

137
𝑐𝑙 2
̇𝑚2 𝑙 2 ) ̈ + 
128
4

بنابراین جرم ،سختی ،میرایی و نیروی معادل سیستم مطابق زیر خواهد بود:

+

𝑚1 𝑙 2
3

(
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𝑙

̃,
𝑃 = 𝑝(𝑡) 2

𝑐𝑙 2
4

= ̃𝑐 ,

9𝑘𝑙 2
16

137
= ̃𝑘 + 128 𝑚2 ) 𝑙 2 ,

𝑚1
3

𝑚
(= ̃

و لذا فرکانس ارتعاش آزاد و نسبت میرایی سیستم از روابط زیر به دست خواهد آمد:

̃𝑐
𝑚̃
̃
𝑘√2

= 

,

137
] 𝑚
128 2

+

𝑘9
√16⁄

𝑚
[ 31

=

̃
𝑘
√
̃
𝑚

= 𝑛

 -4-4روش دیاگرام آزاد برای حل مسائل دینامیكی
در این روش برای محاسبه پاسخهای سیستم به بار دینامیکی ابتدا دیاگرام جسم آزاد همه جرم-
های سیستم ترسیم میگردد .در مرحله بعد برای هر جرم تعادل نیروها نوشته شده و یک معادله به
دست میآید .در نهایت برای یک سیستم با  nدرجه آزادی  nمعادله خواهیم داشت که از حل n

معادله و  nمجهول ،پاسخ سیستم به دست خواهد آمد.
مثال ( :)3-4برای ساختمان دو طبقه شکل ( )9-9که تحت شتاب  ü gدر پایه قرار گرفته است،
با صرفنظر از میرایی معادالت الزم برای محاسبه تغییرمکانها را بنویسید .وزن سقف طبقه اول
 5788کیوگرم بر مترمربع و وزن سقف دوم  5888کیلوگرم بر مترمربع است .بعد عمود بر صفحه
برای این قاب سه متر منظور شود.
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شکل ( :)9-9چپ) قاب دو طبقه با پای مفصلی و گیردار ؛ راست) مدل جرم متمرکز برای قاب مذکور

حل :ابتدا الزم است مدل تحلیلی این سازه ارائه گردد .از آنجایی که تیرها در مقایسه با ستونها
سختی جانبی زیادی دارند ،میتوان طبقات را صلب در نظر گرفت و جرم آنها را به صورت متمرکز
شبیهسازی کرد .بنابراین مدل جرم متمرکز این سیستم به صورت شکل (9-9راست) خواهد بود.
جرمهای  𝑚1و  𝑚2به ترتیب وزن طبقه اول و دوم هستند .بنابراین خواهیم داشت:
𝑔𝑘 𝑚1 = 3 × (4 + 5) × 1200 = 32400
𝑔𝑘 𝑚2 = 3 × (4 + 5) × 1000 = 27000

سختی هر طبقه با جمع سختی جانبی ستونهای آن طبقه به دست خواهد آمد .برای طبقه اول
اگر پای ستون گیردار باشد ،سختی هر ستون معادل

𝐼𝐸12
𝑙3

بود .در طبقات باالتر همواره سختی جانبی ستون معادل

و اگر مفصلی باشد ،معادل

𝐼𝐸12
𝑙3

𝐼𝐸3
𝑙3

خواهد

خواهد بود .بنابراین خواهیم داشت:
𝐼𝐸12
𝑙1 3

+

𝐼𝐸3
3

1

𝑙+

𝐼𝐸12
𝑙1 3

= 𝑘1
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𝐼𝐸12
𝑙2 3

+

𝐼𝐸12
𝑙2 3

+

𝐼𝐸12
𝑙2 3

= 𝑘2

دیاگرام آزاد برای هر یک از جرمها در شکل زیر نمایش داده شده است .قابل ذکر است که در
اینجا نیروی استاتیکی وزن وارد نمیشود ،زیرا محاسبه تغییرشکلهای ناشی نیروی وزن مورد نظر
نیست و فقط تغییرشکلهای دینامیکی ناشی از شتاب پایه مورد نظر است.

دقت شود که برای محاسبه نیروی اینرسی مقدار مطلق شتاب (جمع شتاب نسبی و شتاب پایه)
باید مورد استفاده واقع شود ،ولی برای محاسبه نیروی میرایی و نیروی سختی از سرعتهای نسبی
و تغییرمکانهای نسبی (اختالف تغییرمکان دو سر فنر) استفاده میشود .از تعادل نیروهای وارد بر
جرم طبقه اول در جهت افقی داریم:
c1 u̇ 1 + k1 u1 + k 2 (u1 − u2 ) + 𝑐2 (u̇ 1 − u̇ 2 ) + m1 (ü 1 + ü g ) = 0
همچنین اگر تعادل برای جرم دوم را بنویسیم ،داریم:
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k 2 (u2 − u1 ) + 𝑐2 (u̇ 2 − u̇ 1 ) + m2 (ü 2 + ü g ) = 0
دو معادله دیفرانسیلی باال فقط دو مجهول  u2و  u1را دارند ،بنابراین قابل حل هستند .برای حل
این معادالت به طور معمول از نرمافزارهایی مانند  Matlabو یا  Mapleاستفاده میشود .در بخش-
های بعدی این معادالت به صورت ماتریسی هم نوشته میشوند.

 -3-4حل ماتریسی سیستمهای اجزای مجزا
مدل اجزای مجزا به مدلی گفته میشود که سازه واقعی را با تعدادی جرم ،فنر و میراگر معادل
سازی میکند و مسئله را به صورت تحلیلی حل میکنند .این مدلها در برابر مدلهای اجزای محدود
قرار دارند که سازه واقعی را با تعدادی المان شبیه سازی میکنند و در نهایت مسئله را به صورت
عددی حل میکنند .مدلهای اجزای مجزا بسیار سادهتر از مدلهای اجزای محدود حل میشوند و
اغلب جوابهای نسبتاً خوبی به دست میدهند.
در صورتی که بتوان سیستم مورد بررسی را با ترکیب تعدادی جرم ،فنر و میراگر معادل سازی
نمود ،از حل معادالت تعادل دینامیکی فرکانس ارتعاش آزاد و پاسخ دینامیکی سازه به دست میآید.
برای این منظور میتوان دیاگرام آزاد برای هر جرم را نوشته و نیروهای دینامیکی وارد بر آن را نشان
داد .پس از آن به تعداد درجات آزادی هر جرم معادله تعادل نوشته شده و در نهایت ماتریسهای
جرم ،سختی و میرایی و همچنین بردار بارهای خارجی تشکیل میشود.
در شکل ( )4-9تبدیل چند سازه مختلف به سیستمهای اجزای مجزاء نمایش داده شده است.
برای یک سازه خاص هر چه تعداد اجزای بیشتر باشد دقت نتیجه حاصله بیشتر خواهد شد .در
ادامه ،روند حل مسائل بر اساس این راهکار در قالب یک مثال بیان شده است.
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مدل اجزای مجزا

سازه واقعی

شکل ( :)4-9نمایش مدل اجزای مجزا برای چند سیستم سازهای
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مثال ( :)1-4برای سازه شکل زیر که در آن همه ستونها از ابعاد مشابهی برخوردار هستند،
تحریک ورودی به صورت یک شتاب هارمونیک ( )a=a0 sintدر پایه سازه است .مسئله به
صورت پارامتری حل شود و اعداد جاگذاری نشود.


الف) ماتریس جرم را بنویسید.



ب) ماتریس سختی و میرایی را بنویسید.



ج) معادالت الزم برای تحلیل دینامیکی را به دست آورید.

پی امکان حرکت افقی و چرخشی دارد .ولی در این جا بدون در نظر گیری اندرکنش خاک-
سازه مسئله را به صورت پایه گیردار حل کنید .در فصل هفتم این نوشتار این مسئله با درنظرگیری
اندرکنش مجدداً حل شده است.

حل مسئله :الزم است ماتریسهای جرم ،سختی و میرایی و همچنین بردار بار خارجی نوشته
شوند و در نهایت از حل تعادل دینامیکی پاسخ سازه محاسبه گردد .مدل اجزای مجزا سازه به صورت
زیر خواهد بود.

 | 92مبانی اندرکنش خاک و سازه



برای ماتریس جرم خواهیم داشت:



فرض کنید که سختی جانبی هر ستون برابر 𝑘 باشد ،در این صورت ماتریس سختی

0
]0
m3

0
m2
0

m1
M =[ 0
0

سیستم به صورت زیر خواهد بود:
𝐼𝐸 12
𝑙3

=,k

0
]𝑘−3
𝑘6

𝑘−3
𝑘6
𝑘−3

𝑘3
𝑘𝐾 = [−3
0

 𝑘11در واقع نیرویی است که اگر در درجه آزادی اول قرار گیرد ،تغییرمکان واحد در درجه
آزادی اول ایجاد خواهد کرد .این سختی برای یک ستون برابر 𝑘 است و چون سه ستون به درجه
آزادی اول متصل هستند ،در مجموع 𝑘 𝑘11 = 3خواهد شد .همین مقدار برای درجه آزادی دوم و
سوم  k 22 = k 33 = 6kاست ،زیرا شش ستون به آن درجه آزادیها وصل است .برای بدست
آوردن درایههای غیر قطری هم به این ترتیب عمل میشود که به عنوان مثال برای  k 32میگوییم،
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این درایه برابر مقدار نیرویی است که وقتی در درجه آزادی سوم وارد میشود ،تغییرمکان واحد در
درجه آزادی دوم ایجاد میکند.
میتوان نشان داد که در ساختمانهای قابی شکل در یک باند با عرض یک درآیه در پیرامون
قطر ،قرار میگیرند و سایر درآیهها صفر هستند .همچنین میتوان نشان داد که مقدار همه درآیههای
غیر قطری در باند مذکور مساوی 𝑘 −3خواهند شد.



برای محاسبه ماتریس میرایی سیستم داریم:
0
] 𝑓𝐶

𝑆𝐶
𝐶 = [0

که در آن 𝐶 ماتریس میرایی سازه است و با داشتن ضرایب میرایی رایلی) و  (به صورت زیر
محاسبه میگردد:
C = M + K
در صورتی که نخواهیم از میرایی رایلی استفاده کنیم و فقط ضریب میرایی ثابت برای سازه مورد
نظر باشد ،داریم( :میرایی فقط وابسته به ماتریس سختی است)
K
که در آن  sضریب میرایی سازه و فرکانس ارتعاش آزاد سازه معادل است.

2s


=C
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 -1-4سیستمهای با جرم گسترده (جابهجایی تعمیم یافته)
در مدلهای اجزای مجزا جرمها میتوانند از سه نوع باشند :جرمهای متمرکز نقطهای ،جرمهای
گسترده صلب و جرمهای گسترده انعطافپذیر( .)Distributed massدر این فصل جرمهای گسترده
انعطافپذیر مورد بحث واقع میشود .قابل ذکر است که مجموعهای از جرمهای متمرکز نقطهای که
تغییرشکل همگی آنها با یک تابع شکل قابل بیان است هم در گروه جرمهای گسترده انعطافپذیر
دستهبندی میشوند .به این سیستمها سیستمهای با مختصات کُلی ( )Generalized coordinateو یا
سیستمهای با جابهجایی تعمیمیافته ( )Generalized displacementنیز گفته میشود .باید توجه شود
که در این حالت سختی و میرایی هم میتوانند گسترده و یا تعمیمیافته باشند و حتی نیروی خارجی
هم به جای اعمال در نقاط در یک طول گسترده شده باشد.
میدانیم که در حالت عمومی تغییرمکان یک نقطه از سیستم دینامیکی ،با یک تابع دو متغیره بیان
میگردد که تابع مختصات آن نقطه و زمان مورد نظر برای بررسی تغییرمکان است .به عبارت دیگر:
)𝑡 𝑢 = 𝑓(𝑥,

()8-3

با این حال اگر بپذیریم که شکل تغییرمکان سیستم از یک تابع خاص تبعیت میکند ،و نام آن را
تابع شکل بگذاریم ،در این صورت با داشتن مقدار تغییرمکان در یک نقطه از سیستم و تابع شکل،
مقدار تغییرمکان در هر نقطه دیگر از سیستم مطابق زیر به دست خواهد آمد:
()9-3

)𝑡(𝑧)𝑥(𝑢(𝑥, 𝑡) = 

در رابطه باال )𝑥( تابع شکل تغییرمکان سیستم و )𝑡(𝑧 مقدار تغییرمکان در یک نقطه مشخص
از سیستم است .مزیت این رابطه آن است که متغیرهای زمان و مکان از هم جدا شده اند .به عبارت
دیگر تغییرمکان که یک تابع دو متغیره بود ،به دو تابع یک متغیره وابسته شده است .اگر بتوانیم تابع
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شکل را برای سیستم حدس بزنیم ،پاسخ سیستم به هر تحریک خارجی به راحتی به دست خواهد
آمد .در شکل ( 1-9الف) یک میله صلب و در شکل ( 1-9ب) یک تیر طرهای با جرم گسترده نشان
داده شده است .با استفاده از روش جرم پیوسته که در این بند بیان خواهد شد ،میتوان این سیستمها
را نظیر یک سازه یک درجه آزادی ( )SDFتحلیل نمود.

شکل ( :)1-9سیستمهای یک درجه آزادی با مختصات کُلی)(Chopra, 1995

در شکل ( )9-9یک دودکش نیروگاه نشان داده شده است .این سازه نمونه یک سیستم گسترده
است که در آن جرم ،سختی ،میرایی و بار خارجی به صورت گسترده توزیع شدهاند .برای آنکه
بتوانیم این سازه را نظیر یک سیستم یک درجه آزادی تحلیل کنیم الزم است ابتدا جرم ،سختی و
میرایی و نیروی معادل سیستم را به دست آوریم .به عنوان مثال جرم کُل این دود کش ممکن است
 588تن باشد ،ولی جرم معادل آن که در تحلیل به روش مختصات عمومی استفاده میشود این
مقدار نیست و به طور مثال ممکن است  68تن باشد.

 | 98مبانی اندرکنش خاک و سازه

شکل( :)9-9دودکش بتنی نیروگاه ،نمونه یک سازه با جرم پیوسته )(Clough and Penzien, 2003

فرض کنید که پارامترهای معادل را با یک نشان ستاره (*) از پارامترهای واقعی متمایز کنیم .در
این صورت معادله تعادل دینامیکی برای سیستم یک درجه آزادی معادل به صورت زیر نوشته
میشود(Clough and Penzien, 2003) :

()15-3

∗
𝑓𝑓𝑒𝑝 = )𝑡(𝑍 ∗𝐺𝑘 𝑚∗ 𝑍̈(𝑡) + 𝑐 ∗ 𝑍̇(𝑡) + 𝑘 ∗ 𝑍(𝑡) −
)𝑡(


𝑓𝑓𝑒𝑝
در این رابطه  mجرم کُلی c  ،میرایی کُلی k  ،سختی کُلی 𝑘𝐺 ،سختی هندسی کُلی و

نیروی اعمالی کُلی خواهد بود .برای محاسبه پارامترهای ستارهدار در رابطه باال باید کار مجازی
خارجی را مساوی کار مجازی داخلی قرار داد .این فرآیند در کتب دینامیک سازه ()Chopra, 1995
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به طور کامل تشریح شده است و در اینجا فقط نتیجه نهایی آن ارائه میگردد .در نهایت مشخصههای
کُلی حرکت دینامیکی به صورت روابط زیر بیان میگردند:
𝐿

𝑠𝑠𝑎𝑚 𝑑𝑒𝑧𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛𝑒𝑔 = )𝑥(𝑑 𝑚∗ = ∫0 𝑚(𝑥)𝜓(𝑥)2
𝐿

𝑔𝑛𝑖𝑝𝑚𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑧𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛𝑒𝑔 = 𝑥𝑑 𝑐 ∗ = 𝑎1 ∫0 𝐸𝐼(𝑥)𝜓′′ (𝑥)2
()55-9

𝐿

𝑠𝑠𝑒𝑛𝑓𝑓𝑖𝑡𝑠 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑥𝑒𝑙𝑓 𝑑𝑒𝑧𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛𝑒𝑔 = 𝑥𝑑 𝑘 ∗ = ∫0 𝐸𝐼(𝑥)𝜓 ′′ (𝑥)2
𝐿

𝑠𝑠𝑒𝑛𝑓𝑓𝑖𝑡𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑡𝑒𝑚𝑜𝑒𝑔 𝑑𝑒𝑧𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛𝑒𝑔 = 𝑥𝑑 𝑘𝐺∗ = 𝑁 ∫0 𝜓 ′ (𝑥)2
𝐿

∗
𝑑𝑎𝑜𝑙 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑐𝑒𝑓𝑓𝑒 𝑑𝑒𝑧𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛𝑒𝑔 = 𝑥𝑑)𝑥(𝜓)𝑥(𝑚 (𝑡) = −𝑔̈ (𝑡) ∫0
𝑓𝑓𝑒𝑝

در رابطه میرایی 𝑎1 ،ثابت میرایی است که در میرایی رایلی معادل ضریب میرایی وابسته به
سختی است .اگر از میرایی ثابت استفاده شود ،در این حالت

2


=  𝑎1خواهد بود .همچنین در

روابط باال  Nنیروی محوری وارد به سیستم است که سختی هندسی را ایجاد خواهد کرد و در
مجموع باعث کمانش شده و سختی نهایی سیستم را کاهش میدهد .بر همین اساس با عالمت منفی
در معادله تعادل دینامیکی وارد شده است .میتوان سختی نهایی (سختی ترکیبی) را به صورت زیر
نوشت:
̅̅̅
∗𝐺𝑘 𝑘 ∗ = 𝑘 ∗ −

()12-3
در این صورت معادله تعادل دینامیکی سیستم به صورت زیر خواهد شد:
()13-3

∗
̅̅̅ 𝑚∗ 𝑍̈(𝑡) + 𝑐 ∗ 𝑍̇(𝑡) +
𝑓𝑓𝑒𝑝 = )𝑡(𝑍 ∗ 𝑘
)𝑡(

در حالت عمومی ممکن است که سیستم مورد مطالعه فقط جرم و سختیهای پیوسته نداشته
باشد ،بلکه جرمها و سختیهای متمرکز هم در سیستم وجود داشته باشند .بر همین اساس شکل
عمومی رابطه باال به صورت زیر خواهد بود:
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𝐿

2

𝑖 𝑚∗ = 𝑚∗ = ∫0 𝑚(𝑥)𝜓(𝑥)2 𝑑(𝑥) + ∑ 𝑚𝑖 𝜓𝑖2 + ∑ 𝑗𝑖 𝜓 ′
𝐿

()54-9

𝐿

𝑐 ∗ = ∫0 𝑘(𝑥)𝜓(𝑥)2 𝑑𝑥 + 𝑎1 ∫0 𝐸𝐼(𝑥)𝜓 ′′ (𝑥)2 𝑑𝑥 + ∑ 𝑐𝑖 𝜓𝑖2
𝐿
𝐿
𝐿
̅̅̅
𝑥𝑑 𝑘 ∗ = ∫0 𝑘(𝑥)𝜓(𝑥)2 𝑑𝑥 + ∫0 𝐸𝐼(𝑥)𝜓 ′′ (𝑥)2 𝑑𝑥 + ∑ 𝑘𝑖 𝜓𝑖2 − ∫0 𝑁(𝑥)𝜓 ′ (𝑥)2
𝐿

)𝑝∗ (𝑡) = ∫0 𝑝(𝑥, 𝑡)𝜓(𝑥)𝑑𝑥 + ∑ 𝑝𝑖 (𝑡)𝜓𝑖 (x

در روابط باال اگر سختی و میرایی به صورت متمرکز باشند ،تابع شکل به صورت اختالف دوسر
فنر و یا میراگر نوشته میشود .به عبارت دیگر به جای  iعبارت  iقرار خواهد گرفت .همچنین
قابل ذکر است که در مختصات کُلی برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد از رابطه زیر استفاده میشود:
∗̅
𝑘

∗𝑚√ = 

()51-9

 -1-1-4انتخاب تابع شكل مناسب برای تحلیل در مختصات کُلی
در تحلیل به روش مختصات عمومی مقدار همه ویژگیها (جرم ،سختی ،نیروی خارجی ،میرایی)
تحت تأثیر تابع شکل انتخابی است .بر همین اساس اگر تابع شکل مناسبی انتخاب نشده باشد ممکن
است نتایجی که به دست میآید فاصله زیادی با واقعیت داشته باشند .به طور کُلی تابع شکل باید
دو شرط زیر را برآورده نماید:


الف) شرایط مرزی تغییرشکل سازه را ارضاء نماید.



ب) به شکل حقیقی ارتعاش سازه نزدیک باشد.

برای برآورده شدن شرط دوم میتوان تعداد زیادی تابع شکل را به کار گرفت و فرکانس سازه
را برای همه آنها به دست آورد .در میان آنها تابع شکلی که کمترین فرکانس را برای سازه به دست
میدهد ،به شرایط واقعی سازه نزدیکتر است .در واقع هر تابع فرضی ،غیر از شکل واقعی ارتعاش
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سازه ،سختی سازه را بیش از مقدار واقعی آن به دست میدهد .در نتیجه ،آن تابعی که کمترین مقدار
را برای فرکانس به دست میدهد به واقعیت نزدیکتر است.
برای ساختمانهای چند طبقه ،تابع شکل مناسب وابسته به ابعاد ساختمان است .همانگونه که
در شکل ( )6-9نشان داده شده است ،برای ساختمانهای کوتاه که در آنها نسبت ارتفاع به عرض
x

ساختمان کمتر از  5/1است ،تابع شکل مناسب به صورت سینوسی ( )(x) = Sin 2Hمناسب
خواهد بود .برای ساختمانهای متوسط که در آنها ≤9

𝐻
D

≤  5/1میباشد ،تابع شکل نزدیک به

خطی است و می توان از تابع 𝑛)𝐻 (x) = (𝑥/برای آنها استفاده کرد .همچنین برای
ساختمانها ی بلند که ارتفاع آنها بیش از سه برابر عرض آنها است ،تابع شکل مناسب به صورت
x

کسینوسی ( )(x) = 1 − Cos 2Hپیشنهاد شده است .تابع اخیر برای همه سازههای طرهای نیز
مناسب است( .نعیم.)5964 ،

شکل( :)6-9انتخاب تابع شکل مناسب برای سازه ها
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x
 (x) = Sin 2Hو
مثال ( :)8-4فرکانس طبیعی نوسان قاب شکل زیر را با استفاده از تابع شکل

روش مختصات کُلی محاسبه کنید .ستونهای بتنی دارای ابعاد  18در  18سانتیمتر و مدول االستیسیته
آنها معادل  E=2106کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.

حل :سیستم یک ساختمان کوتاه ،متشکل از دو جرم نقطهای است که میتوانیم برای شکل
تغییرشکل آنها از تابع شکل سینوسی استفاده کنیم .ابتدا سختی و جرم معادل سیستم را محاسبه
میکنیم:
4

7

, 2 = Sin 14 = 1
2 = 1- 0.78 = 0.22

,

1 = Sin 14 = 0.78
1 = 0.78 - 0 =0.78

1
12

) 12×(2×106 )×( 0.54

)= 58600 kN/m

() = 3

43
1
12

) 12×(2×106 )×( 0.54

)= 138900 kN/m

33

() = 3

𝐼𝐸12
𝑙13

( 𝑘1 = 3

𝐼𝐸12
𝑙23

( 𝑘2 = 3
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2

𝑚K  = ∑2𝑖=1 𝑘𝑖 (i ) = (586000.782 ) + (1389000.222 ) = 42380 𝑘𝑁/
2

𝑔𝑘 m = ∑2𝑖=1 𝑚𝑖 (i ) = [(700.782 ) + (6012 )]1000 = 102600

= 20.32 Rad/sec

∗𝑘

42380000
102600

√ = ∗𝑚√ = 

قابل ذکر است که در حالتی که فقط جرم نقطهای داریم ،اگر بخواهیم از روش مختصات کُلی
مسئله را حل کنیم ،روابط محاسبه پارامترهای مختصات کُلی به صورت زیر خواهند شد:
n

n
2



) m = ∑ mi (i

2



) k = ∑ 𝑘𝑖 (i
𝑖=1
n

i=1
n

𝑝 = ∑ 𝑝𝑖 i
𝑖=1

2

) c  = ∑ 𝑐𝑖 (i
𝑖=1

که در آن مقدار  iاز رابطه زیر به دست میآید:
i = i − i−1
همانگونه که در روابط باال دیده میشود ،برای محاسبه میرایی و سختی از تغییرمکانهای نسبی
و برای محاسبه جرم از تغییرمکان مطلق استفاده شده است .همچنین اگر بخواهیم نیروی برشی در
طبقه  iرا محاسبه نماییم ،از رابطه زیر استفاده میکنیم:
𝐹𝑖  = ∑2i=1 V(mi i )/ 𝐿
که در آن  Vنیروی برش پایه سازه است و  𝐿هم از رابطه زیر به دست میآید:
𝐿 = ∑n𝑖=1 𝑚𝑖 i
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همچنین در حالتی که تحریک خارجی شتاب )𝑡( 𝑔 ̈𝑢 در پایه مدل باشد و بار خارجی دیگری
بر سیستم وارد نشود ،نیروی معادل ( ∗ )pاز رابطه زیر به دست میآید:
)𝑡( 𝑔 ̈𝑢 ∗𝐿𝑝∗ = −
و لذا معادله تعادل دینامیکی سیستم به صورت زیر خواهد شد:
)𝑡( 𝑔 ̈𝑢 ∗𝐿m∗ 𝑧̈ + 𝑘 ∗ 𝑧 + 𝑐 ∗ 𝑧̇ = −
مثال ( :)7-4دودکش شکل مقابل تحت اثر شتاب ضربه قرار گرفته است .توزیع نیروی جانبی
ناشی از ضربه را در ارتفاع سازه در لحظه  t = 0.04 secمحاسبه کنید .ضربه به پای دودکش برخورد
کرده است .ضریب میرایی سازه را برابر  1درصد میرایی بحرانی درنظر بگیرید.

شکل ( :)0-9ابعاد هندسی دودکش مورد نظر برای تحلیل و نمودار بار ضربه وارده بر آن

حل :نیروی جانبی برای سیستمهای با جرم پیوسته از رابطه زیر به دست میآید:
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)f(x, t) = 2 m(x)(x)Y(t
برای حل مسئله و محاسبه ) f(x, tباید ابتدا فرکانس ارتعاش آزاد ( )محاسبه گردد .با توجه
به آنکه دودکش نشان داده شده در شمار سازههای طرهای است ،میتوانیم از تابع شکلی به صورت
x

) (x) = (1 − Cos 2Hبرای آن استفاده نماییم .تابع جرم واحد طول و ممان اینرسی دودکش از
روابط زیر به دست میآید:
برای  8< x<58داریم:
𝑚(𝑥) = 2.4 (1.252 − 0.92 )=5.67 ton/m


𝐼(𝑥) = 4 (1.254 − 0.94 )=1.4 𝑚4
برای  58< x<78داریم:
𝑚(𝑥) = 2.4 (1.252 − 1.052 )=3.47 ton/m


𝐼(𝑥) = 4 (1.254 − 1.054 )=0.96 𝑚4
𝑥

2

)′′ = 1600 Cos (40
2

20

𝑚𝑘 ∗ = ∫0 𝐸𝐼(𝑥)′′ 𝑑𝑥 = 10046 𝑡𝑜𝑛/
20

𝑥 2

) 𝑑𝑥 + 0.347 ∫10 (1 −

40

10

20

𝑠𝑜𝐶 𝑚∗ = ∫0 𝑚(𝑥)2 𝑑𝑥 = 0.567 ∫0 (1 −
𝑥 2

𝑚) 𝑑𝑥 = 16.16 𝑡𝑜𝑛/
10046

40

𝑠𝑜𝐶

𝑐𝑒𝑠 = √ 16.16 = 24.93 𝑅𝑎𝑑/
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در مرحله دوم تابع تغییرمکان دودکش در طول زمان ارتعاش ، Y(t) ،محاسبه میشود .برای
بارگذاری ضربه میتوانیم از رابطه زیر استفاده نماییم(Chopra, 1995) :

)̅𝑡 𝐷𝑆𝑖𝑛(

𝑡

𝑡𝑑 𝑔 ̈𝑢 𝑑 ∫0

𝐷

)̅𝑡𝑌(𝑡) =  exp(−

که در آن( :اگر 𝑑𝑡 کُل مدت بارگذاری و  tلحظه مورد نظر باشد)
𝑑𝑡 , 𝑡̅ = 𝑡 −
𝑡̅ =0.04 – 0.025 = 0.015 sec

,

𝐻

𝑥𝑑)𝑥(, 𝐿 = ∫0 𝑚(𝑥)

𝐿
𝑀

= 
𝑡

𝑐𝑒𝑠 = 0.025 𝑚/سطح زیر منحنی = 𝑡𝑑 𝑔 ̈𝑢 𝑑 ∫0

𝐷 = √1 − 2 = 24.93√1 − 0.052 = 24.9 Rad/sec
𝐿

 = 𝑀 = 1.7
= )0.015

0.025
× 𝑆𝑖𝑛(24.9
24.90

)𝑌(0.04) = 1.7 exp(−0.05 × 24.93 × 0.015
−4

6.11 × 10 m
)f(x, t) = 2 m(x)(x)Y(t
x

= 0 < 𝑥 < 10  f(x, 0.04) = 24.932 × 0.567 × (1 − Cos ) × 6.11 × 10−4
40

x

) 0.215(1 − Cos
40

x

= 10 < 𝑥 < 20  f(x, 0.04) = 24.932 × 0.347 × (1 − Cos ) × 6.11 × 10−4
40

x

) 0.132(1 − Cos
40

در شکل ( )3-9تغییرات نیروی برشی در طول دودکش نمایش داده شده است .سطح زیر نمودار
مذکور برش پایه خواهد بود.
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شکل ( :)3-9نمودار تغییرات نیروی برشی در طول دودکش به ازای بارگذاری ضربه

مثال (:)3-4
 .5اگر سیستم شکل روبرو تحت
ارتعاش افقی (  )𝑢̈ gباشد ،معادله
تعادل دینامیکی افقی در جهت
 Xو دورانی را برای جرم 𝑚2

را بنویسید .فرض کنید ارتفاع
جرم  𝑚1معادل  hاست.
حل :جرم  𝑚2دارای درجه آزادی حرکت افقی (  )𝑢2و دوران ( )است .دیاگرام جسم آزاد
برای آن به صورت زیر خواهد بود:
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بنابراین معادله تعادل افقی با صرف نظر از میرایی به صورت زیر خواهد بود:
𝑘2𝑥 (𝑢2 ) + 𝑘3𝑥 (𝑢2 ) + 𝑚2 (𝑢̈ 2 + 𝑢̈ 𝑔 ) + 𝑘1𝑥 (𝑢2 − 𝑢1 ) = 0
همچنین معادله تعادل دورانی به صورت زیر خواهد بود:
𝑘 () + 𝐼2 (̈ ) + 𝑚1 ℎ1 (𝑢̈ 𝑔 ) = 0
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مسائل حل نشده فصل سوم:
 .5دیاگرام آزاد برای جرم شماره  7از مجموعه شکل مقابل را ترسیم کرده و معادله تعادل
دینامیکی را برای آن جرم بنویسید .تحریک ورودی بر ساختگاه وارد می شود و معادل
) U=U0(sin tاست .جرمها فقط آزادی حرکت افقی دارند.

 .7تحلیل لرزهای سازه شکل مقابل با استفاده از
مختصات عمومی مورد نظر است؛ جرم همه
طبقات  mو سختی هر ستون در یک طبقه EI

است.
الف) تابع شکل مناسب را انتخاب نموده و فرکانس
ارتعاش آزاد را برای سیستم محاسبه نمایید.
ب) با صرف نظر از میرایی اجزای معادله تعادل
دینامیکی سیستم یک درجه آزادی در دستگاه عمومی
را به دست آورید .برای این منظور فرض کنید که
تحریک خارجی شتاب افقی زلزله)a=0.4g(sin 30t

در پایه سیستم است.
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ج) با استفاده از یک نرم افزار مناسب برای این
سازه تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی انجام دهید.
پاسخ تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی را با پاسخ
سیستم واقعی (چهار درجه آزادی) مورد مقایسه قرار
دهید.
L=3m , EI= 64106 N-m2 , m=20
ton
 .9برای سیستم یک درجه آزادی شکل
مقابل فرکانس ارتعاش آزاد را
محاسبه کنید.
جرم صلب اول  0.2Lشعاع دارد .جرم
دوم یک میله پیوسته صلب است.
 .4بر اساس روش جرم پیوسته تغییرمکان در وسط
دودکش نیروگاه شکل زیر را محاسبه کنید.
قطر داخلی دودکش در پایین  7متر و در باال یک
متر است .ضخامت بتن پوشش دودکش نیم متر است.
ارتفاع دودکش  78متر است .پی صلب است و آزادی
حرکت ندارد .بار خارجی تغییرمکان در پایه دودکش
است که به صورت سینوسی با دامنه  58سانتیمتر و
دوره تناوب یک ثانیه اعمال میشود.

فصل چهارم
مروري بر روشهاي محاسبه فركانس
ارتعاش آزاد
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 -1-3مقدمه
ارتعاش آزاد ،ارتعاشی است که بدون حضور نیروی خارجی صورت میپذیرد .فرکانس این
ارتعاش صرفاً تابع خصوصیات طبیعی سیستم (جرم و سختی) است .بر همین اساس آن را فرکانس
طبیعی هم مینامند .برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد سازههای ژئوتکنیکی سه راهکار حل تحلیلی،
حل عددی و مدل فیزیکی وجود دارد .در حل تحلیلی معادله ارتعاش آزاد سیستم بدون وجود بار
خارجی حل میگردد و در نهایت فرکانسهای ارتعاش طبیعی و شکل مودهای ارتعاشی به دست
میآید .در این دسته چندین راهکار دقیق و تقریبی وجود دارد که در ادامه مورد بحث واقع خواهند
شد.
در روشهای عددی معادله دیفرانسیل حاکم بر مسئله از حالت مشتق جزئی) (PDEخارج شده
و به صورت معادله دیفرانسیل معمولی ) (ODEنوشته میشود .محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد با
استفاده از حل عددی تحت عنوان آنالیز مودال در نرم افزارها معرفی شده است .اغلب نرمافزارهای
ژئوتکنیکی از قبیل  FLAC ،ANSYS ،SAPو  Abaqusبه راحتی آنالیز مودال را برای انواع سازهها
انجام میدهند.
در راهکار مدلسازی فیزیکی یک مدل آزمایشگاهی در مقیاس کوچکتر از واقعیت ساختهشده
و تحت ارتعاش واقع میشود .تحریک خارجی دارای فرکانسهای متعددی خواهد بود و پاسخ
سیستم برای هر فرکانس توسط ابزارهای الکترونیکی ثبت میگردد .فرکانسهایی که بیشترین پاسخ
را در سیستم ایجاد مینمایند به عنوان فرکانس طبیعی سیستم شناخته میشوند .در ادامه به تشریح
روشهای تحلیلی و عددی پرداخته شده است.
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 -2-3روشهای تحلیلی برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد
روشهای تحلیلی به دو دسته حل دقیق ) (Exact Solutionو حل تقریبی

(Approximate

) Solutionتقسیم میشوند .ارائه یک حل دقیق برای مسائل دینامیکی مهندسی ژئوتکنیک فقط زمانی
که مسئله دارای شکل و شرایط مرزی ساده و یکنواخت است ،امکان پذیر است .به عنوان نمونه یک
تیر طرهای ساده با مقطع یکنواخت دارای حل دقیق برای محاسبه فرکانسهای طبیعی است ،ولی
وقتی تیر مذکور با فنرهایی محدود شده و به عنوان تیر بر بستر االستیک دینامیکی مورد بررسی واقع
میشود ،حل دقیق آن دشوار خواهد بود .در نمودار زیر دستهبندی روشهای محاسبه فرکانس
ارتعاش آزاد آورده شده است:
الف) حل دقیق:


حل مستقیم معادله دیفرانسیل ارتعاش (تیر بر بستر االستیک دینامیکی)



حل ماتریسی سیستم تجزیه شده به پارامترهای متمرکز

ب) حل تقریبی:


روش رایلی



روش رایلی -ریتز



روش گلرکین

جهت محاسبه فرکانس طبیعی ارتعاش آزاد یک سیستم به روش تحلیلی ،الزم است به بررسی
معادله حرکت ارتعاش آزاد آن سیستم پرداخت .بدین منظور ابتدا روشهای تعیین معادله حرکت
ارتعاش مورد بحث قرار میگیرد .برای یافتن معادله دیفرانسیل حاکم بر ارتعاش یک سیستم ،روش
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های مختلفی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به روش اصل بقای انرژی و روش نیوتن اشاره
نمود .در ادامه ،این روشها با ارائه مثالهایی مورد بررسی قرار میگیرد.

 -1-2-3استفاده از روش نیوتن برای رسیدن به معادله دیفرانسیل حاکم
در این روش ،ابتدا برای سیستم و یا المانی از سیستم ،دیاگرام آزاد نیروها و لنگرها رسم میگردد،
سپس با نوشتن معادله تعادل برای المان مذکور ،معادله دیفرانسیل حاکم بر حرکت سیستم به دست
میآید .به عنوان مثال برای رسیدن به معادله دیفرانسیل جزئی حاکم بر ارتعاش یک دیوار حائل ساده
به روش نیوتن ،میتوان آن را همانند یک تیر ساده تحت ارتعاش جانبی در نظر گرفت و دیاگرام
آزاد نیروها و لنگرها را برای یک المان از آن رسم نمود (شکل  ،)5-4از نوشتن معادالت تعادل،
معادله حاکم بر مسئله حاصل میآید .این فرآیند در روابط بعدی بیان شده است.

شکل ( : )5-4دیاگرام آزاد یک المان از تیر تحت ارتعاش )(Meirovitch, 2001

مروری بر روشهای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد | 114
با نوشتن تعادل نیروها برای المان نشان داده شده در شکل ( )5-4داریم:
<𝑥<0

()5-4

,

)𝑡𝜕2 𝑦(𝑥,
𝜕𝑡 2

)𝑥(𝑚 = )𝑡 𝑑𝑥] − 𝑄(𝑥, 𝑡) + 𝑓(𝑥,

)𝑡𝜕𝑄(𝑥,
𝑥𝜕

[𝑄(𝑥, 𝑡) +
𝑙

همچنین با نوشتن تعادل لنگرها برای المان خواهیم داشت:
𝑙< 𝑥<=0, 0

()2-4

𝑥𝑑
2

𝑥𝑑)𝑡 𝑑𝑥] 𝑑𝑥 + 𝑓(𝑥,

)𝑡𝜕𝑄(𝑥,
𝑥𝜕

𝑑𝑥] − 𝑀(𝑥, 𝑡) + [𝑄(𝑥, 𝑡) +

)𝑡𝜕𝑀(𝑥,
𝑥𝜕

[𝑀(𝑥, 𝑡) +

چون  dxبسیار کوچک است از توان  7آن میتوان صرفنظر کرد ،در نتیجه خواهیم داشت:
()3-4

𝑙<𝑥<0

+ 𝑄(𝑥, 𝑡) = 0,

)𝑡𝜕𝑀(𝑥,
𝑥𝜕

با قرار دادن معادله ( )9-4در معادله تعادل نیروها خواهیم داشت:
()4-4

,

𝑙<𝑥<0

)𝑡𝜕2 𝑦(𝑥,
𝜕𝑡 2

)𝑥(𝑚 = )𝑡 + 𝑓(𝑥,

)𝑡𝜕2 𝑀(𝑥,
𝜕𝑥 2

−

حال رابطه زیر از مکانیک جامدات انتخاب میگردد:
)𝑡𝜕2 𝑦(𝑥,

()5-4

𝜕𝑥 2

)𝑥(𝐼𝐸 = )𝑡 𝑀(𝑥,

با جایگذاری معادله ( )1-4در معادله ( ،)4-4به معادله دیفرانسیل ارتعاش تیر خواهیم رسید ،که
معادلهای از مرتبه چهارم است:
()6-4

𝑙<𝑥<0

,

)𝑡𝜕2 𝑦(𝑥,

)𝑡𝜕2 𝑦(𝑥,

𝜕𝑡 2

𝜕𝑥 2

)𝑥(𝑚 = )𝑡 ] + 𝑓(𝑥,

)𝑥(𝐼𝐸[

𝜕2
𝜕𝑥 2

−

معادله حاصله یک معادله پایه در ارتعاش تیرها است و میتوان از آن برای برآورد ارتعاش آزاد
و اجباری سایر سازههای طرهای نظیر دیوارهای حائل هم استفاده کرد .روشی که در اینجا برای به
دست آوردن معادله دیفرانسیل ارتعاش مورد استفاده واقع شد ،تحت عنوان روش نیوتن در بسیاری
از مسائل تحلیلی ژئوتکنیک لرزهای قابل استفاده است .روشهای دقیق و تقریبی حل معادله
دیفرانسیل ارتعاش تیر در بخشهای بعدی این نوشتار بیان شده است.
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 -2-2-3روش انرژی
روش های انرژی بر اصل بقای انرژی استوار هستند .مطابق این قانون ،در سیستمی که نه انرژی
را به صورت حرارت از دست میدهد و نه دریافت میکند (سیستم آدیاباتیک) ،انرژی کل ثابت
است .در این حالت میتوان نوشت:
()7-4

𝑒𝑡𝑐 = 𝑘𝐸 𝐸 = 𝐸𝑝 +

در این رابطه  Epانرژی پتانسیل و  Ekانرژی جنبشی سیستم است .انرژی جنبشی به سرعت
جسم بستگی دارد و به دو صورت ایجاد میشود ،در اثر دوران جسم و در اثر انتقال آن .در هر حالت
میتوان رابطه انرژی جنبشی را به صورت زیر نوشت:
()8-4

1
1
𝐸𝑘 = 2 𝐼0 𝜃̇ 2 + 2 𝑚𝑢̇ 2

که در آن  𝐼0ممان اینرسی جرمی θ ،زاویه دوران m ،جرم و  uجابجایی جسم است .از سوی
دیگر انرژی پتانسیل ممکن است در اثر کرنش های کشسان مصالح و یا کار انجام شده در یک میدان
نیرو مانند جاذبه ذخیره شود .بنابراین میتوان نوشت:
()9-4

1

𝛼𝑠𝑜𝑐 𝐸𝑝 = 2 𝑘𝑢2 + 𝑚. 𝑔. 𝑢.

در رابطه باال 𝑘 سختی سیستم و  αزاویه امتداد جابجایی سیستم با امتداد نیروی جاذبه است.
از آن جایی که مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل ثابت است ،در نتیجه مشتق انرژی کل سیستم برابر
صفر میشود .بنابراین برای رسیدن به معادله حرکت یک سیستم مرتعش ،کافی است که معادالت
مربوط به انرژی جنبشی و پتانسیل سیستم را یافته و از مجموع این دو مشتق بگیریم و حاصل را
برابر صفر قرار دهیم .در روش انرژی به جای نیرو که کمیتی برداری است ،فقط با کمیتهای عددی
مواجه هستیم ،به همین دلیل این روش در بسیاری موارد نسبت به روش تعادل نیروها برتری دارد.
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همچنین میتوان اثبات کرد که تأثیر میرایی در بحث محاسبه فرکانس طبیعی سازهها ناچیز است،
این امر خود به کارگیری روش های انرژی را در حل مسائل فراهم میکند.

 -4-3روشهای حل معادله دیفرانسیل ارتعاش
روش های حل معادله دیفرانسیل ارتعاش به دو دسته دقیق (مستقیم) و تقریبی تقسیم میشوند.
با این حال ،ارائه یک حل دقیق برای مسائل کرانهای ،فقط زمانی که مسئله دارای یک شرایط ساده
و یکنواخت باشد ،امکانپذیر است .مثالً در مورد تیرهایی که دارای شرایط تکیهگاهی ساده و سطح
مقطع و ممان اینرسی ثابت در راستای طولشان هستند حل دقیق به راحتی ارائه میشود .با این حال
در واقعیت بسیاری از مسائلی واقعی مهندسی دارای این شرایط ساده نیستند .در این موارد به جای
حل مستقیم ،با استفاده از برخی روشهای حل تقریبی نظیر روش رایلی ،مسئله به صورت غیر
مستقیم حل میگردد .در ادامه برخی راهکارهای حل دقیق و تقریبی معادله دیفرانسیل ارتعاش سازه
بیان شده است.

 -1-4-3روش حل مستقیم برای ارتعاش آزاد یک تیر یكنواخت
در بخش قبل ،یک تیر ساده تحت ارتعاش در نظر گرفته شد و با رسم دیاگرام آزاد نیروها و
لنگرها برای یک المان از آن و همچنین از نوشتن معادالت تعادل استاتیکی ،معادله حاکم بر مسئله
به صورت زیر به دست آمد(Rao, 2007) :

()15 -4

𝑦 𝜕2

𝑦 𝜕2

𝜕2

− 𝜕𝑥 2 (𝐸𝐼 𝜕𝑥 2 ) + 𝑓 = 𝑚 𝜕𝑡 2

با در نظر گرفتن ارتعاش آزاد ) (f =0خواهیم داشت:
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𝑦 𝜕2

()11 -4

𝑦 𝜕2

(𝐸𝐼 𝜕𝑥 2 ) + 𝑚 𝜕𝑡 2 = 0

𝜕2
𝜕𝑥 2

معادله فوق با تعریف ضریب 𝑐  ،سادهسازی میگردد:
()57 -4

=𝑐

𝑦 𝜕4

𝑦 𝜕2

𝑐 2 𝜕𝑥 4 (𝑥, 𝑡) + 𝜕𝑡 2 (𝑥, 𝑡) = 0 ,

𝐼𝐸

𝐴𝜌√
حال برای حل معادله ارتعاش آزاد فوق از روش جداسازی متغیرها ،استفاده میگردد:

)𝑡(𝑇 𝑦(𝑥, 𝑡 ) = 𝑌(𝑥).

()59 -4

با جایگذاری معادله ( )59 -4در معادله ارتعاش خواهیم داشت :
()54 -4

= 𝑎 = 𝜔2

)𝑡(𝑇 𝑑2
𝑑𝑡 2

1

= − 𝑇(𝑡) .

)𝑥(𝑌 𝑑4
𝑑𝑥 4

𝑐2

.
)𝑥(𝑌

معادله ( )54-4را میتوان به دو معادله مجزا با متغیرهای مکانی و زمانی تفکیک کرد:
()51-4

− 𝛽 4 𝑌(𝑥) = 0

()59-4

+ 𝜔2 𝑇(𝑡) = 0

)𝑥(𝑌 𝑑4
𝑑𝑥 4
)𝑡(𝑇 𝑑2
𝑑𝑡 2

در روابط ()51-4پارامتر  β4به صورت زیر تعریف میگردد:
()17-4

𝜌𝐴𝜔 2
𝐼𝐸

=

𝜔2
𝑐2

= 𝛽4

معادله ( )59-4دارای جواب عمومی زیر است:
()18-4

T (t) = A cosωt+ B sin ωt
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 Aو  Bثوابتی هستند که با داشتن شرایط اولیه مسئله مقدار آنها مشخص میشود .همچنین با
تشکیل معادله مشخصه برای معادله ( )51-4خواهیم داشت :
S4– β4 = 0
S1,2 = ±β
S3,4 = ±β

()19-4
پس جواب عمومی به شکل زیر خواهد شد:
()25-4

Y(x) = C1 e βx+ C2 e −βx+ C3 e iβx+ C4 e –iβx

به تابع مکانی فوق ،معادله مودهای نرمال ارتعاش میگویند و به صورتهای زیر قابل بازنویسی
است.
()21-4

Y(x) = C1cos βx + C2 sin βx + C3cosh βx + C4sinh βx

()22-4

)Y(x) = C1 (cos βx + cosh βx) + C2 (cos βx − cosh βx
)+C3 (sin βx + sinh βx) + C4 (sin βx − sinh βx

همچنین با توجه به رابطه ( )56-4فرکانس ارتعاش آزاد تیر مورد نظر به شکل زیر قابل محاسبه
است:
()23-4

𝐼𝐸

𝐼𝐸

𝜔𝑛 = (𝛽𝑛 )2 √𝜌𝐴 = (𝛽𝑛 𝑙)2 √𝜌𝐴𝑙4

مقادیر ثوابت  c1,c2,c3,c4و همچنین ضریب  βدر رابطه فرکانس ،با توجه به شرایط مرزی مسئله
پیدا میشوند .به طور مثال اگر سازه را مشابه یک تیر یک سر گیردار مرتعش در نظر بگیریم خواهیم
داشت:
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βn l = (2n − 1)π/2

()24-4

در نتیجه فرکانس طبیعی اول تا چهارم سازه به شکل زیر خواهد شد:
()25-4

(2𝑛−1)𝜋 2
𝐼𝐸
) √𝜌𝐴𝑙4
2

( = 𝑛𝜔

در رابطه فوق 𝐸 مدول االستیسیته مصالح سازه 𝐼 ،ممان اینرسی 𝐴 ،سطح مقطع واحد عرض تیر،
𝜌 چگالی و 𝑙 طول تیر هستند .همچنین 𝑛 نشاندهنده مجموعه اعداد طبیعی است که با قرار دادن
هر عدد طبیعی به جای آن یکی از فرکانسهای طبیعی سازه محاسبه میگردد.

 -2-4-3روشهای تقریبی برای حل معادالت دیفرانسیل ارتعاش
مبنای روش های تقریبی حل معادالت دیفرانسیل ارتعاش سازه ها ،گسسته سازی سیستم پیوسته
است که به  7دسته کلی تقسیم میشوند(Meirovitch, 2001) :

 -5روش های پارامترهای متمرکز
 -7روش های سریهای گسسته

 -1-2-4-3روشهای پارامترهای متمرکز
در این روشها ،کل سیستم پیوسته به قسمت های گسسته متمرکز تقسیم میگردد و در هر
قسمت جرم مربوط به آن قسمت به صورت متمرکز قرار داده میشود .این جرمهای متمرکز توسط
فنرهای بدون جرم و با سختی برابر سختی سیستم ،به هم متصل میگردند .در نتیجه جابهجایی
سیستم پیوسته ) Y(x,tبه صورت جابهجایی گسسته ) Yi(tدر هر قسمت و با اندیس مربوط به همان
قسمت بیان میشود .در این گونه روشها ،هرچه تعداد قسمتهای گسسته بیشتر شوند ،دقت راه
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حل افزایش مییابد .در شکل ( )7-4نحوه گسستهسازی یک سیستم پیوسته به روش پارامترهای
متمرکز نشان داده شده است.

شکل ( : )7-4نحوه گسستهسازی یک سیستم پیوسته به روش پارامترهای متمرکز

 -2-2-4-3روشهای سریهای گسسته
از جمله این روشها میتوان به روشهای رایلی ،رایلی  -ریتز 5و گلرکین 7اشاره نمود .بر اساس
روش رایلی ،کمترین مقدار ویژه برای یک سیستم پایستار،برابر کمترین مقداری است که پارامتر
خارج قسمت رایلی ،با در نظر گیری تابع شکل مناسب میتواند اختیار کند .همچنین در تکمیل این
روش ،ریتز تکنیکی را ارائه نمود که مقدار ویژه مدهای باالتر ارتعاش را به دست میآورد .بر اساس
آن با استفاده از سری های متناهی که از حاصل ضرب توابع شکل در یک سری ضرایب ثابت تشکیل
شدهاند ،میتوان به جای حل مستقیم مسئله ،مقدار ویژه آن را برای مدهای باالتر ارتعاش سیستم به
صورت تقریبی به دست آورد .به مجموع این  7روش حل تقریبی رایلی – ریتز میگویند.روش

1. Rayleigh–Ritz method
2- Galerkin method
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گلرکین هم یکی دیگر از روش های گسستهسازی توسط سریها است که مبنای آن به حداقل
رساندن میانگین وزنی است.

 -3-3روش رایلی برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد
رایلی ) (Rayleigh, 1873بر اساس اصل بقای انرژی روشی تقریبی برای برآورد فرکانس طبیعی
ارتعاش سازهها ارائه کرده است .این روش برای سازههای دارای جرم متمرکز و پیوسته کارایی دارد
و می تواند فرکانس ارتعاش آزاد سازههای ژئوتکنیکی نظیر دیوارهای حائل ،شیبهای خاک مسلح
و همچنین سازههای بنا شده بر روی خاک نرم را به دست دهد.
بر مبنای اصل بقای انرژی در یک سیستم نامیرای در حال ارتعاش الزم است حداکثر انرژی
پتانسیل برابر حداکثر انرژی جنبشی باشد Chopra (1995) .در کتاب دینامیک سازهها نحوه محاسبه
فرکانس ارتعاش آزاد را بر اساس اصل بقای انرژی که به روش رایلی موسوم است تشریح کرده
است .بر این اساس داریم:
2

𝐿

𝑥𝑑 ] ∫0 𝐸𝐼(𝑥)[′′

()26-4

𝐿

𝑥𝑑 ∫0 𝑚(𝑥)[(𝑥)]2

2

()27-4

= 2n

𝑁∑
) 𝑗=1 𝐾𝑗 (𝑗 −𝑗−1
2

𝑁∑
) 𝑗𝑗=1 𝑚𝑗 (

= 2n

 برای یک سیستم جرم پیوسته
 برای یک سیستم با جرمهای
متمرکز

روابط باال به خارج قسمت رایلی معروف هستند و در آنها ) (xتابع شکل برای جرم پیوسته
و 𝑗 مقدار تابع شکل برای جرم  jام است .همچنین ) m(xجرم واحد طول EI(x) ،سختی خمشی
گسترده و  kjسختی طبقه  jبرای قاب  Nطبقه است .باید توجه نمود که دقت فرکانس محاسبه شده
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بر اساس روش رایلی تابع میزان دقت تابع شکل انتخابی در تخمین شکل ارتعاش سازه است .اگر
تابع شکل به درستی انتخاب نشده باشد ،نتایج روش رایلی گمراه کننده خواهند بود.
مثال ( :)1-3با استفاده از روش رایلی ابتدا فرکانس طبیعی ارتعاش سازه شکل مقابل را در
حالت پایه گیردار محاسبه کنید .از جرم ستون و تأثیر نیروی محوری در کاهش سختی ستون صرف-
نظر کنید .در ادامه با فرض در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه فرکانس طبیعی را دوباره از
روش رایلی برآورد نمایید .پی دایرهای به شعاع  rاست و امکان حرکت انتقالی و دورانی دارد.

شکل ( :)9-4سازه چتریشکل با امکان حرکت انتقالی و دورانی در پی

حل :مطابق روش رایلی در حالت پایه گیردار داریم:
2

𝐿

𝑥𝑑 ] ∫0 𝐸𝐼(𝑥)[′′
2

و(𝐿) = 1

(0) = 0

𝑥

𝑁∑
) 𝑗𝑗=1 𝑚𝑗 (

= 2n

بگیریم𝐿(𝑥) = 1 − 𝐶𝑜𝑠 2
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𝑥



𝐿 ′ (𝐿) = 2

𝐿2

𝑛𝑖𝑆


𝐿2

= ′ (𝑥) = 

انرژی جنبشی سیستم (مخرج کسر) در جرمها ظاهر میگردد .در اینجا فقط یک جرم داریم که
با توجه به هندسه آن اینرسی دورانی هم دارد .لذا داریم:
𝑚𝑅2 2
16𝐿2

2

2
2
𝑁∑
𝑗=1 𝑚𝑗 (𝑗 ) = 𝑚  (𝐿) + 𝐼  ′ (𝐿) = 𝑚 +

انرژی پتانسیل در جایی ظاهر میگردد که سختی وجود دارد .در اینجا فقط ستون سختی گسترده
دارد .بنابراین داریم:
4

2

2

𝐿

𝐿

∫0 𝐸𝐼(𝑥)[′′ ]2 𝑑𝑥 = 𝐸𝐼 ∫0 (4𝐿2 𝐶𝑜𝑠 𝑥) 𝑑𝑥 = 𝐸𝐼 32𝐿3

در نهایت خارج قسمت رایلی به صورت زیر خواهد بود:
4

𝐼𝐸

32𝐿3
mR22
m+
16L2

=

2n

در ادامه برای حالت  SSIدوباره 𝑛 را محاسبه میکنیم .در این حالت فرض میکنیم که جرم
پی ناچیز است ،بنابراین انرژی جنبشی سیستم تغییری نمیکند .با این حال دو فنر (دورانی و انتقالی)
در پی ظاهر خواهند شد و لذا داریم:
8𝐺r 3
)3(1 − 

= K

و

𝑟𝐺8
2−

= Kx
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شکل ( :)4-4مدل سازه (سمت چپ :پایه گیردار و سمت راست :با در نظرگیری اندرکنش)

در حالتی که اندرکنش منظور میشود ،تابع شکل قبلی قابل استفاده نیست .زیرا آن تابع مقدار
تغییرمکان در پایه سیستم را صفر به دست میداد .در اینجا میتوان از یک تابع کثیرالجمله و یا یک
تابع مثلثاتی استفاده کرد .به عنوان نمونه میتوانیم بنویسیم:
𝑥

)𝐿 (𝑥) = 𝑎 + 𝑏(𝐶𝑜𝑠 2بگیریم
برای محاسبه ثوابت معادله باال باید شرایط مرزی را بنویسیم:
شرط اول :نیروی برشی در پایه سیستم مساوی نیروی فنر افقی است .بنابراین داریم:
𝑑3 

𝑑3 

𝑉(𝑥) = 𝐸𝐼 𝑑𝑥 3 → 𝑉(𝑥 = 0) = 𝐾ℎ (0) = 𝐸𝐼 𝑑𝑥 3

شرط دوم :لنگر خمشی در پایه سیستم مساوی لنگر فنر دورانی است .بنابراین داریم:
𝑑2 

𝑑2 

𝑀(𝑥) = 𝐸𝐼 𝑑𝑥 2 → 𝑀(𝑥 = 0) = 𝐾 (0) = 𝐸𝐼 𝑑𝑥 2

 | 123مبانی اندرکنش خاک و سازه
بدین ترتیب تابع شکل جدید به دست آمده و با استفاده از روش رایلی فرکانس ارتعاش آزاد
سیستم محاسبه میگردد .قابل ذکر است که این تابع دارای درصد خطای باالیی است و توابع دیگر
برای این منظور مناسب هستند .به عنوان نمونه مطالعات ) Shirgir et al. (2016که در فصل
دوازدهم هم بیان شده است را ببینید .فنرهای افقی و دورانی دارای انرژیهایی هستند که به صورت
سیگما در رابطه رایلی اضافه خواهند شد.

 -1-3روش رایلی  -ریتز برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد
به منظور کامل کردن روش رایلی ،ریتز ) (Ritz, 1909راهکاری را ارائه کرد که در آن به کمک
ترکیب خطی از توابع شکل می توان فرکانس مودهای باالتر ارتعاش را نیز محاسبه کرد .در این
روش برای محاسبه توابع ) Yi(xاز ترکیب خطی توابع شکل معلوم 𝑖𝑥 و ضرایب مجهول 𝑖𝐶 استفاده
میشود .به عبارت دیگر داریم:
)𝑥( 𝑌 (1) (𝑥) = 𝑐1 𝑋1
)𝑥( 𝑖𝑥 𝑖𝐶 𝑌 (2) (𝑥) = 𝐶1 𝑋1 (𝑥) + 𝐶2 𝑋2 (𝑥)= ∑2𝑖=1

()28-4

)𝑥( 𝑖𝑋 𝑖𝐶 𝑌 (𝑛) (𝑥) = 𝐶1 𝑋1 (𝑥) + 𝐶2 𝑋2 (𝑥) + … + 𝐶𝑛 𝑋𝑛 (𝑥)= ∑𝑛𝑖=1

محاسبه  Ciبرای برآورد فرکانس ارتعاش آزاد مورد نیاز نیست .در روابط باال Y (x) ،نماد تغییر
شکل سیستم است .در این حالت فرکانسهای ارتعاش آزاد از معادله زیر به دست میآیند:
()Karnovsky and Lebed, 2004
…
…| = 0
…

𝑘12 − 𝑚12 𝜔2
𝑘22 − 𝑚22 𝜔2
…

𝑘11 − 𝑚11 𝜔2
|𝑘21 − 𝑚21 𝜔2
…
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درآیههای سختی و جرم در معادله باال از روابط زیر به دست میآیند:
𝑙

𝑥𝑑 𝑗𝑋 𝑖𝑋𝐴 𝑚𝑖𝑗 = ∫0 

()73-4

𝑙

𝑥𝑑 𝑘𝑖𝑗 = ∫0 𝐸𝐼 𝑋𝑖′′ 𝑋𝑗′′

()98-4

مثال ( :)2-3فرکانس اول و دوم را برای تیر طرهای با مقطع ثابت  Aمحاسبه کنید.

حل :فرض کنید که تابع شکل تغییرشکلهای تیر به صورت زیر باشد:
𝑥
𝑥
𝑦(𝑥) = ∑ 𝐶𝑖 𝑋𝑖 = 𝐶1 ( )2 + 𝐶2 ( )3
𝑙
𝑙
این ترکیب به خوبی شرایط مرزی تیر را ارضاء میکند .از روابط قبل داریم:
𝑙

𝑙

𝑥
𝑙𝑚
= 𝑥𝑑 𝑚11 = ∫ 𝑚𝑋12 (𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑚( )4
𝑙
5
0

𝑙

0

𝑙

𝑥
𝑙𝑚
= 𝑥𝑑 𝑚12 = 𝑚21 = ∫ 𝑚𝑋1 (𝑥)𝑋2 (𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑚( )5
𝑙
6
0

0
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𝑙

𝑙

𝑥
𝑙𝑚
= 𝑥𝑑 𝑚22 = ∫ 𝑚𝑋22 (𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑚( )6
𝑙
7
0

0

که در آن  m=Aخواهد بود .همچنین برای سختیها خواهیم داشت:
𝑙

𝑙

2
𝐼𝐸4
𝑘11 = ∫ 𝐸𝐼𝑋1"2 (𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝐸𝐼( 2 )2 𝑑𝑥 = 3
𝑙
𝑙
0

𝑥2 6
𝐼𝐸6
𝑑𝑥 = 3
2
3
𝑙 𝑙
𝑙

0

𝑙

𝑙

𝐼𝐸 ∫ = 𝑥𝑑)𝑥( "𝑘12 = 𝑘21 = ∫ 𝐸𝐼𝑋1" (𝑥)𝑋2
0

0

6𝑥 2
𝐼𝐸12
) 𝑑𝑥 = 3
3
𝑙
𝑙

𝑙

𝑙

(𝐼𝐸 ∫ = 𝑥𝑑)𝑥( 𝑘22 = ∫ 𝐸𝐼𝑋2"2
0

0

معادله محاسبه فرکانسها به صورت زیر خواهد بود:
𝑚𝑙 4 2
𝜔
𝐼𝐸6
|=0
𝑚𝑙 4 2
12 −
𝜔
𝐼𝐸7
6−

𝑚𝑙 4 2
𝜔
𝐼𝐸5
|
=𝐷
𝑚𝑙 4 2
6−
𝜔
𝐼𝐸6
4−

محاسبه فرکانس با فرض یک تابع شکل از اولین درآیه معادله باال به شکل زیر صورت میپذیرد:
𝐼𝐸 4.4721
√
𝑙2
𝑚

𝑚𝑙 4
𝜔=𝜆
𝐼𝐸
2

= 𝜔1

𝜆
4 − = 0,
5

همچنین محاسبه فرکانس مُد اول و دوم با فرض دو تابع شکل از رابطه زیر صورت میپذیرد:
𝜆1 = 12.4802, 𝜆2 = 1211.519

𝜆2 − 1224𝜆 + 15121 = 0
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و لذا داریم:
𝐼𝐸 3.5327
𝐼𝐸 34.8068
√
√
,
𝜔
=
2
𝑙2
𝑚
𝑙2
𝑚

= 𝜔1

خوب است گفته شود که مقدار دقیق فرکانس اساسی این مثال از رابطه زیر به دست میآید:
𝐼𝐸 3.5156
√
𝑙2
𝑚

=𝜔

بنابراین روش رایلی – ریتز نسبت به روش رایلی از دو برتری برخوردار است:


الف) قادر است فرکانس مدهای باالتر را محاسبه کند.



ب) فرکانس اساسی (مود اول) دقیقتر محاسبه میکند

 -8-3روش گالرکین برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد
روش گالرکین ( )Galerkin, 1915برای محاسبه فرکانس اساسی و همچنین فرکانس مودهای
باالتر در سیستمهای پیوسته کارایی دارد .این روش مشابه روش رایلی – ریتز است ،با این تفاوت
که محاسبه سختیها از روابط دیگری انجام خواهد شد .در جدول ( )5-4روابط محاسبه جرم و
سختی در روش گالرکین آورده شده است.
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جدول ( :)1-3ضرایب جرم و سختی در روش گالرکین ()Karnovsky and Lebed, 2004

مثال ( :)4-3فرکانس اساسی تیر غیریکنواخت شکل زیر را بر اساس روش گالرکین محاسبه
کنید .ضخامت تیر را واحد در نظر بگیرید)Karnovsky and Lebed, 2004( .

حل :ابتدا خصوصیات هندسی تیر را از روابط زیر به دست میآوریم:
𝑥
2
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
𝜌𝑏𝐼𝑥 = 𝐼0 ( )3 = 𝑏 3 ( )3 ; 𝐴𝑥 = 𝐴0 = 2𝑏 ; 𝑚𝑥 = 𝑚0 = 2
𝑙
3
𝑙
𝑙
𝑙
𝑙
𝑙
حال شرایط مرزی تیر را به صورت زیر خواهیم داشت:
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𝑦 ′ (𝑙) = 0 ,

𝐸𝐼𝑦 ′′ (0) = 0; 𝐸𝐼𝑦 ′′′ (0) = 0

𝑦(𝑙) = 0 ,

بنابراین تابع شکل زیر به خوبی میتواند این شرایط را ارضاء نماید .در اینجا تابع 𝑖𝑋 همان
تابع شکل است که قبال با 𝑖هم نشان داده میشد.
)𝑥( 𝑦(𝑥) = 𝐶1 𝑋1 (𝑥) + 𝐶2 𝑋2
برای توابع شکل خواهیم داشت:
𝑥
𝑥
𝑥
𝑋1 (𝑥) = ( − 1)2 ; 𝑋2 (𝑥) = ( − 1)2
𝑙
𝑙
𝑙
اگر فقط از یک تابع شکل برای برآورد فرکانس استفاده کنیم ،خواهیم داشت:
2
𝑥3 2
𝑥12
′′
= 2 ; 𝐸𝐼𝑋1 = 𝐸𝐼0 3 2 ; (𝐸𝐼𝑋1′′ )′′ = 𝐸𝐼0 5
𝑙
𝑙 𝑙
𝑙

𝑋1′′

ضرایب جرم و سختی از روابط زیر به دست میآیند:
𝑥12𝑥 𝑥 2 2
𝐸𝐼0
( 2−
+ 1)𝑑𝑥 = 3
5
𝑙
𝑙
𝑙
𝑙

𝑙

𝑙

𝑘11 = ∫(𝐸𝐼𝑋1′′ )′′ 𝑋1 𝑑𝑥 = ∫ 𝐸𝐼0
0

0
𝑙

𝑙

𝑥𝑥 𝑥 2 2
𝑙
𝑚11 = ∫ 𝜌𝐴𝑋12 𝑑𝑥 = ∫ 𝑚0 ( 2 −
+ 1)2 𝑑𝑥 = 𝑚0
𝑙 𝑙
𝑙
30
0

0

معادله فرکانس به صورت 𝑘11- 𝑚11 2 = 0خواهد بود و فرکانس اساسی ارتعاش از روابط
زیر محاسبه می گردد:
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𝐸 𝑏
√
𝜌𝑙 2 3

 𝜔 = 5.48و

30𝐸𝑏 2
3𝜌𝑙 4

=  𝜔2یا

30𝐸𝐼0
𝑚0 𝑙 4

= 𝜔2

در صورتی که دو تابع شکل را به کار گیریم:
6𝑥 4
6𝑥 4 4𝑥 3
𝑥72𝑥 2 24
′′
′′ )′′
𝑋𝐼𝐸(
−
;
𝑋𝐼𝐸
=
𝐼𝐸
−
;
=
𝐼𝐸
(
) − 5
(
)
0
0
2
2
𝑙3 𝑙2
𝑙6
𝑙5
𝑙6
𝑙

= 𝑋2′′

در این حالت روابط سختی و جرم به صورت زیر نوشته می شود:
𝑙

𝑥 72𝑥 2 24𝑥 𝑥 3 2𝑥 2
2𝐸𝐼0
= ∫ 𝐸𝐼0 ( 6 − 5 )( 3 − 2 + )𝑑𝑥 = 3
𝑙
𝑙
𝑙
𝑙
𝑙
𝑙5

𝑙

𝑥𝑑 ∫(𝐸𝐼𝑋2′′ )′′ 𝑋2

0

𝑙

= 𝑘22

0

𝑙

𝑥 𝑥 𝑥 3 2𝑥 2
𝑙
𝑚22 = ∫ 𝜌𝐴𝑋22 𝑑𝑥 = ∫ 𝑚0 ( 3 − 2 + )2 𝑑𝑥 = 𝑚0
𝑙 𝑙
𝑙
𝑙
280
0

𝑥 12𝑥 𝑥 3 2𝑥 2
2𝐸𝐼0
= 𝑥𝑑 ) ( 3 − 2 +
5
𝑙
𝑙
𝑙
𝑙
5𝑙 3

𝑙

0
𝑙

𝑘12 = ∫(𝐸𝐼𝑋1′′ )′′ 𝑋2 𝑑𝑥 = ∫ 𝐸𝐼0
0

0
𝑙

𝑙

𝑥 𝑥 𝑥2
𝑥 𝑥 3 2𝑥 2
𝑙
𝑚12 = ∫ 𝜌𝐴𝑋1 𝑋2 𝑑𝑥 = ∫ 𝑚0 ( 2 − + 1)( 3 − 2 + )𝑑𝑥 = 𝑚0
𝑙 𝑙
𝑙
𝑙
𝑙
𝑙
105
0

0

معادله فرکانس:
𝐸𝐼0 𝑚0 𝑙 2 2𝐸𝐼0 𝑚0 𝑙 2
2𝐸𝐼0 𝑚0 2 2
( 3 −
𝜔 )( 3 −
𝜔 )−( 3 −
𝜔 ) =0
𝑙
30
𝑙5
280
𝑙5
105
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و در نهایت فرکانس اساسی به صورت زیر خواهد بود:
𝐸 𝑏
√
𝜌𝑙 2 3

𝜔 = 5.319

5.319 𝐸𝐼0
√
𝑙2
𝑚0

یا

=𝜔

خوب است بدانیم که مقدار دقیق این فرکانس به صورت زیر نوشته میشود که اختالف ناچیزی
با نتیجه باال دارد:
𝐸 𝑏
√
𝜌𝑙 2 3

𝜔 = 5.315

مثال (:)3-3برای سازه شکل مقابل فرکانس مود اول و دوم ارتعاش آزاد را از طریق نوشتن
ماتریسهای جرم و سختی محاسبه کنید .ستونها دارای پای مفصلی هستند .سختی همه ستونها
معادل  EIفرض شود.

حل :ابتدا ماتریس سختی و جرم محاسبه میشود.برای یک ستون مفصلی سختی جانبی
است.
1 0
]
0 0.5

[𝑚 = 𝑀

−24
و]
24

𝐸𝐼 30
[ 𝐾 = ℎ3
−24

𝐼𝐸3
ℎ3
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𝐼𝐸−24

]
−24𝐸𝐼 2

) =0

ℎ3

𝑛− 𝑚2

ℎ3

𝑛− 0.5𝑚2

( − 0.5𝑚2𝑛 ) −

𝐼𝐸24

𝐼𝐸−24

ℎ3

ℎ3

𝐼𝐸24
ℎ3

𝐼𝐸30

( ) 𝑛− 𝑚2

𝐼𝐸30
ℎ3

ℎ3

[=

] 𝑛𝑀2

[𝐾 −

( → |𝐾 − 𝑀2𝑛 | = 0
𝐼𝐸

𝐼𝐸

) 22 = 𝑚ℎ3 (74.114و)→ 12 = 𝑚ℎ3 (3.886
مثال ( :)1-3برای سیستم خمشی شکل مقابل فرکانس ارتعاش آزاد را با استفاده از روش تقریبی
رایلی محاسبه کنید.
میله قائم دارای سختی خمشی و جرم است .فنرها با فاصله مساوی در ارتفاع قرار گرفتهاند.

حل :اگر فرض کنیم که تابع شکل به صورت زیر باشد ،داریم:
𝑥

𝐿(𝑥) = 1 − 𝐶𝑜𝑠 2
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در این صورت خواهیم داشت:
2

2

2

 (0) = 0و

𝐿

𝑁∑ ∫0 𝐸𝐼(𝑥)[′′] 𝑑𝑥 +
) 𝑗=1 𝐾𝑗 (𝑗 −𝑗−1
𝐿

𝑁∑ ∫0 𝑚(𝑥)[(𝑥)]2 𝑑𝑥 +
) 𝑗𝑗=1 𝑚𝑗 (

𝐿

𝐿

(𝐿) = 1

 (4) = 0.08و  (2) = 0.29و

𝑥

𝑛𝑖𝑆

= 2n

𝐿3

و  ( 4 ) = 0.62

𝐿2

𝐿2
2

𝑥
𝑠𝑜𝐶 ) (
𝐿2
𝐿2

= )𝑥( ′
= )𝑥( ′′

با فرض  𝐸Iو 𝑚 ثابت داریم:
𝐸𝐼4

2

𝑥

 2

𝐿

𝐿

∫0 𝐸𝐼(𝑥)[′′ ]2 𝑑𝑥 = 𝐸𝐼 ∫0 [(2𝐿) 𝐶𝑜𝑠 2𝐿] 𝑑𝑥 = 32𝐿3
𝑥 2

𝐿

𝐿

𝐿𝑚∫0 𝑚(𝑥)[(𝑥)]2 𝑑𝑥 = 𝑚 ∫0 [1 − 𝐶𝑜𝑠 2𝐿] 𝑑𝑥 = 0.2267
= 𝑘 {(0.08 − 0)2 + (0.29 − 0.08)2 + (0.62 − 0.29)2 +

2

𝑁∑
) 𝑗=1 𝐾𝑗 (𝑗 − 𝑗−1
𝑘(1 − 0.62)2 } = 0.3
𝐸𝐼4
𝑘+ 0.3
32𝐿3

𝐿𝑚0.2267

= 2n

مسئله ( :)8-3معادله الزم برای تعیین دقیق فرکانسهای طبیعی ارتعاش سازه طرهای شکل مقابل
را بدست آورید .تابع شکل مورد نظر در زیر داده شده است.
𝑥𝜆 𝜓 = 𝐵1 cos 𝜆𝑥 + 𝐵2 sin 𝜆𝑥 + 𝐵3 cosh 𝜆𝑥 + 𝐵4 sinh
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1

𝑚 4
)𝐼𝐸 (𝜔2

=λ

حل :تابع شکل داده شده است و الزم است چهار شرط مرزی برای محاسبه ضرایب  𝐵1تا 𝐵4

نوشته شود.
()1

𝑥 = 0 → 𝜓 = 0 ⇒ 𝐵1 + 𝐵3 = 0

()2

𝑥 = 0 → 𝜓′ = 0 ⇒ 𝐵2 + 𝐵4 = 0

()3

𝑥 = 𝐿 → 𝑀 = 0 ⇒ −𝐸𝐼𝜓" = 0

()4

𝑥 = 𝐿 → 𝑉 = 0 ⇒ −𝐸𝐼𝜓′′′ = 0

باتوجه به معادله  9داریم:
𝜆2 (−𝐵1 cos 𝜆𝑥 − 𝐵2 sin 𝜆𝑥 + 𝐵3 cosh 𝜆𝑥 + 𝐵4 sinh 𝜆𝑥) = 0
باتوجه به معادله  4داریم:
𝜆3 (𝐵1 cos 𝜆𝑥 − 𝐵2 cosh 𝜆𝑥 + 𝐵3 sinh 𝜆𝑥 + 𝐵4 cosh 𝜆𝑥) = 0
اگر  𝐵3و  𝐵4را از معادله باال با قرارگیری مقادیر مناسب حذف کنیم ،داریم:
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(cos 𝜆𝐿 + cosh 𝜆𝐿)𝐵1 + (sin 𝜆𝐿 + sinh 𝜆𝐿)𝐵2 = 0
(sin 𝜆𝐿 − sinh 𝜆𝐿)𝐵1 + (cos 𝜆𝐿 + cosh 𝜆𝐿)𝐵2 = 0
برای آنکه  𝐵1و  𝐵2جواب غیر صفر داشته باشند باید دترمینان ماتریس ضرایب آنها صفر باشد،
پس داریم:
(cos 𝜆𝐿 + cosh 𝜆𝐿)2 − (sin 𝜆𝐿 − sinh 𝜆𝐿)(sin 𝜆𝐿 + sinh 𝜆𝐿) = 0
جمله دوم در واقع به صورت  sin 𝜆𝐿2 − sinh 𝜆𝐿2نوشته میشود و در نهایت پس از ساده-
سازی به معادله زیر میرسیم:
2(1 + cos 𝜆𝐿 cosh 𝜆𝐿) = 0
1

از صورت مسئله داریم که

𝑚 4
)𝐼𝐸 (𝜔2

=  ، λبنابراین داریم:
1

=0

1

𝑚 4
] )𝐼𝐸 [cosh 𝐿 (𝜔2

+

𝑚 4
] )𝐼𝐸 [cos 𝐿 (𝜔2

معادله باال ،معادله فرکانس ارتعاش آزاد تیرهای طرهای است.
نكته  :1برای سایر تیرها معادله دیفرانسیل ارتعاش به صورت زیر خواهد بود:
1

1

𝑚 4

𝑚 4

→ 1 − cos 𝐿 (𝜔2 𝐸𝐼) cosh 𝐿 (𝜔2 𝐸𝐼) = 0

تیر دوسر گیردار

= 𝑛𝜔 →

تیر دو سر ساده

𝐼𝐸
𝑚
1

𝑚 4
} )𝐼𝐸 tanh {𝐿 (𝜔2

√

𝑛2 𝜋 2
𝐿2

1

=

𝑚 4
} ) 𝐼𝐸 tan {𝐿 (𝜔2

→

یک سر گیردار و یک سر
ساده
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نكته  :2در روابط باال ارتعاش عرضی تیر مورد نظر بوده است .اگر ارتعاش طولی تیر مورد نظر
باشد ،خواهیم داشت:

)𝑡𝜔 ) (𝐶 cos 𝜔𝑡 + 𝐷 sin

𝑥𝜔
𝑐𝑉

+ 𝐵 sin
𝐺

𝑥𝜔
𝑐𝑉

𝑢(𝑥. 𝑡) = (𝐴 cos

𝜌√ = 𝑠𝑉

,

𝐸

𝜌√ = 𝑐𝑉

نكته  :4در صورتی که بخواهیم اندرکنش خاک و سازه را وارد مسئله نماییم به جای تکیهگاه
گیردار متصل به زمین ،از فنرهای افقی و دورانی استفاده میشود .در این صورت باید از تابع شکلی
استفاده شود که تغییرمکان الزم را در محل اتصال سازه به زمین داشته باشد .بهعنوان مثال برای سازه
شکل زیر داریم:
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()1

𝜓 𝑥 = 0 → 𝐸𝐼𝜓′′′ = 𝐾ℎ
𝜓𝛿

()2

𝑥𝛿 𝜃𝐾𝑥 = 0 → 𝐸𝐼𝜓" = −

()3

 𝜓′ = 0و 𝑥 = 𝐿 → 𝜓 = 0

مسئله ( :)7-3برای کنسول شکل مقابل با فرض آن که مودهای ارتعاش دارای تابع شکل
کسینوسی باشند ،با درنظرگیری مود اول و دوم ارتعاش ،فرکانس ارتعاش آزاد را محاسبه کنید.
همچنین شکل مودها را بدست آورید.
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حل :برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد میتوان از روش تقریبی رایلی -ریتز استفاده کرد.
برای درآیههای ماتریس جرم و سختی داریم:
𝐻

𝑥𝑑)𝑥( 𝑗"𝜓)𝑥( 𝑖"𝜓 𝐼𝐸 𝐾𝑖𝑗 = ∫0
𝐻

𝑥𝑑)𝑥( 𝑗𝜓)𝑥( 𝑖𝜓 𝑚 𝑚𝑖𝑗 = ∫0
برای توابع شکل میتوانیم از روابط زیر استفاده کنیم:
𝑥𝜋

)𝐻 𝜓1 (𝑥) = 1 − cos( 2
𝑥 𝜋3

)𝐻 𝜓2 (𝑥) = 1 − cos( 2
ماتریس سختی به صورت زیر خواهد شد:
0
]
246.567
همچنین ماتریس جرم به صورت زیر بدست خواهد آمد:

3.044
0

[

𝐼𝐸
𝐻3

= ] ∗ 𝐾[
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][𝑀∗ ] = 𝑚𝐻 [0.228 0.575
0.575 1.924
برای آنکه فرکانس آزاد را محاسبه کنیم باید قرار دهیم:
|[𝐾 ∗ ] − 𝜔2 [𝑀∗ ]| = 0
بنابراین داریم:

|=0
2

𝐼𝐸

−0.757𝑀𝜔2
𝐼𝐸

246.567 𝐻 3 − 1.924𝑀𝜔2
𝐼𝐸

3.044 𝐻 3 − 0.228𝑀𝜔2
|
−0.575𝑀𝜔2

𝐼𝐸

⇒ 0.108(𝜔2 )2 − 62.066 (𝑀𝐻 3 ) 𝜔2 + 740.687 (𝑀𝐻 3 ) = 0
0.5

𝐼𝐸

𝐼𝐸

) ⇒ 𝜔12 = 12.142 (𝑀𝐻 3 ) ⇒ 𝜔1 = 3.49 (𝑚𝐻 4

0.5

𝐼𝐸

𝐼𝐸

) ⇒ 𝜔22 = 562.44 (𝑀𝐻 3 ) ⇒ 𝜔2 = 23.71 (𝑚𝐻 4
𝐻𝑚 = 𝑀

مقادیر  𝜔1و  𝜔2ی حل شده از حل باال اختالف بسیار کمی با حل دقیق دارند.
برای بدست آوردن شکل مودها خواهیم داشت:
برای مود اول ارتعاش داریم:
0.5

𝐼𝐸

) 𝜔1 = 3.49 (𝑀𝐻 4

𝜑11
𝐾[ ⇒
𝑀⏟−
⏟ 𝜔2 ] [𝜑 ] = 0
21

 | 132مبانی اندرکنش خاک و سازه

𝜑11
] [𝜑 ] = 0
21

𝐼𝐸

]𝑀) 3.044 𝐻 3 − [0.228(𝜔12

𝑀) −0.757(𝜔12
𝐼𝐸

𝑀) −0.575(𝜔12

𝑀) 246.567 𝐻 3 − 1.924(𝜔12

𝜑
−7.003 𝜑11
[]
] = 0 ⇒ 𝜑21 = 0.031
223.125 𝜑21
11

[

0.267
[⇒
−7.003

𝑥𝜋

]

)𝐻 1 − cos( 2
𝑥 𝜋3

)𝐻 1 − cos( 2

مسئله ( :)3-3مسئله قبل را با فرض تابع شکل

⇒ 𝜓(𝑥) = [1.00

[ ]0.031

𝑥 𝑛+1

)𝐻( = )𝑥( 𝑛𝜓 دوباره حل کنید.
𝑥 2

)𝐻( = )𝑥( 𝜓1

𝑥 3

)𝐻( = )𝑥( 𝜓2

4 6
]
6 12

1

|=0

− 6 𝑀𝜔2
1

− 7 𝑀𝜔2

𝐼𝐸6
𝐻3
𝐼𝐸12
𝐻3

1

1

1

6
]1

[51

7

6

∗

𝑀[
𝑀 = ]⏟

𝐼𝐸4

− 5 𝑀𝜔2

𝐻3

− 6 𝑀𝜔2

𝐻3

1

𝐼𝐸

∗
𝐾[
]⏟
[ = 𝐻3

𝐾|
𝑀 ⏟∗ − 𝜔2
𝐼𝐸⏟∗ | = 0 ⇒ |6
0.5

0.5

𝐼𝐸

) 𝜔1 = 3.53 (𝑚𝐻 4

𝐼𝐸

) 𝜔2 = 34.806 (𝑚𝐻 4
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جواب های این روش با حل دقیق برای مود اول اختالف کم و برای مود دوم اختالف زیادی
دارند.
نكته :برای تیرها فرکانس ارتعاش آزاد از رابطهی زیر قابل محاسبه است:

0.5

𝐼𝐸

) 𝜔𝑛 = 𝐶𝑛 (𝑚𝐻 4
𝐶𝑛 = (𝛼𝑛 𝐻)2

محاسبه 𝐻 𝑛𝛼 به روش تقریبی:
1

𝜋 ) (𝛼𝑛 𝐻) = (𝑛 −
2
روش دقیق:

1 + {[cos(𝛼𝑛 𝐻)][cosh(𝛼𝑛 𝐻)]} = 0

همچنین تابع )𝑥( 𝑛𝜓 به صورت زیر خواهد بود:
])𝐻 𝑛𝛼(𝜓𝑛 (𝑥) = [cosh(𝛼𝑛 𝐻) − cos(𝛼𝑛 𝐻)] − 𝛽𝑛 [sinh(𝛼𝑛 𝐻) − sin
که در آن از رابطه زیر بدست میآید:
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𝛽𝑛 =
n

cos(𝛼𝑛 𝐻)+cosh(𝛼𝑛 𝐻)
sin(𝛼𝑛 𝐻)+sinh(𝛼𝑛 𝐻)

Cn = (αn H)2

βn

1

3.5160

0.734096

2

22.0345

1.018466

3

61.6972

0.999225

4

120.0902

1.000033

5

199.8600

1.0000

Shape
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مسائل حل نشده فصل چهارم:
 .5برای سازه شکل مقابل فرکانس مود اول و
دوم ارتعاش آزاد را محاسبه کنید .ستونها
دارای پای گیردار هستند .سختی همه
ستونها معادل  EIفرض شود .نتیجه را با
پاسخ مثال ( )4-4مقایسه کنید.

 .7سازه مقابل ،لوله فوالدی با مقطع دایره
توخالی با قطر خارجی نیم متر و ضخامت
یک سانتیمتر است .اندرکنش خاک زیر پی
با فنر افقی به سختی  KGمدلسازی شده
است .بر اساس روش جرم پیوسته؛
الف) فرکانس ارتعاش آزاد سازه در دو
حالت با و بدون اثرات اندرکنش خاك-سازه
را محاسبه کنید.
ب)برای لحظه  t=5ثانیه ،تغییرمکان در سازه
را به ازای بار خارجی دینامیکی )P=80(sin 2t

محاسبه کنید .این بار بر حسب کیلونیوتن بوده و
به مدت دو دقیقه به صورت متمرکز در وسط
ارتفاعی سازه وارد می شود.
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KG = 1109 N-m , K1 = 1108 N-m
, E= 2107 N/m2
ج) با استفاده از یک نرم افزار مناسب برای
این سازه تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی انجام
دهید .پاسخ تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی را
با پاسخ سیستم واقعی مورد مقایسه قرار دهید.
 .9با استفاده از روش تقریبی رایلی –
ریتز فرکانس مود اول و مود دوم
ارتعاش سیستم مقابل را محاسبه
کنید .برای حل مسئله از تابع شکل
مناسب استفاده کنید.
ستون دارای سختی خمشی است و
سقف صلب فقط میتواند به صورت
افقی حرکت کند.
 .4با استفاده از روش گلرکین و با به
کارگیری تابع شکل کثیرالجمله
درجه  ،9فرکانس مودهای اول تا
سوم ارتعاش تیر داده شده را
محاسبه کنید.

فصل پنجم
اثر ساختگاه در تحليل لرزهاي سازهها
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 -1-1مقدمه
امواج لرزهای از نقطه ایجاد آنها تا برخورد به سازه مسیرهای متفاوتی را طی میکنند .در شکل
( )5-1سه مسیر متفاوت برای این امواج نشان داده شده است .در مسیر ( )5امواج با کاهش دامنه
مواجه هستند .این کاهش دامنه به دلیل آن است که هر چه امواج در مسیر خود پیشروی میکنند در
فضای بزرگتری پخش میشوند .با توجه به آنکه مقدار انرژی کُل تولید شده ثابت است ،دامنه امواج
با کاهش مواجه خواهد شد .محققین روابط مختلفی برای محاسبه کاهش شتاب در برابر فاصله ارائه
کردهاند .این روابط تحت عنوان "روابط کاهندگی) "(Attenuation Relationsشناخته میشوند و بر
اساس اندازهگیری شدت امواج در زلزلههای گذشته به صورت تجربی برای هر منطقه تعیین می-
گردند Douglas (2001) .تعداد زیادی از این روابط را در یک کتاب گردآوری کرده است .بحث
جامع این روابط در موضوع این نوشتار نیست و خوانندگان میتوانند به کتب لرزهخیزی و برآورد
خطر زلزله مراجعه نمایند.
در مسیر ( )7امواج هر چند مسیر کوتاهی را طی میکنند ،ولی با تغییرات قابل توجهی مواجه
هستند .این تغییرات تحت تأثیر جنس و هندسه الیههای خاک ،وجود و یا عدم وجود سازه و یا
شمع در الیه خاک و همچنین توپوگرافی سطح زمین ایجاد میگردد .بحث اصلی مورد نظر در فصل
حاضر به مسیر ( )7مربوط میشود که تحت عنوان "اثر ساختگاه ) "(Site Effectدر ادبیات فنی
مطرح میشود .در طول مسیر ( ،)9سازه امکان حرکت جانبی بیشتری دارد و لذا امواج لرزهای تقویت
شده و دامنه بزرگتری خواهند یافت .به دلیل آنکه سازه قید های جانبی کمتری نسبت به خاک
دارد ،امواج در مسیر ( )9دامنه ارتعاش باالتری نسبت به مسیر ( )7خواهند داشت.
در شکل( )7-1به طور دقیقتری مسیر امواج در اطراف سازه نمایش داده شده است .ارتعاش
سازه در اثر موج ( )9باعث میشود که سازه به حرکت درآمده و خود به عنوان یک منبع جدید برای
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تولید ارتعاش ،ایفای نقش نماید .امواج ( )4در اثر این پدیده به وجود خواهند آمد .این وضعیت
نمادی از اندرکنش اینرسیدار ( )Inercial Interactionمحسوب میشود .امواج ( )4پس از برخورد
با شالوده سازه به درون زمین انتشار مییابند و امواج ( )1را به وجود میآورند .با توجه به وجود
میرایی تابشی دامنه این امواج با دور شدن از پی کاهش مییابد.
نکته دیگری که در فصل حاضر مورد بحث واقع خواهد شد اثر وجود گروه شمع و همچنین اثر
شیب ساختگاه در اندرکنش خاک و سازه است .در واقع امواج ( )5وقتی به شیب برخورد میکنند،
دستهای جدید از امواج سطحی را ایجاد مینمایند که پاسخ لرزهای سازه را تحت تأثیر قرار خواهند
داد.

شکل ( :)5-1نحوه حرکت و انتقال امواج از مرکز زلزله تا سازه
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شکل ( :)7-1نحوه انتشار امواج در نزدیکی سازه (اثر ساختگاه)

 -2-1عوامل مؤثر بر پاسخ ساختگاه
بدون توجه به وجود سازه ،ویژگیهای ساختگاه تأثیر قابل مالحظهای بر تغییر دامنه ارتعاش
امواج در مسیر ( )7از شکل ( )5-1خواهند داشت .در واقع موج ورودی به ساختگاه در نقطه

A

دارای فرکانس مشخصی است ،اما همین موج وقتی در نقطه ( )7به پی سازه برخورد مینماید
مشخصات کامالً متفاوتی نسبت به نقطه  Aدارد .بنابراین شناخت ساختگاه به خودی خود حائز
اهمیت است .اصلیترین عواملی که فرکانس امواج لرزهای را در مسیر ( )7تحت تأثیر قرار میدهند
به صورت زیر هستند:
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توپوگرافی سطحی زمین (وجود پستی و بلندی در سطح زمین )



وجود شیب در مجاورت ساختگاه



مشخصات مکانیکی و جنس الیههای خاک



مشخصات هندسی الیههای خاک و ضخامت آبرفت



وجود سازه مدفون و گروه شمع در آبرفت

به طور قطع بررسی دقیق هر یک از عوامل ذکر شده نیاز به نوشتاری مستقل دارد .در اینجا به
منظور آشنایی با اثرات هر یک از این عوامل به اختصار برخی دستاوردهای محققین مرور میشود.

 -1-2-1اثرات توپوگرافی و مجاورت شیب
محققین زیادی اثر توپوگرافی سطحی زمین و همچنین اثر وجود شیب در آبرفت را به صورت
آزمایشگاهی ،صحرایی ،عددی و یا تحلیلی مورد بررسی قرار دادهاند .در این بند خالصه مهمترین
دستاوردهای محققین قبل در این زمینه در ادامه بیان شده و در پایان این فصل با شرح بیشتری
جزئیات نحوه تأثیر توپوگرافی بر پاسخ نقاط در سطح زمین ارائه میگردد.
 .5توپوگرافی زمین ،محتوای فرکانسی ،دامنه و مدت تداوم امواج لرزهای را تحت تاثیر
قرار میدهد.
 .7برآمدگیهای سطح زمین باعث تشدید و تولید امواج سطحی قوی در قلّهها و بازگشت
آنها به سوی مرکز تپه میگردند .میزان تشدید امواج تابع ارتفاع تپه و شیب آن است.
)(Narayan and Rao, 2003

 .9در برخی از زلزلههای گذشته دیده شده است که شدت خرابی ساختمانهای بناشده
بر باالی تپهها نسبت به ساختمانهای واقع شده بر دامنه همان تپه بیشتر است .شدت
زلزله در درّه به میزان یک تا دو مقیاس کمتر از نواحی اطراف آن است.
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 .4در شرایط مساوی ،ساختمانهایی که در مجاورت و یا بر روی شیبهای تند ساخته
شدهاند ،خسارت بیشتری نسبت به ساختمانهای بنا شده بر روی شیبهای مالیم
متحمل شدهاند .از سوی دیگر در یک شیب هر چه به انتهای پایینی شیب نزدیکتر
میشویم ،شدت خرابی کاهش یافته است.

 -2-2-1اثرات جنس الیههای ساختگاه
به طور کُلی هر چه جنس الیههای ساختگاه سختتر باشد ،پریود اساسی ساختگاه (پریودی که
در آن حداکثر شتاب در طیف پاسخ اتفاق میافتد) مقدار کمتری خواهد داشت .در شکل ()9-1
نمونه ای از مطالعات قدیمی در این زمینه نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود،
بیشترین پریود اساسی مربوط به الیههایی از جنس خاک رس نرم و ماسه است و کمترین پریود در
الیه سنگی دیده شده است .با این حال مقدار شتاب طیفی در الیههایی از جنس خاک سخت و
متراکم بیشترین مقدار را داشته است و حتی از شتاب طیفی الیه سنگی هم بیشتر است .به عبارت
دیگر تشدید امواج در خاک دانهای متراکم بیشتر از تشدید در خاک نرم رسی و همچنین در الیههای
سنگی بوده است.
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شکل ( :)9-1اثر جنس ساختگاه بر طیف پاسخ شتاب )Seed and Idriss (1969

 -2-2-1اثرات ضخامت الیه آبرفت
ضخامت الیه آبرفت به طور مستقیم بر فرکانس ارتعاش آزاد تأثیر میگذارد .در مباحث ژئوتکنیک
لرزهای نشان داده میشود که برای یک الیه آبرفتی همگن به ضخامت  Hپریود اساسی ارتعاش آزاد
آبرفت از رابطه زیر به دست
()5-1

میآید(Kramer, 1996) :
𝐻4
𝑠𝑉

=𝑇

که در آن 𝑠𝑉 سرعت عبور موج برشی از یک الیه آبرفت است .در عمل ضخامت الیه آبرفت در
طول حوضه آبریز متغیر است و به طور معمول از باال به پایین حوضه در حال افزایش است .نمونهای
از این آبرفتهای رودخانهای در شکل ( )4-1نمایش داده شده است .همانگونه که دیده میشود،
ضخامت آبرفت از صفر تا حدود  98متر در این حوضه متغیر است .بر همین اساس پریود ارتعاش
آزاد الیه خاک در هر مقطع یک مقدار خاص خواهد داشت که با سایر مقاطع تفاوت دارد .در باالی
این شکل پاسخ آبرفت مذکور به یک ارتعاش ناشی از زلزله مکزیکوسیتی در سال  5301نمایش
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داده شده است .همانگونه که دیده میشود برای همه مقاطع پریود شتاب حداکثر متناسب با پریود
محاسبه شده از رابطه ( )5-1است .با این حال حداکثر شتاب در نقاط مختلف مقادیر متفاوتی را
دارد .این عدد در رخنمون سنگی (خاک سخت سیمانته) دارای کمترین مقدار و برای نقطهای که
ضخامت آبرفت حدود  96متر است بیشترین مقدار را دارد.
خاطر نشان میگردد که این وضعیت مربوط به یک الیه از جنس رس نرم است .در صورتی که
الیه خاک از نوع خاک دانهای سخت و متراکم باشد ،سرعت موج برشی مقدار بزرگتری داشته و بر
این اساس پریود ارتعاش آزاد مقدار کمتری پیدا میکند .در چنین شرایطی ممکن است تشدید و
رخداد بیشترین شتاب طیفی در نقطهای دیگر از آبرفت و یا حتی در رخنمون سنگی باشد.

شکل ( :)4-1اثر عمق آبرفت (رس نرم) در ساختگاه بر طیف شتاب در زلزله مکزیکوسیتی سال 5301
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 -3-2-1اثرات وجود سازه و شمع در آبرفت
در شکل ( )1-1چند حالت مختلف برای یک ساختگاه تک الیه از آبرفت نرم نشان داده شده
است .پریود ارتعاش آبرفت در هر یک از حالتهای نشان داده شده چگونه محاسبه میشود؟ وجود
سازه به چه میزان ارتعاش آبرفت را تحت تأثیر قرار میدهد؟ آیا فرکانس ارتعاش شمع و آبرفت در
یک الیه آبرفتی یکسان است؟ به عبارت دیگر آیا شمع و آبرفت هر دو با یک فرکانس و دامنه
ارتعاش میکنند و یا دارای پاسخهای متفاوتی هستند؟ ارتعاش ساختمان بنا شده بر روی هر یک از
آبرفتهای نشان داده شده چه تفاوتی با ساختمان بنا شده بر روی سنگ بستر و یا ساختمان با پایه
گیردار دارد؟ این موارد سؤاالت اساسی در مبحث ارتعاش آبرفتهای دارای سازه است که در
سالهای اخیر در دست مطالعه محققین قرار گرفته است.
مرور مطالعات محققین گذشته نشان میدهد که وجود عناصری (همانند شمع ها) که موجب
تغییراتی در سختی زمین میگردند ،باعث تغییر در رفتار ارتعاشی آبرفتهای خاکی در آن ناحیه
میشوند .مسئله تأثیر وجود شمعها بر رفتار ارتعاشی یک الیه آبرفتی در تحقیقات محققین گذشته
کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،بنابراین تحقیقات بیشتر در این زمینه مورد نیاز است تا موضوع
از ابعاد دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد .بدین منظور سواالت جدیدی مطرح میگردد که پاسخ به
آنها میتواند در بررسی دقیق تر مسئله اندرکنش خاک شمع سازه راهگشا باشد:
 .5آیا برای آبرفتهایی که در آنها شمعگذاری شده است پریود ارتعاش آزاد به دلیل
سخت تر شدن خاک کمتر از پریود ارتعاش آزاد یک آبرفت خاکی بدون وجود شمع
است؟ آیا الزم است این موضوع در مراحل اولیه طراحی لرزهای سازهها مد نظر قرار
گیرد؟
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 .7آیا با اتکایی شدن شمعها ،اثرات وجود شمع بر تغییر پریود ارتعاش آبرفت خاکی
بیشتر میگردد؟ به عبارت دیگر پریود ارتعاش آزاد آبرفت با شمع اتکایی بیشتر است
و یا پریود ارتعاش آبرفت با شمعهای شناور؟
 .9افزایش تعداد شمعها چگونه بر پریود ارتعاش آبرفت خاکی تأثیرگذار است و آیا هر
چه تعداد شمعهای گروه بیشتر شوند پریود ارتعاش آبرفت خاکی تفاوت بیشتری
نسبت به حالت بدون شمع پیدا میکند؟
 .4آیا روش مستقیم تحلیل اندرکنش خاک و سازه راهکار مناسبی برای تحلیل لرزهای
سیستمهای شمع -خاک -سازه است و یا نتایج روش فنر معادل به واقعیت نزدیکتر
است؟ در روش مستقیم مقدار مشارکت جرم زمین در ارتعاش سیستم چگونه تعیین
میشود؟

شکل ( :)1-1چهار وضعیت متفاوت برای یک ساختگاه یک سازه
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 -4-1تحلیل یک بعدی الیههای خاک
در شکل ( )9-1یک آبرفت چند الیه و همچنین مدل اجزاء مجزای آن که مشتمل بر فنر ،میراگر
و جرمهای متمرکز است نمایش داده شده است .از آنجایی که حرکت افقی این آبرفت مدنظر است
سختی و میرایی فقط در جهت افقی مدلسازی شده است .یادآوری میگردد که جهت انتشار امواج
قائم ،و راستای تغییرمکان آنها افقی است (امواج برشی) .اگر تحریک ورودی به سنگ بستر از نوع
تغییرمکان باشد ،پاسخ آبرفت به این تحریک چگونه خواهد بود؟ تاریخچه تغییرمکان در سطح زمین
چگونه محاسبه خواهد شد؟ فرکانس ارتعاش آزاد سیستم چگونه محاسبه میگردد؟
برای این منظور باید معادله دیفرانسیل انتشار امواج یک بُعدی برای این سیستم نوشته شده و
حل شود .در نهایت پس از ارضای شرایط مرزی ،تابع انتقال تغییرمکان از سنگ بستر به سطح زمین
به دست خواهد آمد .از سوی دیگر میتوان با نوشتن معادله تعادل دینامیکی و به دست آوردن
ماتریسهای سختی ،میرایی و جرم و حل آن تابع انتقال را به دست آورد .در ادامه جزئیات معادالت
در هر یک از دو راهکار بیان میگردد .در اینجا مدل به صورت یک بعدی ارائه شده است و از
اثرات دوبعدی بودن آبرفت صرفنظر شده است.
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شکل ( :)9-1مقطع یک بُعدی از الیه خاک چند الیه و مدل تحلیلی ارتعاش افقی آن

 -1-4-1راهكار اول :معادله انتشار موج
تحلیل انتشار امواج در یک خاک چند الیه میتواند به صورت االستیک خطی ،ویسکو االستیک
و یا االستوپالستیک انجام شود .در اینجا به منظور آشنایی با روش حل اینگونه مسائل فقط تحلیل
االستیک خطی (بدون میرایی) بیان میگردد .سایر رفتارهای خاک به طور معمول برای تحلیل نیازمند
حل عددی هستند .معادله انتشار امواج برشی به صورت یک بُعدی برای الیه  jاز یک آبرفت چند
الیه به صورت زیر خواهد بود:
()2-5

2 uj
t2

1
2
s )j

= (v

2 uj
z2
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در این معادله 𝑗𝑠𝑉 سرعت موج برشی و  ujمقدار تغییرمکان در الیه  jاست .فرض کنید که تحریک
ورودی در سنگ بستر هارمونیک در جهت افقی بوده و به صورت  u = u0 eitنمایش داده شود،
که در آن  u0یک مقدار مشخص برای دامنه تغییرمکان در سنگ بستر است .در این صورت اگر تابع
تغییرمکان در هر نقطه به عمق  Zاز الیه  jدارای شکل نمایی باشد ،خواهیم داشت:
uj = 𝑢̅j eit

()3-5
با جایگذاری ( )9-1در ( )7-1خواهیم داشت:
()4-5

=0

2
̅j
𝑢2
s )j

+ (v

̅j
𝑢 2
z2

بگیریم که  𝑢̅jیک تابع هارمونیک به صورت زیر باشد:
()5-5

)𝑧



(𝑛𝑖𝑠 𝑗𝐵 𝑧) +

𝑗𝑠𝑉



(𝑢̅𝑗 = 𝐴𝑗 cos

𝑗𝑠𝑉

ثوابت  Ajو  Bjاز شرایط مرزی به دست خواهند آمد .در این صورت با جایگذاری معادله (-1
 )1در ( )4-1معادله جدیدی حاصل خواهد شد که ازحل آن مقدار تغییرمکان برای هر لحظه و در
هر نقطه به عمق  Zبه دست خواهد آمد .باید توجه شود که برای حل یک آبرفت  nالیه نیازمند 2n

شرط مرزی هستیم .برای به دست آوردن این تعداد معادله میتوانیم بنویسیم:
دسته اول شرایط مرزی :تغییرمکان در انتهای الیه باال
با ابتدای الیه پایینتر برابر است n-1( .شرط)
دسته دوم شرایط مرزی :تنش برشی در انتهای الیه
باال با ابتدای الیه پایینتر برابر است n-1( .شرط)

) 𝑢̅j (𝑧 = 0) = 𝑢̅j−1 (𝑧 = dj−1

) ̅j (𝑧 = 0) = ̅j−1 (𝑧 = dj−1
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عالوه بر دو دسته شرط باال میدانیم که تنش برشی در سطح زمین صفر است و تغییرمکان در
سنگ بستر هم یک مقدار معلوم دارد ( 7شرط جدید) .بنابراین در مجموع  2nشرط مرزی برای حل
معادله وجود دارد و مسئله به راحتی حل خواهد شد.

 -1-4-1راهكار دوم :معادله تعادل دینامیكی
در شکل ( )9-1مدل تحلیلی آبرفت چند الیه خاک نمایش داده شده است .این مدل مشابه مدل
جرم و فنر برای یک ساختمان چند طبقه است .در اینجا الزم است جرم و سختی هر الیه را محاسبه
کنیم .فرض کنید که جرم الیهها به صورت زیر در نقاط وسط الیه متمرکز شده باشد:

𝑚1 = 1 d1
𝑚2 = 2 d2
𝑚3 = 3 d3
𝑚n = n dn
بنابراین ماتریس جرم به صورت زیر خواهد بود:
0
0
0
0
] 𝑛𝑚

0
0
0
⋱
0

0
0
𝑚3
0
0

0
𝑚2
0
0
0

𝑚1
0
M= 0
0
[0
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برای پیدا کردن سختی هر الیه باید نیروی الزم برای ایجاد تغییرمکان واحد در جهت حرکت را
پیدا کنیم .اگر فرض کنیم که برای هر الیه ،تنش برشی از رابطه   = 𝐺به دست آید ،خواهیم
داشت:
𝑥
𝑗

𝑑 𝑗𝐺 =

𝑗𝑥𝑥𝑗−1 −
𝑗𝑑

𝑗𝐺 = 

𝐴  𝐹 = 𝐾(𝑥) , 𝐹 = از دیگرطرف
,
A=1
𝐺

𝑗𝑑 = 𝑗𝐾
𝑗

بنابراین سختی هر الیه از تقسیم مدول برشی بر ضخامت همان الیه به دست خواهد آمد .در
نهایت ماتریس سختی هم به صورت زیر نوشته میشود:
0
0
0
−𝐾𝑛−1
] 𝑛𝐾 𝐾𝑛−1 +

0
0
⋱
⋱
−𝐾𝑛−1

0
−𝐾2
𝐾2 + 𝐾3
⋱
0

−𝐾1
𝐾1 + 𝐾2
−𝐾2
0
0

𝐾1
−𝐾1
K= 0
0
[ 0

برای پیدا کردن مقدار تغییرمکانها در سطح زمین میتوان از معادله تعادل دینامیکی به صورت
زیر استفاده کرد:
𝑔̈𝑈]𝑇[𝑀𝑀𝑦̈ + 𝐶𝑦̇ + 𝐾𝑦 = 𝐹(𝑡) = −
که در آن ]𝑇[ بردار یکه تبدیل شکل ماتریس جرم به حالت برداری است و خواهیم داشت:
][T]𝑇 = [1, 1, 1, … 1
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اگر بخواهیم مسئله را در حوزه فرکانس حل کنیم و برای تحریک خارجی در سنگ بستر یک
تحریک هارمونیک در نظر بگیریم ،خواهیم داشت:
𝑡 ̅𝑔 ()𝑒 𝑖 
𝑈 = )𝑡( 𝑔𝑈
که در آن  فرکانس تحریک خارجی در سنگ بستر و 𝑔̅𝑈 مقدار دامنه آن است .میتوان فرض
کرد که  𝑈̅𝑔 = 1است ،در این صورت تغییرمکان به دستآمده در سطح زمین در واقع مقدار تشدید
تغییرمکان را نشان میدهد .با این فرض با مشتقگیری از رابطه قبل داریم:
𝑡 ̅𝑔 ()𝑒 𝑖  𝑡 = −2 𝑒 𝑖 
𝑈 𝑈̈𝑔 (𝑡) = −2

) 𝑡  𝑀𝑦̈ + 𝐶𝑦̇ + 𝐾𝑦 = −𝑀[𝑇](−2 𝑒 𝑖
حال فرض می کنیم که پاسخ تغییرمکان سیستم به صورت یک موج هارمونیک باشد .در این
صورت خواهیم داشت:
𝑦 = 𝑦̅𝑒 𝑖 𝑡  [−𝑀2 + 𝑖𝐶 + 𝐾]𝑦̅ = 𝑀[𝑇]2
از معادله باال مقدار ̅𝑦 به دست میآید .در مباحث ژئوتکنیک لرزهای نشان داده شده است که اگر
آبرفت فقط از یک الیه همگن به ضخامت 𝐻 و سرعت موج برشی 𝑠𝑣 تشکیل شده باشد ،در این
صورت پریود ارتعاش آزاد به صورت زیر محاسبه خواهد شد:
𝐻4
𝑠𝑣

=𝑇

اثر ساختگاه در تحلیل لرزهای سازهها | 181

 -3-1تأثیر توپوگرافی شیب بر پاسخ نقاط در سطح زمین
سطح زمین اغلب دارای پستی و بلندیهای طبیعی و یا دستساز است .این پستی و بلندیها
پاسخ نقاط سطحی در اثر ارتعاش سنگ بستر را تحت تأثیر قرار میدهند .تپهها و درهها نمونههایی
طبیعی و گودبرداری سازهها نمونه دستساز این پستی و بلندیها هستند .در شکل ( )6-1قرارگیری
سازه در مجاورت گودبرداری عمیق باعث شده است که پاسخ لرزهای نقاط مجاور گود متفاوت از
شرایط معمول گردد.
نتایج مطالعات حاکی از آن است که پاسخ دینامیکی سطح آزاد و سیستم خاک و سازه به شدت
تحت تأثیر شکل توپوگرافی ،محل قرارگیری سازه در مجاورت شیب (فاصله سازه از لبه شیب)،
زاویه و ارتفاع شیب ،فرکانس تحریک ورودی ،عمق سنگ بستر ،خصوصیات رفتار غیرخطی و
مشخصات خاک محل ساختگاه (پالستیسیته ،مدول برشی ،مدول بالک ،زاویه اصطکاک داخلی و
چسبندگی) است.
اثر شیب در مقایسه با توپوگرافیهای تپهای و درهایشکل کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته
است ،با این حال در برخی از زلزلههای گذشته سازههای مجاور لبه شیب به نسبت مناطق دورتر
خسارت بیشتری دیدهاند ( .)Gazetas et al, 2002از زلزلههای مخربی که تأثیر این نوع توپوگرافی
در آنها مشهود بوده است میتوان

به،Whittier Narrows 1987 ، Canal Beagle Chile 1985

 Aegion Greece 1995و  AthensGreece 1999اشاره نمود.
اساس مطالعات انجام شده توسط محققین قبل در این زمینه بر استفاده از تئوری انتشار امواج
استوار شده است .زیرا محققین عامل اصلی ایجاد مؤلفه جابهجایی قائم و بزرگنمایی حرکات سطحی
را انعکاس امواج برخورد کرده به شیب میدانند .در شکل ( )0-1به صورت شماتیک امواج ایجاد
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شده در محیط مذکور نشان داده شده است .همانگونه که دیده میشود ،امواج قائم ) (SVپس از
برخورد با سطح زمین یک مؤلفه جدید ایجاد مینمایند که رفتار لرزهای شیب تحت تأثیر قرار
میدهد.

شکل ( :)6-1قرارگیری سازه در مجاورت گودبرداری عمیق پاسخ لرزهای آن را متفاوت از شرایط معمول
خواهد کرد
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شکل ( :)0-1امواج ایجاد شده در محیط خاک بر اثر حضور شیب Bouckovalas and
)Papadimitriou (2005

) Gazetas et al. (2002به منظور بررسی تأثیر توپوگرافی شیب بر محتوای فرکانسی تحریک
ورودی ،طیف پاسخ یک و دو بعدی که به ترتیب بیانگر عدم حضور شیب و با درنظرگیری شیب
است را بررسی نمودند .حاصل این بررسی برای دو زلزله  Cholameو  Temblorدر شکل ()3-1
ارائه شده است .این نتایج به خوبی تأثیر شیب بر مقدار بزرگنمایی پاسخ سطح زمین و تغییرات
محتوای فرکانسی شتاب در سطح زمین را نشان میدهند.
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شکل ( :)3-1طیف پاسخ یک بعدی (بدون شیب) و دو بعدی (با حضور شیب) و تحریک ورودی برای دو
زلزله مختلف

 -1-3-1پارامترهای مؤثر بر رفتار شیب
نتایج مطالعات محققین گذشته اغلب حاکی از بزرگنمایی حرکت افقی و قائم در تاج شیب و
کاهش حرکت در پاشنه شیب است .میزان این بزرگنمایی و نیز پاسخ لرزهای شیب به پارامترهای
گوناگونی وابسته است که در ادامه به بررسی آن پرداخته میشود.
نتایج مطالعات ) Bouckovalas and Papadimitriou (2005نشان میدهد که تغییرات شتاب افقی
حرکت سطح زمین در مجاورت تاج شیب به شدت با فاصله از تاج نوسان میکند .نتایج مطالعه
) Gazetas et al. (2002نشان میدهد که تأثیر توپوگرافی دو بعدی برای شیب مورد مطالعه ،فقط تا
فاصله  18متری از لبه تاج شیب قابل توجه است .در شکل ( )58-1به منظور درک مسأله نتایج یکی
از آنالیزها ارائه شده است .در این شکل رکورد تاریخچه زمانی شتاب در دو نقطه به فاصله  58و
 718متری از تاج شیب محاسبه شده و با رکورد تحریک ورودی در بستر مقایسه شده است.
همانگونه که دیده میشود ،دامنه شتاب در نقاط  Aو  Bمقادیر متفاوتی دارد.
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شکل ( :)58-1تأثیر شیب بر بزرگنمایی پاسخ سطح زمین )(Gazetas et al., 2002

در شکل ( )55-1سه ناحیه مختلف در اطراف شیب نمایش داده شده است .خالصه نتایج حاصل
از مطالعات محققین گذشته نشان میدهد که در ناحیهAبزرگنمایی حرکت سطح زمین به صورت
نامنظم است و بیشترین بزرگنمایی در فاصله  0.2λ0از رأس شیب رخ میدهد ،که در آن  λ0طول
موج غالب تحریک در سنگ بستر است .حداکثر بزرگنمایی حدود  7برابر است و عوامل زیادی
مانند زاویه شیب ،فرکانس تحریک ،تعداد سیکل تحریک ،ارتفاع شیب ،ضخامت الیه خاک و  ...در
میزان بزرگنمایی مؤثر هستند .همچنین در ناحیه  Bدر نقاط نزدیک به راس شیب شاهد بزرگنمایی
حرکت افقی هستیم و با نزدیک شدن به پاشنه شیب دامنه حرکات نسبت به سطح آزاد کاهش
مییابد .هر چه زاویه شیب تندتر باشد این تغییرات شدیدتر خواهد بود .در ناحیه  Cدر نزدیکی
پاشنه شیب تحریکات افقی نسبت به سطح آزاد کاهش یافته و با فاصله گرفتن از آن حرکات بزرگتر
شده و به حرکت سطح آزاد نزدیک میشوند .برای مؤلفه قائم حرکت این روند برعکس است.
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در صورت وجود سازه بر لبه شیب (ناحیه  ،)Aپاسخ شتاب افقی و قائم در زیر سازه کاهش
یافته و در منطقه بین سازه و تاج شیب افزایش مییابد.

شکل ( :)55-1بررسی پاسخ لرزهای سه ناحیه مختلف در نزدیکی شیب

سایر نتایج مطالعات محققین به شرح زیر است:


براساس مطالعات ) Assimaki et al. (2005برای تحریک ورودی مشخص و ثابت،
بزرگنمایی ناشی از توپوگرافی با افزایش ارتفاع شیب افزایش مییابد.



مطالعات ) Rizzitano et al. (2014و ) Dhakal (2004بر این نکته تأکید دارند که با
افزایش زاویه شیب با محور افقی میزان پاسخها در تاج افزایش مییابد و در حالت
قائم حداکثر پاسخ اتفاق خواهد افتاد.



بر اساس مطالعات) Assimaki et al. (2005تأثیر حضور سازه در تغییر الگوی
بزرگنمایی پاسخ در مجاورت شیب در نسبت امپدانسهای باال قابل توجه است .در
اینجا منظور از امپدانس حاصلضرب دانسیته در سرعت موج برشی ) (Vsاست.



براساس مطالعات ) Assimaki et al. (2007نتایج آنالیزهای غیرخطی رفتار متفاوتی را
نسبت به آنالیز االستیک نشان میدهند.
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مطالعات ) Dhakal (2004نشان میدهد که افزایش مدول برشی باعث کاهندگی
تأثیرات شیب میشود و مدول بالک بعد از حد آستانهای باعث کاهندگی اثرات
توپوگرافی شیب میشود که این تابعی از زاویه شیب ،ارتفاع شیب و فرکانس تحریک
است .به عبارت دیگر هر چه محیط خاکی سختتر (مدول برشی باالتر) باشد ،اثرات
توپوگرافی کمتر خواهد بود.



نتایج نشان میدهد که انتشار یا انکسار امواج لرزه ای به وسیله توپوگرافی وابسته به
فرکانس تحریک ورودی است و مکان رخ دادن ماکزیمم مقدار شتاب افقی در پشت
شیب به وسیله طول موج غالب کنترل میشود ( ،(x=0.2λ0که xفاصله از تاج شیب
است .مقدار شتاب در این مکان وابسته به فرکانس مرکزی تحریک است به طوریکه
با افزایش فرکانس تحریک مقدار شتاب به صورت خطی افزایش مییابد.

(Assimaki

)et al.,2005



) Rizzitano et al. (2014مقایسهای بین حالت پاسخ شتاب در دو حالت سنگ بستر
ارتجاعی و نیمه بینهایت انجام داده اند .نتایج آنها نشان میدهد که حضور سنگ بستر
ارتجاعی به صورت قابل توجهی باعث افزایش شتاب در سطح مجاور شیب میشود.
میزان افزایش در این حالت تحت تأثیر هر دو عامل توپوگرافی شیب و اختالف سختی
خاک با سنگ بستر خواهد بود .ممکن است اثر اختالف سختی الیهها بسیار بیشتر از
اثر هندسه شیب باشد.

 -2-3-1نظرات استاندارد  2322زلزله ایران
آئین نامه  7088زلزله ایران (ویرایش چهارم) در یک بند کوتاه بزرگنمایی ناشی از توپوگرافی را
مورد توجه قرار داده است .بر اساس این آئین نامه در طراحی لرزهای شیبها و طراحی سازههای
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واقع بر شیب و یا نزدیک آنها باید نیروی لرزهای در ضریب بزرگنمایی توپوگرافی ( )STضرب
گردد .همچنین در تحلیل پایداری شیبها الزم است ضریب شبه استاتیکی زلزله ( )Khدر  STضرب
گردد.حداقل مقادیر ضریب بزرگنمایی توپوگرافی در جدول ( )5-1ارائه گردیده است .این ضریب
فقط در یکسوم باالیی ارتفاع شیبها اعمال میگردد .قابل ذکر است که این بند از آئیننامه 7088
مشابه نظر آئیننامه اروپایی  (EN 1998-1:2004)EC8است.
جدول ( :)1-1ضرایب بزرگنمایی ناشی از توپوگرافی بر اساس آئین نامه  2322زلزله ایران
ST

میانگین زاویه شیب
( )بر حسب درجه

≥ 1.2

> 15

≥ 1.2

 15تا 30

≥ 1.4

> 30

شکل شیب
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مسائل حل نشده فصل پنجم:
مسئله ( :)1-1فرکانس ارتعاش آزاد آبرفت دو الیه شکل زیر را با استفاده از معادله انتشار موج
در محیط یک بعدی محاسبه کنید.

مسئله ( :)2-1مسئله قبل را با استفاده از معادلسازی الیهها با فنر و جرمهای متمرکز دوباره
حل کنید و نتیجه را با حل روش قبل مقایسه کنید.
مسئله ( :)4-1بررسی کنید که اگر با استفاده از روشهای بهسازی خاک ،مدول االستیسیته در
 58متر باالیی آبرفت زیر دو برابر شود ،فرکانس ارتعاش آزاد آن چه تغییری خواهد کرد.
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فصل ششم
روش مستقيم تحليل اندركنش خاك و سازه
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 -1-8مقدمه
روش مستقیم یکی از روشهای معمول در تحلیل لرزهای سازهها با درنظرگیری اندرکنش خاک
و سازه است .در واقع در این روش اندرکنش سینماتیک و اندرکنش اینرسیدار از همدیگر جدا
نمیشوند و اثرات ارتعاش سازه و ساختگاه بر همدیگر به طور مستقیم در معادالت تعادل دینامیکی
دیده میشوند .بنابراین تحریک ورودی در مرز پایین مدل اعمال میشود و امواج آن پس از طی
کردن آبرفت وارد سازه میشوند .سپس سازه به ارتعاش در میآید و امواج جدید لرزهای از سازه به
سوی ساختگاه انتشار پیدا میکنند .در برخی نوشتارهای جدید از روش مستقیم تحت عنوان مدل
پیوسته ( )continuum modelیاد شده است)Rahmani et al., 2016( .
تحلیل مستقیم اندرکنش خاک و سازه به طور معمول توسط نرمافزار انجام میشود و تحلیل
دستی آن کاری دشوار و وقتگیر است .بر همین اساس انتخاب نرمافزار مناسب برای تحلیل از
اهمیت باالیی برخوردار است .عالوه بر این ،اصلیترین عواملی که در صحت نتایج یک تحلیل
اندرکنش خاک و سازه به روش مستقیم نقش دارند به قرار زیر هستند:


الف) ابعاد مدل هندسی ساختگاه و ابعاد المانها



ب) نوع مرزهای انتخاب شده برای تحلیل دینامیکی



ج) تعریف مناسب المان فصل مشترک بین سازه و خاک



د) انتخاب مدل رفتاری مناسب برای بیان رفتار دینامیکی خاک



ه) انتخاب تحریک لرزهای مناسب برای تحلیل

بخش قابل توجهی از مطالب مربوط به عناوین ذکر شده اختصاص به تحلیل اندرکنش ندارد و
در تمام تحلیلهای دینامیکی اجزاء محدود کاربرد دارد .با این حال در این نوشتار تالش شده است
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که نکات مربوط به هر یک از عوامل مذکور با توجه به مسائل کاربردی ژئوتکنیک لرزهای مورد
بحث واقع شود .در هر صورت نگارندگان روش مستقیم را به عنوان دقیقترین روش نمیشناسند،
زیرا همان طور که در ادامه خواهد آمد نتایج این روش به شدت تحت تأثیر عواملی است که در
برخی موارد بهینهسازی آنها دشوار و یا غیرممکن است.

 -2-8ابعاد هندسی مدل
در تحلیلهای استاتیکی هر چه ابعاد هندسه مدل درنظر گرفتهشده برای آبرفت و ساختگاه زیر
سازه بزرگتر باشد ،نتیجه تحلیل دقیقتر است .با این حال زمان تحلیل و حجم خروجیها هم افزایش
مییابد .این مسئله در تحلیلهای دینامیکی صادق نیست .یعنی افزایش ابعاد مدل موجب دقیقشدن
نتایج و خروجیها نمیشود .در واقع ابعاد مدل در یک تحلیل دینامیکی باید از حداقلهای مورد نیاز
برای تحلیل استاتیکی بزرگتر باشد ،ولی این مسئله که به چه میزان بزرگتر کافی خواهد بود ،بسیار
مبهم است و نتایج را هم تحت تأثیر خواهد گذاشت.
در شکل ( ) 1-6سازه بنا شده بر روی یک آبرفت به ضخامت  Hنمایش داده شده است .برای
انتخاب ابعاد مدل استاتیکی سه معیار وجود دارد:

شکل ( :)5-9ابعاد هندسی مدل در تحلیل اندرکنش خاک و سازه به روش مستقیم
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الف) مرزهای کناری باید به حدی بزرگ باشند که گوه گسیختگی احتمالی در حالت
حدی در درون آن قرار گیرد.



ب) مرزهای کناری باید به حدی بزرگ باشند که حباب تنش را به طور کامل در درون
خود قرار دهند و تنش در کف مدل ناشی از بار سازه ،کمتر از ده درصد تنش در زیر
پی باشد.



ج) مرز زیرین باید در عمقی قرار گیرد که سختی خاک الیه زیرین به نسبت سختی
الیه های باالیی از مقدار باالیی برخوردار باشد( .سنگ بستر مهندسی)

مرز الزم برای تحلیل دینامیکی باید از مرز تحلیل استاتیکی وسیعتر باشد ،ولی اگر خیلی بزرگ
در نظرگرفته شود ،دو اشکال زیر به وجود خواهد آمد:
 )5فرکانس ارتعاش آزاد سیستم تحت تأثیر فرکانس ارتعاش آزاد آبرفت است .از طرف
دیگر با افزایش ضخامت الیه آبرفت فرکانس ارتعاش آزاد آن به طور مستقیم کاهش
خواهد یافت .بنابراین افزایش ضخامت آبرفت باعث میگردد که فرکانس سیستم خاک
 سازه کاهش یافته و تشدید در فرکانس کمتری رخ دهد. )7هر چه ابعاد آبرفت بزرگتر گردد ماتریس جرم زمین در برابر ماتریس جرم سازه بزرگتر
خواهد بود و نقش مهمتری در تحلیل ایفا مینماید .به طوری که اگر ابعاد زمین بزرگتر
از سازه باشد ،فرکانس ارتعاش سازه همان فرکانس ارتعاش یک آبرفت ساده خواهد
بود.
در مجموع معیارهای زیر به عنوان توصیه اولیه در انتخاب ابعاد مدل برای تحلیل دینامیکی به
روش مستقیم پیشنهاد میگردد:
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الف) عرض مدل ) (Bدر محدوده  9تا  1برابر بعد سازه ) (Dاز هر طرف در نظر گرفته
شود .حد پایینتر برای محیط با میرایی باال و حد باالتر برای محیط با میرایی کم توصیه
میشود.



ب) در تحلیل دینامیکی ساختمانهای قرار گرفته بر روی آبرفت خاکی ،عمق آبرفت
حداقل  98متر در نظر گرفته شود.



ج) بهتر است عمق آبرفت تا جایی ادامه یابد که سختی الیههای زیرین حداقل 58
برابر سختی الیه سطحی آبرفت باشد.



د) بهتر است عمق آبرفت در مدل هندسی تا الیهای ادامه یابد که سرعت موج برشی
در آن بیش از  618متر بر ثانیه باشد.



ه) در سازههای الغر که نسبت  h/Dدر آنها باالتر از معمول است ،عرض مدل بزرگتر
از مقدار بیان شده در بند (الف) خواهد بود.



و) در مواردی که تونل و یا سازه مدفون در درون آبرفت وجود دارد ،مرزهای مدل
حداقل  1برابر بُعد سازه مدفون از آن فاصله داشته باشد( .شکل )7-9

شکل ( :)7-9ابعاد هندسی مدل در تحلیل اندرکنش خاک با تونل ،ساختمان و دیوار حائل
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 -4-8ابعاد و تعداد المانها در شبكه اجزاء محدود
هر چه ابعاد المانها ریزتر شود ،تعداد آنها بیشتر شده و نتیجه تحلیل دقیقتر خواهد بود .با این
حال وقتی تعداد المانها از حد خاصی بیشتر میشود ،زمان الزم برای تحلیل به شدت افزایش یافته
و حجم خروجیها هم در حدی است که حافظه رایانههای معمولی فقط با ذخیره نتایج چند تحلیل
دینامیکی پُر خواهد شد .با وجود رایانههای امروزی به طور معمول برای یک تحلیل دینامیکی مناسب
که بین  58تا  78هزار المان دارد ،زمان تحلیل آن کمتر از چهار ساعت است .حجم خروجیها برای
یک تحلیل هم در حدود  78مگابایت خواهد شد .نکته حائز اهمیت آن است که ابعاد المان باید
متناسب با طول موج امواج لرزهای باشد و اگر المان ابعاد بزرگی داشته باشد نمیتواند تغییرات یک
موج را در خود ببیند.
به عبارت دیگر ابعاد المانها باید آنگونه انتخاب شوند که امواج زلزله بتوانند از المانها عبور
کنند و در اصطالح فیلتر نشوند .در این راستا فرکانس امواج ورودی و ویژگیهای سرعت امواج در
محیط نقش تعیینکنندهای خواهند داشت.
به طور کلی برای انتقال مناسب امواج دینامیکی در شبکه المانهای مدل ،ابعاد تمامی المانها
باید حداقل بین یک هشتم تا یک دهم طول موج زلزله باشد

(:)Lysmer and Kuhlemeyer, 1973
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در این رابطه  λطول موج مؤلفهای از امواج زلزله است که دارای بیشترین فرکانس است V .و
 fmaxنیز به ترتیب سرعت امواج در مدل و حداکثر فرکانس حاصل از زلزله هستند .سرعت امواج
از روابط معمول دینامیک خاک قابل محاسبه است.
برای تعیین حداکثر فرکانس زلزله میتوان از طیف فوریه دامنه تاریخچه شتاب زلزله استفاده
نمود .درصورتیکه مقدار فرکانس حداکثر زلزله زیاد باشد مقدار  λبسیار کوچک محاسبه خواهد شد.
در این حالت نیاز به مدلی با ابعاد المانهای بسیار ریز خواهد بود .در نتیجه زمان محاسبات و حافظه
مورد نیاز برای انجام آن به میزان قابل توجهی افزایش مییابد .لذا با توجه به اینکه در اکثر مواقع
فرکانسهای باالی زلزله اثر کمتری در بوجود آمدن نیروهای زلزله دارند ،میتوان جهت ساخت مدل
با المانهای درشتتر ،تاریخچه زلزله را فیلتر و فرکانسهای باالی آن را حذف و از تاریخچه زلزله
فیلتر شده در تحلیل دینامیکی استفاده کرد( .نشریه )5937 ،974

 -3-8انواع مرزها در تحلیل دینامیكی
مرزها نقش مهمی در دقت تحلیل دینامیکی دارند .در واقع مرزها نظیر یک بارگذاری بر مدل
وارد میشوند و ممکن است برخی از امواج ،تنشها و یا تغییرشکلها را مستهلک کرده و یا تشدید
نمایند.
چالش اصلی در تعریف شرایط مرزی در یک تحلیل دینامیکی ،مدلسازی شرایط بینهایت دور
به منظور حذف اثر انعکاس امواج از مرزها به داخل مدل است .به طور معمول چهار نوع مرز در
تحلیل دینامیکی اندرکنش دینامیکی خاک و سازه کاربرد دارد:


مرز ساده و یا بسته )(Fixed or primary boundaries
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مرز جاذب انرژی )(Absorbant, viscous or quiet boundaries



مرز میدان آزاد )(Free field boundaries



مرز نیمه بینهایت )(Semi infinit element

الف) مرز ساده :مرزهای ساده همان مرزهایی هستند که در تحلیل استاتیکی مورد استفاده واقع
میشوند .در این مرزها یک نقطه از المان در یک و یا چند جهت بسته میشود .در واقع تغییرمکان
و یا چرخش در نقطه مذکور صفر خواهد بود و تنش بیشترین مقدار خود را خواهد داشت .وقتی
تحریک ورودی در جهت افقی است مرزهای چپ و راست سیستم در جهت افقی باز و در جهت
قائم بسته میشوند .این در حالی است که در تحلیلهای استاتیکی چنین مرزهایی در جهت افقی
بسته و در جهت قائم باز خواهند بود.
در شرایطی که فاصله مرزها از سازه زیاد است ،استفاده از این مرزها تاحدودی قابل قبول خواهد
بود .با این حال مشکالت افزایش ماتریس جرم زمین و بازگشت امواج به درون محیط را به دنبال
خواهد داشت .در مجموع استفاده از این مرز چندان توصیه نمیشود.
ب) مرز جاذب انرژی :مرز جاذب متشکل از یک سری میراگر است که به صورت مماس و
عمود بر مرز قرار میگیرند .این میراگرها از بازگشت امواج به درون محیط جلوگیری مینمایند و یا
این که درصدی از انرژی امواج را کاهش داده و درصد دیگری را به درون محیط برمیگردانند .در
شکل ( )9-9نمونه یک مرز جاذب انرژی نمایش داده شده است .مقادیر  𝐶sو  𝐶pاز روابط زیر به
دست میآیند:
()2-6

𝐶s = Vs A , 𝐶p = Vp A
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در این روابط  دانسیته محیط𝑉s ،و  𝑉pسرعت موج برشی و فشاری در محیط و  Aسطح مقطع
اختصاص یافته به نقطهای است که میراگر به آن متصل است .این مرزها برای امواج حجمی (فشاری
یا برشی) که با زاویه برخوردی بزرگتر از  98درجه اعمال میشوند بسیار مؤثر هستند ،ولی برای
امواج با زوایای کمتر از  98درجه و یا امواج سطحی ،جذب انرژی کمتری داشته و در واقع کارایی
چندانی ندارند .با توجه به اینکه خصوصیات این مرزها مستقل از فرکانس است میتوان از آنها
عالوه بر امواج هارمونیک ،برای جذب امواج غیر هارمونیک نیز استفاده نمود .در صورتیکه منبع
انرژی دینامیکی در داخل شبکه مدل قرار داشته باشد (مانند مدلسازی ژنراتورها) ،استفاده از مرزهای
جاذب انرژی مناسب است .ولی درصورتیکه منبع دینامیکی مانند امواج زلزله از مرزهای پایینی وارد
شبکه شوند مرزهای جاذب انرژی باعث خروج انرژی از مرزها شده و انرژی موج در مرزهای
کناری کم خواهدشد .در این شرایط بهتر است از مرزهای میدان آزاد که در ادامه بیان میشود در
کنارههای مدل استفاده نمود( .نشریه )5937 ،974
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شکل ( :)9-9مرز جاذب انرژی (ویسکوز) در حالت دوبعدی و جزئیات برای به کارگیری در سه جهت
متعامد

ج) مرز میدان آزاد :وقتی فاصله مرزها از سازه زیاد میشود و به میدان دور نزدیک میشویم،
در واقع ارتعاش سازه تأثیری بر مرز نمیگذارد و پاسخ لرزهای مرز همان پاسخ میدان آزاد است که
از تحلیل ساختگاه به دست میآید .بنابراین میتوان از یک تحلیل یک بُعدی و یا دوبُعدی ساختگاه
مقادیر تنشها و تغییرشکلها را به دست آورد و همان مقادیر را به عنوان شرایط مرزی به مدل
اعمال کرد .این مرزها به عنوان مرز میدان آزاد شناخته میشوند در برخی از نرمافزارها به صورت
ساده در حالت یک بُعدی تعریف شدهاند.
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شکل ( :)4-9نمایش سه بعدی محدوده میدان نزدیک و میدان دور برای یک سازه

شکل ( :)1-9استفاده از مرز میدان آزاد برای تحلیل دینامیکی یک سد بتنی

مرز میدان آزاد شامل یک ستون یک بعدی با عرض واحد است که رفتار یک محیط نیمه بینهایت
را شبیهسازی میکند .ارتفاع ناحیة آزاد برابر با طول مرزهای جانبی است که به  nالمان مطابق با
شبکة المانها تفکیک میشود .در مرزهای میدان آزاد ،مرزهای کناری شبکه اصلی توسط میراگرهای
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ویسکوز که یک مرز جاذب انرژی را شبیهسازی میکنند به شبکه ناحیه آزاد متصل میگردند .این
مرزها قادرند این امکان را فراهم سازند تا امواج بدون تحمل تغییری در مرز به سمت باال منتشر
شوند .در صورتی که شبکة اصلی یکنواخت بوده و هیچ سازة سطحی وجود نداشته باشد ،میراگرهای
افقی به کار نمیافتند چرا که شبکة ناحیة آزاد همان حرکت را به شبکة اصلی وارد میکند .ولی اگر
حرکت شبکة اصلی متفاوت از حرکت ناحیة آزاد باشد ،آنگاه میراگرها عمل میکنند تا انرژی را به
همان روشی که مرزهای ویسکوز عمل میکنند ،جذب کنند( .نشریه )5937 ،974
عرفانی و همکاران ( )5931برای مدلسازی شرایط بینهایت دور جهت جلوگیری از انعکاس
امواج از مرزهای مدل از مرز میدان آزاد استفاده کردهاند .به این صورت که یک محیط یک بعدی به
عرض واحد در انتهای مدل درنظر گرفته شده و محاسبات یک بعدی آنها به موازات شبکه اصلی
تحت همان تحریک انجام شده است .سپس پاسخ این محیط یک بعدی به عنوان رفتار محیط
بینهایت دور به مرزهای مدل اصلی اعمال شده است .همانطور که در شکل ( )9-9به صورت
شماتیک نشان داده شده است ،مرزهای جانبی مدل اصلی توسط میراگرهای ویسکوز به شبکه میدان
آزاد متصل شده که نیروهای زیر از شبکه میدان آزاد به مرزهای مدل اصلی اعمال میشود
).(Tabatabaiefar and Fatahi, 2014
()3-6
()4-6

𝑚Fx= - [ ρCp (V
𝑓𝑓- V
𝑓𝑓) - σ
] ΔSy
𝑥
𝑥
𝑥𝑥
𝑚

𝑓𝑓Fy= - [ρCs (V 𝑦 - V
𝑓𝑓) - σ
] ΔSy
𝑦
𝑦𝑥

در این روابط  دانسیته محیط 𝑐s ،و  𝑐pسرعت موج برشی و فشاری در محیط هستند .همچنین
 Fxو  Fyنیروهای اعمال شده از شبکه میدان آزاد به مرزهای محیط اصلی مدل در جهت افقی و
𝑓𝑓 Vسرعت
𝑓𝑓 Vو
قائم V𝑚𝑥 ،و 𝑦𝑚 Vسرعت در جهت افقی و قائم در نقاط مرزهای شبکه اصلی،
𝑦
𝑥
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𝑓𝑓 σتنش
𝑓𝑓 σتنش افقی میانگین در مرز میدان آزاد،
در جهت افقی و قائم در مرز شبکه میدان آزاد،
𝑦𝑥
𝑥𝑥
برشی میانگین در مرز میدان آزاد و  ΔSyمتوسط سایز ناحیه قائم در نقاط شبکه مرزی است.

شکل ( :)9-9شبیهسازی مرزهای جانبی برای مطالعه اثر شیب بر پاسخ سازه (عرفانی و همکاران )5931

د) مرز نیمه بینهایت :مرزهای نیمه بینهایت در واقع المانهایی با توابع شکل خاص هستند
که آنها را قادر میسازد نوعی میدان دور را مدلسازی نمایند .استفاده از المانهای نیمهبینهایت در
مرزهای جانبی مدل سبب میشود موج پس از رسیدن به آنها به محیط مجازی بینهایت دور هدایت
شود .در واقع استفاده از المانهای نیمه بینهایت منجر به کاهش محدوده مدلسازی شده و حجم
محاسبات را به طور قابل مالحظهای کاهش میدهد .اما در عین حال به واسطه برخی مشکالت
عددی این المانها الزم است در استفاده از آنها با احتیاط برخورد شود .این المانها همچنین نمی-
توانند در مرز پایینی مدل قرار گیرند چرا که بارگذاری زلزله را با اشکال مواجه میسازند( .نشریه
)5937 ،974
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در تحلیلهای اندرکنش آب و سازه و همچنین اندرکنش آب  -خاک و سازه که در فصلهای
بعدی این نوشتار مورد بحث واقع شدهاست ،از مرزهای دیگری نیز استفاده میشود که از جمله آن
ها میتوان به مرز انتقالدهنده ) (Transmitting boundaryاشاره کرد.

 -1-8المان فصل مشترک
المان فصل مشترک برای بیان نحوه اتصال دو بخش نامتجانس مورد استفاده قرار میگیرد .به
عنوان مث ال نحوه اتصال بین شمع و خاک اطراف ،اتصال بین پی گسترده ساختمان و خاک زیر آن،
اتصال بین المان خاک مسلح و محیط اطراف آن ،و بسیاری موارد دیگر توسط المان فصل مشترک
) (Interface Elementsمدلسازی میگردد .خصوصیات مکانیکی مرز بین خاک و سازه مشابه هیچ
یک از دو جزء خاک و سازه نیست .برای شبیهسازی این واقعیت مرز بین دو محیط به طور مستقل
مدل شده و خصوصیات ویژهای به آن اختصاص مییابد .عالوه بر المان فصل مشترک ،اسامی دیگری
برای این دسته المانها به کار برده شده است که میتوان به المان اتصال) ،(Contact Elementsالمان
درز) (Joint Elementsو یا المان فنر)(Spring Elementsاشاره کرد.
در هر صورت ،این المانها میتواند رفتار واقعی سطح بین دو محیط را تا حدودی شبیهسازی
کنند و برای تحلیل دقیق اندرکنش خاک و سازه نیز الزم است بین این دو محیط از المانهای فصل
مشترک استفاده شود .در شکل ( )6-9دو نمونه ساده از این المانها نشان داده شده است .با این
حال ،تعیین خصوصیات دقیق صفحه فصل مشترک کار دشواری است .در سادهترین حالت ،این مرز
میتواند فقط شامل فنرهای نرمال باشد ،با این حال ترکیب فنرهای مماسی و نرمال با قابلیت سختی
متفاوت برای کشش و فشار به واقعیت نزدیکتر است.
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شکل ( :)6-9شکل راست :اتصال ساده فونداسیون به زمین با فنر نرمال  ،شکل چپ :اتصال نقطه به صفحه

المانهای فصل مشترک از لحاظ شیوه اتصال به انواع مختلفی تقسیم میشوند؛ المانهای نقطه
به نقطه ،خط به خط ،صفحه به صفحه ،نقطه به خط ،نقطه به صفحه و خط به صفحه از این گروه
هستند .برخی از المانها برای صفحه فصل مشترک ضخامت درنظر میگیرند و برخی درنظر نمی-
گیرند .عالوه بر موارد یاد شده ،المان فصل مشترک میتواند برای مدلسازی فضای خالی بین دو
محیط هم به کار گرفته شود .در این حالت به آن المان فاصله ) (Gap Elementگویند .در برخی
نرمافزارها ترکیب المانهای فصل مشترک و المانهای فاصله نیز به عنوان المان اتصال در نظر گرفته
شده است.
نمونه نشان داده شده در شکل ( 6-9راست) یک فنر ساده است که در هر نقطه یک درجه آزادی
دارد .این فنر فقط در جهت عمود بر صفحه فصل مشترک عمل میکند .اگر به این اتصال فنر افقی
هم اضافه شود ،تنشهای مماسی بین دو سطح نیز از این طریق به هم منتقل خواهند شد .در نرمافزار
 ANSYSالمان  CONTACT12در حالت دوبعدی و المان  CONTACT52در حالت سهبُعدی قادر
به شبیهسازی این وضعیت در صفحه فصل مشترک هستند .اگر بخواهیم فنر رفتار غیرخطی داشته
باشد ،یا اینکه در کشش و فشار رفتار متمایزی داشته باشد ،باید از المانهای فنر غیرخطی استفاده
کنیم .به عنوان مثال در نرمافزار  ANSYSالمان  Combin39که در شکل ( )0-9نمایش داده شده
است ،دارای چنین خصوصیتی است.
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از سوی دیگر در یک مدلسازی کامل نمیتوان رفتار فصل مشترک را فقط با فنرهای مماسی و
عمودی شبیهسازی نمود .در چنین شرایطی عالوه بر المان فنر و المان فاصله به طور معمول المانهای
دیگر از قبیل میراگر ) ،(Damperلغزنده ) (Sliderو حتی المان جرم متمرکز نیز مورد نیاز است .در
شکل ( )3-9یک المان ترکیبی نشان داده شده است که در هر نقطه خود فقط یک درجه آزادی دارد،
ولی در درون خود ترکیبی از المانهای مختلف را جای داده است.

شکل ( :)0-9المان اتصال از نوع فنر غیرخطی (  )Combin39در نرمافزار ANSYS

شکل ( :)3-9المان اتصال از نوع ترکیب کامل ()Combin40در نرمافزار انسیس
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نکته قابل توجه در استفاده از المان فصل مشترک تعریف مناسب ضریب سختی فنر و میرایی
المان میراگر است .برای این منظور استفاده از دادههای صحرایی و آزمایشگاه به عنوان راهکار اول و
استفاده از روابط تجربی به عنوان راهکار دوم مطرح میگردد .در ارتباط با راهکار دوم ،استفاده از
روابط تجربی مدول عکسالعمل بستر و یا سختی استاتیکی پی قابل ذکر است .در شکل ()58-9
برای فصل مشترک بین دیوار حائل بتنی و خاک پشت آن از یک المان ساده که فقط نیروهای عمود
بر فصل مشترک را انتقال میدهد ،استفاده شده است Maleki and Mahjoubi (2010) .در این
مدلسازی سختی فنرهای فصلمشترک را به صورت غیرخطی فرض کرده و از رابطه زیر که توسط
) Scott (1973ارائه شده است ،مقدار آن را محاسبه کردهاند:
()5-6

𝐺z
𝐻

𝑘s = cz

در این رابطه  𝐺zمدول برشی خاک در عمق  zو 𝐻 ارتفاع دیوار است .همچنین  czضریبی
است که برخی محققین برای شرایط خاصی عدد  5/91را برای آن مناسب دانستهاند.

شکل ( :)58-9استفاده از المان فصل مشترک ساده (لینک) در اتصال دیوار حائل به خاک پشت آن

در نرمافزار  FLACالمانهای فصل مشترک به دو دسته فصل مشترک مصنوعی و فصل مشترک
واقعی تقسیم میشوند .در فصل مشترک مصنوعی امکان لغزش المانهای دو طرف اتصال بر روی
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همدیگر و یا جدا شدن آنها از همدیگر وجود ندارد .در واقع گرهها به هم چسبیدهاند .فصل مشترک
مصنوعی برای اتصال هندسی دو شبکه غیر هم اندازه به همدیگر کاربرد دارد (شکل  .)55-9بر این
اساس خصوصیات مصالح برای المانهای دو طرف فصل مشترک معموالً یکسان است والمانها از
یک جنس هستند .در واقع چون ابعاد المانها در دو طرف اتصال متفاوت بوده ،نقاط شبکه آنها بر
هم منطبق نبوده است و لذا برای ایجاد این انطباق از المان فصل مشترک مصنوعی استفاده شده است.
فنرهای این المان میتواند در دو جهت مماس و عمود بر صفحه اتصال قرار گیرند .توصیه آن
است که مقدار سختی مماسی (  )k sو عمودی (  )k nاز رابطه زیر محاسبه شود:

)Itasca (2005

4

()9-9

)𝐺 (𝐾 +
3
{ k n = k s = 10 × max
}
Zmin

در رابطه باال  Kو  Gبه ترتیب مدول بالک و مدول برشی خاک هستند .همچنین  Zminاندازه
کوچکترین بُعد المان در مجاورت المان فصل مشترک و در جهت عمود بر صفحه اتصال است.
توصیف این پارامتر در شکل ( )3-9نشان داده شده است .عبارت  maxدر رابطه ( )9-9از آن جهت
نوشته شده است که ممکن است مصالح مختلفی در طول المان اتصال وجود داشته باشند ،در این
صورت باید مدول مصالحی به کار گرفته شود که در نهایت عبارت داخل دو ابرو } { حداکثر گردد.
) Itasca (2005پذیرفته است که المان فصل مشترک مصنوعی برای حالتی که خصوصیات مصالح
دو طرف اتصال متفاوت است نیز استفاده شود و نقش یک فصل مشترک واقعی را ایفا نماید .هر
چند که در هر صورت امکان لغزش و جداشدگی برای این المان وجود نخواهد داشت .در این
شرایط این المان بر روی طرف با سختی کمتر قرار میگیرد.
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شکل ( )55-9تعریف 𝒏𝒊𝒎𝐙 در رابطه ( )9-9ارائهشده توسط )Itasca (2005

در یک فصل مشترک واقعی امکان جداشدن دو سطح از همدیگر و یا لغزش بین آنها وجود
دارد .بر این اساس برای درز بین دو سطح مقاومت اصطکاکی ،چسبندگی و یا مقاومت کششی باید
اختصاص یابد .در این حالت ،برای سختی فنرها همچنان رابطه ( )9-9میتواند به کار گرفته شود.
جزئیات بیشتر در این مورد را میتوان در ) Itasca (2005مالحظه نمود.
در نرمافزار  Abaqusهم قابلیتهای مناسبی برای تعریف المان فصل مشترک وجود دارد .در
شکل ( )57-9نمونه المان فصل مشترک در این نرمافزار ارائه شده است .المان نشان داده شده فقط
قابلیت انتقال سختی محوری ،میرایی محوری و ایجاد فاصله بین دو نقطه را دارا است .باید اذعان
گردد که این نرمافزار از قابلیتهای فراوانی در تعریف اتصال بین دو محیط برخوردار است و در
حالت کُلی قادر است تمام اتفاقات در مرز دو محیط را مدلسازی کند .در شکل ( )59-9یک مدل
مفهومی از المانهای فصل مشترک معرفی شده توسط نرمافزار  Abaqusارائه شده است .همانگونه
که مشاهده میشود این مدل یک المان ترکیبی است که قابلیت مدلسازی سختی ،میرایی ،تسلیم و
فاصله در صفحه اتصال را دارد .عالوه بر این با درنظرگیری یک لغزشگر ) (Sliderبرای آن امکان
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تعریف گسیختگی هم به وجود آمده است .جزئیات المانهای دیگر را میتوان در راهنمای این
نرمافزار مالحظه کرد.

شکل ( )57-9المان ( AXIALیک نمونه مورد استفاده در نرم افزار  Abaqusبرای بیان فصل مشترک)

شکل ( )59-9یک مدل مفهومی از المانهای فصل مشترک ارائه شده توسط نرمافزارAbaqus, ( Abaqus
)2011
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 -8-8مدل رفتاری خاک در تحلیل دینامیكی
رفتار خاک در تحلیلهای اندرکنش خاک و سازه برای حل تحلیلی به طور معمول خطی فرض
میشود .با این حال در حل عددی که روش مستقیم اغلب بر این اساس انجام میگردد ،میتوان
رفتار خاک را به سه روش مدلسازی کرد:


رفتار االستیک خطی



رفتار معادل خطی



رفتار غیر خطی

در روشهای االستیک خطی ،مقدار مدول برشی و میرایی مصالح در طول تحلیل ثابت است.
این رفتارتنها در شرایطی که کرنشهای ایجاد شده در محیط کوچک باشند قابل استفاده است .رفتار
واقعی تنش-کرنش برشی مصالح ژئوتکنیک یک رفتار غیرخطی است .بنابراین با توجه به این رفتار
غیر خطی ،مقدار مدول برشی و میرایی در طول یک زلزله ثابت نبوده و بسته به مقدار کرنشهای
برشی ایجاد شده در خاک تغییر میکنند .بدین ترتیب به منظور افزایش دقت تحلیل دینامیکی خطی
الزم است اثر کلیه پارامترهای مؤثر بر مدول برشی و میرایی ،از جمله تاریخچه کرنش برشی در
تخمین این پارامترها لحاظ گردد به نحویکه بتوان مقادیر مدول برشی و میرایی منتخب برای هریک
از مصالح بدنه سازه را با تقریب مناسبی معادل متوسط مدول برشی و میرایی مصالح در طول زلزله
دانست .این روش نسبتاً ساده تحلیل دینامیکی روش معادل خطی نامیده میشود .مراحل تحلیل
دینامیکی به روش معادل خطی در نشریه  974ارائه شده است و در اینجا از ذکر آن خودداری
میگردد.
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در واقع در روشهای معادل خطی ابتدا یک تحلیل خطی با مدول و میرایی اولیه انجام میشود،
سپس بر اساس مقدار کرنش هر بخش از سیستم مقدار مناسبی برای مدول برشی و میرایی آن برآورد
میگردد .همانگونه که در فصل دوم بیان گردید ،برخی آییننامههای موجود برای تحلیل اندرکنش
خاک و سازه پیشنهاد نمودهاند که مدول برشی خاک متناسب با سطح کرنش و یا شتاب زلزله انتخاب
گردد.
در نهایت در تحلیلهای غیرخطی ،معادالت دینامیکی به صورت مزدوج حل شده و رفتار خاک
هم به طور کامل غیرخطی منظور میشود .قابل ذکر است در صورتی که محاسبه دقیق افزایش فشار
آب حفرهای در حین زلزله مورد نظر باشد ،تنها تحلیلهای دینامیکی غیرخطی قادر به انجام آن
خواهند بود.

 -7-8مدلسازی میرایی در تحلیلهای دینامیكی
با انتشار موج در درون یک محیط ژئوتکنیکی به تدریج از انرژی آن کاسته شده و به عبارتی
میرا میگردد .این میرایی از یک سو ناشی از وسیعشدن محیط انتشار موج است که باعث کاهش
دامنه آن میگردد (میرایی هندسی) و از سوی دیگر ناشی از کاهش انرژی امواج برای غلبه بر
اصطکاک بین ذرات و پیدایش کرنشهای پالستیک است (میرای داخلی) .بر همین اساس میرایی به
دو دسته تقسیم میشود:


میرایی هندسی ،یا تشعشعی )(Radiation/ Geometrical Damping



میرایی داخلی ،هیسترزیس ،یا مصالح )(Internal/ Hystersis /Material Damping
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میرایی در سازه چندان تابع فرکانس بارگذاری و یا سطح کرنش نیست و تقریباً ثابت است .بر
همین اساس در بسیاری از تحلیلهای دینامیکی نسبت میرایی سازه ثابت و معادل  1درصد در نظر
گرفته میشود .با این حال میرایی خاک کامالً تحت تأثیر مقدار کرنش برشی آن است و با افزایش
کرنش برشی میرایی مصالح خاکی هم افزایش مییابد .از سوی دیگر محققین نشان دادهاند که
فرکانس بارگذاری هم اثر قابل توجهی بر میرایی خاک دارد .از این دیدگاه روشهای بیان میرایی
سازهها به سه دسته تقسیم میشوند:


میرایی ثابت (مستقل از فرکانس بارگذاری و کرنش مصالح)



میرایی تابع فرکانس (میرایی رایلی)



میرایی تابع مقدار کرنش برشی (میرایی غیرخطی)

در مورد میرایی ثابت و میرایی غیرخطی در کتب دینامیک خاک به تفصیل مطالبی ارائه شده
است و لذا در این نوشتار به آن پرداخته نمیشود .میرایی رایلی 5مرسومترین نوع میرایی مکانیکی
است که در تحلیلهای دینامیکی به کارگرفته میشود .به طور کلی در برنامههایی که در حوزة

زمان7

عمل میکنند ،معموالً جهت فراهم کردن میرایی که تقریباً مستقل از فرکانس است ،از میرایی رایلی
استفاده میشود .اگرچه بنا به تعریف ،میرایی رایلی خود وابسته به فرکانس است ولی میتوان
پارامترهای آن را در محدودهای استفاده کرد که اثرات وابستگی به فرکانس تا حد امکان کاهش یابد.
در این روش ماتریس میرایی به صورت رابطه زیر بیان میشوند:

C  M   K
5Rayleigh
7Time domain
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در این رابطه  Cماتریس میرایی و  Mماتریس جرم و  Kماتریس سختی است  .و  نیز ضرائب
ثابت میرایی متناسب با جرم و سختی هستند .برای یک سیستم با چند درجة آزادی در هر مود نوسانی
با فرکانس  ،iنسبت میرایی ( )iدر آن مود نوسانی را میتوان به صورت زیر محاسبه نمود:
1 
)  i
2 i

( i 



   2  2i i

در شکل ( )54-9تغییرات نسبت میرایی ( )iبه میرایی حداقل ( )minدر برابر فرکانس ،نشان
داده شده است .در این شکل سه منحنی ارائه شده است .دو منحنی نشان دهنده اثرات مؤلفههای
سختی و جرم بر میرایی به تنهایی بوده و منحنی سوم اثرات توأم این دو مؤلفه را نشان میدهد.
همانطور که در این شکل مشاهده میشود در محدودة فرکانس دورانی کم ،میرایی متناسب با جرم
غالب است در حالیکه در فرکانس دورانی زیاد ،میرایی متناسب با سختی غالب خواهد بود.

شکل( :)54-9تغییرات نسبت میرایی اصالح شده با فرکانس زاویهای
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با توجه به آنکه میرایی ذاتی مستقل از فرکانس است میتوان دامنه فرکانسهای ارائه شده را
طوری تعریف کرد که میرایی عمالٌ ثابت بماند .برای اینکار میتوان از بازه پایینی منحنی میرایی
رایلی که در آن مقدار میرایی نسبتاٌ ثابت است استفاده کرد .این محدوده با مختصات زیر همراه
خواهد بود

):(Itasca, 2000
1
2

)  min  (  .
1
2


)


(  min 

بنابراین درصورت معلوم بودن میرایی و فرکانس مورد نظر میتوان پارامترهای میرایی رایلی را
به صورت زیر محاسبه نمود:
   min . min

 min
)
min

( 

در نهایت فرکانسی که در آن میرایی تقریباً ثابت است به صورت زیر تعیین میشود:
1
 min
2

f min 

باید توجه داشت که در فرکانسی معادل فرکانس کمینه ( ،)fminمیرایی متناسب با جرم و میرایی
متناسب با سختی ،تقریباً هر کدام نیمی از میرایی کل را فراهم میکنند .بنابراین به طور خالصه جهت
محاسبه ضرایب میرایی رایلی در ابتدا الزم است نسبت میرایی مصالح ( )minبا استفاده از نتایج
آزمایشهای آزمایشگاهی نظیر سه محوری تناوبی تعیین گردد .برای این منظور میتوان از منحنیهای
افزایش میرایی نسبت به کرنش برشی استفاده کرد.
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در مورد انتخاب دو فرکانس برای محاسبه ضرایب میرایی رایلی ،نظریات مختلفی وجود دارد.
در بسیاری از موارد فرکانس مود اول و دوم ارتعاش سازه برای این منظور مناسب است .مطابق نظر
نشریه  )5937( 974بهتر است ترکیبی از فرکانس موج ورودی و فرکانس مودهای طبیعی سیستم
مورد توجه قرار گیرد که با قضاوت مهندسی بین فرکانس غالب زلزله و فرکانسهای طبیعی اصلی
سازه انتخاب میگردد .بر اساس پیشنهاد) Kwok et al. (2007برای سازهها بر الیه خاک بهتر است
فرکانس مود اول الیه و  1برابر آن استفاده شود .عالوه بر این ) Zerwer et al (2002پیشنهاد کرده
است که فرکانس مود اول ارتعاش سیستم و فرکانس بار وارد بر آن برای محاسبه ضرایب میرایی
رایلی انتخاب شود.

فصل هفتم
روش فنر و ميراگر معادل
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 -1-7مقدمه:
در روش مستقیم با وجود این که اثر جرم زمین در تحلیل وارد میشود ،اما به طور دقیق میزان
مشارکت جرم خاک در تحلیل مشخص نیست .به عبارت دیگر با درنظرگیری هر مقدار از جرم
زمین ،جواب خاصی به دست خواهد آمد که با درصدهای دیگر متفاوت خواهد بود .در شکل (-6
 )5پاسخ شتاب در یک نقطه از سازه با تغییر موقعیت مرزها نشان داده شده است .کدام مرز بیانگر
پاسخ واقعی سازه است؟ تاکنون جواب دقیقی برای این سؤال ارائه نشده است.

شکل ( :)5-6سه مرز مختلف برای تحلیل دینامیکی به روش مستقیم در برابر روش فنر و میراگر معادل

در تحلیلهای استاتیکی هر چه مرز دورتر درنظر گرفته شود ،پاسخها واقعیتر خواهند بود .ولی
در تحلیل دینامیکی به علت آنکه فرکانس ارتعاش آزاد سیستم تحت تأثیر هندسه آن است ،با دورتر
شدن مرزها پاسخها اغلب همگرا نخواهند شد .برای آنکه مشکل یادشده تاحدودی برطرف گردد،
سه راه حل توسط محققین پیشنهاد شده است:


الف) استفاده از فرض زمین بدون جرم ()Mass Less Foundation



ب) استفاده از مرزهای جاذب انرژی
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ج) استفاده از روش فنر و میراگر معادل

همانگونه که در تصویر سمت راست شکل ( )5-6نشان داده شده است ،در روش فنر و میراگر
معادل هندسه زمین حذف شده و میرایی و سختی آن از توابع خاصی استخراج شده و به صورت
متمرکز در زیر پی قرار میگیرد .هرچند روش فنر معادل هم جواب دقیقی از مسئله به دست نخواهد
داد ،با این حال این سوال که بین مرزهای  Aو  Bو  Cکدامیک را باید انتخاب کرد ،دیگر وجود
ندارد .در این فصل به صورت دقیقتر نحوه محاسبه سختی و میرایی برای استفاده در روش فنر و
میراگر معادل تشریح میشود.
سختی و میرایی مورد استفاده در روش فنر و میراگر معادل برای پیهای بدون وزن دایرهای
صلب به راحتی از تحلیل نیم فضای االستیک به دست میآید .برای انواع دیگر پیها ،همانند انواع
مستطیلی و مربعی ،توابع امپدانس با معادل سازی پی به صورت دایره به شکل تقریبی بهدست میآید
و یا این که به طور مستقیم از نمودارهای مربوط به آن استخراج میگردد.
قابل ذکر است که مقادیر سختی و میرایی در روش زیرسازه ،که در فصلهای بعدی تشریح
میشود ،وابسته به فرکانس است .این وابستگی به فرکانس استفاده از روش زیر سازه را در برخی
موارد دشوار نموده وفرآیند حل مسئله را طوالنی میکند .به همین دلیل استفاده از توابع امپدانس
مستقل از فرکانس که در روش فنر و میراگر معادل مرسوم است ،کاربرد فراوانی یافته است .در این
حالت مقادیر توابع امپدانس در فرکانس های بسیار نزدیک به صفر در تحلیل اندرکنش خاک و سازه
مورد استفاده قرار میگیرند .استفاده از این روش به دو دلیل مورد استقبال قرار گرفته است .نخست
اینکه این روش تحلیل در دامنه زمان را ممکن میکند و دیگر آنکه شبیهسازی خاک با فنر و میراگر
به کمک این روش میسر میشود .در واقع در این روش به جای زمین و پی مجموعهای از فنرها و
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میراگرها قرار میگیرند و مدلسازی انعطافپذیری تکیهگاهها بدین صورت ممکن میشود .با وجود
این که در این روش جرم زمین دیده نشده است ،با این حال در بسیاری از موارد نتایج واقع بینانهای
ارائه میدهد.
قابل ذکر است که سختی مستقل از فرکانس ،که در فرکانس نزدیک به صفر به دست میآید ،در
اصطالح سختی استاتیکی نامیده میشود .در مقابل ،سختی وابسته به فرکانس را سختی دینامیکی
میگویند .در شکل ( )7-6مفهوم امپدانس پی ) 𝑧𝐶 (𝐾̅𝑧 + 𝑖و سختی دینامیکی ) 𝑧̅𝐾( نشان داده شده
است.

𝑲( و سختی دینامیکی ) 𝒛 ̅
شکل ( :)7-6مفهوم امپدانس پی) 𝒛𝑪̅ 𝒛 + 𝒊
𝑲(
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 -2-7روابط سختی استاتیكی و میرایی پی
در شکل ( )9-6یک پی به شکل بلوک بتنی صلب در شرایط سه بعدی نشان داده شده است.
پاسخ این پی به بارهای دینامیکی فقط تحت تأثیر مشخصات زمین زیر پی است .مشابه هر جرم
صلب ،چنین پیهایی دارای شش درجه آزادی شامل سه درجه آزادی انتقالی و سه درجه آزادی
دورانی هستند .برای این پی ،در روش فنر و میراگر معادل به ازای هر درجه آزادی یک فنر و یک
میراگر وجود خواهد داشت که در اصطالح به آن سختی و میرایی پی میگویند.

شکل( :)9-6پی بلوکی صلب با شش درجه آزادی )(Gazetas,1991

در شکل ( )4-6مقطع دو بعدی چهار نمونه از پیهای تحت ارتعاش نمایش داده شده است.
محققین زیادی بر اساس تئوری االستیسیته روابطی ساده برای محاسبه سختی و میرایی پی ارائه
نموده اند .این روابط مستقل از فرکانس هستند و سختی و میرایی آنها در مدلسازی به جای زمین
زیر پی قرار میگیرند .در واقع سختی استاتیکی پی و میرایی هندسی پی جایگزین زمین زیر پی
خواهند بود که از سیستم حذف شده است .از آنجایی که پی شرایط مختلفی خواهد داشت ،این
روابط نیز در گروههای زیر طبقهبندی شدهاند:
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 )5روابط برای پیهای سطحی دایرهای
 )7روابط برای پیهای سطحی غیر دایرهای
 )9روابط برای پیهای مدفون
 )4روابط برای پیهای قرار گرفته بر الیه خاک با ضخامت محدود
در ادامه برخی روابط مشهور برای هر یک از گروههای باال ارائه میگردد .با این حال تأکید
میگردد که جداول و نمودارهای ارائه شده در این نوشتار فقط برای آشنایی خواننده با این دسته از
مستندات علمی ارائه شده است و در مواردی که الزم است موضوع خاصی مورد تحقیق واقع شود،
بهتر است خواننده محترم از مراجع اصلی جداول و منحنیهای به روز را استخراج نموده و استفاده
نماید.

شکل( :)4-6مقطع چهار نوع مختلف پی تحت ارتعاش قائم ،افقی و دورانی )(Mylonakis et al., 2006
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 -1-2-7روابط برای پی سطحی دایرهای
برای پی صلب بدون جرم و دایرهای به شعاع  rبر روی نیم فضای االستیک ،سختی استاتیکی
و میرایی هندسی در درجات آزادی مختلف به صورت زیر توصیه شده است:

(Lysmer and

)Richart, 1966

()1-7

;

8Gr3
)3(1−μ

= ; k φ = 5.3Gr 3 ; K θ

8Gr
2−μ

4Gr

= ; Kh

1−μ

0.56Gr2
)(2−μ

()2-7

; Vs r 2 ; Cφ = 0.8Vs r 4

4.6
2−μ

= Vs r 2 ; Ch
Vs r 3

= K θh

3

1−μ
0.4

2−μ

= Kv

= Cv

= Cθh

در این روابط ،زیرنویسهای  𝜑 , 𝜃 , h , Vبه ترتیب نمایانگر جهتهای قائم ،افقی ،چرخشی
و پیچشی هستند .همچنین  ،Vsسرعت موج برشی و  ،Gمدول برشی است 𝜇 .نسبت پواسون است
و به طور معمول میتوان آن را معادل یک سوم در نظر گرفت .همچنین چگالی خاک است .در
تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه به روش فنر و میراگر معادل ،ضرایب سختی و میرایی فنرها
و میراگرها در ماتریس سختی و میرایی کل سیستم جاگذاری میشوند و مابقی حل مسئله مشابه یک
مسئله معمولی دینامیک سازه خواهد بود .در شکل ( )1-6سیستم فنر و میراگر معادل برای یک قاب
چهار طبقه نشان داده شده است .ضرایب سختی و میرایی پیهای این سازه از روابط ( )5-6و (-6
 )7محاسبه خواهند شد .قابل ذکر است که میرایی مورد نظر در این روابط فقط از نوع میرایی تابشی
( )Radiational Dampingاست و میرایی مصالح زمین ( )Material Dampingدر آن منظور نشده
است.
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شکل( :)1-6سیستم فنر و میراگر معادل برای یک قاب چهار طبقه )(Datta, 2010

 -2-2-7روابط برای پی سطحی غیر دایرهای
برای محاسبه سختی و میرایی پیهای مربعی میتوان شعاع معادل آنها را محاسبه کرده و از
روابط پیهای دایرهای استفاده کرد .برای پیهای مستطیلی و بیضوی
جدول ( )5-6را برای محاسبه سختی ارائه نموده است.

)Mylonakis et al. (2006
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جدول ( :)1-7سختی استاتیكی برای پیهای غیر دایرهای شكل )(Mylonakis et al., 2006
Static Stiffness, K
)Rectangle(B/L=2) Rectangle(B/L=4) Ellipse(a/b=2

)Ellipse(a/b=4

𝒂𝑮

𝒂𝑮𝟖𝟏.

𝒂𝑮𝟗𝟐.

𝑳𝑮𝟓𝟓𝟐.

𝑳𝑮𝟑𝟑.

𝝂𝟏−
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Vertical, z

= 𝒚𝑲

Horizontal, y (lateral
)direction
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Response mode

Horizontal, x
(longitudinal
)direction

= 𝒙𝒓𝑲

Rocking, rx (around
)x axis

= 𝒚𝒓𝑲

Rocking, ry (around
)y axis

𝟑𝑳𝑮𝟓 𝑲𝒕 = 𝟑.

Torsional

 -4-2-7روابط برای پیهای مدفون
به ازای یک بار دینامیکی ثابت ،هر چه عمق پی افزایش مییابد بر مقدار سختی پی نیز افزوده
میشود .از سوی دیگر ضخامت پی هم نقش حائز اهمیتی در تعیین سختی پیهای مدفون دارد.
چندین رابطه تاکنون توسط محققین مختلف برای برآورد سختی استاتیکی این پیها ارائه شده که به
عنوان نمونه در جداول ( )7-6و ( )9-6روابط پیشنهادی توسط ) Gazetas (1991و

Mylonakis et

) al. (2006نشان شده است .این محققین سختی پی مدفون را به صورت ضریبی از سختی پی
سطحی ارائه نمودهاند.
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(Gazetas, 1991)  سختی استاتیكی برای پیهای مدفون:)2-7( جدول

Foundation Shape

Circular Foundation of
Radius R

Strip Foundation

𝐾𝑧,𝑒𝑚𝑏
Vertical

Static
Stiffnesses, K

Horizontal,
y or x
Rocking, rx
or ry

𝐾𝑧,𝑒𝑚𝑏 ≈ 𝐾𝑧.𝑠𝑢𝑟 [1 +

𝑑
≈ 𝐾𝑧,𝑠𝑢𝑟 (1 + 0.55 )[1
𝑅
𝐷
𝐷
+ (0.85 − 0.28 )
]
𝑅 𝐻−𝐷

3.5

𝑑

𝐷

𝑅

𝐻

𝐾𝑦,𝑒𝑚𝑏 ≈ 𝐾𝑦,𝑠𝑢𝑟 (1 + )(1 + 1.25 )

𝐾𝑟𝑥,𝑒𝑚𝑏 ≈ 𝐾𝑟𝑥,𝑠𝑢𝑟 (1 +

2⁄
3

𝑑

0.2 ( )
𝐵
𝐵

](1 +

)

𝐻−𝐷

𝐾𝑦,𝑒𝑚𝑏 ≈ 𝐾𝑦,𝑠𝑢𝑟 (1 +
𝑑

𝐷

𝐵

𝐻

0.5 )(1 + 1.5 )
𝐾𝑟𝑥,𝑒𝑚𝑏 ≈ 𝐾𝑟𝑥,𝑠𝑢𝑟 (1 +

𝑑

𝐷

𝑑

𝑅

𝐻

𝐵

2 )(1 + 0.65 )

Coupled
swayingrocking

𝐾𝑦𝑟𝑥,𝑒𝑚𝑏 ≈ 1⁄3 𝑑𝐾𝑦,𝑒𝑚𝑏

Torsional

𝐾𝑡,𝑒𝑚𝑏 ≈ 𝐾𝑡,𝑠𝑢𝑟 (1 + 2.67 )

𝐷

)(1 + 0.65 )
𝐻

𝐾𝑦𝑟𝑥,𝑒𝑚𝑏 ≈ 1⁄3 𝑑𝐾𝑦,𝑒𝑚𝑏
𝑑

𝑅

-
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جدول ( :)4-7سختی استاتیكی برای پیهای مدفون )(Mylonakis et al., 2006
Response
mode

Static Stiffness, K
)Ellipse(a/b=4

)Rectangle(B/L=4

)Ellipse(a/b=2

)Rectangle(B/L=2

𝑧𝜒 𝑟𝑢𝑠𝐾𝑧,𝑒𝑚𝑏 = 𝐾𝑧,
𝐷

(1 + 0.24 ) [1 +
𝑎

]

𝐷

𝐷

(1 + 0.25 ) [1 +

(1 + 0.14 ) [1 +
𝑎
2
𝑑 ⁄3

2
𝑑 ⁄3

]

) ( 0.6
𝑎

𝐿

]

) ( 0.42
𝑎

Vertical, z

𝐷

𝜒𝑍 = (1 + 0.16 ) [1 +
𝐿

2
𝑑 ⁄3

]

) ( 0.6
𝐿

2
𝑑 ⁄3

) ( 0.42
𝐿

𝑧𝜒 𝑟𝑢𝑠𝐾𝑦,𝑒𝑚𝑏 = 𝐾𝑦,
Horizontal,
y(lateral
)direction

(1 +
𝐷

𝐷

(1 + 0.2√ ) [1 +
𝑎

𝐷

0.3√ ) [1.2 +
𝑎

]

(1 + 0.3√ ) [1.3 +

]

𝑑 0.8

𝐿

𝑑 0.8

]

) (
𝑎

𝐷

𝜒𝑦 = (1 + 0.2√ ) [1 +
𝐿

𝑑 0.8

]

) (
𝐿

𝑑 0.8

) (
𝐿

) (
𝑎

𝑧𝜒 𝑟𝑢𝑠𝐾𝑟𝑥,𝑒𝑚𝑏 = 𝐾𝑟𝑥,
[1 +

𝑑
𝑎
𝑑

( )−0.2
𝐷

1+5
𝑑
𝑎

[1 +

𝑑

1 + 2.5

𝑎
𝑑
( )−0.2
𝐷 𝑎
𝑑

2

1.4

[1 +
]

𝑑

𝐿
𝑑 −0.2

1+5

) (
𝐷

𝑑
𝐿

[1 +
]

2

𝑑

𝐿
𝑑 −0.2

𝜒𝑟𝑥 = 1 + 2.5

) (
𝐷

𝑑
𝐿

x

1.4

𝑧𝜒 𝑟𝑢𝑠𝐾𝑟𝑦,𝑒𝑚𝑏 = 𝐾𝑟𝑦,
𝑑

1 + 3.2 ( )0.6[1 +
𝑎
𝑑
] ( )1.9
𝐷

𝑑

1 + 2( )0.6[1 +
𝑎
𝑑
] ( )1.9
𝐷

1.5

𝑑

1 + 3.2 ( )0.6[1 +
𝐿
𝑑
] ( )1.9
𝐷

1.5

𝜒𝑟𝑦 = 1 +
𝑑
] ( )1.9
𝐷

Rocking,
rx(around
)axis

+

𝑑
( )0.6[1
𝐿

y

Rocking,
ry(around
)axis

2.1

𝑧𝜒 𝑟𝑢𝑠𝐾𝑡,𝑒𝑚𝑏 = 𝐾𝑡,
𝑑

1 + 6 ( )0.9
𝑎

𝑑

1 + 4 ( )0.9
𝑎

𝑑

1 + 6.1 ( )0.9
𝐿

𝜒𝑡 = 1 +
𝑑
( )0.9
𝐿

Torsional

3.7

 -3-2-7روابط برای پیهای قرار گرفته بر الیه خاک با ضخامت محدود
در صورتی که سنگ بستر در عمق زیادی نباشد ،میتوان الیه خاک روی آن را الیه با عمق
محدود دانست .در این صورت سختی پی بر روی الیه با عمق محدود بیش از سختی پی بر روی
نیم فضای االستیک است که در آن الیه خاک نامحدود فرض میشود .در جدول ( )4-6برای پی

 | 223مبانی اندرکنش خاک و سازه
سطحی با سه شکل دایره ،مستطیل و نواری مقادیر سختی استاتیکی ،سختی دینامیکی و ضریب
میرایی ارائه شده است .در این جدول و همچنین شکل ( )9-6عالوه بر سختی استاتیکی ،روش
محاسبه سختی دینامیکی نیز آمده است.
در مقطع چهارم از شکل ( )4-6اثر سختی الیه سنگ بستر هم مورد توجه واقع شده است .در
واقع در این مقطع یک الیه محدود بر روی نیم فضای االستیک قرار گرفته است .در صورتی که
سختی الیه سنگ بستر با  Grنمایش داده شود ،برای محاسبه سختی استاتیکی پیهای با الیه محدود
بر روی نیم فضای االستیک میتوان از ضرایب ارائه شده در جدول ( )1-6استفاده کرد .سختی
استاتیکی پی بر روی الیه محدود بیش از سختی استاتیکی پی بر الیه نامحدود است.
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 بر سنگ بستر سختH  سختی استاتیكی برای پیبا الیه خاک به ضخامت:)3-7( جدول
(Mylonakis et al., 2006)
Foundation
shape

Circular foundation
of radius B=R

Vertical,

𝐾𝑧 =

4𝐺𝑅
1−

𝐾𝑧 =

(1 +

𝑅

2𝐺𝐿

𝐿

𝐻

Horizontal, x

8𝐺𝑅
2−

(1 +


𝑅

0.5 )

𝐾𝑦
2𝐿

Strip foundation
2L→∞

[0.73 +

1−
3
𝐵 ⁄4

1.54 ( )

1.3 )

𝐾𝑥 =

Rectangular foundation 2B
by 2L (L>B)

](1 +

2𝐺

𝐾𝑧
𝐵
𝐻

2𝐿
𝐵
𝐿

0.5+

≈

0.73𝐺
1−𝜈

(1 +

𝐵

3.5 )

)

𝐻

𝐵

≈ 2−𝜈 (1 + 2 𝐻)

𝐻

Horizontal, y
Rocking, rx

Static stiffness , K

𝐾𝑦 = 𝐾𝑥

8𝐺𝑅

𝐾𝑟𝑥 =

3(1−)



(1 +


𝑅

0.17 )



𝐾𝑟𝑥
2𝐿

≈

𝜋𝐺𝐵2
(1 +
2(1−𝜈)

𝐵
𝐻

0.2 )

𝐻

Rocking, ry

𝐾𝑟𝑦 = 𝐾𝑟𝑥

Torsional, t

𝐾𝑡 =

16
3









𝐺𝑅3 (1 +

𝑅

0.1 )
𝐻

Vertical, z

Dynamic stiffness
coefficients, k(ω)

𝑘𝑧 = 𝑘𝑧 (𝐻⁄𝑅, 𝑎 )
0

Is obtained from
Graph 7-6

𝑘𝑧 = 𝑘𝑧 (𝐻⁄𝐵 , 𝐿⁄𝐵 , 𝑎0 ) 𝑖𝑠 𝑝𝑙𝑜𝑡𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ 7 −
6 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝
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Foundation
shape

Circular foundation
of radius B=R

Horizontal, x or y

𝑘𝑦 = 𝑘𝑦 (𝐻⁄𝑅, 𝑎 )
0

Is obtained from
Graph 7-6

Rectangular foundation 2B
by 2L (L>B)



Strip foundation
2L→∞

𝑘𝑦 = 𝑘𝑧 (𝐻⁄𝐵 , 𝑎0 )𝑖𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ 7 − 6

Rocking, rx or ry
Torsional, t



𝑘𝑟𝑥 (𝐻⁄𝑅) ≈ 𝑘𝑟𝑥 (∞)



𝑘𝑡 (𝐻⁄𝑅) ≈ 𝑘𝑡 (∞)

𝑘 (𝐻⁄𝑅) ≈ 𝑘𝑧 (∞)
{ 𝛼
𝛼 = 𝑟𝑥, 𝑟𝑦, 𝑡

Vertical,

𝐶𝑧 (𝐻⁄𝐵 ) ≈ 0𝑎𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑓 < 𝑓𝑐 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟𝑑𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒
𝐶𝑧 (𝐻⁄𝐵 ) ≈ 0.8 𝐶𝑧 (∞) 𝑎𝑡 𝑓 ≥ 1.5 𝑓𝑐
𝑉𝐿𝑎
3.4𝑉𝑠
, 𝑉𝐿𝑎 =
[𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦. 𝑓𝑐 =
4𝐻

(1−𝜈)

Horizontal, x or y

𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦. 𝑓𝑠 =

𝑉𝑠
4𝐻

; 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑙𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝐶𝑥

Rocking, rx or ry

𝐶𝑟𝑥 (𝐻⁄𝐵 ) ≈ 0𝑎𝑡 𝑓 < 𝑓𝑐 ; 𝐶𝑟𝑥 (𝐻⁄𝐵 ) ≈ 𝐶𝑟𝑥 (∞) 𝑎𝑡 𝑓 > 𝑓𝑐 ; 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑙𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝐶𝑟𝑦

Torsional, t

Radiation dashpot coefficients, C(ω)

𝐶𝑦 (𝐻⁄𝐵 ) ≈ 0𝑎𝑡 𝑓 < 4⁄3 𝑓𝑠 ; 𝐶𝑦 (𝐻⁄𝐵 ) ≈ 𝐶𝑧 (∞) 𝑎𝑡 𝑓 > 4/3 𝑓𝑠

𝐶𝑡 (𝐻⁄𝐵 ) ≈ 𝐶𝑡 (∞)
 Not available
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شکل( :)9-6گراف های مرتبط با جدول( )4-6ارائه شده توسط )Mylonakis et al. (2006
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جدول ( :)1-7طریقه محاسبه سختی استاتیكی برای پیهای با الیه محدود بر روی نیم فضا
)(Mylonakis et al., 2006

 -4-7سختی و میرایی وابسته به فرکانس بارگذاری
همانگونه که در انتهای بند  5-6بیان گردید ،در واقع مقدار سختی پی وابسته به فرکانس
بارگذاری است .از آنجایی که در روش فنر معادل اغلب برای سادهسازی از سختی و میرایی غیر
وابسته به فرکانس استفاده میشود ،نتایج این روش در برخی فرکانسها با واقعیت اختالف قابل
توجهی دارند Veletsos (1977) .سختی و میرایی پی را به صورت وابسته به فرکانس در نظر گرفته
و نتایج دقیقتری به دست آورده است .بر این اساس سختی دینامیکی در جهت افقی و دورانی ( ̅x ,
𝐾
̅
𝐾) و میرایی افقی و دورانی (  )Cx , Cبه صورت زیر تعریف میشوند:

()3-7
()4-7

𝐾 ̅x = 𝑘x K x ,
̅ = 𝑘 K  ,
𝐾
,

K r

Kx r

Vs

Vs

, C = c

Cx = cx

در این روابط (  )K x , K سختی مستقل از فرکانس در جهت افقی و دورانی هستند که روابط
محاسبه آنها در بند  7-6ارائه گردید .همچنین  cx ، 𝑘 ، 𝑘xو  cضرایب سختی و میرایی دینامیکی
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𝑟

هستند که برحسب عدد بدون بعد فرکانس (  )a0 = Vبیان میگردند .محققین مختلف روابط تقریبی
s

و همچنین گرافهایی برای تخمین این ضرایب ارائه کردهاند که نمونهای از آن در شکل ()9-6
برای پیهای بر روی الیه با ضخامت محدود ارائه گردید .یکی از قدیمیترین نمودارها توسط
) Veletsos (1977ارائه شده است .از آن زمان تاکنون دهها دسته نمودار و جدول توسط محققین
مختلف ارائه شده است که از آن جمله میتوان به نمودارهای ) Gazetas (1991و

Mylonakis et

) al. (2006اشاره کرد .در جداول ( )9-6و ( )6-6و شکل ( )6-6موارد دیگری از این روابط برای
پیهای با شکل دلخواه ارائه شده است .در این کتاب برای رعایت اختصار نمودارهای تفصیلی و با
جزئیات بیشتر ارائه نشده است .عالقهمندان میتوانند به مراجع معرفی شده مراجعه نمایند.
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 روابط محاسبه سختی استاتیكی برای پیها با شكل دلخواه ارائه شده توسط:)8-7( جدول
Vibration mode

Vertical, z

Mylonakis et al. (2006)
Static stiffness, K
General shape
(Foundation-soil contact surface area=Ab with equivalent
rectangle 2L2B , L>B)a
2𝐺𝐿
𝐾𝑧 =
(0.73 + 1.54𝜒 0.75 )
1−𝜐
𝐴
With 𝜒 = 𝑏2
4𝐿

Horizontal, y
(lateral direction)
Horizontal, x
(longitudinal
direction)

2𝐺𝐿
𝐾𝑦 =
(2 + 2.5𝜒 0.85 )
2−𝜐
𝐾𝑥 = 𝐾𝑦 −

0.2
𝐵
𝐺𝐿(1 − )
0.75 − 𝜐
𝐿

𝐺⁄
1 − 𝜐 ( 𝐿 )0.25 (2.4 + 0.5 𝐵 )
Rocking, rx
𝐿
𝐼𝑏𝑥 0.75 𝐵
(around x axis)
With Ibx= area moment of inertia of foundation-soil contact
surface around x axis
𝐺⁄
− 𝜐 [3( 𝐿 )0.15 ]
𝐾𝑟𝑦 = 10.75
Rocking, ry
𝐵
𝐼𝑏𝑥
(around y axis)
With Iby= area moment of inertia of foundation-soil contact
surface around y axis
𝐵
𝐾𝑡 = 𝐺𝐽𝑡 0.75 [4 + 11(1 − )10 ]
𝐿
Torsional
With Jt=Ibx+Iby polar moment of inertia of foundation-soil
contact surface
a
Note that as L/B→∞ (strip footing) the theoretical values of K z and Ky→0;
Values computed from the two given formulas correspond to footing of L/B≈ 20.
b
a0=ωB/Vs
𝐾𝑟𝑥 =
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Mylonakis et al. (2006)  روابط محاسبه سختی دینامیكی و میرایی ارائه شده توسط:)7-7( جدول
Dynamic stiffness = K.k(ω)
Vibration mode

Vertical, z

Horizontal, y (lateral
direction)
Horizontal, x
(longitudinal
direction)

Dynamic stiffness coefficient k
(General shape ; (0 ≤ 𝑎0 ≤ 2)𝑏

Radiation dashpot coefficient C
(General shapes)

𝑘𝑧 = 𝑘𝑧 (𝐿⁄𝐵 , 𝜐, 𝑎0 )

𝐶𝑧 = (𝜌𝑉𝐿𝑎 𝐴𝑏 )𝐶𝑧̅
𝐿
𝐶𝑧̅ = 𝐶𝑧̅ ( , 𝑎0 ) Plotted in

Plotted in Graph 7-7
𝑘𝑦 = 𝑘𝑦 (𝐿⁄𝐵 , 𝜐, 𝑎0 )
Plotted in Graph 7-7

𝐵

Graph 7-7
𝐶𝑦 = (𝜌𝑉𝑠 𝐴𝑏 )𝐶𝑧̅
𝐿

𝐶𝑦̅ = 𝐶𝑦̅ ( , 𝑎0 ) Plotted in
𝐵

Graph 7-7

𝑘𝑥 ≈ 1

𝐶𝑥≈ 𝜌𝑉𝑠 𝐴𝑏
̅
𝐶𝑟𝑥 = (𝜌𝑉𝐿𝑎 𝐼𝑏𝑋 )𝐶𝑟𝑥

Rocking, rx (around
x axis)

Rocking, ry (around
y axis)

Torsional

𝑘𝑟𝑥 = 1 − 0.2𝑎0

𝐿

̅ = 𝐶𝑟𝑥
̅ ( , 𝑎0 ) Plotted in
𝐶𝑟𝑥
𝐵

𝜐 < 0.45;
𝑘𝑟𝑦 ≈ 1 − 0.3𝑎0
𝜐 ≈ 0.5;
𝐿 0.3
{𝑘𝑟𝑦 ≈ 0.25𝑎0 (𝐵 )
𝑘𝑡 ≈ 1 − 0.14𝑎0

𝐶𝑟𝑦

Graph 7-7
̅
= (𝜌𝑉𝐿𝑎 𝐼𝑏𝑦 )𝐶𝑟𝑦

̅ = 𝐶𝑟𝑦
̅ ( 𝐿 , 𝑎0 ) Plotted in
𝐶𝑟𝑦
𝐵

Graph 7-7
𝐶𝑡 = (𝜌𝑉𝑠 𝐽𝑡 )𝐶𝑡̅
𝐿
𝐶𝑡̅ = 𝐶𝑡̅ ( , 𝑎0 ) Plotted in
𝐵

Graph 7-7
b

a0=ωB/Vs
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شکل ( :)6-6گرافهای مرتبط با روابط ارائه شده در جدول ()6-6
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ادامه شکل ( :)6-6گرافهای مرتبط با روابط ارائه شده در جدول ()6-6

 -3-7مراحل تحلیل به روش فنر و میراگر معادل
در فصل سوم روشهای تحلیل دستی مسائل دینامیک سازه بیان گردید .تحلیل به روش فنر و
میراگر معادل از همان شیوههای بیان شده در مبحث دینامیک سازه تبعیت میکند ،با این تفاوت که
در مسائل اندرکنش خاک و سازه ابتدا باید از جداول و منحنیها سختی و میرایی پی استخراج شود
و سپس مدل تحلیلی سیستم ترسیم شده و معادله تعادل دینامیکی برای آن نوشته شود .در ادامه
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مفاهیم مذکور و چند نکته که در جریان حل مسائل به طور معمول پیش میآید ،در قالب حل چند
مسئله ساده بیان میگردد.
مسئله ( :)1-7برای سازه شکل زیر که در آن همه ستونها از ابعاد مشابهی برخوردار هستند،
تحریک ورودی به صورت یک شتاب هارمونیک ( )a=a0 sintدر پایه سازه است .مسئله به
صورت پارامتری حل شود و اعداد جاگذاری نشود .پی امکان حرکت افقی و چرخشی دارد .با در
نظر گیری اندرکنش خاک -سازه:


الف) ماتریس جرم را بنویسید.



ب) ماتریس سختی و میرایی را بنویسید.



ج) معادالت الزم برای تحلیل دینامیکی را به دست آورید.

حل مسئله :این مسئله در فصل سوم بدون توجه به اثرات اندرکنش خاک و سازه حل شده بود.
در اینجا بادرنظرگیری اثرات اندرکنش مورد بررسی واقع میشود .با توجه به آنکه پی دو درجه
آزادی دارد ،در مجموع سیستم دارای  1درجه آزادی است و لذا ابعاد ماتریسهای سختی و جرم و
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میرایی نسبت به مسئله فصل سوم که سه درجه آزادی داشت ،بزرگتر خواهد شد .الزم است
ماتریسهای جرم ،سختی و میرایی و همچنین بردار بار خارجی نوشته شوند و در نهایت از حل
تعادل دینامیکی پاسخ سازه محاسبه گردد.
الف) محاسبه ماتریس جرم:
مدل اجزاء مجزا سازه به صورت زیر خواهد بود.

برای ماتریس جرم خواهیم داشت:
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0
0
0
0
] 3If

0
0
0
3mf
0

0
0
m3
0
0

0
m2
0
0
0

m1
0
M= 0
0
[0

)  = 𝑚𝑓 = ℎ(𝑟 2جرم یک پی
ℎ2
)
3

+

𝑊 𝑟2
(
𝑔 4

= 𝑓𝐼 = ممان اینرسی جرمی یک پی دایرهای

نکته :در اینجا از درایههای غیرقطری ماتریس جرم صرفنظر شده است .در برخی موارد این
درایهها مهم خواهند بود .بر این اساس دانستن نحوه محاسبه آنها و شرایطی که این درایهها مقدار
قابل توجهی دارند ،اهمیت دارد.
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الف) محاسبه ماتریس سختی:
ماتریس سختی متشکل از سختی ستونها ( )Ksو سختی زمین ( )Gffمیباشد .ماتریس کُلی به
صورت زیر خواهد بود:
𝑘15
𝑘25
𝑘35
𝑘45
] 𝑘55

𝑘14
𝑘24
𝑘34
𝑘44
𝑘54

𝑘13
𝑘23
𝑘33
𝑘43
𝑘53

𝑘11
𝑘21
𝑓𝑠𝐾
] = 𝑘31
𝑓𝐾
𝑘41
[𝑘51

𝑘12
𝑘22
𝑘32
𝑘42
𝑘52

𝑆𝐾
𝑠𝑓𝐾

[=𝐾

فرض کنید که سختی جانبی هر ستون برابر 𝑘 باشد ،در این صورت ماتریس سختی سازه ( 𝑠 )K
به صورت زیر خواهد بود:
𝐼𝐸 12
𝑙3

=,k

0
]𝑘−3
𝑘6

𝑘−3
𝑘6
𝑘−3

𝑘3
𝑘K 𝑠 = [−3
0

سختی پی ( )Kfحاصل جمع سختی زمین ( )K gو سختی ستونهای متصل به پی ( )Kffخواهد
بود:
𝑓𝑓K f = K g + K
که در آن:
𝐼𝐸 6
𝑙2
] 𝐼𝐸 4
𝑙

درایههای ماتریس باال به صورت زیر به دست آمدهاند:

×3
×3

𝐼𝐸 12

3 × 𝑙3
[ = 𝐾ff
𝐼𝐸 6
3 × 𝑙2
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 𝑘44معادل مقدار نیرویی است که اگر در درجه آزادی  4قرار گیرد در همان درجه
آزادی تغییرمکان جانبی واحد ایجاد کند( .معادل سختی جانبی  9ستون)



 𝑘55معادل مقدار لنگری است که اگر در درجه آزادی  1قرار گیرد در همان درجه
آزادی دوران واحد ایجاد کند( .از رابطه شیب افت به دست میآید)



 𝑘54معادل مقدار لنگری است که اگر در درجه آزادی  1قرار گیرد در درجه آزادی 4
تغییرمکان جانبی واحد ایجاد کند( .از رابطه شیب افت به دست میآید)



 𝑘45با توجه به تقارن قطری ماتریس محاسبه میگردد.

یادآوری میشود که معادالت شیب افت مقدار لنگر در انتهای اعضای سازه را بر حسب دوران
گره های سازه بیان میکنند .معادالت شیب افت برای عضو  abبه طول 𝑏𝑎𝐿 و سختی خمشی
𝑏𝑎𝐼 𝑏𝑎𝐸 به صورت زیر نوشته میشوند:

در این معادالت 𝑎 و 𝑏 به ترتیب نشان دهنده دوران گره های  aو  bهستند و  میزان تغییر
مکان نسبی بین دو انتهای  aو  bاست .عدم وجود سطح مقطع عضو در این معادالت بیانگر آن است
که روش شیب افت از اثر تغییرشکل های محوری و برشی چشم پوشی میکند.
برای محاسبه ماتریسهای  𝐾fsو  𝐾sfخواهیم داشت:

]

)

𝐼𝐸 −12

)

𝑙3
𝐼𝐸 −6
𝑙2

( 𝑘43 = 3

𝑘42 = 0

( 𝑘53 = 3

𝑘52 = 0

𝑘41 = 0
[ = ) 𝑓𝑠𝐾( =
𝑘51 = 0
𝑇

𝑠𝑓K
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ماتریس  K gبه صورت زیر محاسبه میگردد:
3𝑘ℎ
3𝑘ℎ

3𝑘ℎ
]
3𝑘

[ = Kg

درایههای ماتریس باال در از روابط سختی استاتیکی پیها (روابط  5-6و  )7-6به صورت زیر
به دست خواهند آمد:
0.56𝐺𝑟 2
2−

= 𝑘ℎ = 𝑘ℎ

و

8𝐺𝑟 3

)𝑘 = 3(1−

𝑟𝐺8

و

𝑘ℎ = 2−

در نهایت ماتریس  𝐾fاز جمع درایههای متقابل ماتریس های  𝐾ffو  K gبه دست خواهد آمد.
ج) محاسبه ماتریس میرایی:
برای محاسبه ماتریس میرایی سیستم داریم:
0
] 𝑓𝐶

𝑆𝐶
𝐶 = [0

که در آن 𝐶 ماتریس میرایی سازه است و با داشتن ضرایب میرایی رایلی به صورت زیر محاسبه
میگردد:
CS = MS + K S
در صورتی که نخواهیم از میرایی رایلی استفاده کنیم و فقط ضریب میرایی ثابت برای سازه مورد
نظر باشد ،داریم( :میرایی فقط وابسته به ماتریس سختی است)
KS

2s
e

= CS
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که در آن  sضریب میرایی سازه و  eفرکانس ارتعاش آزاد سیستم معادل است .میتوان e

را از رابطه زیر به دست آورد:
1

1

1

= 2 + 2 + 2


s

h

1
2e

پارامترهای این رابطه در فصل هشتم معرفی خواهد شد .همچنین میرایی پی ( 𝑓 )Cاز رابطه زیر
به دست میآید:
) 𝑓C𝑓 = (C𝑓 ) + (C
𝑟

𝑔

که در آن 𝑟𝑓 Cمیرایی هندسی پی و 𝑔𝑓 Cمیرایی داخلی خاک زیر پی است .برای محاسبه 𝑟𝑓C

داریم:
𝐶ℎ
]
𝐶

𝐶ℎ
𝐶ℎ

[ = 𝑟𝑓C

که درایههای ماتریس میرایی هندسی (تابشی) از رابطه ( )5-6به صورت زیر قابل محاسبه است:
Vs r 3

0.4
2−μ

= Vs r 2 ; Cθ = 0.8Vs r 4 ; Cθh

4.6
2−μ

= Vs r 2 ; Ch

3
1−μ

= Cv

توجه شود که میرایی حاصل از روابط باال برای یک پی است و الزم است در تعداد پیها ضرب
شود .همچنین میرایی داخلی زمین از رابطه زیر به دست میآید:
𝑓𝑓𝐺
د) بردارهای جابجایی ،سرعت و شتاب

2g
e

= 𝑔𝑓C
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بردارهای حابجایی ،سرعت و شتاب با توجه به درجه آزادیهای تعریف شده به صورت زیر
نوشته میشوند:
𝑢̈ 1
𝑢̈ 2
𝑢̈ = 𝑢̈ 3
𝑢̈ 4
] ̈𝜃 [

𝑢̇ 1
𝑢̇ 2
𝑢̇ = 𝑢̇ 3
𝑢̇ 4
] ̇𝜃 [

𝑢1
𝑢2
𝑢 = 𝑢3
𝑢4
]𝜃[

د) بردار بار خارجی:
تنها بار خارجی وارد به سیستم شتاب است که به پایه سیستم وارد شده است و بنابراین تمام
جرمهای سیستم را تحت تأثیر قرار میدهد .این شتاب نیروی اینرسی به صورت زیر ایجاد میکند:
𝑚1
𝑚2
𝑚3
𝑔 ̈𝑢𝑃(𝑡) = −
𝑓𝑚3
]𝑙 [3m1 𝑙 + 2m2 𝑙 + m3

نکته  : 5توجه شود که درجه آزادی پنجم از نوع دوران است و بنابراین برای محاسبه آن باید
لنگری که در اثر شتاب پایه در درجه آزادی پنجم ایجاد میگردد (در شرایطی که فقط درجه آزادی
پنجم باز است) باید مورد توجه باشد .در واقع شتاب پایه نیروی اینرسی در راستای افقی در جرمها
را ایجاد خواهد کرد و این نیروها لنگر نشان داده شده را در پایه مدل ایجاد میکنند.
نکته :7عالمت منفی در کنار بردار بار خارجی بدان دلیل است که در اصل این بردار در سمت
چپ معادله تعادل دینامیکی بوده است که با انتقال آن به سمت راست معادله ،یک عالمت منفی در
کنار آن ظاهر میگردد.
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نکته  :9اگر تحریک خارجی به جای شتاب افقی از نوع شتاب دورانی )  (θ̈gباشد ،برای محاسبه
درایههای بردار بار خارجی ،کل سازه به اندازه واحد دوران داده میشود و اندازه تغییر مکان درجات
یک تا چهار محاسبه میگردد .در نهایت تغییر مکان هر طبقه در جرم همان طبقه ضرب شده و مقدار
نیروی )𝑡( 𝑖𝑃 بدست میآید.
ه) معادله تعادل دینامیكی
برای حل نهایی مسئله و محاسبه تغییرمکان ،سرعت و شتاب در درجات آزادی سیستم ،الزم
است معادله دیفرانسیل تعادل دینامیکی سیستم که در باال اجزاء آن به صورت ماتریسی به دست آمد،
حل شود .این کار توسط نرم افزارهای ریاضی انجام میشود .معادله دیفرانسیل به صورت زیر نوشته
میشود:
)𝑡(𝑃 = 𝑢𝐾 𝑀𝑢̈ + 𝐶𝑢̇ +

و) حل مسئله به روش دیاگرام جسم آزاد
مبانی روش حل بیان شده برای مسئله باال تحت عنوان تحلیل ماتریسی در فصل سوم بیان گردید.
روش دیگر حل مسئله نوشتن مستقیم معادالت تعادل برای هر جرم از سیستم است .در این روش
به جای آنکه ابتدا ماتریسها به دست آمده و سپس معادله تعادل برای کل سیستم نوشته شود ،در
مرحله اول دیاگرام جسم آزاد برای هر جرم ترسیم شده و معادله تعادل برای تک تک جرمها نوشته
میشود و در نهایت معادالت به دست آمده به شکل ماتریسی نوشته شده و حل میشوند.
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در ادامه مسئله ( )5-6به شیوه ترسیم دیاگرام جسم آزاد حل میشود .برای این منظور  1دیاگرام
برای  1درجه آزادی در شکل زیر ترسیم شده است .دقت کنید که جرم چهارم (پی) ،دارای دو درجه
آزادی انتقالی و دورانی است و بنابراین دو دیاگرام مجزا برای آن ترسیم شده است.

در اینجا برای سهولت حل مسئله از نیروی میرایی صرف نظر شده است .معادله تعادل برای 1
دیاگرام نشان داده شده به صورت زیر خواهد بود:
For 𝑚1 ∶ ∑ 𝐹(𝑥) = 0 → 3𝑘1 (𝑢1 − 𝑢2 ) + 𝑚1 (𝑢̈ 1 + 𝑢̈ 𝑔 ) = 0
For 𝑚2 : ∑ 𝐹(𝑥) = 0 → 3𝑘1 (𝑢2 − 𝑢3 ) + 𝑚2 (𝑢̈ 2 + 𝑢̈ 𝑔 ) + 3𝑘1 (𝑢2 −
𝑢1 ) = 0

For 𝑚3 : ∑ 𝐹(𝑥) = 0 → 3𝑘1 (𝑢3 − 𝑢2 ) + 𝑚3 (𝑢̈ 3 + 𝑢̈ 𝑔 ) + 3𝑘1 (𝑢3 −
𝑢4 ) = 0

For 𝑚𝑓 : ∑ 𝐹(𝑥) = 0 → 3𝑘1 (𝑢4 − 𝑢3 ) +3𝑚𝑓 (𝑢̈ 4 + 𝑢̈ 𝑔 ) + 𝑘ℎ (𝑢4 ) = 0
For 𝐼𝑓 : ∑ 𝑀 = 0 → 3𝐼𝑓 ̈ + 3𝑘  + 𝑢̈ 𝑔 (3m1 𝑙 + 2m2 𝑙 + m3 𝑙) = 0
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اگر این معادالت را به شکل ماتریسی مرتب کنیم به همان معادالت به دست آمده در روش قبل
خواهیم رسید.
نکته :برای ترسیم نیروهای وارد بر هر جرم ،نیروی اینرسی وابسته به شتاب مطلق است ،در
حالی که نیروی میرایی و همچنین نیروی سختی وابسته به تغییرمکانهای نسبی خواهند بود .بر
همین اساس نیروی اینرسی وارد به جرم اول ) 𝑔 ̈𝑢  𝑚1 (𝑢̈ 1 +است که در آن شتاب نسبی جرم
اول با شتاب پایه سیستم جمع شده است ،ولی برای نیروی سختی فقط تغییرمکان نسبی در عبارت
)  3𝑘1 (𝑢1 − 𝑢2آمده است.
نکته :توجه شود که پاسخ حل مسئله به روش دیاگرام آزاد دقت کمتری نسبت به حل تحلیل
ماتریسی خواهد داشت .زیرا در روش دیاگرام آزاد برخی درایهها (نظیر  )k 53به دست نمیآیند،
مگر آنکه با اتخاذ تدبیری این درآیهها هم به دیاگرامهای جسم آزاد اضافه شوند.
مسئله ( :)2-7بر اساس مدل فنر و میراگر معادل فقط ماتریس سختی شکل مقابل را با
درنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه به دست آورید .پی مستطیلی و از نوع نواری به ابعاد  58در 0
متر مربع است که بعد عمود بر صفحه معادل  0متر است .همچنین پی فقط امکان حرکت افقی و
چرخشی دارد ،ولی طبقات فقط در جهت افقی حرکت می کنند .برای همه ستونها  EIثابت است و
ارتفاع همه طبقات  Lاست .مشخصات خاک در شکل داده شده است.
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حل مسئله :برای حل مسئله ابتدا باید مدل ایدهآل سازی شده سیستم ترسیم شود .این مدل در
شکل زیر نشان داده شده است .همانگونه که دیده میشود این سازه در مجموع دارای شش درجه
آزادی است و لذا ابعاد ماتریس سختی آن ( )Kبه صورت  9در  9خواهد شد .ماتریس سختی سازه
( 𝑠  )Kهم  4در  4و ماتریس سختی پی ( 𝑓 )Kبا ابعاد  7در  7خواهد بود .همچنین ماتریسهای
اندرکنش پی و سازه ( 𝑓𝑠  Kو 𝑠𝑓 )Kبه صورت  4در  7و  7در  4ظاهر خواهند شد.
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ماتریس سختی سیستم مرکب از سختی سازه و سختی و سختی اندرکنش به صورت زیر نوشته
میشود:
𝑓𝑠K𝑠 K
]
𝑓K𝑓𝑠 K

[=𝐾

میتوان نشان داد که ماتریس سختی سازه به صورت زیر خواهد بود:
0
] 0
𝑘−5
𝑘10

0
𝑘−5
𝑘10
𝑘−5

𝑘−5
𝑘10
𝑘−5
0

که در آن 𝑘 سختی جانبی یک ستون است و از رابطه زیر به دست میآید:

𝑘5
𝑘K 𝑠 = [−5
0
0
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𝐼𝐸12
𝑙3

=𝑘

ماتریس سختی پی ) 𝑓  (Kترکیبی از سختی زمین ) 𝑔  (Kو سختی ستونهای متصل به پی
) 𝑓𝑓  (Kخواهد بود .بنابراین داریم:
𝜃𝑘ℎ
]
𝜃𝑘

𝑘ℎ
𝑘𝜃ℎ

[ = 𝑔, K

𝐼𝐸6
𝑙2
]𝐼𝐸4
𝑙

×5
×5

𝐼𝐸12

5 × 𝑙3
[=
𝐼𝐸6
5 × 𝑙2

𝑓𝑓K

𝑓𝑓K𝑓 = K𝑔 + K

,

برای محاسبه درایه های ماتریس 𝑔 Kباید از روابط بیان شده در ابتدای فصل برای برآورد سختی
فنر استفاده شود .چون پی ابعادی نزدیک به مربع دارد ،میتوان از روش مساحت معادل شعاع دایره
را محاسبه کرد .بنابراین داریم:
10×8

𝐿𝐵

𝑟ℎ = √ 𝜋 = √ 3.14 = 5
𝐼4

,

4

𝜋 √ = 𝜃𝑟

𝑟𝐺8

𝜇𝑘ℎ = 2−
8𝐺𝑟 3

𝑘𝜃 = 3(1−𝜇) ,
0.56𝐺𝑟 2
𝜇2−

= 𝜃𝑘ℎ

نکته :شعاع معادل برای حرکت انتقالی و دورانی با هم متفاوت هستند.
بدین ترتیب ماتریس سختی سازه و پی به دست آمد .برای محاسبه ماتریس اندرکنش خاک و
سازه داریم :
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𝐼𝐸−12

)

]

0
0
0

𝐼𝐸−6
)
] 𝑙2

(5

𝑙3
𝐼𝐸−6

)

𝑙2

(5

(5

0
0
0

0
0

0
0

0
[=
0

𝑠𝑓K

𝑇

= ) 𝑠𝑓K𝑠𝑓 = (K

𝐼𝐸−12
)
𝑙3

([5

مسئله ( :)4-7برای سیستم سه درجه آزادی شکل زیر که تحت تأثیر شتاب 𝑔 ̈𝑢 در پایه سیستم
قرار دارد ،نشان دهید که بردار نیروی ناشی از تحریک خارجی به صورت 𝑔 ̈𝑢𝑚 𝑃(𝑡) = −در
طرف راست معادله تعادل دینامیکی ظاهر میگردد.

حل :اگر فرض کنیم که جابجایی کُل در اثر نیروی دینامیکی به صورت  𝑢tباشد ،در این صورت
داریم:
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 𝑓𝑥 = 0  𝑚𝑢̈ 𝑡 + 𝑘𝑢 + 𝑐𝑢̇ + 𝐹(𝑡) = 0

()3-7

در این معادله الزم است شتاب مورد استفاده برای محاسبه نیروی اینرسی به شکل شتاب مطلق
و کُلی ) 𝑡 ̈𝑢( وارد گردد .که در آن رابطه بین شتابهای مطلق ( 𝑡 ̈𝑢) و نسبی ( ̈𝑢) به صورت زیر است:
𝑔 ̈𝑢 𝑢̈ 𝑡 = 𝑢̈ +

ولی برای این مسئله نیروی خارجی )𝑡(𝐹 ،که فقط به صورت بار خارجی ظاهر میگردد ،وجود
ندراد؛ لذا داریم:
𝑔 ̈𝑢𝑚𝑚(𝑢̈ + 𝑢̈ 𝑔 ) + 𝑘𝑢 + 𝑐𝑢̇ = 0  𝑚𝑢̈ + 𝑘𝑢 + 𝑐𝑢̇ = −

بنابراین نیروی خارجی ناشی از تحریک شتاب در پایه معادل 𝑔 ̈𝑢𝑚 𝑃(𝑡) = −خواهد بود.
مسئله ( :)3-7نشان دهید که در معادله تعادل الزم نیست نیروهای استاتیکی (نظیر وزن و نیروی
خارجی استاتیکی) نوشته شوند.
حل :اگر فرض کنیم نیروی استاتیکی  Fstatو تغییر مکانی ناشی از آن  usباشد داریم:
𝑚(𝑢̈ + 𝑢̈ 𝑔 ) + 𝑘(𝑢𝑑𝑦𝑛 + 𝑢𝑠 ) + 𝑐𝑢̇ + 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡 = 0

ولی از معادله تعادل استاتیکی میدانیم که:
𝑘𝑢𝑠 + 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡 = 0

بنابراین معادله اصلی به دو معادله زیر تفکیک میگردد:
 معادله تعادل استاتیکی:

𝑘𝑢𝑠 + 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡 = 0

 معادله تعادل دینامیکی:

𝑚(𝑢̈ + 𝑢̈ 𝑔 ) + 𝑘𝑢𝑑𝑦𝑛 + 𝑐𝑢̇ = 0

بنابراین برای محاسبه تغییر مکانهای دینامیکی الزم نیست که نیروهای استاتیکی وارد حل
گردند.
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مسائل حل نشده فصل هفتم:
 .5با استفاده از روش فنر معادل معادالت
الزم برای محاسبه تغییرمکان ساختمان
یک طبقه شکل مقابل را محاسبه کنید.
شتاب

زلزله

به

صورت

) a=0.35g(sin8tبر پی سازه وارد می-
گردد .جرم سازه و پی به ترتیب  598و
 18کیلونیوتن است .سقف صلب است
و پی امکان حرکت افقی و چرخشی را
دارد .پیشنهاد میگردد که با یک نرمافزار
مناسب مسئله را در دو حالت تکیهگاه
گیردار و انعطافپذیر حل کنید و میزان
برش پایه و تغییرمکان سقف را به دست
آورید .نتایج را با حل تحلیلی مقایسه
کنید( .پی مربعی است)
 .7ماتریسهای سختی و جرم و بردار بار
خارجی را برای سیستم شکل مقابل
محاسبه کنید .پی امکان حرکت افقی و
چرخشی دارد .ستونها بتنی و مربعی به
عرض  488میلیمتر هستند .ارتفاع هر
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طبقه  9متر و دهانه قاب  1متر است .پی
دایرهای به شعاع یک متر است و
تحریک خارجی شتاب افقی در پایه
مدل است.
 .9برای تحلیل دینامیکی ساختمان  58طبقه
شکل مقابل نرم افزار  ANSYSانتخاب
شده است .در دو حالت زیر سختی و
میرایی را برای تحلیل به دست آورید.
الف) ساختمان بر روی پی گسترده و پی
بر روی  78فنر و  78میراگر قرار دارد.
ب) ساختمان و پی بر روی زمین به
ضخامت  98متر واقع شده اند و در مرزهای
چپ و راست از فنر و میراگر به عنوان شرایط
مرزی استفاده شده است.
 .4با استفاده از مفهوم جرم پیوسته و روش
فنر معادل تغییرمکان لرزه ای دیوار
حائل بتنی را محاسبه کنید .دیوار فقط
امکان لغزش دارد .زمین مشخصات
مسئله دوم را دارد.
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فصل هشتم
مدلهاي تحليلی براي شبيه سازي ارتعاش پی
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 -1-3مقدمه
در فصل قبل مبانی روش فنر و میراگر معادل برای تحلیل اندرکنش خاک و سازه مورد بررسی
واقع شد .همچنین روابط و منحنیهای ارائه شده توسط محققین مختلف برای محاسبه سختی
استاتیکی ،سختی دینامیکی و میرایی بیان گردید .برخی از محققین نشان دادهاند که گاهی اختالف
نتایج روش فنر و میراگر معادل با نتایج روش مستقیم قابل توجه است .به منظور کم کردن این
اختالف و نزدیک کردن نتایج روش فنر و میراگر معادل به واقعیت چندین مدل تحلیلی برای معادل-
سازی پی ارائه شده است .در واقع این مدلها ترکیبی از فنر ،میراگر و جرمهایی هستند که نقشپی و
زمین را در مدل تحلیلی ایفا مینمایند.
در میان مدلهای ارائه شده توسط محققین مختلف سه مدل زیر که به لحاظ سادگی و کاربرد
اهمیت باالتری دارند ،معرفی شده است:


مدل پایه اندرکنش خاک و سازه (بر اساس سختی استاتیکی)



مدل ویسکو االستیک (بر اساس رفتار غیرخطی خاک)



مدل پایه اندرکنش خاک و سازه (بر اساس سختی دینامیکی)

نامگذاری مذکور عمومیت ندارد و در برخی مستندات علمی با نامهای دیگری از این مدلها یاد
شده است .با این حال ساختار مدل و معادالت آن یکسان است.

 -2-3مدل ویسكو االستیک
) Pender (1983با استفاده از المانهای فنر و میراگر یک مدل تحلیلی ساده برای شبیهسازی
رفتار خاک در زیر پیهای سطحی ارائه نمود .وی فرض کرده است که سطح تنش در یک ناحیه که
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بالفاصله زیر پی قرار دارد ،در حد باالیی است و رفتار خاک در این ناحیه غیرخطی است .در خارج
از این ناحیه رفتار خاک ویسکواالستیک است و توسط یک فنر خطی و یک میراگر قابل بیان است.
رفتار خاک در ناحیه زیر پی هم توسط یک فنر غیرخطی شبیهسازی شده است .بر اساس این
فرضیات مدل تحلیلی ارائه شده در شکل ( )5-0برای بیان رفتار پیهای سطحی ارائه شده است.
هر چند حل ریاضی این مدل آسان است ،با این حال از آنجایی که تعیین محدوده رفتار غیرخطی
خاک وابسته به مقدار بار و نوع خاک است ،در عمل استفاده از این مدل چندان ساده نیست .ضمن
آن که مشارکت جرم زمین در ارتعاش نیز نادیده گرفته شده است .در هر صورت این مدل چندان
مورد استقبال محققین بعد قرار نگرفته است.

شکل ( :)5-0مدل ویسکواالستیک برای شبیهسازی رفتار زمین در زیر پی)(Pender, 1983

 -4-3مدل پایه اندرکنش خاک و سازه بر مبنای سختی استاتیكی
سادهترین مدل تحلیلی برای ایدهآل سازی اندرکنش خاک و سازه آن است که سازه با یک سیستم
یک درجه آزادی و پی با دو درجه آزادی مدل سازی گردد .در شکل ( )7-0این سیستم تحلیلی
ساده که به مدل پایه ( )Simple or Basic Modelموسوم است ،نمایش داده شده است .این مدل
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مبنای بسیاری از تحلیلهای اندرکنش و همچنین راهکاری برای استخراج معیارهای آییننامهای
است.همانگونه که دیده میشود ،پی ،دو درجه آزادی شامل حرکت افقی و حرکت دورانیوسازه،
یک درجه آزادی به صورت حرکت افقی دارد .تحریک لرزهای از نوع تغییرمکان و معادل  ugاست
که بر پایه مدل وارد میگردد .دیاگرام تغییرمکانها برای درجه آزادی انتقالی پی و همچنین سازه در
شکل ( )9-0نمایش داده شده است(Wolf, 1985) .

شکل ( :)7-0مدل پایه اندرکنش خاک و سازه ،چپ :مدل ایدهآل شده  ،راست :مدل فنر و میراگر معادل
 : Ugحرکت میدان آزاد
 : U0حرکت پی در جهت افقی نسبت به میدان آزاد
 :Uحرکت افقی سازه نسبت به پی
 : 𝑈0t = 𝑈g + U0حرکت افقی نهایی پی
 : چرخش پی (حرکت گهواره ای)
 : U t = Ug + U0 + ℎ + Uجابجایی افقی نهایی سازه
شکل ( :)9-0دیاگرام تغییرمکانها در مدل پایه اندرکنش خاک و سازه

مدلهای تحلیلی برای شبیه سازی ارتعاش پی | 231
در این مدل از جرم و ممان اینرسی پی و زمین ) (I0 , m0صرف نظر شده است .با این حال
میرایی داخلی زمین ) (gدر نظر گرفته شده است .همچنین نسبت میرایی سازه ( )است که به
صورت زیر به میرایی ارتباط پیدا میکند:
2𝑘

()5-0

میرایی سازه



=𝐶

در این معادله 𝑘 سختی سازه و  فرکانس ارتعاش سیستم است .سایر پارامترها در سمت راست
شکل ( )7-0نمایش داده شدهاند .این مدل قابلیت آن را دارد که میرایی هندسی و میرایی داخلی
زمین را در قالب میراگرهای نمایش داده شده مدلسازی کند .برای هم واحد کردن ضریب میرایی
داخلی  gبا میرایی هندسی (تابشی)  Cxاز روابط ریز استفاده میشود.
4.6

میرایی تابشی افقی پی= 𝐶x = 2−𝑣 𝐶𝑠 𝑎2
2

میرایی کل برای زمین در جهت افقی (جمع میرایی داخلی و تابشی)= 𝑥𝑘 𝑔𝐶ℎ = 𝐶𝑥 +  

به همین ترتیب برای درجه آزادی چرخشی داریم:
0.4

میرایی تابشی گهوارهای پی= 𝐶 = 1−v ρCs a4
2

میرایی کل برای زمین در جهت گهوارهای (جمع میرایی داخلی و تابشی)= 𝐶𝑟 = 𝐶 + 𝑔 𝑘


در روابط باال 𝑥𝑘 و  𝑘همان سختی استاتیکی در جهت افقی و دورانی هستندکه از روابط زیر
به دست میآیند:
()7-0

8𝐺𝑎3

)𝑣𝑘 = 3(1−

𝑎𝐺8

𝑘𝑥 = (2−𝑣) ,
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 -1-4-3محاسبه فرکانس ارتعاش در حالتهای مختلف بر اساس مدل پایه
در ادامه فرکانس ارتعاش آزاد و میرایی سیستم با در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه برای این
مدل محاسبه میگردد .فرکانس ارتعاش آزاد سازه در حالت پایه گیردار از رابطه زیر به دست میآید:
)(𝑘𝑟 = 𝑘𝑥 = 
k

s = √m

()9-0

برای حالتی که سازه صلب باشد ( )k=و همچنین پی آزادی حرکت چرخشی نداشته باشد
)( (𝑘𝑟 =فقط آزادی حرکت افقی پی موردنظر باشد) ،فرکانس ارتعاش سیستم از رابطه زیر به دست
میآید:
𝑥𝑘

()4-0

𝑚

= 2ℎ

اگر سازه صلب ( )k =و پی فقط آزادی چرخش داشته باشد )(𝑘𝑥 = 
𝑘

2𝑟 = 𝑚ℎ𝑟2

()1-0

برای حالتی که هر سه درجه آزادی وجود دارد (مسئله کامل اندرکنش خاك و سازه)،

Wolf

) (1985نشان داده است که فرکانس و میرایی سیستم خاك و سازه در حالت کلی از روابط زیر به
دست میآید:
()9-0

1

1

1

= 2 + 2 + 2
r

h

s

1


̃2
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 فرکانس اساسی سیستم خاک و سازه 5است .همچنین میرایی کُلی سیستم خاک
در این رابطه ̃
و سازه از رابطه زیر به دست میآید:
()6-0

2

2

2

2

𝑟

h

s

s


̃

̃

̃

̃
̅ =  2 + [1 − 2 ] g + 2 x + 2 

که در آن  gمیرایی داخلی (میرایی مصالح) زمین است و همچنین داریم:
c

ضریب میرایی معادل میرایی تابش افقی پی𝑥 = 2kx
x

𝑐

ضریب میرایی معادل میرایی تابش چرخشی پی = 2𝑘


بر اساس روابط باال فرکانس سیستم معادل ،کمتر از فرکانس سازه با پی صلب است .به عبارت
دیگر ،لحاظ نمودن اندرکنش خاک و سازه در تحلیل باعث کاهش فرکانس و افزایش میرایی ارتعاش
شده است .روابط مورد توصیه اغلب آئیننامهها از این روابط الگو گرفته شده است.

 -2-4-3معادله تعادل دینامیكی برای سازه مدل پایه
معادله تعادل دینامیکی برای درجات آزادی پی و سازه به صورت زیر نوشته میشود و با حل
آن  𝑢0و  و 𝑢 محاسبه میگردد.
𝑃𝑥 = 𝑘𝑥 𝑢0 + 𝐶𝑥 𝑢̇ 0 + 𝑚𝑢̈ 0

5Fundamental frequency of the soil structure system

 | 233مبانی اندرکنش خاک و سازه
اگر بار وارد بر پی ) 𝑥𝑃(مشخص باشد ،از معادله باال میزان حرکت پی )  (𝑢0به دست میآید.
معادله مذکور در حوزه فرکانس به صورت زیر نوشته میشود( :که در اینجا میرایی داخلی  gهم
وارد شده است)
𝑃𝑥 = 𝑘𝑥 (1 + 2𝑖 𝑥 + 2𝑖 𝑔 )𝑢0

نظیر معادله باال برای درجه آزادی چرخشی پی ( )هم نوشته میشود و از آن  به دست میآید.
همچنین اگر معادله تعادل دینامیکی جرم سازه ) (mنوشته شود ،تغییرمکان افقی سازه به دست
میآید.
) Wolf (1994نشان داده است که اگر معادله تعادل دینامیکی برای هر سه درجه آزادی سیستم
نوشته شود ،معادله ماتریسی زیر در فضای فرکانس به دست میآید:
)𝑢(
1
){𝑢0 () } = {1} 𝑢̈ g (
)ℎ(
1

−2
−

2

] − 2

−2



2

) 𝑠𝑟 (𝑎0
𝑚ℎ 2

) 𝑠ℎ (𝑎0
−
𝑚
2

−

𝑤

2𝑛 (1 + 2𝑖 𝑤 ) − 2
𝑛

−

2

−2

[

k

در معادله باال  n = √mاست و معادله برای هر  حل میشود و تغییرات  uبر حسب 

ترسیم میگردد.
نهایتاً  ut = ug + u0 + h + uبه دست میآید .در رابطه ماتریسی داده شده 𝑟𝑆 و  𝑆ℎسختی
دینامیکی هستند و به صورت زیر تعریف میشوند:
سختی دینامیکی افقی (تابع فرکانس)]) 𝑆ℎ (𝑎0 ) = 𝑘ℎ [𝑘̃ℎ (𝑎0 ) + 𝑖𝑎0 𝐶̃ℎ (𝑎0
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سختی دینامیکی چرخشی (تابع فرکانس)]) 𝑆𝑟 (𝑎0 ) = 𝑘𝑟 [𝑘̃𝑟 (𝑎0 ) + 𝑖𝑎0 𝐶̃𝑟 (𝑎0

برای  khو  krمیتوان از ضرایب معرفی شده در رابطه ( )7-0و یا روابط کاملتر که به صورت
زیر هستند ،استفاده کرد:
𝑚ℎ2

82

𝑛
)𝑣𝑘𝑟 = 3(1−
̅ 𝑠̅ 2
𝑚

̅2
82 𝑚ℎ

𝑘ℎ = 2−𝑣𝑛 𝑚̅𝑠̅2

در این روابط  hفاصله مرکز جرم سازه از پی است .همچنین سایر پارامترها به صورت زیر
تعریف میشوند:
0 ℎ
𝑠𝑣

= 𝑠̅ ضریب سختی

,

ℎ

𝑎 =  ̅ℎضریب الغری

,

𝑚

𝑚ضریب جرم
𝜌 ̅ = 𝑎3

نمودارهای کاربردی ) Wolf (1985برای مدل مذکور در شکل ( )4-0ارائه شده است .در این


𝑚 و با فرض  ℎ̅=1مقادیر  eو 𝑒 و  uبه دست میآید ،که در آن 𝑒 همان
نمودارها با داشتن̅𝑠 ̅ ,
0

میرایی معادل سیستم و  eهمان فرکانس ارتعاش آزاد معادل سیستم هستند .در روابط باال 𝑚 جرم
سازه و 𝜌 دانسیته خاک است.

 | 238مبانی اندرکنش خاک و سازه

شکل ( :)4-0برآورد فرکانس و میرایی سیستم به ازای )𝟓𝟎 ̅ = 𝟏,  = 𝟎. 𝟑𝟑,  = 𝟎. 𝟐𝟓 ,  = 𝟎.
𝒉(
𝒈
بر اساس مدل پایه )(Kramer, 1996

 -3-3استفاده از سختی وابسته به فرکانس برای حل مدل ساده اندرکنش
در روش ارائه شده توسط ) Wolf (1985سختی و میرایی مستقل از فرکانس تحریک ورودی
محاسبه میگردیدند .بر همین اساس و با توجه به فرض سادهکننده مذکور ،گاهی نتایج آن با واقعیت
فاصله قابل توجهی پیدا میکند .پیش از ارائه این راه حل Veletsos (1977) ،سختی و میرایی پی
را تابع فرکانس در نظر گرفته و نتایج دقیق تری را به دست داده است وی فرض کرده است که:
8

𝑟 𝑠𝐺 𝑣𝐾𝑥 = 2−
𝑠

𝑟 𝜃𝐾
,
𝑠𝑉

𝜃𝑥 = 𝜃𝐶

𝑟 𝑥𝐾
,
𝑠𝑉

𝑥𝑥 = 𝑥𝐶 𝑘𝑥 = 𝑎𝑥 𝐾𝑥 , 𝑘𝜃 = 𝑎𝜃 𝐾𝜃 ,
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در روابط باال 𝑥𝑎 𝑥𝜃 ،𝑥𝑥 ،𝑎𝜃 ،پارامترهای ضرائب سختی و میرایی دینامیکی هستند که با در
r

دست داشتن پارامتر بدون بعد فرکانس ( )a0 = Vsبه دست میآیند .همچنین 𝑥𝐾 و 𝜃𝐾 سختی
استاتیکی هستند که با توجه به جهت مورد بررسی و مشخصات هندسی پی از روابط و جداول فصل
هفتم محاسبه میگردد .نمونهای از منحنیهای ارائه شده توسط محققین برای محاسبه این پارامترها
در فصل هفتم ارائه گردید.
نهایتاً ) Veletsos (1977نشان داده است که پریود طبیعی سیستم خاک ـ سازه از رابطه زیر به
دست میآید:
2

𝑘
𝑘 ℎ
) 𝑥𝑘 𝑇̃ = 𝑇√1 + 𝑘 (1 +
𝑥

𝜃

که در آن  Tپریود طبیعی سازه در حالت پایه گیردار است و سختی و میرایی ها از روابط داده
شده در باال باید مورد استفاده واقع شوند .همچنین میرایی معادل سیستم از جمع میرایی هندسی و
داخلی به صورت زیر به دست میآید:


−3
̃𝑇

)𝑇( ̅ = ̃ 0 +

که در آن  میرایی سازه است و مستقل از فرکانس منظور میشود .همچنین  0میرایی تابشی
پی است که وابسته به ضرائب میرایی و سختی بوده و از رابطه زیر که توسط Veletsos and Nair

) (1975معرفی شده است ،به دست میآید.
|]

𝜃𝜒) 𝑠3(1−

𝑟

𝑎 (ℎ ) 2 +

) 𝜃𝜒 𝜃 (𝑎𝜃 +𝑖𝑎0

𝑥𝜒) 𝑠(2−

̃𝑇

𝑎[| (𝑇)−3

) 𝑥𝜒 𝑥 (𝑎𝑥 +𝑖𝑎0

𝛾 𝜋4
𝜎3

2

= ̃ 0

در این رابطه  hارتفاع سازه و  rشعاع پی است .همچنین  و  پارامترهای بدون بعد موج و
جرم هستند که به صورت زیر تعریف میشوند:
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1

𝑓ℎ

) 𝑐𝑉 ( =
𝜎
𝑠

𝑚
2

𝜌𝜋 = 𝛾

𝑟𝑠 ℎ

همچنین  mجرم سازه 𝑠 ،دانسیته خاک و 𝑐𝑓 فرکانس طبیعی سازه پایه گیردار است .سایر
پارامترها در روابط قبل معرفی شدهاند .عالوه بر این رابطه ) Maravas et al. (2014روابطی برای
 (و میرایی سیستم و ) ̃ (معرفی کرده است که در آن سختی و میرایی
محاسبه فرکانس طبیعی ) ̃
وابسته به فرکانس است و نتایج حاصله از راه حل های قبلی دقیق تر است .در این روش میرایی
معادل سیستم از رابطه زیر به دست خواهد آمد:






𝑥
𝜃
̃ = 𝑆 [𝜔2 (1+4
+ 𝜔2 (1+4
]) + 𝜔2 (1+42
) 2
) 2
𝑐

𝜃

𝜃

𝑥

𝑥

𝐾𝜃 𝑟 2⁄
𝑚√𝐾𝑥⁄𝑚 , 𝜔𝑐 = √𝑘⁄
= 𝑥𝜔 𝑚ℎ2 ,
همچنین فرکانس طبیعی سیستم از رابطه زیر به دست خواهد آمد:

√ = 𝜃𝜔

−1

1

1

1

]) 𝑆 = [𝜔2 (1+42 ) + 𝜔2 (1+42 ) + 𝜔2 (1+42
𝑐

𝜃

𝜃

𝑥

𝑥

𝑆
2

) ̃(1+4

2

𝜔
= ̃

پارامترهای این روابط در شکل ( )1-0و همچنین روابط پیشین معرفی شدهاند .عالوه بر این 

نسبت میرایی سازه 𝑥 ،و  نسبت میرایی زمین در جهت افقی و دورانی هستند.
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شکل ( :)1-0سیستم مورد نظر در استخراج روابط )Maravas et al. (2014

این محققین همچنین برای شمع ها روابطی به دست داده است که عالقهمندان برای دریافت
جزئیات روابط میتوانند به مرجع ) Maravas et al. (2014مراجعه نمایند.

 -1-3محاسبه سختی دینامیكی برای پیهای مدفون
اگر پی دارای عمق مدفون باشد ،سختی جانبی و دورانی پی افزایش مییابند .بر همین اساس
الزم است روابط پیهای سطحی برای استفاده در پی مدفون اصالح شوند .برای سازه نشان داده شده
در شکل ( )9-0سازه با سختی 𝑟𝑡𝑠𝐾 و ارتفاع معادل̅ ℎبر روی یک پی استوانهای صلب با شعاع r

در عمق  eقرار گرفته است .همچنین جرم و ممان اینرسی جرمی برای سازه و پی به ترتیب با
نمادهای 𝑟𝑡𝑠𝑚 𝐼𝑓 ، 𝑚𝑓 ،𝐼𝑠𝑡𝑟 ،نشان داده شده است.
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) Jahankhah et al. (2010نشان دادهاند که اگر برای پی دو درجه آزادی افقی و دورانی در
نظرگرفته شود ،ماتریس سختی دینامیکی پی به صورت زیر خواهد بود:
𝑟𝑆ℎ
]
𝑟𝑟𝑆

𝑆ℎℎ
𝑆𝑟ℎ

[ = 𝑔𝑆

اجزاء این ماتریس به صورت زیر تعریف خواهند شد:
) 𝑆ℎℎ = 𝐾𝐻𝐻 (𝑘ℎℎ + 𝑖𝑎0𝑒 𝑐ℎℎ
) 𝑟𝑟𝑐 𝑒𝑆𝑟𝑟 = 𝐾𝑅𝑅 (𝑘𝑟𝑟 + 𝑖𝑎0
) 𝑟𝑆𝑟ℎ = 𝑆ℎ𝑟 = 𝐾𝐻𝑅 (𝑘ℎ𝑟 + 𝑖𝑎0𝑒 𝑐ℎ
که در آن  𝑘𝑟𝑟 ،𝑘ℎ𝑟 ،𝑘ℎℎو  𝑐𝑟𝑟 ،𝑐ℎ𝑟 ،𝑐ℎℎضرایب بیبُعد سختی دینامیکی پی هستند و از
جداول و منحنیهای ارائه شده توسط محققین مختلف محاسبه میشوند .به عنوان نمونه میتوان
مقادیر پیشنهاد شده توسط ) Meek and Wolf (1994را که بر اساس مدل مخروط محاسبه شده،
مورد استفاده قرار داد .همچنین 𝐻𝐻𝐾 𝐾𝑅𝑅 ،𝐾𝐻𝑅 ،سختی استاتیکی پی متناسب با درجات آزادی
مورد نظر هستند و از روابط زیر به دست خواهند آمد:
𝑟𝐺8

)𝑟𝐾𝐻𝐻 = 2−𝜐 (1 + 𝑒⁄
8𝐺𝑟 3

) 𝐾𝑅𝑅 = 3(1−𝜐) (1 + 2.3 𝑒⁄𝑟 + 0.58(𝑒⁄𝑟)3
𝑒

𝐻𝐻𝐾 𝐾𝐻𝑅 = 3
در این روابط  Gمدول برشی است و سایر پارامترها پیشتر تعریف شدهاند .همچنین = 𝑒𝑎0
𝑒 r
Vs

پارامتر بدون بعد فرکانس تحریک است .در نهایت معادله تعادل دینامیکی سیستم به صورت

زیر خواهد بود) :شکل (9-0
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𝑠𝑥 0
= } 𝑓𝑥 { ] 𝑟𝑆ℎ
𝑓𝜙 𝑟𝑟𝑆

𝑟𝑡𝑠𝐾−
𝐾𝑠𝑡𝑟 + 𝑆ℎℎ
𝑆𝑟ℎ

𝑠 ̈𝑥
𝑟𝑡𝑠𝑚
0
)𝑒 𝑚𝑠𝑡𝑟 (ℎ̅ +
𝑟𝑡𝑠𝐾
0
𝑓𝑚
)𝑚𝑓 (𝑒⁄2
[
𝑟𝑡𝑠𝐾] { 𝑥̈𝑓 } + [−
0
𝑓̈𝜙 𝑚𝑠𝑡𝑟 (ℎ̅ + 𝑒) 𝑚𝑓 (𝑒⁄2) 𝐼𝑠𝑡𝑟 + 𝐼𝑓 + 𝑚𝑠𝑡𝑟 (ℎ̅ + 𝑒)2
𝑒
̅
𝑟𝑡𝑠𝑚
)𝑒 𝑚𝑠𝑡𝑟 (ℎ +
𝑔̈𝑥
𝑓𝑚
)𝑚𝑓 (𝑒⁄2
[−
} {]
2
𝑒𝑔̈𝜙
𝐼 𝑚 (ℎ̅ + 𝑒) + 𝑚 (𝑒⁄2) 𝑚 (ℎ̅ + 𝑒) + 𝐼 +
𝑓

𝑟𝑡𝑠

𝑟𝑡𝑠

𝑓

𝑟𝑡𝑠

شکل ( :)9-0مدل تحلیلی پایه برای استخراج سختی دینامیکی پی مدفون

 -8-3محاسبه سختی دینامیكی پی بر اساس مدل گسسته اساسی )(Basic discrete model

مدل های تحلیلی قبلی که در این نوشتار ارائه گردیدند دو اشکال اساسی داشتند؛ اول آنکه
سختی زمین فقط توسط فنرهای استاتیکی شبیهسازی شده بود .بنابراین تغییر فرکانس بارگذاری
تأثیری در تغییر سختی زمین ایجاد نمیکرد .اشکال دوم این مدلها عدم مشارکت جرم زمین در
پاسخها است .در واقع وقتی پی تحت ارتعاش قرار میگیرد بخشی از زمین زیر پی در ارتعاش با پی
مشارکت میکند .از آنجایی که مقدار این جرم مشخص نیست ،در اغلب مدلهای تحلیلی فرض
شده است که جرم زمین زیر پی مشارکتی در ارتعاش ندارد.
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) Wolf (1988مدل تحلیلی سادهای برای محاسبه سختی دینامیکی پی و در واقع برای مدلسازی
پی در مسائل تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه ارائه شده است .این مدل نسبت به مدل ساده
قبلی پیشرفتهایی داشته است .با این حال همچنان برخی ضعفها را با خود دارد .در این مدل
فرض میشود که پی نشان داده شده در شکل ( )6-0با مدل تحلیلی آن شبیهسازی میگردد .این
مدل تحلیلی فقط برای ارتعاش قائم پی است و برای ارتعاش در جهتهای دیگر اجزاء مدل متفاوت
خواهد بود.

شکل ( :)6-0چپ :پی تحت ارتعاش قائم ،راست :مدل تحلیلی برای ارتعاش قائم

در این مدل یک درجه آزادی برای یک نقطه موهومی (نقطه  )5تعریف میشود .به نقطه مذکور
به ازاء هر درجه آزادی یک جرم و یک میراگر موهومی متصل خواهد شد .عالوه بر این یک جرم
دیگر ) (M0بر روی درجه آزادی پی (نقطه صفر) در سیستم وجود دارد .همانگونه که دیده میشود
یک درجه آزادی اضافی موهومی در این مدل وجود دارد .به همین مناسبت برخی این مدل را به نام
مدل دُم میمون ) (Monkey Tail Modelنامگذاری کردهاند.اجزاء مدل مذکور به قرار زیر هستند:
 K سختی استاتیکی پی که از روابط ارائه شده در بحث فنر معادل حاصل میگردد( .تابع
درجه آزادی است)
 C0میرایی هندسی پی
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 Mfجرم استاتیکی پی
 M1 , M0ممان اینرسی های جرمی متناسب با درجه آزادی پی (نقطه صفر) و نقطه موهومی
(.)5
 𝑢0 درجه آزادی حرکت پی
 𝑢1 تغییر مکان جرم  M1است و مفهوم فیزیکی ندارد ،ولی برای محاسبه تابع امپدانس پی
مورد نیاز است .معادله تعادل برای دیاگرام جسم آزاد جرم شماره  5به صورت زیر خواهد بود:
−2 𝑀1 𝑢1 () + 𝑖𝑐1 [𝑢1 () − 𝑢0 ()] = 0

همچنین معادله تعادل برای دیاگرام جسم آزاد نقطه صفر به صورت زیر خواهد بود:

)−2 𝑀0 𝑢0 () + 𝑖(𝑐0 + 𝑐1 )𝑢0 () − 𝑖𝑐1 𝑢1 () + 𝑘𝑢0 () = 𝑝(

دقت شود که بار خارجی) 𝑝(به پی (نقطه صفر) وارد میگردد .اگر سازه هم به این نقطه وصل
شود ،اثرات آن (سختی و میرایی سازه) در دیاگرام آزاد نقطه صفر ظاهر خواهند شد .همچنین اگر
فونداسیون جرم داشته باشد به نقطه صفر اضافه میگردد.
اگر در دو معادله باال اگر از طر فین ) 𝑢1 (را حذف کنیم به معادله زیر میرسیم:

))] u0 (

C0
k

+

2 M1
k
2 M2
C1
1+ 2 1
C1

M1

( + i

این معادله را میتوانیم به شکل ساده زیر بنویسیم

2 M0
k

−

2 M1
k
2 M2
1+ 2 1
C1

P() = K [1 −
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) ̃ (𝑎0 ) + 𝑖𝑎0 𝐶̃ (𝑎0 )]𝑢0 (𝑎0 ) = 𝑆 𝑢0 (𝑎0
𝐾[𝐾 = )𝑤(𝑃
که در آن:
− 𝜇0 𝑎02
+ 𝛾0

𝜇1 𝑎02

̃ (𝑎0 ) = 1 −
𝐾 ضریب بدون بعد دینامیکی فنر

𝜇2
1+ 21 𝑎02
𝛾1
𝜇1 𝜇1 𝑎02
𝜇2
𝛾1
1+ 21 𝑎02
𝛾1

= )  𝐶̃ (𝑎0ضریب بدون بعد دینامیکی میرایی

و در این معادالت پارامترها به صورت زیر تعریف میشود
a

 a0 = Vsپارامتر بدون بعد فرکانس
4Ga

 Kسختی استاتیکی است پی که برای حرکت قائم معادل  𝑘v = 1−μاست .همچنین  aشعاع
پی Vs ،سرعت موج برشی و  فرکانس تحریک است.
𝑎

𝐶0 = 𝑉𝑠 𝐾𝑠𝑡 𝛾0
𝑎

𝐶1 = 𝑉𝑠 𝐾𝑠𝑡 𝛾1
𝑎2

𝑀0 = 𝑉 2 𝐾𝑠𝑡 𝜇0
𝑠

𝑎2

𝑀1 = 𝑉 2 𝐾𝑠𝑡 𝜇1
𝑠

 𝜇1 ، 𝜇0 ، 𝛾1 ، 𝛾0ضرائب بدون بعدی هستند که از جدول ( )5-0به دست میآیند .بنابراین با
داشتن تحریک ورودی ) p(و سختی 𝑡𝑠𝐾 میتوان تغییر مکان  u0را به دست آورد.
جدول ( :)1-3پارامترهای مرتبط با ممان اینرسی جرمی و میرایی در مدل  MTMتوسط )Wolf (1988
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در این مدل میرایی داخلی برای زمین منظور نگردیده است و از جرم زمین هم صرف نظر شده
است .در هر صورت میتوان میرایی داخلی را به روشی که در بخشهای قبل بیان گردید به میرایی
هندسی اضافه کرد و میرایی کُل را به دست آورد .باید دقت شود که به ازای هر درجه آزادی جرمهای
موهومی و میراییهای مربوط به آن به مدل اضافه میشود .مثال اگر پی در دو جهت افقی و عمودی
درجه آزادی داشته باشد ،مدل تحلیلی به صورت نشان داده شده در شکل ( )0-0میشود.

شکل ( :)0-0مدل تحلیلی  MTMبرای حالتی که هر دو درجه آزادی قائم و افقی وجود داشته باشند
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به نظر میآید که  C0, C1, M0, M1در واقع به نحوی اثر فرکانس بار در تغییر سختی و میرایی
را نشان میدهند.
مسئله ( :)1-3نمونه از مدل گسسته اساسی ) (MTMدر حوزه فرکانس
با استفاده از مدل MTMو با فرض آن که سازه یک درجه حرکت افقی و پی یک درجه حرکت
انتقالی (لغزش) دارد ،معادالت الزم برای محاسبه تغییر مکانهای پل تک پایه شکل مقابل را در
فضای فرکانس بنویسید.
𝑀s = 50 × 103 kg
𝑀f = 20 × 103 kg
s = %5

g = %7

 = 2 × 104 𝑘𝑁/𝑚2زمین𝐺
 = 0.3زمین𝑣

 = 2000 𝑘𝑔/𝑚3

حل مسئله:
قدم اول  :ترسیم مدل
چون پی یک درجه آزادی در جهت افقی دارد ،مدل به صورت زیر خواهد بود:
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قدم دوم :محاسبه پارامترها
= 282353 kN/m

8(2×104 )×3
2−0.3
m
sec

8Ga

= 𝑣𝑘x = 2−
G

Vs = √  = 100

با توجه به ضرایب ارائه شده در جدول ( )5-0خواهیم داشت:

3

a

𝐶𝑜𝑥 = v K x γ0 = 100 k x (0.78 − 0.4𝑣) = 5591 kN. 𝑠𝑒𝑐/m
s

μ0 = 0 → M0 = 0

γ1 = 0 C1 = 0,
μ1 = 0 → M1 = 0

در واقع مدل  MTMبرای حالتی که پی فقط آزادی افقی دارد قابلیت باالیی ندارد .لذا به مدل
ساده زیر تبدیل میشود.
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نکته :چون زمین هم میرایی داخلی و هم میرایی هندسی دارد ،میتوان میرایی کُل آن را در جهت
افقی از رابطه زیر حساب کرد:
2

𝐶h = C0x +  g k x
قدم سوم :ترسیم دیاگرام جسم آزاد
برای دو جرم (پی و سازه) دیاگرام نیروهای دینامیکی وارد بر آنها ترسیم میگردد .توجه شود
که چون این مسئله در حوزه فرکانس حل میشود ،نحوه محاسبه نیروهای سختی ،میرایی و اینرسی
در آن اندکی متفاوت از مسائل حوزه زمان است که در فصل قبل ارائه گردید .قابل ذکر است که
معادله تعادل دینامیکی در حوزه فرکانس پیشتر در رابطه ( )4-9ارائه گردیده بود.

در فضای فرکانسی معادل تعادل دینامیکی سیستم به صورت زیر خواهد بود:
)S() × U() = P(

که به شکلی عمومیتر به این صورت خواهد شد:
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)[K]U() + i[C]U() − 2 [M]U() = P(

بنابراین نیروهای اینرسی ،سختی و میرایی که بر دو جرم وارد میشوند ،از معادالت زیر به
دست خواهند آمد:
))(FI )f = −2 Mf (u0 (
)(Fc )f = iCh u0 (
)(Fk )f = k x u0 (
))(FI )s = −2 Ms (u0 (
))(Fc )s = iCs (us () − u0 (
))(Fk )s = k s (us () − u0 (
)F(

نیروی اینرسی پی
نیروی میرایی میراگر پی
نیروی سختی فنر پی
نیروی اینرسی سازه
نیروی میرایی میراگر سازه
نیروی سختی فنر سازه
نیروی خارجی وارد بر عرشه پل

قدم چهارم :نوشتن معادالت تعادل دینامیکی
تعادل نیروهای وارد بر سازه به صورت زیر خواهد بود:
)(𝐹𝑘 )𝑠 + (𝐹𝑐 )𝑠 + (𝐹𝐼 )𝑠 = 𝐹(
) − 2 𝑀𝑠 𝑢𝑠 (𝑤) + 𝑖(𝐶𝑠 )[𝑢𝑠 () − 𝑢0 ()] + 𝑘𝑠 [𝑢𝑠 () − 𝑢0 ()] = −𝐹(تعادل سازه

همچنین تعادل نیروهای وارد بر پی به صورت زیر خواهد بود:
𝑠) 𝑐𝐹(   (𝐹𝑘 )𝑓 + (𝐹𝑐 )𝑓 + (𝐹𝐼 )𝑓 = (𝐹𝑘 )𝑠 +برای پی
]) 𝑘𝑥 𝑢0 () + 𝑖𝐶ℎ 𝑢0 () + (−2 𝑀𝑓 𝑢0 ()) = 𝑖 𝐶𝑠 [𝑢𝑠 () − 𝑢0 ()] + 𝐾𝑠 [𝑢𝑠 () − 𝑢0 (

 | 282مبانی اندرکنش خاک و سازه
قدم پنجم :حل معادالت
معادالت به دست آمده برخالف حالت حل در حوزه زمان ،حالت دیفرانسیلی ندارند .بنابراین
به سادگی حل میشوند .کافی است به ازای هر فرکانس معادالت باال که یک سیستم دو معادله و دو
مجهول است حل شده و در نتیجه  𝑢0و 𝑠𝑢 به دست آید.
نکته :پیشنهاد میشود که یک بار مسئله را در حوزه زمان و یک بار در حوزه فرکانس حل کنید
و پاسخهای دو حالت را با هم مقایسه کنید.
نکته :در حل باال 𝑠𝑢 تغییر مکان سازه نسبت به سنگ بستر بود .چون سنگ بستر فاقد تغییر مکان
است ،در واقع 𝑠𝑢 همان تغییر مکان مطلق سازه است .در واقع چون در این مسئله بار خارجی زلزله
نیست ،برای محاسبه نیروی اینرسی تغییر مکان سنگ بستر دیده نشده است.
مسئله ( :)2-3مسئله نمونه از مدل گسسته اساسی ) (MTMدر حوزه زمان
سازه شکل مقابل بر روی یک پی دایره ای به قطر  4متر قرار گرفته است .پی بتنی با ضخامت
چهل سانتی متر است و مؤلفه قائم یک زلزله)  (V̈sمطابق شکل بر سنگ بستر وارد شود .معادله
ارتعاش پی و سازه در حوزه زمان را بنویسید .برای پی و سازه فقط درجه آزادی قائم را منظور کنید.
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حل مسئله :چون پی فقط یک درجه آزادی قائم دارد ،برای محاسبه امپدانس خاک از مدل شکل
زیر استفاده میکنیم.

𝑎𝐺4

𝑚𝐾𝑠𝑡 = 1−𝑣 = 0.907 × 109 𝑁/
1

)  𝛾0 = 0.8 , 𝜇0 = 0.9 (𝑣 − 3از جدول
𝑎

2

𝑚 𝐶0 = 𝑐 𝑘𝑠𝑡 𝛾0 = 200 (0.907 × 109 ) × 0.8 = 7.26 × 106 𝑁. 𝑠𝑒𝑐/
𝑠

1

22

𝑔𝑘 = 2002 (0.907 × 109 ) [0.9(0.9 − 3)] = 5440

𝑎2
𝜇 𝑘
𝑐𝑠2 𝑠𝑡 0

= 𝑀0
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به همین ترتیب با استخراج  𝛾1و  𝜇1از جدول ضرایب داریم:
𝑀1 = 26990 kg , C1 = 2.09 × 106 N. sec/m

هم اکنون سازه را روی مدل پی قرار میدهیم ،در این حال مدل زیر به دست خواهد آمد:

در اینجا  V0تغییر مکان پی نسبت به سنگ بستر است .همچنین  Vsتغییر مکان مطلق سنگ بستر
است ولی در شمار درجه آزادی ها نیست ،چون سایر تغییر مکانها نسبت به آن محاسبه میگردد.
عالوه بر این  V1تغییر مکان جرم  m1نسبت به سنگ بستر و  V2تغییر مکان جرم  m2نسبت به
سنگ بستر است.
𝑔𝑘 𝑀𝑓 = 𝜋𝑟 2 𝑑 × 𝜌 = (2)2 (0.4)(2400 × 103 ) = 12060
𝑔𝑘 𝑀𝑓 = 𝑀0 + 𝑚𝑓 = 12060 + 5440 = 17500
𝑚= 0.92 × 109 𝑁/

𝐴𝐸
𝐿

= 𝑘1
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حال برای سه جرم سیستم دیاگرام جسم آزاد ترسیم شده و سپس معادالت تعادل دینامیکی در
حوزه زمان نوشته میشود.

)( K1= K1 (V2-V0تغییر مکان واقعی فنر  = )K1نیروی فنر K1
(Kst =V0 Kstتغییر مکان واقعی فنر  = )Kstنیروی فنر Kst
(C1= (V̇1-V̇0) C1اختالف سرعت دو سر میراگر = )C1نیروی فنر C1
( C0 = (V̇0)C0اختالف سرعت دو سر میراگر  = )C0نیروی میراگر C0
( MF = (V̈0+V̈s) MFشتاب مطلق در پی) = نیروی اینرسی جرم MF
( M2 = (V̈2+V̈s) M2شتاب مطلق در پی) = نیروی اینرسی جرم M2

نکته :با داشتن معادله  V̈sو دوبار انتگرال گیری میتوانیم  Vsرا به دست آوریم .ولی نمیتوان
به عنوان تحریک خارجی به طور همزمان شتاب  V̈sو تغییرمکان  Vsرا بر سنگ بستر وارد کرد .در
واقع از خارج فقط یکی از این دو بر سیستم وارد میشود و دیگری عکسالعمل سیستم است .در
حل این مسئله شتاب درنظرگرفته شده است و تغییرمکان پایه سیستم صفر در نظر گرفته شده است.
هماکنون معادله تعادل دینامیکی برای جرم 𝑓𝑀 را به صورت زیر مینویسیم:
 𝑀𝑓 (V̈0 + V̈s ) + K st V0 + C0 V̇0 − k1 (V2 − V0 ) − C1 (V̇1 − V̇0 ) = 0
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برای دو جرم دیگر نیز به صورت زیر خواهد شد:
  𝑀1 (V̈1 + V̈s ) + 𝐶1 (V̇1 − V̇0 ) = 0معادله تعادل برای 𝑀1
  𝑀2 (V̈2 + V̈s ) + 𝐾1 (V2 − V0 ) = 0معادله برای 𝑀2

سه معادله و سه مجهول  V2, V0, V1به صورت دیفرانسیل معادله حل میگردد .شکل ماتریسی
معادالت به صورت زیر خواهد بود:
𝐹𝑀
−𝑘1 𝑉0
] ̈𝑠𝑉0 ] {𝑉1 } = { 𝑀1 } [−
𝑀2
𝑘2 𝑉2

0
0
0

𝑡𝑠𝑘 𝑘1 +
0 𝑉̇0
0] {𝑉1̇ } + [ 0
−𝑘1
0 𝑉̇2

−𝐶1
𝐶1
0

𝑉̈0
0
𝐶0 + 𝐶1
0 ] {𝑉1̈ } + [ −𝐶1
𝑀2 𝑉̈2
0

0
𝑀1
0

𝑓𝑀
[0
0

مسئله ( :)4-3مسئله نمونه از مدل گسسته اساسی ) (MTMبا امكان چرخش در پی
بر اساس مدل  MTMتغییرمکان سازه شکل مقابل را که تحت تحریک قائم  𝑈̈gدر پی قرار
گرفته است را محاسبه کنید .نوشتن معادالت و ماتریسها در فضای زمان کفایت میکند و حل نهایی
مورد نظر نیست .پی دایرهای بتنی به قطر  4و ضخامت  98سانتیمتر است .برای سازه امکان حرکت
قائم پی امکان حرکت قائم و چرخشی را دارد.
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حل مسئله :با توجه به آنکه پی دو درجه آزادی دارد ،مدل تحلیلی سیستم به صورت شکل زیر
خواهد بود:

همانگونه که دیده میشود سیستم دارای  1درجه آزادی است.این درجات عبارتند از یک درجه
آزادی 𝑠𝑈 برای سازه ،دو درجه آزادی برای پی (  ،)𝜃0 , 𝑈0و دو درجه آزادی موهومی برای پی
(  .)𝜃1 , 𝑈1بنابراین ماتریس سختی ،میرایی و جرم دارای بعد  1در  1هستند.خصوصیات سازه
شامل 𝑠𝐾  𝐶𝑠 ,است و در اینجا 𝑠𝑈 نماد تغییر مکان سازه نسبت به ساختگاه است.خصوصیات پی
شامل ( 𝑡𝑠𝐾  )𝐶0𝑉 ,و ( 𝜃𝐾  )𝐶0𝜃 ,است و همچنین دو میراگر در بخشهای موهومی وجود دارد که
در ادامه محاسبه میگردند.
مطابق جدول ( 𝑀0 ،)5-0فقط میتواند به صورت افقی و عمودی میراگر داشته باشد .در اینجا
درجه آزادی افقی هم برای پی نداریم .بنابراین فقط یک میراگر عمودی خواهیم داشت .در ادامه
سختی و ضرایب از جدول ( )5-0استخراج میشود.
𝜈 = 0.3
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𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙: 𝛾0 = 0.8 , 𝛾1 = 0.34 − 4.3(0.3)4 = 0.3,
𝜇0 = 0 , 𝜇1 = 0.4 − 4(0.3)4 = 0.3676
𝑅𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔: 𝛾0 = 0 , 𝛾1 = 0.42 − 0.3(𝜈)2 = 0.393 ,
𝜇0 = 0 , 𝜇1 = 0.34 − 0.2(𝜈)2 = 0.322
{
سختی پی و سازه :با توجه به جدول ( )5-0سختی انتقالی و دورانی پی از روابط زیر به دست
میآید:
8 𝐺𝑎3
)𝜈3(1−

,

= 𝜃𝐾

𝑎𝐺 4
)𝜈(1−

= 𝑡𝑠𝐾

همچنین برای محاسبه سختی سازه ،با توجه به آنکه درجه آزادی قائم مورد نظر است ،از سختی
محوری دو ستون استفاده میشود .بنابراین داریم:
𝐸𝐴2
𝑙

= 𝑠𝐾

جرم های موهومی 𝑀0 :جرم موهومی پی است که چون دو درجه آزادی قائم و چرخشی وجود
دارد 𝑀0 ،نهایی جمع دو عدد میگردد .در این جا هر دو  𝜇0صفر هستند ،بنابراین در کل  𝑀0صفر
است و 𝐹𝑀 همان جرم استاتیکی پی است 𝑀1𝑣 .جرم موهومی اضافی پی است که با داشتن  𝜇1به
دست میآید 𝑀1 .در واقع ممان اینرسی جرمی ( 𝜃 )𝐼1است.
𝑎2

𝑎𝐺 4
(
)) (0.3676
)𝜈𝑉𝑠 2 (1−
8 𝐺𝑎3

= 𝑉𝑀1

𝑎2

)𝐼1𝜃 = 𝑉 2 (3(1−𝜈)) (0.322

𝑎2

{ 𝑀1 = 𝑉 2 (𝐾𝑠𝑡 )𝜇1 
𝑠

𝑠

میراگرهای موهومی :سه میراگر موهومی داریم و چهارمی صفر است.
𝑎𝐺 4

𝑎

𝐶0𝑉 = 𝑉 ((1−𝜈)) 0.8

𝑠
{ 𝐾𝛾0
𝑎 8 𝐺𝑎3
𝐶0𝜃 = 𝑉 (3(1−𝜈)) × 0 = 0
𝑠

𝑎
𝑠𝑉

= 𝐶0
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𝑎𝐺 4

𝑎

𝐶1𝑉 = 𝑉 ((1−𝜈)) 0.3
𝑠
{ 𝐶1 = 𝑉 𝐾𝛾1
𝑎 8 𝐺𝑎3
𝑠
)𝐶1𝜃 = 𝑉 (3(1−𝜈)) (0.393
𝑎

𝑠

دیاگرام های جسم آزاد :اگر تحریک در پی 𝑔 ̈𝑢 باشد دیاگرام ها این گونه هستند.

معادالت تعادل 1 :معادله از پنج دیاگرام به دست میآید و  1مجهول 𝑠𝑢  1 , 0 , 𝑢1 , 𝑢0 ,به
دست خواهند آمد.
نکته  :5در این مسئله لنگر چرخش سازه به دور پی که به طور معمول در پیهای دارای چرخش
دیده میشود ،ظاهر نمیشود .زیرا نیروی اینرسی در جهت قائم بر سازه اثر میکند و بازوی لنگر آن
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برای پی صفر است .اگر سازه به صورت افقی حرکت میکرد ،این لنگر در تعادل دورانی پی ظاهر
میشد.
نکته  :7با توجه به نکته  ،5میتوان معادالت تعادل دورانی (دو معادله و دو مجهول) را جدا و
تعادل قائم (سه معادله و سه مجهول) را جدا حل کرد.
ماتریس جرم:ماتریس جرم به صورت زیر خواهد بود.
𝑠𝑀
𝐹𝑀
𝑉𝑀1
] 𝜃𝐼1

𝜃𝐼0
[

برای رعایت اختصار و با توجه به مشابهت ادامه حل با مسائل قبل ،از ادامه حل مسئله خودداری
شده است.

مدلهای تحلیلی برای شبیه سازی ارتعاش پی | 289

مسائل حل نشده فصل هشتم:
در هر یک از مسائل برای پارامترهای داده نشده میتوانید اعداد معقولی را انتخاب کنید .به طور
مثال میرایی داخلی سازه را در این مسائل میتوانید معادل  1درصد بگیرید.
.5

با استفاده از مدل ساده

اندرکنش خاک و سازه در فضای
زمان تغییرمکان سازه شکل زیر را
محاسبه کرده و آن را با جواب در
حالت پایه گیردار مقایسه کنید .پی و
سازه هر دو فقط امکان حرکت افقی
دارند .تحریک ورودی شتاب با
معادله ) A=0.4g (sin2tاست که بر
پی وارد میگردد .وزن سازه  18تن
است .میرایی داخلی زمین  1درصد
است .سرعت موج برشی در پی
 788متر در ثانیه و نسبت پواسون
 8/9است.
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معادالت الزم در فضای

.7

فرکانس برای محاسبه تغییرمکان
کلیه درجات آزادی سیستم مقابل
را بنویسید .زمین را با مدل ساده
اندرکنش خاک و سازه مدل کنید.
ساختمان در هر سقف یک درجه
آزادی حرکت افقی دارد .پی
قابلیت دوران و حرکت افقی دارد.
تحریک ورودی نیروی انفجار
) F(است که بر سقف دوم (از
پایین) وارد میگردد.
.9

بر اساس مدل  MTMتغییرمکان سازه شکل زیر که تحت تحریک افقی Ug

قرار گرفته است را محاسبه کنید .نوشتن معادالت و ماتریسها در فضای زمان کفایت می-
کند و حل نهایی مورد نظر نیست .پی دایرهای بتنی به قطر  4و ضخامت نیم متر است.
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جرم سازه بتنی 98 :تن ،ارتفاع سازه 78 :متر ،قطر ستون یک متر است .پی امکان حرکت
افقی و چرخشی دارد .سازه فقط قابلیت حرکت افقی دارد .خصوصیات زمین زیر سازه نظیر
مسئله اول است .برای ستون از معادالت جرم پیوسته استفاده کنید.
 .4ستون  98متری طرهای شکل
مقابل برای نصب یک پرچم ساخته شده
است .وزن ستون و پرچم حدود  48تن
است .با استفاده از مدل MTM
تغییرمکان پی تحت تغییرمکان )U(

که بر نوک ستون اعمال میشود را پیدا
کنید .پی امکان حرکت افقی ،قائم و
چرخش را دارد .سازه فقط امکان
حرکت افقی دارد .وزن پی  78تن است.
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فصل نهم
تحليل اندركنش خاك و سازه به
روش زيرسازه
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 -1-9مقدمه
در روش زیرسازه 5مسئله خطی اندرکنش خاک و سازه به چند سیستم مجزا تقسیم شده و هر
سیستم یک زیرسازه نامیده میشود .برای هر زیرسازه به طور جداگانه تحلیل دینامیکی انجام میشود
و در نهایت با استفاده از اصل جمع آثار قوا نتایج تحلیلها با هم جمع میگردند.
در واقع در این روش سازه و زمین به صورت مستقل تحلیل میشوند و ارتباط بین آنها توسط
نیروهای اندرکنشی برقرار میگردد .معادالت تعادل دینامیکی برحسب درجات آزادی سطح مشترک
نوشته شده و در فضای زمان و یا فرکانس به صورت مجزا حل میشوند .روند تحلیل در روش زیر
سازه به این صورت است که ابتدا باید پاسخ میدان آزاد بدون توجه به وجود سازه به دست آید.
مقادیر پاسخ فقط در گرههای مشخص شده در شکل ( )5-3که محل تماس با سازه هستند ،مورد
نیاز است .بخش مربوط به اندرکنش شامل دو مرحله است .در مرحله نخست خاک به عنوان زیرسازه
پایینی و به صورت محدود نشده تحلیل میشود .به این ترتیب رابطه بین نیرو و تغییرمکان در همان
گرهها به دست میآید که به اصطالح ضرایب سختی دینامیکی نامیده میشوند و از لحاظ فیزیکی
میتوان آن را به منزله یک سیستم فنر  -میراگر دانست (شکل  .)7-3در مرحله بعد ،سازه فوقانی
قرارگرفته بر روی این سیستم فنر – میراگر تحت بارگذاری مرتبط با حرکت میدان آزاد تحلیل
میشود .استفاده از روش زیر سازه باعث شکسته شدن سیستم پیچیده خاک و سازه به بخش های
ساده تر میگردد .البته در برخی مراجع ) (Datta, 2010دو مرحله مربوط به اندرکنش در یک مرحله
گنجانده شدهاند که در کلیات روش زیر سازه اختاللی ایجاد نمیکند.

5Substructure Method
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شکل( :)5-3در نظرگیری اندرکنش خاک سازه به روش زیرسازه )(Wolf,1985

آنچه در بخش تحلیلی مسئله مهم است پیدا کردن ضرایب سختی دینامیکی و یا توابع امپدانس
است .به این صورت که زمین به صورت نیم فضای االستیک با توابع امپدانس مشخص در نظر گرفته
میشود .توابع امپدانس برای شالوده های مختلف بدون جرم که بر نیم فضای االستیک قرار گرفتهاند
توسط برخی محققین ارائه شده و به صورت گرافهایی موجود است .این توابع در فصلهای هفتم
و هشتم این نوشتار نیز مورد بحث واقع شدند .برای شالودههای مستطیلی میتوان تابع امپدانس
شالوده دایره معادل را مورد استفاده قرارداد و یا به طور مستقیم از گرافهای مربوط به خود آنها
استفاده نمود .برای شالودههای صلب بدون جرم ،تابع امپدانس برای نیم فضای االستیک به صورت
تحلیلی و با اعمال نیروهای هارمونیک واحد به دست میآید.
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شکل( :)7-3روش نیم فضای االستیک برای محاسبه توابع امپدانس )(Datta, 2010

تغییرمکانهای درجات آزادی صفحه صلب توسط ماتریسی با درایههای اعداد مختلط تعریف
میشود .معکوس این ماتریس ،ماتریس امپدانس دینامیکی را تشکیل میدهد .در ماتریس امپدانس
ترمهای اندرکنشی فقط بین حرکت انتقالی و چرخشی وجود دارد و مابقی درجات آزادی به صورت
مستقل تعریف میشوند .بخش حقیقی و موهومی درایههای مربوط به هر درجه آزادی معادل سختی
و میرایی خاک مربوط به آن درجه آزادی هستند .در این روش سازه فوقانی همواره با روش المان
محدود آنالیز میگردد .نحوه مدلسازی به روش زیرسازه در شکل ( )9-3آمده است .در برخی سازهها
بخشی از خاک نیز ممکن است همراه با سازه فوقانی در نظر گرفته شود .در این صورت دو المان
فصل مشترک باید تعریف گردد که یکی از آنها در سطح آزاد زمین و دیگری بین سازه فوقانی و
پی لحاظ میگردد.
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با توجه به این که در این روش از اصل جمع آثار قوا استفاده شده است ،بنابراین برای رفتار
خطی صادق است .با این حال برخی از محققین ادعا کرده اند که هر یک از دو جزء خاک و سازه
را میتوان به طور مستقل به صورت غیرخطی تحلیل نمود.

شکل( :)9-3مدلسازی تحلیل به روش زیرسازه ( :الف) سازه بدون بخش خاکی( ،ب) سازه به همراه بخش
خاکی )(Datta, 2010

شکل( :)4-9مراحل تحلیل به روش زیرسازه )(Wolf, 1985
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در مورد محاسن روش زیرسازه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .5حجم محاسبات و زمان تحلیل نسبت به روش مستقیم کمتر است.
 .7نسبت به روش فنر معادل از این امتیاز برخوردار است که اینرسی زمین را در معادالت
وارد میکند.
 .9مسئله نوع و فاصله مرزها را حل میکند.
 .4هریک از بخشهای سیستم (زمین وسازه) را میتوان به روشهای مختلفی تحلیل
نمود .به عبارت ساده تر میتوان زمین را با در نظر گرفتن جزئیات کمتر و سازه را با
مدلهای پیشرفتهتر به طور جداگانه تحلیل نمود.
در ادامه ابتدا تحلیل زیرسازه برای سازه فوقانی با یک درجه آزادی بیان گردیده و سپس به
معادالت الزم برای سیستمهای چند درجه آزادی و سیستمهای با تحریک غیریکنواخت پرداخته
میشود.

 -2-9تحلیل سازه یک درجه آزادی 1به روش زیر سازه
مطابق شکل ( )1-3سازه یک درجه آزادی با دو نیروی اعمالی در کف آن به صورت یک نیروی
برشی و یک لنگر در نظر گرفته میشود .فرض میشود سازه یک درجه آزادی بر روی یک صفحه
صلب قرارگرفته است و آن نیز بر نیم فضای االستیک مستقر است .در کف سازه یک تغییرمکان به
دلیل نیروی برشی و یک چرخش به دلیل وجود لنگر ایجاد میشود.

)5(SDOF super structure
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شکل( :)1-3تحلیل زیرسازه برای سیستم یک درجه آزادی

سختی دینامیکی (تابع امپدانس) برای شالوده دایرهای صلب به شعاع  rکه بر نیم فضای همگن
و همسان قرار گرفته است ،برای درجات آزادی تغییرمکان و دوران به صورت ماتریس سختی و به
شکل زیرتعریف میشوند:
𝜃𝜈𝐺
]
𝜃𝜃𝐺

𝜈𝜈𝐺
𝜈𝜃𝐺

[ = )𝜔(𝑑𝐺

که در آن 𝜈𝜈𝐺 𝐺𝜈𝜃 ،و سایر پارامترها توابع مختلط وابسته به فرکانس هستند و به صورت زیر
هستند:
)𝑎( 𝐼 𝐺𝑖 𝐺(𝑖𝑎) = 𝐺 𝑅 (𝑎) +
که در آن  Rو  Iبه ترتیب مشخص کننده بخش حقیقی و موهومی سختی خاک و میرایی
(هندسی) هستند و 𝑎 ضریب فرکانس بدون بعد است که به صورت زیر تعریف میشود:
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𝑟

𝑉=𝑎

𝑆

در این معادله 𝑟 شعاع پی و  VSسرعت موج برشی در خاک است .نمودارهای
)𝑎( 𝑅 𝐺 و )𝑎( 𝐼 𝐺 برای تشکیل اعضای ماتریس سختی دینامیکی در مطالعات عددی موجود
است ) .(Datta, 2010همچنین ماتریس سختی دینامیکی (امپدانس) را میتوان برحسب ضرایب
میراگر و فنر به صورت زیر تعریف نمود(Wolf, 1985) :

)𝐶𝑎𝑖 𝐺(𝑖𝑎) = 𝐺 𝑅 (𝑎) + 𝑖𝐺 𝐼 (𝑎) = 𝐾𝑆 (𝑘 +
که در آن 𝑆𝐾 ماتریس ضرایب سختی استاتیکی و 𝑘 و 𝐶 به ترتیب ضرایب فنر و میراگر و 𝑎

فرکانس بدون بعد است .مقادیر ضرایب سختی و میرایی دینامیکی در جداول و نمودارهایی به
تفصیل شرح داده شده است که در فصول قبل به آن پرداخته شد .اگر جابجایی و دوران کف که
توسط اندرکنش خاک و سازه ایجاد میشود به ترتیب )𝑡(𝑣 و )𝑡(𝜃 باشند ،حرکت کُلی کف به
صورت زیر خواهد بود:
)𝑡( 𝑔𝑢 𝑣 𝑡 = 𝑣(𝑡) +
که درآن )𝑡( 𝑔𝑢 تغییر مکان میدان آزاد زمین و 𝑡 𝑣 تغییرمکان کلی کف است .با توجه به شکل
( )1-3معادله تعادل برای جرم فوقانی به صورت زیر نوشته میشود.
()1-9

𝑚𝑢̈ + 𝑐𝑢̇ + 𝑘𝑢 + 𝑚ℎ𝜃̈ + 𝑚𝜈̈ 𝑡 = 0

در این معادله 𝑢 جابجایی نسبی جرم فوقانی نسبت به کف و  ℎارتفاع ستون است .همچنین 𝑚

جرم متمرکز در باالی ستون و 𝑛𝜔 فرکانس طبیعی سیستم یک درجه آزادی است .نیروهای اندرکنشی
𝑏𝑉 و 𝑏𝑀 بین سازه فوقانی و نیم فضا را میتوان به صورت نشان داده شده در شکل ( )9-3با منظور
نمودن تعادل سازه فوقانی در نظر گرفت .در این حالت داریم:
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شکل ( :)9-3تعادل نیروهای افقی (سمت چپ) و تعادل لنگرها (سمت راست) برای سازه یک درجه
آزادی شکل قبل

()2-9

𝑚𝑢̈ + 𝑚ℎ𝜃̈ + (𝑚 + 𝑚𝑏 )𝑣̈ 𝑡 − 𝑉𝑏 = 0

()3-9

𝑚ℎ𝑢̈ + (𝑚ℎ2 + 𝐼𝑚 + 𝐼𝑚𝑏 )𝜃̈ + 𝑚ℎ𝑣̈ 𝑡 − 𝑀𝑏 = 0

که درآن 𝑏𝑚 و 𝑏𝑚𝐼 جرم و ممان اینرسی جرمی صفحه کف هستند .نیروهای اندرکنشی
𝑏𝑉 و 𝑏𝑀 با درنظرگرفتن حرکات صفحه صلب بر بستر نیم فضای االستیک }) v(tو ) {θ(tتعیین
میشوند .با به دست آوردن این نیروها و به کمک توابع امپدانس مختلط وابسته به فرکانس که قبأل
توضیح داده شد ،معادالت ( )5-3تا ( )9-3در فضای فرکانسی به کمک تبدیل فوریه به شکل زیر
به دست میآیند(Datta, 2010) :

𝑔(𝜔)𝑢(𝜔) − 𝑚ℎ𝜔2 𝜃(𝜔) − 𝑚𝜔2 𝑣 𝑡 (𝜔) = 0
−𝑚𝜔2 𝑢(𝜔) − 𝑚ℎ𝜔2 𝜃(𝜔) − (𝑚 + 𝑚𝑏 )𝜔2 𝑣 𝑡 (𝜔) − 𝑣𝑏 (𝜔) = 0
̅ 𝜔2 𝜃(𝑤) − 𝑚ℎ𝜔2 𝑣 𝑡 (𝜔) − 𝑀𝑏 (𝜔) = 0
𝑚𝐼 −𝑚ℎ𝜔2 𝑢(𝜔) −
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که در آن ̅ = 𝐼𝑚 + 𝐼𝑚𝑏 + 𝑚ℎ2
𝑚𝐼 و ) g(ωمعکوس تابع امپدانس دینامیکی سیستم SDOF

است .سه معادله فوق را میتوان به شکل ماتریسی به صورت زیر بازنویسی نمود:
()4-9

)𝜔( 𝑔 ̈𝑢𝑚 = )𝜔(𝑑 𝐾𝑔 (𝜔).

که در آن:
) :K g (ωماتریس سختی مختلط وابسته به فرکانس در سیستم خاک – سازه
)𝜔(𝑑 :مؤلفه های مختلط فرکانسی بردار جابجایی 𝑇]𝜃 و𝑉 و𝑈[

)𝜔( 𝑔 ̈𝑢 :مؤلفه های مختلط فرکانسی شتاب زمین
همچنین داریم:
𝑇]𝑀 = −[𝑚, (𝑚 + 𝑚𝑏 ), 𝑚ℎ
جهت دستیابی به فرم ماتریسی معادله تعادل از رابطه زیر استفاده میشود:
)u(ω
Vb
{ )] = Gd (ω
}
Mb
)θ(ω

[

و نیز داریم:
)𝜔( 𝑔 ̈𝑢 𝜔2 𝑣 𝑡 (𝜔) = 𝜔2 𝑣(𝜔) +
درایههای ماتریس )𝜔( 𝑔𝐾 به صورت زیر تعریف میشوند:
𝑘 𝑔 11 = 𝑔(𝜔) ; 𝑘𝑔 12 = 𝑘𝑔 21 = −𝜔2 𝑚 ; 𝑘𝑔 13 = 𝑘𝑔 31 = −𝜔2 𝑚ℎ
)𝜔( 𝜃𝜃𝐺 ̅ +
𝑚𝐼 𝑘𝑔 22 = −𝜔2 (𝑚 + 𝑚𝑏 ) + 𝐺𝑢𝑢 (𝜔) ; 𝑘𝑔 33 = −𝜔2
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)𝜔( 𝜃𝑢𝐺 𝑘𝑔 23 = 𝑘𝑔 32 = −𝜔2 𝑚ℎ +
حل معادله ( )4-3برای هر فرکانس بردار پاسخ ) d(ωرا نتیجه میدهد که برای تبدیل فوریه
)𝑡( 𝑔 ̈𝑢 به دست آمده است .تبدیل معکوس فوریه ) ،d(ωتاریخچه زمانی پاسخ ها یعنی )v(t) ،u(t

و ) θ(tاست.

 -4-9مبانی تحریک غیریكنواخت

1

اغلب سیستمهای چند درجه آزادی ) (MDOFچندین تکیهگاه دارند و از طریق نقاط مختلفی
به زمین اتصال یافتهاند .به دالیل مختلفی ممکن است این تکیهگاهها تحریکهای نامساوی به سازه
وارد نمایند .در این حالت تغییرمکان مطلق نقاط غیرتکیهگاهی برابر مجموع تغییرمکان نسبی سازه
نسبت به تکیهگاه و تغییرمکان ایجاد شده به علت حرکات شبه استاتیکی تکیه گاهه است .این حرکات
شبه استاتیکی به دلیل اختالف حرکات ورودی اعمال شده به تکیهگاههای مختلف ایجاد میشوند.
در واقع تفاوت حالت تحریک غیریکنواخت با حالت تحریک یکنواخت ایجاد همین حرکات شبه
استاتیکی است .برای شرایط تحریک یکنواخت تغییرمکان مطلق نقاط غیر تکیه گاهی ( )Xtاز جمع
تغییر مکان های نسبی ( )Xو حرکت زمین ( )Xgحاصل میشوند یعنی داریم:
Xt=X+Xg
اما در حالت تحریک غیر یکنواخت داریم:
Xt=X+rXg

5Spatially varying Earthquake ground motions
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که در آن  rضریب تأثیر است که از تحلیل شبه استاتیکی سازه برای حرکات تکیهگاهی به دست
میآید و در ادامه به آن اشاره شده است .در ادامه این فصل ابتدا معادالت تعادل دینامیکی در حالت
تحریک یکنواخت و تحریک غیر یکنواخت بدون در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه مورد
بحث واقع میشود.
بحث تحریک غیریکنواخت زمین به تفاوت های موجود در دامنه و فاز امواج زمین لرزه که در
طول یک ناحیه گسترده به وجود میآید ،اطالق میگردد .تفاوت های ذکر شده را در حالت کلی
میتوان به سه عامل زیر مرتبط نمود:


الف) اثر عبور موج ) : (Wave passageبه دلیل تفاوت موقعیت مکانی ایستگاههای
مختلف ،امواج لرزهای با اختالف زمانی به موقعیت نقاط مذکور میرسند.



ب) اثر عدم انسجام ) :(Incoherencyدر اثر انعکاس و انکسار امواج به علت عبور
از میان الیههای ناهمگن خاک ،از میزان انسجام و یکنواختی امواج کاسته میشود.



ج) اثر شرایط محلی ساختگاه ) :(Site effectsتفاوت های موجود در شرایط خاک
محل در هر ایستگاه ممکن است دامنه و محتوای فرکانسی حرکات سنگ بستر را به
طور متفاوتی تغییر دهد.

اثرات تحریک غیریکنواخت در سازههای معمولی قابل چشمپوشی است ،با این حال در تحلیل
سازه های طویل مانند پلهای طویل ،تونلها ،سدها و شریانهای حیاتی حرکات زلزله دچار تغییرات
محسوس در نقاط تکیه گاهی مختلف خواهند شد .در این موارد در نظرگیری تغییرات حرکات زمین
و تغییرمکان های کل در بیان معادالت حرکت ضروری است .در شکل ( )6-3نحوه انتشار امواج
لرزهای در میان الیه های خاک و ایجاد تحریک غیریکنواخت نمایش داده شده است.
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شکل( :)6-3انتشار امواج لرزهای در میان الیههای خاک و ایجاد تحریک غیریکنواخت

به طور کُلی در مسائل تحریک غیریکنواخت دو مرحله برای حل مسئله وجود دارد:


الف) تولید تحریک غیریکنواخت



ب) حل مسئله دارای تحریک غیریکنواخت

در ادامه مبانی تولید تحریک غیریکنواخت بیان میشود .برای حل مسئله هم نمونههایی با استفاده
از تکنیک زیرسازه مورد اشاره واقع شده است.

 -3-9تولید تحریک یكنواخت
برای آن چه در شکل ( ) 6-3نمایش داده شده است ،حرکت زمین در نقاط مختلف تکیه گاهی
𝑙 و 𝑚 با تابع چگالی طیفی متقاطع شبیه سازی میشود که حاصل ضرب تابع انسجام در تابع چگالی
طیفی توان

است(Zerva, 2009) :

 | 238مبانی اندرکنش خاک و سازه
)𝜔( 𝑚𝑔 ̈𝑢𝑚𝑔 ̈𝑢𝑆 ∗ )𝜔( 𝑙𝑔 ̈𝑢 𝑙𝑔 ̈𝑢𝑆√)𝜔𝑆𝑢̈ 𝑔𝑙 𝑢̈ 𝑔𝑚 (i𝜔) = 𝛾𝑙𝑚 (i
)𝜔𝑖( 𝑚𝑔 ̈𝑢 𝑙𝑔 ̈𝑢𝑆  :تابع چگالی طیفی متقاطع در نقاط تکیه گاه 𝑙 و 𝑚
)𝜔 : γ𝑙𝑚 (iتابع انسجام شتاب در نقاط تکیه گاهی 𝑙 و 𝑚
)𝜔 : γ𝑙𝑚 (iتابع انسجام شتاب در نقاط تکیه گاهی 𝑙 و 𝑚

تابع چگالی طیفی توان :به طور کلی تابع چگالی طیفی توان ،تابعی است که در بردارنده مشخصه
های حرکت لرزه ای از جمله دامنه ارتعاش در فرکانس های مختلف است و بستگی به جنس محیط،
فرکانس تشدید و میرایی محیط خاکی خواهد داشت .تابع چگالی طیفی توان برای شتاب زمین بر
اساس مدل زیر از پرکاربردترین توابع مورد استفاده برای شبیه سازی ریاضی تابع چگالی طیفی توان
است:

)(Zerva, 2009

𝜔2
2

2

𝜔𝑔 4 +4𝜉𝑔 𝜔𝑔 2 𝜔2
2

(𝜔𝑔 2 −𝜔2 )2 +4𝜉𝑔 𝜔𝑔 2 𝜔2 (𝝎𝑓 2 −𝝎2 )2 +4𝜉𝑓 𝜔𝑓 2 𝜔2

𝑆𝑢̈ 𝑔𝑙𝑢̈ 𝑔𝑙 (i𝜔) = 𝑆𝑢̈ 𝑔𝑚 𝑢̈ 𝑔𝑚 (𝜔) = 𝑆𝑢̈ 𝑔 (𝜔) = 𝑆0

که در آن داریم:
 : 𝑆0پارامتر شدت
𝑔𝜔 و 𝑔𝜉  :فرکانس تشدید و میرایی فیلتر اول که مقادیر آن ها در جداول کتب مرجع موجود
است.

)(Zerva, 2009

تحلیل اندرکنش خاک و سازه به روش زیرسازه | 237
𝑓𝜔 و 𝑓𝜉  :فرکانس تشدید و میرایی فیلتر دوم که مقادیر آن ها در جداول کتب مرجع موجود
است.

)(Zerva, 2009

تابع انسجام شتاب :اثر تغییرات در حرکات زمین با تابع مختلط بدون بعد انسجام در دامنه
فرکانسی تعیین میشود که در واقع با ضرب این تابع در تابع چگالی طیفی توان اثر عوامل مسیر
موج ،عدم انسجام و جنس ساختگاه در تغییر تحریک منتشر شده از سنگ بستر در تکیه گاه های
مختلف دیده میشود و مدل آن توسط به صورت زیر ارائه شده است:

)(Zerva, 2009

]) 𝑠 )𝜔( 𝑚𝑙𝜃 𝛾𝑙𝑚 (𝑖𝜔) = |𝛾𝑙𝑚 (𝜔)|𝑖 𝛾𝑙𝑚 (𝑖𝜔)𝜔 𝛾𝑙𝑚 (𝑖𝜔)𝑠 = |𝛾𝑙𝑚 (𝜔)|𝑖 exp[𝑖(𝜃𝑙𝑚 (𝜔)𝜔 +

که در آن داریم:
𝑖)𝜔( 𝑚𝑙𝛾  :اثر عدم انسجام
𝜔)𝜔𝑖( 𝑚𝑙𝛾 :اثر عبور موج
𝑠)𝜔𝑖( 𝑚𝑙𝛾 :اثر پاسخ ساختگاه
)𝐴𝛼𝛾𝑙𝑚 (𝜔)𝑖 = A𝑒 (−2𝑑𝑙𝑚/𝛼𝜃(𝜔))(1−𝐴+𝛼𝐴) + (1 − A)𝑒 (−2𝑑𝑙𝑚/𝜃𝜔 )(1−𝐴+
1
)𝑏 −( ⁄2

𝜔

] ) 𝑓𝜋𝜃(𝜔) = k [1 + (2
0

𝑚𝑙 𝐿𝑑𝜔
𝑝𝑝𝑎𝑣
])𝜔𝑖𝐼𝑚[𝐻 (𝑖𝜔)𝐻 (−

𝜃𝑙𝑚 (𝜔)𝜔 = −

])𝜔𝑖𝜃𝑙𝑚 (𝜔)𝑠 = 𝑡𝑎𝑛−1 𝑅𝑒[𝐻 𝑙(𝑖𝜔)𝐻𝑚(−
𝑚

𝑙
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که ) Hl (iωپاسخ فرکانسی خاک محل و فیلتراسیون داخل خاک را نشان میدهدکه اگر خاک
را به صورت یک نوسانگر یک درجه آزادی مدل کنیم به صورت زیر تعریف میشود:
𝜔 𝜔 𝜉𝑖𝜔 2 +2

𝑙
𝑙 𝑙
𝜔𝐻𝑙 (𝑖𝜔) = 𝜔 2 −
𝜔 𝜔 𝜉𝑖2 +2
𝑙

𝑙

𝑙

با مشخص شدن توابع فوق و به کمک روابط ریاضی تکمیلی میتوان زاویه فاز و دامنه امواج
زلزله را بر اساس مبانی ارتعاش تصادفی برای نقاط تکیه گاهی مختلف سازه شبیه سازی نمود و در
تحلیل لرزه ای مورد استفاده قرار داد.

 -1-9معادله حرکت در حالت تحریک یكنواخت با جهتهای مختلف
در تحریک یکنواخت یک شتاب لرزهای به کلیه جرم ها وارد میشود .بنابراین معادله حرکت
سیستم چند درجه آزادی در فرم ماتریسی به صورت زیر نوشته میشود:
𝑀𝑥̈ 𝑡 + 𝑐𝑥̇ + 𝑘𝑥 = 0
در اغلب موارد ماتریس جرم یک ماتریس قطری خواهد بود ، 𝑥 𝑡̈ .بردار شتاب مطلق است و
𝑋 و ̇𝑋 به ترتیب بردارهای سرعت و جابجایی نسبی نسبت به تکیه گاه ها هستند .برای  iامین درجه
آزادی ،جرم متناسب آن و شتاب مؤثر بر آن به ترتیب 𝑖𝑚 و 𝑡𝑖 ̈𝑥 خواهند بود که 𝑡𝑖 ̈𝑥 به صورت زیر
تعریف میشود:
𝑖𝑔 ̈𝑥 𝑥̈ 𝑖𝑡 = 𝑥̈ 𝑖 +
و در این معادله 𝑥̈ 𝑖 ،شتاب جرم 𝑖𝑚 نسبت به تکیه گاه و 𝑖𝑔̈𝑥 مؤلفه شتاب زمین در جهت  iامین
درجه آزادی خواهد بود .برای حرکت لرزه ای تک مؤلفه که در آن امواج لرزه ای تنها در یک جهت
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منتشر میشوند ،در درجات آزادی هم جهت با جهت انتشار موج زلزله 𝑖𝑔̈𝑥= 𝑔̈𝑥 و برای سایر
درجات آزادی  𝑥̈𝑔𝑖 = 0است.
بنابراین معادله تعادل دینامیکی به صورت زیر بازنویسی میشود:
̈𝑋𝐼𝑀Μ𝑥̈ + 𝐶𝑥̇ + 𝐾𝑋 = −
که در آن ̈𝑥 بردار شتاب نسبی و 𝐼 بردار ضریب تأثیر است .درایههای بردار ضریب تأثیر برای
درجات آزادی هم جهت با جهت انتشار امواج زمین یک و برای سایر درجات آزادی صفر هستند.
به طور مثال برای حرکت لرزه ای با دو مؤلفه و یا سه مؤلفه ماتریس( Iدر حالت چند مؤلفهای دیگر
 Iبردار نیست) ،به صورت زیر است:
برای انتشار حرکت لرزه ای در دو جهت عمود برهم:
………1 0 1 0
]
………0 1 0 1

[ = 𝑇𝐼

برای انتشار حرکت لرزه ای در سه جهت عمود برهم:
… … … 0 0 1 0 0
]… … … 1 0 0 1 0
… … … 0 1 0 0 1

1
𝐼 = [0
0
𝑇

بنابراین 𝑔̈𝑋 در معادله تعادل دینامیکی تک مؤلفهای ،برای حالت حرکت لرزه ای چند مؤلفهای
با بردار شتاب جایگزین میشود .برای انتشار حرکت لرزه ای در دو جهت عمود برهم داریم:
𝑥̈𝑔1
} { = 𝑔̈𝑋
𝑥̈𝑔2
همچنین برای انتشار حرکت لرزه ای در سه جهت عمود برهم داریم:
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𝑥̈𝑔1
} 𝑋̈𝑔 = {𝑥̈𝑔2
𝑥̈𝑔3

شکل( :)0-3سیستم چند درجه آزای تحت تحریک یکنواخت )(Data, 2010

 -8-9معادالت حرکت درحالت تحریک غیریكنواخت تكیه گاهی

1

در حالت تحریکهای غیر یکنواخت تکیه گاهی ،امواج منتشر شده در تکیهگاهها مقادیر مختلفی
دارند .نمونهای از یک سازه تحت تحریک غیر یکنواخت در شکل ( )3-3نمایش داده شده است.
معادالت حرکت برای سیستم چند درجه آزادی در شکل ماتریسی به صورت زیر نوشته میشوند:
()5-9

𝑡 𝑋 𝑔𝑠𝐾
= } {]
𝑔𝑋 𝑔𝑔𝐾

𝑡 ̇𝑋 𝑔𝑠𝐶
𝑠𝑠𝐾
[ ]{ ̇ } +
𝑔𝑋 𝑔𝑔𝐶
𝑠𝑔𝐾

𝑡 ̈𝑋 𝑔𝑠𝑀
𝑠𝑠𝐶
[ ]{ ̈ } +
𝑔𝑋 𝑔𝑔𝑀
𝑠𝑔𝐶

𝑠𝑠𝑀
𝑠𝑔𝑀
0
} 𝑃{
𝑔

که در آن:

5Multi-support Exaction

[
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𝑠𝑠𝑀  :ماتریس جرم متناسب با درجات آزادی غیرتکیه گاهی
𝑔𝑔𝑀  :ماتریس جرم متناسب با درجات آزادی تکیه گاهی
𝑔𝑠𝑀 و 𝑠𝑔𝑀 :این دو ماتریس جرم کوپلینگ هستند که بیانگر نیروهای اینرسی در درجات آزادی
غیرتکیهگاهی به علت حرکت در تکیه گاهها هستند .بخش های مربوط به میرایی و سختی نیز به
صورت مشابه تعریف میشوند .همچنین؛
̇𝑡 𝑋 :بردار جابجایی کُل برای درجات آزادی غیرتکیهگاهی
𝑔𝑋 :بردار جابجایی های ورودی زمین درتکیهگاهها
𝑔 𝑃  :نیروی تولید شده در درجات آزادی تکیهگاهی

شکل( :)3-3سیستم چند درجه آزادی تحت تحریکهای غیر یکنواخت )(Data, 2010
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برای یک سیستم چند درجه آزادی با تحریک یکنواخت تکیهگاهی ،جابجایی مطلق (کُل) درجات
آزادی غیرتکیهگاهی به راحتی با افزودن حرکات تکیهگاهی ورودی به جابهجاییهای نسبی سازه
نسبت به تکیهگاه هابه دست میآید .در حالت تحریکهای غیر یکنواخت تکیهگاهی ،حرکات تکیه-
گاهی در هر لحظه از زمان برای تکیهگاههای مختلف متفاوت است .بر این اساس و در نتیجه
جابهجایی های مطلق درجات آزادی غیرتکیهگاهی برابر خواهد بود با حاصل جمع جابهجاییهای
نسبی سازه نسبت به تکیهگاهها و جابهجایی هایی که در درجات آزادی غیر تکیهگاهی به دلیل
حرکات شبه استاتیکی تکیه گاه ها ایجاد میشود .جابهجاییهای اخیر با تحلیل شبه استاتیکی سازه
برای حرکات تکیه گاهی به دست میآید .بنابراین خواهیم داشت:
𝑔𝑥𝑟 𝑥 𝑡 = 𝑥 +

()6-9
که در آن:
 : rماتریس ضریب تأثیر با اندازه 𝑚 ×n

 : nتعداد درجات آزادی غیرتکیه گاهی
 : mتعداد حرکات ورودی تکیه گاهی
چون پاسخ درجات آزادی غیر تکیه گاهی مورد نظراست ،سطر اول معادالت از معادله ()1-3
به صورت زیر درنظرگرفته میشود.
𝑀𝑠𝑠 𝑋̈ 𝑡 + 𝑀𝑠𝑔 𝑋̈𝑔 + 𝐶𝑠𝑠 𝑋̇ 𝑡 + 𝐶𝑠𝑔 𝑋̇𝑔 + 𝐾𝑠𝑠 𝑋 𝑡 + 𝐾𝑠𝑔 𝑋𝑔 = 0
یا:
()7-9

𝑔𝑋 𝑔𝑠𝐾 𝑀𝑠𝑠 𝑋̈ 𝑡 + 𝐶𝑠𝑠 𝑋̇ 𝑡 + 𝐾𝑠𝑠 𝑋 𝑡 = −𝑀𝑠𝑔 𝑋̈𝑔 − 𝐶𝑠𝑔 𝑋̇𝑔 −

تحلیل اندرکنش خاک و سازه به روش زیرسازه | 294
معادله فوق در حالت درنظرگیری جابهجاییهای مطلق درجات آزادی غیرتکیه گاهی و ورودی
های جابجایی ،سرعت و شتاب نوشته شده است .اگر از تأثیرات جرم و میرایی کوپلینگ صرف نظر
شود ،این معادله به صورت زیر نوشته میشود:
()8-9

𝑔𝑋 𝑔𝑠𝐾𝑀𝑠𝑠 𝑋̈ 𝑡 + 𝐶𝑠𝑠 𝑋̇ 𝑡 + 𝐾𝑠𝑠 𝑋 𝑡 = −

در صورتی که 𝑔𝑠𝐾 مشخص باشد ،سمت راست معادله فوق معلوم است و در نتیجه معادله (-3
 )0برای به دست آوردن جابجایی ها حل میگردد .معادله حرکت در حالت استفاده از جابهجاییهای
نسبی باجایگذاری معادله ( )9-3در معادله ( )6-3به صورت زیر خواهد بود:
()9-9

𝑔𝑋) 𝑠𝑠𝐾𝑟 𝑀𝑠𝑠 𝑋̈ + 𝐶𝑠𝑠 𝑋̇ + 𝐾𝑠𝑠 𝑋 = −(𝑀𝑠𝑔 + 𝑟𝑀𝑠𝑠 )𝑋̈𝑔 − (𝐶𝑠𝑔 + 𝑟𝐶𝑠𝑠 )𝑋̇𝑔 − (𝐾𝑠𝑔 +

جهت یافتن جابجایی شبه استاتیکی 𝑠𝑋 که به علت جابجایی تکیه گاهی 𝑔𝑋 ایجاد میشود،
معادله تعادل شبه استاتیکی به صورت زیر نوشته میشود:
()15-9

𝐾𝑠𝑠 𝑋𝑠 + 𝐾𝑠𝑔 𝑋𝑔 = 0

راه حل به دست آوردن 𝑠𝑋 به صورت زیر است:
()11-9

−1
𝑠𝑠𝐾𝑋𝑠 = −
𝑔𝑋𝑟 = 𝑔𝑋 𝑔𝑠𝐾

با جایگذاری معادله( )55-3درمعادله ( )58-3داریم:
()12-9

𝑟𝐾𝑠𝑠 + 𝐾𝑠𝑔 = 0

از معادله ( )55-3پیدا است که ماتریس  rبا مشخص بودن 𝑠𝑠𝐾 و 𝑔𝑠𝐾 به دست میآید .معادله
( )57-3نشان میدهد که آخرین بخش معادله ( )3-3صفر است .عالوه برآن 𝑔𝑠𝑀 که کوپلینگ
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اینرسی را نشان میدهد در اغلب سازه ها درنظر گرفته نمیشود .همچنین مشارکت بخش میرایی
) 𝑠𝑠𝐶𝑟  𝑋̇𝑔 (𝐶𝑠𝑔 +اغلب کم و قابل چشم پوشی است ) .(Datta, 2010با این دو فرض معادله
( )3-3به شکل زیر در میآید:
()13-9

𝑔̈𝑋 𝑠𝑠𝑀𝑟𝑀𝑠𝑠 𝑋̈ + 𝐶𝑠𝑠 𝑋̇ + 𝐾𝑠𝑠 𝑋 = −

مقایسه این معادله با معادله تعادل دینامیکی در حالت تحریک غیریکنواخت نشان میدهد که
فرم کلی هر دو معادله یکسان است .در معادله ( )59-3متغیر ورودی تاریخچه زمانی شتاب زمین
است که بر تکیهگاهها اعمال میشود .حل این معادله ،پاسخ درجات آزادی غیرتکیهگاهی نسبت به
تکیهگاهها را به دست میدهد .جهت به دست آوردن پاسخ های مطلق معادله ( )9-3مورد استفاده
قرار میگیرد .الزم است توجه داشت که نیروهای اینرسی اعضا با استفاده از پاسخ های مطلق به
دست میآیند و نه پاسخ های نسبی .بنابراین ایجاد ماتریس جرم در حالت تحریکهای غیریکنواخت
زمین همانند حالت تحریک یکنواخت انجام میگیرد.

 -7-9سیستم چند درجه آزادی با حرکات تكیه گاهی غیریكنواخت
جهت فرمول بندی مسئله اندرکنش دینامیکی خاک و سازه با استفاده از روش زیرسازه جابجایی
(تغییرمکان) مطلق به صورت زیر نوشته میشود:
()14-9

𝑑𝑉 𝑉 𝑡 = 𝑉𝑔 + 𝑉𝑟 +
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شکل( :)58-3تحلیل به روش زیرسازه برای سیستم چند درجه آزادی تحت تحریکهای غیر یکنواخت
)(Datta,2010

که در آن:
𝑔𝑉  :بردار جابجایی ایجاد شده در کلیه درجات آزادی غیرتکیهگاهی به علت تغییرمکان زمین در
تکیهگاه ها
𝑟𝑉 :مشابه 𝑔𝑉 وبرای همسازی االستیک بین زمین و پی
𝑑𝑉  :بردار تغییر مکان نسبی دینامیکی ایجاد شده در کلیه درجات آزادی غیرتکیه گاهی که در اثر
نیروی اینرسی در سیستم ایجاد میشود.
𝑡 𝑉 :تغییرمکان مطلق
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در واقع ابتدا ،حرکت میدان آزاد زمین سبب ایجاد جابجایی تکیهگاهها در محلی که به زمین
متصل میشوند ،میگردد .در مرحله بعد حرکت نسبی بین تکیه گاه ها که به علت تحریکهای
متفاوت زمین در تکیه گاه های مختلف ایجاد میشود ،سبب ایجاد نیروهای االستیک در سازه میشود.
این نیروهای االستیک گسترش یافته ،منجر به ایجاد یک سری عکس العمل های مساوی و مختلف
الجهت در سطح مشترک بین زمین و پی میگردند .عکس العمل های مذکور باعث ایجاد تغییر
شکلهایی در سطح مشترک میگردد که تغییرمکان های سازگاری را به سازه و خاک القا میکنند .به
روش مشابه ،نیروهای اینرسی ایجاد شده در جرم ها برای هر دو درجه آزادی سازه یک جفت
نیروهای دینامیکی مساوی و مختلف الجهت در سطح مشترک زمین و پی ایجاد میکنند که باعث
تولید تغییرمکان های دینامیکی سازگار در زمین و پی میشود .به عبارت دیگر مؤلفه 𝑑𝑉 بیانگر
اندرکنش اینرسیال و 𝑟𝑉  𝑉𝑔 +مؤلفه های بیانگر اندرکنش سینماتیکی هستند .در نتیجه 𝑑𝑉 فقط به
میرایی و جرم مرتبط میشود و 𝑟𝑉  𝑉𝑔 +فقط با سختی سیستم در ارتباط است.
با این توضیحات ،معادله حرکت سازه فوقانی شکل ( )58-3به صورت زیر نوشته میشود:
()15-9

𝑡𝑠𝑉 𝑓𝑠𝐾
0
} 𝑡 𝑃{ = } { ]
𝑡𝑓𝑉 𝑓𝑓𝐾
𝑓

𝑡 ̇𝑠𝑉 𝑓𝑠𝐶
𝑠𝑠𝐾
[]{ }+
𝑡 ̇𝑓𝑉 𝑓𝑓𝐶
𝑠𝑓𝐾

𝑡 ̈𝑠𝑉 𝑓𝑠𝑀
𝑠𝑠𝐶
[ ]{ }+
𝑡 ̈𝑓𝑉 𝑓𝑓𝑀
𝑠𝑓𝐶

𝑠𝑠𝑀
𝑠𝑓𝑀

[

که در آن اندیس های  sو  fبه سازه و پی برمیگردند 𝑃𝑓𝑡 .نیروهای مطلق گره ای درجات آزادی
پی هستند که عکس آنها به زمین وارد میشود .جهت تعمیم مؤلفه های شبه استاتیکی پاسخ 𝑉𝑔 ،و
𝑟𝑉  ،همانطور که قبأل ذکر شد تنها بخش های مرتبط با سختی معادله حرکت در نظر گرفته میشوند.
اگر پاسخ شبه استاتیکی درجات آزادی غیرتکیهگاهی به علت حرکت زمین در تکیهگاهها با 𝑠𝑔𝑉 و
حرکات زمین در تکیهگاهها با 𝑔𝑈 = 𝑓𝑔𝑉 نشان داده شود و تغییرمکانهای شبه استاتیکی درجات
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آزادی غیر تکیهگاهی به علت تغییرمکان های سازگار در سطح مشترک پی و زمین با 𝑠𝑟𝑉 و تغییرمکان
های سازگار در تکیهگاهها با 𝑓𝑟𝑉 نشان داده شوند ،تعادل نیروها در سطح مشترک سازه و پی در
فضای فرکانسی به صورت زیر است:
𝑓

𝑓

𝑓

𝐾𝑓𝑠 (𝑉𝑔𝑠 + 𝑉𝑟𝑠 ) + 𝐾𝑓𝑓 (𝑉𝑔 + 𝑉𝑟 ) + 𝐺𝑓𝑓 𝑉𝑟 = 0

()16-9

که در آن 𝑓𝑓𝐺 ،ماتریس امپدانس خاک برای درجات آزادی سطح مشترک است .باید توجه
داشت که وقتی معادله فوق فقط برای حرکت شبه استاتیکی نوشته میشود ،بخش موهومی ماتریس
امپدانس مورد استفاده قرار نمیگیرد .ساده سازی معادله فوق معادله زیر را ایجاد میکند:
()17-9

𝑓

𝑓

𝑓𝑃𝐾𝑓𝑠 𝑉𝑟𝑠 + (𝐾𝑓𝑓 + 𝐺𝑓𝑓 )𝑉𝑟 = −𝐾𝑓𝑠 𝑉𝑔𝑠 − 𝐾𝑓𝑓 𝑉𝑔 = −

اگر تنها تغییرمکان های درجات آزادی غیرتکیهگاهی به علت حرکت میدان آزاد زمین در تکیهگاه
ها در نظر گرفته شود ،خواهیم داشت:
()18-9

𝑓

𝐾𝑠𝑠 𝑉𝑔𝑠 + 𝐾𝑠𝑓 𝑉𝑔 = 0

و یا:
()19-9

1
𝑓
−1
−1
−1
𝑠𝑠𝐾𝑉𝑔𝑠 = −
𝑠𝑠𝐾𝐾𝑠𝑓 𝑉𝑔 = −
𝑠𝑠𝐾 𝐾𝑠𝑓 𝑈𝑔 = 2
𝑔̈𝑈 𝑓𝑠𝐾

با جایگذاری مقدار به دست آمده برای 𝑠𝑔𝑉 از معادله ( )53-3در معادله ( )56 -3مقدار 𝑓𝑃 به
صورت زیر به دست میآید:
()25-9

−1
𝑠𝑠𝐾 𝑠𝑓𝐾 (𝐾𝑓𝑓 −
𝑔̈𝑈) 𝑓𝑠𝐾

−1

2

= 𝑓𝑃
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بنابراین 𝑟𝑉 را میتوان از معادله زیر به دست آورد:
𝑠𝑟𝑉
𝑓𝑠𝐾
0
} 𝑃] { 𝑓 } = {−
𝑟𝑉 𝑓𝑓𝐺 𝐾𝑓𝑓 +
𝑓

()21-9

𝑠𝑠𝐾
𝑠𝑓𝐾

[

معادله فوق از اضافه کردن معادله ( )22-9که در زیر بیان شده به معادله ( )17-9در شرایطی
که نیروی خارجی به سازه وارد نمیشود ،به دست آمده است.
𝑓

𝐾𝑠𝑠 𝑉𝑟𝑠 + 𝐾𝑠𝑓 𝑉𝑟 = 0

()22-9

برای تعیین مقدار 𝑑𝑉  𝑉 𝑡 ،از معادله ( )54-3در معادله ( )51-3جایگذاری میشود و معادله
حرکت بازنویسی میگردد:

()23-9

𝑠𝑑𝑉 𝑓𝑠𝐾
= } {]
𝑓𝑑𝑉 𝑓𝑓𝐾
𝑠𝑎𝑉 𝑓𝑠𝐾
0
} 𝑡𝑃{ ] { } +
𝑓𝑎𝑉 𝑓𝑓𝐾
𝑓

𝑠 ̇𝑑𝑉 𝑓𝑠𝐶
𝑠𝑠𝐾
[ ]{ } +
𝑠𝑓𝐾
𝑓 ̇𝑉 𝑓𝑓𝐶
𝑑
𝑠 ̇𝑎𝑉 𝑓𝑠𝐶
𝑠𝑠𝐾
[ ]{ } −
𝑠𝑓𝐾
𝑓 ̇𝑎𝑉 𝑓𝑓𝐶

𝑠 ̈𝑑𝑉 𝑓𝑠𝑀
𝑠𝑠𝐶
[ ]{ }+
𝑓 ̈𝑉 𝑓𝑓𝑀
𝑠𝑓𝐶
𝑑
𝑠 ̈𝑎𝑉 𝑓𝑠𝑀
𝑠𝑠𝐶
[ ]{ }−
𝑓 ̈𝑎𝑉 𝑓𝑓𝑀
𝑠𝑓𝐶

𝑠𝑠𝑀
𝑠𝑓𝑀

𝑠𝑠𝑀
[−
𝑠𝑓𝑀

که در آن:
𝑓

𝑓

𝑓

𝑠𝑟𝑉  𝑉𝑎𝑠 = 𝑉𝑔𝑠 +و 𝑟𝑉 𝑉𝑎 = 𝑉𝑔 +
بخش میرایی در سمت راست معادله ( )79-3مشارکت ناچیزی در بارگذاری مؤثر برای سازههای
با میرایی کم خواهد داشت .با درنظرگیری این مطلب و با استفاده از معادله ( ،)59-3معادله ()79-3
در فضای فرکانسی به صورت زیر نوشته میشود:

[
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()24-9

𝑠𝑎𝑉 𝑓𝑠𝑀
} 𝑓𝑟𝑃] { } + {0𝑃𝑡 −
𝑓𝑎𝑉 𝑓𝑓𝑀
𝑓

𝑠𝑑𝑉
𝑓𝑠𝐾
𝑠𝑠𝑀
[ ]} { 𝑓 } = +𝜔2
𝑑𝑉 𝑓𝑓𝐾
𝑠𝑓𝑀

𝑓𝑠𝐶
𝑠𝑠𝐾
[]+
𝑠𝑓𝐾
𝑓𝑓𝐶

𝑠𝑠𝑀
[ {−𝜔2
𝑠𝑓𝑀

𝑓𝑠𝑀
𝑠𝑠𝐶
[ 𝜔𝑖 ] +
𝑓𝑓𝑀
𝑠𝑓𝐶

که در آن 𝑓𝑟𝑉 𝑓𝑓𝐺 𝑃𝑟𝑓 = −است و𝑓𝑟𝑃  𝑃𝑓𝑡 −به عنوان مؤلفه دینامیکی بار اعمال شونده بر
پی به علت سازگاری تغییرمکانها در سطح مشترک تلقی میگردد که میتوان آن را به روشی مشابه
آنچه برای سازگاری جابجایی های شبه استاتیکی سطح مشترک بیان شد (معادله  )59-3به دست
آورد.
𝑓

𝑑𝑉 𝑓𝑓𝐺𝑃𝑓𝑡 − 𝑃𝑟𝑓 = 𝑃𝑓𝑑 = −

()25-9

الزم به ذکر است که در معادله ( 𝐺𝑓𝑓 ،)71-3دارای هر دو مؤلفه حقیقی و موهومی است .بخش
موهومی مشخص کننده میرایی هندسی است و به میرایی کل سیستم اضافه میگردد .به این ترتیب
میتوان معادله ( )74-3را در فضای فرکانسی به صورت زیر نوشت:

()26-9

𝑠𝑑𝑉
𝑓𝑠𝐾
= } 𝑓 { }]
𝑓𝑓𝐾
𝑑𝑉

𝑓𝑠𝐶
𝑠𝑠𝐾
[]+
𝑓𝑓𝐶
𝑠𝑓𝐾

𝑓𝑠𝑀
𝑠𝑠𝐶
[ 𝜔𝑖 ] +
𝑓𝑓𝑀
𝑠𝑓𝐶
𝑠𝑎𝑉 𝑓𝑠𝑀
} {]
𝑓𝑎𝑉 𝑓𝑓𝑀

𝑠𝑠𝑀
𝑠𝑓𝑀

[ {−𝜔2

𝑠𝑠𝑀
𝑠𝑓𝑀

[ +𝜔2

با به دست آوردن 𝑠𝑎𝑉 و 𝑓𝑎𝑉 از معادالت قبل  𝑉𝑑𝑠 ،و 𝑓𝑑𝑉 را میتوان از معادله( )79-3به دست
آورد .با به دست آوردن 𝑠𝑑𝑉 و 𝑓𝑑𝑉 برای فرکانس های مختلف بردار 𝑡 𝑉 حاصل میشود .در نهایت
تبدیل معکوس فوریه 𝑡 𝑉 بردار پاسخ 𝑡 𝑉 در فضای زمان را به دست میدهد.
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 -3-9مراحل گام به گام درحل مسائل اندرکنش به روش زیرسازه
 )5اجزای ماتریس های جرم ،میرایی و سختی مطابق درجات آزادی دینامیکی سازه و پی
نوشته میشوند .معادله()51-3
 )7مؤلفه شبه استاتیکی جابجایی های درجات آزادی غیرتکیه گاهی ) 𝑉𝑔𝑠 (ωبا استفاده از
معادله ( )53-3نوشته میشود.
 )9مقدار 𝑓𝑃 با استفاده از معادله ( )78-3به دست آمده و سپس)𝜔( 𝑠𝑟𝑉 و)𝜔( 𝑓𝑟𝑉 از حل
معادله( )75-3به دست میآیند.
𝑉𝑎𝑠 = 𝑉𝑔𝑠 + 𝑉𝑟𝑠 )4و 𝑓𝑟𝑉  𝑉𝑎𝑓 = 𝑉𝑔𝑓 +به دست میآیند .توجه شود که 𝑓𝑔𝑉 بردار جابجایی
لرزه ای زمین است( 𝑔𝑈).
 )1با داشتن 𝑠𝑎𝑉 و 𝑓𝑎𝑉  ،معادله ( )79-3حل میشود.

 -9-9آنالیز مودال با استفاده از روش زیر سازه
حل معادله ( )79-3به طور مستقیم تغییرمکانهای دینامیکی سازه را به دست میدهد .هر چند
ممکن است مسئله مورد نظر به علت درجات آزادی زیاد سازه فوقانی از گستردگی باالیی برخوردار
باشد .همچنین ماتریس میرایی 𝑠𝑠𝐶 باید بر اساس فرکانسهای پایه سازه فوقانی ایجاد شود .به منظور
صرفه جویی در وقت و هزینه محاسبات میتوان از آنالیز مودال استفاده نمود ،که منجر به حل تعداد
کمتر معادالت همزمان میشود .هر چند ،تعداد معادالت بستگی به تعداد مودهای درنظر گرفته شده
دارد .به عالوه حل آنها نیاز به اطالعات مربوط به نسبت میرایی سازه خواهد داشت .برای انجام
این تحلیل معادله ( )79-3به صورت زیر نوشته میشود:
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()27-9

𝑓

𝑓

()28-9

𝑓

𝑓

= 𝑑𝑉 𝑓𝑠𝐾 −𝜔2 𝑀𝑠𝑠 𝑉𝑑𝑠 − 𝜔2 𝑀𝑠𝑓 𝑉𝑑 + 𝑖𝜔𝐶𝑠𝑠 𝑉𝑑𝑠 + 𝑖𝜔𝐶𝑠𝑓 𝑉𝑑𝑠 + 𝐾𝑠𝑠 𝑉𝑑𝑠 +
𝑓
𝑎𝑉 𝑓𝑠𝑀

2

𝜔+

𝑠𝑎𝑉 𝑠𝑠𝑀

2

𝜔

= 𝑑𝑉 𝑓𝑓𝐾 −𝜔2 𝑀𝑓𝑠 𝑉𝑑𝑠 − 𝜔2 𝑀𝑓𝑓 𝑉𝑑 + 𝑖𝜔𝐶𝑓𝑠 𝑉𝑑𝑠 + 𝑖𝜔𝐶𝑓𝑓 𝑉𝑑𝑠 + 𝐾𝑓𝑠 𝑉𝑑𝑠 +
𝑓
𝑎𝑉 𝑓𝑓𝑀

2

𝜔+

𝑠𝑎𝑉 𝑠𝑓𝑀

2

𝜔

با فرض اینکه سازه فوقانی در حالت االستیک باقی میماند ،تغییرمکان دینامیکی سازه نسبت به
پی 𝑠𝑑𝑉 را میتوان به صورت مجموع وزنی شکل مودهای سازه با پی صلب به صورت زیر درنظر
گرفت:
𝑍∅ = 𝑠𝑑𝑉
که در آن ∅ ماتریس شکل مود دارای اندازه  nدر  mاست و  zبردار کلی (تعمیم یافته) هم
آهنگ کننده (تناسب دهنده) با اندازه  mاست .یادآوری میشود که  nتعداد درجات آزادی غیر تکیه
گاهی و  mتعداد مودهای درنظرگرفته شده درتحلیل است .با جایگذاری مقدار فوق برای 𝑠𝑑𝑉 در
معادالت ( )76-3و ( )70-3و ضرب معادله ( )76-3در 𝑇∅ ،معادالت ( )76-3و ( )70-3به صورت
زیر نوشته میشوند:
()29-9

𝑠𝑎𝑉 𝑓𝑠𝑀 𝑇∅
}𝑓 { ]
𝑓𝑓𝑀
𝑎𝑉

𝑓𝑠̅
𝐾
𝑍
𝑠𝑠𝑀 𝑇∅
[ { 𝑓 } = 𝜔2
}]
𝑑𝑉 𝑓𝑓̅
𝑠𝑓𝑀
𝐾

̅
𝑠𝑠̅
𝑓𝑠𝐶
𝐾
𝐾[ ̅ ] +
𝑠𝑓̅
𝑓𝑓𝐶

̅
𝑓𝑠̅
𝑀
𝑠𝑠𝐶
̅ [ 𝜔𝑖 +
] 𝑓𝑓̅
𝑀
𝑠𝑓𝐶

𝑠𝑠̅
𝑀
𝑠𝑓̅
𝑀

[ {−𝜔2

که در آن:
∅ 𝑠𝑠𝑀 𝑇∅ = 𝑠𝑠̅
𝑀
𝑓𝑠𝑀 𝑇∅ = 𝑓𝑠̅
𝑀
∅ 𝑠𝑓𝑀 = 𝑠𝑓̅
𝑀
به همین ترتیب بقیه متغیرها نیز محاسبه میشوند.
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معادله ( )73-3یک معادله ماتریسی مختلط به اندازه ) (m+rدر) (m+rاست که به صورت
همزمان حل میشود و در آن  mتعداد مودهای درنظرگرفته شده برای سازه فوقانی و  rتعداد درجات
آزادی تکیه گاهی است .به این ترتیب اندازه معادله ماتریسی که باید حل شود با بهره گیری از
محاسن و ویژگیهای مودال سازه فوقانی به شکل قابل توجهی کاهش مییابد .مفهوم فیزیکی معادله
( )73-3این است که حرکات درجات آزادی سازه ای با چند شکل مود محدود در سازه جایگزین
شده اند .برای اغلب مثال های عملی  𝑀𝑠𝑓 = 𝑀𝑓𝑠 = 0و  𝐶𝑠𝑓 = 𝐶𝑓𝑠 = 0در نظر گرفته می-
شود .با این ساده سازی معادله ( )73-3به صورت زیر در میآید:
()35-9

𝑍
𝑓
𝑃 = }𝑓
𝑠𝑉

𝑍
𝑠
𝑃 = }𝑓
𝑑𝑉

𝐾 ̅𝑓𝑠 +
{ ] 𝑓𝑓̅
𝐾[

{ ] 𝑓𝑠̅
𝐾 [ℎ̅ +

که در آن ̅ ℎیک ماتریس قطری با درایه های قطری به صورت زیر تعریف میشوند:
)(j=1,…,m

𝑚
]𝜔 𝑗𝜔𝜉𝑖̅𝑗 [(𝜔𝑗2 − 𝜔2 ) + 2

𝑚 به ترتیب  jامین فرکانس طبیعی و  jامین جرم مودال هستند 𝜉 .میرایی مودال
همچنین 𝑗𝜔 و 𝑗̅
بوده و مقادیر 𝑠 𝑃 𝑃 𝑓 ،و 𝑓𝑓̅
𝐾 به صورت زیر تعریف میشوند:

𝑠𝑎𝑉 𝑠𝑠𝑀 𝑇∅ 𝑃 𝑠 = 𝜔2
𝑓

𝑎𝑉 𝑓𝑓𝑀 𝑃 𝑓 = 𝜔2

] 𝑓𝑓𝐶𝜔𝑖 ̅𝑓𝑓 = [𝐾𝑓𝑓 + 𝐺𝑓𝑓 +
𝐾
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حل معادله ( )98-3مقادیر  Zو 𝑓𝑑𝑉 را به دست میدهد .با استفاده از تبدیل معکوس فوریه برای
𝑓𝑑𝑉 و با استفاده از جمع آثار قوا در حالت مودال و نیز اضافه کردن معادله ( )54-3جابجایی مطلق
درجات آزادی دینامیکی سیستم خاک – سازه به دست میآید.
مسئله ( :)1-9تحریک غیریكنواخت تغییرمكان
برای سیستم شکل زیر که تحت تحریک غیریکنواخت در دو نقطه از سیستم قرار گرفته است،
معادالت حرکت را بنویسید Ug1 .و  Ug2تحریک خارجی هستند و  U1و  U2نماد درجه آزادی جرم
های سیستم هستند( .صورت این مسئله از مرجع ) Chopra(1995استخراج شده است)

حل :ابتدا دیاگرام آزاد را برای دو جرم ترسیم میشود.
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حال تعادل افقی نیروها نوشته میشود:
برای جرم اول:
∑ 𝐹𝑥 = 0
→ 𝑚(𝑢̈ 2 + 𝑢̈ 𝑔2 + 𝑢̈ 𝑔1 ) + 𝑘𝑢1 + 𝑐𝑢̇ 1 − 𝑐(𝑢̇ 2 − 𝑢̇ 1 ) − 𝑘(𝑢2 − 𝑢1 ) = 0
) → 𝑚𝑢̈ 1 − 𝑘𝑢2 + 2𝑘𝑢1 − 𝑐𝑢̇ 2 + 2𝑐𝑢̇ 1 = −𝑚(𝑢̈ 𝑔2 + 𝑢̈ 𝑔1
به همین صورت برای جرم دوم هم خواهیم داشت:
) 2𝑚𝑢̈ 2 − 𝑘𝑢1 + 2𝑘𝑢2 − 𝑐𝑢̇ 1 + 2𝑐𝑢̇ 2 = −2𝑚(𝑢̈ 𝑔1 + 𝑢̈ 𝑔2
اگر بخواهیم این دو معادله را به صورت ماتریسی بنویسیم ،داریم:
𝑢̈ 𝑔1 + 𝑢̈ 𝑔2
−𝑘 𝑢1
]
̈ [ 𝑚] {𝑢 } = −
𝑘2
2
2𝑢𝑔1 + 2𝑢̈𝑔2

−𝑐 𝑢̇ 1
𝑘2
[] { }+
2𝑐 𝑢̇ 2
𝑘−

̈𝑢
0
𝑐2
[ ] { 1} +
2𝑚 𝑢̈ 2
𝑐−

𝑚
[
0

نكته مهم :1در حل این مسئله شتابهای وارده بر دو نقطه مختلف از سیستم با هم دیگر جمع
شده اند .در حالت کُلی این روش راهکار مناسبی برای حل مسئله نیست و تقریب زیادی دارد.
همانگونه که در رابطه ( )9-3بیان شده است ،هر نقطه از سیستم بخشی از دو تحریک را دریافت
میکند و نه همه دو تحریک را .ضریب مشارکت این تحریک با مشخصه  rدر رابطه یادشده آمده
است.
نكته :2اگر تحریک لرزهای به یک نقطه وارد شود ،روش حل مسئله با حالتی که تحریک به کُل
سیستم وارد شده باشد ،متفاوت است .به عنوان مثال ممکن است در اثر انفجار در طبقه سوم یک
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ساختمان ده طبقه ،یک تحریک نقطهای در همان طبقه ایجاد شود .روش حل این مسئله متفاوت از
حالتی خواهد بود که زلزله کُل ساختمان را تحت ارتعاش قرار دهد.
نكته :4در حل این مسئله تحریک وارده از نوع تغییرمکان بود .ولی برای حل مسئله فرض گردید
که با دو بار مشتقگیری این تحریک به شتاب تبدیل میشود .در صورتی که بخواهیم مسئله را به
طور مستقیم با تحریک تغییرمکان تحلیل کنیم ،پاسخها اندکی متفاوت خواهند بود .به عنوان مثال
برای نیروی سختی فنر سمت چپ سیستم به جای عبارت  𝑘𝑢1باید عبارت ) 𝑔 𝑘(𝑢1 − 𝑢1نوشته
شود.
نكته  :3موارد بیان شده در سه نکته باال برای مسئله بعدی هم قابل تعمیم است.
مسئله ( :)2-9تحریک غیریكنواخت تغییر مكان
در شکل زیر برج آبگیر یک سد و پل دسترسی به آن نشان داده شده است .پل یک عضو محوری
صلب است که به صورت مفصلی به برج آبگیر متصل شده است .اتصال برج آبگیر به کف مخزن
سد گیردار است .برج آبگیر به صورت یک استوانه بتنی به قطر خارجی  6/1متر و ضخامت 8/90
متر طراحی شده است.
جرم طول واحد برج = 𝑚
𝑚𝐿 = 60
𝐸 = 2.5 ∗ 10 6 𝑇⁄𝑚2

{

از جرم افزوده آب مخزن سد و میرایی سیستم صرف نظر کنید .پاسخ این سازه را به تحریک
غیریکنواخت تغییر مکانی  Ug1و  Ug1در دو حالت زیر محاسبه کنید:
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الف) با صرف نظر از اندرکنش خاک و سازه



ب) با در نظر گیری اندرکنش خاک و سازه

(صورت قسمت الف این مسئله از مرجع ) Chopra(1995استخراج شده است)

الف) حل مسئله بدون اندرکنش خاک و سازه :مدل تحلیلی برج آبگیر در حالت بدون در نظر
گیری  SSIمطابق شکل زیر خواهد بود:
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چون تحریک خارجی در محل درجه آزادی نیست ،در بردار بار خارجی ،ماتریس تأثیر ظاهر
میگردد.
𝑔 ̈𝑢𝑙𝑚 → 𝑚𝑢̈ + 𝑘𝑢 = −معادله تعادل دینامیکی
محاسبه ماتریس سختی :برای محاسبه ماتریس سختی میتوانیم ابتدا ماتریس نرمی ) (fرا محاسبه
کنیم و سپس با معکوس کردن آن ماتریس سختی )𝑘( را محاسبه میکنیم .برای محاسبه درایههای
ماتریس نرمی داریم:
𝛿12
]
𝛿22

𝛿11
𝛿21

هر یک از درایههای ماتریس مذکور با حل تیر نامعین شکل زیر به دست خواهند آمد:

[ =𝑓
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با استفاده راهکارهایی که در کتابهای تحلیل سازهها بیان شده است و یا با حل نرمافزاری ،در
نهایت داریم:
𝑚 𝛿11 = 13.74 × 10 −6
𝑚 𝛿21 = 𝛿12 = −5.785 × 10 −6
𝑚 𝛿22 = 8.726 × 10 −6
در نتیجه داریم:
 𝑓 = [ 13.74

−5.785
8.726 5.785
[ ] × 10−6  𝑘 = 𝑓 −1 = 106
]
−5.785 8.726
5.785 13.74

محاسبه ماتریس جرم:
𝜋

𝜋

4

4

, 𝐴 = (𝐷𝑒2 − 𝐷𝑖2 ) = (7.5 2 − 6.74 2 ) = 8.5 𝑚 2

𝐴
𝑔

𝜌 = 𝑚 = جرم برج آبگیر در واحد طول

𝜌 = 2.4 𝑡⁄𝑚 3  𝑚 = 20.4
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𝑛𝑜𝑡 = 306

𝑙𝑚
4

= 𝑚2

𝑛𝑜𝑡 = 612

60
2

× = 20.4

0
]
306

612
0

𝑙𝑚
2

= 𝑚1

[ = 𝑚

محاسبه ماتریس تأثیر :اگر  ug1به اندازه واحد حرکت کند ،تغییر مکان در درجه آزادی اول
معادل  𝑙11خواهد بود.
𝑙11
𝑙21

[=𝑙

𝑙12
]
𝑙22

0.5979 0.4021
]
−0.2074 1.2074

[ =𝑙

حل معادالت نهایی:
𝑔 ̈𝑢𝑙𝑚, 𝑚𝑢̈ + 𝑘𝑢 = −

𝑢𝑔1
𝑢1
} 𝑢{ = 𝑔𝑢 } 𝑢{ = 𝑢
𝑔2
2

𝑢1
̈𝑢
612
0
8.726 5.785
[ ] { 1} +
= } 𝑢{ ] × 106
𝑢̈ 2
0
306
2
5.785 13.74
𝑢̈ 𝑔1
612
0
0.5979 0.4021
[−
[]
} { ]
𝑢̈ 𝑔2
0
306 −0.2074 1.2074

[

𝑢̈ 𝑔1
365.91 246.08
} { ]
𝑢̈ 𝑔2
−63.46 369.46

[=

با داشتن  𝑢̈ 𝑔1و  𝑢̈ 𝑔2مقادیر  𝑢̈ 1و  𝑢̈ 2به دست میآید.
ب) حل مسئله در صورتی که اثرات اندرکنش خاک و سازه هم موردنظر باشد:
با فرض درجه آزادی افقی و دوران برای پی ،مدل تحلیلی برج آبگیر به صورت زیر خواهد بود:
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ماتریس جرم :در این حالت برای محاسبه سختی پی الزم است ابعاد پی داده شود ،فرض کنید
پی برج آبگیر دایره ای به قطر  98mو ضخامت  9متر است .در این صورت داریم:
𝜋
4

𝜋
4

جرم پی 𝑛𝑜𝑡 𝑀 = 𝜌 (𝐷 2 ) × 𝑡 = 𝜌 (302 )(3) = 5089
بخشی از جرم سازه متصل به پی𝑛𝑜𝑡 = 306

𝐿𝑚
4

=

𝐿𝑚
4

−

𝐿𝑚
2

= 𝑚𝐿 −

 𝑚f = 306 + 5089 = 5089 = 5395 tonجرم کُل بر پی
2

2

2

2

 𝐼𝑓 = 𝑀 (𝑟4 + ℎ3 ) = 5089 (154 + 33 ) = 301523 𝑡𝑜𝑛. 𝑚2ممان اینرسی جرمی پی دایره ای
0
0
]
0
301523

0
0
5395
0

0
306
0
0

0
612
0
0
0 = [ 0
] 𝑓𝐼
0

0
0
𝑓𝑚
0

0
𝑧𝑚
0
0

𝑐𝑚
0
𝑚 = 0
[0

ماتریس سختی :با فرض حرکت انتقالی و دورانی در پی ،الزم است ابتدا سختی زمین محاسبه
گردد.
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𝑚= 5.65 × 105 𝑡𝑜𝑛/
𝑚= 1028 × 105 𝑡𝑜𝑛/

) 𝑚8(8×103 )(15

2−0.3
) 𝑚8(8×103 )(15
)3(1−0.3

𝑎𝐺8

= 𝑣𝑘ℎ = 2−
8𝐺𝑎3

= )𝑣𝑘𝜃 = 3(1−

در این حالت با استفاده از نرم افزار مناسب میتوانیم مقادیر درایه های ماتریس نرمی را ابتدا
محاسبه کنیم:
𝛿11 𝛿12 𝛿13 𝛿14
𝛿
𝛿22 𝛿23 𝛿24
𝑓 = [ 21
]
𝛿31 𝛿32 𝛿33 𝛿34
𝜃41 𝜃42 𝜃43 𝜃44
با داشتن ماتریس نرمی ،ماتریس سختی از رابطه  𝑘 = 𝑓 −1محاسبه میشود .حل معادالت
نهایی هم مانند مسائل فصلهای قبل خواهد بود .توجه شود که اثرات هیدرودینامیکی مخزن سد
(اندرکنش آب -سازه) صرف نظر گردید.
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مسائل حل نشده فصل نهم:
 .5مسئله حل شده ( )5-3را بر اساس تحریک تغییرمکان و مطابق روش بیان شده در همان مسئله
حل کنید و نتایج دو تحلیل را با هم مقایسه نمایید.
 .7مسئله حل شده ( )7-3را بر اساس معدالت بیان شده در روش زیر سازه و تحریک
غیریکنواخت حل کنید و نتیجه را با حل بر اساس روش ساده حل شده در متن مقایسه کنید.
 .9یک تیر فوالدی مطابق شکل از پروفیل  2IPE 16ساخته شده است .اگر تحریک وارد به نقاط
 Aتا  Dبر حسب میلیمتر مطابق زیر باشد ،معادالت الزم برای محاسبه تغییرمکان در نقاط
یادشده را بنویسید.
𝑡𝑛𝑖𝑠𝑈(𝑡)𝐴 = 2𝑠𝑖𝑛𝑡 , 𝑈(𝑡)𝐵 = 3𝑠𝑖𝑛𝑡 , 𝑈(𝑡)𝐶 = 4𝑠𝑖𝑛𝑡 , 𝑈(𝑡)𝐷 = 2

 .4قاب نشان داده شده بر روی چهار پی دایره ای به قطر  5/1متر زیر ستونهایش قرار گرفته است.
پی بر خاک با مشخصات  Vs=80 m.s-1, =0.3, ρ=1600 kg.m-3قرار دارد .با استفاده از
روش زیر سازه تاریخچه زمانی تغییر مکان طبقات اول و دوم (تغییر مکان نسبی نسبت به تکیه
گاه ها) را تحت تحریک زلزله السنترو به دست آوردید .از توابع امپدانس مستقل از فرکانس
برای خاک استفاده نمایید .برای سازه فرض کنید:
ζ=5%. m =100104 kg , k = 4107 N/m,
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 .1مسئله فوق را به روش آنالیز مودال حل نموده و پاسخ ها را با حالت قبل مقایسه نمایید.
 .9مسئله نخست را در حالت در نظرگیری تحریک غیر یکنواخت بررسی نمایید و پاسخ ها را با
حالت قبل مقایسه نمایید .فرض کنید تحریک السنترو با تأخیر زمانی  1ثانیه ای به تکیه گاه
های دوم تا چهارم میرسد.
 .6پل نشان داده شده در شکل زیر را به روش زیرسازه تحلیل نمایید .فرض کنید تحریک زلزله
بم به درجات آزادی تکیه گاهی وارد میشود .مشخصات خاک شبیه سؤال قبل است .برای
جرم ها ،سختی ها و میرایی ها مقادیر دلخواه و معقول فرض نمایید.
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فصل دهم
اندركنش خاك – شمع  -سازه
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 -1-12مقدمه
به غیر از سازههایی که بر پیهای سطحی یا مدفون بنا میشوند ،تعداد زیادی از سازهها که اغلب
در شمار سازههای با اهمیت باال هستند ،بر روی شمع بنا میشوند .لزوم استفاده از شمع در پی
سازهها به خاطر ضعف در باربری خاک ایجاد میشود .به طور مثال اگر بنا باشد سازهای بزرگ و
سنگین بر روی خاک نرم احداث شود ،یا باید از شمع استفاده شود و یا با به کارگیری روشهای
بهسازی ،زمین تقویت شود.
ظرفیت باربری شمع تحت بارهای استاتیکی به طور مستقل یک بار تحت بارهای محوری و یک
بار تحت بارهای جانبی ارزیابی میشود .هر چند در بسیاری از موارد ظرفیت باربری محوری
کنترلکننده طرح است ،با این حال برای تحلیل دینامیکی شمعها تحت بارهای لرزهای ،امواج دریا
و در درجه کمتر بارهای سیکلیک که حین کوبیدن شمع ایجاد میشوند ،ظرفیت باربری جانبی شمع
بیشتر مورد توجه قرار میگیرد .بنابراین کلیه سازههای مهم بناشده بر روی شمع که در مناطق لرزهخیز
احداث میشوند ،الزم است مورد تحلیل لرزهای قرار بگیرند .سازههایی که بر پی شمعدار بنا میشوند
را میتوان به دو گروه تقسیم کرد؛ نخست سازههایی که بر یک کالهک واحد و گروه شمع زیر آن
احداث میشوند ،و گروه دوم سازههایی هستند که هر یک از ستونهای آنها به طور مستقیم بر یک
شمع و یا یک گروه شمع مجزا واقع میشود .مثالهایی از هر دو گروه در شکلهای ( )5-58و (-58
 )7نشان داده شده است.
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شکل ( :)5-58کالهک واحد قرار گرفته بر روی گروه شمع

شکل ( :)7-58کالهکهای مجزا قرار گرفته بر روی گروه شمع
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در مورد نحوه طراحی شمعها تحت بارهای سیکلیک ،آییننامه صنعت نفت آمریکا
) (API,2000بیان میدارد که اگر بار سیکلیک به آرامی بر شمع وارد گردد ،ظرفیت باربری شمع
همان ظرفیت باربری استاتیکی است ،ولی اگر بار سیکلیک در فرکانس باال و به صورت سریع وارد
شود ممکن است در این حالت ظرفیت باربری شمع افزایش یابد .نکته فوق حاکی از آن است که
نرخ بارگذاری در ظرفیت باربری تأثیر قابل توجهی دارد.
برای تحلیل سازه های متکی بر شمع دو راهکار وجود دارد؛ در راهکار اول سازه بدون حضور
پی تحلیل شده و بارهای وارد بر پی محاسبه میشود ،سپس این بارها بر پی و شمع واردشده و این
سیستم بدون حضور سازه تحلیل میگردد .راهکار دو تحلیل آن است که سازه ،شمع و خاک به
صورت توام ) (Coupleتحلیل گردند .در اصطالح راهکار دوم را تحلیل اندرکنش خاک -شمع-
سازه گویند و با نماد  SPSIنمایش میدهند .در مجموع تحلیل پاسخ لرزهای سازهها با در نظرگیری
اندرکنش خاک – شمع – سازه از روشهای زیر قابل انجام است:


روش مستقیم



روش زیرسازه



روش فنر و میراگر معادل



روشهای تقریبی

در اینجا روش تحلیل مشابه روشهایی است که در بخشهای مربوط به اندرکنش خاک –
سازه به تفصیل بیان گردید و فقط بخش شمع به آن اضافه میشود .در ادامه به اختصار در مورد هر
یک از روشهای یادشده توضیحات کوتاهی ارائه شده است.
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 -2-12روش مستقیم در تحلیل لرزهای شمعها
در تحلیل مستقیم ،خاک  -شمع  -سازه به صورت همزمان و با استفاده از روش المان محدود
) (FEMمدلسازی میشوند .روش تحلیل مشابه همان است که در فصل تحلیل به روش مستقیم
پیشتر بیان شد ،با این حال برخی نکات جدید به دلیل وجود شمعها الزم است مورد توجه واقع
شود که در ادامه بیان شده است:
 .5در صورتی که انتهای شمعها در سنگ بستر و یا خاک سخت مدفون شده باشد ،مرز پایین به
صورت پایه گیردار ( )Fixed Baseبا تغییرمکان صفر در نظر گرفته میشود.
 .7در صورتی که شمعها به صورت شناور باشند ،میتوان در انتهای شمع از فنر و میراگر استفاده
نمود و یا اینکه المان فصل مشترک جانبی را در پایین شمع هم ادامه داد .البته اگر سختی
خاک زیر شمع زیاد باشد (شمع اتکایی) بهتر است از مرز پایه گیردار ( )Fixed Baseاستفاده
نمود.
 .9مرزهای جانبی مدل میتواند برحسب شرایط مسئله به صورت ثابت و یا مرز جاذب و یا مرز
میدان آزاد انتخاب شود .جزئیات این بخش مشابه مطالب بیان شده در فصل ششم است.
 .4بین شمع و خاک اطراف آن باید با المان فصل مشترک مدل شود ،المانی که مقاومت برشی و
نرمال در امتداد آن ضعیف تر از المان معمولی است.
 .1برای شمعها و سر شمعها به طور معمول از المان تیر ) (Beam elementکه قابلیت تحمل
خمش دارد ،استفاده میشود .المان فصل مشترک بین شمع و خاک باید از این قابلیت برخوردار
باشد که بتواند المان خمشی تیر را به المانهای خاک ) (Solid elementمتصل کند.
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 -4-12روش زیرسازه برای تحلیل لرزهای شمعها
در این روش نسبت به روش مستقیم با تقسیمبندی سیستم حجم ماتریسها کوچکتر و در نتیجه
زمان محاسبات کمتر میشود .کلیات روش کار مشابه همان است که در حل مسئله اندرکنش خاک
و سازه به کار گرفته شد .با این تفاوت که در این حالت که شمع و یا گروه شمع نیز به سیستم اضافه
شده است ،توابع امپدانس برای سر شمع و یا کالهک شمعها (در حالت گروه شمع) با تحلیل
جداگانهای نسبت به سیستم خاک – شمع محاسبه میگردد .با مشخص شدن توابع امپدانس تحلیل
سازه – پی مشابه روش زیرسازه که در فصول قبل شرح داده شد صورت میپذیرد.

 -1-4-12نحوه محاسبه تابع امپدانس برای سر شمع
برای محاسبه تابع امپدانس برای سر شمع و یا کالهک کافی است مراحل زیر پیگیری شود:
 )5مدل المان محدود تک شمع و یا گروه شمع به همراه خاک اطراف آن مطابق شکل ()9-58
تهیه میگردد.

شکل( :)9-58مدلسازی امپدانس خاک -شمع
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 )7نیروها و لنگرهای سیکلیک واحد برحسب درجات آزادی بر شمع اعمال میگردد تا ماتریس
انعطافپذیری حاصل شود .معکوس ماتریس انعطافپذیری (ماتریس نرمی) ،ماتریس تابع
امپدانس برای درجات آزادی سرشمع را خواهد داد .در این ماتریس اثرات متقابل درجات
آزادی دورانی و انتقالی دیده میشود.
در هر فرکانس ،ماتریس تابع امپدانس تشکیل شده و در حل مسئله اندرکنش خاک – شمع –
سازه در بازه فرکانسی مطابق معادله ( )5-58برای حرکت لرزهای مشخص در سطح پی مورد استفاده
قرار میگیرد(Datta, 2010) .
()5-58
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پارامترهای این رابطه پیشتر در قالب رابطه ( )79-3در فصل نهم معرفی گردیده است .این
تحلیل ،پاسخهای سازه فوقانی از جمله تغییرمکان سرشمعها و یا کالهک را در بر خواهد داشت .به
کمک توابع امپدانس سرشمع و یا کالهک ،ضرایب فنر و میراگر برای سیستم خاک – شمع قابل
دستیابی است .به این ترتیب میتوان فنرها و میراگرها را جایگزین سیستم خاک – شمع نمود و در
سطح کالهک شمع ،مطابق آنچه در شکل ( )4-58نشان داده شده است ،مورد استفاده قرار داد.
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شکل( :)4-58مدلسازی فنر و میراگر در اندرکنش خاک -شمع -سازه

برای به دست آوردن تنش در شمعها تحلیل جداگانهای برای سیستم خاک – شمع صورت
میپذیرد .در این تحلیل ،تاریخچه زمانی تغییرمکان سر شمع بر گرههای فوقانی شمعها اعمال
میشود .برای این منظور راهکار دیگری نیز توسط ) Datta (2010بیان شده است .در هر صورت
این راهکارها را میتوان برای به دست آوردن تاریخچه زمانی مقادیر پاسخهای مورد نظر در هر
نقطه از طول شمع به کار برد .به طور مثال فرض کنید که ممان خمشی در نقطه  Aاز شمع نشان
داده شده در شکل ( )9-58مدنظر باشد .برای به دست آوردن ممان خمشی در نقطه  Aمراحل زیر
انجام میشود:
 .5ممان خمشی در مقطع  Aبه ازای اعمال نیروهای واحد هارمونیک مختلط (تناوبی) در باالی
شمع تعیین میگردد .مطابق شکل ( )9-58برای هر فرکانس ممان خمشی به صورت یک عدد
مختلط محاسبه و ذخیره میشود.
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 .7از حل معادله ( )5-58تغییرمکانهای سر شمع برای هر فرکانس به دست آمده و به کمک آن
نیروهای پی به شکل یک عدد مختلط محاسبه و ذخیره میشود.
 .9ممان خمشی به دست آمده از مرحله  5که دارای یک مقدار مختلط است ،در نیروی پی مرتبط
با همان درجه آزادی ضرب میشود و به صورت یک مقدار مختلط به دست میآید.
 .4تبدیل معکوس فوریه ) (IFFTاعداد مختلط مرحله ،9تاریخچه زمانی ممان خمشی در مقطع A

را برای نیروی مشخص وارد شده بر پی ارائه میدهد.
()2-15

])𝑀𝐴 () = [𝑀𝐴 ()]1 [𝐹(

که در آن:
) :𝑀𝐴 (لنگر در نقطه  Aبه ازای فرکانس بار
 :[𝑀𝐴 ()]1لنگر در نقطه  Aبه ازای نیروی واحد در درجه آزادی مورد نظر
]) :[𝐹(مقدار واقعی نیرو در درجه آزادی مورد نظر که از تحلیل زیرسازه فوقانی به دست
میآید.
همین مراحل برای نیروهای دیگر اعمالشده در پی تکرار میشود و تاریخچههای زمانی مربوطه
برای ممان خمشی به دست میآید .مجموع این تاریخچههای زمانی در نهایت ممان خمشی کل در
مقطع  Aرا به دست میدهد.
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 -3-12روش فنر معادل برای تحلیل لرزهای شمعها
در این روش همان گونه که در شکل ( )4-58نشان داده شده است ،خاک با فنر و میراگرهایی
جایگزین میشود .برای این حالت قطعات شمع که بین دو فنر قرار میگیرند به صورت المان تیر
مدل سازی میشوند و ماتریس سختی کل سیستم مطابق با درجات آزادی دینامیکی مشابه روش
قبل به دست میآید .با فرض میرایی رایلی ،ماتریس میرایی از ماتریسهای جرم و سختی محاسبه
میشود .ضرایب میراگر نیز به درایههای قطری ماتریس میرایی اضافه میشوند و کل سیستم یعنی
سازه فوقانی به همراه شمعها ،فنرها و میراگرها برای تحریک زمین که بر سطح پی اعمال میشوند
تحلیل میگردد.
تحلیل مسئله ممکن است به روش انتگرالگیری مستقیم در حوزه زمان انجام پذیرد .با توجه به
ساده بودن روش تحلیل و کاهش درجات آزادی سیستم نسبت به روش المان محدود مستقیم این
روش تحلیل در بسیاری از موارد ارجحیت دارد .عالوه بر آن ویژگیهای غیرخطی خاک را میتوان
به راحتی با جایگزین نمودن فنرهای غیرخطی به جای فنرهای خطی در مسئله دخیل کرد .به این
ترتیب رفتار نیرو -تغییرمکان خاک با دقت خوبی نسبت به واقعیت مدلسازی میشود .در این
صورت الزم است تحلیل غیرخطی دینامیکی برای کل سیستم انجام بگیرد.

شکل( :)1-58مدلسازی همزمان خاک -شمع -سازه )(Datta, 2010
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شکل( :)9-58جایگزینی خاک با فنر و میراگر )(Datta, 2010

برای به دست آوردن ضرایب غیر وابسته به فرکانس فنر و میراگرها میتوان از روابط زیر که
برای سازههای زیرزمینی نیز کاربرد دارد ،استفاده نمود.
()3-15

K s =  × Vs2 × Su × l

()4-15

Cs =  × Vs × S̅u × r × l

که در آن:
 :rشعاع شمع
 و  :Vsچگالی و سرعت موج برشی خاک اطراف شمع
 :lچشمه باربر یک فنر (فاصله بین دو فنر)
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 Suو  : S̅uپارامترهایی هستند که بر حسب نسبت  d/rاز منحنی ( )6-58به دست میآیند.
 :dبرای هر فنر برابر فاصله همان فنر از سطح زمین است.

شکل( :)6-58ضرایب غیر وابسته به فرکانس برای فنر و میراگر )(Datta, 2010

ضرایب فنر و میراگر برای سر شمع و یا کالهک را میتوان از روابط بیان شده در فصل فنر
معادل نیز به دست آورد و سپس مقادیر حاصل را بین تعداد فنرها تقسیم نمود و یا اینکه پی را به
نوارهایی با عرض  5متر تبدیل نمود و برای هر نوار ضرایب سختی و میرایی را به طور مستقل
محاسبه نمود .روشهای دیگری برای محاسبه سختی و میرایی خاک اطراف شمع توسط محققان
ارائه شده است که در اینجا برای رعایت اختصار بیان نشده اند .عالقهمندان برای کسب اطالعات
بیشتر میتوانند به مراجع ) Novak (1974و ) Dobry and Gazetas (1988و همچنین
) Taherzadeh et al. (2002مراجعه نمایند.
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 -1-12تحلیل شمع بر اساس سختی مماسی و جانبی خاک (منحنیهای  P-yو
)t-z
در مسائل مقدماتی مهندسی پی و طراحی شمعها ظرفیت باربری محوری و جانبی شمع به
صورت غیرهمبسته و مستقل از هم تحلیل میشود .با این حال در یک تحلیل دقیق الزم است سختی
مماسی (محوری) و سختی جانبی (عمود بر محور شمع) هر دو مورد نظر قرار گیرند .در منحنیهای
 P-yکه در بخشهای قبلی این نوشتار معرفی گردید ،فقط سختی جانبی خاک مورد نظر بود .در
شکل ( )0-58مدل اجزاء مجزاء برای یک شمع نشان داده شده است که در آن فنرهای مماسی تحت
عنوان فنر  t-zو فنرهای نرمال تحت عنوان فنر  P-yدیده میشوند .در شکلهای ( )3-58و (-58
 )58مدل اجزاء مجزا پیشنهادی توسط ) Kofer and Modak (1997برای ارتعاش جانبی و محوری
شمع ارائه شده است .جزئیات پارامترهای این مدل که حاصل یک پروژه تحقیقاتی در آمریکا است
را میتوان از مرجع یادشده مطالعه کرد.
در مورد باربری نوک شمع که رفتار متفاوتی نسبت به جداره شمع دارد ،فنر انتهای تحت عنوان
فنر  Q-zنامگذاری میشود .در چند دهه اخیر محققین تالش کردهاند روابط مناسبی برای فنرهای
یادشده ارائه دهند .برخی برای سختی این فنرها روابط خطی و برخی دیگر روابط غیرخطی توصیه
کردهاند که از جمله آنها میتوان به مطالعات  and Byrne (1992) Yanو Allotey and Foschi

) (2005و همچنین مطالعات) Zhang and Zhang (2012اشاره کرد.
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شکل ( )0-58مدل اجزاء مجزاء برای یک شمع با فنرهای  P-yو  t-zو Q-z

شکل ( )3-58مدل اجزاء مجزا پیشنهادی توسط ) Kofer and Modak (1997برای ارتعاش جانبی تک
شمع
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شکل ( :)58-58مدل اجزاء مجزا پیشنهادی توسط ) Kofer and Modak (1997برای ارتعاش محوری
تک شمع

از ابتدای نیمه دوم قرن بیستم موضوع ارائه منحنیهای  P-yبرای برآورد تغییرشکل جانبی شمعها
مورد توجه محققین بوده است .در شکل ( )55-58نمونهای از منحنیهای ارائه شده توسط Matlock

) (1970برای مدلسازی حرکت جانبی رسها نشان داده شده است .منحنی باالیی برای بارگذاری
استاتیکی و منحنی پایینی برای بارگذاری سیکلیک ارائه شده است .در سالهای اخیر نیز منحنیهای
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کامل تری توسط برخی محققین ارائه شده است که خوانندگان برای آگاهی بیشتر از این منحنیها
میتواند به گزارش تحقیقاتی ) Kramer (1988و یا به پایاننامه ) Huang (2011مراجعه نمایند.

شکل ( :)55-58منحنیهای  P-yپیشنهاد شده برای خاکهای رسی توسط ) Matlock (1970در
بارگذاری استاتیک و سیکلیک
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) Allotey and Foschi (2005تالش کردهاند بر اساس نتایج تجربی مدلی همبسته ()Coupled
برای خاکهای بدون چسبندگی ارائه نمایند .منحنی  P-yپیشنهادی این محققان در شکل ()57-58
نشان داده شده است .همچنین منحنی  t-zکه رابطه بین نیروی مماسی و نشست شمع را نشان
میدهد در شکل ( )59-58ارائه شده است .نیروی مماسی در یک تحلیل دو بعدی در هر دو طرف
شمع قرار می گیرد.

شکل ( :)57-58رابطه بین نیروی جانبی (عمود بر محور شمع) و تغییرمکان جانبی در پیشنهاد Allotey
)and Foschi (2005

شکل ریاضی رابطه ) Allotey and Foschi (2005برای ارتعاش جانبی شمع به صورت زیر
است:
1
)
1−

(

𝑤 

𝑓𝑖

𝐸𝑚𝑎𝑥 𝑤 ,

𝑑
()5-15
{ = )𝑤( 𝑒𝑃
1

𝑤
(
)
𝐸𝑚𝑎𝑥  𝑑 ( ) ,
𝑑 𝑖𝑓 𝑤  1−
𝑑
در این رابطه 𝑑 قطر شمع 𝑤 ،تغییرمکان جانبی و  پارامتری وابسته به میزان دانسیته نسبی خاک
است که به صورت   = 0.5(𝐷𝑟 )0.8تعریف میشود .همچنین  پارامتر مدل است که مقدار
پیشنهادی آن  8/1است 𝐸𝑚𝑎𝑥 .حداکثر مقدار مدول االستیسیته خاک است که نحوه محاسبه آن در
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شکل ( )57-58نشان داده شده است .در این مدل ،باربرداری به صورت خطی و به موازات خط
مدول یادشده انجام میشود.
رابطه بین نیروی مماسی در برابر تغییرمکان مماس بر طول شمع (لغزش) در سادهترین حالت
خطی است و شیب این خط ( 𝑓𝐾) معادل سختی مماسی است که به ازای خاکهای مختلف برای آن
مقادیری پیشنهاد شدهاست .با این حال اغلب تالش میشود که از یک مدل االستوپالستیک کامل به
صورت شکل ( )59-58استفاده شود .بر این اساس برای یک بارگذاری سیکلیک تابع ریاضی نیرو
بر حسب جابجایی به صورت زیر خواهد بود:

()6-15

𝑃−𝑃  𝑇𝑓  
} 𝑃𝑇𝑓  
𝑃𝑇𝑓  − 

𝑓𝑖

= )𝑇𝑓 (
) 𝑇𝑓0 + 𝐾𝑓 ( − 0
𝑃
𝑓𝑖
{
𝑃−
𝑓𝑖

در رابطه باال 𝑓𝑇 نیروی مماسی بر شمع  ،تغییرمکان در راستای طول شمع است .همچنین 0

تغییرمکان اولیه درشمع به ازای نیروی اولیه  𝑇𝑓0است 𝑃 .مقداری از نیرو است که به ازای آن
رفتار اصطکاکی شمع از حالت االستیک خارج شده و وارده محدوده پالستیک کامل میشود .در
کتاب پایه مهندسی پی مقدار این نیرو به طور معمول معادل  𝐾 ′𝑣 tan فرض میشود که در آن 𝐾

ضریب فشار جانبی ′𝑣 ،تنش موثر قائم  ،زاویه اصطکاک بین شمع و خاک و   = tan است.
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شکل ( :)59-58رابطه بین نیروی مماس بر محور شمع و تغییرمکان محوری در مدل االستوپالستیک کامل

 -8-12منحنیهای پیشنهادی برای فنر انتهای شمع
) Zhang and Zhang (2012یک مدل دوخطی مطابق شکل ( )54-58برای رابطه بین باربری
نوک شمع ( 𝑏 )و نشست در انتهای شمع ( 𝑏𝑤) که به نوعی بیانگر منحنی  Q-zاست ،ارائه کردند.
این مدل دارای سه پارامتر  𝑘1و  𝑘2و 𝑢𝑏𝑆 است که از روابط زیر به دست میآیند:
()7-15

()8-15

𝑏𝑠𝐺4

) 𝑏𝑣𝑟0 (1−
𝑡𝑘
𝐿 𝑡𝑘
(1−
) 𝐴 𝐸⁄
𝑃 𝑃

= 𝑘1
= 𝑘2

در این روابط 𝑏𝑠𝐺 و 𝑏𝑣 به ترتیب مدول برشی و نسبت پواسون برای خاکی هستند که انتهای
شمع بر آن قرارگرفته است .همچنین 𝑃𝐴 و 𝐿 و 𝑃𝐸 به ترتیب سطح مقطع ،طول و مدول االستیسیته
شمع هستند .همچنین 𝑡𝑘 از رابطه زیر به دست میآید:
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()9-15

𝑡𝑃
𝑡𝑤

= 𝑡𝑘

که در آن 𝑡𝑤 نشست سرشمع به ازای افزایش در بار محوری سرشمع به میزان 𝑡𝑃 است.
البته این افزایش بار پس از وقوع نشست حدی در انتهای شمع ( 𝑢𝑏𝑆) اندازهگیری خواهد شد𝑆𝑏𝑢 .

مقداری از نشست در انتهای شمع است که به ازای آن شیب نشست در این نقطه از شمع کاهش
می یابد و به عبارت دیگر رفتار خاک از حالت االستیک خارج شده و به محدوده سختشوندگی
وارد میشود .این پارامتر از طریق تحلیل برگشتی دادههای صحرایی آزمایش بارگذاری شمع به
دست میآید و روش کار توسط ) Zhang and Zhang (2012بیان شده است .با این حال بررسی-
های تجربی نشان میدهد که مقدار این مشخصه برای خاکهای مختلف بین  5/7تا  0/9میلیمتر در
تغییر است.
این محققین برای مقاومت جدار شمع نیز یک مدل غیرخطی ارائه کردهاند که میتواند خاصیت
نرمشوندگی ( )Soteningخاک در تغییرشکلهای باال را مدلسازی کند .برای مطالعه جزئیات این
مدل به مرجع مراجعه شود.

شکل ( :)54-58مدل االستوپالستیک پیشنهادی برای فنر انتهای شمع توسط )Zhang and Zhang (2012

اندرکنش خاک – شمع  -سازه | 441

 -7-12محاسبه ضرایب سختی فنرها به روش نیرو -تغییرمكان بر اساس API
) API (2000فرآیندی کاربردی برای محاسبه سختی فنر در تحلیل شمعها ارائه کرده است .در
این روش فقط فنرها مورد توجه هستند و اثر میرایی مورد بحث نیست .در روش فنر معادل (منحنی
شکل )6-58سختی فنرها در اعماق مختلف ،متفاوت بود .به عبارت دیگر از اثر بار اعمالشده در
هر عمق بر سختی چشم پوشی شده و سختی معادل خاک به صورت خطی تخمین زده شده است.
در روش  APIسختی فنر نه تنها با عمق ،بلکه با تغییر میزان بار اعمالشده در هر عمق نیز تغییر
میکند .در حقیقت برای هر عمق سختی خاک به صورت غیرخطی معادل سازی میشود.
برای این منظور منحنی بار در برابر تغییرمکان ،که در واقع شیب آن همان سختی مورد نظر است،
ترسیم میگردد .محور قائم این منحنی  Pیا همان مقاومت خاک و محور افقی آن تغییرشکل خاک
𝑦 است .برای آنکه بتوان چنین نموداری را رسم نمود ،ابتدا باید نوع خاک را تعیین کرد و سپس بر
اساس نوع خاک حداکثر ظرفیت باربری  Puرا تعیین نمود .آنگاه بر حسب مقادیر  P/puنسبتهای
𝑐𝑦 𝑦 /را از جداول ارائه شده در  APIاستخراج و در نهایت منحنی 𝑦  P-را رسم شود .روند این
فرآیند در ادامه به تفصیل بیان میشود.
الف) محاسبه ظرفیت باربری جانبی برای رس نرم
مقاومت نهایی برای رس نرم در شرایط بارگذاری استاتیکی از رابطه زیر به دست میآید:
()15-15

8Cu < Pu < 12Cu
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همچنین برای بارهای سیکلیک داریم:
()11-15

X < XR

()12-15

X ≥ XR

Cu .Χ
D

P𝑢 = 3Cu + Χ + J
Pu = 9Cu

𝑢 : Pمقاومت نهایی )(kPa
 : Cuچسبندگی زهکشی نشده )(kPa
 : Dقطر شمع )(mm
 :وزن مخصوص مؤثر خاك ) (MN⁄m3
 : Jپارامتر ثابت تجربی بدون بعد که مقدار آن بین  8/71تا  8/1است و از آزمایشهای صحرایی
به دست میآید .به طور مثال مقدار  8/1برای رسهای مکزیک توصیه شده است.
 : Xعمق نقطه مورد بررسی )(mm

 : XRعمق نقطه مورد بررسی تا انتهای ناحیه کاهش مقاومت بر حسب میلیمتر .در شرایط ثابت
بودن مقاومت نسبت به عمق ،با مساوی قرار دادن معادالت ( )55-58و ( )57-58خواهیم داشت:
()13-15

6D
+J

XR = γD
Cu

در واقع رسم معادالت ( )55-58و ( )57-58نسبت به عمق و انتخاب اولین نقطه تالقی آنها
به عنوان منطقه کاهش مقاومت ،مقدار 𝑅𝑋 را به دست میدهد .در هر حال کمترین مقدار برای ،X R
معادل  7/1برابر قطر شمع است.
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ب) ترسیم منحنی بار -تغییرشكل )𝒚  (𝐏 −برای رس نرم
روابط بار – تغییرشکل جانبی خاک ،برای شمعهای واقع در خاک رس نرم در حالت کلی
غیرخطی است .منحنیهای 𝑦  P-در حالت بارگذاری کوتاه مدت استاتیکی از جدول زیر قابل
استخراج هستند.
جدول ( : )1-12رابطه بین نسبت بار به نسبت تغییرمكان در رس نرم با بارگذاری استاتیكی (API,
)2000

1

1

5/72

5/5

صفر

𝑢𝑃𝑃 /



8

3

1

صفر

𝑐𝑦𝑦 /

که در آن:
𝑢𝑃  :باربری نهایی ) (kPaو  :Pبار موجود )(kPa
𝑦 :تغییرشکل جانبی واقعی )(mm

𝑐𝑦  :تغییرمکان برحسب میلیمتر در حالت ) 𝑥𝑎𝑚𝜎 (𝜎 = 0.5که برابر 𝐷 𝑐𝜀 2.5منظور می-
شود.
𝑐𝜀  :کرنش معادل نصف تنش نهایی ) ، (𝜎𝑚𝑎𝑥 /2که از منحنی تنش – کرنش آزمایشگاهی
خاک در شرایط زهکشی نشده برای نمونههای دست نخورده به دست میآید.
برای شرایط بارگذاری سیکلیک جدول ( )5-58به صورت زیر خواهد بود:
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جدول ( : )2-12رابطه بین نسبت بار به نسبت تغییرمكان در رس نرم با بارگذاری سیكلیک (API,
)2000

بزرگتر از 5/72

5/72

5/5

صفر

𝑢𝑃𝑃 /



3

1

صفر

𝑐𝑦𝑦 /

ج) محاسبه ظرفیت باربری جانبی برای رس سخت
در شرایط بارگذاری جانبی استاتیکی ظرفیت باربری نهایی 𝑢 Pبرای رس سخت بیش از 39
کیلوپاسکال است .درحالت دینامیکی رسهای سخت به سرعت بخش زیادی از ظرفیت باربری خود
را از دست میدهند که در این شرایط باید با قضاوت مهندسی مقدار کمتری برای 𝑢 Pدر نظر گرفت.
د) ترسیم منحنی بار -تغییرشكل )𝑦  (𝑃 −برای رس سخت
با اینکه رابطه تنش– کرنش برای رسهای سخت هم غیرخطی است ،اما به طور معمول رفتار
بسیار شکنندهتری نسبت به رسهای نرم دارند .بنابراین در ایجاد نمودارهای تنش – کرنش و
همچنین منحنیهای  P-Yباید با قضاوت مهندسی ضریبی برای کاهش ناگهانی ظرفیت باربری در
نظر گرفت.
ه) محاسبه ظرفیت باربری جانبی برای ماسه
ظرفیت باربری جانبی نهایی برای ماسه در حالت باربری سطحی و باربری عمقی به ترتیب با
استفاده از معادالت ( )54-58و ( )51-58تعیین میگردد .البته برای یک عمق مشخص رابطهای که
کوچکترین مقدار را میدهد باید به عنوان ظرفیت باربری جانبی نهایی استفاده شود.
()14-15

)Pus = (C1 H) + (C2 D)(γH
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Pud = C3 DγH

()15-15
()16-15

)  Pudو 𝑠𝑢𝑃 (Pu = min

𝑠𝑢𝑃 :مقاومت نهایی با دیمانسیون نیرو بر واحد طول) (kN/mبرای باربری سطحی
 :Pudمقاومت نهایی با دیمانسیون نیرو بر واحد طول ) (kN/mبرای باربریهای عمقی
kN

 : γوزن مخصوص مؤثر خاک ) (m3
 : Hعمق )(mm

 : ′زاویه اصطکاک داخلی خاک( ،درجه)
 𝐶1و  𝐶2و  :C3ضرایبی هستند وابسته به  ′که از نمودار شکل ( )51-58به دست میآیند.
 : Dقطر متوسط شمع از سطح تا عمق )(mm

شکل( :)51-58ضرایب تابع زاویه اصطکاک داخلی خاک )(API, 2000
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و) ترسیم منحنی بار -تغییرشكل )𝒚  (𝐏 −برای ماسه
روابط مقاومت – تغییرشکل جانبی خاک برای ماسه هم غیرخطی است و در صورت عدم وجود
اطالعات صحرایی ،میتوان برای هر عمق مشخص به صورت تخمینی از رابطه زیر مقدار آن را به
دست آید:
k×H

()17-15

]P = (APu )𝑡𝑎𝑛ℎ [A×P y
u

که در آن:
 : Aپارامتر مشخص کننده حالت بارگذاری
برای بارگذاری سیکلیک ( دینامیکی):
برای بارگذاری استاتیکی:

A = 0.9

A = (3 – 0.8 H/D) ≥ 0.9

 :Puحداکثر ظرفیت باربری جانبی در عمق  Hبرحسب kN/m
 :kمدول اولیه عکس العمل بستر که از شکل ( )59-58به صورت تابعی از زاویه اصطکاک
داخلی به دست میآید.
 : yتغییرشکل جانبی )(mm
 : Hعمق )(mm
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شکل( :)59-58مدول اولیه عکس العمل بستر بر حسب زاویه اصطکاک داخلی )(API, 2000

مسئله ( :)1-12برای الیه خاک شکل زیر ضریب سختی فنرها را برای تحلیل تحت بار سیکلیک
محاسبه نمایید .منحنی تنش-کرنش آزمایشگاهی این خاک در سمت راست شکل داده شده است.

 | 432مبانی اندرکنش خاک و سازه
مسئله را یک بار با روش  p-yو یک بار با روش فنر معادل حل کنید.
الف) حل مسئله ( )1-12به روش  :APIابتدا برای این شمع فنرهایی مطابق شکل زیر در نظر
گرفته میشود .حال در قدم اول مسئله بر اساس روش  APIحل میشود .در این جا  1فنر در نظر
گرفته شده است .اولین فنر یک متر از سطح زمین فاصله دارد.

از نمودار مطالعات آزمایشگاهی داریم که  J=0.4و کرنش در نصف تنش حداکثر )  ،(εcبرابر
دو هزارم است.


قدم اول  :محاسبه  Puدر حالت سیکلیک:
𝑢𝐶𝑃𝑢 = 9

X ≥ XR
X < XR

}

𝐶𝑢 Χ
D

𝑃𝑢 = {3𝐶𝑢 + Χ + J
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𝐷= 5625 𝑚𝑚 > 2.5

𝐾𝑂

3600
+0.4

= 0.016×600
40

X = 1000mm

𝐷6
𝐽+

𝐷𝑋𝑅 = .
𝑢𝐶



for A:

40×1000

) = 162.67 kPa

600

( × {(Pu )A = 3 × 40 + 0.016 × 1000 + 0.4
X = 3000mm



for B:

40×3000

𝑎𝑃𝑘 ) = 248

600

( × {(𝑃𝑢 )𝐵 = 3 × 40 + 0.016 × 3000 + 0.4
X = 5000mm

40 × 5000
𝑎𝑃𝑘 ) = 333.3
600

for C:

( × {(𝑃𝑢 )C = 3 × 40 + 0.016 × 5000 + 0.4



𝑅Χ ≥ Χ




for D and E: X = 7000 , 9000 mm
(Pu )D,E = 9Cu = 9 × 40 = 360 kPa

قدم دوم  :محاسبه رابطه  p-yاز جدول:
𝑚𝑚 𝑌𝐶 = 2.5𝐷𝜀𝑐 = 2.5 × 600 × 0.002 = 3
>0.72
∞

0.72
3

0.5
1

0
0

𝑃⁄
𝑈𝑃
𝑌⁄
𝐶𝑌

 :برای هر نقطه

قدم سوم  :محاسبه سختی فنرها:
سختی فنرها از تقسیم  Pبر  Yبه دست خواهد آمد .به عنوان مثال برای ستون دوم از نقطه D

داریم :
= 0.5

0.5
1

=

P⁄
PU
Y⁄
YC
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= 6 × 107 N/m3

) 0.5(PU
YC

P

=
Y

به همین ترتیب برای سایر ستونهای نقطه  Dو همچنین برای سایر نقاط خواهیم داشت :
>0.72
0

نقطه : A

0.72
1.3×107

>0.72

نقطه : B

>0.72
0

0
−

0.5
0.72
5.55×107 2.67×107

>0.72
0

نقاط : E , D

0.5
2.7×107

0.5
0.72
4.13×107 1.98×107

0

نقطه : C

0
−

0.72
2.88×107

0.5
6×107

𝑃⁄
𝑈𝑃
𝑌𝐾=𝑃⁄
𝑃⁄
𝑈𝑃
𝑌𝐾=𝑃⁄
𝑃⁄
𝑈𝑃
𝑌𝐾=𝑃⁄

0
−

𝑃⁄
𝑈𝑃
𝑌𝐾=𝑃⁄

0
−

ب) حل مسئله( )1-12به روش فنر معادل :
بر اساس رابطه ( )9-58داریم:
K S = VS2 . SU . ℓ
با استفاده از نمودار ارائه شده در بخش مربوطه مقادیر 𝑈𝑆 برای هر فنر به دست میآید و در
نتیجه  K Sهر فنر قابل محاسبه است .با توجه به اینکه در روش فنر معادل سختی فنرها در هر عمق
به صورت خطی و ثابت محاسبه میشود ،در نتیجه برای هر عمق یک سختی خواهیم داشت.
𝐸

𝐶

𝐷

𝐵

𝐴

5.94×107 6.5×107 6.8×107 7.17×107 6.96×107

نقاط
𝐾

N

دقت شود که واحد سختی حاصل از روش فنر معادل  mاست ،ولی روابط روش آییننامه API
سختی را بر واحد سطح با واحد

N
m3

به دست میدهند .بنابراین الزم است نتایج روش آییننامه
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 APIدر سطح باربر هر فنر (قطر شمع ضربدر فاصله بین دو فنر) ضرب شوند .به عنوان نمونه
سختی فنر در ستون دوم نقطه  Dبه صورت زیر محاسبه میگردد:
N

N

𝑘 = 6 × 107 m3  𝐾 = 𝑘(0.6 × 2) = 7.2 × 107 m
مقاسیه نتایج این روش با نتایج روش  P-Yنشان میدهد که آییننامه  APIدر جهت اطمینان
عمل کرده و سختی کمتری برای سطح تنش باال به دست داده است .به طور مثال برای نقطه
Dداریم :
API

𝑚0 < 𝐾 < 7.2 × 107 𝑁/

فنر معادل

K = 7.17 × 107

𝑚𝑁/

در شکل زیر منحنی رفتار خاک در نقطه  Dاز شمع مورد نظر بر اساس هر دو راهکار ارائه شده
است .همانگونه که دیده میشود ،راهکار  APIبرای خاک رفتار چندخطی را پیشنهاد کرده است.
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مسائل حل نشده فصل دهم:
.5

برای

سیستم

شمع -سازه شکل مقابل
مدل فنر معادل را ارائه کنید.
پی ساختمان درجه آزادی
افق و دورانی دارد.
پی مربعی به ابعاد  78متر
است و بر روی  59شمع بتنی
قرار گرفته است .شمعها به
قطر  08سانتیمتر و با فاصله
مرکز تا مرکز  1متر قرار
برای

گرفتهاند.

محاسبه

سختی و میرایی خاک در
اطراف شمعها از روش بیان
شده در کتاب )Datta(2010

استفاده کنید.
.7

با استفاده از معادله دیفرانسیل تیر بر بستر االستیک دینامیکی (فصل چهارم  ،بند

 ،)7-4برای تک شمع به طول  78متر و قطر یک متر منحنی تغییرمکان بر حسب زمان را به
دست آورید .برای این منظور پس از نوشتن معادله و شرایط مرزی از نرمافزار  MatLabو
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یا  Mapleبرای حل استفاده کنید .تحریک ورودی یک تغییرمکان با دامنه  8/5متر است که
به صورت موج سینوسی بر انتهای شمع اعمال میشود.

 .9با استفاده از منحنیهای  P-yکه توسط  APIبرای تحلیل شمعها ارائه شده است،
مدل شمع -فنر را برای شمع بتنی شکل زیر ارائه کنید .قطر شمع  8/0متر و ضخامت
الیه اول  4متر است .الیههای بعدی هر یک شش متر طول دارند.
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فصل يازدهم
تحليل لرزهاي سازههاي زيرزمينی
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 -1-11مقدمه
در سالهای اخیر ساخت سازههای زیرزمینی با سرعت قابل مالحظهای گسترش یافته است .بر
همین اساس تحلیل لرزهای این سازهها در کانون توجه محققین قرار گرفته است .به طور کلی میتوان
گفت که سازههای زیرزمینی در مقابل زلزله مقاومتر از سازههای روزمینی هستند و به طور معمول
بارگذاری زلزله برای این گونه سازهها بحرانیترین بار نیست .با این حال در پارهای موارد خاص
ممکن است پاسخ لرزهای سازههای زیرزمینی شرایط بحرانیتری را برای این سیستمها ایجاد نماید.
برخی از این موراد خاص در زیر مورد اشاره واقع شده است:
 .5تونلهایی که با گسل فعال تالقی دارند.
 .7تونلهایی که در محدوده نزدیک به چشمه لرزهزا 5هستند.
 .9سازههای زیرزمینی که به صورت کند و پوش 7در نزدیکی سطح زمین اجرا شدهاند.
 .4تونلهایی که در زمین نرم اجرا میگردند.
 .1تونلهایی که در محیطهای مستعد روانگرایی قرار دارند.
 .9تونلهایی که در واریزهها و تودههای مستعدلغزش اجرا میشوند.
در این فصل مفاهیم اولیه تحلیل سازههای زیرزمینی بیان شده و سپس بر اساس روشهای مبتنی
بر فنر معادل راهکارهای ساده برای برآورد پاسخ تونلها به بارگذاری لرزهای بیان میشود.

5-Near Field
7- Cut and Cover
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 -2-11جایگاه تحلیل لرزهای در فرآیند طراحی سازههای زیرزمینی
طراحی سازههای زیرزمینی به مقدار زیادی وابسته به نحوه اجرای این سازهها است .انتخاب
روش بهینه اجرا نیز وابسته به عوامل متعددی از جمله مشخصات مکانیکی خاک و یا سنگ ساختگاه
است .در مجموع مراحل طراحی یک تونل را میتوان به صورت زیر خالصه نمود:
.5

مطالعات پایه شامل مطالعات نقشه برداری ،زمین شناسی ،ترافیک ،هیدرولیک و لرزهخیزی

.7

مطالعات مکانیک سنگ و خاک (حفاری گمانه ،درزه نگاری صحرایی ،آزمایشهای

آزمایشگاهی و برجا)
.9

طراحی هندسی مقطع تونل با توجه به کاربری

.4

طراحی سیستم نگهدارنده موقت (راک بولت ،شاتکریت ،استیل ریب ).. ،برمبنای طبقه-

بندیهای تجربی و تدقیق طراحی با نرم افزار
.1

تحلیل ساختاری گوههای مستعد لغزش در سردر ورودی و خروجی و شیروانیهای تونل

.9

محاسبه ضریب اطمینان پایداری شیروانیها و سردرها در برابر بار لرزهای به روش شبه

استاتیکی
.6

طراحی پوشش دائمی تونل در حالت استاتیکی بر اساس تنشهای ناشی از سربار (تحلیل

تنش-کرنش)
.0

کنترل طراحی پوشش دائمی تونل در حالت لرزهای بر اساس تغییرهای ناشی از زلزله

.3

انتخاب روش و تجهیزات مناسب برای اجرای تونل و همچنین تعیین مراحل حفاری

 .58طراحی سیستمهای فرعی تونل شامل شبکه ابزار دقیق ،تهویه ،روشنایی ،سیستم زهکشی
و موارد دیگر
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همانگونه که دیده میشود ،برخالف طراحی ساختمانها در طراحی تونلها نقش بارگذاری
لرزهای یک نقش کلیدی نیست و به عنوان یک کنترل برای طراحی پوشش مطرح است .در هر
صورت بند هشتم از موارد باال مرتبط با مبحث تحلیل لرزهای تونل است و چون همواره تونل در
محیط سنگ و یا خاک اجرا می گردد ،الزم است اندرکنش خاک و سازه مورد توجه باشد .در ادامه
مبحث مذکور با جزئیات بیشتری مورد بحث واقع میشود.

 -4-11مفاهیم اولیه در طراحی لرزهای تونلها و فضاهای زیرزمینی
در دو دهه اخیر محققین زیادی تالش کردهاند مسئله تحلیل لرزهای سازههای زیرزمینی را مورد
بررسی قرار دهند و روشهای سادهای برای ارزیابی در اختیار طراحان قرار دهند .در ادامه خالصهای
از دستاوردهای کلیدی محققین بیان میگردد:
 )5تونلها از هر طرف توسط توده سنگ و یا خاک احاطه شدهاند ،بنابراین قابلیت ارتعاش
چندانی نداشته و پاسخ آنها اغلب نزدیک به پاسخ استاتیکی است.
 )7فضاهای زیرزمینی که نزدیک به سطح زمین اجرا شدهاند شرایط بحرانیتری نسبت به تونل-
های عمیق دارند .زیرا در تونلهای عمیق سختی خاک اطراف بیشتر است ،همچنین تشدید امواج
در الیههای سطحی زمین بیشتر از الیههای عمیق است.
 )9سازههای زیرزمینی در بعد عمود بر صفحه اغلب طویل هستند و این مسئله سبب میشود که
با تحریکهای غیریکنواخت لرزهای مواجه شوند .این نوع بارگذاری باعث خمش طولی و حرکت-
هایی در جهت عمود بر صفحه میگردد .بر این اساس فرض رفتار کرنش صفحهای برای این سازهها
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اغلب با خطا همراه است .البته این دستاورد منجر به آن نمیشود که طراحان برای تحلیل لرزهای
تونل در هیچ شرایطی مجاز به استفاده از آنالیزهای دوبعدی نباشند.
 )4اندرکنش تونل با محیط اطراف آن وابسته به اختالف سختی تونل با سختی محیط اطراف
است .اگر تونل و محیط سختی یکسانی داشته باشند ،پاسخ تغییرمکان تونل همان پاسخ میدان آزاد
محیط است .با این حال اختالف سختی تونل با محیط موجب ایجاد تنشهایی در پوشش تونل
خواهد شد و در اصطالح اندرکنش محیط -تونل وجود خواهد داشت.
 )1اندرکنش اینرسیدار در تونلها از اهمیت چندانی برخوردار نیست چرا که جرم محیط در
برابر جرم تونل بسیار بزرگتر است .بنابراین اندرکنش سینماتیک محور اصلی تحلیلهای لرزهای
تونلها است.

 -3-11انواع روشهای تحلیل لرزهای تونلها
برای تحلیل لرزهای تونلها راهکارهای مبتنی بر روشهای عددی ،تحلیلی و تجربی ارائه شده
است .به طور خالصه روشهای معمول در طراحی به قرار زیر هستند:


روش تحلیل میدان



روش تغییرمکان نسبی تونل



روشهای مبتنی بر تئوری انتشار امواج در محیط االستیک



روش مستقیم تحلیل اندرکنش خاک – سازه

آزاد5

5Free Field Analysis
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در بندهای بعدی به اختصار اصول هر یک از روشهای کاربردی مذکور بیان شده است .با این
حال در فضای تحقیقات و پژوهش نیز برخی از محققین در تالش هستند که با استناد به راهکارهای
تحلیلی و عددی درک بهتری از رفتار لرزهای سازههای زیرزمینی داشته باشند .یک دسته از
راهکارهای تحلیل لرزهای سازههای زیرزمینی ،شامل روشهایی میشود که در آنها با استفاده از
مفهوم تیر بر بستر االستیک ،اندرکنش خاک و سازه مدنظر قرارمیگیرد Penzien (2000) .و
) Hashash et al. (2001بر این اساس و با استفاده از روابطی تحلیلی مقدار تغییر شکل سطح مقطع
سازه و مقدار نیروهای وارد بر مقطع سازه را بدست آورده اند .یکی دیگر از روشهای تحلیلی
مربوط به روش ) Huo et al., (2006است که در آن با قرار دادن سازه زیرزمینی جعبه ای شکل
در معرض برش میدان دور و با استفاده از تئوری االستیسیته مقدار و توزیع نیروی نرمال و برشی
وارد بر سازه به دست آمده و به تبع آن تغییر شکل برشی سازه به دست میآید .عالوه بر این راهکار
تحلیلی توسط ) Gill et al. (2001و ) Bobet(2003نیز مورد توجه واقع شده است.
اغلب روشهای تحلیلی موجود به خوبی قادر نیستند تاثیر محتوای فرکانسی تحریک لرزهای را
در محاسبه تغییرمکان لرزهای لحاظ نمایند Darvishpour et al. (2013) .بر اساس تئوری تیر بر
بستر ویسکواالستیک دینامیکی فرموالسیون جدیدی برای محاسبه تغییر مکان لرزهای سازههای
زیرزمینی ارائه نمودند که قادر است تأثیر محتوای فرکانسی و میرایی را بر پاسخ لرزهای سازه
زیرزمینی نشان دهد .این محققین نشان دادند که تغییر مکان لرزهای سازههای زیرزمینی عالوه بر
خصوصیات مکانیکی و هندسی محیط و سازه ،به مقدار قابل توجهی به میرایی مصالح و فرکانس
تحریک ورودی وابسته است.
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راهکار تحلیل عددی (روش مستقیم تحلیل اندرکنش تونل و محیط) نیز در سالهای اخیر توسط
برخی محققین مورد توجه واقع شده است Wang (1993) .و )Pakbaz and Yareevand (2005

و ) Liu and Song (2005و ) Shahrour et al. (2010از این راهکار بهره جستهاند.

 -1-11تحلیل لرزهای تونلها به روش میدان آزاد
تغییر شکل پوشش تونل در حین زلزله وابسته به نسبت سختی آن در برابر سختی محیط اطراف
است .برای نسبت سختی پوشش تونل به سختی محیط اطراف تونل سه حالت وجود دارد:


الف) سختی این دو یکسان باشد :در این حالت تغییرشکل یکسانی در حین زلزله
دارند.



ب) پوشش تونل سختتر از محیط اطراف باشد :در این حالت تغییر شکل تونل کمتر
از تغییر شکل محیط است.



ج) پوشش تونل نرمتر از محیط اطراف باشد :در این حالت تغییر شکل تونل بیشتر از
تغییر شکل محیط است.

در صورتی که مقدار سختی محیط اطراف تونل و سختی سازه پوشش تونل نزدیک به هم باشند
(حالت الف) ،هیچ گونه نیروی اندرکنشی بین آنها ایجاد نمیگردد .به عبارت دیگر با هم حرکت و
ارتعاش میکنند و تنشهای اضافی به هم وارد نمیکنند .در این شرایط میتوان تغییر شکل محیط
را از تحلیل میدان آزاد به دست آورد و همان تغییر شکل را برای پوشش تونل در نظر گرفت .در دو
حالت دیگر تغییرشکل پوشش و محیط یکسان نیستند و الزم است تحلیلی جداگانه برای محاسبه
تغییرشکلهای پوشش انجام شود.
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از سوی دیگر مفهوم سختی در محیط با مفهوم سختی در سازه پوشش متفاوت است .به عبارت
دیگر نمیتوان فقط مدول برشی و یا مدول االستیسیته این دو محیط را با هم مقایسه کرد .در این
باره آئیننامهها نسبت انعطافپذیری و نسبت سختی را تعریف کردهاند .نسبت سختی در واقع عکس
نسبت انعطافپذیری است.
یک تونل مستطیلی نظیر آنچه در شکل ( )5-55نمایش داده شده است را در نظر بگیرید ،در
این صورت نسبت انعطافپذیری به صورت زیر تعریف میشود:

}

()1-11

HL2
𝐿E I

+

𝐿H2

{

G

𝐻24 E I

=F

در این رابطه:
IHو :ILممان اینرسی مقطع باکس برای دیوارها و دالها
 :Eمدول االستیسیته بتن پوشش تونل
 :Gمدول برشی خاك اطراف تونل
Hو:Lخصوصیات هندسی مقطع تونل مطابق شکل ()1-11
برای مواردی که ممان اینرسی دال سقف و دال کف متفاوت باشد ،نسبت انعطافپذیری از رابطه
زیر به دست خواهد آمد:
()2-11
()3-11

)ψ

HL2
IR

G

F = 12 (E

(1+𝑎2 )(𝑎1 +3𝑎2 )2 +(𝑎1 +𝑎2 )(3𝑎2 +1)2
(1+𝑎1 +6𝑎2 )2

=𝜓
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()4-11

H

I

; a 2 = (I R ) L
W

IR
Il

= a1

که در آن 𝑅𝐼 ممان اینرسی دال سقف 𝐼𝑙 ،ممان اینرسی دال کف و 𝑊𝐼 ممان اینرسی دیوار جانبی
است.

شکل( :)5-55سختی نسبی خاک و باکس مستطیلی( .الف) :تغییر مکان برشی انعطافپذیر توده خاکی تحت
حرکت میدان آزاد ( ،ب) :تغییر مکان جانبی انعطافپذیر باکس مستطیلی )(FHWA-NJ, 2005

در صورتی که نسبت سختی نزدیک به یک باشد ،روش میدان آزاد قابل قبول است .در این
حالت ابتدا تغییرمکان میدان آزاد در محل تونل از روابط تحلیلی و یا عددی به دست میآید و سپس
این تغییرمکان به عنوان شرایط مرزی به تونل اعمال شده و تحلیل تحت آن انجام میشود .اگر نسبت

 | 413مبانی اندرکنش خاک و سازه
انعطافپذیری با عدد یک فاصله قابل توجهی داشته باشد ،میتوان از گرافهای پیشنهادی نسبت
تغییرمکان تونل به تغییرمکان میدان آزاد را محاسبه نمود .در بند بعد این گرافها معرفی شدهاند.

 -1-1-11روابط تحلیلی برای برآورد کرنشهای تونل در شرایط میدان آزاد
اگر شرایط میدان آزاد پذیرفته شده باشد ،در این صورت با فرض یک محیط همگن و االستیک
میتوان کرنش ناشی از امواج هارمونیک (سینوسی) را از روابط ارائه شده در جداول ( )5-55و
( )7-55محاسبه نمود .منظور از کرنشهای ترکیبی در جدول ( )7-55کرنش حاصل جمع نیروی
محوری و لنگر خمشی است(FHWA-NJ, 2005) .
جدول ( :)1-11روابط تحلیلی برای محاسبه کرنشها در پوشش تونل در شرایط میدان آزاد
نوع موج

کرنش طولی(محوری)

فرم کلی
موج برشی
مقدار ماکزیمم
فرم کلی
موج رایلی
مقدار ماکزیمم

𝑆𝑉
𝜃 𝑠𝑜𝑐 𝜃 𝑛𝑖𝑠
𝑆𝐶
𝐹𝑜𝑟𝜃 = 45°

𝐹𝑜𝑟𝜃 = 45°

𝐼
𝑆𝐴
𝜃 ( ) = 2 cos 3
𝑟
𝑆𝐶

=𝜀

𝑆𝑉
,
𝑆𝐶2

𝑅𝑉
𝜃 𝑐𝑜𝑠 2
𝑅𝐶

انحنا

= 𝑥𝑎𝑚𝜀

𝐼
𝑅𝐴
𝜃 ( ) = 2 cos 2
𝑟
𝑅𝐶

=𝜀
𝑅𝑉
=
,
𝑅𝐶

𝐼
𝑆𝐴
) (
=
, 𝐹𝑜𝑟 𝜃 = 0°
𝑟 𝑚𝑎𝑥 𝐶𝑆2

𝑥𝑎𝑚𝜀

𝐹𝑜𝑟 𝜃 = 0°

𝐼
𝑅𝐴
) (
=
,
𝑟 𝑚𝑎𝑥 𝐶𝑅2

در این روابط  θزاویه برخورد موج با محور تونل و  rشعاع انحنا است .همچنین 𝑟𝑉  𝑉𝑆 ,حداکثر
سرعت ذرات برای موج برشی و رایلی 𝐶𝑆 , 𝐶𝑟 ،سرعت انتشار مؤثر موج برشی و رایلی و 𝑟𝐴 𝐴𝑆 ,

حداکثر شتاب ذرات برای موج برشی و رایلی هستند.
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جدول ( :)2-11روابط تحلیلی برای محاسبه کرنشهای ترکیبی در پوشش تونل در شرایط میدان آزاد
کرنش ترکیبی

نوع موج
امواج P

]∅ sin ∅ cos 2

امواج S
امواج R

]∅ cos 3

𝑠𝑎

𝑉

𝐶𝑠2

𝑠𝐶

 : rشعاع تونل دایرهای یا نصف ارتفاع تونل مستطیلی

𝑠𝑎  :حداکثر شتاب ذرات ناشی از امواج S
𝑅𝑎  :حداکثر شتاب ذرات ناشی از امواج R

∅  :زاویه برخورد موج با محور تونل
𝑝𝑉  :حداکثر سرعت ذرات ناشی از امواج P
𝑝𝐶  :سرعت ظاهری انتشار امواج P
𝑠𝑉  :حداکثر سرعت ذرات ناشی از امواج S
𝑠𝐶  :سرعت ظاهری انتشار امواج S
𝑅𝑉  :حداکثر سرعت ذرات ناشی از امواج R
𝑅𝐶  :سرعت ظاهری انتشار امواج R

𝐶𝑝2

𝑟 𝜀 𝑎𝑏 = [ 𝑠 sin ∅ cos ∅ +

]∅ sin ∅ cos 2

 : apحداکثر شتاب ذرات ناشی از امواج P

𝑝𝑎

𝑉

𝑝𝐶

𝑟 𝜀 𝑎𝑏 = [ 𝑝 cos 2 ∅ +

𝑅𝑎
𝐶𝑅2

𝑟 cos 2 ∅ +

𝑅𝑉
𝑅𝐶

[ = 𝑏𝑎 𝜀
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 -8-11روش شبه استاتیكی مبتنی بر تغییر مكان نسبی تونل
در این روش تونل به عنوان یک نقطه در درون میدان آزاد در نظر گرفته میشود که تغییرمکان
آن متفاوت از محیط اطرف است( ITA .انجمن بین المللی تونل) و ) FHWA-NJ (2005گراف-
های کاربردی را ارائه داده اند که بر اساس آن با داشتن نسبت انعطافپذیری ) (Fمیتوان نسبت
تغییرمکان سازه زیرزمینی به تغییرمکان میدان آزاد را تخمین زد .نمونهای از این گرافها در شکل
( )7-55ارائه شده است.
به عنوان مثال اگر برای یک تونل دایرهای شکل نسبت انعطافپذیری مساوی سه باشد ،یعنی
تونل سه برابر محیط انعطافپذیرتر باشد ،در این صورت تغییرمکان تونل  5/1برابر تغییرمکان میدان
آزاد در همان نقطه خواهد بود .برای این تونل فرض کنید که تغییرمکان میدان آزاد با استفاده از
تحلیلهای عددی و یا روابط تحلیلی برابر  78میلیمتر باشد .در این صورت تغییرمکان تونل معادل
 98میلیمتر خواهد بود و میتوان در یک تحلیل استاتیکی توزیع نیروی محوری ،نیروی برشی و
لنگر خمشی و همچنین توزیع تنشها در مقطع تونل را محاسبه نمود .برای آنکه نتیجه تحلیل به
شرایط واقعی نزدیکتر باشد ،تغییرمکان مذکور بر یک نقطه اعمال نمیشود ،بلکه توزیع تغییرمکان
در مقطع تونل به صورت خطی فرض شده و اختالف تغییرمکان اعمالی به باال و پایین مقطع تونل
معادل  98میلیمتر فرض میشود.
در شکل ( )9-55نمونه یک مقطع با اعمال تغییرمکان اولیه بر آن نمایش داده شده است .همان-
گونه که دیده میشود در این مقطع محیط اطراف حذف شده و فقط پوشش بتنی تونل تحلیل
میگردد .به عبارت دیگر اثر اندرکنش به صورت تغییرمکان دیده شده است .این راهکار به روش
شبه استاتیکی هم موسوم است ،زیرا در آن نیروی دینامیکی زلزله به صورت یک تغییرمکان استاتیکی

تحلیل لرزهای سازههای زیرزمینی | 481
معادلسازی میگردد .قابل ذکر است که بولتن ) FHWA-NJ( 2005در تحلیل شبه استاتیکی اعمال
نیرو و یا تنش معادل را نیز به جای تغییر مکان معادل پذیرفته است.

شکل( :)7-55نمودار نسبت تغییر شکل تونل در برابر نسبت انعطافپذیری تونل – نشانههای مثلثی توپر
برای تونلهای مستطیلی ،و خطوط توپر برای تونلهای دایرهای ارائه شدهاند ).(FHWA-NJ, 2005
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شکل( :)9-55مدل ساده شده برای تحلیل تونل( ،الف) :اعمال نیرو یا تغییر مکان متمرکز در تونلهای
عمیق( ،ب) :اعمال توزیع نیرو یا تغییر مکان در تونلهای کم عمق)(FHWA-NJ, 2005

بررسیهای عددی نشان داده است که تغییر شکل عرضی تونلهای مستطیلی حدود  58درصد
کمتر از تونلهای دایرهای با همان میزان انعطافپذیری است .بنابراین در کاربردهای عملی میتوان
از روابط تونلهای دایرهای به عنوان حد باالیی برای تخمین تغییر مکان باکسهای مستطیلی استفاده
نمود.

 -7-11تحلیل لرزهای تونلها با در نظر گیری اندرکنش خاک و سازه
در این روش به صورت دینامیکی اثرات متقابل تونل و محیط اطراف منظور میگردد که خود به
روشهای زیر قابل تقسیم است:
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 .5روش تیر بر بستر االستیک دینامیکی
 .7روش فنر معادل
 .9روش مستقیم
در ادامه ابتدا چند رابطه تحلیلی که توسط محققین مختلف ارائه شده است ،بیان شده و سپس
با توجه به کاربرد گسترده تر راهکار فنر معادل ،این روش شرح داده میشود.

 1-7-11رابطه ونگ
در صورتی که تونل نظیر آنچه در شکل ( )4-55دیده میشود به صورت یک تیر خمشی
مدلسازی گردد ،میتوان نشان داد که روابط سادهای برای محاسبه حداکثر نیروی محوری ،نیروی
برشی و لنگر خمشی در مقطع تونل به دست خواهد آمد .اگر فرض کنیم که امواج برشی با زاویه
 41درجه با تونل مواجه خواهند شد ،در این صورت ) Wang (1993نشان داده است که حداکثر
نیروی محوری در مقطع تونل از رابطه زیر به دست خواهد آمد:
()5-11

Aa

Ka L
2π
K
L 2
) () 1+2( a
El Ac 2π

= Q max

که در آن:
 : Lطول موج برشی سینوسی ایدهآل
 : K aضریب فنر طولی بر حسب نیرو بر تغییر مکان واحد بر طول واحد تونل از معادله ()56 -55
 : Aaدامنه پاسخ تغییر مکان میدان آزاد موج برشی سینوسی ایده آل
 : Elمدول االستیسیته پوشش تونل
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 : Acسطح مقطع عرضی پوشش تونل
مقدار حداکثر نیروی محوری محاسبه شده )  (Qmaxنباید از حد باالی مقاومت کششی خاک
در محور طولی بیشتر شود که مقدار حد باالیی از رابطه زیر به دست میآید:
𝐿𝑓
()6-11
4
که در آن  fنیروی اصطکاکی نهایی (در واحد طول تونل) بین تونل و محیط اطراف است.

= 𝑙𝑙𝑎𝑄

شکل ( :)4-55نیروها و لنگرهای ایجاد شده در تونل در اثر برخورد با امواج لرزهای (FHWA-NJ,
)2005

لنگر خمشی در اثر وجود انحنا در محور طولی تونل ایجاد خواهد شد .از سوی دیگر حداکثر
لنگر خمشی در شرایطی برای مقطع تونل ایجاد میگردد که امواج به صورت موازی با محور تونل
در محیط وجود داشته باشند .به عبارت دیگر باید زاویه بین جهت انتشار امواج و محور تونل صفر
باشد .در این حالت حداکثر لنگر خمشی از رابطه زیر به دست خواهد آمد:
()7-11

Ab

L 2
)
2π
Kt
L 4
) ()
(1+
El Ic 2π

( Kt

= Mmax
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که در آن:
 : Icممان اینرسی مقطع تونل
 : K tضریب فنر عرضی بر حسب نیرو بر تغییر مکان واحد بر طول واحد تونل از معادله (-55
)56

 -2-7-11رابطه هشاش و پارک
) Hashash and Park (2001با فرض رفتار تیر خمشی برای تونل روابط سادهای برای محاسبه
کرنش های محوری و خمشی و همچنین حداکثر لنگر خمشی و نیروی برشی در مقطع تونل به
دست دادهاند که توسط بولتن ) FHWA-NJ (2005نیز معرفی شده است .بر اساس این روش
حداکثر کرنش ناشی از لنگر خمشی ،حداکثر کرنش ناشی از نیروی محوری و حداکثر لنگر خمشی
و حداکثر نیروی برشی از روابط زیر به دست خواهند آمد:
2π

()8-11

( L )2 Ab

El Ic 2π 4 r
)(L
Kt

1+

=

εbmax

که در آن:
 : Icممان اینرسی مقطع تونل
 : K lضریب فنر عرضی بر حسب نیرو بر تغییر مکان واحد بر طول واحد تونل از معادله (-55
)56
 : rشعاع تونل دایرهای یا نصف ارتفاع تونل مستطیلی
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 : εamaxماکزیمم کرنش محوری
 : εbmaxماکزیمم کرنش خمشی
El Ic εb
max

()9-11

r

𝜋2
)
A E A𝐿 2π 2
) (2+ l c
Ka
L

(

()15-11

()11-11

= Mmax

Ab

L
K
2π t
Kt
L
(1+
)( )4
El Ic 2π

=

2π
L

=

εamax

Vmax = Mmax

در روابط باال 𝑎 Aو  Abبه ترتیب تغییرمکان میدان آزاد ناشی از کرنش محوری و انحنا هستند
1

و برای محاسبه آنها ابتدا از جدول ( )5-55کرنش محوری ( )εو انحنا (𝑟) برای موج برشی به
دست میآید ،سپس مقادیر 𝑎 Aو  Abاز روابط ریر حاصل میشود:
1
(L)2
𝑟
4(π)2

L

= 𝑏A

Aa = 2π

 -4-7-11استفاده از روش فنر معادل در تحلیل لرزهای تونلها
این روش اغلب برای شریانهای حیاتی و تحلیل لرزهای لولههای مدفون مورد استفاده قرار
گرفتهاست ،اما با درنظرگرفتن احتیاط برای تونلها نیز قابل کاربرد است .در این روش محیط اطراف
توسط فنر و میراگرهایی نظیر آنچه در شکل ( )1-55نشان داده شده است ،مدل میگردد .برای
محاسبه پارامترهای سختی و میرایی در فنرها و میراگرها روابط متعددی توسط محققین ارائه شده
است که در اینجا به دو مورد اشاره میشود.
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شکل( :)1-55مدلسازی خاک اطراف تونل با فنر ،باال :محور طولی تونل ،پایین :مقطع عرضی تونل
)(Datta, 2010

راهكار اول بر اساس فنر معادل
این روش توسط ) Datta, (2010معرفی شده است و مطابق آن ،نظیر آنچه برای شمعها بیان
گردید ،سختی و میرایی از روابط تجربی به دست خواهند آمد .پس از محاسبه این پارامترها مدل
فنر و میراگر معادل به صورت دستی و یا با استفاده از نرم افزار تحلیل میشود .بر این اساس خواهیم
داشت:
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برای فنرهای مقطع عرضی تونل:
𝐿 K s = GSu .

()12-11
برای میراگرهای مقطع عرضی تونل:

G
𝐿 . S̅ r.
Vs u

()13-11

= Cs

برای فنرهای محور طولی تونل :
𝐿 K s = GSw .

()14-11
برای میراگرهای محور طولی تونل :

𝐿 r.
Vs

()15-11

Cs = G. S̅W .

در این روابط داریم:
 :Lمحدوده مورد تحلیل در طول تونل (طولی که هر فنر در آن قرار میگیرد)
 : 𝑉s , Gمدول برشی و سرعت موج برشی محیط اطراف تونل
 : rشعاع تونل
 : dعمق قرار گیری تونل در زمین
 : K sسختی کل برای  nفنر در طول 𝐿 است و برای یک فنر خواهیم داشت:
𝑑

Ks
n

=k

𝑢𝑠  : 𝑠̅𝑤 , 𝑠𝑤 , 𝑠̅𝑢 ,پارامترهای وابسته به نسبت 𝑙 هستند که از شکل ( )9-55به دست میآیند.
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شکل( :)9-55نمودار محاسبه پارامترهای خاک بر اساس نسبت عمق قرارگیری به شعاع تونل
)(Datta,2010

راهكار دوم بر اساس فنر معادل
دستورالعمل ) FHWA-NJ (2005فرآیندی ساده و گام به گام برای تحلیل لرزهای تونل ارائه
کرده است که بر مبنای روش فنر معادل استوار است ،مراحل زیر برای محاسبه تنشها در پوشش
تونل تحت بار زلزله طی میشود.
 الف) محاسبه پارامترهای پایه از قبیل سختی فنرها  ،شتاب زلزله در سطح سازه و طول
موج زلزله از روابط پیشنهادی
 ب) محاسبه نیروی برشی  ،نیروی محوری و لنگر خمشی در پوشش تونل
 ج) مقایسه مقادیر تنشها ،نیروها و کرنشها با مقادیر مجاز

 | 472مبانی اندرکنش خاک و سازه
در ادامه این سه گام با جزئیات تشریح میگردد.


گام اول :محاسبه پارامترهای پایه

برای محاسبه طول موج زلزله از رابطه زیر استفاده میشود:
L = T. CS

()16-11

 :Lطول موج زلزله
𝑆𝐶  :سرعت موج برشی
 : Tپریود طبیعی امواج برشی در الیههای خاک است .در صورتی که اطالعات در دست نباشد
میتوان برای یک الیه به ضخامت Hآن را معادل

𝐻4
CS

فرض کرد.

همچنین برای محاسبه سختی فنرها میتوان از رابطه زیر استفاده کرد که توسط St John and

) Zahrah (1987ارائه شده است.
()17-11

16πGm (1−)d
(3−4νm )L

که در آن:
 Gmو  :νmمدول برشی و نسبت پواسون محیط اطراف تونل
 :dقطر تونل و یا معادل آن در باکسهای مستطیلی
𝐿  :طول موج زلزله

= Ka = Kt
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برای محاسبه شتاب زمین در سطح سازه ) 𝑠𝑎( با داشتن شتاب در سطح زمین میتوان از یکی
از دو راهکار زیر استفاده نمود:
 .5حل تقریبی با استفاده از جدول پیشنهادی  FHWAکه با توجه به عمق قرارگیری
سازه ضریب کاهش را به دست میدهد (جدول.)9-55
 .7استفاده از نرم افزارهای تحلیل یک بعدی
جدول( :)4-11ضرایب کاهش شتاب زلزله در عمق نسبت به سطح زمین )(FHWA-NJ, 2005

عمق قرارگیری تونل )(m

نسبت شتاب زلزله در عمق
به شتاب زلزله سطح زمین

کمتر از 6

1

 6تا 15

5/9

 15تا 35

5/8

بزرگتر از 35

5/7

نگارندگان معتقدند که این ضریب کاهش برای تودههای خاکی ارائه شده است و برای تونلهای
حفاری شده در سنگ نباید اعمال شود .برای برآورد حداکثر سرعت و تغییر مکان رکورد زلزله
) (PGD,PGVنیز راهکارهای مختلفی وجود دارد .به طور معمول پایگاههای ارائه دهنده رکورد
زلزله عالوه بر  PGAمقادیر  PGVو  PGDرا نیز در اختیار کاربران قرار میدهند .با این حال در
صورتی که اطالعات کافی از این دو پارامتر در دسترس نباشد میتوان از جداول ( )4-55و (-55
 )1مقادیر تقریبی ارائه شده در بولتن  FHWAرا استفاده نمود.
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جدول( :)3-11نسبت حداکثر سرعت به حداکثر شتاب در سطح زمین)(FHWA-NJ, 2005

نسبت سرعت حداکثر ) (cm/sبه شتاب حداکثر زمین )(g
بزرگی ممان )(MW

فاصله منبع تا سایت)(km
 25تا 55

 5تا 25

 55تا 155

سنگ

6/5

66

76

86

7/5

97

159

97

8/5

127

145

152

خاك سخت

6/5

94

152

159

7/5

145

127

155

8/5

185

188

193

خاك نرم

6/5

145

132

142

7/5

258

165

251

8/5

269

244

251
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جدول( :)1-11نسبت حداکثر تغییر مكان به حداکثر شتاب در سطح زمین)(FHWA-NJ, 2005

نسبت تغییر مکان حداکثر ) (cmبه شتاب حداکثر زمین )(g
بزرگی )(MW

فاصله منبع تا سایت)(km
 25تا 55

 5تا 25

 55تا 155

سنگ
6/5

18

23

35

7/5

43

56

69

8/5

81

99

119

خاك سخت

6/5

35

41

48

7/5

89

99

112

8/5

165

178

191

خاك نرم



6/5

71

74

76

7/5

178

178

178

8/5

335

325

355

گام دوم :محاسبه نیروی برشی ،نیروی محوری و لنگر خمشی در پوشش تونل

با استفاده از دادههای گام قبل حداکثر نیروی محوری ،حداکثر لنگر خمشی و حداکثر نیروی
برشی از روابط زیر به دست خواهد آمد:
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()18-11

Qmax
El .Ac

()19-11

= Aa ; εa

Mmax.R
El .Ic

= εb

1
L
) ( k
2 a π
K
L
1+2( a )( )2
El .Ac 2π

; Ab

()25-11

= Qmax

L 2
)
2π
Kt
L
(1+
)( )4
El .Ic 2π

(Kt +

= Mmax

2π

) ( Vmax = Mmax
L

در بولتن  FHWAبه روابط دیگری نیز اشاره شده است که مطالعه آنها به خواننده واگذار
میشود .در روابط فوق داریم:
 :Lطول موج برشی که به صورت یک موج سینوسی مدل شده است.
 :Elمدول االستیسیته پوشش تونل
𝑎𝐾 و 𝑡𝐾  :سختی مماسی و محوری تونل
𝑐𝐴 و 𝑐𝐼  :سطح مقطع و ممان اینرسی مقطع عرضی تونل
 :Rشعاع تونل


گام سوم :کنترل تنشها ،نیروها و کرنشهای موجود

در این گام مقادیر محاسبه شده برای تنشها و کرنشها با مقادیر مجاز آنها که در آییننامههای
مربوط به آن بیان شده است مقایسه میشود.
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الف) کنترل اصطکاک بین تونل و محیط اطراف (نیروی محوری)
()21-11

= El . Ac εamax

fL
4

= Qupper limit

 : fنیروی اصطکاک در واحد طول تونل
 : Lطول موج
 : Q upper limitحداکثر نیروی اصطکاکی
 Q upper limitبا  Qmaxحاصل از محاسبات گام دوم مقایسه میگردد.
ب) مقایسه کرنشهای موجود با کرنش مجاز بتن
()22-11

εab = εa + εb

مقدار 𝑏𝑎 𝜀 با کرنش مجاز بتن مقایسه میگردد  .البته در صورتی که 𝑏𝑎 𝜀 از کرنش مجاز بتن
بیشتر شود می توان با افزایش درصد فوالد و یا پذیرفتن این مطلب که بخشی از مقطع به کشش
افتاده و باید از محاسبات حذف شود حل را ادامه داد.
ج) کنترل نیروی برشی مقطع:
0.85√𝑓𝑐 ′ AShear
()23-11
6
 : AShearمساحت مؤثر برشی مقطع که به طور معمول معادل نصف مساحت کل مقطع در نظر
= φVc

گرفته میشود( .مطابق شکل )6-55

 | 478مبانی اندرکنش خاک و سازه
 :𝑓𝑐 ′تنش مجاز بتن

شکل( :)6-55مساحت مؤثر برشی مقطع )(FHWA-NJ, 2005

مقدار 𝑥𝑎𝑚𝑉 به دست آمده در گام دوم با مقدار 𝑐𝑉𝜑 (نیروی مجاز برشی) مقایسه میگردد .تأکید
میگردد که برای گام سوم در اینجا سه کنترل ابتدایی بیان گردید و در اصل الزم است بر اساس
آییننامه بتن به طور کامل طراحی انجام شود و کلیه کنترلها برای یک مقطع بتنی از قبیل کنترل
فوالد حداقل و کنترل فوالدهای فشاری و سایر موارد در اینجا نیز ضرورت دارد.
مسئله ( :)1-11تونل دایره ای با مشخصات ژئوتکنیکی ،سازهای و لرزهای زیر با پوشش بتنی
درجا در خاک نرم احداث شده است .مطلوب است تحلیل لرزهای این تونل با در نظر گیری اثر
اندرکنش خاک -سازه ( .از مرجع )FHWA-NJ, 2005


الف) مشخصات ژئوتكنیكی:

سرعت انتشار موج برشی) 558: (csمتر بر ثانیه
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وزن مخصوص خاک) 56 :(γtکیلونیوتن بر متر مکعب
نسبت پواسون خاک)( 8/1 :(mخاک رس نرم اشباع)
ضخامت خاک روی سنگ بستر) 98 : (hمتر


مشخصات سازه ای:

ضخامت پوشش بتنی) 988 : (tمیلیمتر
قطر پوشش بتنی) 9 : (dمتر
طول تونل) 571 : (Ltمتر
ممان اینرسی مقطع تونل)(0.5) = 12.76 𝑚4 : (Ic

) 𝜋(3.154 −2.854
×
4

= 𝑐𝐼

( به دلیل در نظر گیری ترکهای بتن و اثرات غیرخطی ،تنها ممان اینرسی نصف مقطع تونل در
نظر گرفته میشود)
مساحت مقطع ) 1/91 : (Acمتر مربع
مدول یانگ بتن ) 74048 : (Elمگاپاسکال
مقاومت تسلیم بتن) 98 : (fcمگاپاسکال
کرنش مجاز فشاری بتن تحت بارگذاری همزمان محوری و خمشی برای حداکثر زلزله
طراحی) : (allowسه هزارم
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مشخصات لرزهای:

حداکثر شتاب ذرات در خاک)0.6g : (as

حداکثر سرعت ذرات در خاک) 5 : (vsمتر بر ثانیه

شکل( :)0-55مقطع عرضی تونل در مسئله 5-55

حل مسئله :با استفاده از معادله ارائه شده در جدول ( )7-55داریم:
 Φ = 45°مقدار حداکثر کرنش را به دست میدهد ،بنابراین خواهیم داشت:
1

𝑐𝑜𝑠 3 𝜑 = ± 110 sin 45 cos 45 ±

𝑟𝑎𝑠 .
𝐶𝑠 2

𝑉

𝑎𝑏 = ± 𝐶𝑠 sin 𝜑 cos 𝜑 ±
𝑠

𝑐𝑜𝑠 3 (45) = ±0.0051

0.6×9.81×3
1102
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حداکثر کرنش محاسبه شده از مقدار مجاز بیشتر است .با استفاده از روش هشاش و با در نظر
گیری اندرکنش خاک -سازه خواهیم داشت:
 .5تخمین فرکانس غالب طبیعی خاک )(Dobry et al., 1976

𝑐𝑒𝑠 = 1.09

4×30
110

=

4ℎ
𝑠𝐶

=𝑇

 .7تخمین طول موج
𝑚 𝐿 = 𝑇. 𝐶𝑠 = 4ℎ = 4 × 30 = 120
 .9محاسبه مدول برشی خاک
17

𝑎𝑃𝑘 𝐺𝑚 = 𝜌𝑚 . 𝐶𝑠 2 = 9.81 × 1102 = 20968
 .4محاسبه ضریب فنر معادل خاک
𝑚= 26349 𝑘𝑁⁄

16𝜋×20968×(1−0.5) 6
120

)(3−4×0.5

=

𝑑 ) 𝑚16𝜋𝐺𝑚 (1−
𝐿

) 𝑚(3−4

= 𝑡𝐾 = 𝑎𝐾

 .1استخراج دامنه جابجایی زمینD ،

دامنه جابجایی زمین تابع طول موج ) (Lاست .برای تخمین قابل قبول آن الزم است شرایط
خاک منطقه و تحریک ورودی به طور کامل مشخص باشد .در این مثال فرض شده است که کرنش
محاسبه شده زمین بر اساس معادله میدان آزاد ساده شده با مقدار آن بر اساس دامنه جابجایی زمین
برابر باشد .بنابراین با فرض انتشار امواج سینوسی با دامنه  Aو طول موج  ،Lخواهیم داشت:
برای کرنش محوری میدان آزاد:
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𝑉

120×1

𝑚 = 𝐶𝑠 sin 𝜑 cos 𝜑 ⟹ 𝐴 = 2𝜋×110 sin 45 cos 45 = 0.085

𝐴𝜋2

𝑠

𝐿

بنابراین:
𝑚 𝐴𝑎 = 𝐴 = 0.085
برای میزان انحنای خمشی:
𝑚 𝐶𝑂𝑆 3 𝜑 = 0.08

1202 ×0.6×9.81
4×𝜋 2 ×1102

=𝐴⇒

𝐴 4𝜋 2
𝐿2

= 𝑐𝑜𝑠 3 φ

𝑠𝐴
2

𝑠𝐶

بنابراین:
𝑚 𝐴𝑏 = 𝐴 = 0.080
 .9محاسبه حداکثر کرنش محوری و نیروی محوری معادل پوشش تونل
× 0.085 = 0.00027

𝜋2
)
120
24840000×5.65 2𝜋 2
(2+
) ()
26349
120

(

= 𝑎𝐴

𝜋2
)
𝐿
𝐸𝑙 𝐴𝑐 2𝜋 2
(2+
) ()
𝑎𝐾
𝐿

(

𝑎
𝑥𝑎𝑚𝜀
=

نیروی محوری ،محدود به ماکزیمم نیروی اصطکاکی بین پوشش تونل و خاک اطراف میشود.
تخمین حداکثر نیروی اصطکاکی:
𝑎
𝑥𝑎𝑚𝜀 𝑐𝐴 𝑙𝐸 =
𝑁𝑘 = 24840000 × 5.65 × 0.00027 = 37893

𝐿𝑓
4

= 𝑓) 𝑥𝑎𝑚𝑄( = 𝑥𝑎𝑚𝑄

 .6محاسبه حداکثر کرنش خمشی و ممان خمشی معادل پوشش تونل
(3) = 0.00060

2𝜋 2
𝑏𝐴 )
𝐿
𝐸𝑙 𝐼𝑐 2𝜋 4
) ()
(1+
𝑡𝐾
𝐿

(

=

𝑏
𝑥𝑎𝑚𝜀
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𝑚 = 63392 𝑘𝑁.

24840000×12.76×0.00060
3

=

𝑏
𝑥𝑎𝑚𝜀 𝑐𝐼 𝑙𝐸

𝑟

= 𝑥𝑎𝑚𝑀

 .0مقایسه کرنش محوری و خمشی محاسبه شده با مقدار مجاز
𝐾𝑂

𝑎𝑏 = 𝑎𝑚𝑎𝑥 + 𝑏𝑚𝑎𝑥 = 0.00027 + 0.00060 = 0.00087 < 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤 = 0.003

 .3محاسبه نیروی برشی ناشی از انحنای خمشی
𝜋2

𝑁𝑘 = 63391 120 = 3319

𝜋2
𝐿

𝑥𝑎𝑚𝑀 = 𝑥𝑎𝑚𝑉

 .58محاسبه مقاومت برشی مجاز بتن برای حداکثر زلزله طراحی
0.85√30 5.65

𝑁𝑘 ) × 1000 = 2192

2

(

6

) 𝑟𝑎𝑒0.85(√𝑓𝑐 𝐴𝑠ℎ

=

6

= 𝑐𝑉φ

که در آن  φ = 0.85ضریب کاهش مقاومت برشی 𝑓𝑐 ،مقاومت تسلیم بتن و = 𝑟𝑎𝑒𝐴𝑠ℎ

 𝐴𝑐 /2مساحت مؤثر برشی است .البته در نظر گرفتن  φ = 0.85برای طراحی لرزهای شاید خیلی
محافظه کارانه باشد.
 .55مقایسه حداکثر نیروی برشی محاسبه شده با مقاومت برشی مجاز
𝑁𝑘 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 3319 𝑘𝑁 > 𝜑𝑉𝑐 = 2192
اگرچه برش ماکزیمم محاسبه شده بیشتر از مقاومت برشی بتن است ،اما این موضوع ممکن
است اهمیت چندانی در طراحی واقعی نداشته باشد ،زیرا:
 .5مقاومت برشی اسمی ممکن است توسط عوامل دیگر در حین زلزله تأمین شود.
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 .7دامنه جابجایی زمین که در این مثال استفاده شده است بسیار محافظهکارانه بوده و در
حالت کلی دامنه جابجایی تحت تحریکات غیریکنواخت در طول تونل بسیار کمتر از
این مقادیر است.
استفاده از روش ونگ در محاسبه کرنشها:
× 0.08 = 63752.64

120 2
)
2π

(×26349

26349
120 4
) ()
24840000×12.76 2π

(1+

= Ab

L 2
)
2π
Kt
L 4
) ()
(1+
El Ic 2π

63752.64×3

= 24840000×12.76 = 0.0006
× 0.085 = 40329

26349×120
𝜋2
26349
120 2
(×1+2
) (×)
24840000×12.76
𝜋2

= Aa

( Kt

𝑅 𝑥𝑎𝑚𝑀
El Ic

= 𝑔𝑛𝑖𝑑𝑛𝑒𝑏𝜀

Ka L
2π
K
L 2
) () 1+2( a
El Ac 2π

40329

= 24840000×12.76 = 0.000287

= Mmax

= Qmax

𝑥𝑎𝑚𝑄
El Ac

= 𝑙𝑎𝑖𝑥𝑎𝜀

𝜀𝑚𝑎𝑥 = 𝜀𝑏𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 + 𝜀𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = 0.0006 + 0.000287 = 0.00088 < 𝜀𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤 = 0.003

مالحظه میشود که مقادیر کرنشهای به دست آمده از روشهای هشاش و ونگ بسیار نزدیک
به هم هستند.
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مسائل حل نشده فصل یازدهم:
.5

برای تونل نشان داده شده در

شکل مقابل بر اساس دستورالعمل
 FHWA-NJ-2005و همچنین بر
اساس روش مورد توصیه در کتاب
) Datta (2010سختی فنرها و میرایی
میراگرهای اطراف تونل را برای تحلیل
بر اساس روش فنر معادل محاسبه کنید
و نتیجه دو روش را با هم مقایسه کنید.
 .7برای تونل شکل مقابل تحقیق
کنید که آیا میتوان شرایط حرکت
میدان آزاد را برای تحلیل لرزهای آن
پذیرفت؟ در صورتی که جواب منفی
است ،ابتدا مقدار تغییر مکان میدان آزاد
را برای آن محاسبه کنید و سپس با
استفاده از منحنی نسبت تغییرمکان در
برابر نسبت سختی مقدار تغییرمکان
تونل را برای تحلیل شبه استاتیکی به
دست آورید.
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مشخصات تونل :بتنی با شکل نعل
اسبی و ضخامت پوشش نیم متر،
ارتفاع  0متر و عرض  9متر
 .9برای تونل نشان داده شده در

شکل زیر که در سنگ حفاری میشود،
لنگر نیروی برشی و نیروی محوری و
کرنشها را محاسبه نمایید و مقادیر
تنشها و کرنشها را با حد مجاز آنها
مقایسه نمایید.
 مشخصات تونل :بتنی با
شکل دایره و ضخامت پوشش نیم
متر ،قطر  0متر
 مشخصات زلزله :بزرگی
زلزله  ،6/1فاصله تونل از گسل
اصلی منطقه  58کیلومتر ،شتاب زلزله
در سطح زمین MDE=0.4g

فصل دوازدهم
مفاهيم پايه در تحليل لرزهاي پلها
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 -1-12مقدمه
برای تعیین مشخصههای حرکت محتمل در تراز پی سازه ،ابتدا حرکت زمین در محل گسل یا
گسلهای تأثیرگذار بر ساختگاه شناساییشده و سپس با استفاده از روابط کاهندگی مناسب حرکت
زمین در تراز بستر سنگی تخمین زده میشود .همچنین ،نحوه انتشار امواج تا سطح زمین یا تراز پی
با توجه به شرایط خاک و بهرهگیری از روشهای محاسباتی عددی منظور میگردد .دراین روشها
نیروی جانبی زلزله با استفاده از بازتاب دینامیکی که سازه پل در اثر حرکت لرزه ای زمین از خود
نشان میدهد ،تعیین میگردد .اثرات حرکت زمین ممکن است به یکی از صورتهای طیف بازتاب
شتاب یا تاریخچه زمانی تغییرات شتاب مشخص شود .روش مناسب برای تحلیل لرزهای هر پل با
توجه به عواملی همچون میزان اهمیت پل ،ویژگیهای ساختگاه و نوع سیستم سازه ای پل انتخاب
میگردد .در هر روش ممکن است اثرات اندرکنش خاک و سازه هم درنظر گرفته شود و یا منظور
نشود .در هر صورت این روشها عبارتنداز:


روش استاتیکی معادل



روش طیف پاسخ



روش تحلیل تاریخچه زمانی



روش تحلیل و طراحی مبتنی بر کنترل تغییرمکان

شرح روشهای یادشده در شمار اهداف این نوشتار نیست و عالقهمندان میتوانند به مراجع
مربوط مراجعه نمایند .با این حال در ارتباط با تحلیل لرزهای پلها دو مسئله اندرکنش خاک و سازه
و تحریک غیر یکنواخت که از اهمیت باالیی برخوردار هستند در این فصل مورد بحث واقع میشود.
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 -2-12تحلیل اجزاء محدود خاک با درنظرگیری اندرکنش خاک -سازه
در پلهایی که بر روی خاک سخت بنا میشوند ،اندرکنش خاک و سازه اهمیت چندانی ندارد.
با این حال اغلب پلها دارای پی عمیق (شکل  )5-57هستند و در این صورت تحلیل مجزای
) (Uncoupledسازه پل از پی آن ممکن است نتایج واقعبینانهای به دست ندهد.همان طور که در
فصل اندرکنش خاک -شمع -سازه بیان گردید ،نیروی وزن سازه میتواند به صورت یکجا به
کالهک شمع ها وارد شود و یا این که نیروی هر ستون به صورت جداگانه به هر شمع وارد گردد.
پایهها نیز که تکیهگاههای عمودی در نقاط میانی دهانه پلها هستند دو وظیفه اصلی بر دوش دارند:
نخست انتقال بارهای قائم روسازه به پیها و دوم مقاومت در برابر نیروهای افقی وارد بر پی.

شکل( :)5-57پایه پل قرار گرفته بر گروه شمع

اندرکنش خاک  -شمع و پایه پل تحت تأثیر بارگذاری ناشی از اینرسی سیستم منجر به رفتار
غیرخطی مجموعه گردیده و تحلیل االستیک نتایج واقعبینانهای نخواهد داشت .در هر حال با توجه
به محدوده فرکانسی اندک بارگذاری ناشی از زلزله و ماهیت رفتاری سیستم خاک و شمع ،توابع
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سختی سیستم مستقل از فرکانس بوده و مقادیر سختی متناظر با بارگذاری استاتیکی با تقریب قابل
قبول کاربرد خواهند داشت .همچنین مؤلفه میرایی تشعشعی مستهلک کننده انرژی ناشی از انتشار
امواج در نواحی دور از شالوده در فرکانسهای کوچکتر ،به ویژه در حالت رفتار غیرخطی خاک،
به میزان قابل مالحظه ای کاهش مییابد .در شکل ( )7-57نشان داده شده است که چگونه حرکت
میدان آزاد تحت تأثیر وجود شمعها و سازه پُل قرار میگیرد.
در روش اجزاء محدود میتوان عالوه بر در نظر گرفتن میرایی هندسی ،مدفون شدگی پی و الیه
بندی خاک در جهت افقی و عمودی را به راحتی در تحلیل در نظر گرفت .گرچه امکان تحلیل سه
بعدی در این روش امکان پذیر است ،اما به دلیل زمانبر بودن تحلیلهای سهبُعدی اغلب مدل دو
بعدی معادل یا مدل شبیهسازیشده در مختصات استوانهای مورد استفاده قرار میگیرد.

شکل( :)7-57اثر خاک در تغییر حرکت لرزهای منتشر شده از سنگ بستر
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شکل( :)9-57مدل اجزاء محدود سازه پل بدون اثرات اندرکنش خاک-سازه

شکل( :)4-57مدل اجزاء محدود برای خاک
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) De Carlo et al. (2000مدل تحلیلی نشان دادهشده در شکل ( )5-12را برای تحلیل لرزهای
پُل پیشنهاد کردهاند .بر اساس مطالعات این محققان با افزایش سرعت موج برشی و ارتفاع پل جابجایی
پایه پل کاهش مییابد .همچنین هرچه سازه پُل سختتر باشد تأثیر اندرکنش بر آن بیشتر است.

شکل ( :)1-57مدل انتخاب شده برای مطالعه اندرکنش خاک – پل توسط )De Carlo et al.(2000

) Lee et al. (2014نیز با رویکرد تحلیلی و با درنظرگیری حالت حدی رفتار سازه پل ،اثرات
اندرکنش خاک  -شمع  -سازه را مطالعه کردهاند .در هنگام وقوع زلزلههای شدید ،خاک ممکن
است رفتارهای پالستیکی از خود نشان دهد و همچنین شمعها دچار ترکخوردگی ،مفصل پالستیک،
حتی شکستگی شوند .بر این اساس این محققین مطابق شکل ( )9-57چندین مدل فنر غیرخطی را
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جایگزین خاک نمودند تا شبیهسازی مناسبی از رفتار اندرکنش خاک-سازه تحت زلزله قوی داشته
باشند .بر اساس مطالعات این محققین هم خاک و هم شمع در زلزلههای بزرگ رفتار پالستیک از
خود نشان میدهند.

شکل ( :)9-57مدل انتخاب شده برای مطالعه اندرکنش خاک – پل توسط )Lee et al. (2014
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 -4-12مدلسازی فونداسیون و خاک (اندرکنش خاک – شمع)
تعداد زیادی مدل سادهشده بر مبنای فرضیه االستیک خطی و غیرخطی برای شبیهسازی اندرکنش
خاک -شمع ارائه شده است .در این میان ،راهکار سادهای توسط وینکلر ارائه شده است که در آن
تغییرشکل هر نقطه از تیر بر بستر االستیک متناسب با مقدار بار موجود در آن نقطه فرض میشود و
اثر بارها و تغییرمکانهای نقاط دیگر نادیده گرفته میشود .از مشخصات بارز این مدل رفتار غیر
پیوسته است .در واقع این مدل بر این فرض استوار است که تغییرمکان قائم هر نقطه از سطح بستر
خاک ) (Wبا مقدار بار وارد شده در همان نقطه ) (Pنسبت مستقیم داشته و مستقل از بارهای وارده
بر سیستم در سایر نقاط است .به این ترتیب رابطه بین بار (تنش) و تغییرمکان (نشست) در هر نقطه
از سطح بستر به صورت زیر بیان میشود:
()1-12

)𝑦 𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑘0 𝑊(𝑥,

که در آن  𝑘0ضریب عکس العمل بستر با دیمانسیون نیرو بر واحد حجم است .بر این اساس
توده خاک به صورت مجموعهای از فنرهای مستقل با ضریب سختی  𝑘0در نظر گرفته میشود .در
این حالت تغییرشکل سطح بستر تنها در محدوده ناحیه بارگذاریشده ایجاد میشود و مقدار آن در
خارج از این محدوده صفر است .برای تخمین مقدار ضریب عکسالعمل بستر روابط متعددی توسط
محققان ارائه شده است که خالصهای از این روابط در جدول ( )7-59در فصل بعد ارائه شده است.
در مواردی که خاک دارای الیههای مختلف باشد ،بهتر است از روش تیر برشی با جرم متمرکز و
فنر جهت مدل کردن خاک استفاده شود (شکل .)6-57با انتخاب سختی و میرایی غیرخطی میتوان
از این روش برای تحلیل غیرخطی اندرکنش خاک -سازه نیز استفاده نمود.
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شکل ( :)6-57مدل تحلیلی برای سازه-شمع-خاک بر مبنای تیر برشی و فنر معادل

) Pacheco et al. (2008روابطی را برای تخمین سختی ،میرایی و مشارکت جرمی خاک اطراف
شمعها پیشنهاد نمودهاند.این روابط بر پایه رفتار خطی خاک و با فرض این که خاک مجموعهای از
الیههای افقی نامتناهی نازک با جابجاییهای کم باشد ،ارائه شده است .همچنین فرض شده که خاک
همگن و همسان و شمع نیز به صورت عمودی با مقطع دایره شکل بوده و بین شمع و خاک هیچ
گونه فضای خالی وجود ندارد.
()2-12

K u ≈ K a − ma . ω2 + iCa . ω

()3-12

K a = G. π. αK

()4-12

ma = π. r0 2 . ρ. αm

()5-12

Ca = π. r0 . Vs . ρ. αc

که در آن 𝑢𝐾 سختی دینامیکی افقی خاک 𝑚𝑎 ،مشارکت جرمی خاک K a ،و  Caبه ترتیب
ضرایب سختی و میرایی 𝜔 ،فرکانس زاویه ای ارتعاش G ،مدول برشی خاک r0 ،شعاع فونداسیون،
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 Vsسرعت موج برشی در خاک ρ ،چگالی خاک و  αm ، αKو  αcضرایبی هستند که از شکل(-57
 )3قابل استخراج هستند.

شکل( :)0-57نمایی از مدل تحلیلی ارائه شده برای خاک -شمع توسط )Pacheco et al.(2008

شکل( :)3-57نتایج مطالعات )Pacheco et al. (2008
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 -3-12تحلیل اندرکنش خاک -سازه با استفاده از مدل فنر و میراگر معادل
مدلهای فنر و میراگر معادل هم برای تحلیل سیستمهای اجزاء مجزا و هم برای سیستمهای
پیوسته که به طور معمول با اجزاء محدود حل میشوند ،کارایی دارند .در اینجا مدلسازی پل با
تاکید بر مدلهای پارامتر متمرکز و یا اجزاء مجزا بیان میشود .سادهترین مدل در این مورد مشتمل
بر یک سیستم یک درجه آزادی است که در شکل ( )58-57نمایش داده شده است .این مدل برای
سازههای پیچیده و پلهای چنددهانه از دقت الزم برخوردار نیست.

شکل(( : )58-57راست) :سیستم ایده آلسازیشده یک درجه آزادی نماینده پل نشاندادهشده در شکل
(چپ)

در یک تحلیل کامل ،میبایست ابتدا مدل تحلیلی سازه پل و فونداسیون ایجاد شده و ماتریسهای
جرم ،سختی و میرایی هر یک نوشته شود .پس از تلفیق ماتریسهای فوق و تشکیل ماتریسهای
جرم ،سختی و میرایی برای کل سیستم و با استفاده از معادله تعادل دینامیکی در فضای زمان (معادله
 )9-57و یا فضای فرکانس (معادله  )6-57میتوان مقادیر جابجایی ،سرعت و شتاب را در درجات
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آزادی مورد نظر به دست آورد .عالوه بر این میتوان با استفاده از آنالیز مودال فرکانسهای طبیعی
سیستم را محاسبه نمود.
()9-57

)𝑡(𝑃 = 𝑢𝐾 𝑀𝑢̈ + 𝐶𝑢̇ +

()6-57

)𝜔(𝑃 = 𝑢)𝐾 (−𝜔2 𝑀 + 𝑖𝜔𝐶 +

شمعها و خاک دارای جرم ،سختی و میرایی هستند .برای مدلسازی شمع هر دو روش
پارامترهای متمرکز و پیوسته کارایی دارند .در روش جرمهای متمرکز ،جرم کل شمع به صورت
متمرکز در نقاطی در طول آن جایگزین میشود که هرچه تعداد آنها بیشتر و فواصل بینشان کمتر
باشد دقت حل بیشتر خواهد شد .اما در روش معادلسازی سازه شمع با المان تیر با جرم پیوسته،
برای به دست آوردن ماتریسهای جرم ،سختی و میرایی نیاز به تعریف توابع شکلی متناسب با
درجات آزادی در نظرگرفته شده برای شمع است .در شکل ( )6-57مدلسازی شمع با جرمهای
متمرکز و در شکل ( )0-57با جرم پیوسته نشان داده شده است.
) Shirgir et al. (2016یک مدل تحلیلی برای پلهای تک پایه با وجود گروه شمع ارائه نمودند
که در آن اثرات اندرکنش خاک و سازه هم منظور شده است .در شکل ( )55-57مدل تحلیلی مذکور
با  1درجه آزادی نمایش داده شده که یک درجه مربوط به عرشه پل ،دو درجه پی و دو درجه برای
انتهای شمع است .برای جرم پیوسته با استفاده از اصل کار مجازی ،ماتریس سختی ،جرم و میرایی
المان شمع به صورت زیر تعریف میشود:
𝐿

()0-57
()3-57
()58-57

[𝐾𝑝𝑖𝑙𝑒 ] = ∫0 𝐸𝐼["(𝑥)]𝑇 ["(𝑥)]𝑑𝑥 +
𝐿

𝑥𝑑])𝑥(∫0 𝐾𝑎[(𝑥)]𝑇 [
𝐿

𝑥𝑑])𝑥([𝑀𝑝𝑖𝑙𝑒 ] = ∫0 𝜌𝐴[(𝑥)]𝑇 [
𝐿

𝑥𝑑])𝑥([𝐶𝑝𝑖𝑙𝑒 ] = ∫0 𝑐[(𝑥)]𝑇 [
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که در آن )𝑥( بردار تابع شکل Ka ،ضریب سختی فنر و  cمیرایی خاک در طول شمع است.
توابع شکل مورد نظر در شکل ( )57-57نمایش داده شدهاند.

شکل ( :)55-57مدلسازی سازه پل با جرم متمرکز در سیستم سه درجه آزادی

شکل( :)57-57توابع شکل در نظر گرفته شده برای چهار درجه آزادی شمع
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البته از آنجا که به طور معمول فونداسیون پلها بر روی گروه شمع قرار میگیرد و با توجه به
این که سختی شمعها در یک گروه شمع در ارتعاش با یکدیگر جمع میشوند ،میتوان سختی آنها
را برای یک گروه با هم جمع نمود .به همین صورت برای ماتریس جرم و میرایی نیز عمل میشود.
برای محاسبه سختی و میرایی شمعها میتوان از روشهای بیانشده در فصل اندرکنش خاک -شمع-
سازه نیز استفاده نمود.

شکل( :)59-57مدلسازی اثر خاک در تحلیل لرزه ای پلها


مدلسازی کالهک شمعها

برای محاسبه سختی ناشی از کالهک شمعها میتوان از روابط پیشنهادی لیسمر که در فصل
روش فنر و میراگر معادل استفاده نمود:
()55-57

;

8Gr3
)3(1−μ

= ; k φ = 5.3Gr 3 ; K θ

8Gr
2−μ

= ; Kh

4Gr
1−μ

= Kv
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0.56Gr2
)(2−μ

()57-57

Vs r 3

0.4
2−μ

= ρ𝑉𝑠 𝑟 4 ; Cθh

0.4
𝜇1−

= 𝜃𝐶 ; Vs r 2 ; Cφ = 0.8Vs r 4

4.6
2−μ

= Vs r 2 ; Ch

= K θh
3

1−μ

= Cv

در مطالعات یادشده ،برای محاسبه سختی ناشی از حضور کالهک شمعها از روابط زیر برای
درجات آزادی گهوارهای و افقی کالهک گروه شمع استفاده شده است.

8Gsoil r
2  soil

KU 2 

8Gsoil r 3
) 3( 1  soil

KU 3 

0.56Gsoil r 2
2   soil

KU 23 

 : rشعاع معادل کالهک مربعی برای هر درجه آزادی
a

rU 2 

a4
3

rU 3  4

a

rU 23 





 : aطول ضلع کالهک مربعی گروه شمع

بنابراین ماتریس سختی فنرهای معادل خاک برای کالهک شمع به صورت زیر تعریف میگردد:
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KU 23 
KU 3 

0.56(Gsoil )r 2 

2   soil 
8(Gsoil )r 3 
3(1   soil ) 

2

K cap   KKU

U 32



 8(Gsoil )r

2  soil

2
 0.56(Gsoil )r
 2 
soil


K 
cap

الزم به ذکر است که اغلب برای کالهک از مدل بدون جرم استفاده میشود.


مدلسازی پایه پل و عرشه

برای تحلیل رفتار لرزهای پلها با در نظرگیری اندرکنش خاک -سازه بهتر است از مدلی ساده و
در عین حال واقع گرایانه وکارآمد استفاده شود .در بررسی رفتار لرزه ای مقطع عرضی پل میتوان
یک پایه از پل را به صورت شکل( )55-57مدلسازی نمود .در این مدل جرم پایه پل نسبت به جرم
عرشه کوچک بوده و قابل صرف نظر کردن است .لذا جرم عرشه به صورت یک جرم متمرکز ms

مدلسازی و با میله ای بدون جرم به سختی  Ksو ارتفاع  hبه کالهک و گروه شمع متصل میشود.
اگر دو درجه آزادی دورانی و حرکت افقی در پایین پایه پل را منبطق بر دو درجه آزادی باالی
گروه شمع بدانیم ،با بهره گیری از روش شیب-افت خواهیم داشت:

()59-57

()54-57

 K s h
K s h 
K s h 2 

0
0 
0 

 Ks
Ksh
Ksh

 Ks
Ks    K s
 K s h

0
0
0

m s
M s    0
 0
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با تشکیل ماتریس جرم ،سختی و میرایی مربوط به سازه پل و افزودن آنها به ماتریسهای مذکور
برای سیستم شمع -خاک -کالهک ،ماتریس جرم ،سختی و میرایی کل سیستم به دست میآید .الزم
به ذکر است که اگر تحلیل لرزه ای پل در راستای طولی مد نظر باشد ممکن است در صورت طویل
بودن پل سیستم تحت اثر تحریکهای غیر یکنواخت لرزه ای قرار بگیرد که مبانی و معادالت مربوط
به آن در فصل تحلیل اندرکنش خاک و سازه به روش زیرسازه آورده شده است .مقایسه نتایج مدل
تحلیلی پیشنهاد شده توسط ) Shirgir et al. (2016و مطالعات موردی سایر محققین در جدول
( )5-57آمده است .مدل پیشنهادی دارای  1درجه آزادی است که یک درجه حرکت افقی سازه ،دو
درجه مربوط به حرکت افقی و دوران در پی (سرشمع) و دو درجه دیگر حرکت افقی و دوران در
انتهای شمعها است .در این روابط تعداد شمع در گروه معادل n×nاست .در نهایت ماتریس سختی
و ماتریس جرم در مدل پیشنهادی به صورت زیر است:
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 و مطالعات موردی سایر محققینShirgir et al. (2016)  مقایسه نتایج رابطه تحلیلی:)1-12( جدول
ms

Bridge*

( Kg )

S
( N / m)

hs
(m)

G Soil

( Pa )

EI Pile

LPile

( N / m2 )

(L)

Te

TApproximateEquation

( Sec )

( Sec )

Dumbarton Bridge in
California
Fenves et al. (1992)

550,000

3.0E+08

16

1.4E+07

6.10E+06

13

1.6

1.6350

Northwest Connector
in California
Fenves and Desroches
(1994)

280,000

2.0E+08

17

2.1E+08

1.40E+06

15

0.55

0.3111

Painter Street Bridge
in California
Makris et al. (1994)

250,000

1.2E+08

6

1.0E+08

1.60E+06

7.62

0.27

0.4653

Meloland
Road
Overpass
in
California
Werner et al. (1987)

364,000

1.0E+08

7.95

1.0E+08

1.68E+07

15.2

0.4

0.4191

Ohba-Ohashi Road
Bridge in Japan
Ohira et al. (1984)

550,000

1.7E+07

10

1.1E+07

1.77E+08

22

1.3

1.1920

Landing Road Bridge
in New Zealand
Berrill et al. (2001)

210,000

2.5E+08

6

8.2E+07

4.27E+07

9

0.4

0.3892

Yachiyo Bridge
Japan
Hamada (1992)

200,000

6.0E+07

9

5.5E+07

7.95E+06

11

1.1

0.4921

1,100,000

2.0E+09

11.25

7.6E+07

9.82E+08

15

0.7

0.6390

in

Hanshin Expressway
in Kobe – Japan
Gazetas
and
Mylonakis (1998)

+

Equivalent period of vibration of the structure and soil.
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مسائل حل شده فصل دوازدهم:
مسئله ( :)1-12برای پل یک پایه شکل مقابل ،فرکانس ارتعاش آزاد سیستم خاک سازه ̃
)𝜔( را

محاسبه کنید .پی قابلیت ارتعاش افقی و دورانی دارد.



𝜔 از رابطه ) Wolf (1985که به صورت زیر است ،استفاده
راهنمایی  : 5برای محاسبه ̃
کنید:
1
1
1
1
=
+
+
𝜔
̃ 2 𝜔𝑠2 𝜔𝜃2 𝜔ℎ2



راهنمایی : 7برای محاسبه 𝑠𝜔 از روش رایلی استفاده کنید .تابع جابجایی سازه را به
صورت زیر در نظر بگیرید:
𝑥𝜋

) 𝑙𝜓(𝑥) = 1 − 𝐶𝑜𝑠( 2
حل :برای محاسبه 𝑠𝜔 الزم است  𝑀∗ 𝐾 ∗ ,محاسبه گردد.
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الف) محاسبه جرم ( ∗𝑀)  :جرم معادل شامل اثر جرم عرشه و اثر اینرسی دورانی عرشه است.
از جرم پایه هم صرفنظر شده است.
𝑀∗ = ∑𝑖 𝑚𝑖 {𝜓(𝑥𝑖 )}2 + ∑𝑖 𝐼𝑜𝑖 {𝜓′ (𝑥𝑖 )}2
𝑙𝜋

𝑚𝑖 = 𝑚 , 𝜓(𝑥𝑖 ) = 1 − 𝐶𝑜𝑠 ( 2𝑙 ) = 1 − 0 = 1
𝑥𝜋

1

𝜋

) 𝑙𝐼0 = 4 𝑚𝑅 2 , 𝜓′ = 2𝑙 𝑆𝑖𝑛 ( 2
}

𝜋 2 𝑅2
16𝑙2

𝜋

𝑓𝑜𝑟 𝑥 = 𝑙 → 𝜓′ = 2𝑙 → 𝑀∗ = 𝑚 {1 +

ب) محاسبهسختی ∗ 𝐾  :سختی معادل شامل سختی خمشی پایه و کاهش سختی ناشی از اثر
نیروی محوری است .اگر فرض کنیم نیروی محوری در پایه معادل 𝑔𝑚 = 𝑆 است ،داریم:
𝑙

𝑙

𝑥𝑑 𝐾 ∗ = ∫0 𝐸𝐼{𝜓′′ (𝑥)}2 𝑑𝑥 − 𝑆 ∫0 {𝜓′ (𝑥)}2
,

𝑥𝜋
𝑙2

𝜋2

𝜋4

𝑥𝜋

𝜓′′ = 16𝑙4 (𝐶𝑜𝑠 2𝑙 ) , (𝜓′ )2 = 4𝑙2 𝑆𝑖𝑛2
𝑚𝑔𝜋 2
𝑙8

−

𝐼𝐸 𝜋 4
32𝑙3

= ∗𝐾

ج) محاسبه 𝑠𝜔
𝜋4 𝐸𝐼 𝑚𝑔𝜋2
−
𝑙8
32𝑙3
𝜋2 𝑅2
} 𝑚{1+ 2
𝑙16

𝜔
د) محاسبه ̃

∗𝐾

√ = ∗𝑀√ = 𝑠𝜔
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𝐾

𝜔𝜃 = √𝑚ℎ𝜃2

𝐾

𝜔ℎ = √ 𝑚ℎ ,
𝑟𝐺8

𝜇𝐾ℎ = 2−
8𝐺𝑟 3
𝜇3−

= 𝜃𝐾

با جاگذاری مقادیر باال در رابطه زیر فرکانس سیستم به دست خواهد آمد.
1

1

1

= 𝜔2 + 𝜔2 + 𝜔2

ℎ



𝜃

𝑠

1
̃2
𝜔

نکته  :میتوانید این مسأله را با روش آنالیز ماتریسی هم حل کنید .برای این منظور
سازه را دارای سه درجه آزادی فرض کنید .یک درجه حرکت افقی سازه و دو درجه
دیگر حرکت افقی و دورانی پی است .در این صورت یک ماتریس درجه سه برای
سیستم به دست خواهد آمد که از حل آن سه فرکانس  𝜔1و  𝜔2و  𝜔3حاصل میشود.
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مسائل حل نشده فصل دوازدهم:
 .5پل دو دهانه نشان داده شده در شکل بر پیهای دایره ای مجزا به قطر  5متر بنا شده
است.خاک زیر پی دارای سرعت موج برشی  Vs=100 m/secو جرم حجمی ρ=1700kg/m3
است .پاسخ تغییرمکان  u1را با استفاده از روش زیرسازه به دست آورید .جرم هر پی برابر m/10

و سختیها  k=5ksاست که  ksبخش حقیقی تابع امپدانس درجه آزادی افقی پی است و
 k/m=100(rad/sec)2است .برای تحریک لرزه ای رکورد زلزله السنترو را در نظر بگیرید.

 .7مسئله فوق را با فرض تأخیر زمانی  1ثانیه ای رکورد ورودی برای پایههای دوم و
سوم حل کنید و پاسخها را مقایسه نمایید.
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 .9پایه پل نشان داده شده در شکل بر روی یک گروه شمع چهارتایی به ارتفاع  58مترو
قطر  5متر بر روی کالهک مربعی به بعد  1متر قرار گرفته است .خصوصیات خاک
مشابه مسئله  5است .با جایگزینی خاک توسط فنر و میراگر مطلوب است محاسبه:
الف) تابع امپدانس کالهک شمعها ب) تغییرمکان عرشه پل و برش پایه کالهک .برای
وزن عرشه و سختی پایه مقادیر معقولی را فرض کنید.
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 .4برای مسئله فوق با در نظرگیری امکان حرکت افقی و چرخش پی و حرکت افقی
عرشه به روش آنالیز مودال فرکانسهای طبیعی سیستم را به دست آورید.
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فصل سيزدهم
تحليل لرزهاي ديوارهاي حائل
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 -1-14مقدمه
در دیوارهای حائل ،خاک پشت دیوار و خاک زیر دیوار هر دو در اندرکنش با سازه (دیوار)
هستند .موضوع تحلیل استاتیکی دیوارهای حائل در مباحث مهندسی پی به خوبی بیان شده است.
با این حال در مورد تحلیل لرزهای این سازهها اغلب به ارائه راهکار ساده تعادل حدی اکتفا شده
است .این در حالی است که راهکار تعادل حدی در برخی موارد پاسخ مناسبی برای مسئله به دست
نمیدهد و از سوی دیگر راجع به وضعیت تغییرشکلها نیز نمیتواند اظهار نظر کرد .به طور کُلی
تحلیل دیوارهای حائل به یکی از دو روش زیر امکانپذیر است:


روشهای عددی



روشهای تحلیلی

در فصلهای قبل روشهای عددی مورد اشاره واقع شد .در شکل ( )5-59تحلیل سه بعُدی
دیوار حائل با درنظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه نمایش داده شده است .همچنین در شکل
( )7-59مدل اجزاء محدود دو بعُدی برای دیوار حائل با درنظرگیری خاک پشت و زیر دیوار آورده
شده است .در این حالت از المانهای فصل مشترک بین دیوار و خاک استفاده شده است .همچنین
دوطرف مدل توسط المانهای میراگر مرزبندی شده است.
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شکل ( :)5-59تحلیل سه بعُدی دیوار حائل با درنظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه

شکل ( :)7-59تحلیل عددی دو بعدی دیوار حائل با درنظرگیری خاک پشت و زیر دیوار
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روشهای تحلیلی نیز خود به چند دسته زیر تقسیم میشوند:
 روشهای تعادل حدی
 روشهای آنالیز حدی
 روشهای مبتنی بر حل معادله دیفرانسیل ارتعاش تیر
 روشهای مبتنی بر مدلسازی با اجزاء متمرکز( 5اجزاء مجزا)7
برخی از روشهای ذکر شده فقط به ضریب اطمینان پایداری دیوار توجه دارند و برخی دیگر
تغییرمکان آن را برآورد مینمایند .در هر روش دیوار ممکن است صلب و یا انعطافپذیر باشد.
شرح کامل همه روشهای فوق نیازمند نوشتار مستقل است و در یک فصل نمیگنجد .با این حال
تالش میشود که به اختصار مباحث کلیدی مربوط به هر یک از روشهای تحلیلی ارائه گردد .در
شکل ( )9-59تغییرشکل یک دیوار صلب بر روی پی انعطافپذیر نمایش دادهشده است.

5Lumped Element Model
7Discrete Element
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شکل ( :)9-59تغییرمکان دیوار حائل صلب ساخته شده بر پی انعطافپذیر

 -2-14روشهای تعادل حدی
تعادل حدی بر ارضاء معادالت تعادل نیروها و لنگرها در یک محیط صلب استوار است و در
آن هیچ توجهی به انعطافپذیری جسم و تغییرشکلهای آن نمیشود.با این وجود از این روش در
سطح وسیعی برای طراحی دیوارهای حائل و سازههای نگهبان استفاده میشود .در یک دستهبندی
کُلی میتوان روشهای مبتنی بر تعادل حدی را به سه دسته زیر تقسیم کرد:
 تعادل حدی بلوک صلب (روش کولمب ،روش مونونوبه  -اکابه)
 تعادل حدی بر مبنای قطعات افقی
 بلوک لغزشی نیومارک
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در هر سه دسته از روشهای یادشده فقط تعادل نیروها و لنگرها مورد بررسی واقع میشود و
هیچگاه معادالت همسازی تغییرشکلها نوشته نمیشود .با این حال ،در روش بلوک لغزشی نیومارک
پس از محاسبه شتاب تسلیم بر اساس تعادل حدی ،میتوان تغییرمکان ماندگار جسم صلب در حین
زلزله را با ترفندی تخمین زد .در ادامه به اختصار این روشها مورد بحث واقع میشود.

 -1-2-14تعادل حدی بلوک صلب
روش تعادل بلوک صلب ابتدا توسط کولمب برای محاسبه فشار فعال بر دیوار حائل مورد استفاده
واقع شد و در سالهای گذشته به صورت سنتی برای تحلیل استاتیکی و شبه استاتیکی بسیاری از
دیوارهای حائل مورد استفاده واقع شده است .از سوی دیگر رابطه معروف مونونوبه-اکابه
) (Mononobe and Matsuo, 1929; Okabe, 1926برای محاسبه فشار فعال در حالت لرزهای
نیز بر اساس تعادل حدی برای یک گوه صلب نوشته شده است .در جدول ( )5-59رابطه کولمب
برای محاسبه فشار فعال استاتیکی )  (𝑃aو رابطه مونونوبه-اکابه برای محاسبه فشار فعال در حالت
شبهاستاتیکی )  (𝑃aeارائه شده است .عالوه بر فشار فعال ،زاویه گوه گسیختگی هم با استفاده از این
روش قابل محاسبه است.
برای محاسبه زاویه گوه گسیختگی )(crدر حالت شبه استاتیکی باید

∂𝑃ae
∂

برابر صفر قرار داده

شود .در این مورد ،اولین بار ضرابی  -کاشانی ) (Zarrabi-Kashani, 1979توانست رابطهای ارائه
نماید که به صورت نهچندان سادهای زاویه گوه گسیختگی در شرایط زلزله را به دست میداد.
جزئیات رابطه این محقق در کتاب ژئوتکنیک لرزهای نوشته کرامر) (Kramer, 1996بیان شده است.
پس از او روابط دیگری با شکل مشابه رابطه اولیه ارائه شده است که نمونهای از آن در جدول (-59
 )5آمده است .نحوه اثبات و جزئیات این روابط در پیوست کتاب ژئوتکنیک لرزه ای نوشته توهاتا
) (Towhata, 2008ارائه شده است.
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شکل ( :)4-59نیروهای وارد بر گوه در حالت زلزله با فرض تحلیل شبه استاتیکی
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جدول ( :)1-14چهار رابطه اصلی در محاسبه فشار فعال و زاویه گوه گسیختگی به روش تعادل حدی
)(Towhata, 2008
شرایط استاتیکی

رابطه کولمب برای

)𝛽 𝑐𝑜𝑠 2 (𝜙 −
sin(𝜙+𝛿)sin(𝜙−𝑖) 2
}

)𝛽cos(𝛿+𝛽)cos(𝑖−

√ cos(𝛿 + 𝛽){1 +

(استاتیکی)

زاویه گوه گسیختگی

1
)𝛿 sin(𝜙 + 𝛿) cos(𝛽 +
√
)𝑖 cos(𝛽 − 𝑖 + 𝛿 + 𝜙) cos(𝛽 − 𝑖) sin(𝜙 −

𝛾𝐻𝑠2
2

= 𝑎𝑃

cot(𝜃𝑐𝑟 − 𝑖) = − tan(𝛽 − 𝑖 + 𝛿 + 𝜙) +

شرایط شبه استاتیکی

رابطه مونونوبه-اکابه برای

) شبه استاتیکی(

زاویه گوه گسیختگی

)𝜓 (1 − 𝐾𝑉 )𝑐𝑜𝑠 2 (𝜙 − 𝛽 −
sin(𝜙+𝛿)sin(𝜙−𝑖−𝜓) 2
}

)𝛽cos(𝛿+𝛽+𝜓)cos(𝑖−

√ cos𝜓 cos(𝛿 + 𝛽 + 𝜓){1 +

1
)𝛿 sin(𝜙 + 𝛿) cos(𝛽 + 𝜓 +
√
)𝜓 cos(𝛽 − 𝑖 + 𝛿 + 𝜙) cos(𝛽 − 𝑖) sin(𝜙 − 𝑖 −

𝛾𝐻𝑠2
2

= 𝑒𝑎𝑃

cot(𝜃𝑐𝑟,𝑒 − 𝑖) = − tan(𝛽 − 𝑖 + 𝛿 + 𝜙) +

در شکل ( )4-59مشخصات دیوار حائل مورد نظر نشان داده است .همانگونه که دیده میشود،
فونداسیون دیوار مدلسازی نشده است .درنظرگیری یک فونداسیون صلب برای دیوار منجر به
جابهجا شدن صفحه گسیختگی خواهد شد .همچنین از چسبندگی خاک صرفنظر شده است و
خاک پشت دیوار هم فاقد سربار و مسلح کننده است .هر یک از عوامل ذکر شده میتواند تاثیر قابل
توجهی در فشار فعال خاک داشته باشد .در روابط جدول ( )5-59زاویه اصطکاک داخلی خاک با 

نمایش دادهشده است و مشخصه  نیز به صورت زیر تعریف میشود:
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𝐾ℎ
𝑣𝐾 1 −

𝑛𝑎𝑡𝑐𝑟𝑎 = 

در سال های اخیر تالش شده است که به نحوی اثر چسبندگی خاک در رابطه مونونوبه – اکابه
وارد شود .در همین راستا ) NCHRP-611 (2008گرافهایی را برای خاکهای  cو  دار ارائه
کرده است که در آنها با افزایش چسبندگی خاک فشار فعال وارد بر دیوار کاهش مییابد .نمونهای
از این گرافها برای خاک با   = 91درجه در شکل ( )1-59نمایش داده شده است .در این شکل
اثر شیب خاکریز پشت دیوار و همچنین اصطکاک بین خاک و دیوار دیده نشده است.

شکل ( :)1-59ضریب فشار فعال برای دیوارهای با خاکریز چسبنده – اصطکاکی)(NCHRP-611, 2008
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 -2-2-14روش قطعات افقی
روش قطعات افقی تاکنون برای محاسبه پایداری شیروانیها و همچنین برآورد فشار فعال خاک
بر دیوارهای حائل استفاده شده است .اساس این روش بر تجزیه بلوک صلب به تعداد زیادی قطعه
افقی است و به جای آنکه معادالت تعادل فقط برای یک بلوک نوشته شود ،برای همه قطعات افقی
نوشته خواهد شد .بنابراین فشار فعال را با دقت بیشتری محاسبه میکند .در شکل ( )9-59نمونهای
از تجزیه بلوک صلب به قطعات افقی نشان داده شده است .در مجموع میتوان امتیازات زیر را برای
روش قطعات افقی نسبت به روش بلوک صلب (کولمب) برشمرد:
 .5قطعات افقی قادر است که عالوه بر فشار فعال و زاویه گوه گسیختگی ،توزیع فشار فعال در
ارتفاع دیوار را هم به دست دهد .این مسئله از امتیازات قابل توجه این روش است و سایر
راهکارها نظیر رانکین و کولمب به ندرت میتوانند توزیع مناسب فشار فعال را به دست دهند.
بر همین اساس اغلب به طور تقریبی از توزیع خطی استفاده میکنند .در شکل ( )6-59توزیع
فشار فعال بر یک دیوار بر اساس تئوری رانکین با قطعات افقی مورد مقایسه قرار گرفته است.
دقت در مقدار فشار جانبی در سطح زمین این نکته را میرساند که روش قطعات افقی در
سطح زمین پاسخ صحیح (تنش صفر) و راهکار رانکین به طور غیر واقعبینانهای در سطح زمین
تنش کششی را به دست میدهد.
 .7قطعات افقی قادر است که دیوارهای خاک مسلح را هم با راهکار تعادل حدی تحلیل
نماید.جزئیات بیشتر این بند را در مقاله ) Shekarian et al. (2008مالحظه فرمایید.
 .9قطعات افقی قادر است که برای خاکهای چسبنده -اصطکاکی هم فشار فعال و زاویه گوه
گسیختگی را محاسبه نماید.جزئیات بیشتر این بند را در مقاله Ghanbari and Ahmadabadi

) (2010مالحظه فرمایید.
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 .4قطعات افقی قادر است اثر سربارهای متمرکز و نواری را در تحلیل تعادل حدی وارد نماید.
جزئیات بیشتر این بند را در مقاله ) Ghanbari and Taheri (2012مالحظه فرمایید.
 .1قطعات افقی قادر است که تغییرمکان دیوارهای حائل مسلح و غیرمسلح را با تلفیق گوه لغزشی
نیومارک و مفاهیم قطعات افقی محاسبه نماید .نمونه این محاسبات توسط Ghanbari et al.

) (2013ارائه شده است.

شکل ( :)9-59تقسیم بلوک صلب خاک به قطعات افقی )(Ahmadabadi and Ghanbari, 2009
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شکل ( :)6-59توزیع فشار فعال در ارتفاع دیوار بر اساس قطعات افقی (Ahmadabadi and
)Ghanbari, 2009

 -4-2-14روش بلوک لغزشی نیومارک
روش بلوک لغزشی نیومارک یک راهکار ساده برای محاسبه تغییرمکان ماندگار گوه در حین زلزله
است .در این روش فرض میشود که حرکت گوه صلب پس از رسیدن شتاب آن به شتاب تسلیم
) (ayآغاز میشود.در نتیجه با دوبار انتگرال گیری از معادله شتاب گوه ،مقدار تغییرمکان آن به دست
میآید .جهت محاسبه تغییرمکانهای ماندگار ،نیومارک یک توده در آستانه لغزش از یک شیروانی
را با یک بلوک لغزشی بر روی یک سطح شیبدار همانندسازی نمود (شکل .)0 -59
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شکل ( :)0-59همانندی بین توده لغزشی و بلوک لغزش نیومارک بر روی سطح شیبدار (نشریه ،974
)5937

درصورتیکه مطابق شکل (–3-59الف) ،تعادل نیروها درشرایط استاتیکی و در جهت موازی
سطح شیب درنظر گرفته شود ،نسبت نیروی مقاوم بسیج شده  Rsبه نیروی محرک Dsضریب اطمینان
لغزش خواهد بود .در اینصورت با فرض چسبندگی صفر در سطح لغزش رابطه ضریب اطمینان
استاتیکی بهصورت زیر خواهد شد:
R s W cos tan  tan 


Ds
W sin 
tan 

FS 

که در آن  زاویه اصطکاک بین بلوک لغزشی و سطح شیبدار است.
حال اگر نیروی حاصل از زلزله در هر زمان به صورت ضریب زلزله  ah(t)=kh(t).gبر روی
بلوک لغزشی عمل کند (برای سادگی اثر زلزله قائم درنظر گرفته نشده است) .در یک زمان خاصی،
شتاب افقی در بلوک منجر به نیروی  khWبر روی بلوک میشود (شکل -3-59ب) .در صورتیکه
نیروها در جهت شیب اعمال شوند ،با حل معادالت تعادل ،ضریب اطمینان شبه استاتیکی در یک
زمان معین از رابطه زیر بدست خواهد آمد:
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Rd (t ) [cos   kh sin  ] tan 

) Dd (t
sin   kh (t ) cos 

الف)

FS d (t ) 

(ب)

شکل ( :)3-59نیروهای اعمالی بر بلوک لغزشی بر روی سطح شیبدار ،الف) شرایط استاتیکی و ب)
شرایط دینامیکی
بدین ترتیب با افزایش مقدار  khضریب اطمینان کاهش پیدا کرده و در یک مقدار خاصی از kh

ضریب اطمینان لرزهای برابر با یک خواهد شد .ضریبی که بدین ترتیب بدست میآید ضریب زلزله
بحرانی )ky( 5و شتاب حاصل از آن نیز شتاب بحرانی ay=kyg ،نامیده میشود .برای بلوک لغزش
شکل ( )3-59مقدار ضریب زلزله بحرانی برای وقتی که بلوک لغزشی به سمت پایین حرکت کند
عبارت خواهد بود از:
) k y  tan(  

در شرایطی که بلوک لغزشی در جهت باالدست در آستانه حرکت قرار گیرد مقدار ضریب شتاب
بحرانی عبارت است از:
tan   tan 
1  tan  tan 

ky 

5Yield Coefficient
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بنابراین بر اساس روشهای تعادل حدی ،ضریب اطمینان کمتر از یک بیانگر حرکت سطح
لغزش مورد بررسی میباشد .بدین ترتیب درصورتیکه شتاب زلزلهای که به بلوک لغزش وارد
میشود از مقدار شتاب بحرانی آن بیشتر شود بلوک لغزشی شروع به حرکت خواهد کرد .در این
شرایط در واقع نیروی زلزله بیشتر از مقاومت شیب موردنظر بوده و اختالف این مقادیر منجربه
اعمال نیرو به بلوک لغزشی و در نهایت جابجایی بلوک میشود .این ایده اولین بار توسط نیومارک
مطرح شد.
شکل( )58-59اصول تعیین تغییر مکان به روش نیومارک را نشان میدهد .در شکل (-58-59
الف) ،تاریخچه شتاب زلزله القا شده بر بلوک لغزشی نشان داده شده است .مقدار  ayدر این شکل
معرف شتاب بحرانی این بلوک لغزشی است .اختالف شتاب القایی و شتاب بحرانی  ayمنجربه
پیدایش سرعت در بلوک لغزشی و در نهایت جابجایی آن میشود .به عبارت دیگر در هنگام وقوع
زلزله ،توده لغزشی از لحظهایکه ضریب اطمینان به کمتر از یک کاهش مییابد در طول سطح
گسیختگی حرکت کرده و در زمان و محلی که تنش حاصل از زلزله از مقاومت سطح لغزش کمتر
شد توقف مینماید و دوباره تعادل برقرار میشود .براساس مقادیر تجمعی تغییر مکان نسبی سطح
لغزش که بدین ترتیب محاسبه میشود و ممکن است در محدوده چند سانتیمتر تا چند متر باشد،
پایداری و ناپایداری شیب مورد ارزیابی قرار میگیرد.توجه به این نکته ضروری است که در روش
نیومارک رفتار پی و همچنین توده در آستانه لغزش به صورت صلب درنظر گرفته شده است
درحالیکه در طول زلزله ،بلوک لغزش در درون خود نیز تغییرمکانهایی خواهد داشت که در این
روش لحاظ نمیگردد.
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شکل ( :)58-59روش نیومارک در تعیین تغییر مکان بلوکهای لغزشی

بر اساس راهکار نیومارک چندین پیشنهاد برای محاسبه تغییرمکان لرزهای دیوارهای حائل ارائه
شده است .از جمله ) Richard and Elms(1979و همچنین ) Withman and Liao (1985به
استناد راهکار نیومارک ،روابطی را برای محاسبه تغییرمکان ماندگار دیوار پیشنهاد کردهاند .جزئیات
این روابط در مرجع ) (Kramer, 1996آمده است و در اینجا برای رعایت اختصار از ارائه آنها
صرفنظر میشود .عالوه بر این ) Baziar et al. (2012بر اساس تحلیلهای شبه دینامیکی با
راهکاری مشابه مسئله پایداری لرزهای دیوارهای حائل را بررسی کردهاند.

 -4-14روشهای آنالیز حدی
آنالیز حدی برخالف روش تعادل حدی ،رابطه بین تنش و کرنش را در حالت ایده آل به صورت
خمیری کامل در نظر میگیرد .در این روش دو کران پایین و باال برای جواب به دست میآید و
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جواب واقعی بین این دو محدوده است .تئوری کران پایین حدی بیان میدارد که اگر توزیع تنش
قابل قبول استاتیکی پیدا شود ،جریان پالستیک کنترل نشده به وقوع نخواهد پیوست .به عبارت
دیگر ،بار خارجی نظیر میدان تنش مزبور مساوی بار گسیختگی واقعی و یا کمتر از آن است .تکنیک
کران پایین تنها تعادل و تسلیم را در نظر گرفته و معادالت سازگاری سرعت کرنشها (شرایط
سینماتیکی) را در نظر نمیگیرد .در مقابل ،تئوری کران باال بیان میدارد که اگر میدان سرعت قابل
قبول سینماتیکی پیدا شود ،جریان پالستیک کنترلنشده باید یا در مرحله آغاز باشد و یا از قبل اتفاق
افتاده باشد .در تکنیک کران باال که تنها سرعت یا مدهای گسیختگی و استهالک انرژی را در نظر
میگیرد ،نیازی به تعادل تنش نیست .بنابراین در مجموع جواب حاصل از آن حد باالی جواب واقعی
است.
با انتخاب میدانهای مناسب تنش و سرعت و نزدیک کردن جوابهای حاصل از دو روش باال
میتوان محدودهای که بار گسیختگی واقعی در آن قرار میگیرد ،کوچکتر کرد .در مسائلی که جواب
دو روش یکسان باشد ،جواب دقیق به دست آمده است .بدین ترتیب در این روش ،جایگاه هر
جواب نسبت به پاسخ واقعی مسئله و اضافی یا نقصانی بودن تقریب به طور کامل مشخص است.
مزیت اصلی روش تحلیل حدی نیز در همین نکته است.شرح معادالت روشهای یادشده خارج از
موضوع این نوشتار است و پیشنهاد میشود که عالقهمندان برای تحقیق راجع به تحلیل دیوارهای
حائل به روش آنالیز حدی ابتدا مقاالت Aminpoor and Ghanbari, 2014; Mojallal and

 Ghanbari, 2012; Mojallal et al., 2012را مطالعه نمایند.
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 -3-14تحلیل لرزهای دیوارهای حائل بر اساس تئوری ارتعاش تیر
در فصل چهارم روشهای تحلیلی محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد مورد بحث قرار گرفت .یکی
از روشهای بیان شده در بخش یادشده ،استفاده از تئوری ارتعاش تیر برای برآورد پاسخ ارتعاش
آزاد دیوارهای حائل بود .مطابق رابطه ( )58-4معادله حاکم بر ارتعاش دیوارهای حائل به صورت
زیر به دست آمد:
𝑦 𝜕2

𝑦 𝜕2

𝜕2

− 𝜕𝑥 2 (𝐸𝐼 𝜕𝑥 2 ) + 𝑓 = 𝑚 𝜕𝑡 2

از حل این معادله دیفرانسیل مقدار 𝑦 که تغییرمکان جانبی دیوار حائل است به دست خواهد
آمد .در شکل( )55-3شبیهسازی یک دیوار حائل با تیر مرتعش نشان داده شده است .میتوان برای
دیوار مقطع منشوری و یکنواخت و یا مقطع غیریکنواخت در نظر گرفت .در این روش عکسالعمل
جانبی خاک توسط فنرهایی شبیهسازی میشود .برای برآورد سختی این فنرها روابط تحلیلی و
تجربی گوناگونی توسط محققین ارائه شده است .برخی از این روابط در جدول ( )7-59معرفی شده
است.

شکل ( :)55-59معادلسازی رفتار ارتعاشی دیوار حائل با یک تیر بر بستر انعطافپذیر
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جدول ( :)2-14برخی روابط محققین برای برآورد سختی خاک در مدلسازی تیر بر بستر االستیک
)(Ghanbari et al., 2013

نکته قابل توجه در شبیهسازی دیوار حائل با تیر آن است که رفتار کرنش صفحهای دیوار حائل
با رفتار ارتعاشی یک تیر در صفحه اندکی تفاوت دارد .در واقع دیوارهای حائل در بُعد عمود بر
صفحه اغلب طول زیادی دارند و ارتعاش آن بُعد بر رفتار کُلی سیستم تاثیرگذار است .برای دستیابی
به نتیجه دقیقتر بهتر است رفتار سه بُعدی دیوارها با استفاده از تئوری صفحات و پوستهها مُدلسازی
گردد .در این حالت به جای معادله ارتعاش تیر ،معادله ارتعاش یک صفحه حل میشود.
) Darvishpour et al. (2017تالش کردهاند بر اساس این تئوری رابطه جدیدی برای محاسبه
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فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل به دست دهند .در شکل ( )57-59نمونهای از شکل مُد ارتعاش
سه بُعدی دیوار حائل بر اساس مطالعات محققین مذکور ارائه شده است.
یادآوری میگردد که برای حل معادله دیفرانسیل ارتعاش تیر روشهای دقیق و تقریبی توسط
محققین مختلف ارائه شده است .روشهای حل تقریبی اغلب مبتنی بر نوشتن معادله انرژی هستند
و سه راهکار اصلی آنها شامل راهکار رایلی ،راهکار رایلی – ریتز و راهکار گالرکین است .جزئیات
این راهکارها در فصل چهارم به تفصیل مورد بحث قرار گرفت .در همین ارتباط Ghanbari et al.

) (2013با استفاده از راهکار رایلی یک رابطه ساده برای دیوارهای حائل انعطافپذیر ارائه کردهاند.

شکل ( :)57-59ارتعاش سه بُعدی دیوار حائل شبیهسازی شده با المان صفحه (Darvishpour et al.,
)2017

 -1-14روشهای مبتنی بر مدلسازی با اجزاء متمرکز

1

روش پارامترهای متمرکز برای شبیهسازی بسیاری از سازهها مورد استفاده واقع شده است .با
این حال تاکنون مدل جامعی برای مسئله دیوار حائل ارائه نشده است .در واقع بخش سازه دیوار به
راحتی توسط جرم پیوسته ،فنر و میراگر متمرکز قابل شبیهسازی است ،ولی برای خاک پشت دیوار

5Lumped Element Model
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به این راحتی نمیتوان پارامترهای متمرکز را معرفی کرد؛ زیرا مشخص نیست چه میزان از جرم
خاک پشت دیوار در حین ارتعاش با سازه حرکت میکند .چند ایده تحلیلی توسط Veletsos and

) Younan (1994و ) Younan and Veletsos (2000و همچنین ) Cakir (2013برای این مسئله
ارائه شده است که تا حدودی نتایج رضایتبخشی به دست میدهند .در مجموع ،برای شبیهسازی
مسئله دیوار میتوان سه دسته مدل به صورت زیر را معرفی کرد( :مبانی روابط پیشنهادی این محققین
در مراجع یاد شده و در فصل فنر و میراگر معادل بیان شده است).


الف) دسته اول مدلهای که به صورت پایهگیردار هستند و از اثر جرم خاک پشت
دیوار نیز صرفنظر میکنند .در این مدلها اثر خاک پشت دیوار توسط فنر و
میراگرهایی شبیهسازی میگردد ،ولی جرم خاک پشت دیوار و همچنین اثرات انعطاف-
پذیری خاک زیر دیوار مورد بحث واقع نمیشود .نمونه ساده این مدل در شکل (-59
 )59نمایش داده شده است .در این شکل اندیس  wنماد دیوار و اندیس  Sنماد خاک
پشت دیوار است.

شکل ( :)59-59مدل ساده برای تحلیل لرزهای دیوار حائل در حالت پایه گیردار با صرفنظر از جرم خاک
پشت دیوار
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ب) دسته دوم مدلهایی هستند که به صورت پایهگیردار طراحی شده ،ولی میزان
مشارکت جرم خاک پشت دیوار را در نظر میگیرند .در این مدلها میزان مشارکت
جرم خاک پشت دیوار اغلب به صورت تابعی از نسبت پواسون معرفی میشود .مدل
پیشنهاد شده توسط ) Cakir (2013نمونهای از این مدلها است که در شکل (-59
 )54نمایش داده شده است .این محقق برای تحلیل مودال سیستم ،تجزیه دو مود
ارتعاشی را مطابق شکل پیشنهاد کرده است.

شکل ( :)54-59مدل فنر و میراگر معادل پیشنهاد شده توسط ) Cakir (2013برای تحلیل لرزهای دیوار
حائل

برای مدل نشان داده شده میزان مشارکت جرم خاک پشت دیوار از رابطه زیر به دست خواهد
آمد:

m1 = 0.543 H 2
که در آن:
2−

2

; 0 = √1− ; e = √1−

0 2
e

= 
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در این روابط  دانسیته جرم خاک H ،ارتفاع دیوار و الیه خاک پشت آن و  نسبت پواسون
خاک است .همچنین برای این مدل سختی  𝑘1از رابطه زیر به دست خواهد آمد:
𝐺 2

𝐺 𝑘1 = 𝑚1 4𝐻 2  = 1.339
در این رابطه 𝐺 مدول برشی خاک است و جرم دیوار با نماد  𝑚2نمایش داده شده است .سختی
جانبی دیوار نیز نظیر یک ستون یک سرگیردار از رابطه

𝐼𝐸3
𝐻3

=  𝑘2به دست خواهد آمد .مشخصه-

های  𝑐1و  𝑐2نیز به ترتیب میرایی خاکریز و دیوار را نشان میدهند .همچنین ارتفاع معادل دیوار
برابر 𝐻 h∗ = 0.637در نظر گرفته شده است.


ج) دسته سوم مدلهایی هستند که اندرکنش دیوار با خاک زیر آن را نیز مورد توجه
قرار میدهند .در این گروه ایدههای چندانی ارائه نشده است .در شکل ( )51-59ایده
نگارندگان برای شبیهسازی پی بر اساس روش فنر و میراگر معادل نشان داده شده
است.

شکل ( :)51-59مدل فنر و میراگر معادل پیشنهاد شده توسط نگارندگان برای تحلیل لرزهای دیوار حائل
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قابل ذکر است که در اغلب مدلهای بیان شده جرم دیوار به صورت متمرکز شبیهسازی شده
بود .در صورتی که از مفاهیم جرم پیوسته استفاده شود ،میتوان با برازش یک تابع شکل مناسب
انعطافپذیری دیوار را نیز در تحلیلها وارد نمود.

تحلیل لرزهای دیوارهای حائل | 341

مسائل حل نشده فصل سیزدهم:
.5

بر اساس روش بلوک

لغزشی نیومارک برای سیستم
شکل مقابل شتاب تسلیم و
تغییرمکان ماندگار را محاسبه
کنید .برای تحریک ورودی دو
رکورد طبس (ایران) و کوبه
(ژاپن) را مورد استفاده قرار
دهید .میتوانید مشخصات این
رکوردها را از سایت دانشگاه
برکلی به آدرس زیر مالحظه
کنید .برای محدود کردن
جستجو میتوانید محدودیت
حداکثر شتاب  8/9gرا اعمال
کنید.
http://peer.berkeley.ed
u
 .7بر اساس روابط تحلیلی ارائه شده توسط محققین ،فرکانس ارتعاش آزاد دیوار
مسئله یک را محاسبه کنید .این روابط را میتوانید از مقاالت منتشرشده به دست آورید .در
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صورتی که پی دیوار انعطاف پذیر نباشد ،چه تغییری در فرکانس ارتعاش آزاد رخ خواهد
داد؟
 .9برای دیوار شکل
مقابل ابتدا دیاگرام نیروهای
وارده در شرایط زلزله را
ترسیم نموده و مقادیر نیروها
را برآورد کنید .سپس ضریب
اطمینان دیوار را در شرایط
زلزله برای حالت واژگونی
محاسبه نمایید .همچنین زاویه
گوه گسیختگی را محاسبه
کنید .ضریب زلزله افقی را
معادل  8/7فرض کنید.

 .4بر اساس روش فنر و میراگر معادل یک مدل اجزاء مجزا برای شبیهسازی رفتار
دیوارهای مسلح ارائه نمایید .فرض کنید که دیوار از نوع رویه بتنی صلب با مسلح کننده
ژئوسنتتیکی است.

فصل چهاردهم
اندركنش خاك -سازه -سيال
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 -1-13مقدمه
مسئله اندرکنش سیال– سازه5در سطح گستردهای برای تحلیل سازههای هیدرولیکی و از جمله
سدهای بزرگ مورد تحقیق قرار گرفته است .عالوه بر سدها ،این مسئله در تحلیل پایه پلها ،سکوها
و دکلهای واقع شده در دریا و دیوارهای ساحلی و همچنین مخازن ذخیره سیال کاربرد دارد .با
توجه به این دامنه وسیع از کاربردها ،تحلیل اندرکنش سازه و سیال توسط بسیاری از محققین مورد
بررسی و مطالعه قرار گرفته است .با این حال تحلیل توأم سه محیط زمین ،سازه و مخزن در تعداد
محدودی تحقیق مورد بررسی واقع شده است .در سالهای اخیر با توسعه مخازن ذخیره سیال ،مسئله
اندرکنش آب – خاک – سازه 7مورد توجه قرار گرفته است .همچنین مطالعاتی در مورد طراحی
سازههای دریایی با درنظرگیری هر سه محیط آب و خاک و سازه انجام شده است.
در میان کاربردهای ذکر شده ،مخازن ذخیره سیال یکی از اصلیترین موارد کاربرد مبحث
اندرکنش آب و سازه را تشکیل میدهند .باید توجه شود که مخازن ذخیره آب به دلیل نقش حیاتی
آنها در خدمات رسانی پس از زلزله در شمار سازههای با اهمیت بسیار زیاد محسوب میشوند .از
این جهت بررسی دقیق رفتار لرزهای آنها قابل توجه است .برای ذخیره آب آشامیدنی ،آبیاری
کشاورزی ،مهار آتش ،دامپروری ،ذخیره مواد نفت و شیمیایی و همچنین بسیاری از زمینههای دیگر
از این مخازن استفاده میشود .تاکنون مصالح و شکلهای گوناگونی برای ساخت مخازن به کار
گرفته شده است .مصالحی از قبیل بتن مسلح ،بتن پیشتنیده ،انواع فلز و کربن و همچنین مصالح

)5Fluid–structure interaction (FSI
7Fluid- Soil- Structure Interaction
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جدیدی مانند پلیاتلین و  FRPمورد مصرف در ساخت این قبیل مخازن بوده است .از سوی دیگر
بر حسب موقعیت مخزن ،مخازن به سه دسته زیر تقسیم میگردند:


الف) مخازن هوایی (بتنی و فلزی)



ب) مخازن روزمینی (سر باز و سر بسته)



ج) مخازن زیرزمینی (طبیعی و مصنوعی)

در شکل ( )5-54دو نوع از مخازن ذخیره هوایی آب نمایش داده شده است .در شیوه دیگری
از تقسیمبندی مخازن ،به صورت کلی مخازن بر حسب فشار سیال درون آنها به دو دسته مخازن با
فشار هیدرواستاتیکی و مخازن با فشار باال تقسیم میشوند.(USACE 1110-6051, 2003) .
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شکل ( :)5-54دو نوع مختلف مخزن ذخیره هوایی سیال

راست :مخزن ذخیره سیال بتنی بر روی شفت ،چپ :مخزن ذخیره سیال فوالدی بر روی پایه
مهاربندیشده
نظیر سایر سازهها در اینجا هم سه راهکار آزمایشگاهی ،عددی و تحلیلی برای حل مسئله وجود
دارد .در این میان مطالعات آزمایشگاهی بسیار کمی انجام شده است که اثرات سختی زمین بر تغییر
پاسخ سازه را نشان دهد ،ولی چندین مدل تحلیلی و همچنین تعداد قابل توجهی مطالعه عددی در
این زمینه وجود دارد .در این فصل ابتدا مبانی اندرکنش آب و سازه ارائه شده و در پی آن پیشرفت-
های اخیر در اندرکنش سیال – خاک – سازه به طور مختصر مورد اشاره واقع میشود.

اندرکنش خاک -سازه -سیال | 331

 -2-13مبانی اندرکنش سیال و سازه
تحلیل اندرکنش سیال و سازه به بررسی پاسخ سازه در اثر فشار هیدرودینامیک ایجاد شده توسط
سیال میپردازد .این مبحث در طراحی سدهای بتنی ،سازههای هیدرولیکی ،مخازن ذخیره سیال و
مواردی از این قبیل کاربرد دارد.
در حل این گونه مسائل ،محیط مورد بررسی به دو بخش سازه و سیال تقسیم شده و اثرات هر
یک را بر دیگری بررسی مینمایند .برای حل مسئله اندرکنش سیال  -سازه روشهای عددی و
تحلیلی مختلفی وجود دارد .این روشها از اساس به دو دسته تقسیم میشوند :در دسته اول معادالت
تحلیل دینامیکی سازه و سیال به صورت غیر مزدوج و در واقع به صورت مستقل حل میشوند ،در
حالی که در دسته دوم این معادالت به صورت مزدوج و توأم حل میشوند .در روش حل مسائل به
روش مستقل ،اثرات متقابل بر اساس اصل جمع آثار قوا محاسبه شده و روش حل مسائل به صورت
خطی است .معادله دیفرانسیل پیوستگی 5و معادله مومنتوم  ،7دو معادله اصلی در حل مسائل
هیدرودینامیکی هستند .در شکل ( )7-54مدل تحلیلی مسئله مزدوج و مجزا در حل مسئله اندرکنش
سیال و سازه نمایش داده شده است.

5 Continuity equation
7 Momentum equation
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شکل ( :)7-54مدل تحلیلی مزدوج و غیر مزدوج در حل مسئله اندرکنش آب -سازه (Brown et al.,
)2002

 -1-2-13روشهای عددی در اندرکنش آب و سازه
نرمافزارهای متعددی و از جمله  Abaqus, ADINA, ANSYSقابلیت مدلسازی سیال و سازه
را به صورت توأم دارند .در این نرمافزارها المانهای خاصی برای مدلسازی سیال وجود دارد .به
طور مثال ،المانهای  Fluid30و  Fluid80در نرمافزار  ANSYSبرای مدلسازی سیال به کار گرفته
میشوند .با این حال اطالع از مبانی تحلیل عددی سیاالت توسط این نرمافزارها برای کاربر ضروری
است .به طور کُلی برای حل عددی معادالت دیفرانسیلی سیال روشهای زیر وجود دارد:


روش جرم افزوده(حذف سیال)



روش الگرانژی



روش اویلری



روش

اویلری-الگرانژی5

برای هر یک از این روشها مزایا و معایبی وجود دارد که محدوده کاربرد آنها را تعیین میکند.
خواننده محترم در صورت لزوم مباحث این بخش را از مراجع مربوط مطالعه فرمایند .شرح کوتاهی
5Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) technique
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از روشهای عددی در تحلیل  FSIتوسط ) Hou et al. (2012ارائه شده است .به هر حال حل
عددی مسائل سیال -سازه توسط نرمافزارهای خاصی امکانپذیر است و نیازمند صرف وقت و هزینه
مناسب است .در برابر روشهای عددی راهکارهای تحلیلی قابل مالحظهای نیز ارائه شده است که
استفاده از آنها رو به گسترش است.
در روش جرم افزوده 5نقش سیال در تحلیل فقط با اضافه کردن یک جرم به سازه منظور میشود.
این جرم افزوده درصدی از جرم کُل سیال در مخزن است و در فصل مشترک سیال به سازه قرار
داده میشود .بدین ترتیب مسئله اندرکنش به یک مسئله سازه تبدیل میگردد .بررسی اغلب محققین
نشان داده است که نتایج این روش اختالف قابل توجهی با نتایج واقعی و اندازهگیریشده دارد .تنها
حسن این روش سادگی آن است.
در روش اویلری برای یک نقطه از محیط ،هر مشخصه (مثل سرعت حرکت) به مختصات آن
نقطه ) (X,Y,Zو زمان  tنسبت داده میشود .ولی در روش الگرانژی موقعیت ذره میتواند با زمان
حرکت کند و جابهجا شود .برای آنکه فرق بین این دو روش به سادگی روشن شود ،یک دودکش
نظیر آنچه در شکل ( )9-54نمایش داده شده را در نظر بگیرید .فرض کنید که مجهول مسئله دمای
هوا در باالی دودکش باشد .در روش اویلری یک دماسنج در نقطهای مثل Oقرار میگیرد و دمای
آن نقطه را به صورت تابعی از زمان گزارش میکند .خود نقطه  Oهم دارای مختصات X,Y,

Zاست .این در حالی است که در روش الگرانژی یک دماسنج به ذرهای نظیر  Aمتصل میشود و
همچنانکه این ذره از دودکش دور میشود ،دمای آن هم ثبت میگردد .اگر ما موقعیت هر نقطه را

5Added mass method
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بر حسب تابعی از زمان بدانیم ،در این صورت مختصات اویلری و الگرانژی قابل تبدیل به همدیگر
هستند.
برخی از محققین روشهای ترکیبی اویلری و الگرانژی را برای تحلیل دینامیکی محیطهای سیال
– سازه پیشنهاد کردهاند .در هر صورت اختالف نتایج این روشها به عوامل متعددی وابسته است
و از جمله فرکانس طبیعی ارتعاش سیستم نقش قابل توجهی در این مورد خواهد داشت.

شکل ( :)9-54نمایش تفاوت چارچوب اویلری (چپ) و الگرانژی (راست) در حل مسالئل سازه -سیال

 -2-2-13انواع مرزها در تحلیل اندرکنش سیال و سازه
در فصلهای قبل انواع مرزهای مورد استفاده در تحلیل اندرکنش خاک و سازه بیان گردید .همه
مرزهای مذکور در تحلیل اندرکنش سیال و سازه هم کارایی دارند .با این حال برای بیان ارتعاش در
مرزهای آبی سیستم الزم است مرزهای جدیدی تعریف گردد .به عنوان نمونه برای انتهای مخزن در
شکل ( )4-54که یک سد وزنی را نشان میدهد ،هیچیک از مرزهای قبل کارایی نخواهند داشت .به
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طور معمول در چنین شرایطی از مرزهای PWA5استفاده میشود .در این حالت نظیر آنچه در مورد
مرزهای جاذب انرژی بیان گردید ،امواج منتشر شده در مخزن سیال توسط مرز جاذب دریافت شده
و مستهلک میشوند .لذا از بازگشت آنها به درون محیط جلوگیری میشود .در واقع فشار سیال
وارد بر نقاط مرزی با ایجاد یک بردار فشاری جدید از بین میرود.
برای این مرزها مقدار فشار اعمال شده بر هر نقطه از مرز از رابطه زیر به دست میآید:
𝑉𝐶𝑃 =

()1-14

که در آن  Pبردار فشار در جهت درجه آزادی در مرزها است .همچنین  دانسیته محیط و C

سرعت امواج فشاری در محیط است V .نیز نماد سرعت حرکت ذرات در راستای درجه آزادی
است .دقت شود که در محیط آبی ،امواج برشی انتشار نمییابند.

شکل ( :)4-54مرزها برای تحلیل عددی یک سد وزنی با درنظرگیری اندرکنش آب -خاک -سازه

)5Plane wave Approximation (PWA
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 -4-13مدلهای تحلیلی در اندرکنش سیال و سازه
به طور خالصه مدلهای عددی و تحلیلی ارائهشده برای حل مسئله اندرکنش سیال با سازه و
خاک در سه دسته زیر طبقهبندی میشوند که در هر دسته راهکارهای مختلفی توسط محققین ابداع
شده است:


الف) مدلهای با یک جرم متمرکز
 مدل با یک جرم متمرکز و پایه گیردار (شکل )9-54
 مدل با یک جرم متمرکز و زمین انعطافپذیر (شکل  57-54ب)



ب) مدلهای با درنظرگیری اندرکنش سیال -سازه
 مدل تحلیلی هاسنر با دو جرم متمرکز برای سازه با پایه گیردار (شکل )3-54
 مدلهای تحلیلی با چندین جرم متمرکز و پیوسته برای سیال و سازه (شکل )58-54
 مدل تحلیلی ارائهشده در  EC-8برای سازه با پایه گیردار
 مدل اجزاء محدود کامل برای سیال و سازه



ج) مدلهای با در نظرگیری اندرکنش سیال -خاک -سازه
 مدلهای تحلیلی
 مدل اجزاء محدود برای سازه و فنرهای معادل برای زمین
 مدل اجزاء محدود کامل با المانبندی سیال و سازه و زمین
تشریح کامل همه مدلهای یادشده در این نوشتار نمیگنجد .با این حال در ادامه مدلهای مشهور

و ابتدایی در بحث اندرکنش سیال با سازه و خاک بیان شده است.
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در شکل ( )1-54تجزیه سیستم مزدوج اندرکنش سیال سازه به دو سیستم مجزای سیال و سازه
نمایش داده شده است .این راهکار مبانی برخی از روشهای تحلیل در حل مسئله اندرکنش سیال و
سازه است .قابل ذکر است که وقتی سختی پایه سازه ) (Ksبسیار بیشتر از سختی مخزن ) (Kcباشد،
دو زیر سازه نشان دادهشده در شکل ( )1-54با فرکانسهای بسیار متفاوتی ارتعاش میکنند و در
عمل میتوان تحلیل مجزای آنها را پذیرفت .به عبارت دیگر میتوان فرض کرد که مخزن هوایی
بر روی یک پایه گیردار ) (Fixed Baseقرار گرفته است.

شکل ( :)1-54تجزیه مسئله اندرکنش سیال سازه به دو مسئله سازه و سیال (حل ) Decoupled

 -1-4-13مدل تحلیلی با یک جرم متمرکز
سادهترین مدل برای بیان حل مسئله مخزن هوایی ذخیره سیال ،یک سیستم یک درجه آزادی
است که نمونه آن برای مخازن هوایی ذخیره سیال در شکل ( )9-54نمایش داده شده است .در این
مدل کل جرم سیال و سازه در یک نقطه متمرکز شده است و فقط همان نقطه دارای درجه آزادی
ارتعاش است .از سوی دیگر تمام سختی سیستم نیز به صورت متمرکز برای مقاومت در برابر حرکت
جانبی به صورت  Ksتعریف شده است .مدل یادشده دارای دو اشکال بنیادی است .اول آنکه نقش
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سیال در تغییر سختی سیستم نادیده گرفته شده است .به عبارت دیگر امکان ارتعاش سیال داخل
مخزن منظور نشده است .این شرایط فقط برای یک مخزن کامالً پُر قابل قبول است که در آن سیال
داخل مخزن فضای اضافی برای ارتعاش و چرخش ندارد .اشکال دوم آن است که سختی پایه در
طول آن یکنواخت فرض شده است و سختی بدنه مخزن هم در آن تلفیق شده است.
آییننامه طراحی سازه هندوستان ) (IS:1893این مدل را برای طرح لرزهای مخازن هوایی
پذیرفته است .همچنین برخی محققین ) (Livaoglu and Dogangun, 2006اذعان داشتهاند که
مدل مذکور برای مخازن الغر که در آنها نسبت ارتفاع به قطر مخزن بیش از  4است ،شرایط قابل
قبولی به دست میدهد .آییننامه ) ACI 371R-98 (1995اظهار داشته است که اگر درصد وزن
آب داخل مخزن بیش از  08درصد وزن ثقل سیستم ) (WGباشد ،میتوان از مدل یک جرمی برای
تحلیل استفاده کرد .وزن ثقل سیستم شامل موارد زیر میشود:


کُل وزن مرده باالی پی



بار آب



حداقل  71درصد از بار زنده کف (در جاهایی که برای ذخیره استفاده میشود)

برای مدل یک درجه آزادی با جرم متمرکز سختی پایه از رابطه زیر به دست خواهد آمد:
()2-14

𝑐𝐼𝐸3
3
𝑔𝑐𝑙

= 𝑠𝑘

که در آن 𝑔𝑐𝑙 فاصله بین پی تا وسط آب ذخیره شده است E .مدول االستیسیته مصالح و 𝑐𝐼
ممان اینرسی برای مقطع عرضی با صرفنظر از اثر تسلیح است .همچنین بر اساس ACI 371R-

) 98 (1995پریود اساسی مخزن هوایی در این مدل از رابطه زیر به دست خواهد آمد:
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()3-14

𝐿𝑊
𝑠𝑘𝑔

√𝑇 = 2 

در این رابطه  gشتاب ثقل و 𝐿𝑊 وزن متمرکز در باالی سیستم است که شامل موارد زیر میشود:


وزن خالص مخزن



حداکثر دو سوم وزن خالص پایه بتنی سیستم



وزن آب

در این رابطه ،پریود بخش چرخشی سیال مخزن در ارتعاش کُل سیستم مورد توجه واقع نشده
است .با محاسبه پریود اساسی سیستم از رابطه باال و همچنین با در دست داشتن میرایی سیستم،
برش پایه و لنگر واژگونی از طریق تحلیل پاسخ طیف استاندارد قابل محاسبه خواهد بود.

شکل ( :)9-54چهار نوع مختلف منبع هوایی و مدل ساده تحلیلی با یک جرم متمرکز (Livaoglu and
)Dogangun, 2006

الف) پایه از شفت بتنی ب) پایه از قاب بتنی ج) پایه از قاب بتنی یا فوالدی با بادبندی فوالدی
د) پایه از مصالح بنایی
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 -2-4-13مدل دو جرمی برای اندرکنش سیال و سازه
در سال  5399هاسنر ) (Housner, 1963یک مدل تحلیلی ساده برای بیان رفتار سیال و سازه
ارائه نموده است .مطابق مدل پیشنهادی این محقق جرم مایع درون مخزن به دو بخش مختلف تقسیم
می گردد ،بخش اول ،جرم ثابت سیال1است که حرکت نوسانی ندارد و در حین ارتعاش سیستم به
صورت صلب به دیوارههای مخزن چسبیده است .قسمت دوم ،جرم چرخشی و یا نوسانی 2سیال
است که در اثر ارتعاش به حرکت درخواهد آمد .جرم چرخشی ) (mcو جرم ثابت ) (miدر شکل
( )6-54و مدل تحلیلی مورد نظر هاسنر در شکل ( )0-54نمایش داده شده است .مطابق این شکلها
جرم چرخشی توسط فنر با سختی مشخصی ) (Kcبه دیوارههای مخزن متصل میشود ولی اتصال
جرم ثابت به بدنه مخزن به صورت صلب است .روش مذکور بر اساس فرضیات زیر ارائه شده
است:
 .5مقطع مخزن به صورت دایرهای و یا مستطیلی شکل است.
 .7کف مخزن به صورت صاف است.
 .9نیروهای لرزهای به صورت افقی وارد میشوند.
 .4دیوارههای مخزن به صورت صلب هستند.

5 Impulsive mass
7Convective mass
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شکل ( :)6-54مدل ساده شده اندرکنش آب  -سازه در مخازن هوایی

شکل ( :)0-54مدل تحلیلی برای منبع ذخیره آب هوایی و روزمینی ()Housner, 1963
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پس ار هاسنر سایر محققان تالش نمودند که با حفظ ایده تفکیک جرمها در مخزن ،مدل دو
جرمی هاسنر را ارتقاء بخشند .در شکل ( )3-54مدل دو جرمی با احتساب جرم مخزن خالی و
همچنین بخشی از جرم سازه نگهدارنده مخزن نشان داده شده است .نظر  ACI 371Rبر آن است
که دو سوم وزن سازه به عالوه وزن کامل مخزن خالی به جرم ثابت سیال مخزن اضافه شود .در این
حالت ارتفاع کُل آب در مخزن با  hو ارتفاع قرارگیری جرم ثابت از کف مخزن با  hiو برای جرم
چرخشی با  hcنمایش داده شده است .میتوان نشان داد که پارامترهای مدل تحلیلی در این حالت
از روابط زیر به دست خواهند آمد:

(روابط )4-54

در روابط باال  Rشعاع مخزن ذخیره سیال است و  نیز فرکانس ارتعاش سیال چرخشی است
که به سادگی از روابط باال به دست خواهد آمد .همچنین 𝑤𝑚 جرم کُل سیال و 𝑖𝑚 و 𝑐𝑚 به ترتیب
جرم ثابت و جرم چرخشی آب مخزن هستند .قابل ذکر است که در محاسبه این فرکانس فقط اثرات
اندرکنش آب و سازه دیده شده است و انعطافپذیری زمین مورد نظر نبوده است.
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شکل ( :)3-54مدل دو جرمی بر مبنای ایده هاسنر برای اندرکنش آب و سازه در مخزن هوایی

 -4-4-13مدل چند جرمی برای اندرکنش سیال و سازه
در مدل چند جرمی به جای آنکه جرم چرخشی فقط با یک فقره جرم متمرکز مدلسازی شود،
از چندین جرم برای مدلسازی این بخش استفاده میشود .این مدل توسط Chen and Barber

) (1976ارائه گردید و بعد از ایشان توسط سایر محققان هم مورد استفاده واقع شده است .در شکل
( )58-54نحوه مدلسازی یک مخزن زمینی ذخیره سیال با این شیوه نشان داده شده است .همانگونه
که در شکل نشان داده شده است ،جرم چرخشی توسط  nجرم کوچکتر نمایش داده شده است.
مقدار هر جرم با نماد  mcnنمایش داده شده و از روابط ( )1-54به دست خواهد آمد .همچنین برای
محاسبه پارامترهای جرم ،سختی و فرکانس ارتعاش آزاد سیستم میتوان از روابط زیر استفاده نمود:
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(روابط )1-54

در روابط باال  mwکُل جرم سیال داخل مخزن است و 𝑛ریشههای تابع بسل نوع یک را در بر
دارد که برای سه جرم اول داریم:

1 = 1.8112 , 2 = 5.3314 , 3 = 8.5363
قابل ذکر است که از اثر انعطافپذیری دیواره مخزن در اغلب مدلهای تحلیلی صرفنظر می-
شود .این فرض برای مخازن بتنی به واقعیت بسیار نزدیک است ،ولی برای برخی مخازن فوالدی
بزرگ شاید نیاز به بازنگری داشته باشد .عالوه بر جنس مخزن ،نسبت ارتفاع به قطر آن نیز نقش
قابل توجهی در دقت مدل خواهد داشت.
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شکل ( :)58-54مدل چندجرمی برای اندرکنش آب و سازه در مخزن زمینی (Livaoglu and
)Doganuun, 2006

 -3-4-13فرآیند سادهشده برای حل توسط آییننامه اروپایی
آییننامه اروپایی ) (EC8-2003بر اساس مدل دو جرمی فرآیند سادهای بر تخمین فرکانس
ارتعاش آزاد مخازن استوانهای ذخیره سیال به دست داده است .بر اساس این آییننامه با در دست
داشتن نسبت ارتفاع آب مخزن به قطر آن ) (h/Rمیتوان از جدول ( )5-54پارامترهای مدل را به
دست آورد.
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جدول ( :)1-13مقادیر پیشنهادی آییننامه اروپایی برای مود اول ارتعاش مخازن ذخیره سیال(EC8-
)2003

بر مبنای  Eurocode 8که قسمت چهارم آن به تحلیل تانکهای ذخیره سیال اختصاص دارد،
برای مخازن زمینی با فرض پایه گیردار میتوان فرکانس ارتعاش سیستم را از روابط زیر به دست
آورد:
()6-14
()7-14

√ℎ
𝑅√𝐸 √𝑆⁄

𝑖𝐶 = 𝑖𝑇

𝑅√ 𝑐𝐶 = 𝑐𝑇

رابطه ( )9-54برای یک مخزن روزمینی ارائه شده است .اگر مخزن هوایی باشد ،سختی پایه
مخزن نقش اساسی خواهد داشت .در مثال حل شده ( )9-54نمونهای از محاسبه فرکانس ارتعاش
بخش ثابت برای مخازن هوایی ارائه شده است .در این روابط Ti ،فرکانس ارتعاش آزاد بخش ثابت
و غیر چرخشی سیستم و 𝑐𝑇 فرکانس بخش چرخشی سیال هستند .عالوه بر این  ،دانسیته سیال
داخل مخزن E،مدول االستیسیته مصالح مخزن و 𝑐 cو 𝑖𝑐 ضرایبی هستند که از جدول ( )5-54به
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دست میآیند S .ضخامت معادل دیواره مخزن است .این آییننامه برای تانکهای مستطیلی و هم-
چنین تانکهای فلزی روزمینی روابط دیگر توصیه کرده است که خوانندگان در صورت لزوم می-
توانند به آن مرجع مراجعه نمایند.
در این روش پس از تخمین جرمها و سختیها از جدول ،فرکانس ارتعاش آزاد سیستم از روابط
( )9-54و ( )6-54محاسبه شده و سپس برش پایه و لنگر واژگونی بر اساس تحلیل طیفی که فرآیند
آن در آییننامهها آمده است ،محاسبه میگردد .نمادهای مورد استفاده در جدول ( )5-54مطابق زیر
تعریف میشوند:
 :h ارتفاع آب درون مخزن

 :m𝑤 جرم کُل آب درون مخزن

 :R شعاع مخزن

 m𝑐 و 𝑐 :ℎجرم چرخشی و ارتفاع آن

 :C𝑖 ضریب بدون بعد

 m𝑖 و 𝑖 :ℎجرم ثابت و ارتفاع آن

𝑠⁄
 :C𝑐 ضریب با دیمانسیون
𝑚0.5

 ℎ𝑐′ و  : ℎ𝑖′ارتفاعها برای بررسی لنگر واژگونی

 -3-13مبانی اندرکنش سیال-خاک -سازه

1

توجه به این نکته که هر سازه نسبت به نوع تحریک و خاک منطقه مربوطه دارای پاسخهای
مختلف لرزهای است جزء مسائل اصلی و مورد توجه اصول طراحی لرزهای هر نوع سازهای هستند.
بررسی پاسخهای لرزهای و رفتار سنجی دینامیکی سازههای هیدرولیکی نیز در شمار این شرایط بوده
و در نظرگیری مشخصات خاک و بستر محل قرار گیری ،قابل توجه است .یک راهکار ساده برای
حل مسئله اندرکنش خاک  -سیال -سازه ) (FSSIآن است که این مسئله به دو مسئله اندرکنش
)5Fluid-Soil-Structure Interaction (FSSI
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خاک -سازه ) (SSIو اندرکنش سازه -سیال ) (FSIتفکیک شود .به عبارت دیگر اثر انعطافپذیری
زمین در پریود ارتعاش چرخشی نادیده گرفته شود .در این حالت خواهیم داشت:
FSSI = FSI + SSI
 EC8در بخش چهارم خود پیرامون اثر اندرکنش خاک و سازه بر تانکهایی که روی زمین
هستند اظهارنظر کرده است که خالصه نکات آن در زیر بیان میگردد:


در تانکهای قرارگرفته بر روی زمین نرم حرکت پایه تحت تأثیر خصوصیات ساختگاه
است و با حرکت میدان آزاد تفاوت دارد.



فرآیندی ساده برای تحلیل تانکها در پیوست بخش چهارم  EC8آمده است.



پریود بخش چرخشی سیال ) 𝑐𝑇( متأثر از اثرات اندرکنش خاک و سازه نیست.



برش پایه ،لنگر واژگونی ،پریود و میرایی سیستم تحت تأثیر سختی خاک هستند.



برای تانکهای بلند تأثیر درنظرگیری اثرات حرکت گهوارهای 5قابل مالحظه است.

باید اذعان گردد که پیشرفتهای محدودی در زمینه اندرکنش سیال – خاک  -سازه صورت
گرفته است .شاید بتوان مسئله سیال – خاک – سازه را به دو مسئله سیال – سازه و خاک – سازه
تقسیم کرد .در این صورت بر مبنای آنچه در بخشهای قبل این نوشتار بیان گردید ،هر دو مسئله
قابل حل هستند.
در شکل ( )55-54یک نمونه سادهسازی مسئله نمایش داده شده است .در این مثال شبکه اجزاء
محدود برای تحلیل به کار برده شده است .از آنجایی که بسیاری از نرمافزارهای اجزاء محدود،

5Rocking Component
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المان سیال را ندارند ،برای این منظور بخش سیال فقط با مدل دو جرمی هاسنر شبیهسازی شده و
بدین صورت مسئله پیچیده اندرکنش آب – خاک – سازه به یک مسئله خاک – سازه تقلیل یافته
است .سازه شکل ( )55-54را میتوان به طور کامل با مدلهای جرم متمرکز که در فصلهای قبلی
به آنها پرداخته شد شبیهسازی کرد .مدل جرم متمرکز این سیستم در شکل ( )57-54نمایش داده
شده است.
نظیر آنچه برای مدلسازی مخازن هوایی بیان گردید ،مدلهای جرم متمرکز در تحلیل مخازن
ذخیره آب روزمینی هم کاربرد دارند .در شکل ( )59-54شبیهسازی یک مخزن آب و کولههای
خاکی اطراف آن با جرم متمرکز که توسط ) Cakir and Livaoglu (2012انجام شده ،نمایش داده
شده است .در این حالت نیز از مدل دو جرمی برای شبیهسازی مخزن استفاده شده است .کوله خاکی
هم توسط فنر ،میراگر و یک جرم متمرکز مدلسازی شده است .در شکل ( )54-54تجزیه مدل کُلی
به سه زیر سازه برای محاسبه فرکانس در سه مود مربوط به این زیر سازهها توسط آنالیز مودال
نمایش داده شده است Cakir and Livaoglu (2012) .نشان دادهاند که مود اول فرکانس بخش
ثابت5و مود دوم فرکانس سیال چرخشی سیستم را به دست میدهد .در هر صورت این محققین
اثرات خاک زیر مخزن را در تحلیل منظور نکردهاند.

5 Impulsive mode
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شکل ( :)55-54مدل ارائهشده توسط ) (Livaoglu and Doganuun, 2007برای تحلیل اندرکنش در
مخازن هوایی

شکل ( :)57-54مدل جرم متمرکز ارائهشده توسط ) (Livaoglu and Doganuun, 2007برای مخازن
هوایی
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شکل ( :)59-54شبیهسازی یک مخزن آب و کولههای خاکی اطراف آن با جرم متمرکز (Cakir and
)Livaoglu, 2012
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شکل ( :)54-54مدل تحلیلی برای رفتار لرزهای یک مخزن آب و کولههای خاکی (Cakir and
)Livaoglu, 2012

مسئله ( :)1-13معادالت تعادل دینامیکی در حالت ارتعاش آزاد برای محاسبه دوران جسم صلب
زیر که بر روی زمینی انعطافپذیر قرار دارد را بنویسید و سپس فرکانس طبیعی سیستم را محاسبه
کنید .زمین آزادی حرکت دورانی و افقی دارد .برای سادگی در حل مسئله از میرایی صرفنظر شود.

حل :مرکز ثقل جسم صلب یک حرکت افقی به میزان  Uو یک دوران به میزان  θدارد .در این
صورت جابهجایی امتداد فنر و مرکز ثقل جسم به صورت اشکال زیر خواهد بود:
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همچنین دیاگرام جسم آزاد برای نیروهای افقی و لنگرها به تفکیک در شکل زیر آمده است:
(فرض کنید که نقطه  Aمرکز ثقل جسم است)

الف) تعادل افقی:
فرض کنید که جرم سیستم معادل 𝑚 و ممان اینرسی جرمی مساوی 𝐺𝐼 باشد:
̈𝑢𝑚 = نیروی اینرسی در جهت افقی
)𝜃𝑆  = 𝐾ℎ (𝑢 −نیروی فنر
 ⇒ 𝑚𝑢̈ + 𝐾ℎ (𝑢 − 𝑆𝜃) = 0تعادل افقی نیروها
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ب) تعادل دورانی (تعادل لنگرها):
̈𝜃 𝐼 = لنگر اینرسی
𝐺
𝜃 𝑟𝐾 = لنگر فنر دورانی
𝑆)𝜃𝑆  = 𝐾ℎ (𝑢 −لنگر خروج از مرکز فنر افقی
 ⇒ −𝐾ℎ (𝑢 − 𝑆𝜃)𝑆 + 𝐼𝐺 𝜃̈ + 𝐾𝑟 𝜃 = 0تعادل لنگرها حول مرکز ثقل جسم
در حل این مسئله از لنگر ناشی از جابهجایی مرکز ثقل جسم صرفنظر شده است .در واقع به
دلیل حرکت افقی و دورانی سیستم اندکی مرکز ثقل (نقطه )Aجابهجا میشود که این جابهجایی هم
لنگری را تولید میکند.
ج) حل معادالت و محاسبه 𝛉 و u
برای حل معادالت فرض میکنیم که 𝑢 = 𝑢0 𝑒 𝑖𝜔𝑡 :و 𝑡𝜔𝑖 𝑒 𝜃 = 𝜃0

با جاگذاری این مقادیر در معادالت باال داریم:
(−𝜔2 𝑚 + 𝐾ℎ )𝑢0 − 𝐾ℎ 𝑆𝜃0 = 0
−𝐾ℎ 𝑆𝜃0 + (−𝜔2 𝐼𝐺 + 𝐾𝑟 + 𝐾ℎ 𝑆 2 )𝜃0 = 0
برای به دست آوردن  𝑢0و  𝜃0باید دترمینان ضرائب معادله باال صفر شود ،لذا داریم:
𝑒2

𝑠2

𝑒2

0

0

0

4 − (1 + 𝑖02 + 𝑖2 ) 2ℎ 2 + 𝑖20 4ℎ = 0
که در آن:
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𝑘ℎ⁄
𝑚

= 2ℎ

𝐼𝐺⁄
𝑚

و

𝑟𝑘
𝑘⁄
ℎ

و

= 𝑖02

= 𝑒02

از معادله باال فرکانسهای زاویهای طبیعی به صورت زیر به دست خواهند آمد:
0.5

}

𝑒02

2

𝑠2

] + 2) − 4 2
𝑖
𝑖
0

0

𝑒02
𝑖02

∓ [(1 +

𝑠2
𝑖02

+

𝑒02
𝑖02

{1 +

1
2

=

21 22
و
2ℎ 2ℎ

مسئله ( :)2-13با فرض صرف نظر از اثرات هیدرودینامیکی ،فرکانسها و مودهای حرکت
ارتعاش آزاد مخزن ذخیره آب شکل مقابل را محاسبه کنید.
-

برای سادگی فرض کنید که این جسم سه بعدی با صفحه دو بعدی به جرم  mقابل
شبیهسازی باشد.

-

فرض کنید نقطه وسط مخزن دارای سه درجه آزادی  y ،xو 𝜃 باشد و مخزن فقط
حرکت صلب داشته باشد.

-

از اثرات میرایی در حل مسئله صرف نظر کنید.

حل :تفاوت این مسئله با مسئله قبل در آن است که در اینجا حرکت قائم سیستم هم مورد نظر
است .از سوی دیگر میتوان به جای فنر دورانی از دو فنر قائم در پی استفاده کرد که مجموع عملکرد
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آنها نظیر یک فنر دورانی عمل میکند .ابتدا مدل تحلیلی سیستم تعریف شده و سپس دیاگرام آزاد
نیروهای وارد برای آن ترسیم میشود .مدل تحلیلی سیستم مطابق زیر خواهد بود:

در عمل خاک مقاومت کششی چندانی ندارد و فنرهای کف مخزن فقط در فشار عمل میکنند
و در کشش نقشی ندارند .با این حال در اینجا برای سادگی حل مسئله این مسئله مورد نظر قرار
نگرفته است.

قدم اول :دیاگرام آزاد نیروها
برای محاسبه ماتریس سختی دو راه وجود دارد:
 -5از طریق آنالیز ماتریسی تک تک درایههای ماتریس سختی را پیدا کنیم .در این حالت باید 𝑘21

 𝑘23 ،و  ...به صورت مجزا محاسبه شود.
 -7ابتدا نیروی هر فنر محاسبه شده و بعد از طریق نوشتن معادله تعادل دینامیکی ماتریس سختی
به دست آید.
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در اینجا برای حل مسئله به روش دوم عمل شده است:
نیروی هر فنر برابر حاصلضرب سختی فنر در تغییر مکان آن در راستای حرکت فنر است.
برای محاسبه تغییرمکان فنر به تمام درجات آزادی به اندازه واحد حرکت داده میشود .دقت شود
که در شکل زیر نقطه  Bدر اثر چرخش به سمت پایین و نقطه  Cبه سمت باال حرکت میکند.



𝐷



𝐷



مجموع حرکت نقطه  Bدر جهت قائم برابراست با𝑦 − 2 𝜃 :
مجموع حرکت نقطه  Cدر جهت قائم برابراست با𝑦 + 2 𝜃 :
𝐻
2

مجموع حرکت نقاط  Bو  Cدر جهت افقی برابراست با𝑥 + 𝜃 :

که در آن 𝑥 تغییر مکان صلب مخزن در جهت افقی 𝑦،تغییرمکان صلب مخزن در جهت قائم و
𝜃 دوران صلب جسم است .همچنین 𝐻 و 𝐷 ارتفاع و قطر مخزن هستند .از سوی دیگر نقطه  Aکه
مرکز ثقل مخزن است هم در اثر دوران و جابهجایی افقی و قائم سایر نقاط جابهجا میشود که در
اینجا برای حل مسئله از اثر لنگر جابهجایی آن صرفنظر شده است.
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قدم دوم :معادله تعادل دینامیكی
∑ 𝐹𝑥 = 0 ⇒ 𝑚𝑥̈ + 2𝑘𝑥 + 𝑘𝐻𝜃 = 0
∑ 𝐹𝑦 = 0 ⇒ 𝑚𝑦̈ + 2𝑘𝑦 = 0
= ) (𝐻2 + 𝐷 2

𝜃𝑘

𝐷

𝐷

𝐻

𝐻

2

2

2

2

2

∑ 𝑀 = 0 ⇒ 𝐼𝜃̈ + 2𝑘 (𝑥 + 𝜃) + 2𝑘 𝜃 ( ) = 0 ⇒ 𝐼𝜃̈ + 𝐻(𝑘𝑥) +
0

اگر بردار𝑢 عبارت باشد از:
𝑥
] 𝑦[ = 𝑢



در این صورت معادله عمومی حرکت دینامیکی سیستم با صرف نظر از میرایی در حالت ارتعاش
آزاد ،به صورت زیر نوشته میشود:
𝐾 ̃ 𝑢̈ +
𝑀 ⇒ )𝑡(𝑃 = ̇𝑢 ̃𝐶 ̃ 𝑢 +
𝐾 ̃ 𝑢̈ +
̃𝑢 = 0
𝑀
𝐻
0
]
1
2
] [𝐻 + 𝐷2
2

0
2
0

2
̃ = 𝑘 [0
𝐾
𝐻

0
] 0
2
2

𝐷𝐻 +
12

0
1
0

1
̃ = 𝑚 [0
𝑀
0

توجه شود که برای نوشتن ماتریس جرم ،به جای 𝐼 مقدار آن بر حسب ارتفاع و قطر استوانه
نوشته شده است.
𝑀̃−
حال دترمینان | ̃ 𝜔𝑛2
𝐾| به صورت زیر نوشته میشود:
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]

𝐻 2 +𝐷 2
] 𝜔2
12

𝐻𝑘
0
[ 𝑚 + 𝐷2] −

] 𝜔2 } − 𝑘𝐻 2 ] = 0
𝑘2
𝑚

2 +𝐷 2

12

0
2𝑘 − 𝑚𝜔2
𝑘
[𝐻 2
2

0

2𝑘 − 𝑚𝜔2
0
𝑀̃−
[ = | ̃ 𝜔𝑛2
𝐾|
𝐻𝑘

𝑀̃−
𝐻[ 𝑚 ̃ 𝜔𝑛2 | = 0 ⇒ (2𝑘 − 𝑚𝜔2 ) [(2𝑘 − 𝑚𝜔2 ) {𝑘 [𝐻 2 + 𝐷2 ] −
𝐾|
2

=  ⇒ 2𝑘 − 𝑚𝜔2 = 0 ⇒ 𝜔2اگر جمله اول برابر صفر باشد (فرکانس مود دوم)

= 𝑘𝐻 2

𝐻 2 +𝐷 2
} ] 𝜔2
12

𝑘
2

[ 𝑚  ⇒ (2𝑘 − 𝑚𝜔2 ) { [𝐻 2 + 𝐷 2 ] −اگر جمله دوم برابر صفر باشد

بنابراین از این معادله درجه دوم ،دو مقدار دیگر برای فرکانس ارتعاش آزاد به دست میآید.
برای یک حالت کاربردی که قطر و ارتفاع مخزن مساوی است داریم:
𝑘

)فرکانس مود اول(

𝑚
𝑘

)فرکانس مود سوم(

0.84

𝑚 7.16

{ =  H=D ⇒ 𝜔2اگر

فرکانس مود دوم هم که از قبل با صفر شدن جمله اول به دست آمده بود .حال به ازای هر
فرکانس یک بردار  φکه نمایانگر شکل ارتعاش است ،از رابطه زیر به دست میآید:
𝑀̃−
̃ 𝜔𝑛2 ]𝜑𝑛 = 0
𝐾[
در معادله باال اگر قرار دهیم  𝜔 = 𝜔1آنگاه بردار  𝜑1از حل معادله به دست خواهد آمد .برای
 H=Dداریم:
𝐻𝑘
0

𝜑11
1
0
[ = ] × [𝜑12 ] = 0 ⇒ 𝜑1
]
𝐻2
𝜑13
𝐻−1.16/
𝑘[𝐻 2 ] − 𝑚 [ ] 𝜔1 2
6

0
2𝑘 − 𝑚𝜔1 2

2𝑘 − 𝑚𝜔1 2
0
[

0

𝐻𝑘
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در معادله باال  𝜑11در واقع مقدار تغییرمکان مودال افقی برای مود اول ارتعاش است .به همین
صورت بردارهای  𝜑2و  𝜑3هم محاسبه خواهند شد.
1
0
0
[ = 𝜑2 = [1], 𝜑3
]
𝐻−1.16/
0
در حل این مسئله فقط حرکات صلب سیستم مورد توجه بود و انعطافپذیری دیوارههای سازه
مورد نظر نبود .در عمل برای مخازن بلند و همچنین مخازن فوالدی بلند و متوسط درنظرگیری
انعطافپذیری دیواره الزم است.
مسئله ( :)4-13مخزن هوایی نشان دادهشده در شکل زیر بر روی یک شفت توخالی بتن مسلح
به ارتفاع  51متر واقع شده است .بتن و فوالد مورد استفاده از نوع  M20و  Fe415و محل قرارگیری
مخزن از جنس خاک سخت در منطقه لرزهای نوع  Vاست .همچنین وزن مخصوص بتن 25

 kN/m3است .مطلوب است تحلیل لرزهای این مخزن در حالت پر و خالی.
(توجه :این مسئله به همراه چندین مسئله دیگر در راهنمای تحلیل لرزهای تانکهای هوایی به
شماره  EQ-08بر اساس آییننامه کشور هندوستان حل شده است).

اندرکنش خاک -سازه -سیال | 371


معلومات اولیه:
جدول( :)2-13اندازه اجزاء مختلف مخزن

اجزاء

اندازه )(mm

ضخامت کالهک باالیی

578

تیر حلقوی باالیی

988718

ضخامت دیوار استوانهای

788

تیر حلقوی پایینی

988188

تیر حلقوی دایرهای

188988

ضخامت کالهک پایینی

788

ضخامت کالهک مخروطی

718

ضخامت شفت

518
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جدول( :)4-13وزن اجزاء مختلف مخزن

اجزاء
کالهک باالیی

محاسبات
r1=[((8.8/2)2/1.69)+1.69]/2=6.57

شعاع کالهک

وزن
209.3

)W= 26.571.69(0.1225

تیر حلقوی

(8.6+0.25)0.250.325

52.1

باالیی
8.80.2425

دیوار استوانه-

552.9

ای
تیر حلقوی

(8.6+0.5)0.50.325

107.2

پایینی
6.280.50.625

تیر حلقوی

148

دایرهای
شعاع کالهک

کالهک پایینی

185.6

r2=[((6.28/2)2/1.40)+1.40]/2=4.22
)W= 24.221.40(0.2025

کالهک

طول مخروط

Lc=(1.652+1.412)1/2=2.17

321.3

مخروطی

W= ((8.8+6.28)/2)2.170.2525

شفت

6.280.1516.425

1213

آب

[(8.623.7/4)+1.5(8.62+5.632+(8.65.63))/12(1.32(34.22-1.5)/3)]9.81

2508
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در حل این مثال فرضیات زیر منظور شده است:
 .5از وزن پوشش سقف مخزن صرفنظر شده است.
 .7در تحلیل لرزهای هیچ بار زندهای در سقف مخزن در نظر گرفته نشده است.
 .9اثر آب مخزن به صورت بار مرده در نظر گرفته شده است.
 .4در تحلیل لرزهای ارتفاع خالی مخزن در محاسبه عمق آب لحاظ نشده است.
 .1مطابق جدول( )9-54خواهیم داشت:
𝑁𝑘  = 1576 + 1213⁄3 = 1980وزن مخزن  +یک سوم وزن پایه
نکته :درنظرگیری یک سوم وزن پایه با توجه به نظر آییننامه هندوستان بوده است .در سایر
آییننامهها این ضریب ممکن است مقدار دیگری داشته باشد.


محاسبه مرکز جرم مخزن خالی ):(CG

ارتفاع مرکز جرم مخزن خالی نسبت به باالی تیر حلقوی دایرهای:
= 2.88

])[(209.3×722)+(52.1×5.9)+(552.9×3.8)+(107.2×1.65)+(321.3×1)+(185.6×0.92)+(148×0.3
1576

=
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شکل( :)51-54جزئیات مخزن

با توجه به این که ارتفاع پایه نسبت به سطح پی  56متر است ،ارتفاع مرکز جرم مخزن خالی از
باالی پی hcg=17+2.88=19.88 m ،است.
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شکل( :)59-4جزئیات هندسه مخزن


پارامترهای مدل جرم و فنر:
𝑁𝑘  = 2508وزن کل آب
= 255.66 𝑚3

2508
9.81

= حجم آب

𝑔𝑘  , m = 255658جرم آب
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𝑚  , D = 8.6قطر داخلی مخزن
برای محاسبه پارامترهای مدل جرم و فنر ،یک مخزن معادل دایرهای با همان حجم و قطر معادل
قطر مخزن در سطح باالی سیال فرض میشود .ارتفاع معادل این مخزن به صورت زیر حساب
میشود.
2

2

𝑚 π(𝐷⁄2) ℎ = 255.66 ⟹ ℎ = 255.66⁄[𝜋 × (8.6⁄2) ] = 4.4
ℎ⁄𝐷 = 4.4⁄8.6 = 0.51

برای مقدار  h/Dبه دست آمده داریم:
𝑚𝑖⁄
;𝑚 = 0.55
𝑔𝑘 𝑚𝑖 = 0.55 × 255658 = 140612
𝑚𝑐⁄
;𝑚 = 0.43
𝑔𝑘 𝑚𝑐 = 0.43 × 255658 = 109933
ℎ𝑖∗⁄
ℎ𝑖⁄
∗
𝑚 ℎ = 0.375; ℎ𝑖 = 0.375 × 4.4 = 1.65
𝑚 ℎ = 0.78; ℎ𝑖 = 0.78 × 4.4 = 3.43

ℎ𝑐⁄
𝑚 ℎ = 0.61; ℎ𝑐 = 0.61 × 4.4 = 2.68
ℎ𝑐∗⁄
∗
𝑚 ℎ = 0.78; ℎ𝑐 = 0.78 × 4.4 = 3.43
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باید توجه داشت حدود  %11سیال در مود ثابت 5شرکت میکند در حالی که  %49آن در مود
چرخشی 7شرکت دارد .مجموع جرم ثابت و چرخشی حدود  %7کمتر از جرم کل سیال است.
𝑔𝑘  = (1576 + 1213⁄3) × (1000⁄9.81) = 201869جرم مخزن خالی  1⁄3 +جرم پایه


سختی جانبی پایه:

در این جا شفت پایه به عنوان یک طره به طول  59/4متر در نظر گرفته میشود که همان ارتفاع
شفت از باالی پی تا زیر تیر حلقوی دایرهای است.
 , 𝐾𝑠 = 3𝐸𝐼⁄𝐿3سختی جانبی
𝐸 = 5000√𝑓𝑐𝑘 = 5000√20 = 22360 𝑘𝑁⁄ 2
𝑚
= 14.59 𝑚4

) 𝜋(6.434 −6.134
64

=𝐼

𝑚𝐾𝑠 = (3 × 22360 × 14.59)⁄16.43 = 2.22 × 108 𝑁⁄

در این مثال فقط اثر خمش در محاسبه سختی در نظر گرفته شده است .اگر قرار باشد اثر برش
هم دیده شود باید از معادله زیر استفاده گردد.
1
𝐿3
𝐿
+
𝐺𝐴 3𝐸𝐼 𝜅

= 𝑠𝐾

5- Impalsive
7- Convective
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که در آن  ،Aسطح مقطع برشی ،G ،مدول برشی و  𝜅 ضریب شکل است.


محاسبه پریود:

پریود مود ثابت:
𝑐𝑒𝑠 = 0.25

𝑐𝑚𝑚𝑖 +
𝑠𝐾

140612+201869
2.2×108

√𝜋= 2

√𝑇𝑖 = 2π

پریود مود چرخشی:
𝑐𝑒𝑠 = 3.14

𝐷
𝑔

8.6
9.81

√𝑇𝑐 = 𝐶𝑐 √ = 3.35

ℎ⁄𝐷 = 0.51 , 𝐶𝑐 = 3.35

گرچه شکل رابطه مورد استفاده در باال اندکی با رابطه ( )6-54متفاوت است ،ولی پزیود حاصل
از هر دو رابطه یکی است.


ضریب لرزهای افقی طراحی:

ضریب لرزهای افقی طراحی مود ثابت
𝑆

𝐼𝑍

= 𝑖) (𝐴ℎ
)𝑎 (
𝑔 𝑅2

𝑖

با فرض  I=1.5و  Z=0.24و  R=1.8و با توجه به این که  ، Ti= 0.25 secخاک منطقه از نوع
سخت و با فرض میرایی  %1داریم ):(IS,1893
𝑆

( 𝑔𝑎 ) = 2.5
𝑖
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2.5 = 0.25

0.24 1.5
×
2 1.8

= 𝑖) (𝐴ℎ

ضریب لرزهای افقی طراحی مود چرخشی
𝑆

𝐼𝑍

= 𝑐) (𝐴ℎ
)𝑎 (
𝑔 𝑅2

𝑐

مطابق حالت قبل و این بار با فرض میرایی نیم درصد داریم:
𝑆
𝑐 𝑔

( 𝑎 ) = 1.75 × 0.318 = 0.56
𝑆

ضریب  5/61برای تبدیل مقدار )𝑎𝑔 ( برای میرایی  %1به مقدار آن برای میرایی نیم درصد
𝑐

استفاده شده است.
0.56 = 0.06


0.24 1.5
×
2 1.8

= 𝑐) (𝐴ℎ

برش پایه:

برش پایه در پایین تکیهگاه در مود ثابت
𝑁𝑘 𝑉𝑖 = (𝐴ℎ )𝑖 (𝑚𝑖 + 𝑚𝑠 )𝑔 = 0.25 × (140612 + 201869) × 9.81 = 840

برش پایه در پایین تکیهگاه در مود چرخشی:
𝑁𝑘 𝑉𝑐 = (𝐴ℎ )𝑐 𝑚𝑐 𝑔 = 0.06 × 109933 × 9.81 = 65

برش پایه کل در پایین تکیهگاه:
𝑁𝑘 𝑉 = √𝑉𝑖2 + 𝑉𝑐2 = √8402 + 652 = 843
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قابل توجه است که برش پایه کل حدود  %53وزن کل سازه ) (4488 kNاست.


لنگر پایه:

لنگر واژگونی در کف تکیهگاه برای مود ثابت
= 𝑔] 𝑔𝑐𝑀𝑖∗ = (𝐴ℎ )𝑖 [𝑚𝑖 (ℎ𝑖∗ + ℎ𝑠 )𝑚𝑠 ℎ
𝑚 0.25[140612 × (3.43 + 17) + 201869 × 19.88] × 9.81 = 16888 𝑘𝑁.

لنگر واژگونی در کف تکیهگاه برای مود چرخشی:
𝑚 𝑀𝑐∗ = (𝐴ℎ )𝑐 𝑚𝑐 (ℎ𝑐∗ + ℎ𝑠 )𝑔 = 0.06 × 109933 × (3.43 + 17) × 9.81 = 1322 𝑘𝑁.

لنگر واژگونی کل:
2

2

𝑚 𝑀∗ = √𝑀𝑖∗ + 𝑀𝑐∗ = √168882 + 13222 = 16940 𝑘𝑁.


حداکثر ارتفاع موج متالطم:
𝑚 𝑑𝑚𝑎𝑥 = (𝐴ℎ )𝑐 𝑅𝐷⁄2 = 0.06 × 1.8 × 8.6⁄2 = 0.46

مقدار فوق کمتر از ارتفاع خالی مخزن است.


تحلیل مخزن در شرایط بدون سیال:

در این حالت مخزن به صورت یک سیستم یک درجه آزادی در نظر گرفته میشود.
𝑔𝑘  = 201869جرم مخزن خالی  1⁄3 +جرم پایه
𝑚𝐾𝑠 = 2.22 × 108 𝑁⁄

اندرکنش خاک -سازه -سیال | 331


پریود:
𝑚

201869

𝑐𝑒𝑠 𝑇𝑖 = 2π√ 𝐾 𝑠 = 2𝜋√2.2×108 = 0.19
𝑠

الزم به ذکر است که مخزن خالی مود ارتعاشی چرخشی ندارد.


ضریب لرزهای افقی طراحی:
𝑆

𝐼𝑍

= 𝑖) (𝐴ℎ
)𝑎 (
𝑔 𝑅2

𝑖

با فرض  I=1.5Z=0.24,,R=1.8و با توجه به این که  ، Ti=0.19 secخاک منطقه از نوع سخت
و با فرض میرایی  %1داریم ):(IS,1893
𝑆

( 𝑔𝑎 ) = 2.5
𝑖

2.5 = 0.25

0.24 1.5
×
2 1.8

= 𝑖) (𝐴ℎ

برش پایه:
𝑁𝑘 𝑉 = 𝑉𝑖 = (𝐴ℎ )𝑖 (𝑚𝑠 )𝑔 = 0.25 × (201869) × 9.81 = 495

لنگر پایه:
𝑚 M ∗ = (𝐴ℎ )𝑖 𝑚𝑠 ℎ𝑐𝑔 𝑔 = 0.25 × 201869 × 19.88 × 9.81 = 9842 𝑘𝑁.

در این مخزن با توجه به این که مقدار برش پایه برای مخزن پر بیش از مقدار آن برای مخزن
خالی است ،الزم است طراحی مخزن برای حالت پر انجام شود .همچنین این مسئله در مورد لنگر
پایه نیز صدق میکند.
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مسائل حل نشده فصل چهاردهم:
 .5برای مخزن روزمینی آب،
به قطر  58و ارتفاع  0متر
که با ورق فلزی از فوالد
 AIIIبه ضخامت 518
میلیمتر

ساخته

شده

است ،فرکانس سیال ثابت
را با استفاده از مدل دو
جرمی هاسنر محاسبه
کنید .فرض کنید مخزن به
انضمام تیرهای حلقوی
پیرامون آن در مجموع
 588تن وزن دارند.

 -5فرکانس سیال ثابت و چرخشی در مخزن مسئله قبل را با استفاده از آییننامه اروپا محاسبه
کنید .نتیجه را با حل هاسنر مقایسه کنید.
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 -7اگر مخزن مسئله یک بر روی یک پایه
فلزی به ارتفاع  51متر قرار گرفته باشد،
دوباره فرکانس سیال ثابت و چرخشی
در مخزن را محاسبه کنید .قرارگیری
مخزن در ارتفاع چه تغییری در فرکانس
ارتعاش آن ایجاد کرده است؟ فرض
کنید سختی جانبی پایه معادل 1×580
نیوتن بر متر است .فرض کنید که پایه
این مخزن  68تن وزن دارد.

 -9اگر مخزن مسئله  9در تهران قرار گرفته باشد ،برش پایه را بر اساس آییننامه  7088زلزله ایران
برای این سازه محاسبه کنید .برای نسبت میرایی عدد  1درصد را منظور کنید.
 -4اگر مخزن مسئله قبل بر روی خاک نوع  9قرار گرفته باشد ،تغییر در برش پایه با درنظرگیری
اندرکنش خاک و سازه را محاسبه کنید.
 -1مسئله  9را با فرض خالی بودن مخزن دوباره حل کنید و نتایج را با حل در حالت مخزن پُر
که در مائل قبل مورد نظر بوده است ،مقایسه کنید.
 -9تحقیق کنید که ارتعاش بخش چرخشی سیال داخل مخزن در چه شرایطی موجب تغییر چشم-
گیری در برش پایه خواهد شد.
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 -5حسین زاده ،نقدعلی و فریبرز ناطقی الهی؛ ( ،)5909مطالعه تجربی آثار اندرکنش
خاک–سازه در پاسخ لرزهای ساختمانها و توصیههای آییننامهای ،مجموعه مقاالت
مرکز عمران ایران.

 -7رضایی پژند ،محمد و مویدیان ،محمد ( ،)5909تحلیل لرزهای سازهها ،انتشارات آستان
قدس رضوی (شرکت بهنشر).
 -9عرفانی ،عمید ،قنبری ،علی و معصومی ،علی ( ،)5331مجله زمین شناسی مهندسی.
شماره  ،58ویژه نامه همایش لرزه خیزی و مهندسی زلزله استان البرز .صفحات 581
تا .574

 -4نشریه  ،)5937( 974راهنمای تحلیل و طراحی لرز ه ای سدهای خاکی و سنگریز
(نشریه  .)974سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 -1نعیم ،فرزاد ( .)5964مرجع طرح سازهها در برابر زلزله ترجمه رضا اوشک سرائی.
انتشارات دانشگاه گیالن.
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acceleration spectrum
pseudo acceleration spectrum
accelerogram
amplification factor
arias intensity
bedrock motion

طیف شتاب
طیف شبه شتاب
شتاب نگار
ضریب تشدید
شدت آریاس
حرکت سنگ بستر

body wave

موج حجمی

coherence function

تابع انسجام

cone model
D’Alambert’s principle
damage index
damped frequency
damping
damping ratio

مدل مخروط
اصل دی آالمبرت
شاخص تخریب
فرکانس میرا شده
میرایی
نسبت میرایی

degrees of freedom

درجات آزادی

design earthquakes

زلزله طرح

design response spectrum
deterministic hazard analysis

طیف پاسخ طرح
تحلیل خطر قطعی

direct method

روش مستقیم

discretization

مجزا سازی
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discrete parameters model
Duhamel integral
duration
earthquake

مدل پارامترهای مجزا
انتگرال دیوهامل
)دوره (مدت تداوم زلزله
زلزله

earthquake ground motion

حرکت لرزهای زمین

earthquake resistant design

طراحی مقاوم لرزهای

earthquake wave
eigen values
eigen vectors
elastic limit

موج لرزهای
مقادیر مشخصه
بردارهای مشخصه
حد االستیک

elasto plastic system

سیستم االستوپالستیک

equations of motion

معادله حرکت

equivalent lateral load analysis
equivalent spring
equivalent spring-dashpot analysis
failure surface
fault
active fault
dip slip fault
earthquake fault

تحلیل بار جانبی معادل
فنر معادل
روش فنر و میراگر معادل
سطح شکست
گسل
گسل فعال
گسل شیب لغز
گسل لرزهای
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reverse fault
strike slip fault
finite element method
fluid- structure interaction
focal depth

گسل معکوس
گسل امتداد لغز
روش المان محدود
اندرکنش سیال و سازه
عمق کانونی

Fourier amplitude spectrum

طیف دامنه فوریه

free field motion

حرکت میدان آزاد

frequency content

محتوای فرکانسی

frequency domain analysis

تحلیل دامنه فرکانسی

fundamental time period

پریود اساسی

generalized coordinates

مختصات کلی

ground motion
ground response analysis
harmonic horizontal motion

حرکت زمین
تحلیل پاسخ زمین
حرکت افقی هارمونیک

hysteresis loop

حلقه هیسترزیس

hysteretic behavior

رفتار هیسترتیک

impedance function

تابع امپدانس

impedance matrix
inelastic earthquake analysis
inertial force

ماتریس امپدانس
تحلیل لرزه ای غیر االستیک
نیروی اینرسی
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inertial interaction
kinematic interaction
lifeline
local site effect
log normal distribution
magnitude
mass matrix
mass participation factor
material damping
material non linearity
maximum probable earthquake
mean value
modal peak response
mode shapes
mode superposition method
MTM model
multi degrees of freedom
natural frequency
non linear time history analysis
numerical integration

اندرکنش اینرسی دار
اندرکنش سینماتیک
شریان حیاتی
اثر ساختگاه
توزیع لوگ نرمال
بزرگی
ماتریس جرم
ضریب مشارکت جرمی
میرایی مصالح
مصالح غیر خطی
ماکزیمم زلزله محتمل
مقدار میانگین
پاسخ حداکثر مودال
شکل مود
روش جمع آثار مودها
) (مدل دُم میمونMTM مدل
چند درجه آزادی
فرکانس طبیعی
تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی
انتگرال گیری عددی
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one dimensional
analysis
peak acceleration

ground

response

peak displacement
peak velocity
power spectral density function
predominant period
probabilistic hazard analysis
probabilistic risk analysis
probability of failure
pseudo velocity spectrum
push over analysis
radiation damping
random variable
Rayleigh damping
Rayleigh wave
Rayleigh’s method
recurrence law

تحلیل پاسخ یک بعدی زمین
شتاب حداکثر
جابجایی حداکثر
سرعت حداکثر
تابع چگالی طیفی توان
پریود غالب
تحلیل خطر احتماالتی
تحلیل ریسک احتماالتی
احتمال شکست
طیف شبه سرعت
میرایی تشعشعی
متغیر تصادفی
میرایی رایلی
موج رایلی
روش رایلی
قانون بازگشت

reflection of wave

انعکاس موج

refraction of wave

انکسار موج

relaxation time

دوره استراحت
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resonance
response spectrum
response spectrum analysis
rigid body

پاسخ
طیف پاسخ
تحلیل طیف پاسخ
حجم صلب

rock out cropping motion
SDOF system
seismic analysis of buried pipelines
seismic coefficient method
seismic hazard analysis
seismicity
seismograph

سیستم یک درجه آزادی
تحلیل لرزه ای خطوط لوله مدفون
روش ضریب لرزه ای
تحلیل خطر لرزه ای
حالت ارتعاش
لرزه نگار

seismology

لرزه شناسی

shear modulus

مدول برشی

site effect

اثر ساختگاه

soil- pile interaction

اندرکنش خاک و شمع

soil- structure interaction

اندرکنش خاک و سازه

spatially varying ground motion
stiffness matrix

تحریک غیر یکنواخت زمین
ماتریس سختی

strong ground motion

حرکت لرزه ای قوی

substructure method of analysis

روش تحلیل زیرسازه
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support excitation

تحریک تکیه گاهی

surface wave

موج سطحی

surface wave magnitude

بزرگی موج سطحی

three component ground motion
three dimensional ground response
analysis
time history analysis
two component ground motion
two dimensional ground
analysis
underground structure
velocity
velocity spectrum
viscoelastic damper
viscous damper
wave passage effect
wave propagation

حرکت سه مؤلفه ای زمین
تحلیل سه بعدی پاسخ زمین
تحلیل تاریخچه زمانی
حرکت دو مؤلفه ای زمین

response

تحلیل دو بعدی پاسخ زمین
سازه زیرزمینی
سرعت
طیف سرعت
میراگر ویسکواالستیک
میراگر ویسکوز
اثر عبور موج
انتشار موج

yield strain

کرنش تسلیم

yield stress

تنش تسلیم

yielding
uniform ground motion

تسلیم
تحریک یکنواخت زمین

