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چکیده
حرکات لرزهای ثبت شده در مناطق نزدیک گسل که جهت گسیختگی گسل به سمت آنها میباشد با حرکات مشاهده شده در مناطق دور از
گسل بسیار متفاوت هستند .در این تحقیق برای مقایسه اثر زلزلههای حوزه نزدیک و زلزلههای حوزه دور بر روی یک سیستم خاک ،گروه
شمع و سازه از مدلسازی به روش اجزاء محدود استفاده شده ،و امکان رفتار غیرخطی برای سازه در مدلسازی لحاظ شده است .جهت
مدلسازی خاک دانهای(ماسه) از مدل هایپوپالستیک  Von Wolffersdorffبا در نظر گرفتن مفهوم کرنش بیندانهای استفاده شده است5 .
رکورد زلزله حوزه نزدیک و  5رکورد زلزله حوزه دور ،که روی سنگ سخت ثبت شدهاند ،به مدل اعمال شدهاند .نتایج نشان میدهند که با
عبور امواج زلزله از خاک ،زمان تناوب اصلی الیه خاک در اثر تغییرشکلهای غیرخطی افزایش مییابد .همچنین در زلزلههای حوزه نزدیک به
دلیل حرکات پالس-شکل زمین ،یک پالس تغییرمکان در شمع ایجاد میشود .درصورتیکه در زلزلههای حوزه دور به دلیل توزیع یکنواختتر
انرژی در طول مدت زلزله ،ماهیت پاسخ تغییرمکان شمع متفاوت است .در زلزلههای حوزه نزدیک به ازای یک  PGA1ثابت مقادیر
تغییرمکان نسبی شمع با مقادیر PGV2و همچنین  PGD3رکوردها دارای همبستگی مثبت میباشند ،ولی در هنگام اعمال زلزلههای حوزه
دور این همبستگی دیده نمیشود.
کلمات کلیدی :زلزله حوزه نزدیک ،زلزله حوزه دور ،اندرکنش خاک-شمع-سازه ،هایپوپالستیسیته ،روش اجزاء محدود
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Abstract

Ground motions recorded in near-fault sites, where the rupture propagates toward the site, are significantly
different from those observed in far-fault regions. In this research, finite element modeling is used to compare the
effects of near- and far-fault ground motions on a system consisting of soil, pile group and structure, considering
the possibility of non-linear behavior for the structure. The Von Wolffersdorff hypoplastic model with intergranular
strain concept is applied for modeling of granular soil (sand). Five fault-normal near-fault ground motion records
and five far-fault ground motion records, recorded on rock, are applied to the model. The results show that when
seismic waves pass through the soil layer, the fundamental period of the soil layer lengthens, due to non-linear
deformations. Also, in near-fault pulse-like ground motions a displacement pulse is generated in the pile response.
Whereas, in the far-fault ground motions, due to the more uniform distribution of energy during the record, such
pulse-like displacements are not observed in the pile response. Based on the obtained results, for a constant PGA,
there are positive correlations between the values of maximum pile displacement, and PGD and PGV values of
near-fault ground motion records. But such correlations are not observed in the case of far-fault ground motions.

Keywords: Near-fault ground motions, Far-fault ground motions, Soil-pile-structure interaction, Hypoplasticity,
Finite element method

 -1مقدمه
رکوردهای زلزلههای حوزه نزدیک بهشدت به مکانیزم و جهت گسلش وابسته هستند .این نوع رکوردها دارای ویژگیهایی مانند دامنه بزرگ و
زمان تناوب بلند ،نسبتهای  PGV/PGAو  PGD/PGAباال ،شکل طیف پاسخ غیرعادی و وجود قسمت عمده انرژی در یک یا چند پالس
میباشند[ .]1اثر زلزلههای حوزه نزدیک بر روی رفتار لرزهای سازهها تاکنون موضوع تحقیقات بسیاری بوده است .زلزلههای اخیر مانند

Loma

) Kobe (1995) ،Northridge (1994) ،Prieta (1989و ) ChiChi (1999ویژگیهای منحصربهفرد زلزلههای مناطق نزدیک گسل را بیشتر نشان
دادهاند .حرکات لرزهای که در مناطق حوزه نزدیک و در جهت گسیختگی گسل ثبت میشوند با حرکات مشاهده شده در مناطق دور از گسل
بسیار متفاوت هستند[ .]2معموالً فاصلهی کمتر از  25کیلومتر از محل گسیختگی و کانون زلزله ،برای ثبت نگاشتهای حوزه نزدیک در نظر
گرفته میشود[ .]5-2بیشترین اثر تخریبی زلزلههای حوزه نزدیک مربوط به پالسهای موجود در تاریخچه زمانی سرعت حرکت زمین
میباشد .از مهمترین ویژگیهای زلزلههای حوزه نزدیک میتوان به اثرات جهتداری 1و حرکت پرتابی 2اشاره کرد[ .]9بهطورکلی ،پالس
سرعت ناشی از جهتداری پیشرونده بهصورت دوطرفه و پالس سرعت ناشی از حرکت پرتابی بهصورت یکطرفه میباشد .این پالسهای
سرعت دوطرفه که در مؤلفه عمود بر گسل زلزلههای حوزه نزدیک مشاهده میشوند مخربتر از پالسهای یکطرفه ناشی از حرکت پرتابی
میباشند[ .]7جهتداری شامل جهتداری پیشرونده و پسرونده است .مطالعات انجامشده توسط محققین نشان میدهد که جهتداری
پیشرونده مهمترین عامل خرابی در سازهها تحت اثر زلزلههای نزدیک گسل است[ .]7 ،9همچنین در تحقیقات دیگر مشخص شده است که
پالسهای زمان تناوب بلند ناشی از زلزلههای حوزه نزدیک بر روی سازههای بلند نسبت به سازههای کوتاه ،تأثیر بیشتری دارند[.]١ ،9
در بررسی اثرات زلزله بر روی سازههای متکی بر شمع ،در نظر گرفتن اندرکنش خاک-شمع-سازه از مهمترین موضوعات میباشد .در حالت
کلی اندرکنش خاک-شمع-سازه شامل دو نوع اندرکنش سینماتیکی 3و اینرسیال ۴است .زمانی که اثر روسازه 5در مدلسازی در نظر گرفته
میشود ،ممکن است حرکات پی با حرکات سطح آزاد 9زمین متفاوت باشند .این تفاوت به دلیل مکانیزم اندرکنش سینماتیکی است .همچنین
حرکات ایجاد شده در پی به دلیل اندرکنش سینماتیکی ،باعث ارتعاش سازه می شوند .این ارتعاش باعث ایجاد نیروی اینرسی و لنگر در پی
شده ،و پی و خاک اطراف آن را تحت یک بار دینامیکی اضافی قرار میدهد .این اثر بهعنوان اندرکنش اینرسیال شناخته میشود [ .]15بهرغم
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عبور امواج زلزله در طول دهها کیلومتر از اعماق زمین ،اغلب الیه خاک با عمق حدود  155متر ،نقش مهمی را در تعیین مشخصات حرکت
سطح زمین ایفا میکند .همچنین محتوای فرکانسی رکورد زلزله بهوسیله شرایط محلی ساختگاه تحت تأثیر قرار میگیرد Seed .و
همکاران( )1١79نشان دادند که الیههای خاک نرم و عمیق حرکات با زمان تناوب بلندتر ایجاد میکنند[ .]11همچنین اندرکنش خاک-شمع-
سازه جابجایی پی را افزایش میدهد .برهمیناساس ،اثر اندرکنش خاک-شمع-سازه باید برای سازههایی با زمان تناوب باال مانند ساختمانهای
بلند و الغر در نظر گرفته شود[ .]12تاکنون محققین زیادی اثر اندرکنش خاک-شمع-سازه را بررسی کردهاند Bentley .و همکاران()2555
مطالعهای را روی اثرات اندرکنش سینماتیکی بر روی تحریک ورودی در سطح پی انجام دادند .در این تحقیق عوامل مختلفی نظیر جداشدگی
شمع و خاک ،پالستیسیته خاک و انتشار سهبعدی امواج در نظر گرفته شدهاند[ Anandarajah .]13و همکاران( )2551یک مدل ساده المان
محدود برای آنالیز اندرکنش خاک و شمع ارائه کردند .این مدل توانایی توصیف رفتار تنش-کرنش ماسه روانگرا را دارد[ Maheshwari .]1۴و
همکاران( )255۴در یک تحلیل سه بعدی اثر پالستیسیته و جداشدگی شمع و خاک بر روی پاسخ دینامیکی تک شمع و گروه شمع را مطالعه
کردند[ Chau .]15و همکاران( )255١اندرکنش خاک-شمع-سازه را با استفاده از آزمایش میز لرزه و مدلسازی عددی بررسی کردند[.]19
 Maheshwariو همکاران( )2511یک مطالعه پارامتری روی اثر اندرکنش خاک-شمع-سازه انجام دادند .طبق نظر آنها رفتار غیرخطی خاک
نقش مهمی بر رفتار لرزهای سیستم خاک-شمع-سازهایفا میکند[ Hokmabadi .]17و همکاران( )251۴اثر اندرکنش خاک –شمع-سازه را
روی رفتار سازههای نیمهبلند بررسی کردند .در تحقیق آنها اثر پیهای سطحی و عمیق بر روی رفتار لرزهای سازه ،با استفاده از آزمایش میز
لرزه و مدلسازی عددی بررسی شده است[.]19
در بررسی اندرکنش خاک-شمع-سازه شرایط ساختگاه (تأثیر رفتار خاک) باید بهصورت دقیق در نظر گرفته شود .مدلهای

هایپوپالستیک1

نوعی از مدلهای رفتاری غیرخطی هستند که برای بررسی رفتار مصالح دانهای به وجود آمدهاند .ویژگی بارز مدلهای هایپوپالستیک سادگی
آنها است .این مدلها بهعنوان مدلهای با تغییرهای غیرارتجاعی شناخته میشوند و از هیچیک از مفاهیم اضافی مانند سطح تسلیم 2و یا
پتانسیل پالستیک 3استفاده نمیکنند[ .]1١بااینوجود ،در اکثر آنها تنشهای سیکلی کوچک باعث ایجاد تغییرهای اضافی تجمعی تحت
سیکلهای کم دامنه تنش میشوند .جهت رفع این کمبود ،مفهوم کرنش بیندانهای ۴توسط  Niemunisو  )1١١7( Herleمعرفی شد[ .]25در
این تحقیق از مدل هایپوپالستیک معرفیشده توسط ) Von Wolffersdorff (1996با در نظر گرفتن مفهوم کرنش بیندانهای برای مدلسازی
خاک دانهای (ماسه) استفاده شده است[.]21 ،25
این مدل به علت در نظر گرفتن نرخ تغییرات تنش براساس مقادیر تنش ،تخلخل و نرخ تغییرات کرنش ،و همچنین استفاده از مفهوم کرنش
بیندانهای رفتار خاکهای دانهای را بهصورت واقعیتری در نظر میگیرد .هدف از این تحقیق مقایسه اثر زلزلههای حوزه نزدیک و زلزلههای
حوزه دور بر پاسخ لرزهای یک سیستم خاک-شمع-سازه با استفاده از مدل هایپوپالستیک شرح داده شده در فوق میباشد .به این منظور،
اثرات ویژگیهای زلزلههای حوزه نزدیک شامل اثر پالس و اثر  PGV ،PGAو  PGDروی پاسخ سیستم بررسی و با اثرات زلزلههای حوزه
دور مقایسه میشوند .نتایج بهدست آمده نشان میدهند که در زلزلههای حوزه نزدیک به ازای یک  PGAثابت مقادیر تغییرمکان نسبی شمع با
مقادیر PGVو همچنین PGDرکوردها دارای همبستگی مثبت میباشند ،ولی در هنگام اعمال زلزلههای حوزه دور این همبستگی دیده
نمیشود .با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-شمع-سازه شتاب سطح خاک در محل سازه شدیدتر از شتاب سطح آزاد خاک است .در زلزلههای
حوزه نزدیک حرکات ناگهانی پالسگونه باعث ایجاد برش پایه بسیار زیادی در سازه شده و سازه بهشدت وارد محدود رفتار غیرخطی
میشود و تغییرشکل پسماند بیشتری نسبت به زلزلههای حوزه دور در آن ایجاد میشود.

1

Hypoplastic
Yield surface
3
Plastic potential
4
Intergranular strain
2

سال دوم ،شماره  ،4زمستان 4934

111

انجمن مهندسی سازه ایران

نشریه علمی  -پژوهشی «مهندسی سازه و ساخت»
 -2تئوری هایپوپالستیسیته جهت مدلسازی مصالح دانهای

مدلهای هایپوپالستیک نوعی از مدلهای رفتاری غیرخطی هستند که برای بررسی رفتار مصالح دانهای بهوجود آمدهاند .قوانین رفتاری
هایپوپالستیک نرخ تغییرات تنش را بهصورت تابعی از تنش ،نرخ تغییرات کرنش و نسبت تخلخل شرح میدهند[.]2۴-22
حالت کلی مدل هایپوپالستیک  Von Wolffersdorffبهصورت زیر است:

) T  F (T , e , D

()1

که در آن  Tنرخ تغییرات تنش T ،تانسور تنش کوشی e ،1نسبت تخلخل و  Dتانسور نرخ کرنش است .این مدل هایپوپالستیک شامل سه
تابع حدی نسبت تخلخل بهعنوان تابع فشار متوسط اسکلت خاک(  ) p sاست e i .نسبت تخلخل در سستترین حالت ممکن e d ،نسبت
تخلخل در بیشینه تراکم و  ecنسبت تخلخل در حالت بحرانی است .طبق نظر  )1١١9( Bauerاین حدود نسبت تخلخل با افزایش p s

کاهش مییابند و زمانی که  p sبه سمت صفر میل میکند ،یعنی فشار متوسط اسکلت خاک از بین میرود ،به مقادیر حدی خود
یعنی  ec 0 ، e i 0و  ed 0میرسند[.]25
بهطورمعمول تأثیر سطح تنش روی مشخصات خاک(افزایش در سطح تنش منجر به کاهش زاویه اتساع و افزایش سختی میشود) در مدل
هایپوپالستیسیته بهوسیله فاکتور باروتروپی ) f b ( 2در نظر گرفته میشود .عالوه بر آن تأثیر دانسیته بهوسیله فاکتورهای پیکنوتروپی 3یعنی

 fdو fe

مشخص میشود .برای  ed  e  ecفاکتور  f dمقدار زاویه اصطکاک حداکثر و همچنین اتساع خاک مرتبط با آن را کنترل

میکند .فاکتور  f eاثر نسبت تخلخل را روی افزایش سختی کنترل میکند[.]21
در حالت کلی مدل ارائهشده توسط  Von Wolffersdorffشامل  9پارامتر میباشد .درصورتیکه نرخ تنش و نرخ تغییرشکل حجمی برابر با
صفر باشند ،حالت بحرانی در طول برش یکنواخت حاصل خواهد شد[ .]29زاویه اصطکاک داخلی بحرانی (  ) cرا میتوان با استفاده از

نتایج آزمایش برش مستقیم یا آزمایش سه محوری به دست آورد hs .نشان دهنده سختی دانهای مصالح ،و توان  nبیانگر حساسیت فشاری
اسکلت دانهها میباشد .برای به دست آوردن  hsو  ، nباید یک آزمایش تراکم با نمونه اولیه بسیار سست انجام گردد ولی در عمل یک
آزمایش ادومتر انجام میشود .توان  انتقال بین حالت پیک و حالت بحرانی را تشریح میکند ،و توان  نشاندهندهی تغییرات سختی در

یک چگالی مشخص است .اگر  eکوچکتر از ei

باشد (یعنی خاک متراکم باشد) توان  نقش مهمی ایفا میکند.

مدل هایپوپالستیک  ]25 ،23 ،21[ Von Wolffersdorffدر محدوده تنشهای سیکلی کوچک کارایی ندارد .نقص آن در نظر گرفتن
تغییرشکلهای تجمعیِ اضافی است ،که به برآورد غیرواقعی تغییرشکلها منجر میشود .این مدل برای مسیر کرنش ،بهجای یک نمودار
حلقهای ۴یک نمودار دندانارهای 5پیشبینی میکند که بهعنوان رچتینگ 9نامیده میشود [ .]25طبق اندازهگیریها [27و ]29سختی خاک در
یک حالت مشخص که بهوسیلهی تنش و نسبت تخلخل تعریف میشود بهشدت به تاریخچهی تغییرشکلها و جهت نرخ کرنش وابسته است.
برای پیاده کردن مفهوم کرنش بیندانهای ،که بهمنظور رفع نقص مدل هایپوپالستیک  Von Wolffersdorffارائه شده 5 ،پارامتر موردنیاز هستند.
ضرایب  mTو  m Rضرایب افزایش سختی ناشی از تغییر جهتهای  ١5و  195درجه در مسیر کرنش میباشند .شعاع محدوده االستیک
(  ) Rبین  15-7تا  15-3متغیر است و معموالً برابر با  15-۴در نظر گرفته میشود .پارامتر   Rسیر تکاملی کرنش بیندانهای را تحت تأثیر قرار
میدهد .پارامتر  )   1 ( مقدار افت سختی را تشریح میکند .مقادیر پارامترهای کرنش بیندانهای با آزمایش سه محوری سیکلی به دست

1

Cauchy stress
Barotropy
3
Pycnotropy
4
Loop
5
Saw-tooth like
6
Ratcheting
2
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میآیند .نحوه به دست آوردن پارامترهای مدل هایپوپالستیک  Von Wolffersdorffبا درنظرگرفتن مفهوم کرنش بیندانهای و توضیحات
تکمیلی در مورد این مدل در مراجع[ ]23 ،21 ،25شرح داده شده است.

 -3مدلسازی عددی
مدل در نظر گرفته شده شامل سه بخش خاک ،شمع-کالهک و سازه میباشد .مدل بهصورت متقارن میباشد و با استفاده از شرایط تقارن فقط
نیمی از مدل در نظر گرفته شده است .ابعاد در نظر گرفته شده برای خاک ،شمع ،کالهک و سازه در جدول 1ارائهشدهاند .ابعاد مربوط به خاک
در مدل بهگونهای انتخاب شدهاند تا مرزها تحت تأثیر تنش قرار نگیرند ،بنابراین خاک در مدل از هر طرف بهاندازه  d P ( 50d Pبرابر با قطر
شمع است) و در عمق بهاندازه  l P ( 2l Pبرابر با طول شمع است) شبیهسازی شده است[ .]2١همچنین فرض شده است که سنگ بستر در
این عمق قرار گرفته باشد .برای در نظر گرفتن سازه ،از یک سازه یک درجه آزادی ،که زمان تناوب آن بدون در نظر گرفتن اثر اندرکنش برابر
با  1ثانیه و جرم معادل آن هم به مقدار  ۴5تن میباشد ،استفاده شده است .با در نظر گرفتن زمان تناوب  1ثانیه (زمان تناوب متوسط) سعی
شده تا سازهای در نظر گرفته شود که پالسهای ناشی از پدیده جهتداری پیشرونده بر روی آن تأثیرگذار باشند.
جدول  :1ابعاد در نظر گرفته شده برای خاک ،شمع ،کالهک و سازه
اجزاء مدل

طول (جهت ( )xمتر)

عرض (جهت ( )yمتر)

ارتفاع (جهت ( )zمتر)

شعاع (متر)

خاک

55

55

15

-

کالهک

۴

۴

5/75

-

سازه

-

-

1

5/5۴2

شمع

-

-

7/5

5/25

 -1-3مصالح مصرفی
برای مدلسازی خاک فرض شده است که خاک از نوع ماسه  Hochstettenمیباشد .مقادیر پارامترهای مدل هایپوپالستیک Von

 Wolffersdorffو پارامترهای کرنش بیندانهای در جدول 2ارائه شدهاند .خاک بهصورت خشک میباشد و مقدار چگالی و نسبت
تخلخل اولیه آن به ترتیب برابر  ρ =1575 kg/m3و e0=5/7در نظر گرفته شدهاند.
جدول  :2مقادیر پارامترهای مدل هایپوپالستیک  Von Wolffersdorffو پارامترهای کرنش بیندانهای []32 ,23 ,22



پارامتر

c

)hs (GPa

n

ed 0

ec 0

ei 0





R

mR

mT

r

ماسه Hochstetten

33

1/5

5/29

5/55

5/١5

1/55

5/25

1/5

5/5551

5

2

5/5

9

ماسه Toyoura

35

2/9

5/27

5/91

5/١9

1/1

5/19

1/1

5/5551

5

2

5/12

1

جدول  :9مشخصات خمیری مربوط به فوالد ST-37

جدول  :3مشخصات ارتجاعی مربوط به بتن و فوالد ST-37
پارامتر

جرم مخصوص ( ) kg m3

مدول ارتجاعی ( ) GPa

ضریب پواسون

کرنش خمیری

تنش ( ) MPa

بتن

2۴55

27/3

5/2

2

2۴5

فوالد

5/551

255

5/3

2/1400

375

شمعها و کالهک از جنس بتن هستند ،و سازه از جنس فوالد  ST-37میباشد .مشخصات ارتجاعی مربوط به بتن و فوالد در جدول3
ارائهشدهاند .همچنین رفتار سازه بهصورت غیرخطی در نظر گرفته شده است .مشخصات خمیری مربوط به فوالد در جدول ۴ارائه شدهاند.
جرم سازه به صورت متمرکز فرض و در قسمت باالی آن اعمال شده ،بنابراین در مشخصات فوالد جرم مخصوص برابر با یک مقدار کم در
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نظر گرفته شده است .میرایی اعمال شده به سازه بهصورت میرایی رایلی در نظر گرفته شده است و فرض شده که نسبت میرایی در زمان
تناوب سیستم خاک-سازه و زمان تناوب خاک برابر با  5/55باشد .با این فرض مقادیر  α=5/3١51و  β=5/55۴5بهدستآمدهاند.
بین کالهک و خاک یک فاصلهی  35سانتیمتری وجود دارد و کالهک با خاک تماس ندارد .تماس بین شمع و خاک هم بهصورت یک تماس
کلی 1در نرمافزار ]31[ABAQUSدر نظر گرفته شده و در مدلسازی امکان جداشدگی بین خاک و شمع لحاظ شده است .قانون اصاطکاک
کولماب بارای مدلسازی اصطکاک بین شمع و خاک مورداستفاده قرارگرفته ،و ضاریب اصاطکاک در مدلسازی  5/۴2فرض شده
است[.]32
 -2-3بارگذاری و شرایط مرزی
در مدلسازی از سه نوع شرط مرزی استفاده شده است .کف مدل بهعنوان سطح سنگ بستر در نظر گرفته شده و در سه جهت  y ،xو  zمقید
شده است .همچنین به دلیل اینکه از شرط تقارن استفاده شده است ،باید وسط مدل با استفاده از قیود تقارن مقید شود .برای مقید کردن
مرزهای جانبی ،بهمنظور عدم انتشار امواج زلزله در محیط خاک بعد از برخورد به مرز و ایجاد خطا ،از المانهای نیمه بینهایت 2بهعنوان مرز
جاذب استفاده شده است.
در مطالعه انجامشده توسط  )2557( Bakerمجموعهای از رکوردهای زلزلههای حوزه نزدیک که دارای پالس ناشی از جهتپذیری پیشرونده
در تاریخچه زمانی سرعت حرکت زمین هستند ،معرفی شده است[ .]33با توجه به فرضیات مسئله که محل اعمال شتابنگاشتها روی سنگ
بستر فرض شده است ،تعداد  15شتابنگاشت( 5شتابنگاشت حوزه نزدیک از شتابنگاشتهای معرفی شده توسط  Bakerو5
شتابنگاشت حوزه دور) ثبت شده روی سنگ سخت ،جهت انجام تحلیلها انتخاب شدهاند .مشخصات این شتابنگاشتها در جداول5و9
ارائهشدهاند .جهت استفاده از این شتابنگاشتها ،هریک از آنها به شتاب حداکثر  0.35gمقیاس شده است .الزم به ذکر است این مقدار
بهگونهای انتخاب شده است که سازه وارد محدوده رفتار غیرخطی شود.
جدول  :5شتابنگاشتهای زلزلههای حوزه نزدیک انتخاب شده
زلزلههای حوزه نزدیک
ردیف

زلزله

سال

ایستگاه

)Tp(s

) PGV ( cm s

Mw

1

San Fernando

1١71

)Pacoima Dam (upper left abut

1/9

29

2/2

2

Coyote Lake

1١7١

Gilroy Array #6

1/2

۴

5/7

3

Morgan Hill

1١9۴

)Coyote Lake Dam (southwest abut

1

27

2/2

۴

Cape Mendocino

1١١2

Petrolia

3

۴7

7

5

Northridge-01

1١١۴

)Pacoima Dam (downstream

5/5

3۴

2/7

جدول  :2شتابنگاشتهای زلزلههای حوزه دور انتخاب شده
زلزلههای حوزه دور
ردیف

زلزله

سال

ایستگاه

)Tp(s

) PGV ( cm s

Mw

1

San Fernando

1١71

Lake Hughes #9

-

15

2/2

2

San Fernando

1١71

Santa Anita Dam

-

11

2/2

3

Manjil Iran

1١١5

Abbar

-

2١

7/9

۴

)Taiwan SMART1(45

1١99

SMART1 E02

-

39/7

7/3

5

Nahanni

1١95

Site 1

-

15

2/72

General contact
Infinite Element
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 -3-3مراحل حل

در مراحل حل مسئله فرآیند ساخت در نظر گرفته شده است .در مرحله اول خاک تحت بار وزن خود قرار میگیرد ،سپس شمع ،کالهک و
سازه روی آن نصب میشوند .در مرح له آخر هم قید تغییرمکانی ایجاد شده در محل سنگ بستر در جهت اعمال زلزله برداشته شده و اثر
زلزله به مدل اعمال میشود .جهت استفاده از مدل هایپوپالستیک  Von Wolffersdorffبا در نظر گرفتن مفهوم کرنش بیندانهای برای خاک،
از سابروتین UMAT 1نوشته شده برای حالت استاندارد  ABAQUSاستفاده شده است[ .]3۴برای حل معادالت از روش انتگرالگیری

ضمنی2

استفاده شده است .هر یک از تحلیلها با یک کامپیوتر با پردازشگر  9هستهای و  9گیگابایت رم ،بین  39تا  ١5ساعت به طول میانجامد و این
محاسبات مربوط به تحلیلها با استفاده از امکانات پردازش سریع مرکز ابر رایانش ملی دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجامشدهاند.

 -9صحتسنجی
جهت صحتسنجی مدل از نتایج آزمایش میز لرزه انجامشده توسط  Matsumotoو همکاران( )255۴استفاده شده است[ .]35این آزمایش با
درنظرگرفتن اثر اندرکنش خاک-شمع-سازه انجامشده است .این آزمایش شامل یک مدل خاک ،گروه شمع و سازه است .سازه به سه صورت
با زمان تناوب های کوتاه تا بلند در نظر گرفته شده که در مدل صحتسنجی سازه با زمان تناوب کوتاه است .همچنین برای بارگذاری مدل از
یک بار هارمونیک استفاده شده است .ابعاد مدل در نظر گرفته شده در جدول 7ارائهشدهاند .خاک استفاده شده جهت انجام آزمایش ماسه
 Toyouraمیباشد که پارامترهای مدل هایپوپالستیک  Von Wolffersdorffو کرنش بیندانهای برای آن در جدول 2ارائهشدهاند .در شکل1
مقایسهای بین کرنش برشی ایجاد شده در آزمایش و کرنش برشی بهدستآمده از مدلسازی عددی نشان داده شده است .کرنش برشی
بهدستآمده برابر با نسبت تغییرمکان افقی نسبی بین دو نقطه از خاک در مدل به فاصله دو نقطه( 155میلیمتر) است .همانگونه که مشاهده
میشود تطابق خوبی بین نتایج مدلسازی عددی و نتایج آزمایش میز لرزه وجود دارد.
جدول  :7ابعاد خاک ،شمع ،کالهک و سازه برای مدل در نظر گرفته شده جهت صحتسنجی[]35
اجزاء مدل

طول (جهت ( )xمتر)

عرض (جهت ( )yمتر)

ارتفاع (جهت ( )zمتر)

شعاع (متر)

خاک

5/59

5/21

5/31

-

کالهک

5/59

5/59

5/52

-

سازه

-

-

5/55

5/13

شمع

-

-

5/17

5/555

شکل :1نتایج صحتسنجی مدلسازی

Subroutine
Implicit
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 -5تحلیل نتایج
 -1-5بررسی عملکرد خاک

شکل 2طیفهای پاسخ شبه شتاب متناظر با رکورد اعمال شده در محل سنگ بستر و پاسخ شتاب بهدستآمده در سطح زمین را به ازای
رکوردهای  Northridge-01و  Cape Mendocinoنشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود با عبور امواج زلزله از خاک ،خاک بهعنوان
فیلتر عمل کرده و دامنه طیف پاسخ شبه شتاب در بعضی از زمان تناوبها افزایش و در بعضی از آنها کاهش یافته است .ازآنجاییکه
نتیجهگیری قطعی از روی طیف های پاسخ رکوردهای روی خاک و سنگ کمی دشوار است ،برای بررسی تغییرات زمان تناوب الیه خاک
نسبت مؤلفههای این دو طیف در زمان تناوبهای مختلف برای رکوردهای  Northridge-01و  Cape Mendocinoدر شکل 3ارائه شده است.
در این شکل ،در نمودار مربوط به هر رکورد زمان تناوب متناظر با بلندترین قله بیانگر زمان تناوب الیه خاک در حالت تقریباً خطی و زمان
تناوب متناظر با قله دوم بیانگر افزایش زمان تناوب الیه خاک در اثر تغییرشکلهای غیرخطی میباشد .با توجه به بررسی انجامشده توسط
نویسندگان مشاهده قله در طیف پاسخ رکورد روی سطح زمین در زمان تناوبی کمتر از زمان تناوب قله طیف پاسخ رکورد روی سنگ (و یا
بهعبارتدیگر در فرکانسی بیشتر از فرکانس قله طیف پاسخ رکورد روی سنگ) امکانپذیر است[ .]39اما الزم به توضیح است که در این
تحقیق از مدل هایپوپالستیک استفاده شده است .این مدل برخالف مدلهای رایج دیگر(بهطور مثال موهر-کولمب یا دراگر پراگر) تغییرات
تخلخل را لحاظ میکند .همچنین الزم به توضیح است که خاک مورداستفاده در این تحقیق ،دانهای بوده است و تغییرات تخلخل در خاکهای
دانهای تحت امواج ناشی از زلزله ،میتواند تابعی از تنش همهجانبه باشد .همچنین تغییرات تخلخل میتواند منجر به تغییر سختی شود.
بهطوریکه بسیاری از مراجع معتبر دینامیک خاک ،مانند  ،]37[ Ishiharaسختی خاک دانهای را تابعی از تخلخل در نظر گرفتهاند ،که این
موضوع باعث پیچیدهتر شدن رفتار میشود.

الف

ب

شکل  :2طیفهای پاسخ شبه شتاب متناظر با شتاب ورودی اعمال شده در محل سنگ بستر و پاسخ شتاب خاک تحت اثر
رکوردهای (الف)  Northridge-01و (ب) Cape Mendocino
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ب

الف

شکل  :3بررسی تغییرات زمان تناوب اصلی الیه خاک تحت اثر رکوردهای (الف)  Northridge-01و (ب) Cape Mendocino

در شکل ۴مقایسهای بین تاریخچه زمانی سرعت سطح زمین با در نظر گرفتن رفتار الیه خاک بهصورت االستیک و تاریخچه زمانی سرعت
سطح زمین بهدستآمده از تحلیل تحت اثر زلزله Northridge-01نشان داده شده است .در این شکل ،تاریخچه زمانی سرعت سطح زمین
بهدستآمده با فرض رفتار االستیک برای خاک با استفاده از نرمافزار  SEISMOSIGNALبه دست آمده است .همانطور که مشاهده میشود،
در ابتدای هر دو تاریخچه زمانی سرعت ،پالس ناشی از جهتداری پیشرونده وجود دارد.
در شکل 5مقایسهی بین تاریخچه زمانی شتاب سطح خاک در زیر سازه و تاریخچه زمانی شتاب سطح خاک دور از سازه(در نزدیکی مرزهاای
جانبی) تحت اثر زلزله  Northridge-01نشان داده شده است .همانطور که در این شاکل مشاخص اسات ،در حضاور ساازه(در نظار گارفتن
اندرکنش خاک-شمع سازه) شتاب سطح خاک شدیدتر از شتاب سطح آزاد خاک است ،و درنتیجه شتاب اعمال شده باه ساازه بیشاتر خواهاد
بود .دلیل این موضوع اثر اندرکنش سینماتیکی است که در قسمت مقدمه توضیح داده شد .بهطورکلی میتوان گفت که با مادلساازی خااک و
شمع به همراه سازه رفتار لرزهای سازه بهصورت واقعگرایانهتری موردبررسی قرار میگیرد.

شکل :5تاریخچه زمانی شتاب سطح خاک در زیر سازه و
شکل  :9تاریخچه زمانی سرعت سطح زمین با در نظر گرفتن رفتار الیه
خاک بهصورت االستیک و تاریخچه زمانی سرعت سطح زمین

تاریخچه زمانی شتاب سطح خاک دور از سازه تحت اثر
زلزلهNorthridge-01

بهدستآمده از تحلیل تحت اثر زلزله Northridge-01
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 -2-5بررسی عملکرد شمع
شکل 9تاریخچه زمانی تغییرمکان نسبی ایجاد شده در شمع تحت اثر زلزله حوزه دور ) TAIWAN SMART1(45و زلزله حوزه نزدیک
 Northridge-01را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود در زلزله حوزه نزدیک به دلیل ماهیت پالسگونه حرکات زمین ،یک پالس
عمده تغییرمکان در شمع ایجاد شده است .در مقابل در زلزله حوزه دور به دلیل توزیع انرژی در طول زلزله ،ماهیت تاریخچه زمانی
تغییرمکان نسبی شمع کامالً متفاوت است ،و پالسی که قسمت عمده انرژی ایجاد شده در شمع در آن قرار داشته باشد دیده نمیشود .الزم
به ذکر است که در همه زلزلههای حوزه دور و نزدیک بررسی شده نتایجی مشابه آنچه که در این شکل ارائه شده مشاهده شده است .در
شکل 9مشاهده میشود که تاریخچههای زمانی تغییرمکان نسبی شمع دارای تغییرمکانهای ماندگار میباشند ،به نظر میرسد که تغییرمکان
ماندگار ایجاد شده در شمع به دلیل رفتار غیرخطی خاک اطراف آن است .همچنین باوجوداینکه در ابتدای زلزله حوزه نزدیک تغییرمکان
بیشتری در شمع ایجاد شده ولی تغییرمکان ماندگار ایجاد شده در زلزله حوزه نزدیک کمتر از زلزله حوزه دور میباشد ،دلیل این موضوع
انرژی کمتر شتابنگاشت حوزه نزدیک در مقایسه با شتابنگاشت حوزه دور میباشد.

شکل  :2تاریخچه زمانی تغییرمکان نسبی شمع تحت اثر زلزلههای حوزه دور و حوزه نزدیک

شکلهای 7و  9به ترتیب تغییرات حداکثر تغییرمکان نسبی شمع در مقابل حداکثر تغییرمکان و حداکثر سرعت حرکت زمین در محل سنگ
بستر را برای زلزلههای حوزه دور و زلزلههای حوزه نزدیک نشان میدهند .همانطور که در این شکلها مشاهده میشود در هنگام اعمال
زلزلههای حوزه نزدیک به ازای یک مقدار  PGAثابت مقدار تغییرمکان نسبی شمع دارای همبستگی مثبت با

مقادیرPGV

و همچنین

PGD

رکوردها میباشد ،ولی در هنگام اعمال زلزلههای حوزه دور این همبستگی دیده نمیشود .بهعبارتدیگر نسبت  PGVبه  PGAو همچنین
نسبت  PGDبه  PGAبهخوبی بیانگر شدت رکوردهای پالسشکل است ،درحالیکه در زلزلههای حوزه دور چنین نیست .البته همانطور که
در این شکلها مشاهده میشود مقدار تغییرمکان نسبی شمع بهطور میانگین در زلزلههای حوزه دور از زلزلههای حوزه نزدیک بیشتر است.
بهمنظور بررسی دقیقتر این موضوع ،شکل-١الف مقایسه مقادیر میانگین لگاریتمی تغییرمکان نسبی شمع را تحت اثر زلزلههای حوزه دور و
حوزه نزدیک نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود مقدار میانگین لگاریتمی تغییرمکان نسبی شمع تحت اثر زلزلههای حوزه نزدیک
بهطور قابلمالحظهای کمتر از زلزلههای حوزه دور است .دلیل تغییرمکان نسبی کمتر شمع در زلزلههای حوزه نزدیک را میتوان ناشی از
رفتار خطی شمع دانست.
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شکل  :7تغییرات حداکثر تغییرمکان نسبی شمع در مقابل

شکل  :0تغییرات حداکثر تغییرمکان نسبی شمع در مقابل حداکثر

حداکثر تغییرمکان حرکت زمین

سرعت حرکت زمین

(ب)

(الف)

شکل  :4مقایسه مقادیر میانگین لگاریتمی( .الف) تغییرمکان نسبی شمع تحت اثر زلزلههای حوزه دور و نزدیک (ب) تغییرمکان نسبی سازه تحت اثر زلزلههای
حوزه دور و نزدیک

 -3-5بررسی عملکرد سازه
شکل-١ب مقایسه مقادیر میانگین لگاریتمی تغییرمکان نسبی سازه را تحت اثر زلزلههای حوزه دور و حوزه نزدیک نشان میدهد .همانطور
که مشاهده میشود مقدار میانگین لگاریتمی تغییرمکان نسبی سازه تحت اثر زلزلههای حوزه دور کمتر از زلزلههای حوزه نزدیک است .این
رفتار در تحقیقات محققان قبلی هم مشاهده شده است که نسبت دریفت سازه بهطور متوسط تحت اثر زلزلههای حوزه نزدیک از مقدار متناظر
تحت اثر زلزلههای حوزه دور بیشتر است[ .]39 ،9 ،2همچنین ،اثر پالس موجود در رکورد زلزلههای حوزه نزدیک بر روی سازههای بلندتر
مخربتر از سازههای کوتاه است[ .]١ ،9دلیل متفاوت بودن پاسخ شمع و سازه را میتوان در رفتار خطی شمع و رفتار غیرخطی سازه جستجو
کرد .الزم به توضیح است که معموالً در طراحی شمعها ظرفیت ژئوتکنیکی آنها برای مشخص کردن ابعاد تعیینکننده است ،بنابراین فرض
خطی بودن رفتار شمع دور از انتظار نیست.
شکلهای 15و  11به ترتیب تاریخچههای زمانی برش پایه و نسبت دریفت 1ایجاد شده در سازه تحت اثر زلزلههای حوزه دور

TAIWAN

) SMART1(45و حوزه نزدیک  Northridge-01را نشان میدهند .همانطور که مالحظه میشود در ابتدای زلزله حوزه نزدیک برش پایه
بهصورت ناگهانی به سازه وارد شده و پس از پایان پالس موجود در رکورد زلزله برش پایه بهشدت کاهش یافته است .به همین دلیل یک
تغییرمکان پالسگو نه به سازه وارد و باعث ایجاد تغییرمکان ماندگار در آن شده است .ولی در زلزله حوزه دور به دلیل توزیع یکنواختتر
انرژی در طول زلزله برش پایه در طول زمان زلزله بهصورت رفت و برگشتی تغییر میکند و تغییرمکان سازه نیز یک روند رفت و برگشتی را
Drift ratio
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طی میکند .بهعبارتدیگر باوجود برش پایه حداکثر کمتر تحت اثر زلزله حوزه دور تعداد قلههای تاریخچه زمانی برش پایه تحت اثر زلزله
حوزه دور بیشتر است و همین تاریخچه زمانی برش پایه بهصورت نیرو به باالی شمعها وارد میشود و باعث میشود که حداکثر تغییرمکان
نسبی شمع تحت اثر زلزله حوزه دور بیشتر باشد.

شکل :12تاریخچههای زمانی برش پایه ایجاد شده در سازه تحت

شکل :11تاریخچههای زمانی نسبت دریفت ایجاد شده در سازه

اثر زلزلههای حوزه دور و حوزه نزدیک

تحت اثر زلزلههای حوزه دور و حوزه نزدیک

 -2نتیجهگیری
در این تحقیق بهمنظور بررسی اثر زلزلههای حوزه نزدیک و حوزه دور بر روی پاسخ یک سیستم خاک-شمع-سازه مدلی شامل خاک ،سازه
و شمع در نظر گرفته شد .این مدل تحت اثر  15شتابنگاشت حوزه نزدیک و حوزه دور مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج بهدستآمده
عبارتاند از:
 -1با عبور امواج زلزله از خاک ،در آن تغییرشکلهای غیرخطی ایجاد شده و زمان تناوب اصلی آن افزایش مییابد.
 -2با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-شمع-سازه شتاب سطح خاک در محل سازه شدیدتر از شتاب سطح آزاد خاک است .بهطورکلی
میتوان گفت که با مدلسازی خاک و شمع به همراه سازه رفتار لرزهای سازه بهصورت واقعگرایانهتری مورد بررسی قرار میگیرد.
 -3در زلزلههای حوزه نزدیک به دلیل ماهیت پالسگونه حرکات زمین ،یک پالس تغییرمکان در پاسخ تغییرمکان نسبی شمع ایجاد شده
است .درصورتیکه در زلزلههای حوزه دور به دلیل توزیع انرژی در طول مدت زلزله ،پاسخ تغییرمکان نسبی شمع کامالً متفاوت
است.
 -۴در هنگام اعمال زلزلههای حوزه نزدیک بهازای یک مقدار PGAثابت مقادیر تغییرمکان نسبی شمع دارای همبستگی مثبت با
مقادیر PGVو همچنین  PGDرکوردها میباشند ،ولی در هنگام اعمال زلزلههای حوزه دور این همبستگی دیده نمیشود.
 -5با توجه به وجود پالس سرعت در زلزلههای حوزه نزدیک ،این پالس باعث اعمال ناگهانی انرژی به سازه شده و تغییرشکل زیادی
را در سازهایجاد میکند .به همین دلیل مقدار میانگین تغییرمکانهای نسبی سازه تحت اثر زلزلههای حوزه نزدیک بیشتر از مقدار
متناظر تحت اثر زلزله های حوزه دور است .این رفتار در تحقیقات محققان قبلی هم مشاهده شده است که نسبت دریفت سازه
بهطور متوسط تحت اثر زلزلههای حوزه نزدیک از مقدار متناظر تحت اثر زلزلههای حوزه دور بیشتر است.
 -9در زلزلههای حوزه نزدیک حرکات ناگهانی پالسگونه باعث ایجاد برش پایه بسیار زیادی در سازه شده و سازه بهشدت وارد محدود
رفتار غیرخطی میشود و تغییرشکل پسماند بیشتری نسبت به زلزلههای حوزه دور در آن ایجاد میشود .اما پس از عبور از حرکات
پالسگونه برش پایه تا حد زیادی کاهش مییابد .در زلزلههای حوزه دور به دلیل توزیع یکنواختتر انرژی ورودی زلزله در طول
زمان رکورد زلزله ،مقادیر قابلتوجه برش پایه در طول زمان بیشتری به سازه وارد میشوند .الزم به ذکر است که این برش پایه
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 به همین دلیل و با توجه به رفتار خطی شمع مقدار میانگین تغییرمکانهای،بهعنوان نیرو به قسمت باالی شمعها وارد میشود
.نسبی شمع تحت اثر زلزلههای حوزه نزدیک کمتر از مقدار متناظر تحت اثر زلزلههای حوزه دور است

سپاسگزاری
،( به دلیل در اختیار قرار دادن امکانات محاسبات پیشرفته این مرکز جهت انجام تحلیلهاhttp://hpcrc.aut.ac.ir) از مرکز ابررایانش دانشگاه صنعتی امیرکبیر
.سپاسگزاری به عمل میآید
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