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چکیده
با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری فضایی در سطح جهان و نیز کشور ایران ،طراحی و بهرهبرداری از تجهیزات مخابراتی جهت ارسال و
دریافت اطالعات در ایستگاههای زمینی مربوطه دارای اهمیت بسزایی می باشد .با پیشرفت هر چه بیشتر علوم مرتبط با فناوری فضایی از
جمله مهندسی مخابرات و باتوجه به حساسیت بسیار زیاد آنتن های بشقابی مورد استفاده در این خصوص ،الزم است طراحی مربوط به
سازه های مرتبط با این حوزه با دقت بیشتری نسبت به گذشته در دستور کار قرار گیرد .تاکنون در کشور بررسی و پژوهش مشخصی در
خصوص این موضوع ،خصوصاً تاثیر اندرکنش خاک-سازه جهت بررسی رفتار لرزهای و نیز جابهجایی مجاز برای سازههای مربوط به آنتنهای
بشقابیبزرگ و نحوۀ صحیح محاسبه و اعمال بارهای گوناگون به سازه انجام نشده است؛ لذا در پژوهش حاضر که با هدف بررسی تاثیر
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از آنتنهای مخابرات ی (مهمترین عامل در بررسی عملکرد مناسب مجموعۀ سازۀ پدستال برای آنتن) در ابتدا در قالب مدلسازی همزمان
مجموعۀ سازۀ پدستال آنتن و پی ،با لحاظ نمودن اندرکنش خاک-سازه و نیز اعمال بارگذاری مربوطه به مجموعۀ سازه ،جابهجایی حاصل
شده در دو حالت عملیاتی و دوام ،استخراج و در ادامه میزان اختالف جابهجایی در حاالت مذکور با جابهجایی حاصل از مدلسازی پدستال
آنتن بدون درنظرگرفتن اندرکنش خاک -سازه مقایسه شده است .در نهایت با توجه به نتایج حاصله از مدلسازیهای انجام شده مشخص
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 -1مقدمه
در این پژوهش با توجه به این که در ماموریتهای هدایت و کنترل ،پایش سرویس ،اخذ تصاویر و دادههای ماهوارهای عموما بیشینۀ
قطر مربوط به آنتنها برابر  10متر می باشد؛ سازۀ پدستال منعکس کنندۀ آنتن و نیز سازۀ نگهدارندۀ پدستال مربوط به یک آنتن بشقابی
متحرک ،با قطر منعکس کنندۀ 8.21متر ،در باند  ،Xجهت استقرار در جنوب کشور ،با لحاظ نمودن بارهای وارد بر مجموعۀ سامانه مدلسازی
شده و تحت بررسی قرار میگیرد .همچنین پی و اثر اندرکنش خاک-سازه به صورت همزمان با مجموعهی مذکور ،مدلسازی شده و پاسخهای
لرزهای مربوطه بررسی خواهد شد .مهمترین کار پس از انجام طراحی ،کنترل جابهجایی میباشد که برای آنتنهای مخابراتی در هر دو حالت
دوام و عملیاتی صورت میگیرد .مجموعۀ سازه پدستال آنتن ها شامل دو قست ،تحت عناوین سازۀ پدستال منعکس کنندۀ آنتن و سازۀ
نگهدارندۀ پدستال می باشد که در پژوهش حاضر به اختصار به موارد مذکور ،مجموعۀ سازۀ پدستال آنتن گفته میشود .سازۀ نگهدارندۀ مربوط
به استقرار پدستال آنتنهای بشقابی به دو گروه تحت نامهای تک منظوره و چند منظوره تقسیم میشوند .سازههای چند منظوره عموما جهت
استقرار آنتنهای با قطر کمتر از  4.5متر بوده و مطابق با شکل  1میباشند .سازههای تک منظوره (شکلهای  2و  )3جهت استقرار آنتنهای
با قطر بیش از  5متر بوده و عموما به شکل یک استوانه و یا اتاقک هستند که سازۀ پدستال آنتن بر روی آن نصب میگردد .با توجه به قرار
داشتن مجموعه ای از تجهیزات مکانیکی در داخل سازۀ پدستال آنتن ،جنس آن در اغلب موارد از فوالد است (در برخی مواقع از سایر فلزات)
ولی سازههای نگهدارندۀ پدستال آنتن میتوانند فوالدی و یا بتنی باشند .در پژوهش حاضر با توجه به ضوابط مربوط به کنترل جابهجایی مجاز
که ذکر خواهند شد؛ بررسی قیاسی مربوط به پاسخهای لرزهای سازۀ پدستال آنتنهای بشقابی در مدلسازی همزمان و غیر همزمان سازه و
پی با لحاظ نمودن اندرکنش خاک -سازه برروی نمونه مطالعاتی ذکر شده با استفاده از نرمافزار  SAP2000نسخه  17.3صورت گرفته و در
نهایت با توجه به نتایج حاصل شده لزوم طراحی و تحلیل سازه با توجه به ضوابط و معیارهای استفاده شده در این پژوهش مشخص شده
است.

شکل  :1سکوی چند منظوره جهت استقرار پدستال آنتن.

1 Reflector
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 -2پیشینه پژوهش و مبانی نظری
 -1-2پیشینه پژوهش
با توجه به اهمیت بررسی رفتار لرزهای سازههای آنتنهای بزرگ ،تنها واکاوی بینالمللی صورت گرفته که در دسترس میباشد
تحلیل لرزهای صورت گرفته بر رروی یک آنتن 70متری است .در قسمت اول جنبههای ایمنی سازه آنتن بررسی شده است .بر اساس مطالب
ذکر شده در مقاله مذکور رویکرد اول که به صورت رایج توسط مهندسین عمران استفاده میشود استفاده از طیف پاسخ طرح بوده و رویکرد
دوم تحلیل تاریخچه زمانی میباشد .در نهایت نتایج حاصله نشاندهنده تطابق قابل مالحظه نتایج هر دو رویکرد است] .[1در قسمت دوم این
مقاله بر اساس توابع میرایی و تحلیل دینامیکی میزان جابهجایی در مودهای مختلف بررسی شده و در پایان با توجه به متفاوت بودن پتانسیل
لرزهخیزی مناطق مختلف بیان میدارد که بررسی موردی دقیق برای تمامی سازههای مشابه الزم است صورت پذیرد ][2؛ اما در عرصه داخلی
تاکنون پژوهشی در این خصوص به صورت مشخص صورت نگرفته است.
 -2-2مبانی نظری
 -1-2-2تقسیمبندی آنتنها بر اساس مکانیزم حرکتی پدستال
پدستالهای مربوط به آنتنهای بشقابی مورد بحث در این پژوهش به دو دستۀ ثابت و متحرک تقسیم میشوند که به اختصار به
آنها آنتنهای ثابت و متحرک (موتوردار) گفته میشود .آنتنهای ثابت همانگونه که در شکل  ،2نشان داده شده است؛ شامل منعکس کنندۀ
آنتن و پدستال هستند که اعضایی به شکل هندل دستی و یا یک گردانندۀ الکتریکی کوچک در قسمت پدستال قرار گرفته است و امکان
تنظیم آنتن در جهت مورد نیاز ،در راستای قائم و یا در صفحه آزیموت را میسر میسازد.

شکل  :2آنتن بشقابی ثابت.

آنتنهای موتوردار (متحرک) دارای قسمتهایی همانند آنتنهای ثابت هستند؛ با این تفاوت که در داخل سازۀ پدستال دارای
مجموعهای از موتورها ،جعبه دنده و غیره میباشند .اجزای مذکور بهمنظور ایجاد امکان رهگیری ماهواره توسط آنتن در زمان عبور ماهواره از
محدوده دید آنتن میباشند که در طول این زمان ،آنتن با سرعت زاویه ای ثابت ،در راستای قائم و نیز در صفحه آزیموت زاویهای در حدود
120
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 360درجه را طی و اطالعات را از ماهواره اخذ و یا به آن ارسال مینماید .با توجه به اینکه در داخل سازۀ پدستال آنتنهای متحرک
(موتوردار) مجموعهای از اجزاء مکانیکی قرار گرفتهاند ،جرم این نوع از آنتنها در مقایسه با آنتنهای ثابت (با فرض برابر بودن قطر آنتن در
هر دو نوع) به دلیل وجود مجموعۀ مکانیکی مذکور به مراتب بیشتر میباشد .در شکل  ،3یک نمونه از این گروه نشان داده شده است.

شکل  :2آنتن بشقابی موتوردار

 -2-2-2اثرات اندرکنش خاک-سازه
اندرکنش لرزهای خاک-سازه میتواند بر نیروهای وارد بر سازه و عملکرد سازهای آن موثر باشد .در صورتی که سازه دارای پی گسترده
یا عمیق بوده و در عمقی از سطح زمین قرار گیرد و ابعاد سازه و پی آن به میزانی باشد که انتشار و بازگشت موج زلزله از بدنۀ سازه به داخل
خاک ،با توجه به سختی نسبی سازه و خاک پی امکانپذیر باشد؛ میتوان با استفاده از روشهای مناسب اندرکنش لرزهای خاک-سازه را در
نظر گرفت.
اثرات اندرکنش خاک-سازه عموم ًا به سه گروه اصلی به شرح ذیل طبقهبندی میشوند.


افزایش پریود اصلی سیستم خاک و سازه (که بر خاک انعطافپذیر و نرم ساخته شده باشد).

تغییر (معموالً افزایش) در میرایی مؤثر سیستم خاک و سازه (که وابسته به ظرفیت جذب و استهالک انرژی در خاک زیرین سازه و

میرایی مصالح و تشعشعی است).
تغییر در آن دسته از پاسخهای لرزهای سیستم که مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به دو آیتم فوق هستند؛ مانند تغییرات برش پایه

و تغییر در نیروی درونی اعضا و جابهجاییها.
نمود این اثرات معموال هنگامی بیشتر است که پاسخ لرزه ای دو سازه را ،یکی با پایه گیردار و دیگری با تکیهگاه دارای رفتار ارتجاعی در تراز
پایه سازه ،مقایسه کرده باشیم.

سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1396

121

نشریه علمی – پژوهشی ((مهندسی سازه و ساخت))

انجمن مهندسی سازه ایران

 -3-2-2پهنای پرتو آنتن
گلبرگ2اصلیِ الگوی تشعشی آنتن را بیم آنتن گویند که ارسال و یا دریافت دادهها توسط آنتن ،متاثر از این این مشخصه میباشد.
الگوی تشعشعی ،مشخصۀ ذاتی هر آنتن است که رابطۀ مستقیم با هندسه و شرایط فیزیکی آن آنتن دارد ] .[3شایان ذکر است در صورت بروز
هرگونه ارتعاش تعریف نشده برای سامانه به دلیل اختالل در نشانهروی3آنتن ،در دریافت و یا ارسال داده اختالل صورت میگیرد.
 -4-2-2جابهجایی مجاز
جابهجایی مجاز برای آنتنهای مخابراتی شامل جابهجایی مجاز سامانه در حالت عملیاتی و جابهجایی مجاز در حالت دوام میباشد.
در کنترل جابهجایی سازه در شرایط دوام ،میزان زاویۀ انحراف در راس سازه نسبت به راستای قائم نباید از  0.25درجه فزونی یابد ] [4و ].[5
کنترل جابهجایی در شرایط عملیاتی می باید بر اساس پهنای پرتو صورت پذیرد .میزان این جابجایی با توجه به طراحی سامانه (قطر آنتن،
فرکانس کاری و راندمان آنتن) 4بین  θ/5تا θ/10میباشد θ .پهنای پرتو آنتن و بر حسب درجه میباشد ] [6و ].[7
در کنترل جابهجایی در شرایط عملیاتی ،ترکیبات بار دارای بار برف و باران در نظر گرفته نمیشوند .همچنین با توجه به تعریف دو
نوع سرعت باد (عملیاتی و دوام) برای سامانه ،محاسبات مربوط به برآورد بار حاصل از هر کدام به صورت مجزا صورت گرفته و در نهایت
جابهجایی مربوط به هر کدام کنترل خواهد شد.
 -5-2-2روش طراحی و آیین نامههای مورد استفاده در طراحی و بارگذاری
روش طراحی مورد استفاده ،حاالت حدی و یا ضرایب بار و مقاومت ( )LRFD5میباشد ] .[7آییننامههای مورد استفاده برای طراحی
در این پژوهش به شرح ذیل میباشند ] [10] ،[9] ،[8و ].[11


آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ،استاندارد  ،2800ویرایش 4



دفتر مقررات ملی ساخنمان ایران مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان ،ویرایش 1392



مقررات ملی ساختمان ایران مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فوالدی ،ویرایش 1392
ACI 318-14

 -3مدلسازی و تحلیل
 -1-3مالحظات و نحوه بارگذاری
 -1با توجه به مطالب ذیل می باید در بارگذاری زلزله ،صد درصد نیروی زلزله در هر امتداد را با سی درصد نیروی زلزله در امتداد عمود بر آن
ترکیب نمود .همچنین الزم است اثر مولفۀ قائم شتاب زلزله در طراحی لحاظ گردد ].[9
با توجه به نحوه قرار گیری آنتن در حالت پارک و استمرار طوالنی مدت این شرایط در طول شبانه روز و با توجه به اختالف قابل
مالحظه سطح مقطع سازۀ نگهدارندۀ آنتن و سطح مقطع منعکس کنندۀ آنتن که همانند پسرفتگی همزمان در دو جهت میباشد ،سازه
دارای نامنظمی در پالن میباشد.

2 Lobe
3 Pointing
4 Efficiency
5 Load and Resistance Factor Design
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با توجه به جرم بسیار زیاد مجموعۀ آنتن (اختالف  50درصدی توزیع جرم هر طبقه با جرمهای طبقۀ مجاور) ،سازه دارای نامنظمی
جرمی در ارتفاع میباشد.
 -2سازهها و کلیه اجزاء آنها میباید برای اثر ناشی از باد ،طراحی شوند .این اثر باید با توجه به سرعت باد تعریف شده برای سامانه در حالتهای
عملیاتی و دوام محاسبه شود .نحوۀ اعمال صحیح بار باد به شرح ذیل میباشد.
-

بار باد در تمامی جهات در دو حالت ذیل میباید به سازه اعمال شود.

الف -بار باد محاسبه شده ،هم در حالت رو به باد و هم در حالت پشت به باد و نیز مکش و فشار داخلی ،مطابق با روابط  1و  2محاسبه و به
سازۀ پدستال اعمال میگردد.
() 1
() 2

𝑈𝐷 𝐷𝐷 +
)) ℎ
2
𝑖𝑝و𝑝
2
) (𝜋𝐷𝑈 2
𝑖𝑝
4
( 𝜋(

در روابط  1و  ) p( 2فشار خارجی باد )pi( ،فشار داخلی باد ) DD( ،قطر مقطع پایین سازه (پدستال) )DU( ،قطر مقطع باالی سازه (پدستال)
و ( )hارتفاع کل سازه میباشد.
ب -ب ار باد محاسبه شده ،هم در حالت رو به باد و هم در حالت پشت به باد ،مطابق با رابطۀ  3به فوقانیترین قسمت مجموعه (محل نصب
منعکس کنندۀ آنتن) اعمال میگردد.
()3

𝜋𝐷2
)
4

(𝑝

در رابطه  )D( 3قطر منعکس کننده آنتن میباشد.
-

گشتاور حاصل از بار باد به فوقانیترین قسمت مجموعه (محل نصب منعکسکننده آنتن) اعمال میگردد.

 -3بار حاصل از جرم سامانه (آنتن و ملحقات پدستال) به عنوان بار مرده در نظر گرفته میشود.
 -4همانگونه که در شکل  4مشخص است؛ بر روی سطح منعکس کنندۀ برخی از آنتنها یک حفره زهکش تعبیه شده است و برخی دیگر
فاقد این حفره هستند .با توجه به امکان مسدود شدن حفرۀ زهکش الزم است بار حاصل از انباشت آب باران در سطح منعکس کنندۀ آنتن،
در طراحی لحاظ گردد.
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شکل  :4حفرۀ زهکش سطح منعکس کننده.

 -5میزان اختالف گرمترین و سردترین دمای سال ( )ΔTبه عنوان بار تغییرات درجه حرارت ،به مجموعۀ سازه اعمال میگردد.
 -2-3مشخصات کلی سازه
سازۀ مد نظر شامل سازۀ بتنی نگهدارندۀ پدستال آنتن و سازۀ فوالدی پدستال منعکس کنندۀ آنتن میباشد.
جرم منعکس کنندۀ آنتن به انضمام سازۀ (خرپا) نگهدارنده و وزنههای تعادلی برابر  5تن و جرم سازه و ملحقات پدستال نگهدارندۀ
آنتن برابر  13تن میباشد.
 -3-3مشخصات مدل
ابعاد سازه و مشخصات مصالح استفاده شده در مدلسازی به شرح ذیل میباشند.
-

قطر سطح مقطع و ضخامت دیوارۀ سازۀ بتنی نگهدارندۀ پدستال آنتن 4 :متر – 55سانتیمتر

-

ارتفاع سازۀ بتنی نگهدارندۀ پدستال آنتن 6 :متر

-

قطر سطح مقطع و ضخامت دیوارۀ سازۀ فوالدی پدستال آنتن 1.5 :متر –  3سانتیمتر

-

ارتفاع سازۀ فوالدی پدستال آنتن 2.5 :متر

-

مقاومت فشاری بتن 350 :کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

-

میلگرد مصرفی:

-

فوالد مصرفی برای سازۀ پدستال

-

ابعاد و شکل پی 8 :ضلعی ( 4ضلع  3متر و  4ضلع  2.12متر)

-

عمق پی 2 :متر
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-

ابعاد بازشو در سازۀ نگهدارندۀ پدستال :ارتفاع برابر  2متر و عرض  1.25متر

-

ارتفاع مرکز منعکس کنندۀ آنتن از تراز زمین 9 :متر

 -4-3محاسبات و ورودیهای نرم افزار
محل ایستگاه نصب سامانه در جنوب کشور ایران و زمین آن تیپ  IIIدر نظر گرفته شده است و سرعت باد تعریف شده برای سامانه
در حالتهای عملیاتی و دوام به ترتیب عبارتاند از  75و  150کیلومتر در ساعت.
𝑅𝑢 = 2.5
𝑁=1

𝐵1 = 𝑆 + 1

→

𝑠𝑇 < 𝑇 < 𝑇0

𝐼 = 1.4

𝑇 = 0.05 × 100.75 = 0.281

𝐴 = 0.3

→ 𝑇 = 0.05𝐻0.75

𝐵1 = 1.75 + 1 = 2.75
𝐾=1

→

𝐼𝐵𝐴
→ 𝐶 = 0.462𝑇 < 5 sec
𝑢𝑅

=𝐶

𝑓𝑛𝑜𝑇𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 33
𝑓𝑔𝑘𝐹𝑣 = 0.6𝐴𝐼𝑊𝑃 = 0.6 × 0.3 × 1.4 × 58000 = 14616

𝐵 = 2.75
𝑓𝑛𝑜𝑇𝑅 = 25

→

→

𝑁 𝐵 = 𝐵1
𝑓𝑛𝑜𝑇𝐷 = 18

𝑓𝑛𝑜𝑇𝑊𝑃 = 𝐷 + 𝑅 = 33 + 25 = 58
𝐼𝑤 = 1.25

𝑁𝑘
𝑁𝑘
 𝑞 = 0.344 2حالت عملیاتی
𝑚2
𝑚
 0.45و  0.7و 𝐶𝑝 = 1.5
𝑔𝑘
𝑚2

𝑔𝑘
𝑚2

𝑝𝑖−𝑃𝑒𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 = 155.25

ℎ 0.2
𝐶𝑒 = ( ) ≅ 1
10

𝐶𝑔 = 2.0

 𝑝 = 129رو به باد عملیاتی → 𝑝𝐶 𝑔𝐶 𝑒𝐶𝑞 𝑤𝐼 = 𝑝

𝑔𝑘
𝑔𝑘
 𝑝𝑖−𝑃𝑒𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 = 39 2مکش  −عملیاتی و
2
𝑚
𝑚
مکش  −دوام و

 𝑞 = 1.38حالت دوام

 𝑝 = 64.5پشت به باد عملیاتی

𝑔𝑘
𝑔𝑘
 𝑝 = 258.75 2پشت به باد دوام و
2
𝑚
𝑚

𝑓𝑔𝑘 𝑊𝐿𝑂𝐴𝐷 = 5012رو به باد ∶ سازه نگهدارنده پدستال وآنتن  −عملیاتی

→

 𝑝 = 517.5رو به باد دوام

𝑈𝐷 𝐷𝐷 +
)) ℎ
2
2

( 𝜋( 𝑝

∶ سازه

𝑓𝑔𝑘 𝑊𝐿𝑂𝐴𝐷 = 69مکش و 𝑓𝑔𝑘  𝑊𝐿𝑂𝐴𝐷 = 1469مکش و 𝑓𝑔𝑘 𝑊𝐿𝑂𝐴𝐷 = 2506پشت به باد
𝑓𝑔𝑘 𝑊𝐿𝑂𝐴𝐷 = 20108رو به باد ∶ سازه پدستالنگهدارنده وآنتن  −دوام
𝑓𝑔𝑘 𝑊𝐿𝑂𝐴𝐷 = 274مکش  𝑊𝐿𝑂𝐴𝐷 = 5849 𝑘𝑔𝑓 ,مکش و 𝑓𝑔𝑘 𝑊𝐿𝑂𝐴𝐷 = 10054پشت به باد
𝑓𝑔𝑘 𝑊𝐿𝑂𝐴𝐷 = 27315رو به باد ∶ حالت دوام آنتن
𝑚 𝑀𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑛𝑎 = 40972 × 9 = 368748𝑘𝑔𝑓.

→

𝜋𝐷2
)
4

( 𝑝 ∶ آنتن

و 𝑓𝑔𝑘 𝑊𝐿𝑂𝐴𝐷 = 13657پشت به باد

𝑓𝑔𝑘 𝑊𝐿𝑂𝐴𝐷 = 3404پشت به باد و 𝑓𝑔𝑘 𝑊𝐿𝑂𝐴𝐷 = 6809رو به باد ∶ حالت عملیاتی آنتن
∆T = 40°
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محاسبات صورت گرفته با استفاده از روش تک فنر خطی برای اثر اندرکنش خاک-سازه در شکل  5نشان داده شده است ] .[13با
توجه به عدم در اختیار بودن اطالعات کامل مربوط به مکانیک خاک ،محاسبات برای یک نمونۀ معمول صورت گرفته و در نرمافزار SAP2000
نیز به صورت فنر خطی منظور گردیده است.

شکل  :5محاسبات اندرکنش خاک-سازه.

با توجه به وجود محدودیت ،برخی از مدلسازیها و بارگذاریهای انجام شده در هر دو حالت عملیاتی و دوام در تصاویر  6تا 14
نشان داده شده است .مجموعۀ کامل نتایج در گزارش اصلی این پژوهش آورده شده است ].[14

126

سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1396

نشریه علمی – پژوهشی ((مهندسی سازه و ساخت))

انجمن مهندسی سازه ایران

شکل  :6بار مردۀ حاصل ازجرم پدستال و منعکس کنندۀ آنتن.

شکل  :7بار مولفۀ قائم زلزله برای سازه و پدستال.

سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1396
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شکل  :8بار تغییرات درجه حرارت برای سازه و پی.

شکل  :10بار زنده بر روی پی.

128
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شکل  :9بار مولفۀ قائم زلزله بر روی پی.

شکل  :11بار باد حاصل از منکعسکننده آنتن در راس پدستال در حالت عملیاتی (.)WNX
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شکل  :13بار باد وارد بر بدنه در حالت دوام (.)WNX

شکل  :14بار باد حاصل از منعکسکننده آنتن در راس پدستال در حالت دوام (.)WNX

 -5-3محاسبۀ جابهجایی مجاز و کنترل آن در مدلسازی همزمان سازه و پی با لحاظ نمودن اندرکنش خاک-سازه
محاسبۀ پهنای پرتو در آفست  1دسیبل در باند  Xجهت محاسبۀ جابهجایی مجاز در حالت عملیاتی در شکل  15نشان داده شده
است ].[15
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شکل  :15محاسبه پهنای پرتو در آفست  1دسیبل (باند .)X

همانگونه که در شکل  15مشخص شده است ،پهنای پرتو در آفست  1دسیبل در باند ( Xباند فرکانسی  Xاز  GHz 8آغاز میشود).
برابر  0.18درجه میباشد.
𝜃 0.18°
=
= 0.036°
5
5
𝑚  ∶ 𝑍 2 = 92 + 92 − 162𝐶𝑜𝑠0.036 → 𝑍 ≅ 0.0056حالت عملیاتی
𝑚 ∶ 0.005𝐻 = 0.045حالت دوام
𝑚 ∶ 𝑍 2 = 92 + 92 − 162𝐶𝑜𝑠0.25 → 𝑍 = 0.039حالت دوام

پس از تکمیل مدلسازی و بارگذاری ،کنترل جابهجایی ،تنشها و ممانها صورت میپذیرد .در شکلهای 16و  17بحرانیترین
جابهجاییها تحت ترکیبات بار در هر دو حالت عملیاتی و دوام نشان داده شده است .شایان ذکر است پس از انجام تحلیل دینامیکی (روش
طیفی) و استخراج ضریب مقیاس ،با توجه به اختالف قابل مالحظه برش پایه دینامیکی و استاتیکی ،پس از همپایه نمودن برش پایه مشخص
گردید که امکان بهینهسازی سازه وجود دارد ولی با توجه به اهمیت سازه ،از انجام این موضوع خودداری شد.
ابتدا در شکل  16کنترل جابهجایی تحت بحرانیترین ترکیبات بار در حالت عملیاتی نشان داده شده است.

130

سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1396

نشریه علمی – پژوهشی ((مهندسی سازه و ساخت))

انجمن مهندسی سازه ایران

شکل  :16بیشینۀ جابهجایی در حالت عملیاتی تحت ترکیب بار ( 0.9D+1.4WPXشکل راست) و ( D+1.2S+EY+0.3EX+FV+1.2Lشکل چپ).

با توجه به اینکه محل نصب سامانه در جنوب کشور فرض شده است بار حاصل از انباشت برف در مدلسازی لحاظ نشده لذا ترکیب
بار ذیل شکل ( 16چپ) به عنوان بحرانیترین ترکیب بار در حالت عملیاتی میباشد.
در ادامه در شکل  17بیشینه جابهجایی تحت بحرانیترین ترکیبات بار در حالت دوام مشاهده میشود.

سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1396
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شکل  :17بیشینۀ جابهجایی در حالت دوام تحت ترکیب بار ( 0.9D+1.4WPXشکل راست) و ( D+1.2R+EY+0.3EX+FV+1.2Lشکل چپ).

برای کنترل جابهجایی در حالت غیرعملیاتی (دوام) همانگونه که مشاهده میشود ترکیب بار ذکر شده در ذیل شکل ( 17چپ) ،به
دلیل وجود بار حاصل از انباشت باران در سطح منعکسکنندۀ آنتن بحرانیترین ترکیب بار با حضور نیروی زلزله ،میباشد .در جریان طراحی
مشخص شد که ابعاد و عمق پی با لحاظ نمودن اندرکنش خاک-سازه در کنترل جابهجایی امری بسیار مهم میباشند؛ این تاثیر در حالت
عملیاتی سامانه و به خصوص تحت ترکیبات بار زلزله بسیار تعیین کننده و دارای اهمیت میباشد؛ به صورتی که با افزایش ابعاد و یا عمق پی
جابهجایی سازه در اثر نیروی زلزله افزایش مییابد؛ لذا بررسی رفتار لرزهای سازه تحت اثر نیروی جانبی زلزله در حالت عملیاتی دارای اهمیت
بسیار زیادی است] [1و ] .[2همچنین انتخاب ابعاد مناسب برای سازۀ فوقانی زمین دارای اهمیت زیادی است که میباید انتخاب ابعاد پی و
سازۀ فوقانی زمین در جریان یک روند منطقی صورت پذیرد تا عملکرد صحیحی از سازه حاصل گردد .در شکل  18اثر تغییر شکل و ابعاد پی
 ،در مدلسازی همزمان پدستال آنتن و پی با لحاظ نمودن اندرکنش خاک-سازه برای جابهجایی نشان داده شده است.
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شکل  :18بیشینۀجابهجایی در حالت عملیاتی تحت ترکیب بار ( D+1.2S+EY+0.3EX+FV+1.2Lابعاد پی  7×7×2متر – شکل راست) و جابهجایی غیر مجاز در حالت
عملیاتی تحت ترکیب بار ( D+1.2S+EY+0.3EX+FV+1.2Lابعاد پی  7×7×3متر – شکل چپ).

 -6-3کنترل جابهجایی سازه بدون مدلسازی پی و لحاظ نمودن اندرکنش خاک-سازه
در شکل  19اختالف زیاد جابهجایی در مدلسازی پدستال آنتن بدون پی و لحاظ نمودن اندرکنش خاک-سازه مشخص میباشد.

شکل  :19بیشینۀجابهجایی سازه بدون مدلسازی بستر در حالت عملیاتی تحت ترکیب بار ( D+1.2S+EY+0.3EX+FV+1.2Lشکل راست) و در حالت دوام تحت
ترکیب بار ( 0.9D+1.4WPXشکل چپ).
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در خاتمه با توجه به اینکه در حالت عملیاتی ترکیبات بار دارای نیروی زلزله و در حالت دوام ترکیبات بار دارای نیروی باد دارای
بحرانیترین جابهجایی میباشند؛ در جدول  ،1بیشینه مقادیر جابهجایی در مدلسازیهای انجام شده (مدلسازی همزمان و غیر همزمان سازه
و پی) تحت بحرانیترین ترکیبات بار ارائه شده است.
جدول  :1بیشینۀ جابهجایی مدلها تحت بحرانیترین ترکیبات بار در حالتهای عملیاتی و دوام
نوع مدلسازی
مدلسازی همزمان سازه ،پی و اندرکنش خاک-سازه
عدم مدلسازی همزمان سازه و پی
مدلسازی همزمان سازه ،پی و اندرکنش خاک-سازه
عدم مدلسازی همزمان سازه و پی

وضعیت

ترکیب بار

عملیاتی

D+1.2S+EY+0.3EX+FV+1.2L

دوام

0.9D+1.4WPX

بیشینۀ جابهجایی (میلیمتر)
4.3
0.7
11.9
7.8

طبق جدول  ،1اندرکنش خاک -سازه در حالت عملیاتی (تحت ترکیب بار دارای نیروی زلزله) جابهجایی را بیش از  500درصد و در
حالت دوام (تحت ترکیب بار دارای نیروی باد) جابهجایی را بیش از  50درصد افزایش داده است.

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش که بر بررسی اثر اندرکنش خاک-سازه برای مجموعه سازه پدستال آنتنهای بشقابی بزرگ متمرکز بود ،پاسخ تغییر
مکان سازه به عنوان پارامتر اصلی در نظر گرفته شده است .از مقایسه نتایج مربوط به مدلسازیهای انجام شده با و بدون اندرکنش خاک-سازه
نتایج ذیل حاصل شده است.
-

جابهجایی سازه در مدلسازی انجام شده با لحاظ نمودن اندرکنش خاک-سازه با پی به شکل چند ضلعی در مقایسه با مدلسازی بدون
لحاظ نمودن اندرکنش خاک-سازه در حالت عملیاتی میتواند تا بیش از  500درصد تفاوت داشته باشد (مطابق با خروجیهای ذکر
شده در زیربخش .)6-3

-

جابهجایی سازه در مدلسازی انجام شده با لحاظ نمودن اندرکنش خاک-سازه با پی به شکل چند ضلعی در مقایسه با مدلسازی بدون
لحاظ نمودن اندرکنش خاک-سازه در حالت دوام میتواند تا بیش از  50درصد تفاوت داشته باشد (مطابق با خروجیهای ذکر شده
در زیربخش .)6-3

-

جابهجایی سازه در مدلسازی انجام شده با لحاظ نمودن اندرکنش خاک -سازه با پی به شکل چند ضلعی در مقایسه با مدلسازی با
پی به شکل مربع با عمق مشابه ،در بحرانیترین حالت میتواند تا  30درصد تفاوت داشته باشد (مطابق با خروجیهای ذکر شده در
شکل  16از زیربخش  5-3و شکل  19از زیر بخش .)6-3

-

با توجه به اهمیت بسیار زیاد جابهجایی در سازه های مورد بحث ،طراحی همزمان سازۀ فوقانی زمین و پی و در نتیجه لحاظ نمودن
اثر اندرکنش خاک-سازه امری الزامی میباشد .لذا جهت حصول به نتیجۀ هر چه دقیقتر الزم است در جریان مطالعات مکانیک خاک،
رفتار غیر خطی خاک به منظور مدلسازی هر چه دقیقتر پی ،بررسی گردد.

-

با توجه به اهمیت جابهجایی برای سامانههای مورد بحث در پژوهش حاضر ،همانگونه که از نتایج مدلسازیها مشخص گردید؛
پیهایی که به شکل چند ضلعی و یا دایره هستند برای این دسته از سامانهها مناسبتر هستند.
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