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چکیده
در تحقیق حاضر ،پاسخ لرزهای پلهای ترکهای تحت تحریک چند تکیهگاهی بررسی شده است .موج زلزله در هنگام حرکت در مسیر خود
دچار تغییراتی می شود که عمدتا ناشی از اثر سه اصلی اثر گذر موج ،کاهش همبستگی و اثرات خاک است .در سازههای طویل ،برای مثال
پلهای ترکهای ،این تغییرات بسیار مشهود ب وده وشاید تحلیل سازه بصورت سنتی و با فرض تحریک یکنواخت تمامی تکیهگاهها بصورت
همزمان صحیح و محافظهکارانه نباشد .از این رو ،بررسی پاسخهای پل ترکهای تحت زلزله غیریکنواخت ضروری به نظر میرسد .بدین
منظور ،شتاب نگاشت مصنوعی به روش کریجینگ ،بر اساس یه سری شتاب نگاشت معلوم در تکیهگاه غربی پل تولید شده است .در ادامه،
تحلیل غیرخطی لرزهای انجام شده و نیروی محوری کابل ها ،لنگر عرشه ،لنگر پایه و جابجایی نسبی در دو حالت تحریک یکنواخت و غیر
یکنواخت با یکدیگر مقایسه شدهاند .نتایج حاکی از آن است که تحریک غیریکنواخت در برخی موارد موجب افزایش پاسخ لرزهای و سایر
موارد موجب کاهش پاسخ می شود .این در حالیست که انرژی شتاب نگاشت غیریکنواخت نسبت به شتاب نگاشت یکنواخت کاهش یافته
است .هرچند انتظار می رود پاسخها به علت کاهش انرژی شتابنگاشتها کاهش یابند ولی به علت تغییر در توزیع نیروی زلزله منجر به
افزایش برخی پاسخ ها می شوند .از این جمله میتوان به افزایش نیروی محوری کابلها به علت افزایش جابجایی نسبی دو انتهای کابل
اشاره کرد.
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 -1مقدمه
امروزه پلهای کابلی نقش کلیدی در شبکههای حمل و نقل دارند .به دلیل اهمیت این سازهها از نظر هزینههای تمام شده و نقش
آنها در شبکه شریانی و قرارگیری تعداد قابل توجهی از آنها در نقاط راهبردی و با اهمیت اقتصادی و سیاسی باال ،خرابی آنها در زلزله
نتایج غیرقابل جبرانی به دنبال دارد .از این رو بررسی رفتار این سازهها در زلزله اهمیت بسیاری دارد.
در ادبیات علمی مهندسی زلزله ،به تغییرات در دامنه و فاز رکوردهای ثبت شده یک زلزله در یک منطقه ،تغییرات مکانی حرکات
لرزهای زمین1گفته می شود .علت این تغییرات در ادبیات موضوع به سه دسته تقسیم میشود .اول اثر گذر موج 2،که ناشی از سرعت محدود
انتشار موج زلزله در الیههای خاک است .این اثر موجب میشود که موج زلزله با یک تاخیر زمانی از یک تکیهگاه به تکیهگاه دیگر سازه برسد.
دوم اثر کاهش همبستگی3است که موجب میشود تا موج زلزله در حین عبور از الیههای خاک دچار انعکاس و انکسار شود ،بطوری که بین
موج اولیه و ثانویه شباهت و همبستگی کاهش یابد .و سوم اثر موضعی خاک4که موجب میشود ،موج زلزله تحت تاثیر شرایط خاک دچار
تغییر شود ،بطوری که چنانچه موج زلزله از خاک سخت وارد خاک نرم شود ،امکان افزایش دامنه در تاریخچه زمانی شتابنگاشت حاصل وجود
دارد [ .]1بنابراین الزم است تا اثر غیریکنواختی تحریکات لرزهای بر روی پاسخ لرزهای سازههای طویل بررسی شود تا مشخص شود فرض
تحریک یکنواخت فرضی محافظهکارانه است یا خیر.
بررسی اثر تحریک غیریکنواخت زلزله بر روی رفتار لرزهای سازهها پیشینهای چند دههای دارد .بطوری که محققان بسیاری اثر
تغییرات تحرکات زمین را بر روی رفتار سازههای طویل همچون پل و خطوط لوله بررسی کردهاند [ .]1احتماال اولین بار بوغدانوف در سال
 1965بود که اثر تحریک غیریکنواخت زلزله را بر روی پاسخ لرزهای سازههای طویل بررسی نمود .وی تنها اثر تاخیر زمانی را در تحلیلهای
خود لحاظ نمود و نشان داد که تحریک غیریکنواخت پاسخهای بزرگتری را در سازه بوجود میآورد [ .]2ساکسنا و همکارانش تالش کردند تا
اثرات دیگر تغییرات مکانی زلزله را در تحقیقات خوب بگنجانند .آنها رفتار لرزهای دو پل را تحت تحریک غیریکنواخت بررسی نمودند .تمرکز
تحقیق آنها بر روی اثر موضعی خاک زیر پایهها بر رفتار لرزهای درحالت تحریک غیریکنواخت پلها بود .نتایج نشان داد که این اثر بیش از اثر
گذر موج پل را تحت تاثیر میگذارد ،مگر آنکه سرعت انتشار موج زلزله بسیار پایین باشد که در آن صورت اثر گذر موج نیز قابل توجه خواهد
بود [ .]3اغلب تحقیقات گذشته نشان دادهاند که اثر تحریک غیریکنواخت پایههای پل تاثیر قابل مالحظهای بر روی پاسخها می گذارد و نمی
توان این اثر را نادیده گرفت [ .]3برخی محققین تالش کردند تا این اثر را در طیف پاسخ لحاظ کنند [.]4-7
در حوزه فرکانس محققان بسیاری رفتار پلها را تحت تحریکات غیریکنواخت بررسی نمودند [ .]8تحلیل آنها هر سه اثر تحریک
غیریکنواخت را در برمیگرفت ،اما در حوزهی فرکانس بررسی رفتار غیرخطی سازهها توسعه چشمگیری پیدا نکرده است [ .]9پاسخ سازهها
تحت تحریکات غیریکنواخت معموال به دو قسمت شبه استاتیکی و دینامیکی تقسیم میشود .این نوع دستهبندی موجب میشود تفسیر نتایج
بهتر انجام شود .وانگ نشان داد که اگر سرعت موج زلزله کم باشد اثرات دینامیکی ارتعاش سازه در مقابل اثر استاتیکی آن کوچک است وهر
چه سرعت موج افزایش یابد اثر دینامیکی نمایانتر میگردد .از طرف دیگر نشان داد که اثر کاهش همبستگی در مقایسه با اثر گذر موج به
درز انبساط و نشیمن بزرگتر به منظور جلوگیری از افتادن عرشه نیاز دارد [.]10
همانطور که قبال اشاره شد ،تحلیل دینامیکی سازهها تحت تحریکات غیریکنواخت را میتوان در حوزه زمان به کمک آنالیز تاریخچه
زمانی و هم در حوزه فرکانس به کمک مباحث ارتعاشات تصادفی انجام داد .الگوریتمهای متنوعی جهت تولید شتابنگاشت مصنوعی که اثرات
مختلف تغییرات مکانی نگاشتهای زلزله در آنها لحاظ شده است ،وجود دارد .در این مقاله از روش اصالح شده کریجینگ (توسعه یافته توسط

1 Spatial variation of seismic ground motions
2 Wave passage effect
3 Lose of coherency
4 Local site effect
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وانگ) به منظور تولید شتابنگاشتهای همبسته مکانی جهت انجام آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی یک دستگاه پل ترکهای تحت تحریکات
غیریکنواخت استفاده شده است.

 -2مشخصات هندسی پل مورد مطالعه
در این تحقیق ،پل مورد مطالعه ،پل کابلی ترکهای با سیستم کابلی چنگی بررسی شده است .طول کلی این پل  403متر میباشد.
دهانه اصلی  204.6متر و طول هر یک از دهانههای کناری  99.2متر میباشد .شکل  1ابعاد کلی پل را نشان می دهد -3 .روش بهینه سازی
توپولوژی براساس قابلیت اعتماد
در بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد ،اوالً سازه باید قیود قابلیت اعتماد را برآورده سازد ،یعنی قید ایمنی سازه اقناع
شود و ثانیاً باید قسمتهای غیر بحرانی سازه (مانند نواحی کم تنش) برای کاهش وزن سازه بررسی شوند .در ادامه روش بهینه سازی توپولوژی
براساس قابلیت اعتماد تشریح میگردد.

شکل : 1پروفیل طولی پل مورد تحقیق.

پایلون به صورت  Hشکل و ارتفاع آن  81متر است .پایلونها از بتن مسلح ساخته شدهاند و فاصله مرکز تا مرکز پایههای پایلون
 16متر است .اتصال پایههای پایلون به زمین به صورت گیردار بوده و اتصال عرشه به هر دو پایلون به صورت مفصلی و بدون امکان تغییر
مکان نسبی بین آنها میباشد .تکیهگاههای کناری به صورت تکیهگاههای نئوپرنی هستند و دو نقطه از انتهای عرشه را به زمین متصل
میکنند .ابعاد هر نئوپرن برابر با 15×70×60سانتیمتر است و سختی نئوپرن در راستای افقی برابر با  382 t/mمیباشد .شکل  2ابعاد قالبندی
عرشه و پایلون پل مورد مطالعه را نشان میدهد .خالصهای از مشخصات هندسی پل در جدول  1ارائه شده است.

شکل : 2مقطع عرشه و پایلون.

جدول : 1مشخصات هندسی پل
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)Ix (m4

)Iy (m4

سطح مقطع (متر مربع)

ارتفاع (متر)

9.755

3.71

5.22

2.25

 -3تولید شتاب نگاشت همبسته مکانی به روش کریجینگ اصالح شده
روش کریجینگ یک روش درونیابی آماری است که به کمک یکسری مقادیر معلوم سعی در حدس مقادیر مجهول یک میدان
تصادفی میکند [ 12و  .]13در مهندسی زلزله از روش کریجینگ میتوان جهت تولید شتابنگاشت مصنوعی همبسته مکانی و زمانی در
هرنقطه دلخواه از یک ناحیه ،به شرط وجود تعدادی شتابنگاشت معلوم در آن ناحیه ،استفاد ه نمود .در حالت کلی در یک میدان تصادفی
مکان -زمان مقادیر مجهول شتاب در یک زمان در یک نقطه دلخواه به مقادیر شتاب در تمامی زمانهای یک شتابنگاشت معلوم در نقطه دیگر
مرتبط یا همبسته است .در این حالت شبیهسازی شتابنگاشتها بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود .وانگ و همکارانش فرض کردند که مقادیر
شتاب در هر زمان در یک نقطه مجهول تنها به مقادیر شتاب در همان زمان در شتابنگاشتهای معلوم بستگی دارد .لذا مسئله میدان تصادفی
مکان-زمان به یک مسئله میدان تصادفی مکانی تبدیل میشود [ .]7در این تحقیق از روش ساده شده وانگ جهت تولید شتاب نگاشت
همبسته مکانی استفاده شده است .رابطه  1نحوهی تولید شتابنگاشت در زمان  tو در نقطه  mرا با توجه به  Nتاریخچه زمانی معلوم نشان
میدهد.
()1

𝑁∑ = ) 𝑚𝑥( 𝑡𝑓
) 𝑚𝑥( 𝑡𝜀 𝑛=1 𝜆𝑛𝑚 (𝑥𝑚 )𝑓𝑡 (𝑥𝑛 ) +

) 𝑚𝑥( 𝑡𝑓 شتاب در زمان  tدر تاریخچه زمانی شتاب نقطه  𝜆𝑛𝑚 (𝑥𝑚 ) ،mضریب کریجینگ که بیانگر میزان مشارکت شتاب در زمان
 tدر نقطه معلوم  nدر تولید ) 𝑚𝑥( 𝑡𝑓 است 𝜀𝑡 (𝑥𝑚 ) .خطا بین تخمین کریجینگ و مقدار واقعیN .تعداد شتابنگاشتهای معلوم است.
در این پژوهش فرض شده است که شتابنگاشت در تکیهگاه غربی پل موجود باشد ) .(N=1گامهای زیر نحوه تولید شتابنگاشت در
سه تکیهگاه دیگر پل را ارایه میدهد.
محاسبه ضریب کریجینگ
()2

)(𝑚 = 2. 3. 4

)

𝑚𝑥1
𝑏

𝜆1𝑚 = 𝑒𝑥𝑝 (−

که 𝑚 𝑥1فاصله بین نقطه معلوم و نقطه  mاست.
𝑑𝑣𝜋2

()3

𝑑𝜔

=𝑏

𝑑𝜔 فرکانس غالب در تاریخچه زمانی معلوم v ،سرعت انتشار موج زلزله d ،ضریب پراکنش
محاسبه تخمین کریجینگ
)𝑡( 𝑓𝑚𝑒 (𝑡) = 𝜆1𝑚 𝑓1

()4

محاسبه ماتریس همبستگی
()5
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| 𝑗𝑖𝑟|
)
𝑏

𝑅𝑖𝑗 (𝑟𝑖𝑗 ) = 𝜎 2 𝑒𝑥𝑝 (−
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2

𝑛

1
[=𝜎
] ∑ 𝑓𝑖 2
𝑛−1
𝑖=1

 rماتریس فاصله بین نقاط مجهول است n .تعداد دادههای موجود در شتابنگاشت است.
محاسبه مارتیس واریانس خطا
()6

)3و2و3) . (𝑗 = 1و2و(𝑖 = 1

𝑗𝑖𝑅 𝑖𝐸𝑖𝑗 = 𝑅𝑖𝑗 − 𝜆1

تولید  nعدد تصادفی ( nتعداد دادههای درون شتابنگاشت معلوم تکیهگاه غربی) با تابع توزیع احتمال نرمال و با میانگین صفر و
واریاناس .E
شبیه سازی شتاب در نقطه m
𝑠
𝑚𝑒 𝑓𝑚𝑐 (𝑡) = 𝑓𝑚𝑒 (𝑡) +
) 3و 2و(𝑡) (𝑚 = 1

()7

به منظور تولید شتابنگا شت همب سته مکانی در تکیهگاههای سازه پل 5 ،شتابنگا شت (جدول  )2به عنوان شتابنگا شتهای معلوم برای
تکیهگاه غربی در نظر گرفته شده ا ست و شتابنگا شت برای سایر تکیهگاهها به صورت جداگانه برای هر  5شتابنگا شت به روش کریجینگ
تولید شده ا ست .در این پروژه فا صله پایلونها و تکیهگاه شرقی از تکیهگاه غربی به ترتیب برابر با  303.8 ، 99.20و  403متر میبا شد .با
توجه به نوع خاک ساختگاه (تیپ  )IIIسرعت موج برشی برابر با  200 m/sو ضریب پراکنش  dبرابر با  10در نظر گرفته شده است.
برای شبیه سازی تاریخچه زمانی جابجاییها ،یک برنامه بر اساس الگوریتم روش کریجینگ در نرم افزار متلب نوشته شده است .هر
کدام از شتابنگاشتهای حقیقی را به عنوان ورودی به این برنامه وارد میکنیم و این برنامه خروجی شتابنگاشت را به ترتیب برای پایلونها
و تکیهگاه شرقی ارائه میدهد .شکل  3تاریخچه زمانی شتاب تولید شده در محل تکیهگاههای پل را نشان می دهد.
جدول : 2مشخصات شتاب نگاشتهای انتخابی
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حداکثر شتاب طولی

حداکثر جابجایی طولی
(سانتیمتر)

مدت زمان زلزله (ثانیه)

5.795

15.59
22.00
25.79

زلزله

بزرگا

سرعت موج برشی (متر بر ثانیه)

لوماپریتا

6.93

331.21

0.157

نورثریج

6.69

333.41

0.052

0.855

منجیل

7.37

289.69

0.088

2.946

چی چی

7.62

308.88

0.114

4.256

20.33

لندرز

7.28

324.62

0.107

2.51

25.76

)(g
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شکل : 3شتابنگاشتهای تولید شده در پایههای پل برای هر شتابنگاشت معلوم در تکیهگاه غربی پل.

 -4مدلسازی
مدلسازی پل برای تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی در نرم افزار  SAP2000انجام شده است .این مدل سازی به روش
المان محدود انجام شده است .عرشه به وسیله المانهای  SHELLو پایلونها و کابلها به وسیله المان  BEAMمدلسازی شدهاند .اتصال
پایلونها به زمین به صورت گیردار میباشد و تکیهگاههای کناری به صورت مفصلی بوده و عرشه از طریق نئوپرنها بر روی تکیهگاههای
کناری قرار دارد .نئوپرنها به وسیله المان  LINKبا رفتار خطی مدل شدهاند .به دلیل وجود المان کابل ،تحلیل مدل باید به صورت غیرخطی
سال چهارم ،شماره ویژه  ،1تابستان 1396
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در نرم افزار  SAP2000انجام شود .در پلهای کابلی به دلیل شکمدادگی کابل بایستی سختی کابل اصالح شود .این رفتار غیر خطی کابلها به
وسیله مدول االستیسیته معادل ارنست در مدلسازی اعمال میشود و به صورت رابطه  8بیان میشود.
𝐸

()8

) (𝛾 2 𝐿2 𝐸 ⁄12𝜎 3

1+

= 𝑖𝐸

𝑁
𝑚𝑚  𝑓𝑢 = 1860و مدول االستیسیته برابر با
کابلها از استرندهای فوالدی  0.6اینچی با مقاومت کششی نهایی 2
𝑁
𝑁𝑘
𝑁
𝐸0.28 = 36342.4
𝑚  𝛾 = 76.93تشکیل شده است .مشخصات بتن به کار رفته برای پایلون و عرشه عبارت است از
 190000 𝑚𝑚2و وزن 3
𝑚𝑛

= 𝑠𝐸

𝑁𝑘
𝑁
𝑚𝑚  . 𝛾 = 24.5حداکثر تنش محوری در کابلها برابر با 𝑢𝑓  0.45در نظر گرفته شده است.
 𝑓𝐶𝑘 = 40 𝑚𝑚2 ،و 2

در تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی از روش انتگرالگیری مستقیم به روش  HHTاستفاده شده است وهمچنین برای تعریف مفاصل
پالستیک از المان فایبر استفاده شده است .شکل  4نمایی از پل مدل سازی شده در نرم افزار را نشان میدهد.
بارها مطابق با آیین نامه آ شتو در نظر گرفته شده ا ست .بنابراین وزن خود پل و بار با توزیع یکنواخت  3.75 mkN2به عنوان بارهای
دائمی اعمال شده ا ست .نیروی پیش تنیدگی برای تحمل  100%بارهای دائمی ،به کابلها اعمال شده ا ست .برای این منظور در نرم افزار
 SAP2000از ابزار بهینهسازی استفاده شده است.
بار ترافیک از بار با توزیع یکنواخت  4.0 mkN2و یک بار خودرو ویژه سه محوره  600 kNتشکل شده است .اثر دما با افزایش دمای
یکنواخت  ± 22 °Cبا تغییر دمای دیفرانسیلی از باالی عرشه به سمت پایین عرشه به اندازه  ± 8.5 °Cو اختالف دما بین کابلها و بقیه پل
به اندازه  18و  -10درجه سانتیگراد میباشد.

شکل : 5نمایی از پل مدلسازی شده در نرمافزار.
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 -5ارایه نتایج
برای تعیین مشخصات ارتعاشی پل ،نتایج تحلیل ارتعاش آزاد پل بررسی میگردد .نتایج تحلیل نشان میدهد که مود غالب ارتعاش
در راستای عرضی پل و با پریود نوسان  2.715ثانیه میباشد .مود دوم نیز در راستای عرضی با پریود  2.015و مود سوم در راستای طولی و
پریود  1.957میباشد( شکل  .)5جدول  3نتایج مربوط به ارتعاش آزاد (آنالیز مودال) پل مورد مطالعه را نشان میدهد .بررسی مودهای طبیعی
پل و درصد مشارکت هر مود از آن جهت مهم است که بوسیله آن میتوان پی برد که چه شکل مود و در نتیجه توزیع نیروی نظیر آن بیشترین
مشارکت را در پاسخهای سازه دارد.
جدول : 3میانگین حداکثر تغییرات تنش کابلها در تحریک غیریکنواخت نسبت به یکنواخت
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

شماره مود

0.57

0.62

0.77

0.87

1.099

1.22

1.32

1.44

1.64

1.95

2.01

2.71

دوره تناوب

شکل مود اول

شکل مود دوم
شکل : 5شکل مود اول و دوم پل مورد مطالعه.

شکل  6نمودار پوش لنگر خمشی عرشه در دو حالت تحریک یکنواخت و غیریکنواخت ترسیم شده است ..همانطور که از این شکل
پیداست تحریک غیریکنواخت نسبت به تحریک یکنواخت نه تنها موجب افزایش لنگر در عرشه نشده است بلکه موجب کاهش آن نیز شده
است .میزان این کاهش بطور میانیگن به اندازه  10درصد است .علت این پدیده آن است که در فرض تحریک غیریکنواخت در واقع انرژی
ورودی به سازه بیشتر است و این در حالیست که در تحریک غیریکنواخت به علت کاهش دامنه و فاز رکورد زلزله انرژی انتقال یافته به سازه
کمتر است .بنابراین میتوان انتظار داشت که برخی پاسخها در حالت تحریک غیریکنواخت نسبت به تحریک یکنواخت کاهش یابند.
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الف

ب

پ

ت

ج
شکل : 6پوش لنگر خمشی عرشه برای تمامی شتابنگاشتها.

از آنجایی که تقریبا تمامی وزن عرشه از طریق کابلها به پایلونها و سپس به زمین منتقل می گردد ،مهم است که تغییرات تنش
کابل در حین زلزله یکنواخت نسبت به زلزله غیریکنواخت مشاهده شود .در این پل  64عدد کابل وجود دارد که تغییرات تنش در طول هر
یک از آنها متفاوت است .لذا به منظور بررسی تغییرات تنش در کابلها حداکثر کاهش تنش کابلها و حداکثر افزایش تنش کابلها گزارش
میشود .جدول  4مقادیر این تغییرات در  5زلزله مختلف را نشان میدهد .واضح است که مقادیر تغییرات تنش کابل بسته به نوع شتابنگاشت
بسیار متغیر است .میانگین این تغییرات به ترتیب  14.4درصد و  25درصد افزایش و کاهش تنش کابل میباشد.
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جدول : 4میانگین حداکثر تغییرات تنش کابلها در تحریک غیریکنواخت نسبت به یکنواخت
زلزله

حداکثر افزایش (درصد)

حداکثر کاهش (درصد)

چی چی

33

22

لندرز
منجیل
لوماپریتا
نورثریج

10
9
22
7

35
35
18
15

در این قسمت حداکثر جابجایی طولی ،عرضی و قائم عرشه تحت تحریک لرزهای غیریکنواخت ناشی از هر کدام از زلزلهها در پل
بررسی شده است .به علت کاهش دامنه تاریخچه زمانی جابجایی زلزله در تکیه گاههای شرقی میزان متوسط جابجایی طولی کاهش می یابد.
به علت ایجاد جابجایی نسبی بین دو پایه پل ،نیروی کشش کابلها افزایش یافته و در نتیجه جابجایی قائم پل در جهت رو به باال کاهش می
یابد .اما این نیروی کششی القا شده موجب میشود عرشه پل به سمت خارج صفحه تغییر شکل دهد .همانطور که در شکل  7مشاهده میشود،
حداکثر جابجایی عرشه در راستای عرضی در تحریک غیریکنواخت لرزهای افزایش قابل توجهی یافته است در حالیکه حداکثر جابجایی عرشه
در راستای قائم و طولی کاهش می یابد.

شکل : 7حداکثر جابجایی وسط دهانه اصلی عرشه

پایههای یک پل اعضایی هستند که در حین یک زلزله متحمل خسارت میشوند .بنابراین ارزیابی پاسخ غیرخطی این اعضا میتواند
مفید باشد .با بررسی تغییرات لنگرخمشی و دوران پالستیک پایلونها پی میبریم که در تمامی  5زلزله تحت تحریک غیریکنواخت نیاز لنگر
خمشی و برش در پای پایلون کاهش یافته است ،بطوری که در بعضی زلزلهها در حالت تحریک غیریکنواخت اصال مفصل پالستیک تشکیل
نشده است .جدول  5بیانگر درصد تغییرات لنگر خمشی و برش در پایلونهای پل است.
جدول : 5میانگین تغییرات برش و خمش پایلونها در تحریک غیریکنواخت نسبت به یکنواخت
زلزله
چی چی
لوماپریتا
لندرز
منجیل
نورثریج
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پایلون

درصد تغییرات برش

درصد تغییرات خمش

شرقی
غربی
شرقی
غربی
شرقی
غربی
شرقی
غربی
شرقی
غربی

-37
4
-22
-7
-42
-34
-33
-11
-23
6

-7
-11
-22
-9
-34
-60
-36
-39
-16
-44
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 -6نتیجه گیری
در این مقاله ،با استفاده از روش کریجینگ اصالح شده شتاب نگاشت مصنوعی در پایههای پل بر اساس شتاب نگاشت موجود در
پایه غربی پل در نرم افزار متلب شبیه سازی شد .روش کریجینگ قادر است دو اثر گذر موج و کاهش همبستگی بین شتابنگاشتهای زیر هر
پایه را در نظر بگیرد .الزم به ذکر است بررسی رفتار لرزهای پلها باید برای اثر سوم ،یعنی تغییرات موضعی خاک زیر پایهها نیز لحاظ شود.
با استفاده از روش کریجینگ منطقی و قابل انتظار است که اغلب پاسخ های پل در تحریک غیریکنواخت نسبت به تحریک یکنوخت باید
کاهش یابد .علت این امر ،کاهش انرژی ورودی به سازه به علت کاهش دامنه و فاز رکورد در حالت تحریک غیریکنواخت است .این نتیجه
گیری کلی نیز قبال توسط محققان قبلی پیشبینی شده بود .به عنوان ادامهی این تحقیق پیشنهاد میشود روشی جهت شبیهسازی
شتابنگاشتها مورد استفاده قرار گیرد تا اثر خاک زیر پایهها نیز در روند محاسبات و شبیهسازی منظور گردد .نتایج کلی این تحقیق به طور
خالصه در زیر ارایه شده است.


در شرایط تحریک غیریکنواخت مقدار حداکثر لنگر خمشی عرشه نسبت به تحریک یکنواخت کاهش مییابد.



حداکثر جابجایی عرشه در راستای عرضی افزایش یافته است اما در راستای طولی و قائم کاهش یافته است.



در زلزله چی چی تعداد کابلهایی که با افزایش نیرو مواجه شدهاند با تعداد کابلهایی که با کاهش نیرو مواجه شدهاند بیشتر میباشد
و در سایر زلزلهها تعداد کابلها با کاهش نیرو بیشتر است .در اکثرکابلها تغییرات نیروی محوری در دو حالت یکنواخت و غیر
یکنواخت اندک میباشد .ذکر این نکته ضرروری است که پلهای طویل به علت دوره تناوب باال (نرم بودن) حساسیت کمی نسبت به
زلزله دارند .اما پاسخ استاتیکی ناشی از اختالف تغییر مکان بین دو پایه امکان دارد توزیع نیروها را تغییر دهد و در نهایت موجب تغییر
نیروی محوری کابل گردد.



ت عداد مفاصل پالستیک در حالت غیریکنواخت کاهش یافته است .همچنین مقدار آن در یکی از مفاصل در زلزله چیچی به شدت
افزایش یافته است.



نیروهای داخلی در پایلونها در حالت غیریکنواخت کاهش یافته است.
حداکثر جابجایی نوک پایلون در حالت غیر یکنواخت کاهش یافته است.
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