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چکیده
گودهای عمیق تأثیر مستقیمی بر تنشها و کرنشهای خاک اطراف دارند که همین پدیده عامل ایجاد تغییر در پاسخ استاتیکی و دینامیکی
سازههای مجاور گود میشود .در این پژوهش اثر وجود گود عمیق بر پاسخ لرزهای ساختمان بلندمرتبه سازمان همیاری شهرداریهای کرمانشاه
موردبررسی قرارگرفته است .در این راستا تالش شده است تأثیر وجود گود ناشی از رمپ ورودی قطار شهری کرمانشاه بر ساختمان همیاری
شهرداری که از سیستم قاب خمشی فوالدی بهره میبرد ،مورد بررسی قرار گیرد .در نظرگیری اندرکنش بین خاک و سازه دارای تأثیر فراوانی
بر پاسخ سازه ازجمله افزایش دامنه حرکت داخلی فونداسیون و طبقات ،کاهش برش پایه و افزایش پریود طبیعی سازه ،است .در بررسی
سهبعدی صورت گرفته برای مصالح خاک و فوالد رفتار غیرخطی و برای مرزهای ویسکوز از المانهای نیمه بینهایت استفاده شده است.
استفاده از مرزهای بینهایت عملکرد مطلوبی را در تحلیل لرزهای محیطهای خاکی نشان داد .قرارگیری ساختمان در مجاورت رمپ ورودی
قطار شهری کرمانشاه و در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه ی مجاور گود باعث افزایش  89.8درصدی پریود اول ساختمان و کاهش 1.991
درصدی برش پایه وارد بر ساختمان نسبت به حالت تکیهگاه صلب و همچنین افزایش جابجایی جانبی طبقات بخصوص در طبقات باالتر می-
شود که این میزان افزایش در طبقه بام  82999درصد نسبت به حالت پایه صلب و 11979درصد نسبت به حالت اندرکنش خاک و سازه می-
باشد .همچنین درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه و گود برای ساختمان نسبت به حالت اندرکنش خاک و سازه بدون لحاظ شدن اثر گود،
افزایش  19..درصدی پریود اول سازه و کاهش  1.921درصدی برش پایه و افزایش طیف پاسخ شتاب را در پی خواهد داشت.
کلمات کلیدی :اندرکنش خاک-سازه  ،گود عمیق  ،پاسخ لرزهای ،برش پایه ،پریود مد اول ،ساختمان مجاور گود
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

Deep excavation have a direct effect on stresses and strains of
surrounding soil, and it leads to the change in static and dynamic
response of adjacent structures of the excavation. In this study the effects
of urban rail ramp permanent excavation on Hamyari response, has been
investigated. Consideration of soil-structure-groove interaction has a
great effect on the structure response, including increased range of
internal motion of foundation and floors, reducing the base shear, and
increasing the natural period of the structure. The three-dimensional
study has considered a nonlinear behaviour for soil and steel materials
and also, semi-infinite elements have been used for viscose boundaries.
The use of semi-infinite boundaries has shown a desirable performance in
seismic analysis of soil environments. Placement of the building near the
entrance ramp of Kermanshah metro and consideration of soil-structure
interaction near the excavation, lead to the 8.98% increasing in the first
period of the structure, decreasing 19.37% base shear of the Structure
against the rest rigid condition, and also increasing the lateral
displacement of floors, especially higher floors, and this increment in the
roof floor compared to the rigid base and soil-structure interaction are
89.89% and 14.25%, respectively. Also, consideration of soil-structure
interaction adjust excavation for building compared to the case with soilstructure interaction and without the excavation effect, leads to the 1.09%
increasing in the first period of the structure and 10.27% decreasing in
base shear, and also increasing of acceleration response spectrum.
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 -1مقدمه
زلزله را شاید بتوان مهمترین پدیدهی طبیعی دانست که بشر همواره به دنبال مقابله با اثرات تخریبی آن بوده ازاینرو شناخت
اثرات آن بر محیط اطراف و محل زندگی امری اجتنابناپذیر است .با رشد و گسترش فعالیتهای شهری شاهد احداث بسیاری از تأسیسات
حیاتی نظیر سیستم های حملونقل همگانی نظیر مترو ،پارکینگها و سازههای زیرزمینی هستیم .بسیاری از این ساختوسازها نیازمند
گودبرداریها عمیق و وسیع که ممکن است یا دوره ساخت آنها سالها به طول بیانجامد و یا بعنوان سازه دائمی مورد استفاده قرار گیرند لذا
بررسی اثرات ناشی از احداث این قبیل سازهها حین زلزله بر محیط پیرامون امری است حیاتی و ضرورتی انکارناپذیر است .اثرات اندرکنش
خاک و سازه از انعطافپذیری خاک زیر پی ،ارتعاشات نسبی بین پی و سطح آزاد ناشی میشود .با منظور کردن این اثرات میتوان نیروهای
اینرسی و تغییر مکانهای واقعی یک سیستم سازه –پی-خاک را تحت اثر حرکات لرزهای سطح آزاد تعیین کرد]1و. [2
در طول سه دهه اخیر تحقیقات گستردهای برای تعیین مشخصات مهندسی اثرات اندرکنش خاک-سازه بهعملآمده است .نتایج
این تحقیقات در بسیاری از آییننامههای زلزله نظیر  NEHRP,UBC,ATCو ...آمده است] .[5-9ولتسوس و میک) )1.11نشان دادند که
درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه منجر به طوالنی شدن زمان تناوب سازه و افزایش میرایی سیستم بعلت استهالک انرژی در سطح
تماس خاک و پی نسبت به حالت پایه ثابت میشود] .[7کاراپترو و همکاران( )2.15به ارزیابی آسیب پذیری لرزهای ساختمانهای بتن
مسلح با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه پرداختند و نشان دادند که روش رایج محاسبه شکنندگی ساختمان که در آن پایه سازه ثابت
در نظر گرفته میشود به نتایج نامحافظه کارانه ای منجر میشود].[1
اصالن حکم آبادی و همکاران( )2.11با استفاده از آزمون میز لرزه اندرکنش دینامیکی خاک و سازه با فنداسیون شمعی و
گسترده را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش شامل این بود که حداکثر تغییرشکل جانبی سازه ،با درنظر گرفتن اندرکنش تحت
زلزلههای مختلف مقادیر بیشتری نسبت به حالت پایه ثابت دارد .همچنین استفاده از فنداسیونهای شمعدار نسبت به حالت فنداسیون
گسترده باعث کاهش جابجاییهای جانبی میشود] .[8منگ کی لی و همکاران( )2.11در بررسی اندرکنش خاک و سازه به روش زیر سازه
برای برج شانگهای چین بدین حقیقت دست یافتند که با درنظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه ظرفیت باربری برج نسبت به حالت بدون
اندرکنش خاک-سازه ،افزایش مییابد اما در مد نهایی شکست تاثیر چندانی ندارد .آنها که در این تحقیق از روش زیرسازه و المان های
ویسکوز بهره برده بودند همچنین دریافتند که درنظر گیری اندرکنش بین خاک و سازه اثر کمی در مد تغییرشکلهای انتقالی خواهد
داشت].[.
ترابی و ریحانی( )2.11که به مطالعه سه بعدی اندرکنش خاک و سازه واقع در زمین نرم پرداخته بودند دریافتند با افزایش
سختی فنداسیون پریود سازه افزایش پیدا میکند .همچنین بادرنظر گرفتن اندرکنش مقدار پاسخ شتاب کاهش مییابد] .[1.سائز و
همکاران( )2.11اثرات اندرکنش دینامیکی خاک و سازه در ارزیابی آسیب پذیری لرزهای سازهها مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که
قابلیت شکل پذیری خاک و اندرکنش خاک و سازه ،پاسخ و شکنندگی سازهها را تغییر میدهد] .[11مائو و یا-یونگ( )2...برای نشان
دادن لزوم درنظرگیری اندرکنش خاک -سازه برای درک بهتر رفتار سازه های بلند خصوصا حین زلزله به مطالعه اثر اندرکنش خاک-سازه بر
پاسخ ساختمان بلند واقع بر خاک نرم مورد پرداختند] .[12پیژن لی و همکاران( )2..1در تحقیقاتشان به نتایج مهمیدست یافتند از جمله
اینکه در حالتی که اندرکنش خاک-سازه را در نظر میگیریم با افزایش مدول برشی ،فرکانس طبیعی سیستم افزایش مییابد و با تغییر
مدول برشی پاسخ دینامیکی سازه بسیار پیچیده می شود .با درنظر گرفتن اندرکنش و با افزایش مدول برشی خاک ،جابجایی ماکزیمم سازه
افزایش مییابد و همچنین در این حالت با افزایش سختی سازه ،جابجایی ماکزیمم سازه افزایش مییابد].[19
آنچه تاکنون بیان شد گوشه ای از تحقیقات گسترده در مورد اندرکنش خاک-سازه منفرد را حین زلزله بیان میکند اما باید
دانست که در مورد اثرات متقابل شرایط محلی نظیر سازههای مجاور ،تونلها ،گودهای دائم و موقت،ایستگاه های مترو و ...دانش موجود،
محدود میباشد .آییننامههای زلزله این قبیل موارد را مورد بررسی قرار ندادهاند لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با بررسی
مطالعه موردی اثر وجود گود ناشی از رمپ ورودی قطار شهری کرمانشاه بر ساختمان بلند مرتبه(همیاری شهرداری) تحت زلزله ،اهمیت این
موضوع بیش از پیش نمایان گردد.
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احداث گود عمیق ناشی از رمپ ورودی قطار شهری کرمانشاه در منطقهای با بافت ساختمانی متراکم و بلندمرتبه باعث به وجود
آمدن این سؤال چالشبرانگیز میشود که آیا احداث این قبیل گودهای عمیق در مناطق شهری و در مجاورت ساختمانهای بلندمرتبه چه
اثرات کوتاهمدت (استاتیکی) و بلندمدت (دینامیکی) بر ساختمانهای واقع در این نواحی دارد .که توجه اساسی در پژوهش حاضر براثر
وجود گود بر پاسخ لرزه ای ساختمان بلندمرتبه(همیاری شهرداریها) است .بررسی این پدیده مستلزم توجه به نکات زیر است:
انجام مطالعات ژئوتکنیکی خاک محل و بررسی گزارشها مربوطه و ارائه مدل رفتاری مناسب برای خاک.بررسی هندسه گود ناشی از حفر رمپ ورودی قطار شهری و همچنین سیستم سازه نگهبان آن.بررسی سیستم سازهای قاب خمشی فوالدی ساختمان همیاری شهرداریهابهمنظور ارزیابی و بررسی اطمینانبخش از صحت روند بررسی مسئله گامهای زیر توصیهشده است:
بررسی نشست ساختمان قبل و بعد حفاری با انجام آنالیز استاتیکی غیرخطی و توجه به اندرکنش خاک و سازه.انجام آنالیز فرکانسی برای سیستم خاک و سازه و به دست آوردن ضرایب میرایی رایلهانجام آنالیز غیرخطی دینامیکی سیستم اندرکنش خاک و سازه قبل و بعد از حفاری با اعمال تحریک لرزهای ورودی مناسب.-ارزیابی پاسخ لرزهای غیرخطی ساختمان همیاری شهرداریها

 -2مواد و روش ها :
 -1-2مطالعه موردی
گود مورد بررسی بخشی از پروژه قطار شهری میباشد که در شهر کرمانشاه (ایران) در حال احداث میباشد .با نزدیک شدن خط
قطار به منطقه شهری با تراکم باال و ساختمانهای بلند ،خط قطار ادامهی مسیر خود را بجای حرکت در ارتفاع چند متری از سطح زمین
با تغییر ارتفاع در زیر سطح زمین ادامه میدهد که در محل این تغییر ارتفاع ،گودبرداری مد نظر این مقاله احداثشده است .از ویژگیهای
اصلی این حفاری میتوان به مساحت مستطیل شکل به طول 111متر و عرض  1.متر در پالن  ،عمق حفاری  .95متر در ابتدای رمپ
ورودی تا  8متر در انتهای رمپ و سیستم سازه نگهبان شمع بتنی با شاتکریت که همگی بهطور خالصه در شکل ( )1آورده شده است
اشاره کرد .مطالعات ژنو تکنیک انجامشده روی خاک اطراف محل گود شامل عملیات حفاری ،آزمایشهای صحرایی ( نظیر برش مستقیم،
تحکیم ،مقاومت فشاری ،تک محوری و )...و نتایج آزمایشگاهی میباشد.
جهت شناسایی نوع تیپ زمین مطابق آییننامه  28..برای تحلیل لرزهای ،آزمایشهای لرزهنگاری به روش سطح به عمق توسط
دستگاه  ABEM RAS 21انجام شده است .شکل ( )2پروفیل سرعت امواج تراکمی) )Pو برشی ( )Sرا در عمق خاک نشان میدهد که
سرعت متوسط موج برشی برای گمانه حفرشده در نزدیکی محل موردنظر حدود  5.1متر بر ثانیه به دست آمده است .بنابراین مطابق آیین
نامه  28..خاک محل از نوع تیپ دو میباشد .همچنین مطابق آییننامه  NEHRPمحدوده مورد مطالعه در رده خاکهای خیلی متراکم
قرار میگیرد .جدول ( )1مشخصات الیهبندی خاک که از انجام آزمایشهای صحرایی بهدستآمده است و جدول ( )2مشخصات مصالح
فوالد و بتن ،را نشان میدهد.
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شکل  :1سایت پالن محل احداث رمپ ورودی قطار شهری و ساختمان همیاری شهرداری

شکل  :2منحنی تغییرات سرعت امواج تراکمی و برشی با عمق

جدول  :1مشخصات خاک محل
2

1

شماره الیه
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جدول  :2مشخصات فوالد و بتن
نوع مصالح

فوالد

بتن

7850
2.1e5
0.25
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2500
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30
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ρ
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ϑ
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)fy(Mpa

370

-
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)(kg/m3

-2-2مدل ترکیبی نیم فضا و المان محدود برای اندر کنش خاک و سازه
استفاده از مرزهای مناسب برای محیط خاکی در سالهای اخیر همواره موردتوجه پژوهشگران قرار داشته است ،استفاده از
مرزهای گذرا بهخصوص در بارگذاریهای دینامیکی برای جلوگیری از برگشت موج به داخل محیط و از بین بردن اثر جعبهای امری
اجتنابناپذیر است] .[1.-11این روش ،از امتیازات هر دو المان محدود و روش نیم بینهایت برخورداراست و حداقل معایب آنها را وارد حل
مسئله میکند .این مدل بوسیله تقسیم کردن کل سیستم خاک سازه به یک میدان نزدیک و میدان دور با یک الیه میانی بدست میآید.
میدان نزدیک شامل سازه و یک ناحیه خاک اطراف آن میباشد که بوسیله عناصر محدود مدل شده است .میدان دور نیم بینهایت است و با
توابع امپدانس توزیع شده در الیه میانی مدل میشود .برحسب نظریه دانشمندان این مدل برای آنالیزهای اندکنش خاک و سازهی دو و سه
بعدی و برای سازههای سطحی و مدفون شده به واقعیت نزدیکتر و با صرفهتر است.
مقاله حاضر از المانهای نیمه بینهایت که روش جدیدتری است و امکان مدلسازی آن در نرمافزار آباکوس فراهم است ،استفاده
کرده است] .[ 25-2.پاسخ دینامیکی المانهای نامحدود بر مبنای موج صفحهای است که بصورت عمودی سمت مرزها حرکت میکند ،با
فرض اینکه پاسخ در نزدیکی مرزها دارای دامنه به اندازهی کافی کوچکست میتوان رفتار محیط را االستیک خطی دانست] .[27در نتیجه
معادله تعادل بصورت زیر نوشته میشود:
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()1

که در رابطه ( ،)1دانسیته ماده،
االستیک خطی داریم:

تنش و

شتاب ذرات ماده،

مکان میباشد] .[27با در نظر گرفتن ماده بصورت ایزوتروپ با رفتار

()2

که در آن کرنش ،ضریب المه،

مدول برشی هستند.

 -3تحلیل نتایج
شکل ( )9تصویر شماتیک روشهای آنالیز دینامیکی ساختمان که در مقاله مورداستفاده قرارگرفته را نشان میدهد .سری اول
آنالیزها که بهعنوان پایه صلب شناخته میشود حالتی است که ساختمان بر روی سنگبستر قرارگرفته است و همانند این است که شتاب
زلزله مستقیماً به فونداسیون اعمال میشود .سری دوم حالتی است که خاک روی بستر سنگی قرار دارد و سازه روی خاک بناشده است .در
این حالت شاهد رخ دادن اندرکنش بین خاک و سازه خواهیم بود .سری سوم بیانگر حالتی است که خاک و سازه در اندرکنش باهم قرار
دارند و در مجاورت آنها گود وجود دارد که بر پاسخها تأثیرگذار است .در این مقاله هر سه حالت بررسی میشود.
پایه صلب معرف حالتی است که ساختمان روی سنگبستر قرار داردFixed base.......................................
SSI......................................................
اندرکنش خاک  -سازه .....................................................................................
اندرکنش خاک – سازهی مجاور گودSSI – adjust excavation............ ............................................................................
ضروری است قبل از تحلیل و بررسی هرکدام از موارد باال ،ابتدا خاک محیط را مورد ارزیابی قرار داد.

شکل :3تصویر شماتیک روش های آنالیز دینامیکی مورد استفاده

- 1-3آنالیز فرکانسی و میدان آزاد خاک
برای به دست آوردن خصوصیات میرایی خاک آنالیز فرکانسی انجام شد تا ضرایب میرایی رایلی بدست آید] .[2.حدس ضرایب
و رایلی از طریق بدست آوردن فرکانس مد اول و مد دوم محیط بدست میآید .آنالیز فرکانسی از طریق اعمال موجهای هارمونیک و
دریافت پاسخها بدست میآید .با فرض میرایی ثابت  %5برای محیطهای خاکی ،فرکانس ده مد اول محیط خاک در مجاورت محل
ساختمان همیاری شهرداری استخراج گردید که ضرایب میرایی رایلی بدست آمده برابرند با:
0.013385

0.18678

درگام بعدی برای اطمینان از صحت عملکرد مرزهای بینهایت الزم است که تحلیل تاریخچه زمانی شتاب مطابق آییننامه 28..
صورت گیرد .بدین منظور خاک محل تحت رکورد زلزله طبس (شکل )1که مطابق آییننامه  28..به مقیاس آمده است ،قرار گرفت .در
شکل ( )5کانتور پخش شتاب در محیط خاک نشان داده شده است که مقدار شتاب صفر را در مرزها نشان میدهد .همین صحت عملکرد
مرزهای بینهایت را نشان میدهد .ثبت طیف پاسخ شتاب شکل ( ) 7در ترازهای مختلف پروفیل ارتفاعی خاک و تاریخچه زمانی شتاب آن
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ها در شکل ( ) 1نشان از افزایش مقادیر دامنه شتاب و افزایش طیف پاسخ شتاب با حرکت از بستر سنگی به سطح زمین است .مطابق
تحلیل صورت گرفته ضریب بزرگنمایی بدست آمده برای خاک شهر کرمانشاه در محدوده ی مورد مطالعه مقدار  191را نشان میدهد.

شکل  :4تاریخچه زمانی شتاب زلزله طبس

شکل :6طیف پاسخ شتاب برای نقاط ارتفاعی مختلف

شکل :5پخش شتاب در محیط خاک

الف

ب

ج
شکل  :7تاریخچه زمانی شتاب برای نقاط ارتفاعی مختلف الف) عمق 22متری ب) عمق  12متری ج) سطح زمین
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-2-3صحت سنجی
بمنظور صحت سنجی در پژوهش حاضر با تکیه بر نتایج مدل های آزمایشگاهی حکم آبادی و همکاران در دانشگاه  UTSاسترالیا
سال  2.15مسئله در دو حالت صحت سنجی شده است )1( :سازه با پای گیردار ( )2سازه با فنداسیون گسترده[27].
آزمایشات حکم آبادی و همکاران با رویکردی خاص از مدل سازی سازه های  91. 95و  15طبقه به صورت چند درجه آزادی و با ویژگی
های ق ابل قبول که در حهت حصول نتایج قابل اعتماد انجام شده است .عالوه بر بحث مدلسازی صحیح سازه ها یک محفظه پیشرفته با
مرزهای خاص که بتواند شرایط میدان آزاد را برای محیط خاک فراهم کند در نظر گرفته شده است .این مدل های آزمایشگاهی با استفاده
از میز لرزان  9*9متر بوده که توان بارگذاری  .برابر وزن و لنگر واژگونی  100KN.mرا دارا بوده است .برای مدل سازی سه بعدی در
آزمایشگاه از صفحات فلزی افقی به عنوان سقف ها و چهار ستون فلزی استفاده شده است .صفحات فلزی دارای حداقل تنش تسلیم 28.
مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی  11.مگاپاسکال بوده که مطابق آیین نامه استرالیا انتخاب شده است) .(steel grade 250ضخامت این
صفحات فلزی بعد از چندین چرخه سعی و خطا به میزان مطلوب مورد انتظار با فرکانس طبیعی سازه ها بدست آمده است .به منظور
دستیابی به فرکانس طبیعی مدل ها آزمایش میز لرزان با یک بار سینوسی با فرکانس های متفاوت اعمال شده و در نهایت فرکانس طبیعی
سیستم بدست آمد .مقدار فرکانس طبیعی مد اول سازه در شرایط آزمایشگاهی  .99..81دور بر ثانیه بدست آمد که این مقدار در
مدلسازی صورت گرفته عدد  .911.97دور بر ثانیه را نشان میدهد[27] .
شکل 8نمایش فرکانس طبیعی مد اول بدست آمده از سازه های آزمایشگاهی مدل شده در نرم افزار اجزا محدود  ABAQUSسازه 15
طبقه را نشان می دهد.
شکل  .نمودار تاریخچه زمانی شتاب زلزله ال سنترو را نمایش می دهد و شکل  1.مقادیر حداکثر جابجایی جانبی ثبت شده در اثر اعمال
رکورد زلزله برای هردو حال ت باال در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی مقاله مرجع(مقاله حکم آبادی و همکاران) آورده شده است.

شکل :8نمایش مد اول فرکانس طبیعی سیستم

شکل  :9تاریخچه زمانی شتاب زلزله ال سنترو
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شکل :12مقایسه جابجایی سازه 15طبقه در نرم افزار  ABAQUSو مدل آزمایشگاهی

مقایسه نتایج آزمایشگاهی حکم آبادی و همکاران( )2.15و مدلسازی های  ABAQUSاختالفی کمتر از 1.درصد را نشان می دهد که
این میزان خطا مربوط به پارامترهای مدلسازی و خطای آزمایش ها می باشد که حاکی از رضایت بخش بودن صحت سنجی را نشان می
دهد.

 -3-3آنالیز فرکانسی ساختمان همیاری شهرداری ها
در این پژوهش آنالیز مودال در هر سه حالت-سازه با تکیه گاه صلب-اندرکنش خاک و سازه-اندرکنش خاک و سازه ی مجاور
گود برای بدست آوردن زمان تناوب سازه انجامشده است .شکل  11مد تغییرشکل سازه را در هر سه حالت مدنظر نمایش میدهد .مطابق
شکل 12در نظر گرفتن اندرکنش خاک–سازه زمان تناوب سازه را حدوداً  198درصد نسبت به حالت سازه با تکیه گاه صلب افزایش میدهد
که با لحاظ کردن اثر وجود گود ناشی از رمپ ورودی این افزایش در زمان تناوب مقدار  89.8درصد را نشان میدهد.

-4-3آنالیز دینامیکی تاریخچهی زمانی
آنالیز دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی تحت رکورد زلزله طبس که به مقیاس درآمده مطابق آییننامه  28..روی سازه
همیاری شهرداری در هر سه حالت مدنظر انجامگرفته است .رفتار غیرخطی برای مصالح خاک و فوالد در نظر گرفته شده است .شکل19
کانتور های پخش شتاب و تغییر شکل را در سه حالت تکیه گاه صلب ،اندرکنش خاک-سازه و اندرکنش خاک – سازه ی مجاور گود نشان
میدهد .انتظار می رود با حرکت از سمت فنداسیون به سمت به سمت طبقه بام شاهد افزایش دامنه شتاب و جابجایی برای طبقات باشیم
که شکل( )11صحت این نظر را برای طبقات 9و 19در حالت اندرکنش خاک و سازه نشان میدهد.
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ب

الف

ج

شکل  :11مد تغییر شکل سازه الف fixed base :بSSI:

جSSI-adjust excavation :

شکل :12مقایسه پریود سازه در سه حالت

 -5-3حداکثر جابجایی جانبی طبقات
شکل  15حداکثر جابجایی جانبی طبقات سازه را حین زلزله در هر سه حالت نشان میدهد .مشاهده میشود که در نظر گرفتن
اندرکنش خاک – سازه باعث افزایش جانبی طبقات میشود و این مسلئه در مجاورت گود تشدید میشود .البته این میزان افزایش در
طبقات باالتر مشهودتر است.

 -6-3برش پایه وارد بر ساختمان
برآورد مقدار نیروی وارد بر ساختمان حین زلزله مسئلهی حیاتی در طراحی سازهها به شمار میرود از اینرو برآورد دقیق واقعیتر
این مقدار نیرو میتواند نقش اساسی در طراحیهای مهندسی سازهها ایفا کند.
شکل  17مقدار نیروی برش پایه را نشان میدهد .مشاهده میشود که در نظرگیری اندرکنش سازه همیاری شهرداری با خاک مقدار نیروی
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برش پایه وارد بر ساختمان را نسبت به حالت تکیهگاه صلب  1.911در صد کاهش میدهد .تأثیر در نظرگیری گود ناشی از رمپ ورودی
خط قطار شهری بر کاهش برش پایه عدد  1.991در صد نسبت به حالت تکیهگاه صلب را نمایش میدهد که نسبت به حالت اندرکنش
خاک – سازه  1.921درصد کاهش داشته است.

ب

الف

ج

شکل  :13پخش شتاب در فرم تغییر شکل یافته الف fixed base :ب SSI :جSSI-adjust excavation :

شکل  :14تاریخچه زمانی شتاب طبقات 3و 13در حالت اندرکنش خاک و سازه

 -7-3طیف پاسخ شتاب
در شکل های 11و  18طیف پاسخ شتاب برای فونداسیون و طبقه سیزدهم ساختمان همیاری شهرداری کرمانشاه نشان داده
شده است .مقدار حداکثر پاسخ شتاب برای حالت در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه مجاور گود بیشتر از حالت اندرکنش خاک و سازه و
حداکثر پاسخ شتاب برای حالت اندرکنش خاک و سازه بیشتر از حالت تکیهگاه صلب است.
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شکل  :15حداکثر تغییر شکل جانبی سازه

شکل :16حداکثر نیروی برش پایه

شکل :17طیف پاسخ شتاب فونداسیون

شکل  :18طیف پاسخ شتاب طبقه سیزدهم

 -4جمع بندی و نتیجه گیری
مقاله حاضر به تحلیل دینامیکی غیرخطی اندرکنش گودبرداری دائمی و ساختمان مجاور آن تحت زلزله می پردازد .تحلیل های
انجام شده بر روی یک نمونه واقعی و با تاکید بر ساختمان همیاری شهرداری ها در مجاورت رمپ ورودی قطار شهری کرمانشاه صورت
پذیرفته است .ایده اصلی حاکم بر تحقیق نشان دادن اثر وجود گود ناشی از رمپ ورودی قطار شهری کرمانشاه بر عملکرد لرزهای ساختمان
همیاری شهرداری کرمانشاه حین زلزله میباشد .از مهمترین نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان موارد زیر را یادآور شد:
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. استفاده از مرزهای بینهایت عملکرد مطلوبی را در تحلیل لرزهای محیطهای خاکی نشان داد-1
 قرارگیری ساخت مان همیاری شهرداری های کرمانشاه در ابتدای مسیر رمپ ورودی قطار شهری کرمانشاه و در نظر گرفتن-2
 درصدی89.8 سازه مجاور گود) باعث افزایش-اندرکنش گود ناشی از رمپ ورودی و سازه نگهبان آن با خاک و ساختمان (اندرکنش خاک
. درصدی برش پایه وارد بر ساختمان همیاری شهرداری ها نسبت به حالت تکیهگاه صلب میشود1.991 پریود اول ساختمان و کاهش
 درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه و گود برای ساختمان همیاری شهرداری های کرمانشاه نسبت به حالت اندرکنش خاک و-9
. درصدی برش پایه را در پی دارد1.921  درصدی پریود اول سازه و کاهش19..  افزایش،سازه بدون لحاظ شدن اثر گود
 افزایش جابجایی جانبی، درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه ی مجاور گود برای ساختمان همیاری شهرداری های کرمانشاه-1
 درصد11925  درصد نسبت به حالت پایه صلب و8.98. طبقات را بخصوص در طبقات باالتر در پی داردکه این میزان افزایش در طبقه بام
.نسبت به حالت اندرکنش خاک و سازه است
 درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه و گود برای ساختمان همیاری شهرداری های کرمانشاه نسبت به حالت اندرکنش خاک و سازه-5
. افزایش طیف پاسخ شتاب را در پی خواهد داشت،بدون لحاظ شدن اثر گود
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