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خالصه
توجه به اثر خاک در عملکرد سازه حین زلزله موضوعی است که در ده های اخیر مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است .نتایج حاصل نشان
داده که در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه به طرز چشمگیری بر عملکرد سازه تاثیرگذار است .نرم افزارهای توانمندی در ایران برای تحلیل
دینامیکی سازه ها وجود دارد اما در بیشتر موارد ،مدل سازی خاک به خوبی مورد بررسی قرار نمی گیرد یا از آن صرف نظر می شود .از آنجا که
در تحلیل دینامیکی سازه ها عموما از انعطاف پذیری پای سازه صرف نظر گردیده و بر خالف واقعیت امر ،سازه و پی جدا از هم و بدون در نظر
گرفتن اثرات اندرکنش مورد آنالیز قرار می گیرند در این مقاله سعی شده است مرور و جمع بندی کامل بر تحقیقات و روش های ارائه شده در
خصوص مدل سازی اندرکنش خاک و سازه با استفاده از روش مدل مخروطی انجام شود تا با استفاده از این روش و به فرم نسبتا ساده و کاربردی
که برای عموم مهندسین قابل بهره گیری باشد ،اثرات اندرکنش در مدل سازی پی سطحی لحاظ گردد .این روش می تواند در انواع مختلف
ساختمان ها ،حتی ساختمان های بلند با دقت خوبی به کار گرفته شود .در این مقاله سعی شده است با عنوان مزایا و معایب به برتری روش مخروط
از مجموعه روش های مقاومت مصالح بپردازیم.
کلمات کلیدی :مدل سازی خاک ،اندرکنش خاک و سازه ،مدل مخروطی
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مقدمه

در تحلیل های متداول دینامیکی یک سازه ،روش معمول به این صورت است که حرکت میدان آزاد زمین در محل ساختگاه تعیین شود و سپس حرکت
بدست آمده به پای سازه ،زمانی که به صورت صلب در نظر گرفته شده باشد ،اعمال شود] . [1این مورد در حالتی صحیح است که ساختمان بر سنگ
بنا شده باشد .در حالت قرار گرفتن سازه بر خاک نرم ،وضعیت کامال متفاوت است .در این حالت ،در هنگام وقوع زلزله ،رفتار غیر خطی خاک زیرین و
وقوع پدیده اندرکنش خاک و سازه ،در پاسخ سازه ای به صورتی نتیجه می دهد که می تواند کامال متفاوت از پاسخ یک سازه با پای صلب قرار گرفته
تحت اثر حرکت میدان آزاد زمین باشد.
روش های در نظر گیری سیستم خاک – سازه را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد  :یکی روش زیر سازه و دیگری روش مستقیم .در روش
مستقیم ،قسمتی از خاک همراه با سازه مدل می شود و حرکت میدان آزاد خاک بر روی مرزهای مصنوعی خاک اعمال می گردد .معرفی مرزهای
مصنوعی یک امر اجتناب ناپذیر می باشد ،زیراکه نمی توان خاک نامحدود ( فضای نیمه بی نهایت ) را با تعدادی المان محدود مدل کرد و از طرف
دیگر مرزهای مجازی اگر به صورت ساده و بدون انجام تمهیداتی استفاده شوند ،باید به اندازه کافی دور باشند تا از انعکاس امواجی که انرژی ارتعاشی
را به صورت تشعشعی دور می کنند ،جلوگیری شود .به عنوان یک راه حل دقیق تر می توان از مرزهای گذرا که اجازه انتقال انرژی به سمت بی نهایت
را می دهند ،استفاده کرد .مشکل دیگر این روش آن است که حرکت میدان آزاد خاک باید در این مرزهای مصنوعی اعمال گردد و چون بیشتر این نوع
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حرکات به صورت شتاب نگاشت در سطح خاک برداشت شده اند و در عمق خاک نامشخص هستند ،لذا باید این حرکات در عمق خاک نیز مشخص
گردند .از طرف دیگر ،تعداد زیاد درجات آزادی مساله منجر به زمان طوالنی اجرا می شود که هزینه زیادی را در بر دارد ] . [ 2
در روش زیر سازه ،سیستم خاک  -سازه ب ه دو قسمت تقسیم می گردد :قسمت اول سازه مستقر بر پی است و قسمت دوم خاک که دارای یک
مرز مشترک با پی سازه می باشد .ابتدا رابطه نیرو – تغییر مکان خاک (سختی دینامیکی) برای گره های موجود در مرز مشترک تعیین می شود که می
توان آن را به صورت فیزیکی با تعدادی فنر و م یراگر که ضرایبشان به فرکانس تحریک وابسته است ،بیان نمود .سپس سازه موجود بر روی این فنرها و
میراگرها با اعمال تحریک به تکیه گاه فنر و میراگرها تحلیل می گردد .لذا با این روش پیچیده ترین سیستم خاک  -سازه به دو قسمت قابل کنترل
شکسته می شود و با هزینه کمتری تحلیل صورت می گیرد .در این رویکرد ،خاک و سازه را می توان با دو روش جداگانه آنالیز کرد و یکی از آن دو را
با جزئیات بیشتری وارد مساله نمود و پارامترهای مهم تاثیرگذار در مساله را می توان به راحتی تشخیص داد] . [3این مزایا باعث گردیده است که
محققان و طراحان به استفاده از روش زیرسازه روی آورند.
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بررسی مدل های اندرکنش خاک  -سازه

به منظور بررسی پدیده اندرکنش خاک و سازه در زمان وقوع زلزله ،انتخاب مدل مناسب نیز بسیار مهم است .بیش ترین روش های عددی مورد استفاده
در مکانیک جامدات روش های تقریبی و روش های دقیق می باشند که در بین روش های تقریبی روش مخروط و دربین روش های دقیق روش المان
محدود و المان مرزی و المان مرزی مقیاس شده مطرح می باشند.
به طور کلی روش های محاسبه سختی دینامیکی و حرکت ورودی موثر پی برای تحریک لرزه ای را می توان به دو دسته تقسیم نمود :
الف -روش های دقیق

1

این روش ها شامل روش المان مرزی ،روش های المان محدود پیچیده از قبیل روش مرزی پایدار ،روش اجزای محدود مرزی مقیاس شده و روش
دیریچله به نیومن 2می باشد .این روش های دقیق به یک پیش زمینه تئوریک قوی نیاز دارند .آماده سازی داده ها و تفسیر نتایج باید به میزانی قابل توجه
انجام گیرد ،هزینه ی محاسباتی برای تنها یک مرتبه اجرا زیاد است و از نقطه نظر اقتصادی انجام مطالعات پارامتریک و تدابیر طراحی جایگزین را
مشکل می سازد .به این ترتیب روش های دقیق می تواند یک حس نادرست از ایمنی را در کاربر ایجاد نماید .این روش ها بیش تر به رشته ی مکانیک
محاسباتی کاربردی تعلق دارند و مهندسان به استفاده از این روش ها اطمینان ندارند .این روش ها را می توان تنها برای پروژه های بزرگ یا تاسیسات
حیاتی از قبیل نیروگاه ههای هسته ای ،پناهگاه های نظامی و سدها با بودجه متناظر و زمان موجود به کار برد]4و. [ 5
ب -روش های تقریبی

3

در این روش ها فرمول بندی دقیق پیچیده االستو دینامیک سه بعدی با توصیف یک بعدی ساده از تئوری مقاومت مصالح با فرض رفتار تغییر شکل
جایگزین می شود .انواع مدل ها در روش مقاومت مصالح  :الف) مدل های پارامتر متمرکز ،ب)مدل هایی بر مبنای الگوهای موج تعیین شده در صفحه
ی افقی امواج یک بعدی حجمی و سطحی و استوانه ای ،ج)مدل های مخروطی ]4و[5
در میان روش های ذکر شده ،روش مدل های مخروطی جدیدتر و استفاده از آن نیز آسان تر می باشد .تحلیل های مختلفی با استفاده از روش
مخروط در انواع مختلف سازه در پروژه های متعدد در سوئیس و ایران صورت گرفته و نتایج نشان داد که اندرکنش خاک و سازه از مسائل مهم در
مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای است که حتما باید در تحلیل لرزه ای مدنظر قرار گیرد و فرآیند تحلیل آن نیاز به یک سری از اطالعات دینامیکی دارد ،لذا
در ادامه به بررسی این روش خواهیم پرداخت].[6

1

Rigorous Methods
Dirichlet-to-Neuman method
3
Approximate Methods
2
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مدل مخروطی

مدل های مخروطی نه تنها درک فیزیکی مناسبی از مسائل به وجود می آورند بلکه برآورده کننده دقت مهندسی مناسبی نیز می باشند .ایده اولیه استفاده
از مدل های مخروطی برای برآورد سختی دینامیکی فونداسیون در راستای درجه آزادی افقی در سال  ، 1442توسط ولف 1و دیکس 2مطرح شد].[7
سپس در سال  ،1474اهلرز ،3میک 4و ولتساس ،5نتایج مدل های مخروطی را به درجات آزادی چرخشی و پیچشی گسترش دادند ]7و . [ 8در ادامه،
پس از یک وقفه حدودا  22ساله در دهه  42میالدی ،مفاهیم مدل های مخروطی به فونداسیون قرار گرفته بر سطح محیط همگن نیمه بی نهایت توسط
ولتساس و نیر [ 4 ] 6و فونداسیون مدفون در محیط نیمه بی نهایت خاک توسط میک و ولف[ 12 ]7تعمیم یافت .در حال حاضر مطابق مقاله میک و
ولف مدل های مخروطی برای تعیین سختی د ینامیکی فونداسیون مدفون در محیط خاک الیه ای نیز قابل استفاده می باشند] .[11به دلیل وابستگی سختی
دینامیکی خاک به فرکانس ،سیستم های خاک – سازه را تنها در حوزه فرکانس می توان مورد بررسی قرار داد ،در حالی که در نظر گرفتن رفتار غیر
خطی سازه ها تنها در حوزه زمان میسر می باشد .به همین دلیل در دو دهه اخیر استفاده از مدل های فیزیکی جایگزین خاک ،برای برآورد سختی
دینامیکی محیط خاک مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است .در این مدل ها ،با وجود مستقل بودن ضرایب المان ها از فرکانس ،امکان تحلیل
تاریخچه زمانی سیستم های خاک – سازه نیز فراهم می گردد و سختی دینامیکی محیط خاک با دقت خوبی برآورد می شود]12و.[14
به طور کلی روش های موجود در تعیین مدل های جایگزین خاک را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد .در دسته اول جرم با ضرایب نامعین
درنظر گرفته می شود .سپس با مینیمم سازی خطای ما بین سختی دینامیکی مدل جایگزین و محیط خاک ،ضریب هریک از المان ها تعیین می شود .در
دسته دوم پس از تخمین هر درایه ماتریس سختی دینامیکی (ویا نرمی دینامیکی) با نسبت دو چند جمله ای ،ضرایب چند جمله ای ها طی فرآیند بهینه
سازی تعیین می شوند .سپس این نسبت ب ا استفاده از مفاهیم بسط کسری چندجمله ای بسط داده شده و هرجمله آن توسط مجموعه ای از المان ها ،با
معادله دیفرانسیل مشابه ،جایگزین می شود .مدل نهایی جایگزین خاک از کنار یکدیگر قرار دادن مدل های مربوط به جمالت بسط هر درایه به دست
می آید] 12و .[13اما در دو روش فوق الذکر افزایش دقت مدل در برآورد سختی دینامیکی محیط خاک با افزایش تعداد درجات آزادی داخلی میسر
می شود؛ از سوی دیگر افزایش تعداد درجات آزادی از کاربردی بودن مدل می کاهد ،لذا در این مقاله رویکرد جدیدی برای به دست آوردن مدل های
جایگزین خاک ارائه می شود که در فونداسیون های سطحی و مدفون کاربرد دارد  .برای این منظور مدل جایگزین خاک فونداسیون سطحی که بر
مبنای مدل های مخروطی به دست آمده ،با استفاده از مجموعه ای از ضرایب اصالح به حالت فونداسیون مدفون تعمیم داده شده است] .[4
در این روش مقاومت مصالح یک بعد ی ،امواج از یک نوع برای هر درجه آزادی در قطعات مخروطی به سمت بیرون منتشر می شوند که دارای
انعکاس ها و انکسارهایی در سطوح مشترک الیه ای هستند .ویژگی های مقطعی قطعات مخروطی در جهت انتشار موج به طرف باال و پایین افزایش می
یابد .برای یک پی سطحی روند محاسباتی ب ه صورت تحلیلی است ،برای یک پی مدفون آن بخش از نیم فضا که از آن گودبرداری خواهد شد با توده
ای از دیسک ها تقسیم بندی می شود و بنابراین یک تقریب عددی الزم است .پی های واقع بر روی سطح و پی های مدفون در ساختگاه هایی که در آن
ها مشخصات مصالح با عمق کاهش می یابد و نیز در ساختگاه های چند الیه گیردار در تکیه گاه که در آن ها میرایی شعاعی در جهت قائم وجود ندارد،
برای همه درجات آزادی و برای محدوده بزرگی از فرکانس ها بررسی شده اند .در تمام این موارد یک ارزیابی نظام مند تایید می کند که دقت
مهندسی کافی با انحراف در محدوده  +%22به دست آمده است] .[6
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ویژگی های مدل مخروطی

مدل مخروطی بر مبنای تئوری مقاومت مصالح یک بعدی با میله ها و تیرهای مخروطی الزامات زیر را برآورده می نمایند:
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John P. Wolf
Andrew J. Deeks
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G. Ehlers
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J.W. Meek
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A.S. Veletsos
6
V.D. Nair
7
John P. Wolf
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وضوح مفهومی همراه با درک فیزیکی ،سادگی در فیزیک و پاسخ ریاضی دقیق و کاربرد عملی ،عمومیت کافی با در نظر گرفتن الیه بندی و
مدفون بودن برای تمام درجات آزادی و تمام فرکانس ها .دقت مهندسی کافی و تامین ویژگی های فیزیکی از دیگر ویژگی های مدل مخروطی است.
این روش مقاومت مصالح که در تحلیل تنش در مهندسی سازه بسیار موفق است ،این امکان را فراهم نموده تا از پیچیدگی ریاضی راه حل های دقیق در
مکانیک کاربردی اجتناب شود .سادگی و هزینه ی کم یک تحلیل مجزا اجازه می دهد مطالعات پارامتریک که درآن پارامترها با عدم قطعیت زیاد ( از
قبیل مشخصات خاک) تغییر می کنند انجام شود] 4و.[5

مدل سازی خاک با روش مخروطی

.5

همان طور که اشاره شد در مسائل اندرکنش خاک و سازه معموال از روش مستقیم که نیازمند مدل سازی خاک و سازه به صورت المان محدود می
باشد ،هم به دلیل زمان بر بودن آنالیزهای آن و هم به دلیل اینکه انجام مطالعات پارامتریک را در تحلیل ها دشوار می سازد ،استفاده نشده و از روش
زیرسازه که در آن خاک توسط تعدادی جرم ،فنر و میراگر مدل می گردد ،استفاده خواهد شد .این روش سرعت عملیات را افزایش می دهد و انجام
مطالعات پارامتریک را امکان پذیر می سازد .برای مدل کردن خاک می توان ضرایب فنر ،میراگر و جرم را از طریق برازش منحنی تابع تبدیل مدل با
حل دقیق بدست آورد .البته این حالت برای مسائلی که حل دقیق آنها در دسترس می باشد ،امکان پذیر خواهد بود .متناظر با این روش ،روش ساده تری
برای بدست آوردن ضرایب فنر ،میراگر و جرم وجود دارد و آن استفاده از مدل های مخروطی می ب اشد که برای حالت های پیچیده تر که حل دقیق آن
مستلزم محاسبات طوالنی بوده و بعضا موجود نمی باشند ،استفاده می گردد .دراین مقاله برای مدل کردن خاک از مدل های مخروطی استفاده گردیده
است که در ادامه مختصرا توضیحاتی در مورد این مدل ارائه خواهد شد.
مدل مخروطی برای یک پی سطحی
در مدل مخروطی ،خاک زیر پی به صورت یک مخروط واگرا مدل می گردد و جابجایی در خاک ،از طریق فونداسیون بدون جرم و صلب اعمال می
گردد]  . [15اصول به کار گرفته در بدست آوردن معادالت حاکم بر این مخروط ها بر پایه تئوری تیرها در مقاومت مصالح است که صفحه عمود بر تار
خنثی بعد از تغییرشکل به صورت صفحه باقی می ماند .با استفاده از این اصل ،ضرایب فنر و میراگر محاسبه می گردد] .[12
با توجه به نوع جابجایی های ایجاد شده ،مدل های مخروطی متفاوتی تعریف می گردند .به طور کلی مدل های مخروطی را به دو دسته زیر تقسیم
بندی می کنند:


مدل مخروطی انتقالی



مدل مخروطی چرخشی

1
2

مدل مخروطی انتقالی برای پی سطحی
این نوع مخروط برای جایجایی انتقالی به صورت افقی وقائم استفاده می شود .شکل  1مدل مخروطی انتقالی را نشان می دهد .برای بدست آوردن ارتفاع
مخروط کامل ایجاد شده در باالی این مخروط ناقص یا به عبارت دیگر میزان بازشدگی راس مخروط ،سختی استاتیکی حاصل از مدل مخروطی را با
سختی حاصل از قرارگیری پی صلب بر روی نیم فضا ،با تو جه به مود حرکت برابر قرار داده و میزان بازشدگی راس مخروط را محاسبه می کنند .این امر
باعث می گردد که مدل مخروطی در حالت استاتیکی (در بارگذاری دینامیکی با فرکانس صفر) و مدل واقعی کامال برهم منطبق شوند.
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شکل  - 1مدل مخروطی برای حرکت انتقالی] [ 9

این مدل ب رای حرکت های انتقالی افقی و قائم استفاده می شود .اصول هردونوع حرکت مانند یکدیگر بوده ،ولی در مورد حرکت انتقالی به صورت
افقی چون امواج ایجاد شده به صورت برشی می باشند ،بجای سرعت موج ( )vاز سرعت موج برشی ( )vsو برای حرکت قائم چون امواج ایجاد شده به
صورت فشاری می باشند ،بجای سرعت موج ( )vاز سرعت موج فشاری ( )vpاستفاده می گردد].[16
مدل مخروطی چرخشی برای پی سطحی
این نوع مخروط برای جابجایی چرخشی شامل حرکت های چرخشی گهواره ای و پیچشی استفاده می شود .شکل  2مدل مخروطی چرخشی را نشان
می دهد .برای بدست آوردن ارتفاع مخروط کامل ایجاد شده در باالی این مخروط ناقص یا به عبارت دیگر میزان بازشدگی راس مخروط ،سختی
استاتیکی حاصل از مدل مخروطی را با سختی حاصل از قرارگیری پی صلب روی نیم فضا ،باتوجه به مود حرکت برابر قرار داده و میزان بازشدگی راس
مخروط را محاسبه می کنند].[16

شکل  – 2مدل مخروطی برای حرکت چرخشی ] [ 9

.6

معایب مدل مخروطی پی

از آنجاییکه در مدل مخروطی خاک موجود زیر پی به صورت یک مخروط ناقص مدل شده و ضرایب سختی و میرایی خاک از راه ساده تری بدست
می آیند ،از لحاظ مفهومی و عملکرد اشکاالتی را به این مدل وارد می کنند .از جمله این اشکاالت عبارتند از:


عدم توانایی در نظرگرفتن تئوری پیچیده االستودینامیک



در نظر نگرفتن محدوده خاک خارج از مخروط



عدم توانایی درنظر گرفتن امواج رایلی
میک و ولف در مقاله ای به بررسی اشکاالت فوق پرداخته و با استفاده از تئوری بوسینسک ،صحت فرضیاتی را که در مدل مخروطی انجام

داده بودند ،از قبیل صفحه باقی ماندن سطح در مدل مخروطی بعد از تغییر شکل ،افزایش خطی شعاع مدل مخروطی با عمق ،قرارگیری راس مخروط در
باالی سطح خاک و  ...تاییید نموده و همچنین نشان داده اند که واقعا خاک خارج از مدل مخروطی غیرفعال بوده و می توان از آن صرف نظر کرد .در
نهایت در این مقاله نشان داده شد که اگرچه اثر امواج رایلی در فرکانس های پایین دارای اهمیت می باشند و بیشتر انرژی ارتعاشی توسط امواج رایلی
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منتقل می شود ،ولی در محدوده مدل مخروطی و در فرکانس های پایین امواج را یلی بوجود نمی آیند .بدین ترتیب اشکاالت وارده به مدل مخروطی
حل گردیده و بدون هیچ نیازی به تصحیح در مورد اشکاالت فوق ،می توان از مدل مخروطی استفاده نمود].[17
عالوه بر موارد ذکر شده ،در مدل مخروطی و برای اعداد پواسون بزرگ که سرعت موج فشاری بسیار افزایش می یابد ( در عدد پواسون = ν
 ، 0.5سرعت موج فشاری بی نهایت است)  ،خاک به صورت یک محیط تراکم ناپذیر در آمده و لذا استفاده از مدل مخروطی با مشکل مواجه می
شود؛ یعنی در حرکت گهواره ای و قائم که سرعت موج فشاری مبنای محاسبه سختی و میرایی است ،مقادیر میرایی تشعشعی خاک بزرگتر از واقعیت
خواهد شد]4و .[5همچنین در حل های دقیق برای اعداد پواسون بزرگ ،ضریب سختی به صورت یک سهمی وارون با فرکانس تغییر می کند و حتی
برای فرکانس های بزرگ ضریب سختی منفی می گردد .لذا از مقایسه جواب های حاصل از مدل مخروطی با حل های دقیق به این نتیجه رسیدند که در
ضرایب پواسون باال قسمتی از خاک بدلیل تراکم ناپذیری دچار ارتعاش می گردد .بنابراین مطابق جدول  1و نظرات میک و ولف  ،جرمی اصالحی به
نام جرم محبوس به مدل مخروطی اضافه شد .در نتیجه برای اعداد پواسون باال ( )ν>1/3باید یک اصالح در سرعت موج فشاری و اصالحی دیگر به
صورت جرم اضافه شده صورت گیرد] .[16الزم به ذکر است که در این جدول ρ ،چگالی خاک υ ،ضریب پواسون r0 ،شعاع پی I0 ،ممان اینرسی
پی A0 ،سطح مقطع پی vp ،سرعت موج فشاری vs ،سرعت موج برشی می باشد.
جدول – 1نحوه اصالح سرعت موج و جرم اضافه شده

نوع حرکت

اصالح مد نظر

افقی و پیچشی
سرعت موج
جرم اضافه
شده

vs

گهواره ای

قائم
⅓ ≤υ

½≤⅓<υ
⅓≤υ

0

v = vp
v = 2vs
0

½ ≤⅓ <υ

2.4(υ-⅓)ρA0r0

⅓≤υ

v = vp

½≤ ⅓<υ

v = 2vs

⅓≤υ
½≤⅓<υ

0
1.2(υ-⅓)ρI0r0

مطابق جدول  ، 1اثر جرم اضافه از عدد پواسون ⅓ آغاز می گردد و به صورت خطی با افزایش عدد پواسون افزایش می یابد .ساده ترین روش برای در
نظر گرفتن این جرم های اضافی ،وارد نمودن آن به جرم پی می باشد که در نتیجه می توان در این شرایط همان مدل مخروطی اولیه را برای کل محدوده
اعداد پواسون در نظر گرفت.

.7

بیان نمونه ای از کاربرد عملی مدل مخروطی

هتل آزادی تهران یک سازه بتنی 28طبقه با سیستم مقاوم لرزه ای دیوار برشی است که در سال  1472توسط یک شرکت آلمانی ساخته شد و بهسازی
لرزه ای این سازه در سال  1385تا  1342صورت گرفت .به منظور بهسازی لرزه ای ،سازه برای زلزله با دوره بازگشت  2522ساله و با استفاده از تحلیل
تاریخچه زمانی و طیف پاسخ و مطابق با آیین نامه  2800در منطقه با خطر لرزه خیزی باال و برای خاک نوع دو مورد تحلیل لرزه ای قرار گرفت .برای
طراحی نهایی تحلیل غیرخطی با تاریخچه زمانی انجام شده است .با توجه به اینکه ستو ن های طبقه همکف به دلیل تجاری بودن فضا ارتفاع زیادی دارند
و وجود این ارتفاع در منطقه با لرزه خیزی خیلی باال پاسخ لرزه ای زیادی را نیز خواهد داشت به همین سبب ستون ها با ورق های  FRPمقاوم سازی
شدند .مدل المان محدود گسترده با نرم افزار  ADINAبرای مدل سازی به کار گرفته شده است ،این مدل شامل همه المان های سازه ای بدون شبیه
سازی از هتل آزادی است].[6
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شکل  – 3مدل اجزا محدود اندرکنش خاک و سازه ][6

مدل مخروط برای تعیین سختی دینامیکی خاک زیر سازه همانطور که در شکل آمده است به کار گرفته شده است.

شکل  – 4مدل سازی خاک توسط مدل مخروط برای اعمال درجات آزادی قائم ][6

در این پروژه سختی دینامیکی خاک با نرم افزار  CONANمحاسبه شد .این نرم افزار بر اساس تئوری پخش امواج برای اولین بار توسط موسسه فدرال
سوئیس مورد استفاده قرار گرفت .با استفاده از این نرم افزار ،سختی و میرایی مورد نظر تعیین و به عنوان سختی ورودی برای فنرها در نرم افزار
 ADINAمورد استفاده قرار گرفت .از اثرات میرایی و انعطاف پذیری خاک زیر سازه می توان به کاهش  %17نیروها اشاره کرد .در نهایت نتایج سازه
مقاوم سازی شده در جدول  2آمده است :
جدول  – 2نتایج بهسازی سازه هتل آزادی ][6

.7

ماکزیمم تنش محوری

ماکزیمم تنش برشی

ماکزیمم تغییر مکان

)(Mpa

)(Mpa

نسبی طبقه همکف)(cm

سازه موجود

25

3.5

3

سازه بهسازی شده

18

1.5

1.2

نتایج

از آنجا که سازه در هنگام زلزله تحت تاثیر اندرکنش مجموعه سازه ،فونداسیون و خاک زیر آن قرار دارد لحاظ نمودن انعطاف پذیری خاک زیر
شالوده امری ضروری محسوب می شود .تحلیل های مختلفی با استفاده از روش مخروط در انواع مختلف سازه در پروژه های متعدد در سوئیس و ایران
صورت گرفته و نتایج نشان داد که اندرکنش خاک و سازه از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای است که حتما باید در تحلیل لرزه ای مدنظر
قرار گیرد و فرآیند تحلیل آن نیاز به یک سری از اطالعات دینامیکی دارد .از اثرات در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه می توان به موارد ذیل اشاره
نمود :افزایش دوره تناوب ،افزایش میرایی کلی سیستم ،کاهش برش پایه کلی تا  ،%35کاهش هزینه های بهسازی لرزه ای تا  ، %35همچنین بیشترین
اثرات کاهشی برای سازه های بین  3تا  12طبقه بر روی خاک کالس  IIتا  IVمشاهده شد و در ساختمان های تا دو طبقه اثر کمتر از  %5دیده شد که
قابل صرف نظر کردن است و بیشترین تاثیر مربوط به سازه های بزرگ از جمله بیمارستان ها و ساختمان های مسکونی بین  3تا  12طبقه گزارش شده

7

www.SID.ir

Archive of SID
اولین کنفرانس ملّي مکانیک خاک و مهندسي پي
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي تهران،دانشکده مهندسي عمران
1313 آذرماه13  و12

 اثر اندرکنش خاک، نوع خاک نیز در مسئله اندرکنش خاک و سازه بسیار حائز اهمیت است و هرچه سرعت موج برشی در خاک کمتر شود.[6]است
 مسائل اندرکنش خاک و پی سازه ( نظیر تحلیل پی ماشین آالت یا محاسبه ضریب امپدانس فونداسیون) را می توان با.و سازه در تحلیل بیشتر می گردد
 همانند مدل اجزا، مخروط به لحاظ دینامیکی.[18] به سهولت حل نمود،ایده آل ساز ی خاک همگن زیر فونداسیون به صورت مخروط ناقص االستیک
 می توان از مدل مخروط برای تحلیل حرکات انتقالی(عمودی و افقی) و حرکات. فنرها و میراگرها می باشد، شامل مجموعه ای از جرم ها،مجزا
 مدل های مخروطی را می توان برای انواع ساختگاه ها با ویژگی های عمومی الیه بندی و مدفون بودن و با در.دورانی(گهواره ای و پیچشی) بهره جست
 آنچه مهم است این است که مسئله اندرکنش در تمام سازه ها باید لحاظ گردد و در این راستا باید از روش.نظر گرفتن تمامی درجات آزادی به کار برد
های دقیق مانند روش المان مرزی محدود مقیاس شده در سازه های عظیم و حساس مانند نیروگاه ها و برج ها و روش های تقریبی مانند مخروط برای
.سایر ساختمان ها بهره برد
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