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چکیده:
پلها از حیاتیترین سازه های شناخته شده در مهندسی عمران هستند که آسیب جزیی یا کلی به آنها میتواند منجر به
خسارات مالی و تلفات جانی بسیاری شود .پلهای تک قابی بتنی با مقطع جعبهای و کولهی نشیمندار از رایجترین کالس پل-
های موجود هستند که در آن ها اتصال روسازه به زیرسازه صلب ،اتصال ستون به فونداسیون از نوع مفصلی و اتصال عرشه به
کوله به واسطهی تکیه گاههای االستومریک میباشد .در این مطالعه رفتار لرزهای این نوع از پلها با ارتفاع متغیر کوله ،جنس
خاک متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است .برای این منظور مدلهای تحلیلی سه بعدی با در نظر گرفتن کلیهی غیرخطیهای
مربوط به مصالح شامل بتن و فوالد و غیرخطیهای مربوط به رفتار اجزای پل شامل خاک ،کوله ،شمع ،کلیدهای برشی و تکیه
گاههای االستومریک ساخته و تحت دو زلزلهی حوزهی دور و نزدیک به گسل قرار گرفتهاند .نتایج آنالیز مودال و آنالیز تاریخچه
زمانی دینامیکی نشان از تاثیر عمدهی این پارامترها در رفتار لرزهای پلها دارد .همانطور که در این مطالعه نشان داده خواهد
شد ،با افزایش ارتفاع کوله و درنتیجه افزایش حجم خاک پشت کوله سختی پل افزایش یافته و جابجایی در جهت طولی کاهش
مییابد .تغییر جنس خاک پشت کوله تاثیر چندانی در شکلهای مودی و دوره تناوب طبیعی سازه نخواهد داشت ولی اثر آن بر
جابجایی وابسته به ارتفاع کوله میباشد .در کولههای با ارتفاع زیاد خاکهای درشت دانه به جابجاییهای کمتر منجر خواهند
شد و در کولههای با ارتفاع کم خاکهای چسبنده عملکرد بهتری خواهند داشت.
کلمات کلیدی  :پلهای درهای ،تاثیر جنس خاک ،تاثیر ارتفاع کوله ،زلزلهی حوزهی دور و نزدیک
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مقدمه


پلها از مهم ترین و در عین حال آسیب پذیرترین سازه ها در مهندسی عمران هستند .در مقایسه با ساختمان ها ،در پلها به علت
کم بودن و گاه نبودن نامعینی سازه ای ،شکسته شدن یک المان سازه ای یا یک اتصال بین سازه ای به خسارت شدید و یا
انهدام کامل پل منجر میشود.
در برخی از پلهای آسیب دیده در زلزله های فوق ،نیروی طراحی زلزله ،چندین برابر بیشتر از نیروی وارد شده در حین زلزله به
پل بوده است واین مساله را می توان ناشی از عدم شناخت دقیق طراحان از رفتار اعضای پل در برابر زلزله دانست .هدف از این
مطالعه ،بررسی رفتار لرزه ای پل های تک قابی با ارتفاع پایه های غیر یکسان با در نظر گرفتن مدلهای گوناگون در شبیه
سازی رفتار کوله است .از جمله مهمترین عواملی که بر رفتار خاک پشت کوله اثرگذار است ،نوع خاک می باشد که با تغییر آن
انتظار می رود مقاومت خاک نیز به شکل قابل مالحظه ای دستخوش تغییر گردد .از عوامل اثرگذار دیگر ارتفاع کوله می باشد
که تغییر آن نیز در رفتار لرزه ای پل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.همچنین درمورد دیگر عوامل که نقش آنها در هنگام
اعمال نیروهای جانبی به پل ظاهر می شود و با حرکت عرشه پل بر روی کوله موجب ایجاد تغییرشکلهایی که منجر به
ناکارآمدی پل خواهد گشت ،بررسی و تحقیق خواهد شد.
مروری بر پیشینه ی پژوهش
سه روش کالسیک برای تخمین فشار مقاوم خاک وجود دارد که عبارت اند از :روش کولومب ( ،) 771روش رانکین ( ) 587و
روش ترزاقی ( ) 491که در ادامه به طور خالصه مورد بررسی قرار می گیرند..روش کولومب از ابتدایی ترین روشهای تعیین
فشار خاک میباشد که نخستین بار در سال  771توسط کولومب ارائه گردید .روش رانکین در حقیقت حالت خاصی از روش
کولومب است که در آن از اصطکاک بین خاک و دیواره صرف نظر شده است.مکانیزم اسپیرال لگاریتمی ارائه شده توسط
ترزاقی ( ) 491که شامل یک بخش اسپیرال لگاریتمی و یک بخش خطی است ،تئوری کولومب را گسترش داد روش اسپیرال
لگاریتمی ترزاقی میتواند با استفاده از روش قطعه ای برای تعیین برآیند فشار مقاوم تعمیم داده شود .شمس آبادی و همکاران
( 5008و  )5007این کار را با در نظر گرفتن هر دو نیروی افقی و قائم بین قطعات داخلی انجام دادند .به منظور بسط
منحنیهای نیرو-جابجایی دو روش معمول استفاده از روش اجزای محدود ( )FEو روش اسپیرال لگاریتمی هذلولوی ()LSH
است .در روش اول دیوارهی کوله با المانهای سازهای و خاک با المانهای  solidو غالبا در نرم افزارهای با قابلیت انجام آنالیز
اجزای محدود مانند  plaxisمدل میشود ،اما در روش دوم با فرض سطح گسیختگی اسپیرال لگاریتمی و نیز منحنی تنش-
کرنش هذلولوی برای خاک از روش تعادل محدود برای رسیدن به منحنیهای رفتاری خاک استفاده میشود .روشهای فوق هر
دو با نتایج آزمایشهای واقعی بر روی خاکهای دانهای و رسی از جمله آزمایشهای معروف  UCLAو  UCDمطابقت دارند
ولی پرواضح است که در طراحیهای روتین بعلت حجم باالی محاسبات بال استفاده میباشند .به همین دلیل از نتایج روشهای
فوق برای توسعهی مدلهای رفتاری هایپربولیکی یا  HFDاستفاده میشود .صورت کلی این مدلها به صورت زیر است:
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()1
()2
()3

که در آن

/

سختی متوسط کوله بوده و برابر با

فوق تاثیر دارند یعنی

مطابق با شکل میباشد .سایر پارامترهایی که در شکل تابع

که بیشینه نیروی قابل تحمل توسط کوله در جابجایی بیشینه

است را میتوان از مدلهای

رفتاری اجزای محدود یا اسپیرال لگاریتمی هذلولوی یافت یا با استفاده از نتایج آزمایشهای بزرگ مقیاس تعیین نمود.

شکل  :رفتار هایپربولیکی خاک (مدل )HFD

به منظور بسط منحنی های نیرو -جابجایی با استفاده از معادله فوق ما مجبور به استفاده از داده های موجود آزمایش های
تجربی کوله که در مقیاس واقعی در دانشگاه لس آنجلس ( )UCLAو دیوس کالیفرنیا ( )UCDشدیم که این داده ها بخشی از
برنامه تحقیقاتی لرزه ای کالترنس هستند.
جدول  :پارامترهای کلیدی آزمایشهای میدانی  UCDو UCLA
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شمس آبادی و همکاران در یک مطالعه ی جامع ضرایب فوق را با استفاده از روش اسپیرال لگاریتمی هذلولوی به دست آوردند
که در جدول  5مقادیر این ضرایب برای دو نوع خاک دانهای و چسبنده آورده شده است.
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جدول  :2پارامترهای مدل  HFDبرای آزمایشهای  UCDو UCLA

روابط  HFDتعریف شده برای آزمونهای  UCDو :UCLA
D=2.70

برای یک خاکریز دانه ای:

and

C=90.84

()4

برای یک خاکریز چسبنده:

D=1.35

and

C=45.42
()5

شکل  :2مقایسه منحنی های بدست آمده از روابط  HFDو آزمایشات UCDو UCLA

به منظور ساده کردن فرآیند توسعه ی منحنی های نیرو تغییرشکل برای استفاده در طراحی های روتین ،اداره ی حمل و نقل
کالیفرنیا (کالترانس) یک مدل دو خطی ساده شده همانند آنچه که در شکل نشان داده شده است ،ارائه نمودند .این مدل با
استفاده
از دو پارامتر توصیف می شود :سختی اولیه ( )K1و ظرفیت مقاوم (.)Pult
ای پلهای قابی از همین رابطه استفاده شده است.
()6
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شکل  : 3مدل االستیک-پالستیک کامل استفاده شده در کالترانس برای مدلسازی رفتار خاک پشت کوله

پیکرهبندی کلی پل مورد مطالعه
پلهای در نظر گرفته شده در این مطالعه برای تحلیل ،پلهای تک قابی ای هستند که به طور معمول در ایاالت متحده ساخته
شده و الزامات طرح لرزهای در آنها در نظر گرفته نشده است (با آیین نامههای قبل از سال  47تدوین شده است) .رفتار
خاک پشت کوله در هنگام وقوع زلزله و برخورد عرشه به کوله و خاک پشت آن به صورت غیرخطی است .عرشه ی پل در
جریان وقوع زلزله رفتار خطی دارد و طراحی آن به گونه ای است که عناصر سازه ای عرشه وارد مرحله پالستیک نشود و رفتار
االستیکی از خود نشان دهند .پل موردنظر  1دهانه و در دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه بررسی می شود  .ابعاد کوله درنظر
گرفته در این تحقیق بسیار نزدیک به ابعاد واقعی است .حجم خاک پشت کوله وابسته به عواملی چون ارتفاع دیوار پیشانی و
طول دیوارهای کناری است اثرمولفه ی قائم و مولفه های پیچشی زلزله در نظر گرفته نشده است .اندر کنش خاک و سازه در
محل پی و کوله ها به کمک یک سری فنرهای موازی در نظر گرفته میشود .سایر اطالعات مربوط به هندسهی مدل در شکل 9
آورده شده است.
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شکل  : 4الف) پیکره بندی کلی پل مورد مطالعه ب) مقطع ستونها ج) نمای عرضی پل

کولهی پل از نوع نشیمندار با شالوده ی عمیق است که ارتفاع دیـوار پشتـی و جنس خاک پشت آن متغیر است .شمعهای
استفاده شده نیز دارای مقاومت جانبی /9

کیلونیوتون بر متر به ازای هر شمع هستند.

فونداسیون پل مربعی به ابعاد  1متر و ارتفاع  /8متر است .سختی انتقالی گروه شمع  9 /کیلونیوتون بر میلیمتر و سختی
دورانی مانند بیشتر پلهای قابی برابر صفر در نظر گرفته میشود .در پلهای قابی معموال به علت توانایی باالی ستون به انتقال
ممان ،پای ستون را به صورت مفصلی اجرا میکنند.تکیهگاههای االستومریک در محل کولهها و برای نشستن عرشه بر روی
کوله تعبیه شده است  .این تکیهگاه با عملکرد اصطکاکی خود ،مانع از حرکت عرشه در جهت طولی و عرضی میشوند.مقاومت
تسلیم میلگردهای مورد استفاده برابر  9 8مگاپاسکال و مقاومت گسیختگی  55روزهی بتن برابر  19مگاپاسکال فرض شده
است.
روش انجام پژوهش
در این مطالعه از یک مدل سه بعدی با شش درجه آزادی برای مدل کردن سیستم پل استفاده میشود .پس از ساخت مدل با
انجام تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی ،پاسخ اعضای مختلف پل (نیروها و تغییرشـکلها) اسـتخـراج میگردد .مدلسازی و تحلیل
در بسته نرم افزاری  OpenSeesصورت می گیرد .از آنجا که فرضیات مدلسازی تاثیر فراوانی بر پاسخهای لرزه ای به دست
آمده از تحلیل دارند ،از این رو در این مطالعه سعی شده تا حد امکان ،به روزترین فرضیات در مدلسازی به کار بسته شود .در
ادامه به شرح این فرضیات برای مصالح به کار رفته (بتن و فوالد) و اعضای سیستم پل پرداخته می شود .از آنجا که انتظار می-
رود عرشهی پل در طول زلزله به صورت االستیک باقی بماند ،از المانهای تیر ستونی االستیک برای مدل کردن عرشه استفاده
می شود و خصوصیات هندسی و مکانیکی عرشه از قبیل ممان اینرسی و مدول االستیسیته به این المانها تخصیص داده می-
شوند .به منظور در نظر گرفتن پاسخهای همبستهی طولی و عرضی المانهای اضافی صلبی نیز در جهت عرضی تعریف می-
شوند .ستونها با استفاده از المانهای تیر ستونی با مقطع فایبر تعریف میشوند که امکان تشکیل مفصل پالستیک را در هر

www.SID.ir

Archive of SID

نقطهای از آن فراهم میکند .مقطع فایبر شامل بتن پوششی با خصوصیات بتن محصور نشده ،هستهی بتن با خصوصیات بتن
محصور شده و فوالدهای تقویت کننده است .رفتار بتن با استفاده از مصالح بتن 07مدل میشود که بر اساس مدل ارائه شده
توسط چنگ و ماندر است .صورت کلی نمودار تنش-کرنش این مصالح در شکل  8نشان داده شده است.

شکل  :5منحنی تنش-کرنش بتن بر اساس مدل چنگ و ماندر

پارامترهای نشان داده شده در این شکل برای بتن محصور شده و بتن محصور نشده متفاوت است .مقاومت فشاری وابسته به
عواملی چون نوع و میزان سیمان مصرفی ،نسبت آب به سیمان اولیه در طرح اختالط ،مقاومت و دانهبندی سنگدانهها ،نوع و
میزان افزودنیها و سن بتن است .این مقاومت عموما در محدودهی  55/8تا  98مگاپاسکال متغیر است که در این پژوهش
برابر با  19مگاپاسکال فرض شده است .همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،مدول االستیسیتهی بتن ،از جمله
پارامترهایی است که بایستی به نرم افزار معرفی شود .در طراحیها عموما از مدول سکانت استفاده میشود و برای بتنهای با
وزن معمول با رابطهی

تعیین میشود .همانطور که مشاهده میشود ،این رابطه تابعی از مقاومت فشاری

بتن بوده و مانند آن مقدارش با گذر زمان یا در اثر وقوع زلزله ،از مقدار مشخص شده در طراحی تجاوز میکند.
رفتار فوالد تقویت کننده در سازههای بتن آرمه ،پاسخ این اعضا را در قبال نیروی زلزله کنترل میکند .بنابراین ساخت مدلی
که خصوصیات اصلی فوالد را در بازههای مختلف بارگذاری بیان کند ،ضروری مینماید .برای مدلسازی فوالد مصرفی در این
مطـالعـه از مصــالح  ReinforcingSteelدر نرم افزار  OpenSeesاستفاده میشـود .این شبیهسازی بر مبنای مدل فوالد
چا نگ و ماندر است و در آن اثر خستگی مصالح بر اساس معادالت ارائه شده توسط کافین و مانسون و همچنین اثر الغری
مصالح بر اساس مدل گومز و اپلتون در نظر گرفته شده است .از دیگر ویژگیهای مدل فوق در نظر گرفتن اثر بوشینگر و سخت
شوندگی کرنشی ایزوتروپیک است.
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شکل  :6منحنی تنش-کرنش فوالد بر اساس مدل چنگ و ماندر

منحنی تنش-کرنش به کار رفته در این مدل در شکل  1نشان داده شده است که از آزمایش کشش سادهی فوالد به دست
آمده است .منحنی شامل چهار ناحیهی االستیک خطی ،ناحیهی تسلیم ،ناحیهی سخت شوندگی کرنشی و ناحیهی نرم
شوندگی کرنشی است که از وجود ناحیهی آخر در این مدل صرف نظر شده است .در شکل مزبور  fyعبارت است از تنش تسلیم
فوالد که در این مطالعه برابر  9 8مگا پاسکال در نظر گرفته میشود.
سیستم سازهای پی که متشکل از چند شمع قائم یا مورب یا هر دو و نیز یک کالهک است در شکل  7نشان داده شده است.

شکل  :7الف) پیکره بندی کل پی ب) مدلسازی در نرم اقزار

برای مدل کردن این سیستم هم میتوان از مدلهای پیچیدهی المان محدود که اندرکنش خاک و سازه را به شکل دقیق مدل
میکند استفاده نمود و هم از مدلهای سادهتری که اثر خاک را با استفاده از یک سری فنرهای انتقالی و دورانی مدل میکند .
در اینجا از روش دوم برای مدل کردن سیستم پی استفاده میشود که در همان شکل به صورت شماتیک نشان داده شده است.
برای مدل کردن مقطع ستون از  Section Fiberدر نرم افزار  OpenSeesاستفاده میشود که قادر به مدل کردن مقطع بتن آرمه
شامل پوشش بتن (بتن محصور نشده) ،هسـتهی بتن (بتن محصـور شده) و میلگردهای فوالدیست .شکل زیر مقطع مدل شده در این

مطالعه را نمایش میدهد.

شکل  :8سطح مقطع فایبر ستون بتن آرمه

در نتیجهی پاسخ طولی پل ،فشار خاک در پشت دیوارهی کوله افزایش مییابد که با برخورد عرشه به کوله این فشار تشدید
میشود .پاسخ طولی به دو قسم مقاوم و محرک است که نوع مقاوم آن توسط خاک و شمع و نوع محرک آن فقط به کمک
شمع تحمل میشود .در جهت عرضی نیز تنها شمعها مقاومـت میکنند و از اثر دیوارهای کناری در این مطالعه صرف نظر
میشود .مصالح نظیر مدل هایپربولیکی شمس آبادی و همکاران در شکل  4نشان داده شده است.
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( الف )

(ب)

شکل  ( : 9الف ) اجزای یک کوله نشیمن دار (ب) منحنی تخصیص داده شده به فنرهای خاک

برای مدل کردن شمعها ،از مدل سه خطی چوی (شکل  ،) 0استفاده می شود .شمعها و خاک در جهت طولی-حالت مقاوم به
صورت دو فنر موازی عمل میکنند ،از این رو مقادیر نیروها در نمودار نیرو-تغییرشکل آنها در این راستا و در تغییرشکلهای
یکسان ،جمع میشود .در جهت عرضی و نیز در جهت طولی-حالت محرک فقط شمعها عمل میکنند.

شکل  : 1فنر سه خطی اختصاص داده شده به شمعها بر اساس مدل چوی

برای مدل کردن بالشتکهای االستومریک از فنرهای دو خطی مانند شکل

استفاده میشود .سختی اولیهی این مصالح،

 ،Kpadاز رابطهی زیر تعیین میشود که در آن  Gمدول برشی A ،مساحت مقطع (طول در عرض) و  hضخامت بالشتک می-
باشد.
()7

نیروی نظیر جاری شدن ،Fy ،از ضرب نیروی قائم وارد بر تکیهگاه در ضریب اصطکاک بالشتک به دست میآید .اسکارج رابطهی
زیر را برای ضریب اصطکاک در سطوح بتنی و بر مبنای مشاهدات تجربی ارائه نمود که در آن

تنش نرمال وارد بر بالشتک

بر حسب  MPaاست.
()8
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شکل  :فنر دو خطی اختصاص داده شده به تکیهگاه االستومریک

برخورد بین عناصر پل (عرشه و دیوارهی کوله در محل کوله و عرشه و عرشه در روی سر ستونها) از جمله مواردیست که
ثابت شده تاثیر زیادی بر نحوهی پاسخ لرزهای پلها دارد .بنابراین لحاظ کردن آن در مدلهای تحلیلی ضروریست .یکی از
روشهای معمول در مدل کردن این اثر استفاده از المانهایی موسوم به المان ضربه است که تنها در هنگام بسته شدن درز
فعال میشوند.

(ب)

( الف )

شکل ( : 2الف) مدل کردن برخورد عرشه و کوله در محل کوله با فنر (ب)فنر دو خطی اختصاص داده شده برای مدل کردن ضربه

ویژگیهای زمین لرزههای انتخابی
برای آنکه اثرات زلزله ی نزدیک و دور از گسل در نظر گرفته شود ،دو زلزله با این دو خصیصه (یکی دور از گسل و دیگری
نزدیک به گسل) به سازه اعمال خواهد شد .زلزلهی اول با بیشینه بزرگای  0/8 gدر جهت طولی و  0/9gدر جهت عرضی
زلزلهای دور از گسل بوده و از مجموعهی تهیه شده توسط کراولینکر و همکاران انتخاب شده است  .زلزلهی دوم نیز با بیشینه
بزرگای  0/44gدر جهت طولی و  / gدر جهت عرضی زلزلهای نزدیک به گسل بوده و از مجموعه زلزلههای تهیه شده برای
پروژهی  SACاستخراج شده است  .طیف پاسخ این دو زلزله که از میانگین هندسی دو رکورد عمود بر هم آنها به دست آمده
است در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل  : 3طیف پاسخ زلزله دور و نزدیک به گسل

ساخت مدلهای تحلیلی
پل مورد مطالعه در این پژوهش از نوع پلهای کالیفرنیا در غرب آمریکاست .پل سه دهانه پیوسته با مقطع جعبه ای و از نوع
بتنی با ارتفاع متفاوت در پایه ها میباشد که به دلیل پیوستگی در دهانه ها در محل اتصال ستونها به عرشه فاقد تکیه گاه است
همچنین عرشه بر روی کوله هایی از نوع نشمین دار واقع گردیده که در محل اتصال عرشه بر کوله ها از تکیه گاه های ساده
االستومریک استفاده گردیده هر پایه از تعدادی ستون تشکیل شده که این برحسب عرض عرشه محاسبه میگردد.و ستونها فاقد
سرستون در باال و در پایین بر روی فونداسیون که فونداسیون نیز بر روی شمع هایی واقع شده و در محل کوله و عرشه و یا
پایه و عرشه کلیدهای برشی جهت جلوگیری از حرکت عرضی عرشه قرار میگیرد .در این مدل چون ستون مستقیما به عرشه
متصل میگردد قسمت باالی ستون از نوع گیردار بوده و فونداسیون از نوع مفصلی بوده بنابراین سختی دورانی فونداسیون صفر
میباشد .
اکنون نوبت به انجام تحلیل میرسد که اینکار توسط نرم افزار  OpenSeesو به صورت سه بعدی انجام میپذیرد .برای هر یک
از مدل ها ابتدا با انجام آنالیز مقدار ویژه دوره تناوب طبیعی و شکل مودهای آن مورد بررسی قرار میگیرد .سپس زلزلههای
گفته شده به سازه اثر داده شده و با انجام یک آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی پاسخ اعضای سازه شامل کوله و شمع ،ستون،
تکیهگاه و عرشه بررسی میگردند.
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در این مطالعه برای آنکه اثرات زلزله ی نزدیک و دور از گسل در نظر گرفته شود ،دو زلزله با این دو خصیصه (یکی دور از
گسل و دیگری نزدیک به گسل) به سازه اعمال خواهد شد .ارتفاع کوله و نوع خاک پشت کوله نیز از جمله متغیرهای در نظر
گرفته شده هستند ،بدین ترتیب کوتاهترین( /08متر) و بلندترین ارتفاع ( 5/88متر) مشاهده شده در کوله ی پل های ایالت
کالیفرنیا به سازه تخصیص داده میشود .همچنین دو نوع خاک چسبنده (ریزدانه) و غیرچسبنده (درشت دانه) نیز برای در
احتساب نوع خاک در مدلهای تحلیلی منظور میشود .مقاومت خاک در حالت فشار مقاوم است که بر اساس آنچه که در
کلترانس ( )50 5-50 0گفته شده است ،برای خاکهای ریزدانه این عدد برابر  /8کیلونیوتون بر میلیمتر و برای خاکهای
درشت دانه برابر  55/5کیلونیوتون بر میلیمتر در نظر گرفته میشود .در نهایت برای آنکه اثر ارتفاع متغیر پایه ها در سازه
منظور شود ،یکبار ارتفاع پایه ها را مساوی  9متر و یک بار با اختالف  80درصدی آنها را مورد مطالعه قرار میدهیم.

ارتفاع
کوله
( )m
1/50
2/00
1/50
2/00
1/50
2/00
1/50
2/00

مقاومت خاک در
حالت مقاوم
()KN/mm
11/0
11/0
22/8
22/8
11/0
11/0
22/8
22/8

ارتفاع
ستونها
( )m
 4و 4
 4و 4
 4و 4
 4و 4
 4و 6
 4و 6
 4و 6
 4و 6

مدل 9

1/50

11/0

 4و 4

مدل 15

2/00

11/0

 4و 4

مدل 11

1/50

22/8

 4و 4

شماره مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
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1
2
3
4
0
6
7
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زلزلهی
اعمالی
نزدیک گسل
نزدیک گسل
نزدیک گسل
نزدیک گسل
نزدیک گسل
نزدیک گسل
نزدیک گسل
نزدیک گسل
دور از
گسل
دور از
گسل
دور از
گسل
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مدل 12

2/00

22/8

 4و 4

مدل 13

1/50

11/0

 4و 6

مدل 14

2/00

11/0

 4و 6

مدل 10

1/50

22/8

 4و 6

مدل 16

2/00

22/8

 4و 6

دور از
گسل
دور از
گسل
دور از
گسل
دور از
گسل
دور از
گسل

شکل  : 4مشخصات مدلهای تحلیلی ساخته شده




در ادامه نتایج آنالیز مودال و آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی برای هر یک از مدلهای شرح داده شده در جدول فوق ارائه میشود.
این نتایج عبارت اند از دوره تناوب و شکل مودی  1مدل اول سازه ،منحنی لنگرانحنا برای ستون چهار متری ،نمودار نیرو-
تغییرشکل کوله ،شمع ،تکیه گاه و نیز تاریخچه زمانی حرکت طولی و عرضی عرشه.

نتایج آنالیز مقدار ویژه
بررسی سه مود اول مدلهای تحلیلی از پلها با ارتفاع کوله ،نوع خاک و نسبت ارتفاعی پایههای مختلف ،نشان میدهد که مود
اول کلیهی سازهها مود جابجایی در جهت طولی بوده و دوره تناوب آن مگر درحالتی که ارتفاع پایههای پل تغییر نکرده است،
دستخوش تغییر نخواهد شد .مود دوم سازه نیز بدون استثنا مود جابجایی در جهت عرضی میباشد و با تغییر ارتفاع کوله و نیز
تغییر ارتفاع پایهها تغییر میکند .مود سوم سازه ،مود پیچشی بوده و با توجه مقدار قابل توجه پریود آن ،میتوان به سهم باالی
این مود در پاسخهای دینامیکی سازه پی برد .در شکل  8شکل مودی سه مود نخست پل مورد مطالعه با ارتفاع کوله /08
متر ،نوع خاک چسبنده و نسبت ارتفاعی  /8پایهها ،نشان داده شده است.
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شکل  : 5شکل های مودی مدل تحلیلی با ارتفاع کوله برابر  /15متر ،خاک چسبنده و نسبت ارتفاع پایههای /5

نتایج آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی


در شکل  1نمودار ممان-انحنا در جهت طولی ،منحنی نیرو-تغییرشکل خاک ،منحنی نیرو-جابجایی تکیهگاه و تاریخچه
زمانی حرکت عرشه در جهت عرضی نشان داده شده است .ستونهای پلهای تحت زلزله ی نزدیک گسل اکثرا جاری شده و
منحنیهای لنگر-انحنای آنها از حالت معمول خارج شده اند.



تغییر شکلهای زیاد مشاهده شده در عرشه ی این پلها نیز بعلت همین جاری شدن ستونها و عدم مقاومت آنها در برابر تکانهای
ناشی از زلزله چه در جهت طولی و چه در جهت عرضی است.



در کلیه ی پلها چه آنها که دارای پایه های یکسان هستند و چه آنهایی که دارای پایه های با ارتفاع متغیر هستند ،با ثابت
فرض کردن جنس خاک پشت کوله ،پلهای با کوله ی بلندتر ،جابجایی کمتری در جهت طولی متحمل شده اند.
این مساله در ارتباط با خود کوله ها نیز صادق است ،یعنی در خاکهای درشت دانه یا ریزدانه ،هر چه ارتفاع کوله بیشتر باشد،
تحت زلزله کوله جابجایی کمتری را دارد.
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شکل  : 6نتایج آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی برای مدل تحلیلی با ارتفاع کوله برابر  /15متر ،خاک چسبنده و نسبت ارتفاع
پایههای /5

مقایسه نمودارهای ستونی مدلهای تحلیلی
بررسی تغییر ارتفاع کوله در دو مدل و:2

در هر دو مدل و 5خاک از نوع رسی با مقاومت /8 KN/mm

بوده و پل از نوع معمولی با ارتفاع ستونهای برابر  9و  9متر

در دو پایه می باشد .هر دو مدل در حوزه نزدیک به گسل مورد بررسی قرار می گیرند .
تنها تفاوت دو مدل در ارتفاع کوله است که در مدل

کوله از نوع کوتاه با ارتفاع  /08متر و در مدل  5کوله از نوع بلند با

ارتفاع  5/88متر میباشد که هدف از این کار مشاهده تاثیر ارتفاع کوله در پاسخ های سازه ای می باشد

www.SID.ir

Archive of SID

انحنای طولی و عرضی ستون

0.08
0.06
انحنای طولی ستون

0.04

انحنای عرضی ستون

0.02
0
کوله بلند ( 2.55متر)

کوله کوتاه ( 1.05متر)

انحنای طولی و عرضی ستون (رادیان بر
متر)

0.1

شکل : 7بررسی تغییر ارتفاع کوله در انحنای طولی و عرضی
تغییرشکل کوله

65
60

تغییرشکل کوله

55
50
کوله بلند ( 2.55متر)

تغییر شکل کوله )(mm

70

کوله کوتاه ( 1.05متر)

شکل : 8بررسی تغییر ارتفاع کوله در تغییرشکل کوله
تغییر شکل طولی و عرضی تکیه گاه

500
400
تغییرشکل طولی تکیه گاه

300

تغییرشکل عرضی تکیه گاه

200
100
0
کوله بلند ( 2.55متر) کوله کوتاه ( 1.05متر)

شکل : 9بررسی تغییر ارتفاع کوله در تغییرشکل طولی و عرضی تکیه گاه

www.SID.ir

تغییرشکل طولی و عرضی تکیه گاه )(mm

600

Archive of SID

جابجای ی طولی و عرضی عرشه
600

400
جابجایی طولی عرشه

300

جابجایی عرضی عرشه

200
100

جابجای ی طولی و عرضی عرشه )(mm

500

0
کوله بلند ( 2.55متر)

کوله کوتاه ( 1.05متر)

شکل :21بررسی تغییر ارتفاع کوله در جابجایی طولی وعرضی عرشه

بررسی تغییر پارامتر نوع خاک در دو مدل  4و: 6

در این دو مدل پارامترهای ارتفاع کوله و ارتفاع ستونها یکسان بوده و در هر دو مدل زلزله در حوزه دور از گسل بررسی
خواهد شد  .نوع خاک در مدل  9از نوع رسی با مقاومت  /8 KN/mmو در مدل  1از نوع دانه ای با مقاومت KN/mm
 5525می باشد.
در هر دو مدل  9و  1ارتفاع کوله بلند وبرابر  5/88متر  ،پل از نوع دره ای با ارتفاع ستونهای نابرابر 9و  1متر بوده و هر دو
مدل در حوزه دور از گسل مورد بررسی قرار میگیرند  .تنها تفاوت دو مدل در نوع خاک پشت کوله است که هدف از این کار
مشاهده تاثیر نوع خاک و مقاومت خاکهای دانه ای و رسی در پاسخهای سازه ای می باشد.
انحنای طولی و عرضی ستون

0.01
0.008
انحنای طولی ستون

0.006

انحنای عرضی ستون

0.004
0.002
0
خاک درشت دانه

خاک ریزدانه

شکل  : 2بررسی تغییر نوع خاک در انحنای طولی و عرضی ستون
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انحنای طولی و عرضی ستو ن )ادیان بر
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تغییرشکل کوله
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شکل :22بررسی تغییر نوع خاک در تغییرشکل کوله
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تغییرشکل طولی و عرضی تکیه گاه )(mm

تغییر شکل طولی و عرضی تکیه گاه

خاک ریزدانه

شکل :23بررسی تغییر نوع خاک در تغییرشکل طولی و عرضی تکیه گاه
جابجایی طولی و عرضی عرشه
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40
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شکل :24بررسی تغییر نوع خاک در جابجایی طولی و عرضی عرشه
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جابجایی طولی و عرضی عرشه )(mm
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از مقایسهی نتایج تحلیلهای دینامیکی تاریخچه زمانی پلها میتوان نتیجه گرفت که ستونهای پلهای تحت زلزلهی نزدیک
گسل اکثرا جاری شده و منحنیهای لنگر-انحنای آنها از حالت معمول خارج شده اند .تغییر شکلهای زیاد مشاهده شده در
عرشهی این پلها نیز بعلت همین جاری شدن ستونها و عدم مقاومت آنها در برابر تکانهای ناشی از زلزله چه در جهت
طولی و چه در جهت عرضی است.
در کلیهی پلها چه آنها که دارای پایههای یکسان هستند و چه آنهایی که دارای پایههای با ارتفاع متغیر هستند ،با ثابت
فرض کردن جنس خاک پشت کوله ،پلهای با کولهی بلندتر ،جابجایی کمتری در جهت طولی متحمل شدهاند .این مساله در
ارتباط با خود کولهها نیز صادق است ،یعنی در خاکهای درشت دانه یا ریزدانه ،هر چه ارتفاع کوله بیشتر باشد ،تحت زلزله
کوله جابجایی کمتری را دارد.
در کولههایی که ارتفاع آنها  /08متر است ،با تغییر جنس خاک از ریزدانه به درشت دانه جابجایی عرشه در جهت طولی
افزایش مییابد .این مساله هم در حالتی که پایهها دارای ارتفاع مساوی هستند و هم در حالتی که ارتفاع نامساوی دارند ،صادق
است .در کولههایی که ارتفاع آنها به  5/88متر افزایش پیدا میکند ،با تغییر جنس خاک از ریزدانه به درشت دانه ،جابجایی
طولی عرشه هم در صورت تساوی و هم در صورت عدم تساوی پایهها دچار کاهش میشود .بنابراین میتوان گفت اثر جنس
خاک بر پاسخ پل به تنهایی نمی تواند مبنای تصمیم گیری قرار گیرد و برای بررسی این اثر الزم است ارتفاع کوله نیز مشخص
باشد.
از آنجا که در پلهای قابی جابجایی عرشه و تغییرشکلهای ستون ارتباط نزدیکی دارند ،از این رو نتیجهی فوق را میتوان برای
ستون ها نیز بسط داده و تاثیر ابعاد کوله و جنس خاک پشت کوله را بر عملکرد ستونها به این شکل توضیح داد که هرگاه
ارتفاع کوله کم باشد  ،با افزایش سختی خاک پشت کوله تغییر شکل کوله یا دستخوش تغیر چندانی نمیشود یا افزایش می-
یاید ،ولی اگر ارتفاع کوله زیاد باشد با افزایش سختی خاک پشت کوله ،میزان انحنای تحمیلی به ستونها و در حقیقت نیاز
لرزهای آنها به شکل پذیری کاهش مییابد.
از مقایسهی جابجایی عرضی و طولی پلها به خصوص تحت اثر زلزلهی حوزهی نزدیک میتوان دریافت که وجود اختالف در
ارتفاع پایهی پلها سهم عمدهای در افزایش این جابجاییها به ویژه در جابجایی عرضی دارد ،به گونهای که جابجایی طولی در
پلهای با ارتفاع یکسان با ثابت بودن کلیهی پارامترها (اعم از جنس خاک پشت کوله ،ارتفاع کوله و زلزله) به طور میانگین 1
درصد و جابجایی عرضی به طور میانگین  58درصد افزایش یافتهاند.
با بررسی منحنی نیرو-تغییرشکل تکیهگاههای االستومریک میتوان دریافت که کلیهی این تکیهگاهها جاری میشوند .همانند
ستونها ،تغییرشکل های تحمیلی به این اجزا نیز ارتباط مستقیمی با جابجایی عرشه در جهت طولی و عرضی دارد و در نتیجه
تغییر ارتفاع کوله ،جنس خاک پشت کوله و نیز ارتفاع پایهها بر نیاز تغییرشکلی این اجزا تاثیر مستقیم میگذارد.
نتایج فوق برای هر دو زلزلهی حوزهی دور و نزدیک صادق است با این تفاوت که در زلزلهی حوزهی نزدیک به علت باال بودن
شتابهای زمین و اعمال نیروهای بیشتر به سازهها در هر دو جهت ،ستونها به حد جاری شده رسیده و نیاز شکلپذیری آنها
نشان از آسیب عمده به آنها را خواهد داشت.
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جمع بندی
با افزایش ارتفاع کوله و درنتیجه افزایش حجم خاک پشت کوله سختی پل افزایش یافته و جابجایی در جهت طولی کاهش می
 تغییر جنس خاک پشت کوله تاثیر چندانی در شکلهای مودی و دوره تناوب طبیعی سازه نخواهد داشت ولی اثر آن بر.یابد
 در ک وله های با ارتفاع زیاد خاکهای درشت دانه به جابجایی های کمتر منجر خواهند.جابجایی وابسته به ارتفاع کوله میباشد
 متغیر بودن ارتفاع پایه ها نیز در جابجایی.شد و در کوله های با ارتفاع کم خاکهای چسبنده عملکرد بهتری خواهند داشت
.های طولی و بخصوص عرضی تاثیر بسزایی خواهند داشت
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