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 :چکیده

تواند منجر به ها میهای شناخته شده در مهندسی عمران هستند که آسیب جزیی یا کلی به آنترین سازهها از حیاتیپل

-ترین کالس پلدار از رایجی نشیمنای و کولههای تک قابی بتنی با مقطع جعبهپل. خسارات مالی و تلفات جانی بسیاری شود

ها اتصال روسازه به زیرسازه صلب، اتصال ستون به فونداسیون از نوع مفصلی و اتصال عرشه به که در آن های موجود هستند

ها با ارتفاع متغیر کوله، جنس ای این نوع از پلدر این مطالعه رفتار لرزه. باشدهای االستومریک میی تکیه گاهکوله به واسطه

های ی غیرخطیهای تحلیلی سه بعدی با در نظر گرفتن کلیهی این منظور مدلبرا. خاک متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است

 های مربوط به رفتار اجزای پل شامل خاک، کوله، شمع، کلیدهای برشی و تکیهمربوط به مصالح شامل بتن و فوالد و غیرخطی

نتایج آنالیز مودال و آنالیز تاریخچه . اندتهی دور و نزدیک به گسل قرار گرفی حوزههای االستومریک ساخته و تحت دو زلزلهگاه

همانطور که در این مطالعه نشان داده خواهد . ها داردای پلی این پارامترها در رفتار لرزهزمانی دینامیکی نشان از تاثیر عمده

ر جهت طولی کاهش شد، با افزایش ارتفاع کوله و درنتیجه افزایش حجم خاک پشت کوله سختی پل افزایش یافته و جابجایی د

های مودی و دوره تناوب طبیعی سازه نخواهد داشت ولی اثر آن بر تغییر جنس خاک پشت کوله تاثیر چندانی در شکل. یابدمی

های کمتر منجر خواهند های درشت دانه به جابجاییهای با ارتفاع زیاد خاکدر کوله. باشدجابجایی وابسته به ارتفاع کوله می

 . های چسبنده عملکرد بهتری خواهند داشتهای با ارتفاع کم خاکشد و در کوله

 ی دور و نزدیکی حوزهای، تاثیر جنس خاک، تاثیر ارتفاع کوله، زلزلههای درهپل: کلمات کلیدی 
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 مقدمه

ها، در پلها به علت  در مقایسه با ساختمان. ها در مهندسی عمران هستند پلها از مهم ترین و در عین حال آسیب پذیرترین سازه �

ای به خسارت شدید و یا  ای یا یک اتصال بین سازه ای، شکسته شدن یک المان سازه کم بودن و گاه نبودن نامعینی سازه

  .انهدام کامل پل منجر میشود

حین زلزله به  های فوق، نیروی طراحی زلزله، چندین برابر بیشتر از نیروی وارد شده در دیده در زلزله در برخی از پلهای آسیب

هدف از این . توان ناشی از عدم شناخت دقیق طراحان از رفتار اعضای پل در برابر زلزله دانست این مساله را میو پل بوده است

های غیر یکسان با در نظر گرفتن مدلهای گوناگون در شبیه  های تک قابی با ارتفاع پایه ای پل مطالعه، بررسی رفتار لرزه

باشد که با تغییر آن  از جمله مهمترین عواملی که بر رفتار خاک پشت کوله اثرگذار است، نوع خاک می. استسازی رفتار کوله 

باشد  از عوامل اثرگذار دیگر ارتفاع کوله می. ای دستخوش تغییر گردد رود مقاومت خاک نیز به شکل قابل مالحظه انتظار می

همچنین درمورد دیگر عوامل که نقش آنها در هنگام .قرار خواهد گرفتای پل مورد بررسی  که تغییر آن نیز در رفتار لرزه

شود و با حرکت عرشه پل بر روی کوله موجب ایجاد تغییرشکلهایی که منجر به  اعمال نیروهای جانبی به پل ظاهر می

  .ناکارآمدی پل خواهد گشت،  بررسی و تحقیق خواهد شد

 مروری بر پیشینه ی پژوهش

و ( 587 )، روش رانکین (771 )روش کولومب : ی تخمین فشار مقاوم خاک وجود دارد که عبارت اند ازسه روش کالسیک برا

تعیین ش کولومب از ابتدایی ترین روشهای رو..که در ادامه به طور خالصه مورد بررسی قرار می گیرند( 491 )روش ترزاقی 

روش رانکین در حقیقت حالت خاصی از روش  .ه گردیدتوسط کولومب ارائ 771 فشار خاک میباشد که نخستین بار در سال 

 مکانیزم اسپیرال لگاریتمی ارائه شده توسط .کولومب است که در آن از اصطکاک بین خاک و دیواره صرف نظر شده است

روش اسپیرال  که شامل یک بخش اسپیرال لگاریتمی و یک بخش خطی است، تئوری کولومب را گسترش داد( 491 )ترزاقی 

شمس آبادی و همکاران . رآیند فشار مقاوم تعمیم داده شودای برای تعیین ب لگاریتمی ترزاقی میتواند با استفاده از روش قطعه

به منظور بسط .این کار را با در نظر گرفتن هر دو نیروی افقی و قائم بین قطعات داخلی  انجام دادند ( 5007و  5008)

( LSH)و روش اسپیرال لگاریتمی هذلولوی ( FE)ول استفاده از روش اجزای محدود جابجایی دو روش معم-های نیرومنحنی

و غالبا در نرم افزارهای با قابلیت انجام آنالیز  solidهای ای و خاک با المانهای سازهی کوله با الماندر روش اول دیواره. است

-ح گسیختگی اسپیرال لگاریتمی و نیز منحنی تنششود، اما در روش دوم با فرض سطمدل می plaxisاجزای محدود مانند 

های فوق هر روش. شودهای رفتاری خاک استفاده میکرنش هذلولوی برای خاک از روش تعادل محدود برای رسیدن به منحنی

د مطابقت دارن  UCDو  UCLAهای معروف ای و رسی از جمله آزمایشهای دانههای واقعی بر روی خاکدو با نتایج آزمایش

های به همین دلیل از نتایج روش. باشندهای روتین بعلت حجم باالی محاسبات بال استفاده میولی پرواضح است که در طراحی

 :ها به صورت زیر استصورت کلی این مدل. شوداستفاده می HFDهای رفتاری هایپربولیکی یا ی مدلفوق برای توسعه
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سایر پارامترهایی که در شکل تابع . باشدمی  مطابق با شکل       /    سختی متوسط کوله بوده و برابر با     که در آن 

های توان از مدلاست را می     که بیشینه نیروی قابل تحمل توسط کوله در جابجایی بیشینه      فوق تاثیر دارند یعنی 

 . های بزرگ مقیاس تعیین نمودی یافت یا با استفاده از نتایج آزمایشرفتاری اجزای محدود یا اسپیرال لگاریتمی هذلولو

 

 (HFDمدل )رفتار هایپربولیکی خاک :  شکل         

ما مجبور به استفاده از داده های موجود آزمایش های فوق  جابجایی با استفاده از معادله -به منظور بسط منحنی های نیرو

این داده ها بخشی از  که شدیم( UCD)و دیوس کالیفرنیا ( UCLA)کوله که در مقیاس واقعی در دانشگاه لس آنجلس تجربی 

 .برنامه تحقیقاتی لرزه ای کالترنس هستند

 UCLAو  UCDهای میدانی آزمایش پارامترهای کلیدی:  جدول 

K(kips/in/ft) Ymax/H Ymax(in) فشار(ksf) Fult(kips) آزمایش/خاکریز 

 /ماسه سیلتی 988 8/8 8 1/1 08/0 89
UCLA 

 /UCD رس 5 1 171/8 1/1 0/0  58

 

ی جامع ضرایب فوق را با استفاده از روش اسپیرال لگاریتمی هذلولوی به دست آوردند شمس آبادی و همکاران در یک مطالعه

 .چسبنده آورده شده استای و انهمقادیر این ضرایب برای دو نوع خاک د 5که در جدول 
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 UCLAو  UCDهای برای آزمایش HFDپارامترهای مدل : 2جدول 

 

 

 : UCLAوUCD تعریف شده برای آزمونهای  HFDروابط 

                                                               C=90.84      and     D=2.70 :برای یک خاکریز دانه ای 

      
      

       
                                              (4 )  

                                                               C=45.42      and     D=1.35 :برای یک خاکریز چسبنده

                                                          (5)     

 
      

       
                                                 

 

 UCLAو  UCDمایشات و آز  HFDط سه منحنی های بدست آمده از روابایمق: 2شکل 

ی حمل و نقل  های روتین، اداره تغییرشکل برای استفاده در طراحی های نیرو ی منحنی ه منظور ساده کردن فرآیند توسعهب

این مدل با . یک مدل دو خطی ساده شده همانند آنچه که در شکل نشان داده شده است، ارائه نمودند( کالترانس)کالیفرنیا 

 استفاده 

-مطالعه برای مشاهده اثر کوله بر رفتار لرزهدر این   (.Pult)و ظرفیت مقاوم ( K1)سختی اولیه : شود از دو پارامتر توصیف می

 .های قابی از همین رابطه استفاده شده استای پل

                                                                                                    

(6)                         
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 پالستیک کامل استفاده شده در کالترانس برای مدلسازی رفتار خاک پشت کوله-االستیکمدل :  3شکل 

 بندی کلی پل مورد مطالعهپیکره

ای هستند که به طور معمول در ایاالت متحده ساخته های تک قابیهای در نظر گرفته شده در این مطالعه برای تحلیل، پلپل

رفتار .( تدوین شده است  47 های قبل از سال با آیین نامه)نظر گرفته نشده است  ها درای در آنشده و الزامات طرح لرزه

ی پل در  عرشه .کوله در هنگام وقوع زلزله و برخورد عرشه به کوله و خاک پشت آن به صورت غیرخطی است خاک پشت

وارد مرحله پالستیک نشود و رفتار  ای عرشه ای است که عناصر سازه جریان وقوع زلزله رفتار خطی دارد و طراحی آن به گونه

ابعاد کوله درنظر .  شود نوع خاک ریزدانه و درشت دانه بررسی می دو  دهانه و در 1موردنظر پل  .االستیکی از خود نشان دهند

حجم خاک پشت کوله وابسته به عواملی چون ارتفاع دیوار پیشانی و  .گرفته در این تحقیق بسیار نزدیک به ابعاد واقعی است

کنش خاک و سازه در اندر  .های پیچشی زلزله در نظر گرفته نشده است ی قائم و مولفه اثرمولفهاست طول دیوارهای کناری 

 9ی مدل در شکل ندسهسایر اطالعات مربوط به ه .محل پی و کوله ها به کمک یک سری فنرهای موازی در نظر گرفته میشود

 .آورده شده است
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 نمای عرضی پل( ها جمقطع ستون( پیکره بندی کلی پل مورد مطالعه ب( الف:  4شکل 

های شمع. ی عمیق است که ارتفاع دیـوار پشتـی و جنس خاک پشت آن متغیر استدار با شالودهی پل از نوع نشیمنکوله

 .کیلونیوتون بر متر به ازای هر شمع هستند   /9استفاده شده نیز دارای مقاومت جانبی 

کیلونیوتون بر میلیمتر و سختی   9 / سختی انتقالی گروه شمع . متر است  /8متر و ارتفاع  1فونداسیون پل مربعی به ابعاد 

باالی ستون به انتقال  های قابی معموال به علت تواناییدر پل. شودهای قابی برابر صفر در نظر گرفته میدورانی مانند بیشتر پل

ها و برای نشستن عرشه بر روی های االستومریک در محل کولهگاهتکیه.کنندممان، پای ستون را به صورت مفصلی اجرا می

مقاومت .شوندگاه با عملکرد اصطکاکی خود، مانع از حرکت عرشه در جهت طولی و عرضی میاین تکیه. کوله تعبیه شده است 

مگاپاسکال فرض شده  19رابر ی بتن بروزه 55مگاپاسکال و مقاومت گسیختگی  8 9مورد استفاده برابر تسلیم میلگردهای 

 . است

 روش انجام پژوهش

پس از ساخت مدل با . در این مطالعه از یک مدل سه بعدی با شش درجه آزادی برای مدل کردن سیستم پل استفاده میشود

مدلسازی و تحلیل . اسـتخـراج میگردد( نیروها و تغییرشـکلها)خ اعضای مختلف پل انجام تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی، پاس

از آنجا که فرضیات مدلسازی تاثیر فراوانی بر پاسخهای لرزه ای به دست . صورت می گیرد OpenSeesدر بسته نرم افزاری 

در . روزترین فرضیات در مدلسازی به کار بسته شودآمده از تحلیل دارند، از این رو در این مطالعه سعی شده تا حد امکان، به 

-از آنجا که انتظار می. و اعضای سیستم پل پرداخته می شود( بتن و فوالد)ادامه به شرح این فرضیات برای مصالح به کار رفته 

کردن عرشه استفاده های تیر ستونی االستیک برای مدل از المانلزله به صورت االستیک باقی بماند، ی پل در طول زرود عرشه

-ها تخصیص داده میشود و خصوصیات هندسی و مکانیکی عرشه از قبیل ممان اینرسی و مدول االستیسیته به این المانمی

-های اضافی صلبی نیز در جهت عرضی تعریف میی طولی و عرضی المانهای همبستهبه منظور در نظر گرفتن پاسخ. شوند

شوند که امکان تشکیل مفصل پالستیک را در هر های تیر ستونی با مقطع فایبر تعریف میالمانها با استفاده از ستون. شوند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

ی بتن با خصوصیات بتن مقطع فایبر شامل بتن پوششی با خصوصیات بتن محصور نشده، هسته. کندای از آن فراهم مینقطه

مدل ارائه شده  شود که بر اساسمدل می 07الح بتنرفتار بتن با استفاده از مص. محصور شده و فوالدهای تقویت کننده است

 . نشان داده شده است 8کرنش این مصالح در شکل -صورت کلی نمودار تنش. است توسط چنگ و ماندر

 

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

مقاومت فشاری وابسته به . متفاوت است پارامترهای نشان داده شده در این شکل برای بتن محصور شده و بتن محصور نشده

ها، نوع و بندی سنگدانهعواملی چون نوع و میزان سیمان مصرفی، نسبت آب به سیمان اولیه در طرح اختالط، مقاومت و دانه

مگاپاسکال متغیر است  که در این پژوهش  98تا  8/55ی این مقاومت عموما در محدوده. ها و سن بتن استمیزان افزودنی

ی بتن، از جمله نشان داده شده است، مدول االستیسیته 1همانطور که در شکل . مگاپاسکال فرض شده است 19رابر با ب

های با شود و برای بتنها عموما از مدول سکانت استفاده میدر طراحی. پارامترهایی است که بایستی به نرم افزار معرفی شود

          ی وزن معمول با رابطه
 
شود، این رابطه تابعی از مقاومت فشاری همانطور که مشاهده می. شودتعیین می   

 .کندبتن بوده و مانند آن مقدارش با گذر زمان یا در اثر وقوع زلزله، از مقدار مشخص شده در طراحی تجاوز می

بنابراین ساخت مدلی . کنده کنترل میهای بتن آرمه، پاسخ این اعضا را در قبال نیروی زلزلرفتار فوالد تقویت کننده در سازه

برای مدلسازی فوالد مصرفی در این . نمایدهای مختلف بارگذاری بیان کند، ضروری میکه خصوصیات اصلی فوالد را در بازه

سازی بر مبنای مدل فوالد این شبیه. شـوداستفاده می OpenSeesدر نرم افزار  ReinforcingSteelمطـالعـه از مصــالح 

نگ و ماندر  است و در آن اثر خستگی مصالح بر اساس معادالت ارائه شده توسط کافین و مانسون  و همچنین اثر الغری چا

های مدل فوق در نظر گرفتن اثر بوشینگر و سخت از دیگر ویژگی. مصالح بر اساس مدل گومز و اپلتون در نظر گرفته شده است

 .شوندگی کرنشی ایزوتروپیک است
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 کرنش فوالد بر اساس مدل چنگ و ماندر -نحنی تنشم: 6شکل 

ی فوالد به دست نشان داده شده است که از آزمایش کشش ساده 1کرنش به کار رفته در این مدل در شکل -منحنی تنش

ی نرم ی سخت شوندگی کرنشی و ناحیهی تسلیم، ناحیهی االستیک خطی، ناحیهمنحنی شامل چهار ناحیه. آمده است

عبارت است از تنش تسلیم  fyدر شکل مزبور . ی آخر در این مدل صرف نظر شده استرنشی است که از وجود ناحیهشوندگی ک

 .  شودمگا پاسکال در نظر گرفته می 8 9فوالد که در این مطالعه برابر 

 .نشان داده شده است 7است در شکل ای پی که متشکل از چند شمع قائم یا مورب یا هر دو و نیز یک کالهک سیستم سازه

 

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

ی المان محدود که اندرکنش خاک و سازه را به شکل دقیق مدل های پیچیدهتوان از مدلبرای مدل کردن این سیستم هم می

.  کندیک سری فنرهای انتقالی و دورانی مدل میتری که اثر خاک را با استفاده از های سادهکند استفاده نمود و هم از مدلمی

. شود که در همان شکل به صورت شماتیک نشان داده شده استدر اینجا از روش دوم برای مدل کردن سیستم پی استفاده می

بتن آرمه شود که قادر به مدل کردن مقطع استفاده می OpenSeesدر نرم افزار  Section Fiberبرای مدل کردن مقطع ستون از 

مقطع مدل شده در این شکل زیر  . ستهای فوالدیو میلگرد( بتن محصـور شده)ی بتن ، هسـته(بتن محصور نشده)شامل پوشش بتن 

 .دهدمطالعه را نمایش می

 

سطح مقطع فایبر ستون بتن آرمه: 8شکل   

ه با برخورد عرشه به کوله این فشار تشدید یابد کی کوله افزایش میی پاسخ طولی پل، فشار خاک در پشت دیوارهدر نتیجه

پاسخ طولی به دو قسم مقاوم و محرک است که نوع مقاوم آن توسط خاک و شمع و نوع محرک آن فقط به کمک . شودمی

کنند و از اثر دیوارهای کناری در این مطالعه صرف نظر ها مقاومـت میدر جهت عرضی نیز تنها شمع. شودشمع تحمل می

 . نشان داده شده است 4مصالح نظیر مدل هایپربولیکی شمس آبادی و همکاران در شکل . شودمی
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 منحنی تخصیص داده شده به فنرهای خاک( ب)اجزای یک کوله نشیمن دار  ( الف ) :   9شکل 

حالت مقاوم به -ها و خاک در جهت طولیشمع. ، استفاده می شود(0 شکل )ها، از مدل سه خطی چوی برای مدل کردن شمع

های ها در این راستا و در تغییرشکلتغییرشکل آن-کنند، از این رو مقادیر نیروها در نمودار نیروصورت دو فنر موازی عمل می

 . کنندها عمل میمحرک فقط شمع حالت-در جهت عرضی و نیز در جهت طولی. شودیکسان، جمع می

 

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

ی این مصالح، سختی اولیه. شوداستفاده می   های االستومریک از فنرهای دو خطی مانند شکل برای مدل کردن بالشتک

Kpadشود که در آن ی زیر تعیین می، از رابطهG  ،مدول برشیA  و ( طول در عرض)مساحت مقطعh ضخامت بالشتک می-

 .باشد

     
  

 
                                                                                                              (7)  

ی اسکارج رابطه. آیدگاه در ضریب اصطکاک بالشتک به دست می، از ضرب نیروی قائم وارد بر تکیهFyنیروی نظیر جاری شدن، 

تنش نرمال وارد بر بالشتک    زیر را برای ضریب اصطکاک در سطوح بتنی و بر مبنای مشاهدات تجربی ارائه نمود که در آن 

 . است MPaبر حسب 

μ       
   

  
                                                                                            (8)            

 ( ب)  ( الف)  
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 گاه االستومریکفنر دو خطی اختصاص داده شده به تکیه:   شکل 

ست که از جمله مواردی( های کوله در محل کوله و عرشه و عرشه در روی سر ستونعرشه و دیواره)برخورد بین عناصر پل 

یکی از . ستهای تحلیلی ضروریبنابراین لحاظ کردن آن در مدل. ها داردای پلی پاسخ لرزهثابت شده تاثیر زیادی بر نحوه

هایی موسوم به المان ضربه است که تنها در هنگام بسته شدن درز های معمول در مدل کردن این اثر استفاده از المانروش

.شوندفعال می  

                             

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

 

 های انتخابیهای زمین لرزهویژگی

یکی دور از گسل و دیگری )ی نزدیک و دور از گسل در نظر گرفته شود، دو زلزله با این دو خصیصه برای آنکه اثرات زلزله

در جهت عرضی  g9/0در جهت طولی و  g8 /0ی اول با بیشینه بزرگای زلزله. به سازه اعمال خواهد شد( لنزدیک به گس

ی دوم نیز با بیشینه زلزله.  ی تهیه شده توسط کراولینکر و همکاران انتخاب شده استای دور از گسل بوده و از مجموعهزلزله

های تهیه شده برای ای نزدیک به گسل بوده و از مجموعه زلزلهزلزلهدر جهت عرضی   / gدر جهت طولی و  g44/0بزرگای 

ها به دست آمده طیف پاسخ این دو زلزله که از میانگین هندسی دو رکورد عمود بر هم آن.  استخراج شده است SACی پروژه

 .نشان داده شده است 1 است در شکل 

 ( الف)   ( ب) 
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 طیف پاسخ زلزله دور و نزدیک به گسل: 3 شکل 

 

 

 

 های تحلیلیت مدلساخ

پل سه دهانه پیوسته با مقطع جعبه ای و از نوع   .پل مورد مطالعه در این پژوهش از نوع پلهای کالیفرنیا در غرب آمریکاست

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 

تکیه گاه های ساده همچنین عرشه بر روی کوله هایی از نوع نشمین دار واقع گردیده که در محل اتصال عرشه بر کوله ها از 

و ستونها فاقد .االستومریک استفاده گردیده هر پایه از تعدادی ستون تشکیل شده که این برحسب عرض عرشه محاسبه میگردد

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 

در این مدل چون ستون مستقیما به عرشه . ای برشی جهت جلوگیری از حرکت عرضی عرشه قرار میگیردپایه و عرشه کلیده

متصل میگردد قسمت باالی ستون از نوع گیردار بوده و فونداسیون از نوع مفصلی بوده بنابراین سختی دورانی فونداسیون صفر 

  .میباشد 

برای هر یک . پذیردو به صورت سه بعدی انجام می OpenSeesنرم افزار  رسد که اینکار توسطاکنون نوبت به انجام تحلیل می

های سپس زلزله. گیردها ابتدا با انجام آنالیز مقدار ویژه دوره تناوب طبیعی و شکل مودهای آن مورد بررسی قرار میاز مدل

، ستون، اعضای سازه شامل کوله و شمع گفته شده به سازه اثر داده شده و با انجام یک آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی پاسخ

 .گردندو عرشه بررسی می گاهتکیه
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یکی دور از )در این مطالعه برای آنکه اثرات زلزله ی نزدیک و دور از گسل در نظر گرفته شود، دو زلزله با این دو خصیصه  

ت کوله نیز از جمله متغیرهای در نظر ارتفاع کوله و نوع خاک پش. به سازه اعمال خواهد شد( گسل و دیگری نزدیک به گسل

مشاهده شده در کوله ی پل های ایالت  (متر 88/5) و بلندترین ارتفاع (متر  /08)گرفته شده هستند، بدین ترتیب کوتاهترین

نیز برای در ( درشت دانه)و غیرچسبنده ( ریزدانه)همچنین دو نوع خاک چسبنده . کالیفرنیا به سازه تخصیص داده میشود

مقاومت خاک در حالت فشار مقاوم است که بر اساس آنچه که در  .ساب نوع خاک در مدلهای تحلیلی منظور میشوداحت

کیلونیوتون بر میلیمتر و برای خاکهای   /8گفته شده است، برای خاکهای ریزدانه این عدد برابر ( 5 50-0 50)کلترانس 

در نهایت برای آنکه اثر ارتفاع متغیر پایه ها در سازه  . کیلونیوتون بر میلیمتر در نظر گرفته میشود 5/55درشت دانه برابر 

 .قرار میدهیمدرصدی آنها را مورد مطالعه  80و یک بار با اختالف  متر 9 منظور شود، یکبار ارتفاع پایه ها را مساوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره مدل

ارتفاع 

 کوله

(m) 

مقاومت خاک در 

مقاوم  حالت

(KN/mm) 

ارتفاع 

 هاستون

(m) 

ی زلزله

 اعمالی

 نزدیک گسل 4و  4 0/11 50/1 1مدل 

 نزدیک گسل 4و  4 0/11 00/2 2مدل 

 نزدیک گسل 4و  4 8/22 50/1 3مدل 

 نزدیک گسل 4و  4 8/22 00/2 4مدل 

 نزدیک گسل 6و  4 0/11 50/1 0مدل 

 نزدیک گسل 6و  4 0/11 00/2 6مدل 

 نزدیک گسل 6و  4 8/22 50/1 7مدل 

 نزدیک گسل 6و  4 8/22 00/2 8مدل 

 4و  4 0/11 50/1 9مدل 
دور از 

 گسل

 4و  4 0/11 00/2 15مدل 
دور از 

 گسل

 4و  4 8/22 50/1 11مدل 
دور از 

 گسل
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 4و  4 8/22 00/2 12مدل 
دور از 

 گسل

 6و  4 0/11 50/1 13مدل 
دور از 

 گسل

 6و  4 0/11 00/2 14مدل 
دور از 

 گسل

 6و  4 8/22 50/1 10مدل 
دور از 

 گسل

 6و  4 8/22 00/2 16مدل 
دور از 

 گسل

 مدلهای تحلیلی ساخته شدهمشخصات  : 4 شکل    

�  

. ارائه میشود فوق در ادامه نتایج آنالیز مودال و آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی برای هر یک از مدلهای شرح داده شده در جدول  �

-مدل اول سازه، منحنی لنگرانحنا برای ستون چهار متری، نمودار نیرو 1این نتایج عبارت اند از دوره تناوب و شکل مودی 

 .گاه و نیز تاریخچه زمانی حرکت طولی و عرضی عرشه تغییرشکل کوله، شمع، تکیه

 

 نتایج آنالیز مقدار ویژه

دهد که مود ی مختلف، نشان میهاها با ارتفاع کوله، نوع خاک و نسبت ارتفاعی پایهپلهای تحلیلی از بررسی سه مود اول مدل

های پل تغییر نکرده است، ها مود جابجایی در جهت طولی بوده و دوره تناوب آن مگر درحالتی که ارتفاع پایهی سازهکلیهاول 

باشد و با تغییر ارتفاع کوله و نیز ایی در جهت عرضی میمود دوم سازه نیز بدون استثنا مود جابج. دستخوش تغییر نخواهد شد

توان به سهم باالی پریود آن، میمود سوم سازه، مود پیچشی بوده و با توجه مقدار قابل توجه . کندها تغییر میتغییر ارتفاع پایه

  /08العه با ارتفاع کوله شکل مودی سه مود نخست پل مورد مط8 در شکل . های دینامیکی سازه پی برداین مود در پاسخ

                                                                          .ها، نشان داده شده استپایه  /8متر، نوع خاک چسبنده و نسبت ارتفاعی 
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  /5های نده و نسبت ارتفاع پایهمتر، خاک چسب  /15شکل های مودی مدل تحلیلی با ارتفاع کوله برابر : 5 شکل   

   

   

 نتایج آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی  

چه گاه و تاریخجابجایی تکیه-نی نیروتغییرشکل خاک، منح-انحنا در جهت طولی، منحنی نیرو-نمودار ممان 1 در شکل  �

ی نزدیک گسل اکثرا جاری شده و  ستونهای پلهای تحت زلزله .زمانی حرکت عرشه در جهت عرضی نشان داده شده است

 . انحنای آنها از حالت معمول خارج شده اند-منحنیهای لنگر

ی این پلها نیز بعلت همین جاری شدن ستونها و عدم مقاومت آنها در برابر تکانهای  تغییر شکلهای زیاد مشاهده شده در عرشه �

 . ناشی از زلزله چه در جهت طولی و چه در جهت عرضی است

های با ارتفاع متغیر هستند، با ثابت  های یکسان هستند و چه آنهایی که دارای پایه ی پلها چه آنها که دارای پایه در کلیه �

 . اند ی بلندتر، جابجایی کمتری در جهت طولی متحمل شده فرض کردن جنس خاک پشت کوله، پلهای با کوله

خاکهای درشت دانه یا ریزدانه، هر چه ارتفاع کوله بیشتر باشد،  ها نیز صادق است، یعنی در این مساله در ارتباط با خود کوله

 .تحت زلزله کوله جابجایی کمتری را دارد
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�  

متر، خاک چسبنده و نسبت ارتفاع   /15نتایج آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی برای مدل تحلیلی با ارتفاع کوله برابر : 6 شکل   

  /5های پایه

 مدلهای تحلیلیه نمودارهای ستونی مقایس

 :2و بررسی تغییر ارتفاع کوله در دو مدل 

متر  9و  9بوده و پل از نوع معمولی با ارتفاع ستونهای برابر    /KN/mm 8 خاک از نوع رسی با مقاومت 5و در هر دو  مدل 

  .گیرند  هر دو مدل در حوزه نزدیک به گسل مورد بررسی قرار می .می باشددر دو پایه 

کوله از نوع بلند با  5متر و  در مدل   /08کوله از نوع کوتاه با ارتفاع   تنها تفاوت دو مدل در ارتفاع کوله  است که در مدل 

 های سازه ای می باشد متر  میباشد که هدف از این کار مشاهده تاثیر ارتفاع کوله در پاسخ 88/5ارتفاع 
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 انحنای طولی و عرضیبررسی تغییر ارتفاع کوله در : 7 شکل

 

 بررسی تغییر ارتفاع کوله در تغییرشکل کوله: 8 شکل

 

 بررسی تغییر ارتفاع کوله در تغییرشکل طولی و عرضی تکیه گاه: 9 شکل
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 بررسی تغییر ارتفاع کوله در جابجایی طولی وعرضی عرشه: 21شکل

 

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

 

در این دو مدل پارامترهای  ارتفاع کوله و ارتفاع ستونها یکسان بوده و در هر دو مدل زلزله در حوزه دور از  گسل بررسی 

 KN/mm از نوع دانه ای با مقاومت  1 و در مدل   /KN/mm8 از نوع رسی با مقاومت  9 نوع خاک در مدل . خواهد شد 

 .می باشد 5525

متر بوده و هر دو  1و 9متر ، پل از نوع دره ای با ارتفاع ستونهای نابرابر  88/5فاع کوله بلند وبرابر ارت  1 و 9 در  هر دو  مدل 

تنها تفاوت دو مدل در نوع خاک پشت کوله  است که هدف از این کار .مدل در حوزه دور از گسل مورد بررسی قرار میگیرند 

 .در پاسخهای سازه ای می باشد مشاهده تاثیر نوع خاک و مقاومت خاکهای دانه ای و رسی

 

 بررسی تغییر نوع خاک در انحنای طولی و عرضی ستون:   2 شکل
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 بررسی تغییر نوع خاک در تغییرشکل کوله: 22شکل

 

 بررسی تغییر نوع خاک در تغییرشکل طولی و عرضی تکیه گاه: 23شکل

 

 بررسی تغییر نوع خاک در جابجایی طولی و عرضی عرشه: 24شکل
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ی نزدیک های تحت زلزلههای پلتوان نتیجه گرفت که ستونها میهای دینامیکی تاریخچه زمانی پلی نتایج تحلیلمقایسهاز 

های زیاد مشاهده شده در تغییر شکل. ها از حالت معمول خارج شده اندانحنای آن-های لنگرگسل اکثرا جاری شده و منحنی

های ناشی از زلزله چه در جهت ها در برابر تکانها و عدم مقاومت آنشدن ستونها نیز بعلت همین جاری ی این پلعرشه

 . طولی و چه در جهت عرضی است

های با ارتفاع متغیر هستند، با ثابت هایی که دارای پایههای یکسان هستند و چه آنها که دارای پایهها چه آنی پلدر کلیه

این مساله در . اندی بلندتر، جابجایی کمتری در جهت طولی متحمل شدهولههای با کفرض کردن جنس خاک پشت کوله، پل

های درشت دانه یا ریزدانه، هر چه ارتفاع کوله بیشتر باشد، تحت زلزله ها نیز صادق است، یعنی در خاکارتباط با خود کوله

 .کوله جابجایی کمتری را دارد

تغییر جنس خاک از ریزدانه به درشت دانه جابجایی عرشه در جهت طولی متر است، با   /08ها هایی که ارتفاع آندر کوله

ها دارای ارتفاع مساوی هستند و هم در حالتی که ارتفاع نامساوی دارند، صادق این مساله هم در حالتی که پایه. یابدافزایش می

جنس خاک از ریزدانه به درشت دانه، جابجایی کند، با تغییر متر افزایش پیدا می 88/5ها به هایی که ارتفاع آندر کوله. است

توان گفت اثر جنس بنابراین می. شودها دچار کاهش میطولی عرشه هم در صورت تساوی و هم در صورت عدم تساوی پایه

خص تواند مبنای تصمیم گیری قرار گیرد و برای بررسی این اثر الزم است ارتفاع کوله نیز مشخاک بر پاسخ پل به تنهایی نمی

 .باشد

توان برای ی فوق را میهای ستون ارتباط نزدیکی دارند، از این رو نتیجههای قابی جابجایی عرشه و تغییرشکلاز آنجا که در پل

ها به این شکل توضیح داد که هرگاه ها نیز بسط داده و تاثیر ابعاد کوله و جنس خاک پشت کوله را بر عملکرد ستونستون

-شود یا افزایش می، با افزایش سختی خاک پشت کوله تغییر شکل کوله یا دستخوش تغیر چندانی نمیارتفاع کوله کم باشد

ها و در حقیقت نیاز یاید، ولی اگر ارتفاع کوله زیاد باشد با افزایش سختی خاک پشت کوله، میزان انحنای تحمیلی به ستون

 .یابدها به شکل پذیری کاهش میای آنلرزه

توان دریافت که وجود اختالف در ی نزدیک میی حوزهها به خصوص تحت اثر زلزلهجایی عرضی و طولی پلی جاباز مقایسه

ای که جابجایی طولی در ها به ویژه در جابجایی عرضی دارد، به گونهای در افزایش این جابجاییها سهم عمدهی پلارتفاع پایه

 1به طور میانگین ( اعم از جنس خاک پشت کوله، ارتفاع کوله و زلزله)امترها ی پارهای با ارتفاع یکسان با ثابت بودن کلیهپل

 . انددرصد افزایش یافته 58درصد و جابجایی عرضی به طور میانگین 

همانند . شوندها جاری میگاهی این تکیهتوان دریافت که کلیههای االستومریک میگاهتغییرشکل تکیه-با بررسی منحنی نیرو

های تحمیلی به این اجزا نیز ارتباط مستقیمی با جابجایی عرشه در جهت طولی و عرضی دارد و در نتیجه تغییرشکل ها،ستون

 .گذاردها بر نیاز تغییرشکلی این اجزا تاثیر مستقیم میتغییر ارتفاع کوله، جنس خاک پشت کوله و نیز ارتفاع پایه

ی نزدیک به علت باال بودن ی حوزهک صادق است با این تفاوت که در زلزلهو نزدیی دور ی حوزهدو زلزله نتایج فوق برای هر

ها پذیری آنها به حد جاری شده رسیده و نیاز شکلها در هر دو جهت، ستونهای زمین و اعمال نیروهای بیشتر به سازهشتاب

 .ها را خواهد داشتنشان از آسیب عمده به آن
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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

وله های با ارتفاع زیاد خاکهای درشت دانه به جابجایی های کمتر منجر خواهند در ک. 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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