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 چکیده 

های ی اهمیت سازهفشار دینامیکی زمین یک بخش تحقیقاتی در چند دهه گذشته بوده که نشان دهنده

ی بیشتر در این زمینه باعث پیشرفت در باشد. مطالعهها میحائل زمین و پیچیدگی پاسخ دینامیکی آن

در تحقیقات  شود.ها میای اینگونه سازههای لرزهراحیتر کردن طتر کردن و یا اقتصادیجهت ایمن

ن تحقیق ده مرحله بارگذاری آزمایش میز در ای گذشته آزمایش صحرایی میز لرزان انجام شده است،

با استفاده از تحلیل اجزا محدود مدلسازی  اندلرزان که قبال در عملیات صحرایی محققین دیگر انجام داده

که رفتار دیوار حائل طی این ده مرحله در آزمایش میز لرزان  حقیق نشان داداست. نتایج این تشده 

چگونه بوده است. فشار دینامیکی زمین وارد بر دیوار حائل طی این ده مرحله با ارتفاع نرمالیزه شده در 

جام باشند اندارا می 1.2g-0.13یک نمودار آورده شده و مقایسه بین این ده مرحله که شتاب متفاوت از 

بدست آمده  0.8g شتاب تسلیم Slide 5.0بواسطه نرم افزار پایداری شیب  قبل از هر چیزی شده است.

ی شتاب اعمالی تر بررسی گردد بازههای اعمال شده به خاکریز به صورت جامعاست. برای اینکه شتاب

 وسیع لحاظ شده است.

 
 

 

 سه بعدی، میز لرزان، ABAQUSفشار دینامیکی زمین، دیوار حائل، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

های عمرانی مورد استفاده قرار گرفته است، اصوال برای ایجاد پایداری های دیوار حائل بطور وسیع در ساخت سازهسیستم

 (Taciroglu, 2015)اند. ها در برابر گودبرداری بکار رفتهخاک

باشند. ای را دارا میای پیچیدهشوند، طراحی لرزهساخته میهای دیوار حائل به نظر ساده و به راحتی اگرچه سیستم

اینکه در گذشته تحقیقات زیادی انجام شده است.  دها کامال درک نشده است، با وجوپاسخ دینامیکی آن
(Papazafeiropoulos and Psarropoulus, 2010) 

بندی طبقهه است که در سه بخش کلی های مختلفی انجام شدمساله پاسخ دینامیکی یک دیوار حائل بواسطه روش

ای دیوارها، که حرکات نسبی مصالح تی توسعه یافته برای صحت سنجی رفتار ژئوتکنیکی و سازههای سن( روش1گردد: می

( دیوار الزاما صلب است و حرکت زمین 2باشد تا باعث گسیختگی در خاک شود، دیوار و خاکریز به اندازه کافی بزرگ می

 (Cakir, 2015)( خاک رفتار غیر خطی دارد. 3دهد، و بنابراین خاکریز پاسخ االستیک خطی از خود نشان میکوچک بوده 

ی بطور وسیع برای برای محاسبه (Mononobe and Matsuo, 1929)اوکابه -در کارهای عملی، روابط مونونوبه 

چسبنده توسعه یافتند در حالیکه دی برای خاک غیربر اساس تعادل ح بزرگی فشار دینامیکی خاک بکار رفته است. این روابط

معموال کمی تا مقدار قابل توجهی ها باشند. اینگونه خاکای عموما دارای کمی سیلت یا رس میهای ماسهدر واقعیت خاک

ندگی . اینگونه چسب(Richards et al. 1999)دهند چسبندگی را از خود در نتایج آزمایش مقاومت در آزمایشگاه نشان می

تواند بطور قابل توجهی مقدار فشار دینامیکی زمین را که دیوار قرار است تجربه کند کاهش دهد ای میهای ماسهدر خاک

(Alampalli and Elgamal, 1990). 

 روش تحقیق

تحلیل اجزا ی حاضر یک آزمایش میز لرزان با های دیگر و توسعه دادن مطالعات انجام شده، در مقالهبرای دستیابی به نگرش

محدود نرم افزار آباکوس در حالت سه بعدی مدلسازی شده است که در آن آزمایش میز لرزان با مقیاس کامل به کمک یک 

ای متراکم بهمراه سیلت انجام شده است. خاکریز در داخل محفظه نگهدارنده و با خاکریز ماسه (1.7m)دیوار نسبتا کوتاه 

 باشد.نشان دهنده مدل آماده برای آزمایش می 1اکم شده که در نهایت شکل ای مترپشت دیوار به صورت مرحله

 

 
 .(Wilson and Elgamal, 2015)باشد نمای تراز و نمای پالن که نشان دهنده محفظه خاک و نحوه قرارگیری اجزای مختلف می -1شکل 
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ها در که نتایج این آزمایشخاک مورد استفاده توسط دو آزمایش برش مستقیم و سه محوری بررسی شده است 

 باشد.قابل مشاهده می 3و  2های شکل

 

 
. (Wilson and Elgamal, 2010)های میز لرزان تغییرشکل بدست آمده از خاک استفاده شده در آزمایش-نتایج آزمایشگاهی نیرو -2شکل 

a با تنش نرمال متفاوت (آزمایش برش مستقیمb مختلف ( آزمایش سه محوری با فشار محفظهc 1.7( فشار مقاوم بدست آمده از دیوارm  

 
 های برش مستقیم و سه محوری.( از آزمایشb( و مقاومت پسماند )aمقاومت حداکثر ) -3شکل 
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توان دید که آورده شده است. می 1با این وجود پارامترهای خاکریز استفاده شده در مدلسازی عددی در جدول 

 لحاظ گشته است.چسبندگی ناچیز در این مدلسازی 
 

 پارامترهای خاکریز استفاده شده در مدلسازی عددی -1جدول 

 نوع پارامتر مقدار واحد
2Kg/m 1940 γ 

Pa 16400000 E 

- 0.3 υ 
- 40 φ 

Pa 10000 c 

 

آورده شده است. در مورد  4پس از تعریف پارامترهای مختلف خاکریز و دیوار نمای کلی این مدلسازی در شکل 

ش خاک و سازه قابل ذکر است که در این مدلسازی اندرکنش بین دیوار حائل و خاکریز در نظر گرفته شده است، ولی اندرکن

های مختلف بررسی اندرکنشی بین دیوار حائل و پی بتنی زیر آن تعریف نشده است تا بتوان تغییرشکل دیوار حائل را در شتاب

 نمود.

 

 
 نمای سه بعدی از دیوار حائل و خاکریز و پی بتنی زیر دیوار حائل در نرم افزار آباکوس -4شکل 

 

برای اینکه محفظه نگهدارنده خاک در مدلسازی عددی اعمال گردد، اطراف خاکریز و دیوار حائل گیردار شده است. 

ه و به عبارتی بخش بارگذاری استاتیکی صورت گرفته های پشت دیوار به دیوار نیرو وارد کردی بارگذاری، ابتدا جکدر مرحله

کند که به عبارتی را به خاکریز وارد می 1.2g-0.13هایی با بازه وسیع است. سپس میز لرزان فعال شده و در ده مرحله شتاب

ل ذکر است که آورده شده است. قاب 2های وارد شده در هر مرحله در جدول باشد. شتاببخش بارگذاری دینامیکی آزمایش می

بدست آمده است. بر روی دیوار حائل در سه ارتفاع  0.8gشتاب تسلیم سازه  Slide 5.0با استفاده از نرم افزار پایداری شیب 

را در مراحل حائل مختلف باال، وسط و پائین ترانسفورماتور برای ثبت تغییرشکل دیوار نصب شده است تا بتوان رفتار دیوار 

 و ضبط و تفسیر نمود. مختلف بارگذاری ثبت
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 مراحل بارگذاری دینامیکی وارد بر مدل -2جدول 

 

 

  یافته ها
که شتابی کمتر از  4تا  1های ( آزمایش1توان به سه بخش تقسیم کرد: ده آزمایش انجام شده را با توجه به شتاب تسلیم می

هایی به مراتب که شتاب 11تا  6های ( آزمایش3د که شتابی بزرگتر از شتاب تسلیم دار 5( آزمایش 2شتاب تسلیم دارند. 

 بزرگتر از شتاب تسلیم دارند.

در مدلسازی عددی تمامی مراحل بارگذاری بر روی یک خاک انجام شده و یکی پس از دیگری به خاکریز اعمال  

 بارگذاری به نمایش در آمده است. 4رفتار سازه در مرحله  7تا  5های اند. در شکلگشته

 
 هیستوری لرزه در مرحله چهارم از بارگذاری -5 شکل

 

 
 ای خاک در مرحله چهارم از بارگذاریپاسخ لرزه -6شکل 
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 جابجایی دیوار نسبت به کف مدل در مرحله چهارم بارگذاری -7شکل 

 

تا  8های لبه همین ترتیب برای مرحله پنجم از بارگذاری که شتابی بزرگتر از شتاب تسیلم دارد، رفتار سازه در شک 

 آورده شده است. 11

 

 
 هیستوری لرزه در مرحله پنجم از بارگذاری -8شکل 

 

 
 ای خاک در مرحله پنجم از بارگذاریپاسخ لرزه -9شکل 
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 جابجایی دیوار نسبت به کف مدل در مرحله پنجم از بارگذاری -11شکل 

 

شده است، که در آن ارتفاع  آورده 11ذاری شکل راحل مختلف بارگبرای مقایسه فشار دینامیکی وارد بر دیوار در م

 الیزه شده است تا نتایج قابل لمس ارائه گردد.دیوار نرم

 

 
 ی دیوارمقایسه فشار دینامیکی مراحل مختلف بارگذاری با ارتفاع نرمالیزه شده -11شکل 

 

  گیریبحث و نتیجه
ها دارد. در این تحقیق یک آزمایش میز لرزان با و طراحی بررسی رفتار دینامیکی دیوار حائل کمک شایانی در درک بهتر آن

توان دید که طی بارگذاری به مدل می در حالت سه بعدی مدلسازی شده است. ABAQUSاستفاده از نرم افزار اجزا محدود 

توان گفت که با یها مباشند. طبق یافتهو هشتم بارگذاری از نوع سینوسی بوده و دیگر مراحل از نوع زلزله می مراحل هفتم

وارد بر مدل، فشار دینامیکی زمین در هر دو نوع بارگذاری سینوسی و زلزله افزایش یافته است. افزایش فشار  PGAافزایش 

که توان اینگونه برداشت کرد و میدینامیکی زمین برای مراحل بارگذاری با شتاب بزرگتر از شتاب تسلیم چشمگیر بوده 

 خیز بنا گردند بایستی از ضریب اطمینان مناسب برخوردار باشند.است در مناطق لرزه دیوارهای حائلی که قرار

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

 

 منابع

 
Alampalli, S. And Elagamal, Ahmed. (1990). Dynamic response of retaining walls including support soil 

backfill: A computational model. Fourth U.S. National Conference on Earthquake Engineering. Vol. 3. 623-

632 

Cakir, Tufan. (2015). Finite Element Based Investigation of Backfill Effects on Seismic Behavior of a Cantilever 

Wall. Procedia Earth and Planetary Science. Vol. 15. 231-236 

Mononobe, N and Matsuo, H. (1929). On the determination of earth pressures during earthquakes. In: 

Proceedings of the World Engineering Congress. 

Papazafeiropoulos, George and Psarropoulos, Prodromos. (2010). Analytical evaluation of the dynamic distress 

of rigid fixed-base retaining systems. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. Vol. 30. 1446-1461 

Richards, Rowland and Huang, Chaojie and Fishman, Kenneth. (1990). Seismic earth pressure on retaining 

structures. J Geotech Geoenviron Eng. Vol. 125. 771-778 

Wilson, Patrick and Elgamal, Ahmed. (2010). Large-scale passive earth pressure load-displacement tests and 

numerical simulation. J Geotech Geoenviron Eng. Vol. 136. 1634-1643 

Xu, Shi-Yu and Shamsabadi, Anoosh and Taciroglu, Ertugrul. (2015). Evaluation of active and passive seismic 

earth pressures considering internal friction and cohesion. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. Vol. 

70. 30-47 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

