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  چكيده
هـا بـا اسـتفاده از لمقاله حاضر، تحليلي از رفتار ميكروپايل هاي مايل را تحـت بارگـذاري لـرزه اي ارائـه مـي دهـد. تحلي

شده است و ميكروپايل هـا  مدلسازي اجزاء محدود ديناميكي انجام شده است. جسم خاك االستيك با ميرايي رايلي فرض
به صورت تيرهاي االستيك مدلسازي شده اند. سازه روي ميكروپايل ها به صورت سيسـتم يـك درجـه آزادي متشـكل از 

درباره رفتار ميكروپايـل شامل مرور ادبيات فني  ،يك جرم متمركز و يك ستون تعريف شده است. بخش نخست اين مقاله
ي به كار رفته در اين مقاله را به طور خالصه شرح مي دهد. بخش سوم بـه تحليـل هاي مايل است. بخش دوم، مدل عدد

مربوط به تأثير مايل بودن ميكروپايل ها بر رفتار لرزه اي ميكروپايل هاي مدفون در خاك همگـن داراي سـختي يكسـان 
واهد داد. نتايج اين مقالـه، اختصاص يافته و بخش آخر، همين تحليل را براي خاك داراي سختي افزايشي با عمق انجام خ

گنمايي ديناميكي و نيز تأثير زاويـه ميـل بـر نيروهـاي بزراطالعات با ارزشي در خصوص تأثير زاويه ميل ميكروپايل ها بر 
  داخلي ايجاد شده  به سبب وقوع زلزله در ميكروپايل ها را ارائه مي دهد. 

  
  خاك، اجزاء محدود ميكروپايل مايل، رفتار لرزه اي، بهسازي كلمات كليدي:

  
  . مقدمه 1

آگاهي از پاسـخ لـرزه اي گـروه  استفاده از ميكروپايل ها در بهسازي لرزه اي و در ساخت و سازها در نواحي زلزله خيز، نيازمند
ميكروپايل هاي مايل است. در حقيقت، از آن جا كه مقاومت ميكروپايل هاي قائم در برابر بار افقـي بـه طـور كلـي كـم اسـت، 

مايل به عنوان يك راهكار جايگزين، براي مقابله بـا نيروهـاي اينرسـي و بـراي اطمينـان از پايـداري  هاي استفاده از ميكروپايل
شالوده تحت بارگذاري زلزله مطرح مي شود. اما استفاده از ميكروپايل ها در مناطق زلزله خيز تحت الشعاع محـدوديت  سيستم

اساس تحقيقات متعدد، عملكرد لرزه اي شمع هاي مايل نامناسب  هايي قرار گرفته كه براي طراحي شمع ها وجود دارد؛ زيرا بر
نيروي زيادي بر سر شمع وارد كنند؛ و يا در صورتي كه مايـل بـودن شـمع هـا دانسته شده است؛ شمع هاي مايل ممكن است 

در جهات مختلف، سـازه را تحـت زلزلـه دچـار چـرخش متقارن نباشد، ممكن است در اثر يكسان نبودن سختي گروه شمع ها 
  كنند. 

منوع اسـت، ولـي تسـليح ، استفاده از شمع هاي مايل در نواحي زلزله خيز م AFPS [1]مطابق آيين نامه فرانسوي   
بيان مي كند كه شمع هاي مايـل نبايـد  Eurocode EC8 [2]خاك مي تواند شامل المانهاي مايل باشد. آيين نامه لرزه اي 

براي انتقال بارهاي جانبي به خاك مورد استفاده قرار گيرند، ولي اگر به هر جهت اين گونه شمع ها مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه 
 Gazetas and Mylonakisاي انتقال مطمئن بار محوري و خمشي طراحي شوند. از سوي ديگر، آن گونه كه باشند، بايد بر

گزارش داده اند، در سالهاي اخير مشاهدات مختلفي ثبت شده است كه نشان مي دهد، متمايل بودن شمعها مي توانـد در  [3]
ر دارد و نيـز بـراي خـود شـمع هـا بـه ارمغـان بيـاورد. يكـي از برخي موارد، عملكرد مناسبي را براي سازه اي كه روي آنها قرا
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ژاپن انجام شده است؛ به اين ترتيب كه يكي از معدود ديوارهاي  Kobeمشاهداتي كه اين گفته را تاييد مي كند، در طي زلزله 
است كه ديوار مشابهي كـه در باراندازي كه سالم مانده بودند، ديوار مركبي بود كه بر شمع هاي مايل تكيه داشت. اين در حالي 

تخريب شده بود. عالوه بـر ايـن، آزمـايش هـاي  نزديكي اين ديوار قرار داشت و بر روي شمع هاي قائم استقرار يافته بود، كامالً
نشان مي دهد كه متمايل بودن شمع سبب مي  Juran et al. [4]سانتريفيوژ و تحليل هاي شبه استاتيكي انجام شده توسط 

شود كه اوالً تغيير مكان سر شمع و لنگر خمشي اتصال شمع به سر شمع كاهش يابد و ثانياً نيروي محوري بسيج شده در شمع 
  افزايش يابد. 

مقايسـه ] 6[ Saitama] نيز مدل عددي سه بعدي را با نتايج آزمايش ميز ويبره انجـام شـده در دانشـگاه 5مرجع [  
stfنموده است. شمع در اين آزمايش سازه اي با فركانس طبيعي  Hz را حمايت مي كرده اسـت. در ايـن حالـت مشـاهده  7

مدلسازي هاي ديگـري جهـت بررسـي سپس از توليد كرده است. بآزمايش را شده است كه روش اجزاء محدود به نحو مطلوبي 
شده و نشان داده شده است كه تغيير مكان سرشمع و لنگر خمشـي اتصـال شـمع بـه سرشـمع بـا ميكروپايل هاي مايل انجام 

  افزايش زاويه ميل ميكروپايل ها كاهش يافته و نيروي محوري آن افزايش مي يابد. 
حليـل مقاله حاضر بر اين است كه تأثير مايل بودن ميكروپايل ها را بر پاسخشان به بارگذاري لرزه اي بررسي نمايد. ت  

كه توانايي تحليل اجزاء محدود دو بعدي ديناميكي كامل و سه بعدي شبه استاتيكي  PLAXIS [7,8]ها با استفاده از برنامه 
را داراست، انجام شده است. نتايجي كه در اين تحليل بدست آمده اند، اطالعات جالبي را درباره تأثير مورب بودن ميكروپايل ها 

  سازه بدست مي دهد.  -ميكروپايل -بر پاسخ لرزه اي سيستم خاك
  
  عددي . مدل2
انجام شده انـد. شـيوه دو بعـدي بـراي  PLAXIS [7,8]ه سازي هاي عددي اين مقاله، با استفاده از برنامه اجزاء محدود يشب

سازه به كار رفته است. سازه روي شمع ها به صورت يك سيستم يك درجه آزادي شـامل  -خاك -تحليل اندركنش ميكروپايل
در حالي كه المان هاي تير براي مدل كردن ميكروپايل ها به كار رفته اند. رفتار يك جرم متمركز و يك ستون مدل شده است، 

از  [C]خاك و مصالح سازه االستيك با ميرايي رايلي فرض شده اند. شايان ذكر است كـه در ميرايـي رايلـي، مـاتريس ميرايـي 
  ماتريس جرم و ماتريس سختي بدست مي آيد: 

)1 (            [ ] [ ] [ ]M KC a M a K   
 iبا رابطه زيـر بـه فركـانس طبيعـي  iام، ضريب ميرايي  iبه ميرايي مصالح بستگي دارند. براي مود  Kaو  Maكه در آن 

  مربوط مي شود: 
)2(               M K i

i
i i

a a 


 
 2 2   

بارگذاري لرزه اي، به صورت جابجايي هارمونيك (هماهنگ) در پاي توده خاك اعمال مي شـود. مرزهـاي جـانبي در   
] آمـده اسـت، بـه حـداقل كـاهش يابـد. 9فاصله زيادي از ميكروپايل ها تعريف شده اند تا اثر مرزها همان طور كه در مرجـع [

در اين مرزهـا بـه حـداقل كـاهش يابـد. در طرفين توده خاك تعيين شده اند تا بازتاب امواج » 1موج بمرز جاذ«شرايط مرزي 
  نيومارك انجام مي شود.  (implicit)تحليل در دامنه زمان با استفاده از انتگرال گيري زماني مستتر 

  
  . حالت خاك با سختي همگن 3

تحليل ها ابتدا بر روي گروهي از دو رديف ميكروپايل در يك اليه خاك همگن كه در زير آن بسـتر سـنگي صـلب وجـود دارد، 
 -متر است. يك رابطه رفتاري االستيك با ميرايي رايلـي بـراي سيسـتم خـاك 15). ضخامت اليه خاك 1انجام مي شود (شكل 

                                                      
1 Absorbent boundary 
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مقادير ذيل براي مصالح خاكي انجام شده است: مدول االستيسيته خـاك  سازه فرض شده است. تحليل ها با فرض -ميكروپايل
sE MPa ــون  8 ــبت پواس s/، نس 0 ــي  ،45 ــريب ميراي s%ض  ــا: 5 ــت ب ــر اس ــاك براب ــه خ ــادي الي ــانس بني . فرك

/ ) /s sH f Hz 14 0   ضخامت اليه است).  sHسرعت موج برشي و  s در آن ، كه67
را مي توان با داشتن ضريب ميرايي براي دو مقدار فركانس مختلـف از رابطـه  Kaو  Maشايان ذكر است كه مقادير   

دو مجهول بدست آورد. ولي در اين حالت با فـرض يكسـان بـودن تـأثير سـختي و جـرم در  -) به صورت سيستم دو معادله1(
s%ه شده و لذا براي مساوي قرار داد Kaو  Maميرايي، مقادير   هر دو برابر  Kaو  Maدر فركانس بارگذاري بكار رفته،  5

   در نظر گرفته مي شوند. 0225/0با 
  
  
  
  
  
  
  

  . مسأله مطرح شده1شكل 
/نسبت چيدمان ميكروپايل ها برابر است با    PS D  متـر اسـت.  25/0بيانگر قطر ميكروپايـل و معـادل  PDكه  5

ــا  PLطــول ميكروپايــل برابــر ب m ــا  10 Pاســت و ســختي محــوري و خمشــي آن بــه ترتيــب برابــر ب PE A MN و  1100
/P PE I MNm 20 مي باشد. سازه روي ميكروپايل ها به صورت يك سيستم يك درجه آزادي شـامل يـك جـرم متمركـز  85
stm ton sHو يك ستون با ارتفاع  40 m stF/است. فركانس بنيادي حالت پايـه گيـردار آن برابـر بـا  1 Hz 1 اسـت.  36

ه سازي يشمع متصلند كه باالتر از سطح زمين قرار مي گيرد. شبكه اجزاء محدود مورد استفاده در شب ميكروپايل ها به يك سر
 9ي اسـت و هگر 15عدد المان  261نشان داده شده است. اين شبكه شامل  2هاي عددي براي ميكروپايل هاي مايل در شكل 

ــازه در آن  ــمع و س ــر ش ــا، س ــل ه ــازي ميكروپاي ــت مدلس ــر جه ــان تي ــدد الم ــله ع ــانبي در فاص ــاي ج ــود دارد. مرزه وج
( )PR m D1 60 ] بيـان 9از محور مركزي گروه ميكروپايل قرار داده شده اند تا هر گونه اثر مرزها به طوري كه در مرجع [ 240

  شده است، به حداقل كاهش يابد. 

  
گرهي)با زاويه ميل  15عدد المان  260سازه (حدود  -ميكروپايل -. شبكه مورد استفاده در تحليل سيستم خاك2شكل 

  درجه 20و  13 ،7، 0ميكروپايل ها به ترتيب از باال به پايين برابر با 
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نيك (هماهنگ) وارد مي شود. دامنـه ايـن بارگـذاري ولرزه اي به پايين توده خاك به صورت جابجايي هارمبارگذاري   

gx/برابر با  cm0 )است، در حالي كه فركانس آن  1107 )loadf  برابر با فركانس بنيادي اليه خاك در نظر گرفته شـده اسـت
( / )f Hz1 0   خواهد بود.  g2/0. به اين ترتيب، شتاب روي سنگ بستر داراي دامنه 67

  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (الف)             (ب)
). حالت خاك با سختي همگن الف) كانتورهاي شتاب افقي 3شكل / )m s ب) نيروهاي محوري و برشي و لنگر خمشي در  ،2

  ميكروپايل
  

درجـه اسـت (شـتاب  90، نمايانگر كانتورهاي شتاب افقي در توده خاك در حالتي كه زاويه فـاز شـتاب در سـر شـمع 3شكل 
 3همچنين پوش نيروهاي دروني ايجاد شده در ميكروپايل در اثـر بارگـذاري لـرزه اي نيـز در شـكل  ماكزيمم است)، مي باشد.

  :بيان شده است 1نشان داده شده است. نسبت شتاب هاي ايجاد شده در سر شمع و در سازه روي ميكروپايل ها در جدول 
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بستر (بزرگنمايي شتاب) در حالت سختي همگن . نسبت شتاب ماكزيمم در سر شمع و در سازه به شتاب روي سنگ 1جدول 
  خاك

زاويه ميل ميكروپايل ها 
  (درجه)

نسبت ماكزيمم شتاب سر شمع 
به شتاب تحريك روي سنگ 

  بستر

نسبت ماكزيمم شتاب سازه روي 
ميكروپايل به شتاب تحريك روي سنگ 

  بستر
0  59/8  98/11  
7  66/7  40/10  
13  95/6  21/9  
20  06/6  03/8  

  
، مي توان مشاهده نمود كه با افزايش زاويه ميل ميكروپايل ها، شتاب افقي ايجـاد 3با بررسي نمودارهاي (الف) شكل   

شده در توده خاك زير سازه تعديل يافته و مقدار ماكزيمم آن كاهش مي يابد. همچنين، نيروي محوري فشـاري و كششـي در 
يباً خطي در عمق كاهش مي يابند. اما در صورتي كـه ميكروپايـل هـا مايـل صورتي كه ميكروپايل ها قائم باشند، به صورت تقر

باشند، نيروي محوري ماكزيمم فشاري و كششي به صورت متوازن تري در طول ميكروپايل تقسيم مي شوند. در واقـع، نيـروي 
2محوري ماكزيمم (چه در حالت كششي و چه در حالت فشاري) در 

1طول بااليي ميكروپايل تقريباً ثابت بوده و در  3
پاييني  3

  آن به صورت تقريباً خطي كاهش مي يابد. 
نيروي برشي ماكزيمم همواره در سر ميكروپايل ها پديد مي آيد. اين نيرو با افزايش زاويه ميل ميكروپايل ها به شدت   

مقـدار آن در حالـت قـائم بـودن  25/0درجـه، مقـدار آن بـه حـدود  20يش زاويه ميل به كاهش مي يابد، به طوري كه با افزا
 5/1ميكروپايل ها كاهش مي يابد. عالوه بر اين مقدار ماكزيمم كه در سر ميكروپايل ديده مي شود، يك نقطه اوج نيز در عمـق 

خيلي كمتر از مقدار برش در سر ميكروپايل اسـت، متري پديد مي آيد. بزرگي اين اوج در صورتي كه ميكروپايل ها قائم باشند، 
ولي با افزايش زاويه ميل ميكروپايل، اين اوج به مقدار برش در سر ميكروپايل نزديك مي شود. لنگر خمشي نيز رونـدي مشـابه 

  ي شود. نيروي برشي از خود نشان مي دهد، ولي نقطه اوج دوم آن با افزايش زاويه ميل ميكروپايل ها تقريباً ناپديد م
، با بررسي مقادير بزرگنمايي هاي ايجاد شده در سر شمع و سازه مشخص مي شود كه بزرگنمايي 1با توجه به جدول   

درصد بيش از بزرگنمايي در سر شمع است. اين امر به وضوح ضرورت در نظر گرفتن بزرگنمايي  40تا  30در سازه همواره بين 
  اسبات شبه استاتيكي نشان مي دهد. ديناميكي در سازه ها را در هر گونه مح

  
  . حالت خاك با سختي افزايشي در عمق 4

از آنجا كه غالباً سختي خاك در عمق افزايش مي يابد، اين بخش تحليل اجزاء محدود ميكروپايل هاي مايل در خاكي   
اك با عمق افزايش مي يابد. كه داراي سختي افزايشي در عمق است را مورد بررسي قرار مي دهد. فرض مي شود مدول يانگ خ

 KPa350در نظر گرفته شـده و از آن بـه بعـد در هـر متـر  KPa1500مقدار مدول يانگ از سطح تا عمق يك متري برابر با 
افزايش مي يابد. در اين حالت، فركانس طبيعي اليه خاك با اعمال يك پالس به بستر سنگي و مشاهده نوسان آزاد سـطح اليـه 

f/بررسي شده و فركانس طبيعي معادل  Hz1 0 بدست آمده است. لذا همين فركانس به عنـوان فركـانس تحريـك بسـتر  52
متر انتخاب مي شود كه سبب خواهد شد  1838/0ن، دامنه جابجايي هارمونيك (هماهنگ) برابر با . عالوه بر ايانتخاب مي شود

  گردد.  g2/0دامنه شتاب سنگ بستر معادل با 
درجـه اسـت  90، نمايانگر كانتورهاي شتاب افقي در توده خاك در حالتي كه زاويه فاز شتاب در سـر شـمع 4شكل   

نين پوش نيروهاي دروني ايجاد شده در ميكروپايل در اثر بارگذاري لرزه اي نيز در شكل (شتاب ماكزيمم است)، مي باشد. همچ
  :بيان شده است 2نشان داده شده است. نسبت شتاب هاي ايجاد شده در سر شمع و در سازه روي ميكروپايل ها درجدول  4
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(بزرگنمايي شتاب) در حالت سختي . نسبت شتاب ماكزيمم در سر شمع و در سازه به شتاب روي سنگ بستر 2جدول 

  افزايشي در عمق

زاويه ميل ميكروپايل ها 
  (درجه)

نسبت ماكزيمم شتاب سر شمع 
به شتاب تحريك روي سنگ 

  بستر

نسبت ماكزيمم شتاب سازه روي 
ميكروپايل به شتاب تحريك روي سنگ 

  بستر
0  21/16  3/20  
7  11/16  81/18  
13  64/12  27/14  
20  26/11  28/12  

  
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (الف)             (ب)
)الف) كانتورهاي شتاب افقي  در عمق يافزايش. حالت خاك با سختي 4شكل / )m s ب) نيروهاي محوري و برشي و لنگر  ،2

  خمشي در ميكروپايل
  

، مي توان مشاهده نمود كه با افزايش زاويه ميل ميكروپايل ها، ابتدا تا زاويه ميـل 4با بررسي نمودارهاي (الف) شكل   
درجـه،  20درجـه تـا  7درجه، شتاب افقي ايجاد شده در توده خاك زير سازه شدت مي يابد، ولي از زاويه ميل حدود  7حدود 
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ن كاهش مـي يابـد. همچنـين، نيـروي محـوري شتاب افقي ايجاد شده در توده خاك زير سازه تعديل يافته و مقدار ماكزيمم آ
ولي خطي بودن آن فشاري و كششي در صورتي كه ميكروپايل ها قائم باشند، به صورت تقريباً خطي در عمق كاهش مي يابند، 

ها نسبت به حالت سختي همگن خاك كمتر است. در صورتي كه ميكروپايل ها مايل باشند، نيروي محوري ماكزيمم فشـاري و 
صورت متوازن تري در طول ميكروپايل تقسيم مي شوند. در واقع، نيروي محوري ماكزيمم (چه در حالـت كششـي و  كششي به

  چه در حالت فشاري) با افزايش زاويه ميل ميكروپايل ها، از سر ميكروپايل ها به وسط آن ها منتقل مي شود. 
بـا افـزايش زاويـه ميـل ها پديد مي آيد. اين نيـرو در اين حالت نيز، نيروي برشي ماكزيمم همواره در سر ميكروپايل   

 10/0درجه، مقدار آن به حـدود  20ميكروپايل ها به شدت كاهش مي يابد، به طوري كه با افزايش زاويه ميل ميكروپايل ها به 
مقدار آن در حالت قائم بودن ميكروپايل ها كاهش مي يابد. عالوه بر اين مقدار ماكزيمم كه در سر ميكروپايل ديده مـي شـود، 

متري پديد مي آيد كه جهت آن مخالف جهت برش در سر ميكروپايل است و بزرگـي ايـن  3تا  5/0نيز در عمق  يك نقطه اوج
اوج نيز با افزايش زاويه ميل ميكروپايل ها كاهش مي يابد. لنگر خمشي نيز روندي مشابه نيروي برشي از خود نشان مـي دهـد 

  ولي نقطه اوج دوم آن نزديكتر به سطح مي باشد. 
درصـد بـيش از  40تـا  30بيانگر اين واقعيت است كه بزرگنمايي در سازه همواره بين  1نيز همانند جدول  2جدول   

اين امر به وضوح ضـرورت در نظـر گـرفتن بزرگنمـايي دينـاميكي در سـازه هـا را در هـر گونـه  .بزرگنمايي در سر شمع است
  محاسبات شبه استاتيكي نشان مي دهد. 

  
  . نتيجه گيري 5

قاله با استفاده از مدلسازي اجزاء محدود، تأثير متمايل بودن ميكروپايل ها را بر پاسخ لرزه اي آن ها بررسي مي اين م  
كند. بررسي ها در دو حالت انجام شد، كه شامل ميكروپايل هاي درون خاك با سـختي يكسـان و نيـز ميكروپايـل هـاي درون 

  خاك با سختي افزايشي در عمق مي گردد. 
ي هاي عددي كه در اين مقاله ارائه شده اند، نشان مي دهند كه متمايل بودن ميكروپايل هـا، عملكـرد آن شبيه ساز  

ها را تحت بار لرزه اي بهبود مي بخشد. همچنين متمايل بودن ميكروپايل ها سبب مي شود سـختي محـوري آن هـا بـه نحـو 
حين زلزله كاهش يابد. اين بهبود عملكرد در خاك داراي  مناسبتري بسيج شده و در نتيجه آن، نيروي برشي و لنگر خمشي در

خـاك در عمـق را در نظـر بگيـريم، بايـد  يسختي ثابت در عمق به طور منظم تري قابل مشاهده است، ولي اگر سختي افزايش
زيمم ايجـاد ميزان زاويه ميل با دقت بيشتري تعيين شود. اما در هر دو حالت، ميكروپايل هاي مايل سبب مي شوند شتاب مـاك

  شده در سازه نيز به ميزان قابل مالحظه اي كاهش يابد. 
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