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خالصه

نه زمانی این مقاله شامل تحلیل اثر رفتار خمیري خاك بر روي پاسخ لرزه اي میکروپایل ها است. تحلیل با استفاده از مدلسازي اجزاء محدود در دام

ده می شود. میکروپایل ها و روسازه به صورت المان هاي تیر مانند کلمب ناپیوسته توضیح دا -انجام شده است. رفتار خاك با استفاده از معیار موهر

مدلسازي می شوند. شرایط مرزي به گونه اي به کار رفته که اطمینان حاصل شود که انتقال امواج از طریق مرزهـاي جـانبی بـه بدنـه فرضـی خـاك       

رفتار خمیري می تواند داراي تأثیر چشم گیري بر روي پاسـخ لـرزه اي    صورت گیرد. تحلیل ها براي بار هارمونیک انجام شده اند. بنابراین تحلیلها،

سازه باشد.  -میکروپایل ها -سیستم هاي خاك

رفتار خمیري، لرزه اي، سازه، میکروپایل ها، اجزاء محدودکلمات کلیدي:

مقدمه  .1

زه اي و بهسازي لرزه اي سـازه هـایی بـه کـار بـرد کـه از       میکروپایل ها را می توان به صورت حمایت کننده پی سازه هاي جدید در مناطق لر

. آنها مزایاي بسیاري را براي ساخت و ساز در مناطق لرزه اي بویژه انعطاف پذیري و چکش خـواري نشـان مـی دهنـد.     ]8و9[آسیب لرزه اي رنج می برند

لرزه اي عمدتا به صورت نیروهاي اینرسی در شمع هـاي انعطـاف    نشان داده است که بارگذاري]3و6[شبیه سازي هاي سانتریفوژ و مدلسازي هاي عددي 

پی شمع  پذیري که بار پی ها را تحمل می کنند  القاء می شود. مشاهدات در زلزله هاي مخرب اخیر نشان داد که غیرخطی بودن خاك را باید در طراحی

هش دامنه نوسانات و کاهش سرعت امواج در حرکات زمـین بـا شـتاب    ها در نظر گرفت. تحلیل لرزشهاي ثبت شده، نشانگر پاسخ غیرخطی خاك در کا

.  ]2و7[می باشد g3/0-1/0ماکسیمم زمین بیش از 

سـازه تحـت بارگـذاري لـرزه اي اسـت. رفتـار خـاك بـا          -میکروپایل ها -این مقاله هدفش تحلیل اثر رفتار خمیري بر روي اندرکنش خاك

وضیح داده می شود. شتاب نگاشتهاي واقعی و نیز تحریک هارمونیک در تحلیلها به کـار رفتـه انـد. ایـن مقالـه بـه       کلمب ناپیوسته ت -استفاده از معیار موهر

یسـتم  طور خالصه مدلسازي عددي را ارایه می کند که با مطالعه تحریک هارمونیک آغاز شده و در نهایت با تحلیل اثـر رفتـار خمیـري بـر روي پاسـخ س     

ت حرکات ثبت شده زلزله به نتیجه گیري می پردازد. سازه تح -میکروپایل ها -خاك

سازه  -میکروپایل ها  –مدلسازي عددي اندرکنش خاك  .2

ي دو بعدي براي تحلیل اندرکنش  انجام شده اند. شیوه  PLAXIS]4و5[شبیه سازیهاي عددي این تحقیق، با استفاده از برنامه المان محدود

ر رفته است.  سازه روي شمعها به صورت یک سیستم یک درجه آزادي شامل یک جرم متمرکز و یک ستون مدل سازه به کا  –خاك   –میکرو پایل 

فرض شده اند. شده است، در حالی که المانهاي تیر براي مدل کردن میکرو پایل ها به کار رفته اند. رفتار خاك و مصالح سازه االستیک با میرایی رایلی 

از ماتریس جرم و ماتریس سختی بدست می آید [c]رایلی ماتریس میرایی  شایان ذکر است که در میرایی

(١) ][][][ KKaMMaC 

مربوط می شود: iرابطه زیر به فرکانس طبیعیبا  iییرایب میام، ضرiد وم يدارد. برا یمصالح بستگ ییرایبه م Kaو  Maکه در آن 
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 يادیدر فاصله ز یجانب يشود. مرزها یتوده خاك اعمال م يدر پا اب نگاشت واقعیو شت کیهارمون جابجایی، به صورت يلرزه ا يبارگذار

ن یدر طرف» 1مرز جاذب موج«يط مرزیابد. شرایآمده است، به حداقل کاهش ] 10[اثر مرزها همان طور که در مرجع یف شده اند تا تعر میکروپایل هااز 

مستتر  یزمان يریل در دامنه زمان با استفاده از انتگرال گی. تحلرزها به حداقل کاهش یابدتا بازتاب امواج در این م ن شده اندییخاك تع يتوده 

)implicitمی شودومارك انجام ی) ن.

پاسخ به بارگذاري هارمونیک .3

ون جریـان  کلمـب بـا قـان    –). رفتار خاك به صورت موهر 1انجام شده است (شکل  2×2تحلیل براي گروهی از میکروپایل هاي در شبکه اي 

ناپیوسته است. 

از آنجا که غالبا سختی خاك در عمق افزایش می یابد تحلیل المان محدود میکرو پایلها در خاکی که داراي سختی افزایشی در عمق است را 

1500برابر با  مورد بررسی قرار می دهد. فرض می شود مدول یانگ خاك با عمق افزایش می یابد. مقدار مدول یانگ از سطح تا عمق یک متري kPa 

350در نظر گرفته شده و از آن به بعد در هر متر  kPa  افزایش می یابد. فرکانس طبیعی الیه خاك در این حالت با اعمال یک پالس به بستر سنگی و

Hzfي نوسان آزاد سطح الیه بررسی شد و فرکانس طبیعی معادل  مشاهده ۵٢.٠١  ه عنوان فرکانس تحریک بستر بدست آمد. همین فرکانس ب

0.2متر انتخاب می شود که سبب خواهد شد دامنه شتاب سنگ بستر معادل با  0.1838انتخاب می شود. بعالوه، دامنه جابجایی هارمونیک برابر با  g 

را می توان با داشتن ضریب میرایی براي دو مقدار  Kaو  Maکه مقادیر اختیار می شود. شایان ذکر است  ۵s%گردد. ضریب میرایی خاك  

تاثیر سختی و جرم در میرایی، بدست آورد. ولی در اینجا بافرض یکی بودن  دو مجهول –)  به صورت سیستم دو معادله 1فرکانس مختلف از رابطه ي (

در نظر 0.0225هردو برابر با Kaو  Ma، در فرکانس بارگذاري بکار رفته،۵s%مساوي قرار داده شده و لذا براي  Kaو  Maمقادیر 

گرفته می شوند. مشخصات مقاومتی خاك بیانگر خاك نرم با زاویه اصطکاك  ٣٠  و چسبندگیKPa17 =C   است. زاویه اتساع  

مساوي با صفر است. 

. مساله در نظر گرفته شده1شکل

/۵نسبت چیدمان میکرو پایل ها برابر است با  میکروپایل ها متصل به کالهک مربعی هستند. PDS کهPD  بیانگر قطر میکرو پایل و

mLPمتر است. طول میکرو پایل برابر با  0.25معادل  ١٠ است و سختی محوري و خمشی آن به ترتیب برابر با   

MNAE PP ١١٠٠و
٢

٨۵.٠ MNmIE PP  رو پایل ها به صورت یک سیستم یک درجه آزادي شامل یک جرم می باشد. سازه روي میک

tonstmمتمرکز ۴٠ و یک ستون با ارتفاعmH s ١است. فرکانس بنیادي حالت پایه گیردار آن برابر باHzFst ٣۶.١ است. میکرو

در زیر نشان داده متصل اند که باالتر از سطح زمین قرار می گیرد. شبکه المان محدود مورد استفاده در شبیه سازیهاي عددي     پایل ها به یک سرشمع

و سازه در آن وجود دارد.  عدد المان تیر جهت مدلسازي میکرو پایل ها، سرشمع، 9گرهی است و  15عدد المان  261این شبکه شامل شده است. 

                                                
1 Absorbent boundary
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۶٠١)٢۴٠(مرزهاي جانبی در فاصله PDmR   هر گونه از محور مرکزي گروه میکرو پایل قرار داده شده اند تا

اثر مرزها، به حداقل کاهش یابد.

به  میکروپایل هاگرهی) با زاویه ي تمایل  15عدد المان  260سازه (حدود -میکروپایل -خاكمورد استفاده در تحلیل سیستم  شبکه. 2شکل

]10[درجه 20و  13، 7، 0ترتیب از باال به پایین برابربا 

بارگذاري هارمونیک  در پایه مدل در فرکانس اصلی الیه خاك به کار می رود  ١ffch ) ؛ شدت بارag مساوي (g2/0  .است

]1[)2×2ژئومتري و ویژگی هاي مسأله در نظر گرفته شده (میکروپایل هاي  .3شکل 

. مشخصات خاك (مسأله در نظر گرفته شده)1جدول 
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)(٠ Pas ME sV )٣/( mkgs ٠K (%)s )(KPaC )( )(

1.5 ٠.٤٥ ١٧٠٠ ٠.٥ ٥ ١٧ ٣٠ ٠

خروجی تحلیل عددي   .4

تغییر مکان جانبی روسازه را براي مدل هاي االستیک و االستوپالستیک نشان  می دهد. می توان مشاهده نمود کـه پاسـخ االسـتیک    1نمودار 

تر از االستوپالستیک است. این امر به سبب هدر رفتن انرژي با تغییر شکل پالستیک و اثر رفتار خمیري بـر روي کـاهش صـلبیت سیسـتم     % باال100حدود 

است که در عوض فرکانس سیستم را در مقایسه با سیستم االستیک کاهش می دهد (فرکانس بار مساوي فرکانس اصلی الیه خاك االستیک است). 

٠ ۵ ١٠ ١۵ ٢٠
-۴

-٢

٠

٢

۴

Dynamic time [s]

Ux [m]

elastic

elastoplastic

ثیر خاصیت خمیري بر تغییر مکان جانبی جرم روسازهتا. 1نمودار

پوش نیروي محوري و گشـتاور خمشـی در میکروپایـل هـا را بـه سـبب حرکـت ورودي نشـان مـی دهـد . حـداکثر نیروهـا در سـر              2نمودار 

هد. می توان مشـاهده نمـود کـه رفتـار خمیـري      میکروپایل ها ایجاد می شود. این امر نقش غالب نیروهاي اینرسی را براي سیستم در این مطالعه نشان می د

ه سـبب  خاك، کاهش نیروهاي درونی را در میکروپایل ها سبب می شود. در حقیقت، رفتار خمیري، انتقال انرژي به روسازه را کاهش می دهد و در نتیج

کاهش مهمی در نیروهاي اینرسی می شود.  
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میکروپایل هامیري بر پوشهاي نیروي محوري و گشتاور خمشی . تاثیر خاصیت خ2نمودار

. نتیجه گیري  5

سـازه اسـت. تحلیـل هـا بـراي بارگـذاري        –میکروپایـل هـا        -این مقاله شامل تحلیل اثر رفتار خمیري بر روي پاسخ لرزه اي سیستم خـاك 

ه مدل سازي شد. نتایج تحلیل ها نشان می دهند که رفتـار غیرخطـی خـاك داراي    کلمب ناپیوست –هارمونیک انجام شدند. خاك با استفاده از معیار موهر 

اهش تأثیر چشمگیري بر روي پاسخ لرزه اي میکروپایل ها است. رفتار خمیري خاك،  انتقال انرژي روسازه را کاهش می دهد، و در نتیجه سبب یـک کـ  

سـازه مـی شـود، کـه مـی توانـد داراي اثـر         -میکروپایل ها -اي غالب سیستم خاكمهم در نیروهاي اینرسی می شود. این امر سبب کاهش در فرکانس ه

سازه به زلزله ها داشته باشد.   –میکروپایل ها  -مهمی بر روي پاسخ خاك
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