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 خالصه

شالوده  ریگردد که خاک ز یپل ها معموال فرض م یکينامید یو طراح ليدر تحل

حالت پاسخ  نیشود. در ا ینظر م سازه صرف-صلب است و از اثرات اندرکنش خاک

در پاسخ سازه  یسازه بوده و حضور خاک، دخالت یکينامیمتاثر از خواص د ستميس

پل، موضوع  هیپا یکينامیسازه در پاسخ د-آثار اندرکنش خاک یندارد. بررس

بر  یهدف مطالعه جامع نیبه ا لين ی. برارديگ یمقاله را در بر م نیا یاصل

است.  دهیگرد یو معرف یبررس کیت هر وو نقاط ضعف و ق گرفته نيشيپ قاتيتحق

 یرينرم افزار المان محدود، اثرات در نظرگ کیدر آخر با استفاده از 

حاصله با مطالعات  جیو نتا یسازه بررس یکينامیسازه بر رفتار د-اندرکنش خاک

از آن است که در  یبه دست آمده حاک جیاست. نتا دهیگرد سهیمقا نيشيپ

 نیشود که ا یم ستميدوره تناوب س شیسازه موجب افزا-اندرکنش خاک یرينظرگ

 شیدارد. افزا یشمع به خاک، بستگ یهمچون نسبت سخت یبه عوامل مختلف شیافزا

 پل ها گردد. هیتنش در پا شیممکن است موجب افزا یطیادوره تناوب در شر
انس معادل فرک ،یليپل، مدل تحل هیسازه، پا-شمع-اندرکنش خاککلمات کليدي: 

 ستميس

 

  مقدمه .1
 
 تنها که است آن از حاکی هازلزله حين در مستحکم هایسازه و هاپل تخریب کلی 

 .نمی دارد مصون زلزله از ناشی نيروهای برابر در را سازه ،کافی مقاومت داشتن
ژاپن و  کوبه ۱۹۹۵ سال زلزله حين شده تخریب هایپله مطالع نمونه عنوانه به

 لزوما   تر سخت هایپلرت هندوستان نشانگر آن است که اجودر گ ۲۰۰۱سال زلزله 

 نتایج .]1[دارد تاثير نيز دیگری عوامل هاسازه استحکام در و نبوده پایدارتر

 متعددی پارامترهای از تابعی هاپل ایلرزه ارتعاشات ميدهد نشان محققين مطالعه

 اثرات و ساختگاه مواج، اثراتا عبور مسير لرزه، اثرات سرچشمه اثرات نظير

 حرکت عنوان به اول پارامتر سه نهایی نتيجه [.2]باشدمی سازه-خاک اندرکنش

 نسبی ارتعاشات و پی زیر خاک پذیری انعطاف از چهارم اثر و آزاد سطح ایلرزه

 نظر صرف این اثر از توانمی هنگامی تنها و می شود ناشی آزاد سطح و پی بين

 [.3]باشد شده احداث زیاد بسيار سختی با خاک یا سنگی بستر روی بر پل که نمود

سازه در طراحی سازه ها می تواند موجب طراحی -لذا در نظر نگرفتن اندرکنش خاک

 غلط و غير قابل اعتماد شود.

مطالعه جامع تحقيقات پيشين و بررسی دقيق  با تالش می گردد مقاله این در

سازه بر رفتار دیناميکی -اندرکنش خاک نظرگيری در آثار مهمترین نتایج آنها،

 دهفتا ههد به مينهز این در تمطالعا ليناو .گيرد قرار بررسی مورد سازه ها

 سایر تمطالعادر  دهگستر رطو به ممفهو یناز آن، ا پس. ددگر مي زبا ديميال

 گرفته ارقر دهستفاا ردمو زهساو  كخا كنشرندا اتثرا سيربر مينهدر ز محققين

مطالعات آزمایشگاهی، عددی و  بررسی این مطالعات به طور کلی به سه بخش. ستا
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تحليلی تقسيم بندی می شود. در انتها با یک نرم افزار المان محدود، اثرات در 

سازه بر رفتار دیناميکی سازه مورد بررسی قرار گرفته و -نظرگيری اندرکنش خاک

. الزم به ذکر است ر مقایسه می گرددنتایج برخی از مطالعات پيشين با نرم افزا

ميراگر پيوسته  و از تعدادی فنر ،در نرم افزاربرای مدل سازی خاک اطراف شمع 

، از مدل پيشنهادی ادیر این فنر و ميراگرهامقصول استفاده شده که برای ح

 استفاده شده است.  ]4[نوواک

 

 عددی بررسی مطالعات .2

 

بر رفتار دیناميکی سازه ها، سازه -نش خاکاثرات اندرک یبررس یاز روشها یکی

 یکوچک یآن به اجزا ریروش سازه و خاک ز نیاست. در ا یعدد یهااستفاده از روش

روش  نی. اگردديمجهول در هر جز کوچک )المان( حاصل م ریشده و مقاد یبند ميتقس

ت آن محاسبا نکهیدارد. اول ا یاساس رادیبرخوردار بوده اما دو ا یاز دقت مناسب

از  یو در پاره ا دهيچيپ یانتخاب محل مرزها امر نکهیزمانبر است، دوم ا اريبس

و با استفاده از  هاوتريکامپ شرفتيممکن است. امروزه با پ ريموارد غ

است، اما کماکان انتخاب  دهیو قدرتمند، مشکل زمان برطرف گرد عیسر یهاافزارنرم

روش  نیرا نسبت به استفاده از ا نيه محققاست ک یاز موارد یکیها محل و نوع مرز

  محتاط تر نموده است.

یکی از اولين تحقيقات عددی صورت گرفته در این زمينه منتسب به            

Jeremic et al.[5] رفتار  یمقاله اثرات اندرکنش خاک سازه بر رو نیدر اایشان  .می باشد

حاصل  جیبا استفاده از نتا .دندقرار دا یبررس را مورد راه آهن یهاپل یلرزه ا

 نياندرکنش خاک سازه، بسته به نوع زم یريمعلوم شد که در نظرگ مطالعه ایشاناز 

 یهاهیپا یهایحاصل از بررس جهينت نيباشد و هم مضر. همچن ديمف توانديلرزه هم م

پل  یمتما یبرا یرا در حات کل جینتا دیشده و نبا یمورد به مورد برس دیپل با

بررسی رفتار لرزهای پایه پل ها را در پایه پل  Shin et al.[6] .داد ميتعم ها

از روانگرا مورد بررسی قرار داده اند. بزرگراه های قرار گرفته بر خاک های 

 نييها تحت لرزه و تعپل یبه رفتار واقع یابيمطالعه دست نیا یجمله دستاوردها

لعاتی که اخيرا در این زمينه صورت از جمله مطا. باشد یم یخراب حيصح زميمکان

 هیپا یامقاله مطالعه رفتار لرزه نیدر ا می باشد. Dezi et al.[7]گرفته، مطالعه 

 یبررس یبرا سازه مد نظر بوده است.-اندرکنش خاک یريشمع دار با درنظرگ یپلها

 رييمقطع را مرحله به مرحله تغ ی، نوع خاک و شکل هندسسازه-خاک آثار اندرکنش

پل قرار گرفته بر خاک صلب،  هیبه دست آمده از پا یهاپاسخ سهیده و با مقادا

که در نظر  دنديرس جهينت نیها به اپل را لحاظ نموده اند. آن هیاثر خاک بر پا

قرار گرفته بر خاک نرم  یهاهیو پا چاق یهاهیپا یاندرکنش خاک سازه برا یريگ

 است.  یالزام

 نیا  می باشد. Tuladhar et al.[8]عددی صورت گرفته تحقيق از دیگر مطالعات           

-اندرکنش خاک یريشمع دار با درنظرگ یپلها یپا یامقاله جهت مطالعه رفتار لرزه

 یانقطه ۲۰ یهاشمع، المان یمدلساز یبرا افتندیدر شانیشده است. ا فيسازه تال

که  دنديرس جهينت نیدو مدل مذکور به ا سهیو مقا یبا بررس نياست. همچن یکاف

 ستمياز رفتار کل س یمناسب بیتقر توانديم زين یانقطه ۳ یهابا المان یمدلساز

 .دهد هیرا ارا

 

 قيو ابزار دق یشگاهیآزمابررسی مطالعات  .3

 

 زاتياثرات اندرکنش خاک بر سازه استفاده از تجه یبررس قيدق یها وهياز ش یکی

روش چند شتاب سنج بر  نیباشد. در ا یم قيقابزار د یريبه کارگ ایو  یشگاهیآزما

درآمده  اسيو شتاب به مق ندینما یخاک قرار گرفته متصل م یکه بر رو یپل هیپا

. سپس ندینما یبه پل اعمال م گرید یلرزه ا یرويهر ن ایمهم  یاز زلزله ها

 یپل بر رو هیکه در آن پا کنند یم اسيق یپل هیپا یحاصله را با پاسخ ها جینتا

 یپارامترها سازه بر-اندرکنش خاک ريتأث بيترت نیک صلب قرار گرفته باشد. بدخا

 یااز روشه گرید یکیشود.  یو ... مشخص م ییجابجا زانيم ود،یپر ريمختلف نظ

 اسيخاک به مق-پل ستميروش س نیلرزان است. در ا زياستفاده از م یشگاهیآزما

 یلرزه ا یروين شتاب یا سپس. رديگ یلرزان قرار م زيم یو بر روشده درآورده 

پل بر  هیکه در آن پا یپل هیپا یحاصله با پاسخ ها جیدلخواه بدان اعمال و نتا

 شود. یم سهیخاک صلب قرار گرفته باشد مقا یرو

خاک بر  ريتأث نهيمطالعات صورت گرفته در زم نیتر یمیاز قد یکی            

باشد که در آن  یم Iwasaki and Kawashima[9]اطراف خود، مربوط به مطالعه  یسازه ها



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 یروين ۴با اعمال   Itajimaبزرگراه  یهاپل هیاندرکنش خاک بر پا راتيمطالعه تاث

 جهيها نتآن ها را در دستور کار خود قرار دادند.و محاسبه پاسخ آن یالرزه

 یبرا Makris et al.[10] دارد. ريها تأثآن یگرفتند که خاک اطراف پل در رفتار لرزه ا

لرزان مورد  زيم یپل، مدل ساخته شده خود را بر رو هیاندرکنش خاک بر پا یبررس

واقعی  سازه، دو پل-اثرات اندرکنش خاک یبررس یبرا Wang[11] قرار دادند. شیآزما

از دیگر مطالعات ابزار دقيق مطالعه  است. هکردانتخاب موردی مطالعه  یبرا را

Ghalibafian et al.[12] .خاک بر  یریپذاثرات انعطاف یدر مطالعه خود بررس شانیا است

به  دنيرس یپل ها را مد نظر قرار دادند. برا هیپا ییجابجا زانيو م یریشکل پذ

پل متفاوت و  هیها با ارتفاع پاپل بزرگراه  هیدر پا هایی یهدف ابزارگذار نیا

 یبررس FLACفزار با نرم ا راحاصله  جیرا انجام داده و نتا ريضخامت آبرفت متغ

اندرکنش خاک سازه،  یريکردند که با در نظر گ یريگ جهينت نينچنیها انمودند. آن

 .ابدییپل کاهش م هیپا ییو جابجا یریپذشکل

 
 

 

 یليمطالعات تحل یبررس .4

 

آن سازه و خاک  یکه ط گرددياطالق م یبه آن دست از مطالعات یليمطالعات تحل

 کیوارد بر هر  یروهايدر نظر گرفته شده و ن یاچک شدهاطراف آن به صورت مدل کو

 ريها تأثمعادالت مربوط و حل آن ری. با نوشتن معادالت تعادل و ساشوديم نيمع

دو مشکل  ليتحل نیدر انجام ا ی. به طور کلشودياندرکنش خاک بر سازه مشخص م

خاب مدل مناسب انت یگردد. اول یسربر دیبایم ليانجام تحلاز  وجود دارد که قبل

 نييتع کلمش ني. دومگردد یانتخاب منياز خاک است که با توجه به دقت مورد  یبرا

 ليتحل ی. براباشدیمحل م یشناس نيزم اتيبا توجه به خصوص نيحرکت مناسب زم

-خاک ستمياعمال نموده و س یسنگ یرا در سطح پ نيحرکت زم دیاندرکنش، با دهیپد

در حال حاضر  نکهیا ليوعه در نظر گرفت. اما به دلمجم کیسازه را به صورت 

روش  نیوجود دارد، ا یبستر سنگ یدر سطح پ نيزمدر مورد حرکت  یکم ارياطالعات بس

. سپس باشدیسازه م یدر سطح پ نيروش اعمال حرکت آزاد زم نی. مناسبترستين یعمل

به کمک  یاسازه ریز به روش ای راگر،يبا انتخاب مدل مناسب خاک به صورت فنر و م

 .شود یانجام م ليتحل یخاک در حالت کل تینهايب مهيمدل ن

Veletsos and Meek[13]        یکينامیسازه بر پاسخ د-اثرات اندرکنش خاک رامونيپ یمباحث 

از  با استناد به مطالعه ایشان، انجام دادند. یدرجه آزاد کی یخط یسازه ها

 ودیپر اني( ارتباط م1است. رابطه ) ستميمعادل س ودیپر شیافزا SSI جمله اثرات

 یم انيآن را ب یرياندرکنش و عدم در نظرگ یريدر نظرگ طیدر شرا ستميمعادل س

 .کند

(1 )

 

سازه،   -اندرکنش خاک یريدر حالت در نظرگ ستميمعادل س ودیپر که در آن  

سازه صرفنظر شده -ه از اثرات اندرکنش خاکک یدر حالت ستميس ودیپر 

ارتفاع  خاک و   یدوران یسخت خاک،   یافق یسخت  سازه،  یسخت  است، 

می  Spyrakos[14]از دیگر مطالعات تحليلی صورت گرفته، مطالعه   باشد. یسازه م

است که اندرکنش  ازيکه ن یاست که مواقع آن حقيقاین تهدف  یبه طور کل  باشد.

 مطالعه این مدل انتخاب شده در 1. شکل دینما نييخاک بر سازه لحاظ گردد را تع

روش کار استفاده از  میينما یمالحظه م 1 دهد. همانطور که در شکل یرا نشان م

قاط ضعف ، که از ناست دهیاثر شمع لحاظ نگرد ابوده است، منته راگريجرم، فنر، م

 سازه،-خاک اندرکنش یريگرفتند، در نظرگ جهينت شانی. ااین مدل محسوب می گردد

 .گردديساخت پل م یهانهیموجب کاهش هز

مد  هیچند ال یهاها در خاکپل هیرفتار پا زيآنال Mylonakis et al.[15]در مطالعه        

 یبه چگونگ دنيرس یراسازه بوده و ب ریز یلينظر بوده است. روش کار به صورت تحل

هم در حوضه زمان و هم در حوضه مکان صورت گرفته  یسازو کار اندرکنش،  بررس

موجب  معاز نوسانات ش یناش یرائيگرفتند در نظر نگرفتن م جهيها نتاست. آن

ت سرع، هوزن عرشدر مدل تحليلی خود  De Carlo et al.[3]  .گردديم یخطا در طراح جادیا

 نیدادن ا رييدر نظر گرفت، با تغ ريپل را متغ هیک و ارتفاع پادر خا یموج برش

 :دیحاصل گرد ریز جیسه پارامتر نتا

 .ابدییره تناوب کاهش مودر خاک، د یموج برش سرعت شیبا افزا •



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 .ابدییره تناوب کاهش موپل، د هیارتفاع پا شیبا افزا •

 .ابدییپل کاهش م هیپا ییو ارتفاع پل جابجا یت موج برشسرع شیبا افزا •

 است. شترياندرکنش بر آن ب ريهرچه سازه سخت تر باشد تأث •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها پل یکوله ها بر رفتار لرزه ا راتيتاث Karantzikis and Spyrakos[16]در مطالعه       

 زیمقاالت متما ریمقاله را از سا نیکه ا یقرار گرفته است و مورد یمورد بررس

اثرات  یريپل با در نظرگ هیپا یطراح یبرا یتمیالگور یراه حل هیاار کند،یم

اندرکنش را بر  ريخود تأث یدر مطالعه  شانیباشد. ا یکوله در رفتار پل م

گرفت که  جهيقرار داد و در انتها نت یپل مورد بررس هیپا یبرش یرويو ن ییاجابج

% بسته 75-25 %یی% و جابجا60-25 %یبرش یروياثرات خاک بر سازه ن یريبا در نظر گ

 SSIاثرات  یبررس  Vlassis and Spyrakos[17]در مطالعه  .ابدییم شیخاک افزا طیبه شرا

به بستر با روش جرم و فنر  کیخاک نرم نزد یبر رو زولهیا یهاپل یابر پاسخ لرزه

 شیافزا ودیپر SSI یريگرفتند که با در نظر گ جهينت شانیصورت گرفته است. ا

با استفاده از شيوه آناليز مدال، تحقيقاتی  Tongaonkar and Jangid[1]. ابدییم

 پاسخ پل صورت دادند. ایشان برپارامتری بر روی سختی و ميرایی خاک و اثرات آن 

 .گرفتند نظر در متمرکز جرم چند مجموعه صورت به را پل پایه خود تحليلی مدل در

 ای لرزه پاسخ روی بر زیادی اثرات پل پایه اطراف خاک آنان های یافته طبق

 ميزان از کمتر پل پایه جایجایی نگيریم درنظر را SSI اثرات دارد، همچنين اگر

 .گردید خواهد واقعی

 Kumar andاز جمله مطالعاتی که در دهه گذشته صورت گرفته می توان به مطالعه       

Prakash[18]  .سازه بر -ت اندرکنش خاکاین مطالعه صرفا جهت بررسی اثرااشاره کرد

پریود معادل سيستم می باشد. این محققين با بررسی رابطه پيشنهادی آیين نامه 

ATC  و مقایسه آن با مدل پيشنهادی خود به این نتيجه رسيدند که رابطه ی

پيشنهاد شده توسط آیين نامه تنها برای سازه هایی که بر فونداسيون سطحی 

ازه های با فونداسيون عميق نتایج معتبری ارایه استوارند معتبر است و برای س

، رابطه جدید خود را همانند رابطه ATCنمی کند. لذا با اصالح رابطه آیين نامه 

 ( ارایه کردند:2)
(2) 

سازه، -پریود معادل سيستم در حالت در نظرگيری اندرکنش خاک که در آن 

سازه صرفنظر شده -پریود سيستم در حالتی که از اثرات اندرکنش خاک 

ارتفاع سازه  سختی دورانی خاک و  سختی افقی خاک،  سختی سازه،  است، 

ر سازه ب -نيز مطالعاتی در زمينه تاثيرات اندرکنش خاک Maravas et al.[19] می باشد.

( است که برای 3نتيجه تحقيقات آنها رابطه )فرکانس طبيعی انجام داده است. 

محاسبه پریود معادل سيستم به کار می رود. از جمله امتيازات این معادله نسبت 

به معادالت قبلی در نظرگيری ميرایی خاک و سازه عالوه بر سختی افقی و دورانی 

 خاک می باشد.

(3) 
سازه، -پریود معادل سيستم در حالت در نظرگيری اندرکنش خاک  که در آن

سازه صرفنظر شده -پریود سيستم در حالتی که از اثرات اندرکنش خاک 

مدل تحليلی انتخاب شده در مطالعه . 1شکل 

Spyrakos[14] 
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سازه  ارتفاع سختی دورانی خاک و  سختی افقی خاک،  سختی سازه،  است، 

به ترتيب ميرایی سازه در حالت در نظرگيری و عدم در  و  می باشد. همچنين 

نيز نشانگر ميرایی خاک در  و  سازه می باشد. -نظرگيری اثرات اندرکنش خاک

رائه شده یکی از کاملترین مدل های تحليلی ا جهت افقی و دورانی می باشند.

در  یبرا یروش ساده شده ا نيمحقق نیا می باشد. Mondal et al.[20]مریوط به تحقيقات 

خود، خاک را به  افتهی نیبه ا لين یها برانمودند. آن هیارا SSIاثرات  یرينظرگ

از  یمدل ساز نیا یمدل کردند و برا یبعد کیرا  راگريو فنر و م یصورت دو بعد

شده  تهدر نظر گرف یهامدل، شمع نیاستفاده کردند. در ا نوواک و ولتور یهامدل

 یچندان ريتأث یچرخش راگريگرفتند که حذف م جهيها نتهستند. آن یبه صورت توخال

 یرا نشان م نيمحقق نیاستفاده شده توسط ا یليمدل تحل 2ندارد. شکل  جیدر نتا

 دهد.

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ه مدل عددی جدیدئارا  .5

 

استفاده از یک نرم افزار المان محدود، آثار در نظرگيری در این بخش با 

سازه بر پریود سيستم که یکی از مهمترین خصوصيات دیناميکی سازه -اندرکنش خاک

هاست مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با برخی از مطالعات پيشين مقایسه می 

انجام تحليل و جهت  SAP2000[21]گردد. در این مطالعه نرم افزار المان محدود 

مقایسه انتخاب شده است. این نرم افزار به دليل داشتن قابليت های مدلسازی و 

تحليل باال و همچنين تناسب مقتضيات مطالعه با توانایی های این نرم افزار، 

مورد مناسبی جهت تحليل و مقایسه محسوب می گردد. شایان ذکر است شرط حصول 

یط مسئله است. بدین منظور سب و مشابه با شرانتيجه قابل اعتماد، مدلسازی منا

سازی خاک اطراف شمع از فنرهایی یک جهته استفاده شده است، طوری که در  جهت مدل

 20اشته و فقط در فشار عمل می کنند. مدول االستيسيته شمع جهت کشش نقشی ند

 مگانيوتن بر متر 200گيگانيوتن بر مترمربع،قطر شمع یک متر و سختی پایه پل 

نمایی از  3شکل  کيلوگرمی از عرشه را تحمل می نماید. 1000انتخاب شده که جرم 

 نرم افزار المان محدوده استفاده شده و مدل ترسيمی با آن را نمایش می دهد.

شمع و فنرهای متصل به آن به صورت گسترده مدل سازی گردیده اند. لذا سيستم 

يل بی نهایت پریود طبيعی به دست دارای بی نهایت درجه آزادی است و پس از تحل

خواهد آمد. دو پریود طبيعی اول، به دليل نداشتن شکل هارمونيک، نادیده گرفته 

شده و از روند محاسبات حذف می گردند. پریود معادل سيستم از رابطه زیر حاصل 

 می گردد.

(4) 

 
پریود درجه آزادی هارمونيک اول،  ، و ، پریود معادل سيستم،  Tکه در آن 

ضرایب ثابتی هستند. با وجود اینکه لزوما این  و  ، دوم و سوم می باشند. 

فرض  85/0ضرایب یکسان نيستند اما در مطالعه حاضر، تمامی ضرایب یکسان و معادل 

د تمامی پریود های به پریود معادل، می بایبرای محاس ریشده است. از لحاظ تئو

( قرار داد، اما به دليل ناچيز بودن مد های 4خروجی نرم افزار را در رابطه )

دهم و باالتر حرکت، از دخالت دادن این پریودها در محاسبات خودداری شده است. 

 ( بدین شکل اصالح می گردد.4لذا رابطه )
(5)

 

مدل تحليلی انتخاب شده در مطالعه . 2شکل 

Mondal et al.[20] 
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ایگذاری پریود مدهای حرکتی هارمونيک اول تا نهم، پریود معادل سيستم، با ج

 برای خاک و سازه ای با مشخصات خاص به دست می آید.

 
 
 

چگونگی تغييرات پریود معادل در خاک ها، الزم است با حفظ   برای بررسی      

يير تغی خاک را که نشانگر سختی خاک است، خصوصيات سازه، یکی از پارامترها

، برای نيل به این هدف انتخاب گردیده است. لذا با Gدهيم. مدول برشی خاک، 

و محاسبه پریود حاصله با توجه به رابطه 10000و  20در بازه ی  Gتغيير دادن 

( و بی بعد کردن پریودها بر حسب پریود سيستم در حالت گيردار، اطالعات الزم 5)

 را فراهم می آورد.مدول برشی  مودار تغييرات پریود بی بعد نسبت بهجهت ترسيم ن

برخی روابط تحليلی پيشين، نتایج آن ها با نتایج حاصل از برای سنجش ميزان دقت 

. به طور خاص، دو مورد از این روابط در این بخش نرم افزار مقایسه گردیده است

روابط ارائه شده توسط محققين مورد بررسی قرار می گيرد. برای ایجاد تناسب بين 

پيشين با فرضيات مطالعه حاضر، از سختی دورانی و پيچشی خاک و نيز از تمامی 

 ميرایی ها صرف نظر شده است.

  رابطه تحليلیMaravas et al. [19] 

(3)

  

 
که در این رابطه 

 

ستم در حالت پریود سي پریود طبيعی معادل سيستم و 

ميرایی سازه  نشانگر سختی و ارتفاع سازه می باشد.  و  گيردار می باشد. 

و  ميرایی سازه در حالت گيردار است.  سازه و -با در نظرگيری اندرکنش خاک

 پيچشی می باشند. نيز به ترتيب ميرایی دورانی و 

  رابطه نيمه تجربیKumar and Prakash [18] 

سازه بر پریود سيستم، به -این محققين با بررسی اثرات در نظرگيری اندرکنش خاک

برای محاسبه پریود  ATCاین نتيجه رسيدند که رابطه ارایه شده در آیين نامه 

رده یا نواری داشته معادل تنها برای ساختمان هایی معتبر است که فونداسيون گست

باشند. لذا ایشان رابطه زیر را برای محاسبه پریود معادل سازه های قرار گرفته 

 سازه ارایه کردند.-بر شمع با در نظرگيری اندرکنش خاک
(2)

 

ترتيب سختی انتقالی و به  و  ارتفاع و سختی پایه پل،  و  که در آن 

بر حسب متر می باشد. رابطه اخير برای ساختمان سختی دورانی خاک می باشند.

های قرار گرفته بر فونداسيون شمعی توصيه شده است، اما با معادل قرار دادن 

. نمایی از نرم افزار المان محدوده 3شکل 

 استفاده شده و مدل ترسيمی با آن
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ارتفاع ساختمان با ارتفاع پایه پل می توان این رابطه را برای پل های قرار 

 نداسيون شمعی نيز استفاده کرد.گرفته بر فو

مقایسه نحوه تغييرات پریود بدون بعد نسبت به مدول برشی خاک را در   4شکل       

در قياس با نتایج مطالعات پيشين نشان می دهد. مطابق این  عددی مدل پيشنهادی

شکل، با سخت تر شدن خاک )افزایش مدول برشی خاک(، اهميت درنظرگيری اثرات 

به سمت یک ميل می کند. همانطور که   سازه کاهش یافته و مقدار -اکاندرکنش خ

تطابق  عددی مدل پيشنهادینتایج مطالعات پيشين، با در این شکل مالحظه می گردد، 

لزوم ارائه یک مدل تحليلی دقيق و  خوبی داشته اما برای حصول نتایج دقيق تر،

سازه بر رفتار دیناميکی سازه ها، احساس -ککارآمد برای بررسی آثار اندرکنش خا

 .می گردد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 گيرينتيجه .6

 

سازه بر -کاهش فرکانس معادل را می توان مهمترین اثر در نظرگيری اندرکنش خاک

رفتار دیناميکی سيستم دانست. مورد مذکور با استفاده از یک نرم افزار المان 

مطالعه حاضر می توان به موارد زیر اشاره محدود بررسی گردید. از دیگر نتایج 

 کرد:

قرار گرفته  یهاهیقطور و پا یهاهیپا یاندرکنش خاک سازه برا یريدر نظر گ •

 .]7[است یبر خاک نرم الزام

پل کاهش  هیپا ییو جابجا یریپذاندرکنش خاک سازه، شکل یريبا در نظر گ •

 .]12[ابدییم

 .]14[گردديساخت پل م یهانهیجب کاهش هزمو سازه-خاک اندرکنش یريدر نظرگ •

 یخطا در طراح جادیاز نوسانات شمع موجب ا یناش یرائيدر نظر نگرفتن م •

 .]15[گردديم

 .] 3[ابدییره تناوب کاهش مودر خاک، د یموج برش سرعت شیبا افزا •

 .] 3[ابدییره تناوب کاهش موپل، د هیارتفاع پا شیبا افزا •

 .] 3[ابدییپل کاهش م هیپا ییو ارتفاع پل جابجا یوج برشت مسرع شیبا افزا •

 .] 3[است شترياندرکنش بر آن ب ريهرچه سازه سخت تر باشد تأث •

-25 %یی% و جابجا60-25 %یبرش یروياثرات خاک بر سازه ن یريبا در نظر گ •

 .] 16[ابدییم شیخاک افزا طیبسته به شرا 75%

 واقعی ميزان از کمتر پل پایه جایجایی منگيری درنظر را SSI اثرات اگر •

 .] 1[گردید خواهد

 

 قدرداني .7

 

بدینوسيله از حمایت های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران که در تهيه 

 این نوشتار نهایت همکاری را نموده اند تشکر و قدردانی می گردد.

 

 مراجع .8

 

مقایسه نتایج حاصل از نرم افزار المان محدود و مطالعات محققين  .4شکل

 بر پریود معادل سيستم SSIپيشين در تخمين اثرات 
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