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خالصه

رفتار پوشش تونل به . استنرم افزار تفاوت محدود انجام شدهخطی در  اطراف با فرض رفتار االستیکسازي دو بعدي سازة تونل و زمین  در این مقاله، مدل

اف آن، مورد شش زلزله واقعی مختلف و با در نظر گرفتن عدم امکان لغزش پوشش تونل نسبت به زمین اطر) برشی(صورت عددي تحت تاثیر مولفه افقی 

در  روابط حل بسته ، و است سپس نتایج عددي حاصله با نتایج بدست آمده از روابط حل بسته پیشنهاد شدهمقایسه شده. است بحث و بررسی قرار گرفته

. اصالحاتی پیشنهاد شده است

FLAC 2Dتغییرشکل تخم مرغی، پوشش تونل، اندرکنش پوشش و زمین اطراف، روابط حل بسته،: کلمات کلیدي

  

  مقدمه.1

ها داخل توده سنگ یا خاك اثر زیادي  ها به علت محفوظ شدن آن هاي زیرزمینی محل امنی هستند و زلزله روي این سازه بر اساس باور قدیمی، که سازه

هاي زیرزمینی  هاي زیاد سازه به خرابی که منجر..... تایوان و  1999ژاپن، چی چی  1995پس از زلزله کوبه . شدند ندارد، توسط بارهاي استاتیکی طراحی می

  .[1]هاي زیرزمینی از اهمیت خاصی برخوردار شد اي سازه ایشد، طراحی لرزه توسط بارهاي لرزه

 FHWA, U.S. Army Corps of Engineersها مانند  نامه اي سرعت بیشتري به خود گرفت و حتی در آیین ها، طراحی لزره بعد از این زلزله

هاي روي زمین تجربه  هاي زیرزمینی خرابی کمتري را نسبت به سازه توان گفت سازه ولی بطور کامل می. ها بیان گردید اي تونل روش طراحی لرزه..... و 

  .گردد استاتیکی و هم دینامیکی انجام  طراحی هم شود تاکید می در هر حال، در حال حاضر. [2]کنند  می

   [3].ي زیرزمینی  بیشتر تمرکز برروي تغییرشکل زمین اطراف به تنهایی و اندرکنش آن با سازه استها اي سازه در طراحی لرزه
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  رکنش پوشش و زمین اطرافداي با در نظر گرفتن ان هاي دایره تغییرشکل تخم مرغی در تونل.2

  
اي برشی به صورت عمود  شکل حلقویناشی از انتشار  موج لرزهاین تغییر .باشد یا تخم مرغی میها تغییرشکل برشی  بر مقطع تونلاي  یکی از تاثیرات موج لرزه

هاي زمین تحت  رفتار کلی پوشش تونل ممکن است بصورت یک سازه مدفون که در معرض تغییرشکل. )1(شکل ،باشد یا تقریبًا عمود بر محور تونل می

  .سازي شود باشد، شبیه اي دو بعدي می شرایط کرنش صفحه

  
  [4]غییرشکل حلقوي ت): 1(شکل 

e - اي           تغییر شکل تخم مرغی در مقطع دایرهf - تغییر شکل برشی در مقطع مستطیلی  

  

  .و سازه در نظر گرفته شود) خاك(سازه، باید سختی هر یکی از زمین اطراف  –براي مطالعه اندرکنش خاك 

.به صورت زیر پیشنهاد شده استPeck[5], [6]وHoegاي و زمین اطراف آن توسط ي دایرهها هاي سختی بین تونل نسبت
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��(����

�)��

����(����)
  

)2                         (� =
��(����

�)�

���(����)(�����)
  

 υm،ضریب پواسون پوشش υl، مدول االستیسیته پوشش El، مدول االستیسیته زمین اطراف Emپذیري،  مضریب تراک Cپذیري،  ضریب انعطاف Fطوري که 

  .هستند )براي هر واحد عرض(ممان انیرسی پوشش تونل  I، ضخامت پوشش t، شعاع تونلRزمین اطراف، ضریب پواسون

اما ضریب ، . کند می کند که از تغییرشکل القا شده توسط زمین اطراف جلوگیري تري دارد، و سختی پوشش را توصیف می پذیري نقش مهم ضریب انعطاف

  .[7]این ضریب در نیروهاي محوري نقش دارد. کند پذیري، کمیت سختی نسبی بین تونل و زمین اطراف آن را تعیین می تراکم

Wang ،1993در پوشش تونل بادر نظرگرفتن اندرکنش ای ماکزیمم ناشی از بار لرزهخمشی  لنگرو محوري  ها را براي محاسبه نیروي فورمول

پذیري توضیح داده شده  پذیري و تراکم هاي انعطاف ها به وسیله ضریب این فورمول.پیشنهاد کرد ٤و بدون در نظرگرفتن این اندرکنش ٣و زمین اطرافپوشش 

  .  کند این مقاله بر محاسبه این نیروي محوري و لنگر خمشی ماکزیمم با در نظر گرفتن اندرکنش پوشش و زمین اطراف تمرکز می .است

  :کنند لغزش بین پوشش تونل و زمین اطراف آن را فرض می عدم وجود  ت زیر شرایطمعادال
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 باشند، و متغیرهاي می (SH)اي برشی افقی  نیروي محوري ماکزیمم و لنگر خمشی ماکزیمم به ترتیب در پوشش تونل بر اثر بار لرزه Pmax،Mmaxکه در آن 

اندرکنش ضریب پاسخ پوشش با در نظرگرفتن  K2ضریب پاسخ پوشش بدون در نظرگرفتن اندرکنش پوشش و زمین اطراف،  K1ها عبارت از  این فورمول

  .جرم حجمی هستندρمدول برشی زمین،Gmسرعت انتشار موج برشی،  Csسرعت حداکثر ذرات،vsکرنش برشی ماکزیمم،γmaxپوشش و زمین اطراف،
  

  

اي تحت بارهاي  هاي دایره هاي خمشی در حالت تغییرشکل تخم مرغی در تونل و لنگرآنالیز تحلیلی و عددي نیروهاي محوري .3

  اي لرزه

  

براي ارزیابی و مقایسه با روابط تحلیلی در حالت تغییرشکل تخم مرغی در تونل FLAC 2D[8]در این مقاله شش آنالیز عددي با نرم افزار تفاضل محدود 

  :هایی که در روش تحلیلی استفاده گردید، براي آنالیز عددي نیز استفاده شده است که عبارتند از فرضهمان . اي انجام گرفته است دایره

اي شرایط کرنش صفحه- 1

االستیک خطی و هموژن با رفتار زمین و پوشش- 2

بارگذاري برشی خالص در باال و انتهاي مرزها- 3

این آنالیزها، . سازي شده است واقعی مختلف مدل موج برشی شش زلزلهآنالیزهاي عددي در شرایط بدون لغزش بین تونل و زمین اطراف براي 

  :اند تونل وزمین با مشخصات و پارامترها و خصوصیات مصالح زیر انجام شده

  مشخصات زمین): 1(جدول 

γ [Kg/m3]Gm [Kg/m2]υmEm [Kg/m2]
1920  12.23*106  0.3  31.8*106  

  
مشخصات تونل): 2(جدول 

[m]ارتفاع سربارR[m]شعاع تونل

5  10

مشخصات پوشش تونل): 3(جدول 

l [Kg/m3]γ  lυ  A [m2/m]) مساحت مقطع پوشش

  )در واحد طول

t [m])ضخامت پوشش(  I [m4/m]  El [Kg/m2]  

2300  0.2  0.3  0.3  0.00225  25.29*108

  

هاي تصحیح و  ها عبارت از مقادیر شتاب نگاشت این داده بدست آمده است،ESD5[9]از سایت  مقالههاي شش زلزله استفاده شده در این  داده

  .ها بدست امد رعت ذرات حداکثر این زلزلهمقادیر س ،گیري براي اجراي عملیات انتگرال SeismoSignalگزارش شده هستند، و با استفاده از نرم افزار 

شش زلزله استفاده شده، مقادیر سرعت ذره ماکزیمم هر یک از آنها، مقادیر نیروهاي محوري  .نشان داده شده است) 2(شده در شکل  مدل بررسی

  . شوند مشاهده می) 4(هاي تحلیلی وانگ و از نرم افزار در جدول  و لنگرهاي خمشی حداکثر ناشی از فورمول

  

                                                  
5The European Strong-motion Database
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  مدل بررسی شده): 2(شکل 

  

  FLACو از نرم افزارWangنیروهاي محوري و لنگرهاي خمشی حداکثر ناشی از روابط ): 4(جدول 

Earthquake Vs [m/s] Pmax [Kg] Pmax (FLAC)[Kg] Mmax[Kg.m] Mmax(FLAC)[Kg.m]

Uromyeh 0.055 14826 44510 1076 2227

Manjil 0.148 43130 35320 2896 1679

Denizli 0.24 64695 57179 4696 3085

Ardal 0.516 139096 209300 10097 13250

Tabas 0.667 179800 537600 13052 30860

Erzincan 1.069 288166 1347000 20919 80610

.توان نمودارهاي زیر براي مقایسه این نتایج را رسم کرد می) 4(با استفاده از نتایج جدول 

 نتایج معادله . یابد شود با افزایش سرعت ذره حداکثر، نیروي محوري هم افزایش می مشاهده می) 3(همان طور که از شکلWang  براي بدست

بدست آمد، تطابق قابل قبولی  FLACبا نتایجی که توسط نرم افزار  m/s5/0آوردن مقدار نیروي محوري حداکثر تا حدود سرعت ذره حد اکثر مساوي با 

به طور تدریجی نسبت به نیروي محوري حداکثر حساب شده  FLACمقدار نیروي محوري حداکثر حساب شده توسط نرم افزار  <5/0Vsارد، اما براي د

  .یابد افزایش می Wangتوسط روابط 

سرعت . کند ، به طور مشابه تغییرات نیروي محوري تغییر میشود مشاهده می) 4(ت ذره حداکثر در شکل اما لنگر خمشی که تغییرات آن نسبت به سرع

.کند را دو قسمت می FLACمنحنی ناشی از نتایج بدست آمده توسط  m/s5/0ذره حداکثر مساوي با 

  

  اصالح روابط حل بسته تغییرشکل تخم مرغی.4

  

رابراي محاسبه نیروي محوري و لنگر خمشی حداکثر  Wangسازي شده، باید روابط  مدل خاك سخت مشابه خاك انتخابی وبراي  با توجه به این مطالعات و

  .در پوشش تونل اصالح کرد
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  .شود واقعی در شرایط بدون لغزش این چنین پیشنهاد می اي لرزه هاي زیرزمینی تحت بارگذاري رابطه اصالح شده براي عملکرد واقعی سازه

  

  
  حداکثر با افزایش سرعت ذره حداکثر در شرایط عدم وجود لغزش مقایسه دو نیروي محوري): 3(شکل 

  

  
  مقایسه دو لنگر خمشی حداکثر با افزایش سرعت ذره حداکثر در شرایط عدم وجود لغزش): 4(شکل 
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و  سرعت ذره حداکثرm/s 5/0  ،vsبراي سرعت ذره حداکثر مساوي با  Wangنیروي محوري ماکزیمم حساب شده با استفاده از رابطه  Pmax 0.5که در آن 

Cs باشند می سرعت انتشار موج برشی.  

در حالت بدون لغزش است، اما بخش دوم عبارت از معادله خط مستقیم با  Wangاین رابطه پیشنهادي عبارت از دو قسمت است که بخش اول همان رابطه 

  .باشد می  Wangبرابر شیب خط معادله  8/7شیب

  .دهد نتایج رابطه اصالح شده را نشان می) 5(شکل 

  

  
  محاسبه نیروي محوري ماکزیمم در پوشش تونل در حالت عدم وجود لغزشرابطه اصالح شده براي ): 5(شکل 

  

که نتایج ناشی از نرم افزار  شود مشاهده می و توسط نرم افزار در حالت بدون لغزش  Wangهمچنین لنگر خمشی حداکثر حساب شده توسط رابطه 

را اصالح Wangبنابراین باید رابطه . تطابق خوبی دارند، اما از این سرعت به بعد تفاوت دارد Wangبا نتایج رابطه  m/s 5/0تا حدود سرعت ذره حداکثر 

  .کرد

واقعی این چنین پیشنهاد  اي لرزههاي زیرزمینی تحت بارگذاري  رابطهاصالح شده در محاسبه لنگر خمشی ماکزیمم براي عملکرد واقعی سازه

  .شود می

���	�� < 0.5	�/�	 → 	���� = ±
�

�
��

��

(����)
������

���

  

  .است m/s 5/0براي سرعت ذره حداکثر مساوي با  Wangلنگر خمشی ماکزیمم حساب شده با استفاده از رابطه Mmax 0.5که در آن 

  .دهد این رابطه پیشنهادي را براي محاسبه لنگر خمشی حداکثر نشان می ،)6(شکل 

و این تفاوت فاحش در نتایج نرم افزار با نتایج روابط وانگ پس  مین اطراف االستیک خطی فرض شده استاست که رفتار پوشش و ز ذکر شایان

  .رسند ه مدل زمین و پوشش هیچ وقت به گسیختگی نمیتشکیل دهند هاي رض است، طوري که زوناین  ف مرتبط با m/s 5/0از سرعت ذره بیشتر از 
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  ماکزیمم در پوشش تونل در حالت عدم وجود لغزش لنگر خمشیرابطه اصالح شده براي محاسبه ): 5(شکل 

  

  

یريگنتیجه.5

  

یابد، و از مقایسه نیروهاي محوري  اگر اندرکنش پوشش تونل و زمین اطراف در نظر گرفته شود، با افزایش سرعت ذره حداکثر، نیروي محوري افزایش می

، m/s5/0توان نتیجه گرفت که  تا حدود سرعت مساوي با و توسط نرم افزار با افزایش سرعت ذره ماکزیمم می Wangماکزیمم بدست آمده توسط رابطه 

نیروهاي محوري حداکثر حساب شده توسط  < 5/0vsاما براي . نیروهاي محوري ماکزیمم بدست آمده با استفاده از دو روش با هم تطابق قابل قبولی دارند

  . یابند افزایش می Wangبه طور تدریجی نسبت به نیروهاي محوري حداکثر حساب شده توسط روابط  FLACنرم افزار 

و سرعت . رداکزیمم دامشابه تغییرات نیروي محوري م یبا در نظر گرفتن اندرکنش پوشش و زمین اطراف، لنگر خمشی ماکزیمم تغییرات همچنین

  .تغییرات لنگر خمشی ماکزیمم در این سرعت عوض شده است روندمقدار شاخص بوده و  m/s5/0ذره حداکثر مساوي با 

اي افقی واقعی با آنالیزهاي  اي تحت بارهاي لرزه هاي ماکزیمم ناشی از تغییرشکل تخم مرغی تونل دایرهروابط حل بسته مربوط به نیروها و لنگر

سازي و به دست آوردن عملکرد و نیروهاي  براي مدل وانگ روابط حل بسته با هاي یکسان آنالیزهاي عددي با فرض. مقایسه و ارزیابی شد FLACعددي 

روابط  کهاز نتایج و نیروهاي واقعی تونل با افزایش سرعت ذره حداکثر متفاوت بودند،  Wangنتایج روابط حل بسته . شد ت بار زلزله انجامواقعی تونل تح
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