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خالصه

با در نظر گرفتن اندرکنش خاك و تونل از هااي تونلهاي زیرزمینی، بررسی رفتار لرزهافزون سازهبا توجه به لرزه خیزي ایران و توسعه روز

زمینها در برابر بارهاي دینامیکی ناشی ازتونلمطالعات موردي گذشته نشان داده است که برخالف تصور معمول،.باالیی برخوردار استاهمیت 

در بسیاري از مواقع الزم است  .دکننها تحمیل میاز طرفی با توجه به محدودیتهایی که صعوبت حفاري تونل.هاي آسیب پذیري هستندلرزه سازه

افزار المان محدود گیري از نرمدر این مقاله  با بهره.ه جاي یک تونل با عرض زیاد دو تونل با عرض کمتر در فاصله کمی از هم حفاري شودکه ب

ABAQUS6.11.1،هاي تکی و دوقلوي زیرزمینی انجام شود تا مزایا ومعایب هر یک تعیین اي تونلاي بین رفتار لرزهسعی شده است که مقایسه

  .ددگر

تحلیل دینامیکیاندرکنش خاك و سازه،اي،هاي دوقلو، لرزهتونل: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

هاي با این حال گزارشهاي زیادي از آسیب دیدگی سازه.هاي روسطحی از ایمنی بیشتري در برابر زلزله برخوردارندهاي زیرزمینی نسبت به سازهسازه

هاي زیرزمینی در برابر زلزله به معناي مصونیت مطلق آنها نبوده و نیاز به بررسیهاي بنابراین مقاومت نسبی سازه.ده استمنتشرشزیرزمینی در برابر زلزله 

  .شودبیشتر عملکرد این سازه ها در برابر زلزله احساس می

sharma وJuddتخریبها ) الف:این نتایج رسیدندهاي زیرزمینی در سراسر جهان به گزارش سازه 192با جمع آوري اطالعات 1991در سال

ها ، با فاصله مرکزي بیش از نیمی از خسارات مربوط به زلزله) ب.متر از سطح زمین بیشتر است 50هاي زیرزمینی تا عمق هاي سطحی و تونلدر تونل

بنابراین بدیهی است که با کاهش .اصله داشته اندکیلومتر تا مرکز زلزله ف 50درصد از موارد آسیب دیده،  75کیلومتر بوده است و تقریبا  25کمتر از 

  ]1[.پذیري تونل بیشتر خواهد بودفاصله از مرکز زلزله و افزایش بزرگی زلزله، آسیب

Dowding  وRozen ها دو مورد قطري در میان این تونل.تونل در کالیفرنیا، آالسکا و ژاپن را مورد بررسی قرار دادند 71رفتار1978درسال

هاي این دو محقق نشان داد چندین مورد خسارت درون تونل در شرایطی که محیط سنگی نتایج بررسی.متر داشته اند 6تا  3متر و بقیه در حدود  2حدود 

تمرکز . ندباشهاي سطحی میپذیري کمتري نسبت به تونلتر و داراي آسیبهاي عمیق در برابر زلزله ایمنهمچنین تونل.یا خاك نرم بوده رخ داده است

                                               
١

  ، ایرانسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانادانشگاه آزاد زلزله،  دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسیدانشجوي کارشناسی ارشد
، ایرانسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانادانشگاه آزاد عضو هیئت علمی گروه مهندسی زلزله، دانشکده فنی و مهندسی ٣و٢
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درصد بزرگتر از مقادیر استاتیکی  20تا  10هاي بدون پوشش حاصل می شود، معموال حداکثر تنش هاي دینامیکی که به واسطه برخورد امواج با تونل

  ]2[. است

نتیجه این .باشدمیگیري در مورد تکی یا دوقلو بودن تونل هاي قطار شهري، تصمیمیکی از مهمترین تصمیمات در مراحل اولیه طراحی تونل

  . ]3[باشدها و زمان ساخت پروژه موثر مینماید، برروش اجرا، هزینههاي موجود در مسیر پروژه ایجاد میعالوه برتغییراتی که در طرح ایستگاهتصمیم،

  هاي زیرزمینیها و سازهاي تونلروشهاي تحلیل لرزه  .2

روشهاي حل معادالت دیفرانسیل ،) جروش مدل فیزیکی، ) روشهاي تجربی، ب) الف: یرزمینی عبارتند ازهاي زها و سازهاي تونلروشهاي تحلیل لرزه

  . روشهاي عددي)، وروش تنش دینامیکی زمین) تحلیل هاي شبه فیزیکی، ه) د

نان باال، در بسیاري موارد در روشهاي تجربی با استفاده از تجربیات رویدادهاي گذشته معیارهایی مطرح می شود که عالوه بر عدم اطمی

  .محافظه کارانه است

در روش مدل فیزیکی سعی می شود تا وضعیتی را که سازه در طبیعت تحت تاثیر امواج لرزه اي با ان روبرو خواهد شد، در آزمایشگاه شبیه 

  .داما این روش به دلیل پرهزینه بودن و مشکالت زیاد چندان مورد استفاده قرار نمی گیر. سازي شود

این روش رفتار سازه را . در روشهاي حل معادالت دیفرانسیل براساس تئوري انتشار امواج در الیه هاي همگن ، ایزوتروپ و االستیک  استوارند

ا می ه طور همزمان و هم اندازه با محیط اطراف جابجبدر روش میدان آزاد سازه . و اندرکنش خاك وسازه درنظر می گیرد به دو صورت میدان آزاد

سازه ، مدل به طور همزمان و هم اندازه  با محیط اطراف جابجا نمی شوند که این اختالف جابجایی باعث ولی در روش اندرکنش خاك و. شود

  ]4[.در روش شبه استاتیکی نیروي زلزله به نیروي استاتیکی معادل تبدیل شده و به سازه اعمال می شود. اندرکنش بین خاك وسازه می شود

اصلی نظریه. استشدهپیشنهاد  زیرزمینی)مستطیلی(جعبه ايهايتونلارزیابیبرايمهندسینازتعداديبه وسیلهتنش دینامیکی زمین، روش

توزیع تنشهايحالت پیچیدهیکروشاین. استشدهبیان  اوکابه-مونونوبهنظریهدرلرزهزمینزمین به علتجانبیفشارافزایشکردنمشخصبراي

روشایندر . داردنیازسازهخاكدینامیکیتحلیلبه نیروهاي خارجیاینکردنکمی. گیردمینظردرسازه،بیرونیسطحامتداددررابرشیونرمال

بهآنوابستگیبهبا توجه،زمیندینامیکیتنشو شوندایجادسازهدر برگیرندهخاكاینرسینیروهايباید به وسیلهزمین لرزهبارهايکهشودمیفرض

  ]5[. شودمیمشخصزلزلهضرائبوخاكمشخصات

در این روش ابتدا با تحلیل استاتیکی.سازي المان محدود استهاي عددي و مدلترین روش در نحلیل دینامیکی استفاده از تحلیلکامل

دینامیکیتحلیلدر. شودشباهت به شرایط طبیعی پدیده شبیه سازي می شود و با اعمال زلزله بیشترینشرایط تنش وتغییر مکان در هنگام زلزله ایجاد می

. گرددمیآمادهآندرونبهموجورودبرايسازهوشودمیانجاماستاتیکیتحلیلباریک،وگره هاالمانهاتعدادشدنمشخصوسازهسازيازمدلبعد

]4[.می شودانجامدینامیکیتحلیل، درمدلموجحرکتناشی ازمعادلۀشدنحلباوهگردیداعمالمدلبهزمانیگامهايقالبدر،بارلحظهایندر

اي بین مقایسه د ونشوسازي میمدلABAQUSافزاردر نرمرا خاك و تونل ، سازي المان محدوددر این مقاله با استفاده از روش مدل

هاي ایجاد شده در دهیم تا برآوردي از نیروها و تغییرشکلاي انجام میر بارهاي لرزههاي تکی و دوقلو در برابنیروهاي به وجود آمده روي پوشش تونل

  .حین طراحی داشته باشیم

  

  خاك و تونل هندسه  ومشخصات مصالح  .3

  

یک و به صورت خطی واالستتونل تکی مشخصات سازه .انجام شده استABAQUSسازي سیستم خاك و تونل در نرم افزار المان محدودمدل

هاي دو قلو مانند تونل تکی، با مقطع تونل.مطابق مدل غیرخطی موهر کلمب در نظر گرفته شده است هاي مورد بررسی در این مقالهمشخصات خاک

  .آمده است 1هندسه تونل مورد بررسی در شکل .سازي شده اندمتر از یکدیگر مدل 10فاصله

هاي باید دقت شود در تحلیل.آمده است 2و مشخصات پوشش تونل در جدول  1مشخصات خاك استفاده شده در این تحلیل در جدول

  ]6[:دینامیکی باید مدول االستیسیته دینامیکی خاك مطابق رابطه زیردر آنالیز به کار رود

2.)1(2 seDynamic CE                       (1)
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.می باشدسرعت موج برشی خاكCseجرم مخصوص خاك، ρضریب پواسون خاك،  υ: که در این رابطه

  
  هندسه پوشش تونل -1شکل 

مشخصات خاك مطابق مدل رفتاري موهر کلمب - 1جدول 

مدول االستیسیته  ضریب پواسون  Cse(m/s)  زاویه اصطکاك  (KN/m2)چسبندگی  زاویه اتساع 2m
N  جرم مخصوص







3m
kg  

11030  4500.351.05109  2000

  مشخصات پوشش تونل  - 2جدول 

مدول االستیسیته 2m
N  جرم مخصوص  ضریب پواسون







3m
kg  پوششضخامت)m(  ارتفاع)m(  دهانه)m(  

2.510100.25  2250  0.358.1110.1

  

  

ABAQUSدر خاك و تونل  المان محدودسازيمدل  .4

  

میرایی در نظر گرفته شده در این روش متناسب با جرم و سختی سیستم می جهت انجام آنالیزهاي خاك سازه نیاز به ماتریس میرایی خاك می باشد، 

  ]7[:که به صورت زیر تعریف می شود) میرایی رایلی(باشد

KMC                        (2)
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که در آن
i و

j  فرکانس مودهايiوj و
i  و

j  نسبتهاي میرایی مودهايiوj باشندمی.  

در جدول . بدست آمدT=0.49sپریود تونل در مود اول  ، تحلیل مودالانجام با .کنیمماتریس میرایی را مطابق روش رایلی محاسبه می βو  αضرایب 

  .است ، براي خاك مورد مطالعه ساختگاه محاسبه شده βو  αمقادیر   3

ساختگاهماتریس میرایی خاك  βو  αمقادیر  - 3جدول 
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براي شرایط ویژه اي .شبیه سازي می شود مدل المان محدود خاك و سازه زلزله به وسیله تحمیل کردن تغییرمکان هاي مقرر شده در مرز پایین             

روي مرزهاي مدل به خاطر  امواجبدون این شرایط مرزي ویژه، . شودبه حساب آوردن واقعیتی که خاك یک محیط نیمه بینهایت است تعریف می

در واقع مرزهاي جاذب براي جذب افزایش .شوندهاي کاذب، مرزهاي جاذب مشخص میبراي جلو گیري از این بازتاب.اغتشاش بازتاب خواهد نمود

روشهاي مختلفی براي اعمال .باشد در غیر این صورت به طرف خاك بازتاب خواهند کردشوند، میها روي مرزها که از بارهاي دینامیکی ناشی میشتن

  ]8[.ودمی شدر این روش المانهاي میراگر در مرزها قرار داده . )میرایی هندسی(ها، مرز ویسکوز استیکی از این روش. وجود داردانرژيمرز جاذب 

  .نحوه شبیه سازي مرزهاي جاذب در مدل المان محدود خاك وتونل نشان داده شده است 2در شکل 

  

  
  مرزهاي جاذب  مدل المان محدود خاك و سازه -2شکل 

  

نش ژئواستاتیک سازي وزن خاك باید دقت شود که وزن خاك به صورت یکنواخت به تونل وارد نشود، بلکه به صورت میدان ت در مدل

هنگامیکه میدان تنش ژئواستاتیک براي یک ناحیه خاص تعریف می شود، فرض می شود که تنش .تعریف گردد تا نتایج به واقعیت نزدیک تر باشد

دان نحوه اعمال می 3درشکل . به صورت خطی در آن جهت مختصاتی تغییرکنند.) فرض می شود Yدر مدل هاي دوبعدي جهت (موجود در جهت عمود

متفاوت ، ضریب فشارجانبی سکون خاك براي خاکهاي مختلف K0مقدار.استتنش ژئواستاتیک به مدل المان محدود خاك سازه نشان داده شده 

:است، براي ماسه ها رابطه زیر پیشنهاد شده است

k0=1-sin                                                                                                                                                  (4)

  m(  α  β(ارتفاع روباره 

20  0.115  0.018  
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  اعمال تنش ژئواستاتیک به مدل المان محدود خاك وسازه -3شکل 

در حالت (ها  تونل. مش بندي شده است1/0با سایز مش) کرنش مسطح(plane strainهاي المان محدود خاك و سازه به صورت،  مدل

مدل  مش بندي شده المان محدود خاك و سازه در حالت تونل تکی و دوقلو را به ترتیب . متري از سطح زمین قرار دارند 20در ارتفاع ) تکی و دوقلو

  .بینیم می5و4هاي  در شکل

  متر 20مدل المان محدود خاك و تونل تکی با ارتفاع روباره  - 4شکل  

  

  
  .)متر می باشد 10فاصله بین دو تونل (متر 20با ارتفاع روباره  دوقلو مدل المان محدود خاك و تونل  -5شکل 

  

هر چقدر ضخامت مجازي باالتر باشد، هر سطح مشترك به صورت یک ضخامت مجازي بیان می شود که یک ضخامت فرضی بوده،

فرض می شود که المانهاي سطح مشترك تغییرشکل االستیک کوچکی دارند، در نتیجه ضخامت  عموما. تغییرشکل االستیک بیشتري تولید می شود

خاك و سازه باید به نحو درستی  interfaceهاي زیرزمینی خاك وجود دارد،  با توجه به اینکه اطراف تونلها وسازه.مجازي کوچکی باید داشته باشند

باشد  ها روش کلمب می روش اصطکاکی تعریف شده در مدل. نرمال و مماسی تشکیل شده است اصطکاك بین خاك و سازه از دو رفتار. تعریف شود

در تعریف رفتار .شود درنظرگرفته و از طرفی کشش بین خاك و تونل حذف میtan6/0که در آن ضریب اصطکاك را با تقریب خوبی برابر

Hardا نرمال، فشار محصور شدگی ر Contact  تعریف می نماییم و اجازه جداشدن سازه تونل بعد ازContact در تعریف .به مدل داده می شود

  .درنظر گرفته می شود 35/0مورد بررسی محاسبه شده براي خاكضریب اصطکاك  وPenaltyتحلیل روشرفتار مماسی 

  

زلزله رکورد مشخصات   .5

  

  مشخصات رکورد و تاریخچه زمانی   6در شکل .استفاده شده است cape mendocinoخچه زمانی از رکود  زلزله براي تحلیل دینامیکی تاری
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  .آمده است این زلزلهمشخصات  4در جدول و 

  

  )الف

  
)ب

  
  )ج

  cape mendocinoزلزله  سرعتتاریخچه زمانی رکورد )ب cape mendocinoتاریخچه زمانی شتاب  رکود  زلزله )الف-6شکل 

  cape mendocinoزلزله  سرعتتاریخچه زمانی رکورد )ج

  

cape mendocinoمشخصات زلزله  - 4جدول 

  Km(  PGV(cm/s)  PGA(g)  Mw(فاصله از مرکز زلزله  سال وقوع

199228.1  69.20.627

  

  و دینامیکی ز استاتیکیتنشهاي بوجود آمده در تونلهاي تکی و دوقلو در انتهاي فااي بین مقایسه   .6

و  کانتورهاي تنشهاي بوجودآمده   8و7هاي به وجود آمده در اطراف تونل در پایان فاز استاتیکی تحلیل در شکل Misesبه منظور مقایسه تنشهاي

  .ه استنشان داده شد10و 9در اطراف تونل در پایان رکورد زلزله در شکلهاي  pressureهمچنین مقایسه اي بین تنشهاي 

  

  
  )تونل تکی(در پایان فاز استاتیکیمدل المان محدود خاك وتونل به وجود آمده در  Misesوضعیت تنشهاي - 7شکل
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٧

  
  )تونل دوقلو(در پایان فاز استاتیکیمدل المان محدود خاك وتونل در به وجود آمده Misesوضعیت تنشهاي  - 8شکل

  

  
  )تونل تکی(دینامیکیدر پایان فاز مدل المان محدود خاك وتونل در ه وجود آمده بpressureوضعیت تنشهاي  - 9شکل

  

  
  )تونل دوقلو(دینامیکی در پایان فاز مدل المان محدود خاك وتونل وجود آمده در به pressureوضعیت تنشهاي  - 10شکل

  

نشهاي ایجاد شده در اطراف تونل دوقلو بیشتر از تونل تکی ت ماکزیمم  )قبل از آنالیز دینامیکی(همانگونه که مشاهده می شود تحت اثر آنالیز استاتیکی

در اطراف تونل تکی بیشتر از تونل   ایجاد شده pressureماکزیمم تنشهاي ) cape mendocinoانتهاي زلزله ( اما در انتهاي فاز دینامیکی .می باشد

  .دوقلو است
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٨

  تحت بارگذاري لرزه اي لنگرخمشی در حالت تونل تکی و دوقلو و مقایسه نیروي محوري  .7

و لنگرخمشی ماکزیمم پوشش تونل در حالت تکی و  ، نیروي برشی، تغییرمکانهاي افقی و قائم ماکزیمممقایسه اي بین نیروي محوري   6و  5ول ادرجد

capeتحت رکورد زلزله به ترتیب در انتهاي فاز استاتیکی و  دوقلو  mendocinoانجام شده است.  

  

  در انتهاي فاز استاتیکی  اي بین پاسخهاي لرزه اي تونل تکی و دوقلو مقایسه -5جدول

تغییرشکل ماکزیمم 

  )m(قائم

تغییرشکل ماکزیمم 

  )m(افقی

نیروي برشی 

  )KN(ماکزیمم

لنگرخمشی 

  )KN.m(ماکزیمم

نیروي محوري 

  )KN(ماکزیمم

نوع 

  تونل

  تکی485  0.0190.054119235

  دوقلو312  0.0180.06205198

  

  cape mendocinoتحت رکورد زلزله  مقایسه اي بین پاسخهاي لرزه اي تونل تکی و دوقلو -6دولج

 ماکزیمم تغییرشکل

  )m(قائم

 ماکزیمم تغییرشکل

  )m(افقی

نیروي برشی 

  )KN(ماکزیمم

لنگرخمشی 

  )KN.m(ماکزیمم

نیروي محوري 

  )KN(ماکزیمم

نوع 

  تونل

  تکی612  0.060.16207382

  دوقلو  485  0.040.21245265

  

  :با توجه به آنالیزهاي لرزه اي انجام شده روي مدلهاي المان محدود خاك وتونل تکی و دوقلو نتایج زیر بدست آمده است

  .مقادیر نیروي محوري و لنگرخمشی در فازهاي استاتیکی و دینامیکی در تونلهاي دوقلو کمتر از تونل تکی است -1

  .استاتیکی و دینامیکی در تونلهاي دوقلو بیشتر از تونل تکی است مقادیر نیروي برشی در فازهاي-2

و بیشتر از در شرایط استاتیکی تغییرمکانهاي افقی در تونل دوقلو و تکی تقریبا برابر است اما در شرایط دینامیکی تغییرمکانهاي افقی در تونل دوقل -3

  .تغییرمکانهاي ایجاد شده در تونل تکی می باشد

 استاتیکی تغییرمکانهاي قائم در تونل دوقلو و تکی تقریبا برابر است اما در شرایط دینامیکی تغییرمکانهاي قائم در تونل دوقلو کمتر ازدر شرایط -4

  .تغییرمکانهاي ایجاد شده در تونل تکی می باشد

  

  

  نتیجه گیري  .8

با توجه به آنالیزهاي انجام شده روي مدلهاي المان محدود . لو انجام گرفتدر این مقاله مقایسه اي بین رفتار استاتیکی و لرزه اي تونلهاي تکی و دوق

  :خاك و تونل تکی و دوقلو داریم

 نتایج تحلیل لرزه اي نشان می دهد که محل ایجاد تنشهاي بحرانی در گوشه هاي کف تونل می باشد، این  تمرکز تنش باعث کاهش ضریب اطمینان-1

  .در این نقاط بحرانی میلگرد تقویتی قرار دادمی توان . در این بخش می گردد

می  فاصله بین دو تونل در طراحی تونلهاي دوقلو بسیار مهم است، به طوریکه با نزدیک شدن دو تونل به یکدیگر  اندرکنش تونلها بر هم افزایش  -2

  .این  اثرات اندرکنش شامل افزایش مقادیر تنشها و نیروها می باشد. یابد

ي نهایی در خصوص اجراي تونل تکی یا دوقلو وابسته به صعوبت اجرا، ضوابط بهره برداري و مقایسه هزینه طراحی پوشش در دو حالت تصمیم گیر -3

  .تحت ترکیب بارگذاري ثقلی و لرزه اي می باشد

ود که در مواقعی که امکان طراحی تونلهاي به طور کلی با مقایسه اي بین نیروها و تنشها و تغییرشکلهاي تونلهاي تکی و دوقلو نتیجه گرفته می ش -4

تحت رکورد ( دوقلو در سایت مورد بررسی وجود دارد، بهتر است تونلهاي دوقلو  طراحی شود، زیرا نیروها و تغییرشکلها در فاز استاتیکی و دینامیکی 

بین دو تونل توزیع می شوند و عملکرد در این حالت ییرشکلها به عبارت دیگر نیروها و تغ.( در این تونلها به مراتب کمتر از تونلهاي تکی است)  زلزله

  ).لرزه اي سیستم خاك و سازه بهبود می یابد
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