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خالصه

 .اند و ساختمانهاي بیشماري در روي این تونلها قرار دارند هاي زیرزمینی و تونلهاي مترو در نواحی شهري در خاك کم عمق مدفون شده بیشتر سازه

اي تونلهاي زیرزمینی کم عمق بدون درنظرگرفتن اندرکنش آن با ساختمانهاي مجاور خطاي زیادي در تخمین نیروها  بدون شک بررسی رفتار لرزه

از این رو در این مقاله سعی شده است که با بهره گیري از نرم افزار المان محدود . کند و تغییرشکلهاي ایجادشده در پوشش تونل ایجاد می

ABAQUS6-11-1اي تونلهاي مترو  در حالتی که اثر اندرکنش تونل و ساختمانهاي مجاور لحاظ شده با حالتی که از  ، مقایسه اي بین رفتار لرزه

به عبارت دیگر در این مقاله بررسی می شود که ساختمانهاي مجاور تونلهاي زیرزمینی،  تا چه حد در . این اثر چشم پوشی می شود انجام شود

  .   ر پاسخهاي تونل در تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی سهیم هستندمقادی

.اندرکنش دینامیکی، دینامیکی غیرخطی، تونلهاي مترو، ساختمان مجاور: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

ایمنجزء  زیرزمینیهايسازهودند که معتقد ب 1990بیشتر طراحان تونل تا قبل از سال ،ه در مورد فضاهاي زیرزمینیتاطالعات ناقص گذشبراساس

اما در سالهاي اخیر موارد فراوانی در کشورهاي مختلف دیده شده که زلزله خرابی هاي جدي به سازه هاي . باشندمیزلزلهبرابردرهاسازهترین

وارد  kobeسه ایستگاه زیرزمینی راه آهن در شهر  ژاپن صدمات جبران ناپذیري به تاسیسات 1995kobeزلزله  مثال براي  . زیرزمینی  وارد کرده است

ازراخود باربريقابلیتوگردیدهبرشیشکستگیدچارزلزلهازحاصلشکلتغییراثربرمرکزيستونهايDaikayایستگاهمحلدر.کرد

بارهايتنها،موجودطراحیاستانداردبراساسایستگاهاینطراحیبرايکهآنجاییاز. نمودریزشخودوزناثربرسقفنتیجهدرودادنددست

تونل30ازبیشزلزلهاینوقوعاثربرهمچنین.بودندبرشیمهارهايفاقدمرکزيستونهايوکناريدیوارهايلذابود،شدهگرفتهدرنظراستاتیکی

سقوطوتاجرويبرشیترکهايایجادصدماتایننوعترینعمده. شدندشدیدينسبتاصدماتدچارمنطقهدرموجودتونل100مجموعاز

  .استبودهیکدیگربهبتنیقطعاتاتصالمحلازسنگسقوطوهادیوارهوسقفازسنگسقوطباهمراهشکستگیآن،ازسنگیهايگوه

با جزئیات  این سازه هابررسی دقیقتر با مطالعات فراوانی که روي سازه هاي زیرزمینی تحت بارگذاري لرزه اي انجام گرفت می توان نتیجه گرفت که 

در  بیشتر و درنظر گرفتن رفتار غیرخطی خاك و تونل  ودرنظر گرفتن اندرکنش بین مدل المان محدود خاك و تونل با ساختمان مجاور تاثیر زیادي

]1[.پاسخ لرزه اي تونل تحت بارگذاري لرزه اي دارد

                                               
١

  ، ایرانسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانادانشگاه آزاد زلزله،  دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسیدانشجوي کارشناسی ارشد
، ایرانسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانادانشگاه آزاد علمی گروه مهندسی زلزله، دانشکده فنی و مهندسی  عضو هیئت٣و٢
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رار گیرند و در صورتیکه تونل در ارتفاع کمی از سطح زمین احراث شده باشد، اندرکنش اگر تونل و ساختمان، تحت بارگذاري لرزه اي ق

در مواقعی هم که فرکانس غالب خاك و تونل و . بین مدل المان محدود خاك و تونل و ساختمان ممکن است باعث ایجاد خسارت جدي به تونل گردد

هایی به شدت قوي تر از آنچه تصور می شود به وجود تشدید مضاعف گشته و خرابی ساختمان و زلزله مورد بررسی نزدیک هم باشد، باعث ایجاد

  ]. 2[آید می

تونلايهلرزرفتاربرمؤثرنیروهاياحتمالیبرافزایشمجاورساختمانهايتأثیربررسیشودمیمطرحطراحمهندسبرايکهآنچهدر این صورت 

باشدمؤثرتواندمینوعیبهکهپارامترهاییتماموشودبررسیمجاورساختمانوتونلبیندینامیکیاندرکنشبایستیمسئلهبررسیمنظوربه.است

  .]3[شودمشخص  تونلداخلینیروهايبررويآناثرمیزانباشدداشتهوجودساختمانیتونلمجاورتدرکهصورتیدرتاگیردقراربحثمورد

قرارگیري،عمقمحیط،برواردسطحیشتابهايحداکثر، استگرفتهانجامتحلیلیمحاسباتطریقازکهراستاایندرشدهانجامتحقیقاتدر

انعطافومیراییاطرافمحیطبهنسبتتونل  پوششپذیريانعطافنسبتهمچنینوخاك،محدودومشخصهايالیهدرسازهمحدودیت

  .]4[اندشدهشناختهزیرزمینیهايسازهايلرزهرفتاربرمؤثرعواملمهمترینازتونل،لیطووعرضیمقطعتحلیلدرتونلپوششپذیري

  مشخصات مصالح و هندسه پوشش تونل  .2

. سازي شده است مدل 1مطابق با شکل   ABAQUSمتر در نرم افزار 4/0با ضخامت    plane strainسازي پوشش تونل از المان  براي مدل

  . آمده است 1ن پوشش تونل در جدول مشخصات االستیک مصالح بت

الزم به ذکر است که در نظر گرفتن رفتار . به منظور تعیین واقع گرایانه نیروها در پوشش تونل، رفتار غیرخطی پوشش مدنظر قرار گرفته است

یجاد شده در ساختمان در حین آنالیز غیرخطی پوشش در تعیین رفتار و نیروهاي ایجادشده در پوشش تونل داراي اهمیت زیاد و در تعیین نیروهاي ا

شده استفاده  Concrete Smeared Crackingاز مدل رفتاري پوشش تونل براي تعریف مشخصات غیرخطی بتن . اي داراي اهمیت کم است لرزه

 2جدولدر.تفاده می شودمدل ترك اندود یکی از مدلهاي غیرخطی ارائه شده براي بتن است که در بیشتر نرم افزارهاي المان محدود اس.است 

  ]5[.آمده استترك اندود ضرایب گسیختگی  بتن در مدل 3مشخصات غیرخطی کششی بتن و در جدول 

  

  
  هندسه پوشش تونل با مقطع مستطیلی- 1شکل

  

  پوشش تونل االستیک بتنمصالح  مشخصات - 1جدول 

جرم مخصوص  ضریب پواسون






3m
kg   االستیسیتهمدول 2m

N  مشخصات االستیک  

0.2  2250  1010064.2 بتن  

  

  در مدل ترك اندود پوشش تونل مشخصات غیرخطی کششی بتن  - 2جدول 

تنش کششی  کرنش پالستیک 2m
N  

05105.2 
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0.001  3105.2   

  

  Concrete Smeared Crackingدر مدل پوشش تونل بتن  )Failure Ratios(ضرایب گسیختگی- 3جدول 

Ratio 4  Ratio 3  Ratio 2  Ratio 1  

1  1.25  11.18  

  

  

  مشخصات مصالح خاك  .3

در  )Cap Model(دراگر پراگر توسعه یافته  خاك از مدل رفتاري مصالحشخصات و براي تعریف م plane strainبراي مدلسازي خاك از المان 

  ]6[.مشخصات االستیک مدل دراگر پراگر توسعه یافته آمده است 4در جدول . استفاده شده است Abaqusنرم افزار 

  

  )Cap Model(خاك مطابق با مدل رفتاري دراگر پراگر توسعه یافتهاالستیک مصالح  مشخصات - 4جدول 

جرم مخصوص  ضریب پواسون






3m
kg  مدول االستیسیته 2m

N  e0  

0.281925  10108.1 1.5  

  .آمده است 5شخصات پالستیک خاك مطابق با مدل رفتاري دراگر پراگر توسعه یافته در جدول م

)Cap Model(دراگر پراگر توسعه یافتهخاك مطابق مدل رفتاري پالستیک ت مشخصا - 5جدول 

K  α  R  β  d  

1  0.05  0.444.56  510  

  

  مشخصات مصالح و هندسه ساختمان مجاور مدل المان محدود خاك و تونل  .4

مقطع تیرها و ستونها به . متر می باشد4ارتفاع هر طبقه  و عرض هردهنه . طبقه می باشد 6دهنه فوالدي  4یک ساختمان  2ساختمان مورد نظر مطابق شکل 

استفاده شده   ABAQUSدر نرم افزار    Wireسازي ساختمان از المان  براي مدل .فرض شده است cm50 *cm50، ابعاد تیرها و ستونها Boxشکل 

در  Boxمشخصات مقطع . قرار می گیرد، قاب ساختمانی نیز در واحد طول مدل شده است با توجه به اینکه تونل در واحد طول مورد بررسی.است

]7[.آمده است3شکل 

  

  
  مورد بررسیفوالدي هندسه ساختمان  - 2شکل

  .آمده است  6و همچنین مشخصات مصالح االستیک  فوالدي در جدول 
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  تمان فوالديمورد استفاده در تیرها و ستونهاي ساخ Boxمشخصات مقطع - 3شکل

  االستیک فوالد مصالح  مشخصات  - 6جدول 

جرم مخصوص  ضریب پواسون






3m
kg  مدول االستیسیته 2m

N  مشخصات االستیک  

0.3  7850  11101.2   فوالد  

  
  

  ABAQUSدر  مدلسازي المان محدود خاك و تونل و ساختمان  .5

متر از سطح  5در ارتفاع تونل. مش بندي شده است1/0با سایز مش ) کرنش مسطح(plane strainبه صورت،  تونلهاي المان محدود خاك و  مدل

ی بین ساختمان و تونل با فرض شهري بودن تونل نظیر تونل مترو فاصله افق.متر می باشد 17فاصله افقی ساختمان فوالدي  از تونل  .زمین واقع شده است

مدل مش بندي شده المان محدود خاك و تونل به همراه . می باشد، زیرا این تونلها معموال از زیر خیابان عبور می کنند و ندرتا به زیر ساختمانها می روند

  .نشان داده شده است 4ساختمان  فوالدي در شکل 

  

  
  متر 5با ارتفاع روباره  به همراه ساختمان فوالدي المان محدود خاك و تونل  مدل -4شکل 

روشهاي ). میرایی هندسی(با توجه به نیمه بی نهایت بودن مدل واقعی، انرژي وارد شده به مدل بایستی از طریق مرزها خارج شود 

در این روش المانهاي میراگر در مرزها . ویسکوز استیکی از این روش ها، مرز . مختلفی براي اعمال مرز جاذب انرژي وجود دارد

.می شودقرار داده 
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  مشخصات رکورد زلزله  .6

  مشخصات رکورد و تاریخچه زمانی   5در شکل .استفاده شده است cape mendocinoبراي تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی از رکود  زلزله 

  .مشخصات این زلزله آمده است 7و در جدول 

  

  )الف

  
)ب

  
  )ج

  cape mendocinoزلزله  سرعتتاریخچه زمانی رکورد )ب cape mendocinoتاریخچه زمانی شتاب  رکود  زلزله )الف-5شکل 

  cape mendocinoزلزله تغییرمکانتاریخچه زمانی رکورد )ج

  

cape mendocinoمشخصات زلزله  - 7جدول 

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

199228.1  69.20.627

  آنالیز مودال سیستم المان محدود  .7

قرار گرفته و   )Frequency(در این بخش مدل المان محدود خاك و تونل یکبار بدون ساختمان و بار دیگر با مدلسازي ساختمان تحت آنالیز مودال

  .نتایج آنالیز مودال  نشان داده شده است 8در جدول  .ردمود اول دو سیستم مورد بررسی قرار می گی چهار

  

  مدل المان محدود خاك و تونل با و بدون مدلسازي ساختمان نتایج آنالیز مودال - 8جدول 

f(Hz)  مدل المان محدود خاك و تونل   مدل المان محدود خاك و تونل و ساختمان فوالدي

0.46345  0.48224Mode 1  

0.643120.63119Mode2

0.68235  0.79167Mode 3

0.689921.42356Mode4

  

که مشاهده می شود در فرکانسهاي اول و دوم وجود سازه فوالدي تاثیر زیادي در فرکانس مدل ندارد ولی در مود سوم همانگونه 

در نتیجه درنظر .فرکانس سیستم را کاهش می دهد% 50حدود و در مود چهارم وجود ساختمان فوالدي % 14وجود ساختمان فوالدي حدود 

خودش را نشان می دهد و باعث تغییر پاسخ هاي لرزه اي اثرگرفتن اندرکنش ساختمان با مدل المان محدود خاك و سازه در مودهاي باالتر 

  .می گرددتونل
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  خطی تاریخچه زمانیمقایسه نیروهاي داخلی و تغییرشکل  پوشش تونل تحت تحلیل دینامیکی غیر  .8

گرفتن در این بخش مقایسه اي بین نیروي محوري، نیروي برشی، لنگر خمشی ماکزیمم و تغییرشکل ماکزیمم نقطه تاج تونل در حالت با و بدون درنظر 

رخطی خاك و تونل با درنظر گرفتن رفتارغی(cape mendocinoاندرکنش سازه فوالدي بر سیستم المان محدود خاك و تونل تحت رکورد زلزله 

  . انجام می گیرد) مطابق مدلهاي رفتاري مذکور

مقایسه اي بین نیروها و تغییرشکلهاي ایجادشده در پوشش تونل تحت بارگذاري لرزه اي در حالت با و بدون درنظر گرفتن اثر  9در جدول 

  .سازه فوالدي  انجام شده است

  تونل تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی مقایسه نیروهاي داخلی و تغییرشکل  پوشش- 9جدول 

نیروها و تغییرشکلهاي پوشش تونل  مدل المان محدود خاك و تونل   مدل المان محدود خاك و تونل و ساختمان فوالدي  خطاي بین دو سیستم

18.2593  485)KN( نیروي محوري ماکزیمم  

11291259)KN(ماکزیمم نیروي برشی

7345  321)KN.m( لنگر خمشی ماکزیمم

20.1450.142)m( تغییر شکل ماکزیمم نقطه تاج

ساختمان فوالدي بیشترین اثر را در تشدید نیروي محوري ماکزیمم تونل و کمترین اثر را در تغییرشکل  9با استناد به جدول 

  .ماکزیمم نقطه تاج تونل دارد

وي برشی، لنگرخمشی و تغییرشکل ماکزیمم نقطه تاج تونل در اثر اندرکنش دینامیکی مدل المان محدود مقادیر نیروي محوري، نیر

  .افزایش پیدا می کند% 2و % 7،%11،%18خاك و تونل و ساختمان فوالدي به ترتیب 

  

  گیرينتیجه  .9

رفتن مدل رفتاري دراگرپراگر توسعه یافته براي خاك و با درنظرگ ABAQUS6-11-1در این مقاله با بهره گیري از نرم افزار المان محدود 

مقایسه اي بین  طبقه در سطح زمین ، 6و درنظر گرفتن مدل رفتاري ترك اندود براي بتن پوشش تونل و درنظر گرفتن یک ساختمان فوالدي 

شد و نتایج ز این اثر چشم پوشی می شود انجام در حالتی که اثر اندرکنش تونل و ساختمان مجاور لحاظ شده با حالتی که ا  تونلاي  رفتار لرزه

  :زیر پدید آمد

  .درنظر گرفتن رفتارغیرخطی خاك و تونل در رسیدن به پاسخهاي واقعی درحین زلزله اهمیت زیادي دارد -1

نتیجه گرفته می شود که   با انجام آنالیز مودال  روي مدل المان محدود خاك و تونل با و بدون درنظر گرفتن اثر اندرکنش ساختمان فوالدي -2

درنظر گرفتن اندرکنش ساختمان با مدل المان محدود خاك و سازه در مودهاي باالتر اثرخودش را نشان می دهد و باعث تغییر پاسخ هاي لرزه 

  .اي تونل می گردد

رنظر گرفتن اثر اندرکنش ساختمان با انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی روي مدل المان محدود خاك و تونل با و بدون د -3

فوالدي نتیجه گرفته می شود که ساختمان فوالدي بیشترین اثر را در تشدید نیروي محوري ماکزیمم تونل و کمترین اثر را در تغییرشکل 

  .ماکزیمم نقطه تاج تونل دارد

  :ثیر گذارند عبارتند ازبه طور کلی پارامترهایی که در اندرکنش دینامیکی بین تونل و ساختمان مجاور تا -4

  فرکانس بارگذاري لرزه اي) الف

  ساختمان مجاور) بتنی، فوالدي و مصالح بنایی(و نوع) عرض و ارتفاع(ابعاد ) ب

  ارتفاع روباره تونل) ج

  )خاك یا سنگ(محیط پیرامون تونل) د

  فاصله افقی بین ساختمان و تونل)  ه



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30
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