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خالصه

روش هاي مبتنی بر محاسبه فشار  .محاسبه تغییر مکان دیوار هاي حایل نقش حائز اهمیتی در طراحی بهینه این سازه ها تحت بارگذاري لرزه اي دارد

د میتوان به دیوارهاي از دیوارهاي که از گذشته کاربرد داشته ان..فعال لرزه اي به تنهایی نمی تواند منجر به طرح مناسب و اقتصادي براي دیوار شود

نیروي وارد بر این دیوار ها در شرایط . براي طراحی مناسب این سازه ها باید جابجایی آن ها نیز مد نظر قرار گیرد. حائل طره اي و وزنی اشاره کرد

هاي طره دیوار جابجاییپیرامون قیق تحاما متأسفانه تعداد بسیار کمی  .استاتیکی و شرایط لرزه اي توسط محققین مختلف مورد بحث قرار گرفته است

در این مقاله روشهاي جدید برآورد تغییرمکان لرزه اي براي دیوارهاي حائل معرفی شده و مزایا و . صورت گرفته استدر مجاورت سربار  اي و وزنی

و با اشاره به .ه اي این دیوارها،در نهایت ضمن معرفی روش کاربردي آنالیز حدي در برآورد تغییر مکان لرز. معایب هر یک بیان شده است

.فرموالسیون پیشنهادي به ارائه نمودارهاي طراحی براي محاسبه شتاب تسلیم و گوه گسیختگی پرداخته ایم

سرباراستاتیکی، آنالیز حدي ،تغییر مکان لرزه اي، دیوار خاك مسلح: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

ن کاهش خسارات ناشی از زلزله هاي بزرگ، شناخت عملکرد و نیز طراحی لرزه اي سازه هاي نگه براي ایجاد صرفه اقتصادي در طراحی و همچنی

) Mononobe-Okabe[1,2](روش هاي تحلیلی محاسبه فشار فعال بر دیوارها مانند روش مونونوبه اکابه. دارنده ي خاك اهمیت بسزایی دارد

ائل ارائه می کنند، با این حال کارایی این دیوار ها بعد از زلزله به مقدار زیادي به تغییر اطالعات مفیدي در خصوص بارهاي لرزه اي بر دیوار هاي ح

ستگی شکل آنها در خالل زلزله بستگی دارد؛ چرا که فشار فعال افقی ایجاد شده در پشت دیوار به بزرگی تغییر مکان و همچنین جهت حرکت دیوار ب

برخی دیوار ها ممکن است در حد قابل قبولی باشد، اما، دربرخی دیگر از دیوار ها ممکن است با تغییر اگرچه تغییر شکل هاي بزرگ براي . [3]دارد

بنابراین تحلیل هایی که تغییر شکل دائمی دیوار را نشان می دهند، شاخص مفید تري از عملکرد دیوار . شکلی بسیار کوچک، دچار گسیختگی شوند

عیین تغییر شکل هاي دائمی دیوار هاي حائل ارائه شده است که در ادامه شرح مختصري بر آن ارائه شده روش هاي متعددي براي ت. بدست می دهند

Mojallalاز تحقیقات انجام شده پیرامون جابجایی دیوارها میتوان به .است and Ghanbari (2012) ،Mojallal et al. (2013)  ،

Caltabiano et al. (2001, 2011) ،Huang and Wang (2005 a, b)وLiu et al. (2009) اشاره کرد.  

در این راستا اثر زاویه اصطکاك داخلی خاك، ارائه شده است حائل فرموالسیون جدیدي در محاسبه تغییر مکان لرزه اي دیوار در این تحقیق

  . بررسی شده استحائل دیوار در مقدار تغییر مکان لرزه ايارتفاع دیوار وزاویه اصطکاك بین دیوار وخاك، شتاب بیشینه زلزله 

  

                                               
دانشجوي کارشناسی ارشد مکانیک خاك و پی دانشگاه خوارزمی١
دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی٢



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٢

  ) aminpoor and Ghanbari 2012(روش پیشنهادي 

رد نظر به در این تحقیق ابتدا به روش آنالیز حدي و تئوري مرز باال مقدار شتاب تسلیم دیوار حائل و نهایتا مقدار جابجایی دیوار در یک زلزله مو

یز حدي مقدار نرخ کار داخلی انجام شده با نرخ کار خارجی صورت گرفته برابر خواهد بود لذا با توجه به تئوري آنال.روش نیومارك محاسبه خواهد شد

  .معادله زیر را میتوان نوشت
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داخلی کارهاي . در این رابطه سمت راست مربوط به کار نیروهاي سطحی و حجمی و سمت چپ معادله بیانگر کارهاي داخلی انجام شده میباشد

در این تحقیق با توجه به وجود .برابر نیروي چسبندگی و کار خارجی شامل نیروي ناشی از سربار مجاور دیوار و وزن گوه گسیخگی توده خاك میباشد

  .زهکش و استفاده از خاك ماسه اي در پشت دیوار از نیروي چسبندگی صرف نظر شده است

  
  هدوگراف سرعت) b(سرعت هاي اولیه؛ ) a): (سربار کال داخل گوه(ی در حالت اولمکانیزم گسیختگی اولیه یک بلوک1. شکل

kyدر این حالت شتاب تسلیم برابر . بدست می آید 6تا  2مقدار ضریب شتاب تسلیم دیوار در حضور سربار از روابط  1با نوشتن پارامترهاي معادله 

g میباشد.  
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در . طول گوه گسیختگی و موقعیت سربار نسبت به آن از پارامتر هاي موثر در مینیمایز شدن شتاب تسلیم میباشدبا توجه به فرموالسیون پیشنهادي

روند تغییرات زاویه گوه گسیختگی نسبت به . شکلهمچنین در .ب تسلیم نشان داده شده استتاثیر فاصله سربار از لبه دیوار بر مقدار ضریب شتا 2. شکل

  .با توجه به این اشکال تغییرت شتاب تسلیم نسبت به تغییرات گوه گسیختگی مشهود میباشد.فاصله سربار از لبه دیوار نشان داده شده است
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  .ر از انتهاي دیوار در عرض هاي مختلف سربارتغییرات ضریب شتاب تسلیم نسبت به فاصله سربا2. شکل

  
  .تغییرات زاویه گوه گسیختگی نسبت به فاصله سربار از انتهاي دیوار در عرض هاي مختلف سربار3. شکل

ار جابجایی انجام همانطور که در این اشکال دیده میشود با فاصله گرفتن سربار از لبه دیوار مقدار شتاب تسلیم کمتر میشود و یا به عبارت دیگر مقد

  .شده کمتر میشود تا در انتهاي مقدار سربار در مقدار شتاب تسلیم بی تاثیر میشود

  Caltabiano et al. (2011)مطالعات 

در حضور سربار هاي مختلف در حالت استاتیکی و حالت لرزه اي  دیوار حائل لغزشیدر این مقاله به بررسی زاویه گسیختگی و شتاب بحرانی 

این محقین در تحقیق خود سه حالت مختلف براي .میباشدوش مورد مطالعه  استفاده از گسیختگی صفحه اي و روش تعادل حدي ر. تشده اس پرداخته

  .موقعیت سربار نسبت به دیوار به صورت زیر در نظر گرفتند

  دیوار بدون سربار.1

  .براي گوه گسیختگی به نتایج زیر رسیدند نوشتن معادالت تعادلو در این حالت با در نظر گیري پارامتر هاي زیر 

)6(  
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  caltabiano et.al (2011)دیوار بدون سربار در روش لرزه اي تعادل حدي . 4شکل 

)8(  

  

)9(  

  
  .قریبا میتوان از آن صرف نظر کرداین محققین نتیجه گرفتند که دراین حالت شتاب قائم تاثیر کمی بر شتاب تسلیم دارد و ت

  

  
  caltabiano et.al (2011)تاثیر زاویه اصطکاك خاکریز و خاك زیر پی دیوار بر شتاب بحرانی) a. (5شکل 

)b(تاثیر زاویه اصطکاك خاکریز بر زاویه گسیختگیcaltabiano et.al (2011)  

  دیوار در کنار سربار گسترده نامحدود.2

  
  caltabiano et.al (2011)دیوار در کنار سربار گسترده نامحدود شرایط لرزه اي تعادل حدي . 6شکل 

  .ر این حالت نیز با گرفتن تعادل نیروها به روابط زیر میرسیمد

)10(  
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)11(

  
  

)12(  

  
  .ود توسط این محققین ارائه شده استدر اشکال زیر نتایج بدست آمده در حالت سربار نامحد

  
  caltabiano et.al (2011)مقایسه بین زاویه گسیختگی و نسبت فاصله سربار به ارتفاع دیوار در حالت سربار نامحدود)a. (7شکل 

)b(مقایسه بین شتاب تسلیم و نسبت فاصله سربار به ارتفاع دیوار در حالت سربار نامحدودcaltabiano et.al (2011)  

دیوار در مجاورت سربار محدود.3

  
  caltabiano et.al (2011)دیوار در کنار سربار گسترده محدود شرایط لرزه اي تعادل حدي . 8شکل 

)13(  

  

)14(  

  
  .در اشکال زیر نتایجی از حالت سربار محدود در کنار دیوار حائل طره اي دیده میشود
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  .caltabiano et.al (2011)ف تغییرات زاویه گسیحتگی در برابر زاویه اصطکاك و سربار هاي مختل)a(.9شکل 

)b( مختلفتغییرات شتاب تسلیم در برابر زاویه اصطکاك و سربار هايcaltabiano et.al (2011)  

. با عرض محدود مورد مقایسه واقع شده استدر حالت سربار  Caltabiano et al.(2011)نتایج روش پیشنهادي و نتایج روش  10.در شکل

.همانطور که دیده میشود نتایج از تطابق خوبی برخوردار است

  
Caltabiano et al.(2011)در حالت سربار گسترده بین روش پیشنهادي و روش   ykمقایسه شتاب تسلیم .10شکل

  
11شکل   Caltabiano et al.(2011)بین روش پیشنهادي و روش   محدود در حالت سربار  ykمقایسه شتاب تسلیم .

.  در حالت سربار با عرض محدود مورد مقایسه واقع شده است Caltabiano et al.(2011)نتایج روش پیشنهادي و نتایج روش  11.در شکل

با توجه به  روش پیشنهادي با . متر است نتایج از تطابق خوبی برخوردار میباشد 3متر از همانطور که دیده میشود هنگامی که فاصله سربار از لبه دیوار ک

در حالت  .Caltabiano et alاما در روش.زیاد شدن فاصله سربار از لبه دیوار، گوه گسیختگی بزرگتر شده و ضریب شتاب تسلیم افزایش میبابد
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البته باید توجه کرد بزرگتر شدن گوه . به دیوار، گوه گسیختگی وضریب  شتاب تسلیم ثابت میماندسربار با عرض محدود با زیاد شدن فاصله سربار از ل

  . گسیختگی  با فاصله گرفتن سربار از لبه دیوار به واقعیت نزدیکتر میباشد

  

  نتیجه گیري

تغییر مکان ماندگار بیشتر از ایجاد فعال و همچنین  فشارافزایش دیوار حائل در طی زلزله را می توان در دو حالت گسیختگی سازه اي تحت خراب شدن 

آنالیز حدي و دقیق باید مقدار تغییر مکان دیوار با دقت باالیی براورد شود در این مقاله به روش تحلیلی  حد مجاز دانست بنابراین براي طراحی اقتصادي

با توجه به تطابق بهتر روش آنالیز  ولم پالستیسیته در چند دهه اخیر است روش آنالیز حدي مولود توسعه و پیشرفت ع. استمحاسبه شده جابجایی دیوار 

در این راستا مقایسه اي .رسد تر به نظر می استفاده از این روش مناسب)  Michalowski 2000([10]با شرایط کینماتیکی گسیختگی مکانیکیحدي

. ادي صورت گرفته است که نشان دهنده دقت باالتر روش آنالیز حدي استو روش پیشنه et.al (2011)caltabianoبین دو روش تعادل حدي 

ارائه در مجاورت سربار به روش آنالیز حدي دیوار هاي حائل طره اي و وزنی نگارنده فرموالسیون جدیدي در جهت محاسبه شتاب تسلیمبراین اساس

. کرده است
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