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 خالصه

د، نشوایت خاک مدل مينهبيسطح محدودی از فضای نيمهدر آناليزها نوع این  اینکه و اندرکنش خاک و سازهمفاهيم  فرض با تحقيقدر این 

تر در ارتباط با تر و به دنبال آن به نتایج دقيقتوان به مدلي واقعيمي نهایت خاک هستند،با معرفي شرایط مرزی مناسب كه بيانگر خصوصيات بي

و  (SAP) ایافزار سازهنرمدر دو  )تونل(ای مشابه در ادامه نيز با مدلسازی و تحليل سيستم سازه یافت ورفتار سيستم خاک و سازه دست 

ليل و بررسي نتایج پرداخته شده و دو نرم افزار  را از لحاظ ضریب اطمينان در طراحي سازه های زیر زميني مورد به تح (PLAXIS)ژئوتکنیکی

 بررسي و مقایسه قرار مي گيرند .

 نرم افزار ژئوتکنیکی plaxis،   ازهنرم افزار س sapخاک و سازه ، سازه های زیر زمینی ، تونل ،  اندرکنشکلمات کلیدی:

  مقدمه .1
ها تنها قسمت ها و مدلسازیباشد. در بيشتر مواقع جهت سهولت در تحقيقو مصالح فوالدی سپر مي عامل مهم و تأثيرگذار در این تحقيق، خاک        

گيرند، در پالستيک كامل در نظر مي -بصورت االستيک شود و در مواردی دیگر دیده شده است كه رفتار مصالح رااالستيک مواد در نظر گرفته مي

تکنيکي، حالتي كه رفتار واقعي مصالح ژئوتکنيکي جدا از این دو حالت بوده و رفتاری االستوپالستيک دارد . در این تحقيق با توجه به مشخصات ژئو

با هندسه یکسان، تحت  ((PLAXISو ژئوتکنيکي (SAPای)زهافزار ساای و شرایط بارگذاری یکسان، مقطع تونل بصورت دو بعدی در دو نرمسازه

 .ی مي شود و عملکرد آن مورد ارزیابي قرار مي گيردساز مدلبارهای استاتيکي و دیناميکي 

  مدلسازی .2

 SAP ایافزار سازهنرم درمدلسازی مقطع تونل  2-1- 

 شده استاستفاده 1.41ورژن  SAP2000ای افزار سازه( از نرم1شکل )سازی مقطع نعل اسبي دوبعدی تونلي با ابعاد مشخص شده در برای مدل   

 اسبي مي باشد.  نعلمقطع تونل بصورت  شود.معادل و جایگزین ميبا فنر  محيط پيرامون تونل )مصالح سنگي(واكنش در آن كه 

                                                
 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی1
2

 عضو هیئت علمی و استاد یارگروه عمران 

mailto:Amirhesamcivil@gmail.com
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 مقطع نعل اسبی(سازی ): نمایش هندسه مدل 1شکل 

های زمين غالباً از جنس متری از سطح زمين قرار دارد و مطابق مطالعات ژئوتکنيکي صورت گرفته، الیه 63تونل مورد نظر در تحقيق فوق در عمق 

متر در نظر گرفته شده است و مشخصات الیه  63های باال به صورت تک الیه و با ضخامت های صورت گرفته، الیهباشد. با توجه به هماهنگيسنگ مي

 باشد:فوق به شرح زیر مي
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 Frameهای باشد. در مدلسازی فوق برای مقطع الینينگ از المانمدل كردن این مقطع شامل سه مرحله مدل كف، دیوار و قوس دایروی سقف مي

شود. با سانتيمتری تقسيم مي 03های كوچکتر با طول های دیوار، سقف و كف تونل به المانتر و نتایج بهتر، المانده شده است . جهت تحليل دقيقاستفا

 شود.ها وارد مياین كار فنرهای خطي با دقت بيشتری و در گره

 كنيم. ( تعریف مي1-1رابطه )سپس برای اختصاص دادن مقطع فوق به اعضای تونل، بتني با مشخصات      

(1-1) 
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شود. با توجه به اینکه از فنرهای خطي امون تونل استفاده ميبعد از مدل كردن مقطع سازه، از فنرهایي با سختي مشخص برای در نظر گرفتن سختي پير    

 باشد، برای محاسبه سختي فنر در حالت دو بعدی داریم:استفاده شده و مدل دو بعدی مي

   3 27.2         7.2 100 720    soil spring

kg kg
K K

cm cm
 

 : عبارتندازبارهای وارد شده بر تونل 

 ای تونل براساس وزن مخصوص بتنوزن سازه
3

( 2.4 )C

ton

m
  گردد.  كه توسط برنامه بطور خودكار لحاظ مي 

  متری موجود بر روی سقف تونل 63بار قائم ناشي از وزن سربار الیه سنگي به ضخامت 

  متری موجود بر روی سقف تونل 63بار افقي ناشي از وزن سربار الیه سنگي به ضخامت 

 اعمال مي بار دیناميکي قائم ناشي از تاثير انفجار كه بصورت پروژكشن( گرددImapct Load .) 
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  گردد. اعمال مي 3460بار دیناميکي افقي ناشي از تاثير انفجار كه بصورت پروژكشن و با ضریب 

های زیرزميني اگر اجرای تونل با تاخير مناسب انجام شود خاک واقع در باالی مجرا پس از جابجایي جزئي در اجرای مجاری زیرزميني مثل تونل       

 توان به كمک تئوریهای تونل در آبرفت بدست آورد. در این حالت داریم: حال تعادل رسيده و فشار وارد بر مجرا را ميبه 
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tW  تونل  طولبار وارد بر واحد
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 زاویه اصطكاک داخلی خاک 

'  ضریب اصطكاک بین مصالح خاکریز و جدار ترانشه                                                                                       '' tan  

H )ارتفاع خاکریز در باالی تاج تونل )متر 

tB ( عرض تونل)متر 

 وزن مخصوص مرطوب خاک باالی تونل
3m

KN
 

c  چسبندگی خاک باالی تونل
2m

KN 

يار گردد. در این معادل صفر اخت  cزدگي یا ترک و یا باال آمدن سطح آب و اشباع خاک مقدار  توجه: در صورت وجود اثرهای فصلي مثل یخ

 است با:تحقيق با توجه به عدم دسترسي به مطالعات ژئوتکنيک و نحوه توزیع سربار استاتيکي روی تاج تونل، مقدار بار عمودی و افقي سربار برابر 
2
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v

h
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RL ton m 
تواند باعث ایجاد فشار بر روی مقطع تونل  نظير ترافيک شهری ميها، تاثير بارهای سطحي عالوه بر فشار ناشي از وزن خاكریز در روی تاج تونل        

 گردد. براساس تجربه، ماستون رابطه زیر را برای فشار ناشي از بار زنده برروی مجاری پيشنهاد نمود:

( )l c l tW I C P B 

lW بار متوسط بر واحد طول مجرا بعلت بار سطحی متمرکز
m

KN 

cI  توصیه شده است. 2تا  5/1ضریب ضربه، در صورت روسازی نشدن روی مجرا مقدار آن بین 

P  وزن بار متمرکزKN. 

lC  2ضریب توزیع بار طبق نظریه بوسینسك
1

m
03.0lC باشد. می 

متری از اثر سربارهای ترافيکي صرف نظر شده است. بار دیناميکي  63قابل توجه است كه در تحقيق فوق به دليل مدفون بودن تاج تونل در عمق     

 شده است.                     ( در نظر گرفته Imapct Loadای )اعمال شده بر سازه تونل مدلسازی شده از نوع بارهای دیناميکي ضربه

ای صورت گرفته بصورت دوبعدی بوده و تحليل غيرخطي بر روی تركيب كردن برنامه به نتایج مدلسازی دسترسي پيدا خواهيم .آناليز سازه RUNبا  

( ۱ستاتيکي انجام گرفته است. در شکل )باری كه از مجموع بارهای استاتيکي در مرحله اول و سپس اعمال بار دیناميکي بعد از تکميل شدن بارهای ا

 گردد.برابر مشاهده مي ۱33مقطع تغييرشکل یافته تونل در تركيب بار نهایي با مقياس 
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مودال،  های چند مود ابتدایي استفاده گردد. از اینرو با انجام آناليزبرای انجام تحليل غيرخطي الزم بود آناليز مودال صورت گرفته و از فركانس  

 ( در تحليل غيرخطي دیناميکي استفاده گردید..-0های حاصل مطابق جدول )فركانس

 : مشخصات آنالیز مودال4-5 جدول

Case 
Specify 
Type 

Mass 
Coeff 

Stiff 
Coeff 

Frequency1 Damping1 Frequency2 Damping2 

Text Text 1/Sec Sec Cyc/sec Unitless Cyc/sec Unitless 

Imact Load Frequency 6.7752 0.000364 19.26 0.05 24.5 0.05 

 

  در  لنگرحداكثرSAPباشدتن مي 44متناظر  برشیتن بر متر و با مقدار  65..دهد و  مقدار آن حدوداً در پای دیوارها رخ مي . 

 PLAXIS افزار ژئوتکنیکینرم درمدلسازی مقطع تونل  - 2-2

  PLAXIS v8.2افزار  نرمز بعدی با استفاده امتری از زمين قرار دارد بصورت دو 63تونلي كه در عمق در مطالعه حاضر، مقطعي نعل اسبي از 

 مورد تحليل دیناميکي قرار گرفته است.

 ،SAPای های قبل است و تفاوت این دو تحليل در این است كه در نرم افزار سازهای صورت گرفته در بخشتحليل حاضر در ادامه تحليل سازه

(، خاک PLAXISهای خاكي )افزار تخصصي تحليلضور و مقاومت خاک اطراف تونل به صورت فنرهایي خطي در نظر گرفته شده بود ولي در نرمح

 گردد.اطراف به صورت مستقيم بر سازه تونل اثر داده شده است. در ادامه مراحل مدلسازی تشریح مي

های تنش منعکس خواهند ز محدوده بارگذاری در نظر گرفته شود، زیرا در غير اینصورت موجی دورتر اساز مدلبرای محاسبات بهتر است مرزهای 

باشد. با این حال قرارگيری مرزها در فاصله دور به المانهای اضافي زیادتر منجر شده و نياز به زمان شد و امکان تحریف در نتایج محاسبه شده مي

وت گرفته در تحقيق فوق، مدل دو بعدی و بصورت كرنش مسطح در نظر گرفته شده است. عرض مقطع محاسباتي و حافظه بيشتر دارد. در مدلسازی ص

 ( نمایي از هندسه مدل ارائه شده است.0باشد. در شکل )متر مي 63باشد، همچنين فاصله تاج تونل تا سطح زمين متر مي ۳متر و ارتفاع آن  13تونل 

 
 

 : هندسه مدل 3شکل 

های االستوپالستيک در نظر گرفته شده است. متاسفانه اغلب ی، مدلساز مدلكرنش مصالح مورد استفاده در -زی رفتار غيرخطي تنشساجهت شبيه      

كنند، ها را توصيف ميي رفتار خاکبه خوبشوندگي كولمب و سختر های رفتاری موههای پيشرفته به پارامترهای زیادی نيازمند است. مدلمدل

 Hardeningشوندگي )شود. در این تحقيق از مدل سختهای ژئوتکنيک حاصل ميهای فوق به راحتي از نتایج آزمایشگاهومتي مدلپارامترهای مقا

Soil Modelهای اصلي ثابت نيست و شونده، سطح تسليم در فضای تنششده است. در مدل پالستيسيته سختشود كه پارامترهای استفاده( استفاده مي

باشد ها، هم نرم و هم سفت ميسازی رفتار انواع خاکشونده یک مدل پيشرفته برای مدلیابد. مدل خاک سختالستيک گسترش ميكرنش پ به علت
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(Schanz, 1998مدل سخت .)( شوندگي مدل پيشرفته هيپربوليکDuncan & Chang, 1970مي ) باشد كه در آن بجای تئوری االستيسيته از

 باشد. ( دارا ميYield Capت و اتساع خاک در آن نقش دارد و كالهک سطح تسليم )پالستيسيته استفاده شده اس

نشان داده شده بود. Rf = qf/qaكرنش در بارگذاری اوليه و -ارتباط هيپربوليک تنش (.شکل)در 
 

ref

50 E مدول سختي مرجع مطابق با تنش

refاز E50باشد و سپس مي Prefمحصوركننده مرجع 

50E آید. بدست ميE50  مدول سختي وابسته به تنش همه جانبه برای بارگذاری اوليه است. به همين

refمنوال

50E  نيزEoed دهد. برای مسير تنش باربرداری و بارگذاری مجدد نيز ارتباطرا بدست ميref

urE باEur ( ( ۱-0وجود دارد )روابط فوق در رابطه

 خاک و الینينگ ارائه شده است. ( مشخصات الیه6-0( و )0-0خالصه شده است(. در جداول )

(0-۱ )                                       
m

ref ref ref 3
50 ur oed 50 ur oed ref

ccos sin
E ,E ,E (E ,E ,E )

ccos P sin

   
  

   

 

 CD (Plaxis Manual.)کرنش در بارگذاری اولیه برای سه محوری -: ارتباط هیپربولیک تنش 4شکل 

 هاهای مختلف در مدلسازی: مشخصات الیه5 -5جدول 

Hardening Soil الیه خاک 

Type Drained 

unsat [kN/m³] ۱.433 

sat [kN/m³] ۱0433 

einit [-] 3403 

emax [-] ۳۳۳433 

E50
ref [kN/m²] 1300333433 

Eoed
ref [kN/m²] ۳393694۳9 

cref [kN/m²] 0033433 

 ]°[ 00433 

 ]°[ 9433 

Eur
ref [kN/m²] 010۳333433 

ur
(nu) [-] 34۱33 

p
ref [kN/m²] 133433 

Rf [-] 34۳3 

Rinter [-] 1433 

Interface 
permeability Neutral 
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 : مشخصات الینینگ تونل در مدلسازی. -5جدول 

Identification 
EA EI w  Mp Np 

[kN/m] [kNm²/m] [kN/m/m] [-] [kNm/m] [kN/m] 

Lining 1.05E7 2.1873E5 12.00 0.20 1E15 1E15 

 

-افزار سازههای سازه تونل در نرمها كه مشابه با رفتار و تغيير شکلتغيير شکل و تغيير مکانتوان چنين بيان داشت: با توجه به نوع از نتایج خروجي مي

 باشد، مدلسازی و بارگذاری به درستي انجام گرفته است.مي SAPای 

تن بر  44ر آن حدوداً افزار سازه رخ داده است و مقدادر موقعيتي مشابه با نرم ممان خمشی حداکثر، مقدار PLAXISدر نرم افزار ژئوتکنيکي 

درصد بزرگتر است. در  23حدود  PLAXISافزار گردد كه مقدار بدست آمده در نرممتر است. با توجه به مقادیر بدست آمده از نتایج مشاهده مي

 .باشدرخوردار ميكمتری ب ضریب اطمیناناز  ) (SAPافزار سازهتوان گفت در این پروژه با توجه به بارگذاری فرضي، خروجي نرمنتيجه مي

                                                                                                                                گیرینتیجه  .3

ای و افزار سازهدو نرم ای و شرایط بارگذاری یکسان، مقطع تونل بصورت دو بعدی دردر این تحقيق با توجه به مشخصات ژئوتکنيکي، سازه

افزار ی شد و عملکرد آن مورد ارزیابي قرار گرفت. قابل توجه است در نرمساز مدلژئوتکنيکي با هندسه یکسان، تحت بارهای استاتيکي و دیناميکي 

PLAXIS  افزار سازه این بار در صورتيکه در نرمگردد. افزار بر تاج و دیواره تونل اعمال ميبار الیه خاک با توجه به مشخصات داده شده، توسط نرم

باشد و افزار یکسان ميدهد رفتار مقطع تونل در هر دو نرمگردد. همانطور كه نتایج نشان ميهای سازه تونل اعمال ميبصورت دستي محاسبه و بر المان

 دهد.حداكثر خمش در محل اتصال دیوار به كف رخ مي

 44 ژئوتکنیکیافزار باشد و این مقدار در نرمتن بر متر مي ../5 سازهافزار در نرم ممان حداکثرردد كه گهمچنين از مقادیر حاصله مشاهده مي

اندرکنش گردد كه در بعضي مواقع مثل پروژه حاضر، طراحي سازه بدون در نظر گرفتن تن بر متر است. با توجه به مقادیر بدست آمده مشاهده مي

های با اهميت باال و مدفون در زمين، گردد برای سازهبرداری بوجود آورد. از اینرو توصيه ميدر زمان بهره ممکن است مشکالتي را خاک و سازه

 بحث اندركنش در نظر گرفته شود و نتایج آن لحاظ گردد.

 
 ای و ژئوتکنیکی: مقایسه خروجی دو نرم افزار سازه32-3شکل 

 مراجع  .4
 تهران. دانشگاه نجم، انتشاراتپ چاپ ،.109زلزله،  مهندسي اصول خ، برگي، -1

ها، اولين سازه دیناميکي درتحليل خاک وسازه اندركنش نمودن ، لحاظ1090اميری، ج.،  بستي، ع.، صمدیان، ب. و واثقي چوب زادهجانعلي -2

 كنگره ملي مهندسي عمران، تهران.

 .ي خواجه نصيرالدین طوسي، مباني نظریه خميری در خاک، چاپ اول، چاپخانه دانشگاه صنعت103۳ .صدرنژاد، ا -3

 كارشناسي نامه پایان بلند، هایسازه غيرخطي پاسخ بر سازه -خاک -سازه اندركنش اثر مطالعه ،1091الهي، ف.،  تبریزی، ع.، و ناطقي رضایي -4

 زلزله، تهران، ایران. مهندسي شناسي زلزله پژوهشگاه زلزله، مهندسي ارشد
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نرم، اولين كنگره ملي مهندسي  هایخاک روی بر سازه طراحي نيروهای بر سازه -خاک اندركنش ثير، تا1090خواه، ح.، قناد، م. ع. و جهان -5

 عمران، تهران.

 زلزله. مهندسي و شناسيزلزله المللي بين پژوهشگاه تهران ای،لرزه ژئوتکنيک ، مهندسي1091پور، ب.، عارف و م. ميرحسيني، -6

اولين كنگره ملي  بلند، هایسازه غيرخطي پاسخ بر سازه -خاک -سازه اندركنش اثر مطالعه ،1090تبریزی، ع.،  الهي، ف. و رضایي ناطقي -7

 مهندسي عمران، تهران، ایران.
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