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 خالصه

 فضاهای زیرزمينی که در مناطق لرزه خيز مانند ایران به بهره برداری می 
ای را نيز تحمل کنند.  رسند عالوه بر بارهای استاتيکی  باید بارهای لرزه

های زیرزمينی  ها و سازه دهد که تحليل و طراحی تونل مطالعات گذشته نشان می

  ها بسته به نوع خاک، تونل در برابر زلزله از اهميت ویژه ای برخوردار است.
ای از  ارتفاع روباره، پاسخهای متفاوتی نسبت به نيروهای لرزه هندسه پوشش و

ای  به نيروهای لرزه لها یکی از عوامل موثر در پاسخ تون ند.ده خود نشان می

های روزمينی ارزیابی  رفتار غيرخطی پوشش تونل است که الزم است نظير سازه

افزار  گيری از نرمدر این مقاله با بهره مناسبی نسبت به آن صورت گيرد.

روی پوشش تونل و انجام آناليز استاتيکی غير خطی   ABAQUS 6-11-1المان محدود 

مقطع  برای تونلی با ها گيری از روابط موجود در تعيين ضریب رفتار سازهبهره و

ضریب رفتار پوشش تونل را  متری،  50و 20 ،5ارتفاع روباره  3نعلی شکل با 

سپس برای بررسی صحت این ضریب رفتار، زلزله سازگار با شرایط  آوریم.بدست می

 اصالح ای بين نيروهای شود و مقایسه می اعمالساختگاه به مدل خاک و سازه 

شده ناشی از اعمال ضریب رفتار در پوشش تونل در حالت استاتيکی خطی و 

نيروهای واقعی حاصل از اعمال شتابنگاشت زلزله در پوشش تونل در حالت 

 شود. روباره انجام می ارتفاع 3دیناميکی تاریخچه زمانی در

 
اره، تونل، ضریب رفتار، نوع خاک، اندرکنش خاک و ارتفاع روبکلمات کلیدي: 

 سازه

 

 

  مقدمه .1
 

ها طراحی وآناليز برمبنای نگرشی انجام  نظيرتونل درسازه های زیرزمينی 

آنها به  ای لرزه گيردکه مالک اصلی آن تغيير شکل سازه و زمين است زیرا پاسخمی

ز آنجائيکه آناليز دیناميکی ا .باشد می زمين بسيار حساس های تحميلیشکلتغيير

توان با استفاده  می      گير است،برای هر سازه ای وقت غيرخطی تاریخچه زمانی

تر، ضریب رفتار سازه را  سازی سادهازیک تحليل استاتيکی غيرخطی و با شرایط مدل

ها پيشنهاد با استفاده از روابطی که توسط محققين برای تعيين ضریب رفتار سازه

در  با اعمال این ضریب رفتار ،بدست آورد. سپس پاسخهای مختلف سازه است،شده 

، در خاک سازه در حين وقوع زلزله دیناميکی غيرخطیشرایط استاتيکی با پاسخهای 

 شود.مقایسه می متری،  50و 20، 5ارتفاع روباره  3مورد نظر با 

                                                 
 ، ایرانسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانادانشگاه آزاد زلزله،  دانشکده فنی و مهندسی  ، گروه مهندسیدانشجوی کارشناسی ارشد1

 ، ایرانهرانسالمی واحد علوم و تحقیقات تادانشگاه آزاد عضو هیئت علمی گروه مهندسی زلزله، دانشکده فنی و مهندسی 3و2
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هت بررسی در طول دهه های گذشته مطالعات زیادی از طرف محققان مختلف ج

رفتار لرزه ای تونلها صورت گرفته که نشان دهنده اهميت طراحی لرزه ای تونلها 

 باشد. می

Owen  وScholl  ای را در برابر تونل مستطيلی و دایره 127، [1] 1981در سال

قرار دادند و انواع خسارتهای مشاهده شده در این  های مختلف مورد بررسیزلزله

های پالستيک ب( گسترش زیر بيان نمودند: الف( خرابی مفصلها را به صورت تونل

در سال   Hashashترکهای طولی  ج( تشکيل مفصل پالستيک در باال و پایين دیواره.

به این نکته مهم اشاره کرد که سازه تونل باید از نظر  تحقيقاتشدر  ،[2] 2001

همچنين وی  د چک شود.شو پذیری و مقاومت برای وقتی که اثرات زلزله مطرح میشکل

 پذیری کافی در پوشش تونل هنگام زلزله، فاکتور که برای تامين شکل ذکرکرده است

از این رو مقدار  باشد. پذیری تامين شده برای تونل می کاهش نيرو، معادل  شکل

های زیرزمينی که توسط محيط عظيمی  ضریب رفتار )فاکتورکاهش نيرو( ، برای سازه

اند، بسته به نوع خاک، ارتفاع روباره، هندسه تونل، شدت و  ه شدهاز خاک محاصر

در این مقاله اثر  محتوای فرکانسی زلزله اعمال شده به ساختگاه متغيير است.

 گردد.های زیرزمينی بررسی میارتفاع روباره بر تعيين ضریب رفتار تونل

 

 

 ار تونلمراحل تعيين تغيير مکان هدف )نقطه عملکرد( و ضریب رفت .2

 

روابطی را برای محاسبه  [،3]1993درسال Wang برای تعيين نقطه عملکردتونل،

با در نظرگرفتن اندرکنش خاک و  شکل یليمستط یها در تونل تغييرمکان اعوجاجی

در این تحقيق ما با یک روش سعی و خطا و با استفاده از روش  ،سازه ارائه داد

Wang نقطه عملکرد تونل به شرح زیر ارائه خواهيم ، روش اصالح شده ای برای تعيين

 داد:

 در عمق تونل field-free γ کرنش ميدان آزاد الف( تعيين

C se

V s
fieldfree


                                                                                                                               (1)   

 که در این رابطه داریم:

seC  سرعت موج برشی موثر 

 sVتراز سرعت زمين درمحدوده بيشترین (PGVکه ))  برای خاک سخت با سرعت موج برشی

(
s

m
vs 750375 )( ( بدست می آید.1مقدارش از جدول )  نسبت  1)در جدول

PGA

PGV ده آم

 است(

 

[2]نسبت بیشترین سرعت زمین به بیشترین شتاب زمین در سطح خاک-1جدول  

Ratio of peak ground velocitycm/s 

To peak ground acceleration(g) 

 

 (km)فاصله از مرکز زلزله

Mw
 100-50 50-20 20-0 (خاک سخت )

6.5 94 102 109 

7.5 140 127 155 

8.5 180 188 193 

 

  field-free  γ تعيين تغيير مکان افقی راس به کف تونل با استفاده ازب(

fieldfreefieldfree H   .                                                                                                                            

                   (2)  

 باشد.می ارتفاع تونل، Hو تغيير شکل ميدان آزاد تونل field-freeΔ: که درآن

 

 (sKسازه تونل) یاعوجاج یسخت نييج( تع

تونل انجام  نگينیال یپوش آور را رو زيآنال ،ABAQUSبا استفاده از نرم افزار

در نظر گرفتن رفتار سازه  یخط ريغ لي. به دلشودیرسم م لپوش او یداده و منحن

اولين سختی در نظر گرفته شده همان  به سازه وارد شود. یبار ثقل دیابتدا با

شود. با توجه به آور تعيين میسختی االستيک است که از شيب بخش خطی منحنی پوش

و تعيين نيروی متناظر با این تغييرمکان در  6تغييرمکان تعيين شده از رابطه 

 شود.، سختی ثانویه پوشش تونل تعيين می3آور و با استفاده از رابطه وشمنحنی پ



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 




p
ks                                                                                                                                                                 

(3) 

 تونل به خاک( ینرم ایخاک به تونل  ی)سخت rFینرم بیضر نييتعد(

HK s

wGsFr
.

.
                                                                                                                                                          (4) 

 باشد. می عرض تونل، wمدول برشی خاک،  sG:که درآن

 

 ینرم بینسبت اعوجاج با استفاده از ضر نييه( تع

 




fieldfree

sRr
                                                                                                                                                  

(5) 
 اعمال اعوجاج واقعی به مدل سازهو( 

 
 

 fieldfreeRrs
.                                                                                                                                             (6) 

 
 با یک روش سعی و خطا با اصالح  سختيهای هر مرحله به سختی مورد نظر می

شيب قسمت  که ابتدا کنيم. بدین ترتيبرسيم و از آنجا نقطه عملکرد را تعيين می

با استفاده از روابط  و دهيم اوليه درروابط قرار می skرا به عنوان  خطی نمودار

دو مرحله  Rr تا ميکنیتکرار م ( 1لبار مطابق )شک n این الگوریتم را 6تا  3

 [4].با هم برابر شوند بایتقر یمتوال
 

 
 [5]نقطه عملکرد تونل نییتع یروش تکرار برا تمیالگور -1شکل 

 

آور و تعيين نقطه عملکرد سازه حال به تعيين پس از بدست آوردن منحنی پوش

 ریبه صورت ز (R) رويکاهش ن بیضر ATC – 19در  .پردازیم ضریب رفتار تونل می

 [6]شده است: شنهاديپ

   
 RRRRR Rs                                                                                                                                                 (7) 

sR ضریب اضافه مقاومت 

μR ضریب کاهش به علت شکل پذیری 

rR ضریب کاهش به علت نامعينی 

ζR ضریب کاهش به علت ميرایی 

 

sR  ضریب مقاومت وابسته به پریود است که برای لحاظ کردن مقاومت افزون سازه در

 ه زیر محاسبه می شود:که از رابط مقایسه با مقاومت طرح است

    

c
c

s

y

sR                                                                                                                                                           (8) 

 ش آور روی پوشش تونل بدست می آید. این ضریب با انجام آناليز پو
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μR محققين مختلف  .برای لحاظ کردن ظرفيت شکل پذیری سازه در محدوده غيرخطی است

اند، از مياان پذیری ارائه نموده  روابطی را برای تعيين ضریب کاهش به علت شکل

 ازمعتبرترین ،[7]روابط گسترش یافته توسط هال ونيومارک  ،هتحقيقات به عمل آمد

  مارک و هال  وين .روابط در زمينه می باشند

باه  شتابنگاشتهای مختلفحاصل از  یخطريو غ یخط  یفهايدر مطالعات خود براساس ط

  : دنديرس ریز روابط

 

  1sec,03.0   TR                                                                                                                                         (9) 

  12sec,5.012.0   TR                                                                                                                   (10) 

    sec,0.1TR                                                                                                                                       (11) 

 

این ضریب با انجام آناليز مودال روی پوشش تونل و تعيين فرکانس اول تونل 

 تعيين  شده می شود. 

 

گونه این را rRضریب  در تونل با توجه به مفهوم ضریب مربوط به نامعينی،

از آنجائيکه اطراف تونل منطقه وسيعی خاک یا سنگ قرارگرفته است  کنيم،توجيه می

می  به شدت معينای پس سيستم سازه اطراف تونل داریم، در نتيجه مهارشدگی زیادی

، در نظر  rR 1=ها  برای تونل در نتيجه ای بسيار خوبی دارد،و عملکرد لرزه شود

  .گرفته می شود

 

ζR، برای  باشد. مربوط به ميرایی سازه ای یا قطعات الحاقی به سازه می

در  باشد. می 1ζR=د، شو یدر نظر گرفته م %5برابر   یا سازه ییرايم هنگاميکه

 آورده شده است. UBC-97مقادیر این ضریب با توجه به آئين نامه  2جدول 

 

 (UBC,1997)میرایي  کاهش به علت ضریب -2جدول 

 % ضریب ميرایي
ζR 

UBC-94 

2 8/0 

5 1 

10 2/1 

15 - 

20 5/1 

 

 

 ت استاتيکیمشخصات تونل در حال .3

 

آور انجام می گيرد که فقط روی پوشش تونل آناليز پوشغيرخطی در تحليل استاتيکی 

پوشش تونل با  گردد.ضریب رفتار مطابق آنچه در قسمتهای قبلی بيان شد تعيين می

دو ردیف  ازی شده است.سمتر مدل1متر در  عمق  3/0با ضخامت  Solidالمان 

 .سازی شده استمدل Abaqus افزار نرم در Wireان با الم 20cmɸ@20آرماتورخمشی 

برای تعيين نقطه عملکرد تونل ومنحنی  ،1فرضيات لرزه ای استفاده شده از جدول 

 آمده است.  3پوش آور در جدول 
 

 فرضیات زلزله مورد بررسی در تحلیل استاتیکی -3جدول 

wM PGA (سطح زمينMCE) (فاصله گسل های لرزه ایKm) زلزله سطح عملکرد 

7 0.65g 25 ایمنی جانی 

 
 هندسه تونل نعلی شکل نشان داده شده است. 2در شکل 
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 شکل نعلیهندسه تونلی با مقطع  -2شکل 

 

از آنجائيکه برای تعيين منحنی پوش آور نيازمند یک  مدل غيرخطی برای 

از   ABAQUSدر نرم افزار  تعریف مشخصات غيرخطی بتنپوشش تونل هستيم ، برای 

استفاده شده است. مشخصات االستيک فوالد و بتن Concrete Damage Plasticity مدل رفتاری 

 آمده است. 4در جدول 

 

 مشخصات االستیک فوالد وبتن -4جدول 

جرم مخصوص ضریب پواسون







3m
kg مدول االستيسيته 2m

N تيکمشخصات االس 

0.2 2250 1010064.2  بتن 

0.3 7850 11101.2  فوالد 

 

 

 مشخصات تونل و خاک در حالت دیناميکی .4

 

شوند و تحت اثر در تحليل دیناميکی تاریخچه زمانی مجموعه خاک وسازه مدلسازی می

 مشخصات بتن و فوالد همانند  گيرند.یک رکورد زلزله قرار می

استفاده شده  5مدل موهرکلمب مطابق جدول  سازی خاک،در مدل حالت استاتيکی است. 

باشد، ضرایب خاک می جهت انجام آناليزهای خاک سازه نياز به ماتریس ميرایی است.

α  وβ مقادیر   6در جدول  کنيم.ماتریس ميرایی را مطابق روش رایلی محاسبه میα 

های مختلف محاسبه شده گاه برای ارتفاع روباره، برای خاک مورد مطالعه ساختβو 

  است.
 

 مشخصات خاک مطابق مدل رفتاری موهر کلمب -5جدول 

زاویه 

 اتساع
 ميرایی)درصد(

زاویه 

 اصطکاک
(m/s)seC 

ضریب 

 پواسون

مدول 

االستيسيته 2m
N 

جرم 

مخصوص







3m
kg 

1 5 30 450 0.3 1134000000 2000 
 

 ماتریس میرایی خاک برای ارتفاع روباره های مختلف βو  αمقادیر  -6جدول 

 

 

 

 
 

seed  مطابق  نمودارهایی را 1986درسال

مختلف ارائه داد که درصد ميرایی بر اساس کرنش برشی خاک  برای خاکهای  3شکل 

   [.8]باشدقابل محاسبه می

با توجه به نيمه بی نهایت بودن مدل واقعی، انرژی وارد شده به مدل 

روشهای مختلفی خارج شود )ميرایی هندسی(.  4مطابق شکل  بایستی از طریق مرزها 

از این روش ها، مرز ویسکوز است.  برای اعمال مرز جاذب انرژی وجود دارد. یکی

  در این روش المانهای ميراگر در مرزها قرار داده شده که ضریب این المانهای
 ميراگر به شکل رابطه زیر می باشد.

  α  β (mارتفاع روباره )

5 0.213 0.0112 

20 0.195 0.01476 

50 0.143 0.021 
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.

.uCF dd   

                                                                         

                                                       (12) 

AcC sed .                                                                         

                                                                         

                                          (13) 
 

سطح تحت پوشش هرکدام از المانهای ميراگر  A، ضریب المان ميراگر dCکه در آن 

 باشد.می

 

 
 مقادیر کرنش برشی خاک ساختگاه بر حسب درصد میرایی )برای خاکهای مختلف( -3شکل 

 

 
 رزهای جاذب انرژی در مدل المان محدود خاک وسازهنحوه اعمال م -4شکل 

 

خاک   interfaceدارد، های زیرزمينی خاک وجودباتوجه به اینکه اطراف سازه

هر سطح مشترک به صورت یک ضخامت مجازي  باید به نحو درستی تعریف شود. وسازه

بيان مي شود که یک ضخامت فرضي بوده،هر چقدر ضخامت مجازي باالتر باشد، 

ييرشکل االستيک بيشتري توليد مي شود. عموما فرض مي شود که المانهاي سطح تغ

مشترک تغييرشکل االستيک کوچکي دارند، در نتيجه ضخامت مجازي کوچکي باید داشته 

اصطکاک بين خاک و سازه از دو رفتار نرمال و برشی تشکيل شده است. روش  باشند.

اشد که در آن ضریب اصطکاک را با اصطکاکی تعریف شده در مدلها روش کلمب می ب

  .[9]در نظر می گيرد tan6/0تقریب خوبی برابر

با انجام آناليزهای همگرایی مش روی مدلهای المان محدود خاک و سازه ، 

 مشخصه های مش  7مطابق جدول  تعيين شده است.  مش بهينه 

ل برای المانهای خاک ، آرماتورها و تونل بندی مدل المان محدود خاک و تون

 تعيين شده است.

 

 مشخصه هاي  مش بندي مدل المان محدود خاک سازه - 7جدول 

  Element پارامتر



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

soil  Reinforcing bar tunnel 

Global size 1 0.1 0.1 

Technique Free - Structured 

Algorithm Medial axis - - 

Element family Plane strain Beam Plane strain 

Element library Explicit Explicit Explicit 

Geometric order linear linear linear 

Name mesh CPE4R B21 CPE4R 

 

سازی وزن خاک نيز باید دقت شود که وزن خاک به صورت یکنواخت به در مدل

تعریف گردد  5ابق شکل مطتونل وارد نشود، بلکه به صورت ميدان تنش ژئواستاتيک 

 تا نتایج به واقعيت نزدیک تر باشد.

 
 نحوه ایجاد تنشهای ژئواستاتیک در خاک -5شکل 

 

 20، 5های المان محدود تونل و خاک با ارتفاع روباره های مدل  8تا  6در شکل های

 نشان داده شده است.  متری،  50و

 

 
 متری سطح زمین 5عمق مدل المان محدود تونل و خاک در بخشی از  -6شکل 

 

 
 متری سطح زمین 20مدل المان محدود تونل و خاک در عمق بخشی از  -7شکل 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 
 متری سطح زمین 50مدل المان محدود تونل و خاک در عمق بخشی از  -8شکل 

 

در  Manjilزلزله شتاب و تاریخچه زمانی  8مشخصات زلزله مورد نظر در جدول 

شود که کته توجه داشت که چون در مدل ما فرض میباید به این ن آمده است. 9شکل 

شود به همين دليل مشخصات  ای در محيط خاک منتشر می زلزله در سنگ بستر لرزه

ای مقياس  زلزله سنگ بستر برای حالت خاک سخت تعيين شده و مقدار شتاب به گونه

زی با سا شود، تا شرایط مدل g65/0شده تا شتاب سطح زمين در مدل ما برابر 

 محاسبات استاتيکی یکسان شود. 

 

 Manjil مشخصات رکورد زلزله -8جدول 

 زلزله PGD(cm) PGV(cm/s) PGA(g) wM (kmفاصله گسل های لرزه ای )

31.05 18.91 43.78 0.51 7.3 Manjil 

 

 
 Manjilزلزله  شتاب تاریخچه زمانی -9شکل 

 

 آور و تعيين ضریب رفتار تونلرسم منحنی پوش .5

 

متر،  50و 20، 5ارتفاع روباره های با  پس از تعيين تغيير مکان هدف تونل در خاک

برای اینکه بتوان پارامترهای ضریب رفتار تونل را از این منحنی بدست آورد 

با استفاده  آل تقریب زد. یک منحنی چند خطی ایده آور را با بایستی منحنی پوش

آناليزهای انجام شده روی تونل در حالت و با FEMA-356 [10]از روش دستورالعمل 

آور تونل همراه با پارامترهایی ازضریب رفتار که از استاتيکی، منحنيهای پوش

آمده است. پارامترهای مختلف مربوط  10در شکل  شوند، طریق این منحنی محاسبه می

برای  آمده است. 9آل دو خطی در جدول  با منحنی ایده به محاسبه ضریب رفتار

آور به صورت سازی شد، نمودار پوشمتری سطح زمين مدل 50التی که تونل در عمق ح

شود در نتيجه در چنين تقریبا خطی است و سازه تونل وارد محدوده غيرخطی نمی

 .گرفته می شوددر نظر  1حالتی  مقدار ضریب رفتار برابر 

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 
آور تونل با ب( نمودار پوش -متر 5آور تونل با ارتفاع روباره نمودار پوشالف (  -10شکل

 متر 20ارتفاع روباره

 

 پارامترهای محاسبه ضریب رفتار  -9جدول

R μR ζR RR sR μ 

محل تشکيل 

اولين مفصل 

 (m,KN)خميری

مختصات نقطه 

 (m,KN)هدف

مختصات نقطه 

 (m,KN)تسليم

ارت

فاع 

روب

 اره

2.52 1.64 1 1 1.54 1.85 (0.019,18.7) (0.05,33.9) (0.027,36.7) 5 

2.28 1.36 1 1 1.68 1.42 (0.016,23.5) (0.037,36.5) (0.026,37.9) 20 

 

 

ضریب رفتار و دیناميکی غير  مقایسه نتایج تحليل استاتيکی اصالح شده با .6

 خطی

 
دردو حالت  پس از انجام تحليل دیناميکی غيرخطی مدلهای المان محدود خاک تونل

تونل در دو حالت  پوشش نيروی محوری و متر، لنگرخمشی 20و 5ارتفاع روباره

با یکدیگر مقایسه  غيرخطی و دیناميکی خطی اصالح شده با ضریب رفتار استاتيکی

 .شده استمشاهده 11و  10ول  اشده و نتایج در جد

 

 متر5با ارتفاع روباره  مقایسه پاسخهای دینامیکی و استاتیکی اصالح شده تونل -10جدول 

لنگرخمشی 

 (KN.mماکزیمم)

يروی محوری ن

 (KNماکزیمم)

124.6 212.1 
با ضریب   پاسخهای استاتيکی اصالح شده

 رفتار

145.4 297.5 
تاریخچه زمانی  پاسخهای دیناميکی

 Manjilزلزله 

28 40 
 خطای بين پاسخها)%(

 

 متر 20با ارتفاع روباره  مقایسه پاسخهای دینامیکی و استاتیکی اصالح شده تونل -11جدول 

لنگرخمشی 

 (KN.mاکزیمم)م

نيروی محوری 

 (KNماکزیمم)

169.5 253.5 
با ضریب   پاسخهای استاتيکی اصالح شده

 رفتار

175.5 385 
تاریخچه زمانی  پاسخهای دیناميکی

 Manjilزلزله 

4 52 
 خطای بين پاسخها)%(

 

 

 نتيجه گيری .7

ان با استناد به آناليزهای استاتيکی و دیناميکی انجام شده روی مدلهای الم

 محدود نتایج زیر قابل حصول است:



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

و  52/2متر به ترتيب  20و 5ضریب رفتارهای بدست آمده برای ارتفاع روباره  -1

تونل کاهش بدست آمد.می توان گفت با افزایش ارتفاع روباره ضریب رفتار 28/2

 50. با آناليزهایی که در این مقاله انجام شد هنگاميکه ارتفاع روباره یابدمی

شود و در چنين حالتی ضریب رفتار را د سازه تونل وارد محدوده غيرخطی نمیمترباش

 گيریم.  در نظر می 1برابر 

 یابد.نقطه عملکرد )تغيير مکان هدف( تونل با افزایش عمق روباره ، کاهش می -2

درحالت استاتيکی خطای بين نيروی محوری ماکزیمم ایجادشده در پوشش تونل  -3

 5در ارتفاع روباره رفتار و دیناميکی غيرخطی تاریخچه زمانی  اصالح شده باضریب

 % می باشد.52متر  20% و در ارتفاع روباره 40متر 

ماکزیمم ایجادشده در پوشش تونل درحالت استاتيکی اصالح  لنگرخمشیخطای بين  -4

متر  28شده باضریب رفتار و دیناميکی غيرخطی تاریخچه زمانی در ارتفاع روباره 

 % می باشد.4متر  20در ارتفاع روباره  و 40%

یک بخشی از خطای بين پاسخهای استاتيکی و دیناميکی ناشی از عدم قطعيت در  -5

بحث مهندسی زلزله است، بدین معنی که اگر تعداد رکوردهای مورد مطالعه سازگار 

 یابد.با ساختگاه بيشتر باشد، خطای بين پاسخ استاتيکی و دیناميکی کاهش می

اگر ضریب رفتار در پاسخهای استاتيکی خطی اعمال نشود، نيروهای به وجود  -6

ای تونل آمده بسيار محافظه کارانه بدست آمده و تخمين نادرستی از رفتار لرزه

 بيان می شود.

در نظر  5/3، ضریب رفتار را برای سازه های غير ساختمانی 2800در آیين نامه  -7

های مختلف بدست برای تونل با ارتفاع روباره ضریب رفتاری که ما گرفته است.

که تا حدودی با مقادیر پيشنهادی این آیين نامه سنخيت ، است 2 -5/2آوردیم بين 

 دارد.
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