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باشد و باید عوامل تاثیر گذار در  مباحث اساسی در مهندسی زلزله میجمله بررسی عملکرد سازه تحت بار زلزله از 

 اندرکنش خاك و سازه یکی از عوامل تاثیر گذار در عملکرد سازه، تاثیر. سازه شناسایی و ارزیابی شوند عملکرد

 .اي سازه شود تواند بسته به مشخصه خاك و خواص سازه موجب افزایش و یا کاهش پاسخ لرزه باشد که می می

هاي طراحی  هاي عددي ارائه شده براي ارزیابی تاثیر اندرکنش خاك و سازه به لحاظ اقتصادي در تمامی پروژه روش

اي براي لحاظ کردن تاثیر اندرکنش  هاي ساده ورالعملهاي طراحی، دست نامه درحالیکه در آیین باشد ینم قابل استفاده

 2800استاندارد  4 شیرایو 5 وستیدر پ پیشنهادي  روشتاثیر  در این پژوهش، .خاك و سازه پیشنهاد شده است

ابتدا براي این منظور . گیرد مورد ارزیابی قرار می ها در طراحی سازه اندرکنش خاك و سازهبراي در نظر گرفتن 

تحلیل و  با اعمال تاثیر اندرکنش خاك و سازه 2800هاي مختلفی با استفاده از روش پیشنهادي در استاندارد  سازه

نتایج نشان  .شود و سپس نتایج با حالتی که تاثیر اندرکنش در نظر گرفته نشده است، مقایسه می شوند طراحی می

ي اعمال اندرکنش خاك و سازه با استفاده از  نتیجه زي، درطبقه فل 22و 12، 6هاي مورد مطالعه  سازه دهند که در می

 و همچنین شدهتناوب اصلی سازه حاصل   ي در مقدار دوره يزیناچ شیافزا ،2800روش پیشنهادي در استاندارد 

در نتیجه  طبقه بررسی شده در این پژوهش، 12به عنوان مثال در سازه  .نیز تغییري نداشته استمیرایی موثر سازه 

درصدي در دوره تناوب اصلی سازه و  3و  1، افزایش yو  xاعمال تاثیر اندرکنش خاك و سازه به ترتیب در جهت 

استاندارد  4بنابراین روش پیشنهادي در ویرایش  .درصدي در برش پایه سازه حاصل شده است 13/1و  5/0کاهش 

در مقدار نیروي  قابل توجهی تاثیر هاي مورد مطالعه زهتاثیر اندرکنش خاك و سازه در سابراي لحاظ کردن  2800
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  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1- 1

باشند که  اي گسترده و وسیعی با توجه به توسعه شهرها در حال طراحی و اجرا می هاي سازه پروژه

وقوع زلزله در چنین  مدر هنگا. شوند می ها باید در شرایط نامطلوب ژئوتکنیکی اجرا  بعضی از این پروژه

به طور قابل توجهی  را اي هاي سازه باشد و رفتار سیستم شرایطی، اندرکنش خاك و سازه حائز اهمیت می

این امر باعث شده است که موضوع اندرکنش خاك و سازه در چند دهه اخیر . دهد تحت تاثیر قرار می

  .یردمورد توجه طراحان سازه و پژوهشگران قرار بگ

عوامل مؤثر بر آن  دیکه با باشد یسازه م کینامیسازه تحت بار زلزله از مسائل مهم د عملکرد نییتع 

 باشد و در حالت کلی سازه با خاك اطراف خود در حال بر هم کنش می .شوند یو بررس ییشناسا

البته در  .بگذارد ریتاثبر عملکرد سازه  تواند یکه م باشد یم یاندرکنش خاك و سازه از جمله عوامل

هاي متکی بر زمین صلب، حرکت پایه سازه در اثر زلزله تقریبا برابر همان حرکت آزاد زمین  سازه

ها متکی بر خاك  باشد درحالیکه در سازه باشد و تاثیر اندرکنش در این حالت قابل توجه نمی می

ثیر اندرکنش خاك و سازه در و تارکت میدان آزاد اختالف دارد پذیر، حرکت پی معموال با ح انعطاف

گیرد،  پذیر قرار می همچنین هنگامی که سازه بر روي خاك انعطاف .باشد عملکرد سازه قابل توجه می

ممکن است که یک قسمت اساسی از انرژي ارتعاشی به وسیله تشعشع امواج و نیز به وسیله عمل 

  .هیسترزیس در خاك مستهلک شود

ي  اندرکنش خاك و سازه ارائه شده است که بیشتر جنبه هاي مختلفی به منظور تحلیل روش

اگر . باشد یمنظم م يها سازه لیتحل يساده برا یمعادل، روش کیاستات لیروش تحل .تحقیقاتی دارند

اك و سازه مورد توجه روش اعمال نمود، اندرکنش خ نیاندرکنش خاك و سازه را در ا ریبتوان تاث
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 .درکنش خاك و سازه لحاظ خواهد شدان ریها تاث سازه یقرار خواهد گرفت و در طراح طراحان سازه

هاي طراحی سازه براي لحاظ نمودن تاثیر اندرکنش خاك و سازه  نامه اي در آیین هاي ساده دستورالعمل

و  یبررس به منظور روشی 2800استاندارد  4 شیرایو 5 وستیدر پ به عنوان مثال. پیشنهاد شده است

 یبررس ها سازه یروابط در در طراح نیا ریتاث که ارائه شده اندرکنش خاك و سازه لحاظ نمودن تاثیر

در  اندرکنش خاك و سازه تاثیر، به منظور ارزیابی روابط پیشنهادي پژوهش نیدر ا بنابراین .است نشده

ده و تاثیر استفاده از این ارزیابی ش 2800با استفاده از روش پیشنهادي در استاندارد  مختلف يها سازه

بودن  يداندرکنش خاك و سازه به لحاظ اقتصا ریتاث تیدر نها .شود ها بررسی می روش در طراحی سازه

  .خواهد شد یبررس

  

  اهداف پژوهش - 2- 1

اندرکنش  براي لحاظ نمودن 2800روش پیشنهادي در استاندارد  یپژوهش، بررس نیهدف از ا

. مورد ارزیابی قرار گیرد مختلف يها سازه استفاده از این روش در طراحی ریتاثتا  باشد یخاك و سازه م

  .شود یم یبودن بررس ياندرکنش خاك و سازه به لحاظ اقتصاد ریتاث تینهادر 

  

  نامه ساختار پایان - 3- 1

نامه معرفی  در فصل اول کلیات پژوهش و ساختار پایان. باشد نامه متشکل از چهار فصل می این پایان

هاي پیشنهادي براي تحلیل دینامیکی اندرکنش خاك و سازه و همچنین  روش در فصل دوم. است شده

  .شود سازي خاك معرفی می هاي ارائه شده براي مدل  مدل



٤ 
 

ي تحقیقاتی  موارد اشاره شده در فصل دوم براي بررسی تاثیر اندرکنش خاك و سازه بیشتر جنبه

هاي ساده مهندسی که براي لحاظ کردن اندرکنش خاك و  ملدرحالیکه در فصل سوم دستورالع ،دارند

  .شوند معرفی میاند،  پیشنهاد شده 2800هاي طراحی مثل استاندارد  نامه سازه در آیین

هاي مختلف با استفاده از  در فصل چهارم تاثیر لحاظ نمودن اندرکنش خاك و سازه در طراحی سازه

  .گیرد یابی قرار میمورد ارز 2800روش پیشنهادي در استاندارد 

 به منظورشود و پیشنهاداتی  بندي نتایج حاصل از این پژوهش پرداخته می به جمع پنجمدر فصل 

  .شدخواهد  ارائه ادامه این پژوهش
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   مقدمه - 1- 2

و اندرکنش خاك و سازه از  باشد یسازه با خاك اطراف خود در حال بر هم کنش م یدر حالت کل

باشد و در بنابراین آنالیز سازه به تنهایی مجاز نمی .باشد تاثیرگذار در عملکرد سازه می جمله عوامل

باید اثر خاك در  شودکه بارگذاري به خاك اطراف سازه وارد می مثل بارگذاري زلزله بسیاري از حاالت

هاي مهندسی خاك و سازه با ایمن سازي بسیاري از پروژهاي که اندرکنش لرزه از آنجا .نظر گرفته شود

درجهت مقاومت در برابر زلزله ارتباط تنگاتنگ دارد، این اندرکنش یک ) ايهاي هستهمانند نیروگاه(

  .موضوع بسیار مهم در مهندسی زلزله تلقی شده است

  

  سازه مفهوم اندرکنش دینامیکی خاك و - 2-2

اي که روي سنگ بنا شده را با همان زه، پاسخ دینامیکی سازهبراي بیان اهمیت اندرکنش خاك و سا

به صورت کیفی  در این بخش مفهوم اندرکنش. شود میسازه در حالتی که روي خاك بنا شده مقایسه 

در ) هاي اطرافشامل پایه و دیواره(یکسان با بستر صلب  ̎دو سازه به صورت کامال. شودبررسی می

از آنجا که فاصله بین دو . الیه خاك در باالي سنگ قرار گرفته است. نشان داده شده است )1-2( شکل

نقطه . رسد، یکسان استمیض کرد موجی که از کانون زلزله به دو سازه سازه کم است، می توان فر

به دیدگاه عملی حرکت در سراسر سنگ  از یک. انتخاب شده است) Aنقطه (کنترل در سطح آزاد سنگ 

  .(Wolf, 1985) خواهد بود Aبا نقطه  یکسان Bنوان مثال در نقطه ع

به بستر سازه  مستقیما حرکت افقی در بستر سنگ، هنگامی که سازه روي سنگ قرار داشته باشد

از آنجا که سنگ . شوددر حین زلزله، یک لنگر واژگونی و یک برش عرضی در بستر ایجاد می. وارد شود
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بنابراین . کندهیچ تغییر شکل اضافی را در بستر ایجاد نمی برش و لنگر، این باشد میبسیار سخت 

  .با جابجایی نقطه کنترل برابر استهاي افقی بستر جابجایی

 

 خاك و سنگ يرو مستقر سازه :1- 2شکل 

  

 موجب لنگر واژگونی و برش عرضی در بستر، شود هنگامی که سازه روي خاك در نظر گرفته می

متفاوت با حرکت بستر  حرکت بستربنابراین دراین حالت . شود می را در بستر یشکل اضاف رییتغایجاد 

در پاسخ دینامیکی خواهد بود که این تفاوت در حرکت بستر،  ،در حالتی که سازه روي سنگ قرار دارد

  .سازه تاثیر قابل توجهی دارد

 ,Aviles & Perez-Rocha)افزایش میرایی سیستم  لحاظ نمودن اندرکنش خاك و سازه موجب

دهند  ها نشان می نتایج پژوهش .شود می (Stewart et al., 2003)و افزایش دوره تناوب موثر سازه  (1996

د که بستگی به تواند باعث افزایش یا کاهش پاسخ سازه شو که لحاظ کردن اندرکنش خاك و سازه می

دهد که در نظر  ها نشان می نتایج برخی از پژوهش .(Jennings & Bielak, 1973)مشخصات سیستم دارد 

 با .(Farghaly & Ahmed, 2013)است   گرفتن اندرکنش خاك و سازه باعث بدتر شدن رفتار سازه شده

توان نتیجه گرفت تاثیر لحاظ  ، می)2- 2( طراحی نشان داده شده در شکل توجه به این موضوع و طیف

خواهد  بستگی ي تناوب اصلی سازه دورهبه مقدار رش پایه سازه کردن اندرکنش خاك و سازه در مقدار ب

شود، در صورتی که دوره تناوب سازه پایین باشد و در قسمت صعودي  همانطور که مشاهده می. داشت
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طیف طراحی قرار داشته باشد، غالبا ممکن است که با لحاظ کردن اندرکنش خاك و سازه مقدار برش 

یابد زیرا تاثیر افزایش برش پایه ناشی از افزایش دوره تناوب به مراتب بیشتر از کاهش برش  افزایشپایه 

ي  اي با این دوره باشد که کمتر سازه البته ذکر این نکته ضروري می. باشد پایه ناشی از افزایش میرایی می

حال حاضر طراحی هایی که در  شوند و اغلب سازه ساخته می و تناوب و تعداد طبقات پایین طراحی

توان  می )2- 2( همچنین با توجه به شکل. باشند ي تناوب بیشتر از این ناحیه می شوند داراي دوره می

نتیجه گرفت که اگر دوره تناوب سازه زیاد باشد، هم تاثیر افزایش دوره تناوب سازه و هم تاثیر افزایش 

  .میرایی موجب کاهش برش پایه سازه خواهد شد

                  

  

  تاثیر لحاظ کردن اندرکنش خاك و سازه با توجه به طیف طراحی :2- 2شکل 

تاثیر پارامترهاي مختلف در زمان تناوب موثر سازه با در نظر گرفتن اندرکنش خاك و سازه توسط 

در این مطالعات پارامترهاي  .(Bielak, 1975; Veletsos & Nair, 1975)است  محققانی بررسی شده

ي تناوب سازه با در نظر گرفتن اندرکنش خاك و سازه ارائه شده و تاثیر این  بدون بعد تاثیرگذار در دوره
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به عنوان مثال با افزایش نسبت ارتفاع سازه به عرض پی، افزایش دوره تناوب . است ها بررسی شده پارامتر

  .ازه، افزایش خواهد یافتسازه در اثر لحاظ کردن اندرکنش خاك و س

عالوه بر دوره تناوب لحاظ کردن اندرکنش خاك و سازه میرایی سیستم را نیز تحت تاثیر قرار  

لحاظ کردن اندرکنش خاك و سازه باعث افزایش میرایی  .(Bielak, 1976; Givens, 2013) دهد می

زیس خاك و میرایی امواج زلزله شود که این افزایش میرایی ناشی از دو عامل میرایی هیستر سیستم می

توان میرایی کل سیستم را به دو میرایی سازه و پی  در اثر لحاظ کردن اندرکنش خاك و سازه می. باشد می

تقسیم کرد که میرایی سازه در اثر لحاظ کردن اندرکنش خاك وسازه با ضریبی که بستگی به مشخصات 

. باعث افزایش میرایی کل سیستم خواهد شدیابد ولی میرایی پی  خاك و سازه دارد، کاهش می

  .(Stewart et al., 1999) باشد درصد می 25اند که میرایی پی بین صفر تا  نشان داده هاي پیشین پژوهش

هایی نیز براي بررسی اندرکنش خاك و سازه با در نظر گرفتن روانگرایی خاك انجام  پژوهش 

ها نشان  نتایج این پژوهش. (Popescu et al., 2006; Madabhushi & Schofield, 1993) است شده

هاي سازه  یابد و دامنه پاسخ ي حرکت زمین فرکانس طبیعی سیستم کاهش می دهد که با افزایش دامنه می

  .یابد نیز به علت افزایش میرایی کاهش می

کردند که  ، تاثیر اندرکنش خاك و سازه را در مودهاي باال را بررسی)1390( عماد قدرتی و همکاران 

ي تناوب مودهاي باالتر سازه  دهد اندرکنش خاك و سازه تاثیر کمی در دوره نتایج این بررسی نشان می

  .دارد

هاي  ، تاثیر اندرکنش خاك و سازه را در پاسخ سازه)1383( فریبرز ناطق الهی و علی رضایی تبریزي

  .بلند بررسی کردند

Li و همکاران 
هاي بلند، برج  اندرکنش خاك و سازه بر روي سازهبراي بررسی تاثیر  (2014)

دهد با در نظر گرفتن اندرکنش خاك  شانگهاي را مورد مطالعه قرار دادند که نتایج این پژوهش نشان می

  .یابد یابد و رفتار سازه بهبود می ي تناوب این سازه به طور قابل توجهی افزایش می و سازه دوره
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  سازهتحلیل اندرکنش خاك و هاي روش - 2-3

نامحدود است که به صورت  مهین طیمح کیخاك  ،نشان داده شده )3-2(همانطورکه در شکل 

 از سازه وخاك محدود و نامحدود توسط مرز مشترك خاك . شود یحوزه نامحدود در نظر گرفته م

 رود یم انتظارکه  ییدور از سازه، جا یبه اندازه کاف اي در فاصله یمرز مصنوع. شوند یجدا م گریکدی

بسته به دقت . شود یم فیآن تعر يمناسب بر رو يمرز طیو شرا یپاسخ حوزه مستهلک شود، معرف

  .شود فیبه سازه تعر تر کینزد ایدورتر و  تواند یمرز م نیا ز،یآنال

 

   سازه و خاك اندرکنش مسئله محیط خاك در :3- 2شکل 

  

اسخ براي آنالیز پ. تواند تحت بارهاي دینامیکی و استاتیکی قرار بگیردسیستم خاك و سازه می

تواند در یک فاصله به اندازه کافی دور از سازه، یک مرز مصنوعی میسازه تحت بارگذاري استاتیکی 

این کار به یک محیط محدود براي . رود پاسخ حوزه مستهلک شود، معرفی شودجایی که انتظار می
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افزارهاي المان محدود  با توسعه و پیشرفت نرم .تواند مانند سازه مدل شودکه می شودخاك منجر می

تواند مورد اما در حالت بارگذاري دینامیکی این روش نمی .توان به راحتی مسئله محدود را آنالیز کردمی

انتشار امواج  استفاده قرار بگیرد، چون مرزهاي مصنوعی به جاي اینکه اجازه دهند امواج دریافتی از منبع

و این ) دهندبرگشت می(کنند نهایت عبور کنند، آنها را به سمت سازه و خاك منعکس میبه سمت بی

در صورتی که خاك نامحدود . گذاردانعکاس بر روي رفتار و واکنش سیستم خاك و سازه تأثیر می

سازه، خاك به دو  ورکنش خاك بنابراین براي آنالیز این اند .را بازي کند 1بایستی نقش یک مکنده انرژي

نامحدود منظم که  كتواند رفتار غیر خطی خاك را مدل کند و خامحدود غیر منظم که می كقسمت خا

توان خاك را به دو قسمت بنابراین می. شودنهایت ادامه دارد و داراي رفتارخطی است، تقسیم میتا بی

  : تقسیم کرد

 رفتار غیرخطی با عنوان حوزه محدود  محدوده نزدیک به سازه، خاك نامنظم با  -1

 محدودمحدوده دور از سازه، خاك منظم و با رفتار خطی با عنوان حوزه نا  -2

در یک محیط نامحدود، یک . تواند به وسیله روش المان محدود مدل شودقسمت محدود خاك می

کنند، به سمت حوزه نهایت حرکت میامواجی که به سمت بی: قاعده مهم در دینامیک امواج وجود دارد

 رکت موج را در واقعیت داشته باشد وشرایط مرزي باید توانایی مدل کردن ح. شوندبرگشت داده نمی

شرط مرزي اعمال شده در . (Wolf, 1985) باشدنهایت کافی نمیشرط به صفر رساندن جابجایی در بی

محدود را داشته باشد محدود به حوزه ناتوانایی انتقال انرژي را به صورت کامل از حوزه نهایت، باید بی

به این شرط . بگیرد به درون محیط کنند راامواجی که با مرز تماس پیدا میجلوي بازتابش  و بتواند

ترین قسمت در آنالیز اندرکنش دینامیکی خاك و سازه،  چالشی .گویندمی 2بازتابشیمرزي، شرط مرزي 

براي درك  .باشدراي مسائل مهندسی با ابعاد بزرگ میبدست آوردن شرایط مرزي بازتابشی مناسب ب

در . شده است نشان داده )4- 2( در شکلمحدود یک بعدي بهتر موضوع، انتشار موج در یک حوزه نا

                                                
1 Energy sink 
2 Radiation Condition 
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، حرکت موج از ابتداي میله آغاز )Aنقطه (در ابتداي میله  Rیک مدل واقعی، با اعمال نیروي دینامیکی 

براي مدل کردن این حالت میله )). الف( 4-2شکل (شود  رفته و میرا مینهایت پیش تا بی شود ومی

با شروع حرکت موج و برخورد آن به مهار موجود، . شودبریده شده ودر محل بریدگی مهار قرار داده می

نرسیده است، ) Aنقطه (تا زمانی که موج برگشت داده شده به نقطه ابتدا . شودموج برگشت داده می

شکل (ریزد به هم می A مشابه واقعیت است و از زمان رسیدن موج به آن نقطه، رفتار نقطه Aرفتار نقطه 

نهایت موج به سمت بیاي باشد که مدل باید به گونه. محدود نیز رفتار چنین استدر خاك نا)). ب( 2-4

  .هدایت شود و به سمت سازه باز نگردد

  یمدل واقع )الف(
  انعکاس موج در اثر مهار )ب(

  )یک بعد(ر موج در میله نا محدود انتشا :4- 2شکل 

ند توسط روش المان توادر آنالیز اندرکنش دینامیکی خاك و سازه، حوزه محدود میبنابراین 

یک . نهایت ارضا شودبراي مدل کردن حوزه نامحدود شرایط بازتابشی باید در بی محدود مدل شود و

سازه در  روش معمول در آنالیز اندرکنش دینامیکی خاك و سازه این است که مرز مصنوعی در اطراف

نهایت ارضا می کند بر شرایط مرزي خاصی که شرایط بازتابشی را در بی فاصله محدودي معرفی شود و

این شرایط مرزي با معادله حرکت حوزه محدود که با المان محدود . شودمصنوعی تعریف می روي مرز

u 

u 

u 

R 

A 

u 

A 

R 

∞∞ 

∞∞ 

∞∞ 

u 

u 
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براي رسیدن به این هدف و در نهایت براي آنالیز اندرکنش دینامیکی . شودمدل شده است، ترکیب می

  2و روش مستقیم 1روش زیرسازه: وجود دارد تحلیل اندرکنش خاك و سازه روش دوخاك و سازه 

  

  زیرسازهروش  -1- 2-3

تواند در  در این روش مرز مصنوعی می. باشدتري میاین روش نسبت به روش مستقیم روش دقیق

 - 2شکل (ترین موقعیت نسبت به سازه، یعنی حتی بر روي مرز مشترك خاك و سازه منطبق شود نزدیک

دام جداگانه شود و سپس هر ک تر تقسیم میهاي سادهي زیر سازهر این روش کل سیستم به یک سرد). 5

زیرسازه  .شوندشده و در مرحله آخر با استفاده از اصل جمع آثار قوا، نتایج با هم ترکیب می تحلیل

به صورت مستقل مدل  ))ب( 5 -2شکل (و زیرسازه حوزه نامحدود )) الف( 5 -2شکل (حوزه محدود 

به . باشدسازگار و یکسان میبندي بر روي مرز مشترك خاك و سازه در هر دو زیرسازه المان. شودمی

  . شودمی خطی در نظر گرفتهخاك علت استفاده از اصل برهم نهی، رفتار 

 

  

  محدودزیرسازه حوزه نا) ب(                  زیرسازه حوزه محدود) الف(

 مدل اندرکنش خاك و سازه با روش زیرسازه :5- 2شکل 

                                                
1
 Substructure method 

2
 Direct method 
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مرز مصنوعی به دو یک کل سیستم توسط نشان داده شده است، ابتدا  5 -2همانطور که در شکل 

توان آن را با و می باشدزیر سازه اول شامل سازه و خاك محدود اطراف آن می .شودزیر سازه تقسیم می

به . است شامل حوزه نامحدود خاك ومیر سازه دز. استفاده از روش المان محدود به راحتی مدل کرد

براي تحلیل محیط نامحدود . توان از روش المان محدود استفاده کردودن این ناحیه نمیدلیل نامحدود ب

  .شودبعدي توضیح داده می هاي هاي مختلفی وجود دارد که در بخشروش

این شرایط . شودمی تأثیر محیط نامحدود نیز به صورت شرایط مرزي دقیق در مرز مصنوعی اعمال

جابجایی درسطح مشترك ناحیه محدود و نامحدود هستند  -کنش نیرومرزي در حقیقت همان روابط اندر

زیرسازه این شرط مرزي پیچیده  در روش .دنباشنهایت میمشخص کننده شرط بازتابشی در بی و

  .باشد می

جابجایی که بر روي مرز -تواند توسط یک رابطه نیروخصوصیت دینامیکی یک حوزه نامحدود می

 . نهایت ارضا کرده، بیان شودشده و شرایط بازتابشی را در بیمشترك خاك و سازه تنظیم 

  

  روش مستقیم -2- 2-3

و فنرها ) براي فرکانس باالتر(میراگرها  با استفاده ازتوان شرایط مرزي محلی در این روش می

به . شودکه منجر به یک روش تقریبی به نام روش مستقیم می مدلسازي نمود) تربراي فرکانس پائین(

 شود  در نظر گرفته میمرز مصنوعی بسیار دور از مرز مشترك خاك و سازه  ،کم این روشدلیل دقت 

(Wolf, 1985; Bazyar, 2007). شوند و تحلیل در این روش تقریبی، خاك و سازه هر دو با هم مدل می

باشد،  ده از اصل جمع آثار قوا الزم نمیکه در این حالت استفابه دلیل این. گیرددر یک گام صورت می

در این روش براي جلوگیري از بازتابش امواج، تعدادي شرط . باشندآنالیزهاي غیر خطی نیز ممکن می

شود و به دلیل این شرایط تقریبی، باید مرز مصنوعی با فاصله نهایت اعمال میمرزي تقریبی روي مرز بی

  .دزیادي ازسطح مشترك خاك و سازه انتخاب شود، تا دقت محاسبات باالتر رو
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، و سازه تا مرز مصنوعی قرار گرفتهمحدود که نزدیک به مرز مشترك خاك قسمتی از خاك نا

  . باشدبزرگتر از روش زیر سازه می در این حالت حوزه محاسباتی. توسط المان محدود مدل شده است

  

  هاي موجود براي مدل کردن حوزه نامحدودروشاي از  خالصه - 2-4

هاي متعددي براي آنالیز دینامیکی حوزه نامحدود مختلف روشهاي در چند دهه اخیر در زمینه

  .شود میها پرداخته این روش ر این بخش به توضیح مختصري ازد. ابداع شده است

 

  هاي کلیروش -1- 2-4

در این . هاي نامحدود به کار برده شدندحلیل دینامیکی محیطتبراي  هاي کلی روش، 1970از سال 

. هاي قبل از آن بستگی داردمکان مشخص، به رفتار تمام نقاط و تمام زمانها رفتار در یک زمان و روش

توان مرز مصنوعی را در فاصله کمی از می و ها پیچیده و داراي دقت باالیی هستنددر نتیجه این روش

این موضوع باعث کاهش تعداد درجات آزادي و در نتیجه . سطح مشترك خاك و سازه انتخاب کرد

باشد، بر پیچیدگی  مگنو ناه ناهمسانکه محیط مورد تحلیل، زمانی. گرددبات میکاهش زمان محاس

  :توان به موارد زیر اشاره کردهاي کلی میاز انواع روش. شودمسئله افزوده می

 1روش المان مرزي -1

 2)شرایط مرزي ثابت(روش الیه باریک  -2

 3شرایط مرزي غیرانعکاسی دقیق -3

 4شدهروش المان محدود با مرز مقیاس  -4

   

                                                
1 Boundary Element Method(BEM) 
2 Thin Layer Method(TLM) 
3 Exact Non-Reflecting Boundary Conditions(ENRBC) 
4 Scaled Boundary Finite -Element Method(SBFEM) 
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  روش المان مرزي - 1-1- 2-4

هاي نامحدود با هندسه دلخواه روش المان مرزي یک روش شناخته شده براي تحلیل محیط

ین روش، بیان معادالت اهدف اصلی . شده است هباشد و بر پایه معادالت انتگرال مرزي بنا نهاد می

هاي عددي حل  را با روشها باشد تا بتوان آنیانتگرالی م صورتحرکت به جاي فرم دیفرانسیلی، به 

حدود و روش تفاضالت محدود که هاي مشهوري همانند روش المان مدر مقایسه با روش .کرد

، تنها در این روشکه به این معنی  .باشدالمان مرزي یک روش مرزي می هاي میدانی هستند، روش روش

همانند روش المان محدود، در این  .(Beskos, 1987; Hall & Oliveto, 2003) شودبندي میمش مرز

در این روش نیاز به . شودتوابع شکل استفاده می زعیین توابع مورد نیاز مثل جابجایی، اتروش نیز براي 

، ناهمسانهاي باشد و براي محیطمی ن شرایط بازتابشی و معادالت حاکماي براي تعییحل اساسی پیچیده

د، که باعث افزایش زمان نشونامتقارن و بزرگ ایجاد میهاي تر شده و ماتریسحل اساسی پیچیده

  .دنگردمحاسبات و پیچیدگی مسئله می

Wang  وRajapakse (1991) هاي االستیک خاكب مدفون در صلنواري هاي پاسخ دینامیکی پی

  .لمان مرزي مورد بررسی قرار دادندرا با روش ا همسان

Vrettos (1999) فضاي ناهمگن مستطیلی صلب واقع بر محیط نیمهاي پی پاسخ قائم و دورانی

  . تحلیلی، مورد ارزیابی قرار دادهاي نیماالستیک خطی را با استفاده از روش

Wang  وRajapakse (2000) اياستوانه هاياز روش المان مرزي براي بررسی پاسخ دینامیکی پی 

  .االستیک همسان عرضی استفاده کردند هاير خاكمدفون داي استوانهنیم و 
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  باریک الیهروش  - 1-2- 2-4

یک روش نیمه گسسته عددي براي تحلیل ، که با عنوان مرز ثابت نیز شناخته شده است  این روش

 يو برا شود یم يبند مش قائممرز در جهت  ، تنهادر این روش. باشداي میهاي الیهدینامیکی محیط

 شوداز توابع تغییرمکان در جهت افقی استفاده می تینها یدر ب یبازتابش طیمشخص کردن شرا

(Lysmer, 1970; Waas, 1972) .و آیددر نهایت ماتریس سختی دینامیکی در حوزه فرکانس بدست می 

هایی این روش براي مدل کردن محیط. توان آن را به حوزه زمان بردبا استفاده از تبدیل سري فوریه می

-ها در جهت قائم متغیر است، بسیار مناسب میاند و خصوصیات آنبندي شدهکه به صورت افقی الیه

 .باشد

ثر براي تحلیل حرکت امواج مؤعنوان یک روش ه روش ب، این از شروع کاربرد روش الیه باریک

  .ه استهاي ویسکواالستیک شناخته شداي و سایر محیطهاي الیهاي، خاكدر صفحات الیه

  

  انعکاسی دقیقشرایط مرزي غیر  - 1-3- 2-4

هاي نامحدود با هندسه و مواد ساده تحلیل محیط برايتوان را می زي غیر انعکاسی دقیقشرایط مر

معموالً . بستگی داردهاي تحلیلی حلکاربرد این روش به در دسترس بودن و پیچیدگی راه .به کار برد

، به یک محیط )قطع کننده مرز(براي مدل کردن یک محیط نامحدود آن را به وسیله یک مرز مصنوعی 

را بر روي آن اعمال کرده و با استفاده از  مرزي غیر انعکاسی دقیقکنند و سپس شرایط محدود تبدیل می

  . کنندهاي عددي مثل روش المان محدود آن را تحلیل میروش
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  وش المان محدود با مرز مقیاس شدهر - 1-4- 2-4

باشد، یلی بر پایه روش المان محدود میروش المان محدود با مرز مقیاس شده، یک روش نیمه تحل

هاي دو روش المان محدود مزیت در این روش. هاي محدود و نامحدود استکه قابل کاربرد براي محیط

همچنین  .شود می بنديو المان مرزي با هم ترکیب شده است و همانند روش المان مرزي تنها مرز مش

تنها تقریب موجود در این  .شوند می ارضانهایت، به صورت دقیق در این روش شرایط بازتابشی در بی

براي آنالیز مسائل االستودینامیک و االستواستاتیک روش  .باشدها میروش، تفکیک مرزها توسط المان

یکی از دالیل استفاده  .شودمقیاس شده، نسبت به روش المان محدود ترجیح داده می محدود با مرزالمان 

محدود با مرز مقیاس شده این است که، آنالیز انجام شده به وسیله این روش داراي دقت  از روش المان

ه در هاي تحلیلی، بسیاري از مشکالتی کحلراههمچنین به دلیل استفاده از . و بازده بهتري است

   .رفع شده است در این روش آید،هاي عددي بوجود میهاي دیگر به علت استفاده از روش روش

Doherty  وDeeks (2003) هاي ناهمگن را با استفاده از روش المان محدود رفتار استاتیکی خاك

هاي سطحی و عمیق داراي تقارن محوري را ها پیآن. با مرز مقیاس شده، مورد بررسی قرار دادند

  .ارزیابی کردند

Bazyar  وSoong (2006)  انتشار امواج از روش المان محدود با مرز مقیاس شده، براي مدل کردن

  .االستیک و ناهمگن استفاده کردند هاي نامحدوددر محیط

  

  هاي محلیروش -2- 2-4

هاي محلی که باشد، در نتیجه روشها باال میهاي کلی حجم محاسبات آنبه دلیل دقیق بودن روش

رفتار در یک زمان و ها این روش در .تر هستند بوجود آمدندتر و حجم محاسبات کمداراي دقت پایین

. (Kausel, 1998) قبل از آن بستگی داردنزدیک  هايزمان مجاور ونزدیک مکان مشخص، به رفتار نقاط 

براي . استوارند انتشار امواج تئوري ها بر پایهاغلب این روش. باشندمی ها تقریبیبه طور کلی، این روش
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ها، باید مرز مصنوعی در فاصله دوري از سطح بدست آوردن نتایج قابل قبول با استفاده از این روش

این موضوع باعث افزایش درجات آزادي و در نتیجه افزایش زمان . سازه انتخاب شودو  مشترك خاك

  .شودمحاسبات می

  :این روش ها عبارتند از

 1شرایط مرزي انتقالی -1

 2هاي نامحدودالمان -2

 3هاي جاذبیهال -3

 

  شرایط مرزي انتقالی - 2-1- 2-4

توان از این روابط می. و از نظر هندسی جامع هستند بودهاز نظر الگوریتمی ساده  مرزي این شرایط

 رایط مرزي انتقالی، معموالًشکه   داشتاما باید توجه . براي معادالت امواج اسکالر و برداري استفاده کرد

باعث این موضوع  که کننداند، جذب مییبی هستند و تنها بخشی از امواجی را که به مرز برخور کردهرتق

خطاهاي  محل مرز مصنوعی، تغییرمی توان با قضاوت مهندسی و . شودایجاد خطا در محاسبات می

هایی مثل المان محدود و روش در روش .(Bouaanani & Miquel, 2010) ه را کاهش داددایجاد ش

شده، و رسیدن به محل مرز مصنوعی که برروي آن شرایط مرزي انتقالی اعمال  تغییر، با يالمان مرز

   .مرز را تعیین کردنهایی توان محل می ،همگرایی مناسب نتایج

  

    

                                                
1 Transmitting Boundary Conditions 
2 Infinite Elements 
3 Absorbing Layers 
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Abstract: 

 

The evaluation of structure performance under seismic loading is one of fundamental 

topics in earthquake engineering and the effective factors on the structure performance 

should be identified and assessed. One of the effective factors is the soil-structure 

interaction (SSI) which can affect the seismic response of structures regarding to soil 

properties and structure characteristics. Appling the numerical methods proposed to 

evaluate the effect of soil-structure interaction is not affordable in all design projects while 

in the seismic design codes, simple guidelines have been proposed for considering the 

effect of soil-structure interaction. In this thesis, the effect of proposed method in the 

fourth edition of standard No. 2800, considering the soil-structure interaction on the 

design of structures, is studied. To this end, first different structures is analyzed and 

designed with considering the effect of soil-structure interaction by using the proposed 

method in the standard No. 2800 and then the design results are compared with the case 

that the soil-structure interaction has been not considered. The results show that applying 

the effect of soil-structure interaction has increased the fundamental period of structures 

insignificantly and also, the effective damping ratio of structures do not change. 

Therefore, the proposed method in the standard No. 2800 to apply the effect of soil-

structure interaction has not considerable effect on the base shear force as well as the 

design results of structures. 
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