
با پی  های ساختمانیسازه یاندرکنش خاک و سازهی نزدیک در تحلیل روش ناحیه

 سطحی

 چکیده

های تاریخی شاخص نشان داده است که پاسخ سازه و نرخ خسارات ایجاد شده در حین وقوع زلزله به شدت های صورت گرفته پس از زلزلهبررسی

بار های خسارتای محصول تحقیقات انجام گرفته پس از زلزلهی مهندسی ژئوتکنیک لرزهتحت تأثیر فاکتورهای ژئوتکنیکی قرار دارد. رشته

ای ترین هدف مهندسان ژئوتکنیک لرزهای سازه مهماست. بررسی اثرات خاک زیرین بر پاسخ لرزه 1964آمریکا و نیگاتای ژاپن در سال آالسکای 

های چند طبقه اثر اندرکنش برجسته و حساس ها و بزرگراهخراشها، آسمانای، برجهای هستههای سنگین و با سختی باال مثل نیروگاهدر سازهاست. 

های های زیاد در مسائل اندرکنش خاک و سازه، هنوز هم برای بسیاری از مسائل در این حوزه، جواببا این همه، به دلیل وجود پیچیدگی ت.اس

شود تا در عمل در بسیاری از موارد از اثرات اندرکنش خاک و سازه صرف نظر شود. بر این ها سبب میدقیقی در دسترس نیست و همین پیچیدگی

های متفاوتی برای تر را احساس کرد. پژوهشگران مختلف روشهای اندرکنش سادهی مدلتر و توسعهتوان ضرورت انجام تحقیقات بیشمیاساس 

ی کلی روش زیرسازه و روش مستقیم تقسیم بندی توان در دو دستهها را میاند. این روشسازی مسایل اندرکنش خاک و سازه ارائه کردهمدل

توان رفتار غیرخطی خاک، روانگرایی، بلندشدگی و سازی همزمان سازه و خاک زیرین است. در این روش میتقیم مبتنی بر مدلکرد. روش مس

توان هایی جدی دارد که از آن جمله میسازی کرد. امّا این روش در کنار مزایا، محدودیتی مشابه را با دقّت مناسب شبیههای پیچیدهسایر پدیده

ی محاسبات در این روش عمدتاً ناشی از تعداد زیاد درجات آزادی در ی محاسبات در این روش اشاره کرد. باال بودن هزینهن هزینهبه باال بود

هایی در جهت سازی رفتار غیرخطی خاک است. بر این اساس تالشهای رفتاری پالستیسیته به منظور شبیههای تحلیلی و استفاده از مدلمدل

گیری از آن هایی است که با بهرهزایش کارآیی روش مستقیم صورت گرفته است. استفاده از روش خطی معادل یکی از روشسازی و افساده

های رفتاری پیچیده، رفتار خاک به صورت خطی توان بازده روش مستقیم را تا حد زیادی افزایش داد. در این روش به جای استفاده از مدلمی

شود. از آنجا که این روش برای دینامیکی خاک در هر الیه با توجه به سطح کرنش در آن الیه اصالح میسازی شده ولی مشخصات مدل

ی معادل ، بنابراین کاربرد آن در مجاورت فونداسیون با خطا همراه است چرا که روش خطی شدهاست های تا حدود یک درصد قابل کاربردکرنش

شود. در بنابراین تأثیر اندرکنش اینرسی بر مشخصات خاکِ اطراف فونداسیون درنظر گرفته نمی اثرات وجود سازه بر خاک را لحاظ نکرده و

ی نزدیک پیشنهاد شده است. در این روش محیط ی معادل، روش ناحیهتحقیق حاضر به منظور برطرف نمودن این محدودیت روش خطی شده

ی نزدیک با لحاظ نمودن اثرات اندرکنش اینرسی اصالح ی خاک در ناحیهی نزدیک و دور تقسیم شده و خواص مکانیکخاکی به دو ناحیه

ی نزدیک مورد شناسایی قرارگرفت و پس از بررسی این ابتدا عوامل اثرگذار بر تغییر خصوصیات مکانیکی خاک در ناحیهشود. برای این منظور می

ی پاسخ سیستم اندرکنش خاک و سازه وان پارامترهای اصلی کنترل کنندهبعد نسبت سختی، نسبت الغری و نسبت جرم به عنعوامل، پارامترهای بی

ی پارامتریک ی این پارامترها بر اساس خصوصیات سازه و خاک توسعه داده شد. در ادامه با انجام مطالعهو روابطی برای محاسبه درنظر گرفته شده

ی خصوصیات زدیک مورد بررسی قرار گرفت و روابطی نیمه تحلیلی برای محاسبهی نجامعی، میزان و چگونگی تأثیر این پارامترها بر خواص ناحیه

ی نزدیک پیشنهاد داده شده است. همچنین به منظور بررسی کارآیی هندسی )ابعاد در پالن و عمق( و مکانیکی )مدول برشی و نسبت میرایی( ناحیه

های حاصل ساختمان قاب خمشی فوالدی فرضی درنظر گرفته شده و پاسخ هایی شامل یک ساختمان واقعی موجود و چهارو عملکرد روش، مثال

ی نزدیک با های ناحیهها مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد ساختمان واقعی، پاسخی نزدیک در آنالیز این ساختماناز اعمال روش ناحیه

ی های پالستیسیتههای حاصل از مدلها با پاسخدی فرضی، این پاسخهای فوالهای ثبت شده در ساختمان مقایسه شده ولی در مورد ساختمانپاسخ



نیز  El Ganainyسازی اندرکنش با استفاده از مدل وینکلر غیرخطی پیشنهاد شده توسط خاک مقایسه شده است. همچنین به منظور مقایسه، مدل

ی نزدیک منجر به افزایش دقت و کارآیی الب موارد، کاربرد روش ناحیهدهد که تقریباً در غها نشان میانجام شده است. نتایج حاصل از این مثال

 ی آنالیزها به روش مستقیم شود.تواند به میزان قابل توجهی سبب کاهش زمان و هزینهشود. همچنین استفاده از این روش میمی

 ی نزدیک، مدول برشی، نسبت میراییاندرکنش خاک و سازه، روش ناحیهکلمات کلیدی: 

 


