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سال چهارم ،شماره چهارم  ،زمستان 6931

چکیده
تحلیل لرزهای و بهبود عملکرد سازههاای ئواوتککیکس ساا لس با علا نقا
از

مهمس ک در اقتصاد کشورها ایفا مسکککد از اهمی ویژهای برخوردار اسا

سویس دیگر ،عدم قطعی  1پارامترهای سازهای ،لرزهای و ئووتککیکس اثر بسزایس
در تحلیلهای لرزهای سیستمهای دریایس با ویاژه دیوارهاای ساا لس 2دارد در

تأثیر عدم قطعیت عدد نفوذ

اکثر تحلیلها از اثر عدم قطعی پارامترهای ئووتککیکس علسرغام اهمیا آنهاا

استاندارد بر تغییر مکان لرزهای

صرفنظر مسشود و در بین مهکدسین ،استفاده از راهکاری ک بتواند اثار نکاین
عدم قطعیتس را در نظر بگیرد متداول نیس

دیوار ساحلی وزنی؛ مطالعه موردی:

در این مقال سعس بر آن اس تاا باا

در نظر گرفتن عدم قطعی موجود در عدد نفوذ استاندارد طس تحلیلهای لرزهای

بندر کوبه

دیوارهای سا لس وزنس ،میزان تأثیر عدم قطعی این کمیّ مهم در تغییر مکان
لرزهای مورد بررسس قرار گیرد ب این مکظور ،با مدلساازی عاددی یاک دیاوار
سا لس وزنس در نرمافزار تفاضل محادود  FLAC2Dو ا تساا عادم قطعیا

حدیث معظمی
دانشآموخته کارشناسی ارشد ،پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک،
پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

عدد نفوذ استاندارد اصالح شده در مصالح اطراف دیوار ،اثر این عدم قطعی ها
الزم

با بررسس مقادیر تغییر مکان افقس و نشس لرزهای دیوار بررسس شده اس

یاسر جعفریان (نویسنده مسئول)

ب ذکر اس ک از مطالع ی موردی دیوار سا لس صکدوق ای واقع در لکگرگااه

استادیار ،پژوهشکده مهـندسی ژئـوتکنیک ،پژوهشگاه بینالمللـی
زلزلـهشناسی و مهندسی زلزله

روکو 3ئاپن ک مشتمل بر اطالعات لرزهای ،ئووتککیکس و همچکاین مشااهدات
محلس اس ب مکظور صح سکجس مدلسازی عددی اساتفاده شاده اسا

yjafarianm@iiees.ac.ir

نشاان

داده مسشود ک در نظر گرفتن توزیع تصادفس عدد نفوذ استاندارد ب جای مقادیر

محمدکاظم جعفری

قطعس این پارامتر در مصالح اطراف دیوار تأثیر بسازایس بار میازان تغییار مکاان،

استاد ،پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک،

نشس  ،نرخ

پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

و در مجموع پاسخ لرزهای 4این دیوار سا لس دارد این مطالع

روشس را پیشکهاد مسککد ک مستواناد عادم قطعیا خصوصایات ئواوتککیکس
مصااالح را در تحلیاالهااای دیکااامیکس در نظاار بگیاارد و مبکااایس باارای طرا ااس
ا تماالتس دیوار سا لس بر اساس تغییر مکانهای ماندگار باشد
واژگان کلیدی :پاسخ لارزهای ،عادم قطعیا ئواوتککیکس ،دیاوار ساا لس،
FLAC2D

 -1مقدمه
سااازههااای سااا لس مسااتعد پااریر

خسااارات سااازهای و

ئووتککیکس شدیدی در اثر زلزل هستکد از اینرو شکاخ
تأثیرگاارار در میاازان ایاان خرابااسهااا ،موجاا

عوامل

زمیک صورت گرفت اس  ،مستوان گف
عاادم قطعی ا

در اکثر بررسسها از اثر

پارامترهااای ئوااوتککیکس صاارفنظاار شااده و ایاان

ارتقاااط طرا ااس

پارامترها ب عکوان پارامترهایس معین و قطعس در نظر گرفت شدهاند

عملکردی سیستمهای سا لس خواهد شد از ساویس دیگار عادم

ازآنجاکا معمااوالش شاارایک خاااک در یااک ساااختگاه را با طااور

پارامترهااای طرا ااس سیساااتمهااای سااا لس ،اعااام از

مشخص نمستوان معاین و قابال تعمایم در نظار گرفا  ،در نظار

قطعیاا

و معاین ماستواناد مکجار با

پارامترهای ساازه ای و ئواوتککیکس ،اثار بسازایس در محاسابات و

گرفتن پارامترهای آن ب طاور ثابا

تحلیلهای لرزهای دارند با توج ب مطالعاتس ک تاککون در ایان

خطاهااای بساایاری شااود در صااورت نکااین فرضااس با ویااژه در
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مکاااطقس بااا شاارایک ئوااوتککیکس پیچیااده ممکاان اس ا

نتااای

غیرمحافظ کاران یا غیراقتصادی اصل شاوند با هماین دلیال،
بررسس اثر عدم قطعی

این پارامترها از اهمی

ویژهای برخوردار

دیااده بااود را بااا اسااتفاده از ناارمافاازار

در زلزل ا ی کوب ا آساای

 FLAC2Dمدلسازی کرده و با استفاده از رو های ا تمااالتس،
عدم قطعی

پارامترهای مختلف را مورد بررسس قرار دادند

در مطالع ای دیگر نا و همکاران  ]4ب بررسس تأثیر تغییارات

بوده و پی بیکس مسشود ا تسا اثر آنها در عملکارد لارزهای و

بااارز در مشخصااات مصااالح باارای عملکاارد لاارزهای دیوارهااای

تعیین االت دی خرابس ،ضروری باشد
در مقال ی اضر دیواری ساا لس در بکادر کوبا کا تحا
زلزل ی سال  1991دنار خرابس شده ،در نرمافزار تفاضل محدود

سا لس پرداخت اند ب این مکظور دیوار سا لس در لکگرگاه پورت در
بکدر کوب ئاپن انتخا شده اس

و تحلیال دیکاامیکس غیرخطاس

پاارامتر عادد نفاوذ

دو بعدی با استفاده از نرمافزار تفاضل محدود  FLAC2Dانجام و

استاندارد اصالح شده در تحلیلهاای دیکاامیکس آن لحاا شاده

مون ا کااارلو

 FLAC2Dمدلسازی شده و اثر عدم قطعیا

هدف از اعمال این عادم قطعیا  ،بررساس تغییارات تغییار

اس

تحلیاال

مکااان افقااس و قاااوم ماناادگار ایاان دیااوار در دو ال ا

باارای بررسااس ا تماااالتس پاسااخ سیسااتم از رو
استفاده شده اس
سیستم در دو ال
اساا

دیکامیکس تعیکس و ا تماالتس اس

در این مطالع بررساسهاا در مقایسا ی پاساخ

الاا

رندوم و وا د انجام شده اس

وا اااد ،اااالتس اساا

الزم ب ذکر

کاا در آن پارامترهاااای

ئووتککیکس مورد مطالع مقدار ثابتس را ب خود اختصاص دادهاند

 -2مروری بر ادبیات فنی

و ال

ک در آن پارامترهای ئووتککیکس با

رندوم ،التس اس

یکس از اولین مطالعات دربارهی عملکرد لارزهای دیوارهاای

توج ب مقادیر کوواریانسس ک دارناد ،در محادودهای مشاخص

سا لس با مطالعا ی ایکاگااکس و همکااران  ]1روی دیوارهاای

مقادیر متفاوتس را اختیار مسکککد نتای این تحلیلهای دیکامیکس

زلزل ی 1991

رندوم،

سا لس بکدر کوب و نوع و میزان خرابس آنها تح

برمسگردد در ادام داکوالس و گازتاس  ]2ب بررسس اثر عادم
قطعی

تراکم نسبس دان هاای ماسا ای پرداختا و دیاوار ساا لس

اکس از آن اس

ک در ال

نتای محافظ کاران اس
نظر گرفتن عدم قطعی

وا د در مقایس با ال

همچکین این نتیج

اصل شاد کا در

در مشخصات خاک در رسیدن ب پاساخ

بکدر کوب را تح تغییرات این پارامتر مورد مطالع قرار دادهاند در

سیستم دیوار سا لس کمک مسککد در این راساتا از  131ساری

این مطالع در لکگرگاه روکو در بکدر کوب ئاپن با استفاده از یاک

پارامتر متغیر خاکس ب صورت رنادوم در مقادار مادول برشاس باا

تفاضل محدود ب تحلیل سیستم

کوواریانس  %12در تحلیال تاریخچا زماانس غیرخطاس اساتفاده

تحلیل تک

مؤثر لرزهای با رو

نگهبان سا لس پرداخت شده اس

آنها نهاار مادل سااختکد کا
ک در زماینلارزهی

مدل اول همان دیوار واقعس بکدر کوب اس

هیوگوکن نانبو 1در سال  1991دنار خسارت شده اس

در سا

مدل دیگر بهسازی خاک با تغییر در میزان تراکم نسبس خاکریز
پش

و خاک پس انجام شده اس

تخمین ضعف لرزهای کاربرد بسزایس داشت کا ایان موضاوع باا
توسع ی تحلیل شکس

لرزهای انجام مسگیرد

برای بررسس نتای  ،جاب جایس
پالساتیک

سا لس و عملکرد آنها این و پاس از زماینلارزههاای مختلاف

مدل دوم مورد بررساس

انجام شده نکین برمسآید ک مطالعاتس ک مکحصراش ب بررسس اثر

یاباد

پارامترهای ئووتککیکس در رفتار لارزهای دیوارهاای

در خاک مورد ارزیابس قرار گرفت اس

فرهای و کرن

ک تراکم نسبس خاک پش

و پس افزای

و خاک روانگرا نمس شاود مادل ساوم االتس اسا

کا خااک

بهسازی شود نا و همکاران  ]3عملکارد یک دیاوار سا لاس ک

11

ا تماالتس در ارزیابس تغییرات عملکرد ساازههاای ساا لس بارای

از بررسس موردی مطالعاتس ک تااککون درباارهی دیوارهاای

در باالی دیوار و تغییرات فشار آ
برای التس اس

شااده اس ا

از ایاان مطالع ا نکااین نتیج ا مااسشااود ک ا تحلیاال

عدم قطعی

سا لس وزنس پرداخت اند ،بسیار محدود هستکد لرا نظر ب اهمی
قابل تاوجهس کا عادم قطعیا

ایان پارامترهاا در پاساخ لارزهای
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تأثیر عدم قطعیت عدد نفوذ استاندارد بر تغییر مکان لرزهای دیوار ساحلی وزنی :مطالعه موردی بندر کوبه

سیستمهای ئووتککیکس دریاایس و مخصوصااش دیوارهاای ساا لس

کوب با رو

وزنس داشت و اعمال آنها در روند تحلیل و طرا س سیساتم ماؤثر

طرا س شدند دو لکگرگاه ب نامهاای پاورت 1و روکاو در بکادر

آشکار مسشود

اس  ،لزوم ورود ب این موضوع بی ازپی

شاب اساتاتیکس باا ضاری

لارزهای از  1/1تاا 1/21

کوب ی ئاپن وجود دارد ک در شکل  1نشان داده شدهاناد در
مقال ی اضر ب بررسس دیواری سا لس واقع در لکگرگاه روکاو

 -3معرفی دیوار ساحلی مورد مطالعه
بکدر کوب در جکو شهر کوب واقع اس

ک ساخ
کا در اثار وقاوع

زمینلرزهی هیوگوکن نانبو در سال  1991خسارات زیادی ب آن

آن از ساال  1912آغااز شاده و ساال  1991با اتماام

رسیده پرداخت شده اس
شکل شماتیک دیوار مورد مطالع با هماراه موقعیا

آن در

وارد شد فاصل بکادر کوبا تاا مرکاز ایان زماینلارزه تقریبااش 11

لکگرگاه روکو در شکل  2مشاهده مسشود میزان خسارتهای

شده توسک ایکاگااکس

ب وجود آمده در این نا ی کا پاس از زماینلارزهی هیوگاوکن

و همکاران  ]1هکگام زمینلرزه در بکدر کوبا  181مقطاع دیاوار

ک جاب جایس افقس تاج دیوار

کیلومتار اس

بر اساس گزار های ثب

سا لس وجود داشت اس

ک  %91خسارات وارده با دیوارهاای

سا لاس وزناس وارد شدهاناد بیشتر ایان دیاوارها ب سام

نانبو ثب شدهاند اکس از آن اس
ب سم

آ  4تا  1متر ،جاب جایس قاوم دود  2متر و دوران آن

دریاا

ب طور میانگین بین  4تا  1درج بوده اس

همچکین بیشیک شتا

جاب جا شدند ک طبق مشاهدات محلس ،جاب جایس افقاس آنهاا باا

شده اس

 ]1الزم ب ذکر اس

میانگین  3و داکثر  1متر ،نشسا
سم

آ نیز  4درصد گزار

 1تاا  2متار و دوران آنهاا با

شاده اسا

لکگرگااههاای بکادر

افقس در این نقط  1/133 gثب

ک جاب جایس قاوم تاج دیوار ب دلیال وجاود ماسا ی ضاعیف در
زیر دیوار و وقوع پدیدهی روانگرایس ایجاد شده اس

شکل ( :)1موقعیت لنگرگاههای روکو و پورت در بندر کوبهی ژاپن [.]1
سال چهارم ،شماره چهارم  ،زمستان  6931ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16

حدیث معظمی ،یاسر جعفریان و محمدکاظم جعفری

شکل ( :)2مقطع عرضی دیوار ساحلی در لنگرگاه روکو [.]1

در ادام مدلسازی و تحلیل عددی باا نارمافازار تفاضال محادود

در نرمافزار در شاکل  3و مشخصاات مصاالح دیاوار و خااک

 ،FLAC2Dمطالعات ا تماالتس و بررساس نتاای آنهاا باا الا

پیرامون آن در جدول  1نشان داده شده اس

تعیکس اراو شده اس
 -4تحلیل عددی دیوار ساحلی
در این بخ

دیوار سا لس لکگرگاه روکو با تحلیل تاریخچ

زمانس غیرخطاس در نارمافازار  FLAC2Dمدلساازی شاده اسا
شکل ( :)3مدل هندسی دیوار ساحلی بندر کوبه در نرمافزار .FLAC2D

مقطع عرضس این دیاوار سا لاس در شکل  ، 2مدل ساختا شده

جدول ( :)1مشخصات اولیهی مصالح [.]2

پارامترها

فونداسیون

خاکریز

رس

قلوهسنگ

دیوار کیسونی

نگالس خشک )(kg/m3

1811

1811

1111

2111

2111

مدول برشس

1/8 E7

1/9 E7

1/1 E7

8 E7

2/4 E9

مدول بالک

1/21 E8

1/11 E8

1/13 E8

1/13E8

2/19 E9

31

31

31

41

-

)(Pa

)(Pa

زاوی اصطکاک درج

11
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دیوار سا لس کوب با ارتفااع  18/1متار و عار
جاکس بااتن بااوده و در مدلسااازی ،االسااتیک فاار

 12متار از
شااده اسا

فرهای ،تک

زاوی ی اصطکاک بین دیوار و پس  31درج و زاوی ی اصطکاک
بین خاکریز و دیوار  11درج مسباشد  ]2نظر ب ایانکا ایان
دیوار امکان جاب جایس و لغز

نسب

با محایک خااکس اطاراف

خود را دارد ،باید بین دیوار و خاکریز پش

شکلهای  1 ، 4و  1ب ترتی
کل و تک

کانتورهاای توزیاع فشاار آ

مؤثر در شرایک استاتیکس در کل مدل

نشان داده شده اس
با توج ب این کانتورها ،پایداری و شارایک درجاای اولیا ی
دیوار مدل شده در ال

استاتیکس دیده مسشود

آن و همنکین بین

دیوار و فونداسیون زیر آن از المانهاای فصال مشاترک 1کا در
نرمافزار  FLAC2Dتعریف شده اس

استفاده شود

در برنام فصال مشاترک باا دو پاارامتر  knو  ksکا معارف

شکل ( :)4کانتور توزیع فشار آب حفرهای قبل از زلزله (پاسکال).

سختس معادل دو سیستم مجااور هم هستکد معرفس ماسشاود ایان
دو پارامتر ،با استفاده از مدول برشس ،مدل بالک و کونکتارین
بعاد م بکادی در راستای قاوم بار سطحااس کا فصال مشاترک
شکل ( :)5کانتور تنش کل قبل از زلزله (پاسکال).

برای آن معرفاس ماس شاود ،باا اساتفاده از رواباک  1و  2قابال
محاسب اس

]1

() 1

k n  10  maxK  4 3G  z min 

() 2

k s  10  maxK  4 3G  z min 

شکل ( :)6کانتور تنش مؤثر قبل از زلزله (پاسکال).

همانگون ک پی ازاین نیز شرح داده شد ،در ایان رواباک  knو
 ksمقادیر سختسهای معادل K ،مدول بالاک G ،مادول برشاس و
 Δzminکونکترین بعد م بکدی در راستای قااوم بار ساطحس
اس

ک پارامتر فصل مشترک برای آن معرفس مسشود

سا لس مورد مطالع اس  ،برای ناوا س پشا

و زیار دیاوار کا

مستعد روانگرایس هستکد از مدل رفتاری  UBCSANDبا مکظاور

باید توج شود ک در ین تحلیل استاتیکس مرزهای مدل در
راستای افقس ،در دو جه

در مر ل ی بعد کا دربرگیرنادهی تحلیال دیکاامیکس دیاوار

 xو  yو در راستای قاوم ،در جها

x

شبی سازی پدیدهی روانگرایس استفاده شاده کا در اداما شارح
مختصری از آن اراو شده اس

]1-1

بست هستکد با مکظاور بررساس دقیاق رفتاار دیاوار ماورد مطالعا و از
آنجاک هرن بعد المانها کونکتر در نظر گرفت شوند پاسخهای
اصل از تحلیل با واقاع نزدیاکتار خواهکاد باود ،الماانبکادی
اجزای مختلف مدل ب گونا ای صاورت گرفتا اسا

کا ابعااد

 -5مدل رفتاری UBCSAND

ماااادل  ،UBCSANDیکااااس از ماااادلهااااای رفتاااااری
االستوپالستیک غیرخطس اس

ک بار پایا ی تحلیالهاای تاک

المانها در مجاورت دیوار کونکتر و هرن المانهاا از دیاوار

مؤثر عمل مسککد و برای مدلسازی روانگرایس ماس ها و ماس های

مسیابکد ب مکظور ارف اثارات

رسس در اثر بارگراری لرزهای استفاده مسشاود ایان مادل رفتاار

ناشس از امواج برگشاتس ،مرزهاای جاانبس در فاصال ای از دیاوار

تک -کرن

برشس خااک را باا اساتفاده از رواباک هایلربولیاک

انتخا شدهاند تا در اثر میرایس مصالح خاکس ،امواج ساطع شده

پی بیکس کرده و پاسخ جمس خاک را ب وسیل ی قانون جریاان

از دیوار قبل از رسیدن ب مرزهاا زایال گردناد  ]1در اداما  ،در

تخمین مسزناد از مزایاای ایان

دورتر شوند ،اندازه آنها افزای

ک تابعس از نرخ تک

فعلس اس

سال چهارم ،شماره چهارم  ،زمستان  6931ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19

حدیث معظمی ،یاسر جعفریان و محمدکاظم جعفری

جاماد و

مدل مستوان تحلیل همزمان معاادالت مکاانیکس بخا

ک اارن ه ااای

فاااز م ااسباشااد م ااوقعی سااطح تسلی اام و جه ا

جریان آ را نام برد از اولین تحلیلهاایس کا در آنهاا از مادل

پالستیک اصل از قانون جاریان در شکل  8مشاهده مسشاود

رفتاری  UBCSANDاستفاده شده اس  ،مستاوان با پای بیکاس

با توجا ب این شاکل در نارخهاای تاک

کام ،میازان فشاردگس

رفتار خاکریزهای پروئه کاانلکس CANLEX 8اشااره کارد

پالستیااک ناشاااس از بار  ،نشمگیااار اس

در این مورد برای استخراج پاسخ سیساتم در الا
پشت های خاکس بر رسوبات بسیار سس

روانگرایاس،

ساخت شدهاند پسازآن

این مدل رفتاری برای االت لارزهای ارتقاا پیادا کارده و بارای
تحلیل پاسخهای لرزهای زمینلرزهی 1981

در سوپراستیشن هیلز9

در کلرادو مورد استفاده قرار گرفت اسا

 ]8نخساتین نساخ ی

مدل رفتاری  UBCSANDک بارای تحلیالهاای لارزهای ماورد
استفاده قرار گرفتا  ،در ساال  2112کامال شاده و تحا
 UBCSAND 904aعرض شده اس

عکاوان

تمرکاز اصالس در فرآیکاد
فارهای اضاافس

ارتقای این مدل رفتاری ،بر پی بیکس فشار آ

در محدودهی ناارخ تاک هاااای متکاااس
پی بیکاس نشده و با افازای

ااااال آنکاااا
باا  ، cvفشردگاااس

آن ،اتساع مشاهااده ماسشاود ایاان

قااناااون جاااریاان دقیقاااش با رفتااری کااا خااکهاااای ماسا ای
در آزماونهای آزمایشگاهاس از خاود نشان ماسدهکااد مطابقا
دارد  ]1با توجا ب اینک اراوا

دهکاادگان مادل UBCSAND

اکثار پارامترهااای آن را ک با جاازویات در جااادول  2نشاان
ب صورت تابعاس از عادد نفوذ استانادارد اراوااا

داده شده اس

دادهاناد ،لزوم استخراج دقیق این اعداد بای ازپای

خودنماایس

مسککد ]12-8

در ضور تک های برشس استاتیکس بوده اس
مطااابق شااکل  1ک اا در آن ک اارن
برابر نسب

تک

ترسیم شده اس  ،با افزای

    افزای

تک

برشااس پالسااتیک در
برشس ،نساب

تک

مسیابد و باعث مسشود نقطا ی تاک

نقط ی  Bمکتقل شود ک در این رابط  τ ،و ΄ σب ترتی
برشس و مؤثر نرماال در صافح ی تاک
افزای

کارن

برشس  dηب

تک های

برشاس اداکثر هساتکد

برشاس پالساتیک  dγpبا تغییار در نساب

صورت 



d p  d G p 

با

مرتبک اسا

 Gpمدول برشس پالستیک بوده و ب صورت

تاک

کا در آن،

G ip 1   i R f  2

محاسب مسشود در این رابطا  Gip ،مادول پالساتیک در ساطح
تااک

پاااییکس از نسااب
معادل  sin φfاسا

 η=0و  ηfنسااب

تااک

شکل ( :)7نرخ کرنش و مدول پالستیک [.]6

در گساایختگس و

 φfزاویا اصاطکاک اداکثر و  Rfنساب

گسیختگس هستکد ک در ادام با تعریاف آنهاا پرداختا خواهاد
شد کرن

جمس پالستیک ک نگاونگس افازای

آن در شاکل

 8نشاااااان داده شاااااده اسااااا  ،بااااار اسااااااس رابطااااا ی
d pv  sin cv   d p

تع ااریف شااده و باا رشااد کاارن

برشس پالستیک بر اسااس قاانون جااریان وابسات اسا
رابط  ، cvزاویا ی اصطکاک جم -ثاب

19

در ایاان

یاا زاویاا ی انتقاال

شکل ( :)8جهت کرنش پالستیک به همراه موقعیت سطح تسلیم [.]6
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جدول ( :)2پارامترهای مدل .]12-8[ UBCSAND

پارامتر

نوع پارامتر

عدد نفوذ استاندارد اصالح
شده
پارامترهای عمومی
فشار اتمسفر

m_n160
m_pa

رابطه ریاضی

توضیحات

-

بهدست آمده از تستهای در محل
برابر با

m  ne

مدول برشی االستیک

Ge

پارامترهای سختی

مدول بالک االستیک

Be

االستیک

عدد سختی برشی االستیک

m_kGe

  
G e  m _ kge  m _ pa  

 m  pa 

Be    Ge
m _ kge  21.7  15  N1 60 

0.333

101325 Pa

 αپارامتری وابسته به نسبت پواسون و
متغیر بین  0/6و 1/3
-

عدد سختی بالک

m_kb

m _ kb  m _ kg  0.916

-

توانهای تنش

m_me
m_ne

-

متغیر بین  0/4تا  0/6و تقریباً برابر 0/5

مدول برشی پالستیک

Gp

m  ne

  
G p  m _ kge  Patm   m 
 Patm 





-

عدد مدول برشی پالستیک

m_kgp

m _ kgp  m _ kge  N1 60   0.003  100

-

توان تنش

m_np

-

برابر با 0/4

پارامتر ناهمسانگردی

m_anisofac

m _ anisofac  0.0166 N1 60 

نرخ شکست

m_rf

 N1 60  
m _ rf  1.0  

 100 

متغیر بین  0/333برای خاکهای دانهای
سست و  1برای شرایط تنش همسانگرد
متغیر بین  0/5و 0/99

مقاومت و قانون

زاویهی اصطکاک در حجم
ثابت

m_phicv

-

برابر  33درجه

جریان

زاویهی اصطکاک حداکثر

m_phif

N1 60 
m _ phif  m _ phicv 

-

پارامتر سختشوندگی اولیه

m_hfac1

پارامترهای سختی
پالستیک

پارامترهای

پارامترهای
تطبیقی

50






)b( N

  
m _ hfac1  a N    v 0 
 Patm 


) a(Nو ) b(Nتوابعی برحسب

m_n160

پارامتر سختشوندگی
ثانویه

m_hfac2

-

برابر 1

پارامتر سختشوندگی
اتساع

m_hfac3

-

برابر 1

m_static

-

برابر  1برای تحلیل استاتیکی اولیه و
صفر برای تحلیل دینامیکی

m_ratmax

-

برابر صفر برای تحلیلهای لرزهای

پارامترهای
کنترلکننده مدل

2

در ایان مطالع  ،برای با دسا

آوردن مقادیااار عادد نفااوذ

استاندارد  N1,60با استفاده از اطالعات با دسا

آماده از سا

اراوا شااده ،باارای فشااار سااربار  98کیلااو پاسااکال و اناارئی %11
اصالح شدهاند ازآنجاک میرایس خااک در مادل رفتااری ماورد

گمان در محل دیوار  ]1و درونیابس مقادیر عدد نفوذ اساتاندارد

استفاده کمتر از مقادیر واقعس پی بیکاس ماسشاود ،در مدلساازی

آماده و پارامترهاای مادل

میرایاس  %4در

در سایر نقاط پروفیل خااک با دسا

رفتاری  UBCSANDب طور مستقیم برای آنها محاسب ماسشاود
همچکین مقادیر عدد نفوذ اساتاندارد طباق روابطاس کا در اداما

دیکامیکس انجاام شاده از میرایاس رایلاس باا نساب

فرکانس طبیعس سیستم برابر  1/1هرتز استفاده شده اس
در بررسس دیوار لکگرگاه روکو ،واقاع در بکادر کوبا تحا
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زمینلرزهی هیوگوکن ناانبو کوبا در ساال  ،1991خااکریاز
پش

و فونداسیون زیر این دیوار با انجام آزمای

و فر س گمان در محل شکاسایس شده اس

معلوم محدود را انجام داد از جمل این نارمافزارهاا ماستاوان با

نفوذ استاندارد

مجموع نارمافزارهاای  ،ArcGISنارمافازار  ،GeoSoftنارمافازار

البت الزم با ذکار

رو ،از

 Surferو غیره اشاره کرد در این مر لا از مقالا ی پای

با توج ب اطالعات موجود ،اطاالع دقیقاس درباارهی فار

نرمافزار  Surferبرای درونیابس اعداد نفوذ استاندارد اصالح شده

این گمان ها قبل یا بعد از وقوع زمینلارزهی هیوگاوکن ناانبو در

توج ب ایان نکتا الزاماس

اس
دس

نیس

در شکل  9جزویات س گمان ی واقع در ساختگاه

دیوار کا از آنهاا بارای اساتخراج مقاادیر عادد نفاوذ اساتاندارد
استفاده شده نشان داده شده اس

ب رو
اس

درونیابس استفاده شده اس

ک مقادیر معلومس ک تخمین مقادیر مجهاول باا اساتفاده از

آنها انجام مسشود ،مقادیر اعداد نفوذ استانداردی اس

ک از س

گمان ی فر شاده در محال دیاوار اساتخراج شاده و پاسازآن،

]1

ب مکظور تخمین مقادیر مجهول اعداد نفوذ استاندارد اصاالح

همانگون ک پی ازاین هم اشاره شد برای فشار سربار  98کیلاو

در این راساتا ابتادا

پاسکال و انرئی  %11اصالح شدهاند در شاکل  11با صاورت

شده از رو

درونیابس 11استفاده شده اس

مقادیر معلوم عدد نفوذ استاندارد از گمان های فر شده در محل
استخراج مسشود این گمان هاا با ترتیا

با فواصال  14/8متار،

شماتیک محل قرارگیری گمان های فار شاده در مادل سااخت
شااده در ناارمافاازار  FLAC2Dقاباال مشاااهده اسا

در اداما در

 28/1متر و  41متر از ککارهی رو ب دریای دیاوار فار شادهاناد

شااکل  11خطااوط تااراز اعااداد نفااوذ اسااتاندارد اصااالح شااده،

ساالس مقااادیر اسااتخراج شااده ب ا عکااوان پارامترهااای ورودی ب ا

تخمین زده شده با استفاده از نارمافازار  Surferو در شاکل 12

نرمافزاری ک عمل درونیابس را انجام ماسدهاد دادهشاده و ایان

نمودار اصل از درونیابس مقادیر عادد نفاوذ اساتاندارد در کال

درونیابس ،مقادیر عدد نفوذ استاندارد

در این دو شاکل محاور  xمعارف

نرمافزار با استفاده از رو

را برای تمامس نقاط خاک ک مقادیر این پارامتر برای آنها معلوم
نیس

پروفیل خاک اراو شده اس

طول پروفیل خاک و محور  yعمق پروفیل خاک اس
طس تحلیلهای دیکامیکس دیوار از مدل االستیک ،خاکریاز

تخماین ماسزناد در اال اضار نارمافزارهاای مهکدساس

و فونداسایون زیار دیاوار از مادل رفتااری  UBCSANDو

گوناگونس وجود دارد ک مستوان ب وسیل ی آنهاا با رو هاای

پش

متفاوت فرآیکد درون یابس و تخمین دادههای مجهول از دادههای

سایار قسم هاای مدلسازی شده از مدل رفتااری موهاراکولم

شکل ( :)9سه گمانه در محل دیوار جهت استخراج مقادیر (.]1[ )N1,60

11
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تأثیر عدم قطعیت عدد نفوذ استاندارد بر تغییر مکان لرزهای دیوار ساحلی وزنی :مطالعه موردی بندر کوبه

شکل ( :)11شکل شماتیک محل قرارگیری گمانههای حفر شده در مدل ساخته شده در نرمافزار .FLAC2D

شکل ( :)11خطوط تراز اعداد نفوذ استاندارد اصالح شده ،تخمین زده شده با استفاده از نرمافزار .Surfer

شکل ( :)12صفحهی ساخته شده با مقادیر درونیابی شدهی عدد نفوذ استاندارد اصالح شده (.)N1,60

پیروی مسکککد همنکین برخالف ال

استاتیکس کا مرزهاای

ب صورت میدان آزاد در نظر گرفت مسشاوند اگار بساتر انتهاایس

ماادل ساااخت شااده در راسااتای افقااس ،در دو جه ا

 xو  yو در

مدل صل

 xبساات هسااتکد ،در ال ا

دیکااامیکس

زمین لرزه ب آن خواهد بود ب هماین دلیال در الا

راسااتای قاااوم ،در جه ا

مرزهای افقس کماکان در دو جه

بست باوده اماا مرزهاای قااوم

باشد ،بارگراری دیکامیکس با صاورت اعماال شاتا
دیکاامیکس

تحلیل ،مرزهای قاوم ب عکوان مرزهای میدان آزاد در نظار گرفتا
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مسشوند در التس ک بارگراری دیکامیکس ب صورت اعمال باار
یا تک

باشد ،مرزهای افقس و قاوم ب صاورت هامزماان با عکاوان

مرزهای آرام در نظر گرفت مسشوند.
 -6مشخصات زلزله
در تحلیل عددی این دیوار و ب جه
آمده در نرمافزار با پاسخ واقعس ،نیاز اس

مقایس پاسخ ب دسا
تا تحلیل دیکاامیکس باا

شتابکگاش واقعس انجام گیرد رکورد افقس مؤلف ی بزرگتر و
قاوم زلزل ی کوب

در عمق  32متری سطح زمین از پایگاه PEER

استخراج شده در شکل  13نشان داده شاده اسا
شتا ثبا

 ]13بیشایک

شاده در ساطح زماین در راساتای افقاس  0.54gو در
]1

راستای قاوم  0.21gمسباشد ک در بستر مدل وارد شده اس
 -7نتایج تحلیل دینامیکی اولیه

در ابتدا وقوع یا عدم وقوع پدیدهی روانگرایس در خاکریاز
پش

و فونداسیون زیر دیوار مورد بررسس قرار مسگیرد پاارامتر

نسب

فرهای اضافس ک ب خاوبس نشااندهکادهی ایان

فشار آ

پدیده اس

ب صورت نسب

فشار آ

شکل ( :)13تاریخچهی زمانی شتابنگاشت ورودی در عمق  32متری
[ ]13الف) مؤلفه افقی ،ب) مؤلفه قائم.

فرهای اضاافس با تاک

مؤثر اولی تعریف مسشود نکانچ مقدار این پاارامتر نزدیاک با
یک باشد ،خاک در آستان ی روانگرایس اس
نکدین نقط در خاکریز پش

و خاک زیار دیاوار انتخاا

شدند و پس از اتمام تحریک لرزهای تاریخچ ی فشار آ
آنها از نرمافزار استخراج و نمودار نسب

فشار آ

فرهای

فرهای آنهاا

در برابر زمان دیکامیکس رسم شادند با عکاوان نمونا نماودار دو
نقط ک ب ترتی

در خاکریاز پشا

و خااک زیار دیاوار قارار

دارند و محل قرارگیری آنها در شکل  11نشان داده شده اس ،
در ادام اراوا مسشوند همانگون ک در نمودارهای نسب فشار
آ

فرهای ک در شکل  14نشان داده شده مشاهده ماسشاود،

هر دو نقط واقع در خاکریز و فونداسیون تا آستان ی روانگرایس
پی

رفتا اند هماانگوناا کا پی ازایان گفتا شد ،خاک ریااز

شکل ( :)14نسبت فشار آب حفرهای اضافی در :الف) نقطهی  ،aفاصللهی

و فونداسیون دیوار از جاکس خااک دانا ای مساتعد روانگرایااس

 11متری از دیوار واقع در خاک ریز ،ب) نقطهی  ،bعملق  11متلری از

باوده و پیا بیکااس مسشود نقاااط بسیااری از ایااان دو پاروفیال

کف دیوار واقع در فونداسیون.
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تأثیر عدم قطعیت عدد نفوذ استاندارد بر تغییر مکان لرزهای دیوار ساحلی وزنی :مطالعه موردی بندر کوبه

در ین بارگراری لرزهای ،پدیدهی روانگرایاس را تجربا کککاد

از شکل  11ک کانتورهای تغییر مکان افقس دیوار در پایان

ال آنک با توج ب نمودارهای اراو شده ،تعدادی از این نقاط

تحریک لرزهای را نشان مسدهد نکین برمسآیاد کا جابا جاایس

تا آستان روانگرایس پی

افقس نقاطس ک ب دیوار نزدیکتر هستکد ،از جاب جایس نقاطس ک

رفت اما روانگرا نشدهاند

در ادام همانگون ک در شکل  11دیده مسشاود ،تحلیال

در مجاورت مرزهای قاوم مدل قرار دارند ب مقدار قابالتاوجهس
از دیگار

عددی نشان مسدهاد کا دیاوار در راساتای افقاس  4/1متار و در

بیشتر اس

ب بیاندیگر ،نقااط نزدیاک با دیاوار بای

ک باا مقاادیر واقعاس

نقاط ،تح

تأثیر میزان جاب جایس افقس دیوار قرار مسگیرناد کا

راستای قاوم  1/9متر جاب جایس داشت اس

شده پس از زلزل ک محدوده تغییر مکان افقس دیوار  3تاا 1

ثب

متر و محدوده تغییر مکان قااوم دیاوار  1تاا  2متار گازار
مطابق

اس

قابلانتظار اس

شاده

خوبس دارد ]1

شکل ( :)17کانتور تغییر مکان افقی پس از زلزله.

 -8تحلیل دینامیکی با لحاظ تغییرات خواص خاک
همانگون ک پی ازاین اشاره شد ،نهشت های خاکس معموالش
شکل ( :)15جابهجایی دیوار خروجی از نرمافزار .FLAC2D

در ادام سایر نمودارهای اصل از تحلیال دیکاامیکس دیاوار

تکوع ذاتس بسیاری تس در یک محل دارند و بکابراین بهتر اسا
پارامترهای آنها را ب صورت غیرقطعس فر
بااا توج ا با تابعیا

نمود از همین رو و

پارامترهااای ماادل اسااتفاده شااده در تحلیاال

سا لس از جملا بردارهاا و کانتورهاای تغییار مکاان مادل این

دیکااامیکس ماادل  UBCSANDاز پااارامتر  21 ، N1,60سااری

اعمال تحریک لرزهای مورد بررسس قرار مسگیرد همانگون ک

دادهی تصادفس با استفاده از توزیع نرمال با میاانگین اعاداد نفاوذ

در شکل  11دیاده ماسشاود ،پاس از اتماام تحریاک لارزهای،

استاندارد اصالحشادهی موجاود و کوواریاانس  %41و با رو

کارده و فونداسایون

شبی سازی مون کارلو ک در ادام توضیح مختصاری درباارهی

زیر آن در اثر وقوع پدیدهی روانگرایس دنار باالزدگس مسشود

روابک آن آورده شده اس

ساخت شده و  21تحلیال دیکاامیکس

همزمانس این دو رک  ،مکجر ب ایجاد جابا جاایس افقاس دیاوار

معادل نیز با استفاده از این دادههای تصادفس انجام گرفت اس

خاکریز پش

ب سم

دیوار ب سم

دریا و نشس

دریا رکا

آن شده اس

برای تولید دادههای تصادفس در فضای غیرگوساس ،از رو
مون کارلو استفاده مسشود در ایان رو

دادههاای تصاادفس از

فضای گوسس با فضاای غیرگوساس کا ماهیا

متغیار خااک و

ویژگسهای آن را ب خوبس بیان مسدارد ،مکتقل مسشاوند فضاای
ا تماالتس دو بعدی و همگن گوسس  ، f x, yبا تابع نگالس طیفس

معلوم 



Sf0f0 k x , k y

با استفاده از رو

الگوریتم تبدیل فوریا ی

سریع )FFT( 11شبی سازی مسشود ک این فرآیکد در اداما نشاان
شکل ( :)16بردارهای تغییر مکان.

داده شده اس
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ک در این رابط  Reنشاندهکدهی قسم

از این دادههای تصادفس ب ترتی در شکلهای  18و  19نشان
داده شده اس

ذکر این نکت الزاماس اسا

ازآنجاکا نارمافازار

قیقس اس

ک روابطس ک پارامترهای موجود

محدودهی مجاز آن ک بین  1تا  11تعریف شده ندارد و تکهاا باا

ماسدهکاد با تفصایل در مکاابع ماورد

روشس ریاضس ،فرآیکد درونیابس را انجام مسدهد ،لارا مقاادیری

استفاده ذکر شدهاند ]11-14

ک بیشتر از  11و کمتر از  1تخمین زده شده و در برخس پوست ها

با استفاده از دادههای تصادفس ساخت شده در فضای گوساس
و با استفاده از رو

ب عکوان نمون صفحات دو بعدی و پوست های س بعدی یک سری

مورد استفاده درکس از مفهوم عدد نفوذ استاندارد اصالح شاده و

ذکر این نکت الزامس اس
در رابط ی  3را با دسا

از کد دیگری در برنام ی  MATLABتفکیک شدهاند در ادام

دیده مسشوند ،ب صورت دستس ب مقادیر مجاز محدود شدهاند

تکرارشوندهای ک در ادام ب تشریح روابک

در شکلهای  21و  21نتای ایان  21تحلیال ،میاانگین و

آن پرداخت خواهد شد ،دادههای تصادفس با فضاای غیرگوساس

تغییرات آنها با مقادیر انحراف معیار اراو شده اس

انتقال ماسیابکاد دادههاای تصاادفس شابی ساازی شاده در فضاای

ک مشاهده مسشود تغییرمکانهاای نهاایس دیاوار در االتس کا

غیرگوسس )  ، b (i) (X kدر نقط ی مکانس

) X k (k  1,2,...,M x M y

تکرار iام در رابط ی زیر نشان داده شده اس



 

از

b (X k )  FB1 Fg g i X k 

()4
در این رابط ،

)g ( i ) ( X

معرف دادههاای تصاادفس شابی ساازی

شااده در فضااای گوسااس در تکاارار iام اسا
تصادفس  bاس

تااابع توزیااع متغیاار

واریانس

 2b

ب

میانگین دارد بر این اساس در ال

ال

قاوم ،انحراف معیارها ب ترتی

تغییر مکان افقس و

برابر  1/38و  1/24متار ماسباشاکد

لرا بحث تغییرات پارامترهای خاک و وجود عدم قطعی
از اهمی ا

ویااژهای برخااوردار اس ا

و بهتاار اساا

در آنها

در طرا ااس

ک دادههای تصادفس را در فضای غیرگوساس باا
نشااان مااسدهااد همچکااین پااارامتر

اصل  ،فقاک بارای ایان دیاوار خااص کا ماورد

 2b

بیااانگر تااابع توزیااع ا تمااال گوسااس بااا میااانگین صاافر و
اس

پارامترهای ئووتککیکس متغیر هستکد تغییرات قابل تاوجهس نساب

دیوارهای سا لس در نظر گرفت شوند البت ذکر این نکت الزاماس

میاانگین صاافر و واریااانس
)FG (g

) (i

هماانگونا

در این مطالعا با مکظاور شابی ساازی فضاای

غیرگوسس از تابع توزیع نرمال استفاده شده اس
ذکر این نکت الزامس اس

اس

ک نتای

مطالع قرار گرفت قابل استکاد مسباشد بادیهس اسا

تعمایم ایان

نتیج ب سایر سیستمهای ئووتککیکس نیازمکد مطالع اس

]11-14

ک در این مر ل با توج ب تعداد

باالی المانهای دو پروفیال خااکریاز پشا

و فونداسایون زیار

دیوار ،ب مکظور معرفس پارامترهای مدل رفتاری  UBCSANDک
هرکدام از آنها با رابط ای خاص تاابعس از عادد نفاوذ اساتاندارد
اصالح شده هستکد ،ب تکتک المانهای مدل با عکاوان ورودی
نرمافزار  ،FLAC2Dاز کد نوشت شاده در برناما

ی MATLAB

اسااتفاده شااده و با وساایل ی آن ب ا هاار نا یا خاااکس ،مجموع ا
پارامتری خاص تخصیص داده شده اس

همچکین خروجسهاای

اصل از تحلیل دیکامیکاس در نرمافزار  FLAC2Dنیز ،با استفاده
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شکل ( :)18صفحهی دو بعدی دادههای تصادفی در میدان ژئوتکنیکی
اطراف دیوار (کانتورها معرف عدد نفوذ استاندارد اصالح شده هستند).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال چهارم ،شماره چهارم  ،زمستان 6931

تأثیر عدم قطعیت عدد نفوذ استاندارد بر تغییر مکان لرزهای دیوار ساحلی وزنی :مطالعه موردی بندر کوبه

شکل ( :)19پوستهی سهبعدی دادههای تصادفی.

شکل ( :)21تغییر مکان افقی تاج دیوار برای  25سری عدد نفوذ استاندارد تصادفی با توزیع نرمال.

شکل ( :)21تغییر مکان قائم تاج دیوار برای  25سری عدد نفوذ استاندارد تصادفی با توزیع نرمال.
سال چهارم ،شماره چهارم  ،زمستان  6931ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حدیث معظمی ،یاسر جعفریان و محمدکاظم جعفری

 -9نتیجهگیری

ساخت شده و  21سری تحلیال دیکاامیکس غیرخطاس باا نارمافازار

در ایان مقالا ساعس باار آن باود تاا اثاار اعماال عادم قطعیا
پارامترهای ئووتککیکس در پاسخ لرزهای سیستمهای ئواوتککیکس
مورد بررسس قرار گیرد ب همین مکظور دیوار سا لس صکدوق ای
واقع در لکگرگاه روکو در بکدر کوبا ئاپان در نظار گرفتا شاد

 FLAC2Dانجام شده اس

همانگون ک در مکحکسهاای تغییار

مکان مشاهده مسشود مقادیر تغییر مکان افقس در ال
 4/1متر و تغییر مکان قاوم برابر  1/9متر ب دس
نظر گرفتن عدم قطعی

میاانگین

آمده اس

با در

پارامتر عدد نفاوذ اساتاندارد و انجاام 21

شده این دیوار پاس از زماینلارزهی ساال

سری تحلیل دیکامیکس ،تغییر مکان افقس بین  1/1-4/1متر و تغییر

 1991هیوگوکن نانبو ب طور میانگین  3متر و داکثر  1متر تغییر

مکان قاوم بین  1/8-1/2متر متغیر مسباشد ک نشاندهکدهی تاأثیر

کارده و  4تاا 1

پارامتر عدد نفوذ اساتاندارد در مقاادیر تغییار

طبق گزار های ثب
مکان افقس ب سم

دریا داشت  1 ،تا  2متر نشس

درج نیز دنار نرخ
در ادام

شده اس

این دیوار در نارمافازار تفاضال محادود FLAC2D

مدلسازی شده و پس از تحلیل اولی و ب تعادل رسیدن در ال
استاتیکس ،وارد مر ل ی دیکامیکس تحلیل شده اس

در این مر ل

بسزای عدم قطعی

مکان دیوار مسباشد لرا بحث اهمی

تغییرات پارامترهای خاک

در آنها از اهمی

و

و وجود عدم قطعی
بهتر اس

ویژهای برخوردار اس

در طرا س دیوارهای سا لس در نظر گرفت شوند

همچکین مستوان نکین نتیج گرف

ک ثاب

در نظر گارفتن

برخالف مطالعات پیشین ک در آنها پارامتر عدد نفاوذ اساتاندارد

پارامترهای ئووتککیکس ب ویژه پارامتر عدد نفوذ استاندارد اصالح

در نظار گرفتا شاده ،ایان پاارامتر باا

آن پرداختا شاده

اصالح شاده عاددی ثابا

شده ک در این مقال ب بررساس عادم قطعیا

استفاده از گمان های واقع در محل و با رو درونیابس در نرمافزار

اس  ،پاسخهایس ب دس

 Surferبرای کل پروفیل خااک تخماین زده شاد و تحلیالهاای

شده در سیستمهاای ماورد بررساس ،فاصال ی معکااداری داشات و

دیکامیکس با اعمال مدل رفتاری  UBCSANDکا تاابعس از عادد

باعااث طرا ااسهااای فراتاار از اطمیکااان ،محافظاا کاراناا و یااا

نفوذ استاندارد اصالح شده اس

انجام شاد الزم با ذکار اسا

توانایس این مدل در شبی سازی پدیدهی روانگرایس در خاکریاز
پش

و فونداسیون زیر دیوار ،از دالیال مهام انتخاا ایان مادل

رفتاری برای انجام تحلیلهای ا تماالتس بوده اس
تحلیلهای ا تماالتس با استفاده از رو

در مر لا ی

شبی سازی مون کاارلو،

 21سری دادهی تصادفس از جکس عادد نفاوذ اساتاندارد اصاالح
شده با میانگین معلوم و ضری

تغییرات  41درصد ساخت شده و

 21تحلیل دیکامیکس با این مقادیر صاورت گرفتا کا نتاای ایان
تحلیلها در ادام مورد بحث قرار خواهد گرف
تغییر مکان افقس و قاوم دیوار سا لس واقع در لکگرگاه روکاو
در بکدر کوب ئاپن تح

زمینلارزهی  1991کوبا در دو الا

مسدهد ک بعضاش با مقادیر واقعاس ثبا

غیراقتصادی مس شود البت الزم ب ذکر اس

ایان نتیجا صارفاش باا

توج ب نتای این مقال و بارای ایان دیاوار ساا لس خااص قابال
اسااتکاد بااوده و تعماایم آن ب ا سااایر سیسااتمهااای ئوااوتککیکس تااا
مادامسک از نظر تأثیر عادم قطعیا

پارامترهاای ئواوتککیکس در

تحلیلهای لرزهای آنهاا ماورد بررساس قارار نگرفتا اناد ،مکطقاس
نخواهد بود
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Ports are very important nodes of national and international transportation networks and play a crucial role in
economic activity of the nations. It is widely acknowledged that the port facilities should be designed carefully to
tolerate against the strong earthquakes. On the other hand, uncertainty of structural and geotechnical parameters has
a significant impact on seismic performance of the marine systems. In most engineering practices, however, this
impact is ignored and the designers prefer to estimate and employ some representative parameters. Therefore, realistic
estimation of seismic performance of port structures requires a probabilistic approach based on appropriate
involvement of soil and ground motion variability.
In this study, the caisson-type quay wall of Rokko Island is considered for the numerical analyses. The foundation
and the backfill soils of this well-documented quay wall were liquefied during the Kobe 1995 earthquake, as resulted
in approximately 4 m seaward displacement. It settled about 1 m to 2 m and tilted about 4 degrees outward. For
nonlinear dynamic analyses in FLAC 2D, the UBCSAND constitutive model was employed in order to account for
liquefaction of backfill and foundation soil. Soil is variable in the nature and its geotechnical parameters are rarely
constant in spatial directions. Since the parameters of the employed constitutive model (UBCSAND) were totally
correlated to the corrected standard penetration resistance (N1,60), there would be an excellent chance to generate
numerous series of random field data through the interpolation of the available boring log data around the quay wall.
The covariance of these random data was considered 45% and the mean values were extracted from the interpolation
results of the available boreholes. Subsequently, nonlinear dynamic analyses were carried out by the generated random
field data. Numerical modeling based on the deterministic parameters resulted in horizontal and vertical displacements
of 4.7 m and 1.9 m, respectively. By applying uncertainty of the standard penetration test parameter in nonlinear
dynamic analyses, the resulted quay wall displacements vary in the ranges of 4.7-5.7 m and 1.2-1.8 m, respectively,
in the horizontal and vertical directions. These impressive changes indicate that the involvement of spatial variability
of soil parameter has significant effects on the assessment of permanent displacement in the quay wall systems. This
paper presents a reliable and simple method for consideration of spatial variability of standard penetration test results
in dynamic analysis of gravity quay walls. The resulting numerical displacements can be employed for probabilistic
seismic design of the quay wall.
Keywords: Seismic Performance, Uncertainty, Quay Wall, FLAC2D.
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