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کاهش م یابلا شراک افق ارت شله در چنلیم وراز لکان م دهل که وقنیت
سطح بهیسی ه فره ونل الجام م گیرد که بهعننان مالع در جهت گرررش
امناج برش به سمت باال عم م کنلا
واژگان کلیدی :ونل مرری ،شهر ورریز ،مل سازی فیزیک  ،میز لرزه ،رفرار
لرزهایا

 -1مقدمه
مطابق رکنردهای ارت شله ،ورهیالپ زیرزمین لرخ آسیب

بارگذاری لرزه ای در وحقیقاپ آیرده شیییله اسیییت []0-2ا ونها

کمرری از سیییازههیای سیییطح را وجربه کردهاللا با ایم یجند،

والاد کم از ایم آزمایشها شییام اللازهگیری لیریهای داش

برش سییازههای زیرزمین آسیییب عملهای در زلزلههای بزرگ

بندلل []6ا کائن ی هنالگ [ ]7لمندار واریلچه زمال کرلش ونل

اشیر دییلهالیل کیه شیییامی زلزلیه  1990کنبه ژاام ،زلزله 1999

وحیت بار لرزه ای را لکیییان دادللا آلها لریجه گرفرنل که عم کرد

چ چ وییاینان ی زلزلییه  1999کنجییال ورکیییه م بییاشییییلا در

زمیم ی ونل بررگ به شلپ وحریکهای اعما شله ی همچنیم

سازههای زیرزمین چنالچه لیریی سینماویک یارد به سازه ونسط

مرزهای فیزیک مل سالرریفینژ داردا همچنیم ااس زمیم وحت

زمیم اطراف به لیریهای اینرسی لاشی از لنسیان شند سازه ه ره

شرایط میلان آزاد ی یجند ونل در مل مرفایپ استا اللزالن ی

ایلا کنل ،ااسیی لرزهای مرفایو در مقایرییه با سییازههای سییطح

همکیاران [ ]8رفریار لرزهای ونلی هیا را بیهیسیییی یه یک سیییری

زمیم از شند لکان م دهنل []1ا

آزمیایش های سیییالرریفینژ کرلش مریییطح بهیسیییی ه بارگذاری

میل سیییازی فیزیک ممکم اسیییت برای بیه دسیییت آیردن

دینامیک ریی مل ونل ارزیاب کردللا آلها ااسی ی لمنلهای از

اطالعییاپ مهم ی داده هییای کم ریی رفرییار لرزهای ونلی هییای

ماسیه ریز یکنناشت را که در دی دالریره ملر

آماده شله بند،

زیرزمین کمیک کنیلا والادی آزمایش فیزیک مل های وحت

مطالاه کردلل که در آن لنله آلیاژ آلنمینینم در دی عمق ملر
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لصب شله بندا لنژن ی همکاران [ ]9یک سری آزمایش میز لرزه

همکیاران [ ]11بیا الجام آزمایشهای میز لرزه ی ریش علدی به

در ریی مل ونل وأسیراپ شهر شالگهای برای بررس عم کرد

بررسی ااراپ ضیینر ونل مرریی شییهر وهران بر ااسی لرزهای

برلامه آلها بهصنرپ

ارداشره اللا آلها

آن وحت زلزله الجام دادللا مال ظاپ اص
ااس ی سییازهای ،ااس ی شا  ،اللرکنش شا
شیا

در ر

سیییطح زمیم در محلیده رفرار شط شا

ی سییازه ی فکییار

وأایر ونل مرری بر الگنی بزرگنمای شیییراک ی همچن ی م اار

هیراشیییراد بندا از شیییراکسییینجها ،سییی ن های

ااس شراک در سطح زم یم را منرد مطالاه ئرار

آن بر ط ی

اللازهگیری فکیییار شا  ،مرل های جابهجای سییییم  ،سگر

داده ی ا ار اارامررهای عمق ونل ی سیرعت منج برش محیط بر

ی ریی

میزان بزرگنمییای هییا برای امناج یائا زلزلیه را منرد مطییالاییه

جابهجای لیزری ی کرلشسیینجها ،در ریی سییازه ،شا
جاره شا

بهمنظنر اللازهگیری ااس سازه ،شا

ی جاره برش

اسرفاده شلا با ونجه به لرایج آزمایشهای دامنه ااس سازه کم
کمرر از دامنه شا

ویا کننن بیه دلی اارامررهای مرالدی که بر رفرار لرزه ای

بند که سیییازگار با مکیییاهلاپ اللازهگیری

سیییازه هیای زیرزمین ویأایر م گیذارد ،لریایج جاما در ایم

ااس سازهای ی

ئریییمیت از لنشیییره ها ی فن یجند للاردا بلیم منظنر هلف

صحرای در ط زلزله بندا از لحاظ طیف  ،طی
ااسی ی شا

اارامرری ئرار دادللا

وقریراً یکریییان بندللا ماکزیمم کرلش در لزدیک

گنشیه باال ی ااییم دینار کناری اوفاق م افرل ی کرلش در یسط

مطالاه اضیییر الجام یک سیییری آزمایش های میز لرزه ریی
مل ونل برای ونسیاه برش از ابااد مریل ه استا در مطالاه

اروفاد دینارهای کناری وقریراً صییفر اسییتا لرایج لکییاندهنلهی

اضییر ،ااراپ اارامررهای ملر

یک وغییر شک برش یاضح مقطع ونل بند که یک ایچش مهم

رکیت یریدی ی شیییراک ماکزیمم زمیم ریی رفرار لرزه ای

را ریی گره هییای ونلی ایجییاد م کرد []9ا در وحقیق دیگری،

ونل مرریی ورریز بررس شله استا ایم آزمایش ها در ئا لب

ویریییینیلیس ی همکاران [ ]15یک سیییری آزمایش سیییالرریفینژ

یک اریژه وحقیقاو که به یس ی ی ه سییازمان ئطار شییهری ورریز

دینامیک بر ریی ونل های مرییرطی

ملفنن در ماسییه شکییک

الجام دادللا ایم آزمایشها در دالکگاه کمرریج بر ریی مل های
ونل مربا ملفنن در ماسه شکک الجام شلا لرایج آزمایکگاه
الجام شیییله برای در

بهرر رفرار لرزهای سیییازههای مریییرطی

ملفنن ی همچنیم وأییل صیحت مل های علدی ایکرفره ی بهرند
ریشهای طرا

بهکار برده شیلا با ونجه به لرایج بهدستآمله،

شییراکهای افق ارتشییله در چنلیم مح به سییمت باال افزایش
یافرنلا واریلچههای زمال شییراک ئائم ارت شییله در طرفیم مل
در دا سق

شییام محرنای فرکالریی

مایت شله است ،الجام شله اللا
 -2آزمایشهای میز لرزه  1gو تجهیزات وابسته
 -1-2میز لرزه  1gدانشگاه تبریز

میز لرزه آزمایکیگاه مکالیک شا

دالکگاه ورریز با عرشه

فنالدی برابر بیا  255×.55سیییالر مرر برای اعمیا بیارگذاری
دینیامیک مط نک بیه میل اسیییرفاده شیییلا جک هیلریلیک
هنشیمنل 1مرص به میز ،ظرفیت اعما لیریی افق وا  125کی ن
لینوم ی ونالای

م لمنلههای وا یزن  65کی ن لینوم را داردا

لاهمفاز بندلل که لکاندهنلهی مل لنسال اروااش

ایم میز ئادر به اعما محلیده فرکالر ی وحریک یریدی5/51

ارت شییله در گنشییههای

وا  25هروز با دامنه جابهجای  ±155می مرر ی دامنه شراک بیش

ونل اسییتا افزایش فکییارهای شا

دینار ی دا بر اار صییی ریت باالی مل در ایم مح ها لریییرت به

از  1gم باشلا

یسط دینارها باال بندللا لنگرهای شمک دینامیک از همان ریلل
فکارهای دینامیک شا

ایریی کردلل ی برای لیریهای محنری

دینامیک مقادیر بائیمالله کنچکوری مکاهله شل []15ا بازیار ی

05

 -2-2جعبه برش الیهای

2

ییک جاریه برشییی الیه ای که در راسیییرای ایم وحقیق در
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بررسی رفتار لرزهای تونل مترو دایروی در ماسه خشک توسط آزمایشهای میز لرزه

دالکگاه ورریز طرا

شل ،برای ایم آزمایش ها اسرفاده شلا ایم

جاره دارای  20فریم آلنمینینم اسییت که ابااد داش

هر یک

سیگمنت های برم ایش سیاشره انشییش درسییت در اکییت س ر
لصب م شنلل []12ا
در مریر منرد لظر ،بر اسا

 1.2×865اروفاد آلها  ./8سییالر مرر م باشییلا بهمنظنر کاهش
اصیطکا

بیم فریم ها ی شریهسازی جابهجای الیه های شا

،

مرریی ورریز ،لند شا

مطالااپ ژئنوکنیک شط 2

اسیییاسی یاً  MLی  SMاسیییتا مقطع

بیم فریم هییای آلنمینینم از سییییاچمییه هییای ف زی در داش ی

زم ی م شیناسی در امرلاد مرییر ونل در شک (  ) 2لکان داده

ورمهها ی السریک اسرفاده شله است بهلحنیکه فاص ه فریمها

شله استا

از یکلیگر  4می مرر م باشییلا وصیینیری از میز لرزه دالکییگاه

ئنالیم شییریه سییازی آزمایش های میز لرزه  1gکه ونسییط

ورریز به همراه جاره برش الیه ای منرد اسیییرفاده در شی یک ()1

یای [ ] 1.ایکنهاد شله است در مطالاه اضر بهکار گرفره شله

لکان داده شله استا
 -3-2مقیاس آزمایشها

شط  2ئطار شهری ورریز ( ) TURL2با طنل در لید 22
کی نمرر ئرییمت شییرئ شییهر را به ئرییمت هرب آن مرصیی
شناهل کردا در ایم مطالاه از مکلصاپ ونل مرری شط  2در
ئرییمت مرکزی آن بیم ایرییرگاه های  E2ی  H2اسییرفاده شییله
استا ونل شط  2با اسرفاده از دسرگاه و ب ام با وااد ف کار
زمیم بییا ئطر چرشش برابر بییا  9/49مرر ی یییک سییی ر بییا ئطر

شککک(  :)1تصککریری از میز لرزه دانشککگاه تبریز به همراه جعبه برشکک

شارج  9/46مرر در ئریمت ج نی دسرگاه ساشره شله استا

الیهای نصب شده بر روی آن.

شک(  :)2پروفی( زمینشناس

سال ششم ،شماره اول ،بهار 8931

منطقه مررد بررس

به همراه مح( انتخاب مدل مبنا.
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بر اسیا

اسیتا با ونجه به اینکه هلف وحقیق اضر بررس رفرار شمک
ونل وحت زلزله عرضی بند از شیریهسازی سلر شمک مطابق

شا

ماادله ( )1اسرفاده شل

که بر اسا
λ4 ∙λρ

()1

λε

=

(EI)p
(EI)m

که در آن  (EI)pسییلر شمکیی لمنله اصیی  (EI)m ،سییلر
شمک مل  λ ،ضریب مقیا
ی  λεضیریب مقیا

هنلس  λρ ،ضریب مقیا

دالریره

کرلش ارائه شیله اسیتا که ضریب مقیا
λ

λε = [(V

2
] s )P ⁄(Vs )m

که در آن  (Vs)pی  (Vs)mبه ورویب سرعت منج برش در لمنله
اص

مح ( 080مرر بر االیه) ی شا

مل ( 95مرر بر االیه

اللازه گ یری زمان رسیلن منج برش ایجاد شله

در اایه مل به مح شراکسنج ها با فاص ه مایم از هملیگر
به دسییت آمل) ،ابااد جاره برش الیه ای ی سییایر اارامررهای
منرد بررسی در مریل ه  ،ضریب مقیا

به مل

لمنله اص

برابر بیا  ) λ=40( 40برای آزمیایش هیا در لظر گرفره شیییل ؛
بنییابرایم  40مرر الیییه شییا

لمنلییه اصییی  ،یییک مرر در

آزمایش ها مل سیییازی گردیلا همچنیم از فرض  λρ =1که

کرلش طرق رابطه ( )2به دست م آیل
()2

مکلصاپ لمنله اص  ،سرعت منج برش در

ی مل م باشل ا یاضح است سلر شمک ونل سگمنر

شیریه ونل اینسره یا ونل با والاد مفص های اابت در منئایت

برای آزمایش های م یز لرزه  1gایکینهاد شیله است ،اسرفاده
گردیل [] 1.ا لمنله اص ی

یک ونل دایریی با ئطر شارج

برابر بیا  9/25مرر ،ضیییلیامیت  5/.0ی طن رینگ  1/0مرر
م باشل که با اعما ریابط ذکر شله ،مل ونل مطابق شک
( ) .از آلیاژ آلنمینینم با ئطر  190/0می مرر ی ضلامت 1/0

مایم لیریییتا چنیلیم ریش برای در لظر گرفرم وأایر درزهای

می مرر سیاشره شیلا مکلصاپ مل در لمنله اص

سیگمنر ریی سیلر شمک انشش ونل ایکنهاد شله استا

در جلی ( ) 1آیرده شله استا

ی مل

در ریش محاسیییره مرلای اصیییالب شیییله برای در لظر گرفرم
کاهش سییلر در درزهای سییگمنر  ،یک لرییرت الرقا لنگر
شمک ( )ζمارف م شندا ایم لررت با اصالب ملی االسریک
رینگ برای وح ی اسرفاده م شندا در ایم ریش ،بال از اصالب
ملی االسریک رینگ با ضریب  ، ζبارهای اعمال ریی انشش
محاسییره م شیینللا سی س مقلار لنگر شمکی بهیسیی ه افزایش
مق لار برای سیییگمنت یا کاهش برای درزها با همان ضیییریب ζ

شک(  :)3مدل ترن(.

اصیالب م شنللا مقلار اارامرر  ζبیم  5/.وا  5/0بهعننان وابا
از والاد سییگمنت ها ی سییلر زمیم اطراف مرغیر اسییت []14ا
الجمم مهنلسییم عمران ژاام مقلار کاهش سیلر سازه شط
اینسیره را بیم  25وا  45درصل ونصیه م کننلا با فرض ضریب
اصیییالب  ζ=5/.برای میلی یالگ برم ،ملی یائا بایریییر
مطابق ماادله ( ) .محاسره شند []10ا
(EC = (1 − ξ) × ECLS = (1 − 0.3) × ECLS = 0.7ECLS ).

که در آن  ECملی مجازی رینگ ی  ECLSملی برم م باشلا

01

جدول  :)1مشخصات ترن( در نمرنه اصل
مشخصه

نمرنه اصل

و مدل.
مدل

ئطر شارج (می مرر)

9255

197

(می مرر)

8055

194

ضلامت (می مرر)

.05

1/ 0

ملی االسریریره ()GPa

.5/2

69

لررت اناسنن

5/ 2

5/ .

ئطر داش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال ششم ،شماره اول ،بهار 8931

بررسی رفتار لرزهای تونل مترو دایروی در ماسه خشک توسط آزمایشهای میز لرزه

برای الییلازهگیری وراکم لریییر در الییههیای ملر

 -4-2مشخصات خاک مدل

ماسه یکنناشت که از منطقه ئنم و ه در لزدیک شهر ورریز

ئالبهای کنچک که در ورازهای ملر

از

شییا

ئرار داده شییله بندلل

وهیه شیله بند در ایم مطالاه اسیرفاده شییله اسییتا مکلصاپ

اسیییرفییاده شییییلا در یم وراکم ی باییل از اومییام آزمییایش یزن

ایم ماسیه یکنناشت در جلی ( ) 2آیرده شییله استا

ملصنص ماسه جای گرفره در داش ئالب اللازهگیری شله ی با

در شییک ( ) 4لکییان داده

ونجه به یزن ملصینص شکک ماکزیمم ی مینیمم ،درجه وراکم

اصی

همچنیم منحن داله بنلی ایم شا

محاسره م گردیلا

شله استا

در ط ساشت مل چنلیم ابزار اللازه گیری ملر
ماسه قرم تپه.

بررسییی رفریار ونل ی شا

طبقهبندی نمرنه

SP

ابزارهای لصیب شیله شیام

چگال ییژه

2/64

جدول  :)2مشخصات اصل

زاییه اصطکا

داش

..

(درجه)

چررنلگ ()kN/m3

5

ضریب یکنناشر

2/17

ضریب شمیلگ

1/54

مرل وفاض ی

مرغیر شط

مینیمم یزن ملصنص شکک ()kN/m3
ماکزیمم یزن ملصنص شکک ()kN/m3

17/.8

شک(  :)4منحن

در آزمایش ها اسیییرفاده شیییلا
شیراکسنج ها  ،.کرلش سنج ها 4

0

ی

(  ) LVDTبندللا شییک ( ) 0طرب

لهای مل ی ابزارهای لصیییب شیییله را لکیییان م دهلا انج
شیراک سنج برای اللازه گیر ی شراک در شا
شیییلللا شیییراکسییینج ها در ک
سییییالر مرر از ک

14/65

برای

ی ونل اسرف اده

ی اروفاد های  05 ،.5ی 85

جارییه برش الی یه ا ی ئرار داده شییییللییلا

شیییریاک سییینج ای کیه در ک

جاریه ئرار داده شیییل جهت

اللازه گیر ی شیییراک یریدی به سییییریییرم اسیییرفاده گردیلا
شراک سنج دیم در اروفاد  .5سالر مرری از ک

در زیر ونل

ئرار داده شلا

دانهبندی ماسه قرم تپه.

 -5-2آمادهسازی نمرنهها و ابزارگذاری مدلها

مل ماسیییه با اروااش لمنله ریی میز لرزه با یک فرکالس ی
دامنه اابت وا رسییلن به وراکم منرد لظر ( )Dr=65%ساشره شلا
سال ششم ،شماره اول ،بهار 8931

شکککک(  :)5طرح شککمکاتی

پیکربندی و ابزاربندی مدل و جانمای

کرنشسنجها بر روی پرشش مدل فیزیک .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 09

مجید فرّین و مسعود حاجی علیلوی بناب

در باالی ونل ی

شییام فرکالس  0 ،. ،1ی  8هروز ی ماکزیمم دامنه شییراک  5/.0gی

شیراکسنج سنم در اروفاد  05سالر مرری از ک

در سییطح

 5/05gبندلل (به دلی محلیدیت جابهجای ماکزیمم میز ،فرکالس

در امرییلاد شط مرکزی ونل ی ئرار داده شییییلا همچنیم

 1هروز ی  5/05gاعما لگردیل)ا ملپزمان وحریک اایه در امناج

شییراکسیینج چهارم در اروفاد  85سییالر مرری از ک
شییا

شیراکسینج انجم جهت مفایریه در اروفاد  05سالر مرری از ک
در داش شا

ئرار داه شییلا بهمنظنر اللازهگیری لکییرییت شا

وحیت بیارگیذاری دینیامیک دی  LVDTدر بیاالی مل ونل ئرار

هیارمنلییک برای ومام مل ها  0االیه در لظر گرفره شیییلا بایل
یادآیری لمند که ایم رکاپ یریدی ،وحریکاپ منج برشی ی
داش صفحه لررت به مقطع ونل را شریهسازی م کننلا

داده شییلا کرلشسیینجها لیز برای اللازهگیری کرلشهای شمک ی
مل در هفت لقطه ریی سطح شارج ونل چررالله شلللا ومام
ابزارهای لصیب شله با دئت کاف ئر از هر آزمایش کالیرره شله
ی بایل از الجام آزمایش لیز کنرر

 -3تحلی( نتایج آزمایش های مدل میدان آزاد)FF 7
و مدل خاک-

کام ینور الرقا داده شییلا در شییک ( )6مرا

آمادهسیازی مل ی

لمنله آماده شله برای آزمایش لکان داده شله استا

)SF

همانطنری که اشییاره شییل ،هکییت مل سییاشره شییله وحت

شیییلللا ونسیییط یک دیراالگر6

دینیامیک  .2کیالیالیه ومیام دادههای اللازهگیری شیییله ارت ی به

ترن(8

بارگذاری لامنظم ی دینامیک سییییننسی ی ئرار گرفرنلا دادههای
بهدسییتآمله از سیییرییرم ارت دادهها به اارامررهای فیزیک مالنل
شراک ،کرلش ی جابهجای ورلی شلللا
 -1-3تعیین فرکانسهای طبیع

مدلها

در شک ( ) 7امناج لامنظم (لنیز سفیل ) 9اعما شله به هر
دی مل میلان آزاد ( ) FFی شا

 -ونل ( ) SFبه همراه طی

فنریه 15آلها آیرده شیییله اسیییتا همان طنر ی که مکیییاهله
م شیند میز لرزه ونالرره است امناج یریدی را به طنر وقریراً
یکریییال برای هر دی میل  FFی  SFونلیل لمایلا با ونجه به
ورلی فنریه امناج لامنظم اعما شیییله فرکالس طریا میلان
آزاد  16/4هروز ی فرکالس طریا سییررم ونل  -شا

10/0

هروز م باشلا
از لظر ولنری ،فرکالس مل nام یک سییرنن شا
شک(  :)6مراح( آمادهسازی مدل و نمرنه آماده شده برای آزمایش.

-6-2تحری

های اعمال شده ترسط میز لرزه به مدلها

طرق رابطه

ارائه شله ونسط کرامر (رابطه  )4به دست م آیل ][16
(2n−1)VS

()4

4H

= fn

والاد هکت وحریک ونسط میز لرزه در ئالب دی دسره امناج

که در آن  nشماره مل VS ،سرعت منج برش مرنسط ی  Hعمق

هارمنلیک با دامنه باال ی امناج لامنظم با محرنای فرکالر باال ی

سیرنن شا

م باشیلا با ونجه به مکیلصاپ ی ابااد لمنله منرد

دامنه کم به هر مل اعما ی شییراک یریدی ونسییط شییراکسیینج

آزمایش مقلار فرکالس طریا برای  n=1از رابطه ( )4برابر با 28/1

 ACC1اریت گردییل .امناج لامنظم با محرنای فرکالری ی وا 05

هروز به دسییت م آیل که با مقلار بهدسییتآمله از آزمایش لنیز

هروز یل بیا دامنه کم وا  5/1-5/10gبنده یل امناج هارمنلیک

سفیل مرفایپ م باشلا

01
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بررسی رفتار لرزهای تونل مترو دایروی در ماسه خشک توسط آزمایشهای میز لرزه

شک(  :)7تابع شتاب و طیف فرریه مدلهای  FFو  SFبرای تحری

 -2-3تحلی( و مقایسه نتایج شتابها

هرچنل که واریلچه زمال ارت شله بهیسی ه شراکسنج افق
در ک

های ورودی نامنظم در مقیاس مدل.

یک فی رر ضییربه -ااس ی ب لهایت 14اسییت که بهعننان یک فی رر
ایاالینیله 10بیم فرکیالسهیای  5/2ی  05هروز عمی م کنلا ایم

صی ب مل بهعننان منجهای سیننس وکفرکالر در

الرلاک برای ذف ااییموریم ی باالوریم فرکالسها اذیرفره شله

لظر گرفره شله بندلل ،یل سیگنا های ارت شله شرههارمنلیک

اسیت که علد ایل منررب به الحراف سیگنا شراکسنج ی علد

بنده ی دارای برش ییژگ های شاصی ی هریییرنل که در نزه

آشری مربنط به لنیز الکرریکا ارت شله م باشلا

زمال ئاب مکاهله استا

والادی از لمندارهای واریلچه زمال شیراک افق ارت شله

برای وفرییر لرایج آزمایشها بر رب ضریب وقنیت زمیم،

بهیسیی ه شراکسنجها برای شراک  5/.0gی فرکالس  1ی  .هروز،

ومام لمندارهای واریلچه زمال شییراک به مرکز صییفر بهیس یی ه

همچنیم شراک  5/05gی فرکالس  .ی  0هروز در شک های ()8

مقییا

آلهیا لریییریت بیه شط اایه الحراف  11ورلی شیییللل ی از

وا ( )11لکان داده شله استا

ئریییمتهای ارت شیییله زمال ئر ی بال از ملپزمان سی ییگنا

زمال که هر سییییگنا بهطنر صیییحیح اردازش شیییل ،شیییراک

صیرفلظر شیلا یک اصالب شط اایه 12با ئالنن شط به سیگنا

ماکزیمم بهعننان مقلار ماکزیمم سی ییک های لیمدامنه در واریلچه

یریدی اعما شیلا ایم اصالب برای به دست آیردن یک مقلار

زمال شییراک مکییل

مرمای به صیییفر در الرهای واریلچه زمال سیییرعت ی جابهجای

مقادیر ی میالگیم لیمدامنه ریی سیک ها مکاهله لکلا دادههای هفت

مؤار بندا فی رر فرکیالس از مروره چهار از لند باوریرث 1.بند که

بارگذاری هارمنلیک اعما شله در شک ( )12شالصه بنلی

سال ششم ،شماره اول ،بهار 8931

گردیلا وفایپهای ئاب مال ظهای بیم ایم
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مجید فرّین و مسعود حاجی علیلوی بناب

شک(  :)8نمردارهای تاریخچه زمان

شتاب ثبت شده برای  A=0.35gو .f=1Hz

شک(  :)9نمردارهای تاریخچه زمان

شتاب ثبت شده برای  A=0.35gو .f=3Hz

شییلهالل که بر رییب لرییرت شییراک ماکزیمم اللازهگیری ش یله
بهیس یی ه شییراکسیینجهای باال ی ااییم ونل در آرایش ئائم رسییم

09

شییلهاللا ایم لرییرتها برای بررس ی وأایر مح
گرررش ئائم امناج برش واری

فره ونل ریی

شلهالیلا شک ( )12لکان م دهل
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بررسی رفتار لرزهای تونل مترو دایروی در ماسه خشک توسط آزمایشهای میز لرزه

شک(  :)11نمردارهای تاریخچه زمان شتاب ثبت شده برای  A=0.50gو .f=3Hz

شک(  :)11نمردارهای تاریخچه زمان

سال ششم ،شماره اول ،بهار 8931

شتاب ثبت شده برای  A=0.50gو .f=5Hz

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 00
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که شییراک ماکزیمم در بیکییرریم االپ بهصیینرپ یکنناشت با

هروز برای کرلشسینجهای  SG3 ،SG2 ،SG1ی  SG4لکان داده

عمق در امرلاد آرایش شراکسنجها کاهش م یابلا لررت شراک

شله استا لنگر شمک دینامیک بهعننان لنگر اضاف اعمال به

محاسیییره شیییله در امرلاد آرایش ونل عمنماً بزرگور از یک

انشییش ونل بال از شییرید زلزله واری

م شییندا مقادیر مثرت

م باشینل؛ که لکاندهنلهی ومای مل برای وقنیت سیگنا اایه

لنگر شمک  ،افزایش ونش ککک در سطح انشش ونل را لکان

رکت به سطح زمیم در امرلاد آرایش ونل م باشل که

م دهلا مقادیر اللازهگیری شله عمنماً لکان م دهنل که ئرمت

در شیییک ( )12م ونان مکیییاهله لمندا بهعننان یک یائایت،

ااییم ونل بیکرر از ئرمت باالی وحت فکار است که ایم الت

شیراک ماکزیمم اللازهگیری شیله در سطح باالی ونل بزرگور

بیه شیاطر ونشهیای سیییرباره الرظار م ریدا در ط بارگذاری

از ااییم ونل اسییتا همچنیم شییراکسیینج ااییم زیر ونل که به

دینیامیک لیریهای انشیییش ونل عمنماً از مقادیر اسیییراویک

در ا

ک

صی ب مل مرص لکله است ،همیکه مقادیر بزرگوری از

اللازهگیری شیییله ئر از بارگذاری دینامیک افزایش م یابلا

اللازهگیری کرده است که ایم

چنیم افزایکییی کیه بایل از بارگذاری لرزهای اوفاق م افرل با

شراک را لررت بهشراکسنج ک

یک دلی ا رمال از ونش هیریکنناشت در امرلاد ونل به دلی

مرراکم شیلن ماسیه ی الراشیره شلن کرلشهای هیرئاب بازگکت
اطراف ونل سییازگار اسییتا بهعالیه انشییش ونل به

ااراپ ئن زدگ ی همچنیم وأایر مرز فره ونل م باشییل که

الیه شا

امناج برش ئرمت ااییم را به سمت باال منرکر م کنلا

دلی مؤلفه برگکییتاذیر کرلش برش ی شا

در ط بارگذاری

در مارض سییییکی هیای افزایش-کاهش لیریهای داش

ئرار

گرفتا ایم لکان م دهل که هر دی مؤلفه برگکتاذیر ی بائیمالله
ایم افزایش لیریهای داش

مربنط به مکالیرییم بیضیی شییلگ

مقطع عرضی ونل هرت که به دلی وغییر شک الیه زمیم ایجاد
م شییندا بنابرایم ونزیع لنگرهای شمکیی دینامیک برییرگ به
الگنی وغییر شیییک

دارد که ونل بال از شیییرید زلزله وجربه

م کنلا بهعالیه مقادیر لنگر شمکیی در ط زلزله در ئرییمت
ااییم انشش ونل بزرگور از ئرمت باالی استا
مطابق شک های ( )1.وا ( )16لمندارهای واریلچه زمال لنگر
شمکی دینامیک م ونالل به دی ئریمت اص
شک(  :)12نسبت تشدید برای شتاب افق

برای آزمایشهای انجام شده.

وقریم شند مر ه

لااایلار ی سییک های الت اایلارا ونل در ط چنل سیک ای به
سییمت یک مر ه وااد وغییر شییک م دهلا مر ه دیم سیییک

 -3-3تحلی( نتایج حاص( از کرنشسنجها

بال از شرید وا الرهای بارگذاری دینامیک ادامه ایلا م کنلا

در مقطع یسییط انشییش

ماکزیمم لنگر شمک ی دینامیک ریی انشییش ونل بهیسییی ه

ونل از کرلشسینجها در ط هر آزمایش به دست آملا والادی

محاسییره مقلار ئلر مط ق لنگرها شمکیی مثرت ی منف ی الرلاک

از لمندارهای واریلچه زمال لنگر شمکی در شک های ( )1.وا ()16

بزرگوریم آلها ایلا م شندا بلیمطریق ،هر دی لنگر شمک مثرت

مل  ،برای بارگذاریهای مربنط به شیییراک  5/.0gی

ی منف مل لظر ئرار م گیردا آزمایشها لکان م دهنل که ماکزیمم

لرایج آزمایکییگاه لیریهای داش

در مقیا

فرکیالس  1ی  .هروز ،همچنیم شیییریاک  5/05gی فرکالس  .ی 0

01

لنگر شمک در لزدیک واج ی شالهای مل ونل اوفاق م افرلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال ششم ،شماره اول ،بهار 8931

بررسی رفتار لرزهای تونل مترو دایروی در ماسه خشک توسط آزمایشهای میز لرزه

شک(  :)13نمردارهای تاریخچه زمان لنگر ثبت شده در نقاط مختلف مدل ترن( برای  A=0.35gو .f=1Hz

شک(  :)14نمردارهای تاریخچه زمان لنگر ثبت شده در نقاط مختلف مدل ترن( برای  A=0.35gو .f=3Hz

لنگر شمک دینامیک در لمنله اص را م ونان طرق ماادله ()0
به دست آیرد []17

سال ششم ،شماره اول ،بهار 8931

()0

= λ3 ∙ λρ

model

Mprototype ⁄M

کیه در آن  Mprototypeلنگیر شمک در لمنله اص  Mmodel ،لنگیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 03
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شک(  :)15نمردارهای تاریخچه زمان لنگر ثبت شده در نقاط مختلف مدل ترن( برای  A=0.50gو .f=3Hz

شک(  :)16نمردارهای تاریخچه زمان لنگر ثبت شده در نقاط مختلف مدل ترن( برای  A=0.50gو .f=5Hz

شمکی در مل  λ ،ی  λρضرایب مقیا

هنلسه ی دالریره (λ=40

ی  )λρ=1م باشیینلا لنگرهای دینامیک در لمنله اص ی

در مح

کرلشسینجهای  . ،2 ،1ی  4در شک های ( )17ی ( )18برای دی

15

ییالییت ( A=0.35gی  )f=3Hzی ( A=0.50gی  )f=5Hzآیرده
شیله اسیتا با مقایریه لرایج هفت آزمایش الجام شله ،ماکزیمم
لنگر در مح

 SG5مربنط به بارگذاری  f=3Hzی A=0.50g

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال ششم ،شماره اول ،بهار 8931

بررسی رفتار لرزهای تونل مترو دایروی در ماسه خشک توسط آزمایشهای میز لرزه

شک(  :)17نمردارهای تاریخچه زمان لنگر در نمرنه اصل

در مح( کرنشسنجهای  SG3 ،SG2 ،SG1و  SG4برای  A=0.35gو .f=3HZ

شک(  :)18نمردارهای تاریخچه زمان لنگر در نمرنه اصل

در مح( کرنشسنجهای  SG3 ،SG2 ،SG1و  SG4برای  A=0.50gو .f=5HZ

سال ششم ،شماره اول ،بهار 8931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18
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م باشل که ایم لنگر برابر با  164.لینوم -می مرر بر می مرر در
مل ی  149/7کی نلینوم-مرر بر مرر در لمنله اص

م باشلا

مطابق آییییملامییه ) ،ACI (2015لنگرهییای ور شنردگیی ی
ضریبدار در انشش برن طرق ماادالپ ( )6ی ( )7محاسره م شند
)Mcr = fr ∙ Ig ⁄(h⁄2

()6

که در آن  frملی گریییلرگ برم Ig ،ممان اینرس ی مقطع برن
لررت لاشال

ی hضلامت ک عضن م باشلا

()7

)Mu = φ ∙ Mn = φ ∙ As ∙ fy ∙ (d − a⁄2

لمنله اصیی  ،لنگر ور شنردگ برابر با  85کی نلینوم -مرر ی
لنگر ضییریبدار برابر با  129/9کی نلینوم -مرر م باشییلا با ونجه
بیه لرایج بهدسیییتآمله ،مقلار لنگر دینامیک در آزمایشهای با
دامنه بزرگور بیکییرر از لنگر ور شنردگ م باشییلا ایم لنگر
دینیامیک در ورکیب با ااراپ بارهای دیگر ممکم اسیییت باع
ایجاد آسیبهای جلی سازهای در ونل گرددا
در شیییک ی ( )19لنگر مییاکزیمم ایجییاد شییییله در مح ی
کرلشسنجهای  . ،2 ،1ی  4در برابر فرکالسهای ملر

اعما

شیله به سییریرم رسم شله استا همانطنر که در لمندارها دیله
م شییند برای  A=0.35gلنگر ماکزیمم با افزایش فرکالس ،اابت

در ایم رابطه φضریب کاهش شمک  Mn ،مقایمت شمک

بنده یا اللک کاهش م یابل؛ اما برای  A=0.50gلنگر شمکیی

اسم در مقطع As ،مرا ت آرماونرهای ککک طنل  ،fyونش

ماکزیمم با افزایش فرکالس ،بهشیلپ برای ومام کرلشسنجهای

وری ی یم آرماونرها d ،فاصی ی ه از دیروریم وار فکیییاری وا مرکز

کاهش م یابلا بنابرایم الت دامنه شییراک ماکزیمم با فرکالس

آرماونرهای ککییکیی طنل ی  aاروفاد ب ن

ونش مرییرطی

مااد اسیتا با در لظر گرفرم مکلصاپ مقطع انشکش سازهای

شک(  :)19قدر مطلق لنگر خمش

11

ااییم ،لنگر شمکییی ی وغییر شیییک های بیکیییرری را در ونل
زیرزمین ایجاد م کنلا

ماکزیمم ایجاد شده در پرشش ترن( در برابر فرکانس ورودی برای کرنشسنجهای  SG2 ،SG1و .SG4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال ششم ،شماره اول ،بهار 8931

بررسی رفتار لرزهای تونل مترو دایروی در ماسه خشک توسط آزمایشهای میز لرزه

بیا ونجیه بیه لرایج بهدسیییتآمله ،در شیییراکهای باال ،رفرار
هیرشط ماسییه باع

ااس یکنناشت ونده ماسه زیر وراز ونل کنرر م شندا

افزایش لا یه االسییریک ایشریلله شا

در اطراف ونل ی در لریجه افزایش بار ئائم منرق شله به انشش

 -4نتایج مشاهدات آزمایشگاه
در ایم مطالاه ،ااسی لرزهای ونل دایریی در ماسییه شکییک

ونلی م گرددا در لریجیه لنگر شمکییی انشیییش ونلی به دلی
بیض شلگ مقطع بهطنر چکمگیری وغییر ایلا م کنلا همچنیم

بهیسیی ه آزمایشهای میز لرزه دینامیک بررسی شلا اارامررهای

با افزایش شیییراک یارده ،افزایش ماکزیمم لیریهای انشیییش در

مهم که ریی ااسیی لرزهای ونل وأایر م گذارلل مالنل شییراک
ماکزیمم زمیم ی فرکالس هالب زلزله در ط برلامه آزمایکگاه

یم زلزله لیز مکاهله م شندا
در شیییک ی ( )25ویغیییراپ کرلش شمکییی در منئایییت
کرلشسیینجهای شییماره  . ،2 ،1ی  4در نزه فرکالریی برای
الت  A=0.35gی  f=3Hzرسییم شییله اسییتا اشرالف کم بیم
فرکالس اعما شله به سیررم ی فرکالس هالب ونل یجند داردا
همانطنری که در شیک لکیان داده شیله است ،فرکالس هالب

بررس ی شییلللا دادههای ارت شییله ییژگ های مهم از ااس ی
دینامیک سییازههای زیرزمین از لند ونل را مکییل
لرایج اص

کردللا

ایم مطالاه طرق منارد زیر شالصه بنلی م شند

 -1ااس زمیم در مل میلان آزاد ی مل شا  -ونل مرفایپ
است ی فرکالس طریا میلان آزاد اللک بیکرر استا

ونل  2.9Hzم باشییلا ایم لکییاندهنلهی اار ونل ریی فرکالس

 -2شراک افق ارت شله در چنلیم وراز لکان م دهل که وقنیت

به سییریرم م باشل؛ بنابرایم ااس ونل کم مرفایپ از

سیییطح بیهیسیییی یه فره ونلی که بهعننان مالع در جهت

وحمی

گریییررش امناج برشییی به سیییمت باال عم م کنل ،الجام

رکاپ زمیم اطرافش م باشلا

م گیردا
 -.صرفلظر از فرکالسهای آزمایش ،افزایش شراک اایه باع
افزایش وغییر شک های بیکرر ونل م گرددا
 -4لرایج آزمایشهای میز لرزه لکییان م دهل که رفرار دینامیک
ونل های دایریی م ونالل به دی مر ه وقریییمبنلی شییند
مر ه لااایلار ی سییییک های الت اایلارا در ط

الت

لااایلار که در ط چنلیم سیک ای رخ م دهل ،سازه ونل
به الت وااد دینامیک م رسییلا مر ه لااایلار بهیسییی ه
سییک های الت اایلار دلرا م شند که در ط آن لیریها
شکک(  :)21منحن

پاسخ کرنشهای خمش

 SG3 ،SG2 ،SG1و )SG4

در انشش ونل

ن مقلار میالگیم لنسان م کنلا

 -0اللازهگیریهای الجام شییله با آزمایشهای میز لرزه لکییان

برای  A=0.35gو .f=3Hz

م دهل که بالفاص ه بال از شرید زلزله ونل از الت وااد
بهیسی ه  LVDTلکرت سطح شا

اسراویک به الت وااد دینامیک

در باالی ونل در ط

زلزله اللازهگیری شییلا لکییرییتهای کنچک از زمیم در سییطح
شا

در ط زلزله به دلی دالریره باالی شا

منرد مطالاه ارت

شیلا بهعالیه آزمایشها لکییان دادلل که لکیرییت سیطح شا
افزایش  PGAافزایش م یابلا لکیریتهای شا
سال ششم ،شماره اول ،بهار 8931

با

اساساً بهیسی ه

رکت م کنلا

 -6برای ومام آزمایشهای ونل  ،لنگر شمک ی وغییر شک های
ونل با افزایش ماکزیمم شراک اایه افزایش م یابل ،اما مح
کمرریم ی بیکرریم مقادیر لنگر اابت م ماللا
 -7در زلزلههای با دامنه باال ،لنگر دینامیک ایجاد شیییله در انشیییش
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Experimental Study of the Seismic Response of Tabriz Subway Tunnel in Dry
Sand
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A series of 1 g shaking table tests were performed to investigate the response of Tabriz subway tunnel, a
circle-type tunnel embedded in dry sand, under sinusoidal excitations. In prototype, the subway tunnel with 9.2 m
diameter and 0.35 m thickness was embedded in a soil layer. Two reduced-scale 1 g shaking table models,
designated as FF and SF, were constructed in 1/45 scale. The FF was constructed to study the seismic response of
the soil layer in free field condition, while the SF model includes a subway tunnel to study its seismic response
during different excitations.
The shaking table of Tabriz University with a platform of 3m×2m and one-degree of freedom was used to induce
the desired excitations to models. The table can carry up to 6 tones and can reach acceleration levels up to 1.5 g with
peak displacements of ±100 mm. A laminar shear box was designed in Tabriz University that includes 20 aluminum
frames with dimensions of 1320×814×860 mm (L×H×W). In order to reduce the friction between the layers and
simulate the displacement of soil layers, ball bearings were used between two adjacent frames. In this box type, the
lateral boundary effect on the seismic response of the soil layer is reduced.
The simulation laws for 1 g shaking table tests were utilized in the current study. Based on the simulation laws
and the size of the laminar shear box, the prototype to model scale factor was considered to be 45. Therefore, the
tunnel model was constructed by aluminum alloy with a diameter of 195.5 mm and thickness of 1.5 mm.
Uniform dry sand provided from Qomtapeh was used in this study. During the construction, the tunnel and all
the embedded instruments were placed in the model. To avoid any interaction of the tunnel with the laminar shear
box, the tunnel was selected shorter than the box width. Two PVC circular plates were placed at both the tunnel ends
to avoid the sand entrance into the tunnel model. To simulate the effects of friction on the soil–tunnel interaction,
the outside surface of tunnel was covered by sand particles using epoxy coating. For reaching the same target
relative density (Dr=65%) during the construction of models, the bulk unit weight was controlled to be constant for
all layers. Seven strain gauges were installed on the tunnel surface to monitor the behavior of the tunnel. Five
accelerometers were placed in different levels of the model to record the acceleration in the soil. Besides, two
LVDTs were placed on the top of the model to measure the soil surface settlement. A 32-channel dynamic data
logger was used to record and transfer all the measured data to a personal computer.
Two types of excitation were applied to the models by shaking table: I) irregular waves with high frequency
content and low amplitude to determine the natural frequency of the models, and II) harmonic waves with low
frequency content and high amplitude to study the seismic response of the tunnel. Two peak ground accelerations of
0.35 g and 0.50 g with frequencies of 1, 3, 5 and 8 were applied to the models at this stage.
The recorded data highlighted significant aspects of the dynamic response for the above type of underground
structures:

Extended Abstracts
-

The results show that the ground response of the free field model is different from the tunnel-soil model and the
natural frequency of the free field is slightly larger than soil-tunnel model. This indicates the effect of the tunnel
on the applied frequency to the system.

-

The recorded horizontal accelerations at different levels indicate that accelerations are amplified towards the soil
surface and the tunnel acts as an obstacle against the propagation of shear waves upward.

-

According to the results, the dynamic response of circular tunnels can be split into two stages: transient stage and
steady-state cycles. During the transient stage, which lasts for the first few cycles, the tunnel reaches a dynamic
equilibrium configuration. The transient stage is followed by the steady-state cycles, during which the forces in
the tunnel lining oscillate around a mean value.

-

For all tests, bending moments and lining deformations increase by increasing in maximum base acceleration,
but the location of the highest and the lowest amounts stays the same.

-

According to the results, for A=0.35 g, maximum bending moment is constant or reduces a little by increasing
frequency; however, for A=0.50 g, maximum bending moment reduces sharply by increasing of the loading
frequency.
The results show that in the earthquakes with high PGA, the dynamic bending moments caused in the tunnel lining

are larger than cracking moment that can lead to a serious damage to the lining in combination with other loads.
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