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چکیده
در این مقاله شبیهسازی عددی و تحلیل تونل خط  2مترو تبریز ،واقع در ناحیه
با فعالیت لرزهای باال ،تحت تحریکات زلزلههای مختلف بررسی شیده است.
تحلیلهای دینامیک تاریخچه زمان سیستم به هم بسته خاک-تونل با استفاده
از نرمافزار  FLAC2Dانجام شدهاند .رفتار غیرخط خاک و اندرکنش خاک

تحلیل عددی پاسخ لرزهای تونل
زیرزمینی مترو تبریز

و سیازه با در نرر ررفتن مخخاات مربو به تونل زیرزمین مد شده است.
عملکرد لرزهای مد بهوسیله مد رفتاری  UBCHYSTبرای خاک ارزیاب
رردیده اسیت .این مد رفتار سییکل غیرخط شامل کاهش مدو برش با
کرنش برشیی و نسییبت میرای وابسییته به کرنش م باشیید .رارامترهای مد

مجید فرّین
دانشجوی دکتری ژئوتکنیک ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز
مسعود حاجی علیلوی بناب (نویسنده مسئول)

استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز،

 UBCHYSTبهوسیییله مقایسییه منحن های کاهش مدو و میرای حاصییل از
شییبیهسییازی مد با منحن های  Darendeliکالیبره شییده و سییدل مد تحت
زلزلههای با ماکزیمم شییتاز زمین و فرکانلهای غالب مختلف قرار ررفت.
نتایج تحلیلهای دینامیک برحسیییب جابهجای  ،تنش مؤثر و نیروهای داخل

hajialilue@tabrizu.ac.ir

در ط زلزله ارائه شده است .بر اساس تحلیلها ،افزایش ماکزیمم شتاز زمین

توحید اخالقی

و میاکزیمم جیابیهجیای افق منجر بیه افزایش نیروهیای داخل دینامیک در

دانشیار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز

روشییش تونل ،افزایش نخییسییت دائم خاک و کاهش تنش مؤثر در خاک
م شیییود .بیهعالوه ،رل از هر زلزلیه مقیادیر باقیمانده قابلتوجه برای لنگر
خمخیی دینامیک در روشییش تونل در اثر کرنشهای تجمع مخییاهده شیید
درصیورت که مقادیر باقیمانده رل از زلزله برای نیروهای محوری در روشش
تونل کوچکتر است.
واژگان کلیدی :راسخ لرزهای ،تونل ،مترو تبریز ،تحلیل عددی ،دینامیک .

 -1مقدمه
در سیالیا رششیته تسیهیالت زیرزمین بسیب کمتری را در

شده است .در این خاوا اشمیت و حخا

[ ]7رزار

کردند

مقایسییه با سییازههای سییطح تجربه کردهاند .با این وجود برخ

که برخ تونلهای کالیفرنیا در زلزله  5991لومارریتا بهصیییورت

سازههای زیرزمین بسیب شدیدی را در زلزله های اخیر از جمله

شییناور دربمدند .برخ محققین مانند چو و همکارا [ ]1بر روی

زلزله  5991کوبه ژارن ،زلزله  5999چ چ تایوا و زلزله 5999

این موعیییوا متمرکز شیییدهانید [ .]51-9ریاکبیاز و یاروند []55

کوجال ترکیه تجربه کردهاند [.]5

انیدرکنش بین خاک و روشیییش تونل در ط زلزله را بهوسییییله

چندین تحقیق و مقاله بسیبهای سازههای زیرزمین کوچک

برنیامیه کیامدیوتری تفیاعیییل محیدود بررسییی کردند .همچنین

مانند لولههای مدفو در خاک را بررس کردهاند [ .]4-2بهعالوه

صیییدارت و همکیارا [ ]52ییک مطالعه الما محدود عددی از

چنیدین مطیالعیه شیییامیل رو های عددی و تحلیل و مطالعات

اندرکنش روشیییش بتن دایروی و خاک با شیییرایط تماسی ی که

بزمایخیگاه در خایوا این موعوا انجام شده است .در این

اجازه لغز

و جداشیدر محدود در الما حد فاصل را م داد،

مطالعات بلندشدر خطو لوله بهطور کامل ارزیاب شده است

انجیام دادند .اخیراً ،النزانو و همکارا [ ]53اثر تونل دایروی را

[ ]6-1 ،3همچنین بسییییب سیییازه های زیرزمین بزرگ رزار

روی راسخ شتاز زمین اطراف با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ
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دانخیییگاه کمبریج ارزیاب کردند .بنها اثر عمق تونل و دانسی ییته

شیییده و در نرمافزار  FLACبهعنوا یک مد رفتاری تعریف شیییده

خاک ماسیییهای را در بزمایشهایخیییا مورد مطالعه قرار دادند.

توسط کاربر ارائه شده است .در این مد  ،مقدار نسبت تنش بهوسیله

عبیدالمتعییا و همکیارا [ ]54انییدرکنش لرزهای بین تونییلهییا و

رو رسییییختگ موهر-کولمب در کرنشهای برشیی باال محدود

خاک دانهای خخییک اطرافش را بررس ی کرده و اثرات دانس ییته

م شیود .مقاومت برش ماال خاک که توسط مد

نسب الیه خاک ماسهای و عمق تونل را مورد مطالعه قرار دادند.

تخمین زده م شیییود سیییازریار بیا تخمینهیای مد موهر-کولمب

بیازییار و همکارانش [ ]51اثر تونل زیرزمین جعبهای شیییکل را

م بیاشییید .مزییت مد  UBCHYSTبر مد سیییاده موهر-کولمب

روی ریاسیییخ شیییتیاز سیییط زمین با اسیییتفاده از بزمایشهای

حلقههای هیسیترزیل غیرخط ایجاد شده بهوسیله تغییر مدو برش

سانتریفیوژ دینامیک و شبیهسازی عددی با تمرکز بر اثر مخخاات

مماسیی در ط باررشاری و باربرداری اسییت .این مد  ،رفتار واقع

حرکت ورودی بررسیی کردند .عل اله و همکارا [ ]56راسییخ

خاک را شیبیهسازی کرده و همراه با مد ساده موهر-کولمب مقدار

لرزهای توده االسیییتییک خط شیییامیل ییک تونل مدفو بدو

الزم معین کننده  G/Gmaxو میرای رایل را کاهش م دهد [.]21

روشش را تحت امواج منتخر شونده قائم  SVو  Pبررس

کردند.

همچنین در تحقیقات دیگری توسییط عل اله و بدم ریرا []51-57
اثرات وجود سییییازه هییای زیرزمین بییه ویژه حفرات زیرزمین و
تونلهای موازی بدو تکیهراه طویل بر روی راسخ لرزهای سط
زمین بیا اسیییتفیاده از رو

الما مرزی در حوزه زما بررسییی

رردید .در تحقیق دیگری توسیییط تسیییینیدیل و همکارا []59
راسیییخ لرزهای تونلهای مسیییتطیل در ماسیییه بهوسی ییله بزمایش
سانتریفیوژ و تحلیل عددی بررس شده است.
تییاکنو بییه دلیییل رییارامترهییای متعییدد مؤثر بر رفتییار لرزه ای
سیییازههای زیرزمین  ،نتیجهریری جامع در این بخش از مطالعات
در ادبییات فن وجود نیدارد .بیدینمنرور ،امیید اسیییت که تحقیق

UBCHYST

 -2مشخصات خط  2مترو تبریز
شیهر تبریز با مسیاحت  561کیلومترمربع و جمعیت در حدود
 5/611/111نفر یک از ررجمعییت ترین و مهم ترین شیییهرهییای
شییما غرز ایرا اسییت .خط  2قطار شییهری تبریز  )TURL2با
طول حدود  22کیلومتر قسیمت شیرق شییهر را به قسمت غرب
ب متایل م کند .این مطالعه بر روی قسمت مرکزی خط  2بین
ایستگاههای  E2و  H2تمرکز دارد .تونل خط  2بهصورت مکانیزه
توسیط ماشیین حفار سیدری مکانیزه با سییسیتم فخار تعادل زمین
حفاری م شییود .قطر حفاری تونل خط  2متروی تبریز  9/49متر
و قطر خارج سیدر در بخش جلوی ب  9/46متر م باشد [.]25
همچنین سیگمنتهای روشش تونل دارای عخامت  31سانت متر

حاعیر یک سری مطالعات عددی را برای توسعه برخ ابعاد مسئله

و طو  511سیانت متر از بتن ریشتنیده ساخته شدهاند که درست

انجام دهد .اثرات رارامترهای مختلف شیامل ماکزیمم شتاز زمین،

در رخت سدر ناب م شوند.

محتوای فرکانس حرکت ورودی و سایر مخخاات زلزله بر روی

در محدوده مورد نرر از مسییییر خط  ،2بر اسیییاس مطالعات

راسییخ لرزهای تونل زیرزمین مترو در تحقیق حاعییر بررسی شییده

انجام شییده زمینشییناس ی  ،نوا خاک اسییاس یاً  GMو  SMبوده و

اسیییت .این مقییالیه نتیایج تحلیییل عییددی دینییامیک بر روی تونییل

سیییط بز زیرزمین تقریبیاً در عمق  51متری قرار دارد .مقطع

زیرزمین بیا سیییط مقطع دایره تحیت بیاررشاری تاریخچه زمان

زمینشناس مسیر تونل در شکل  )5نخا داده شده است .مطابق

شیییتیاز زلزلیههای مختلف را ارائه م کند .در این تحلیلها ،یک

مقطع ژئوتکنیک  ،توده خاک در محدوده مد مورد نرر دانهای،

مید دو بعدی از تونل دایروی شیییامل رفتار غیر ارتجاع ترکیب

همگن و ایزوتروریک م باشیید .مخییخاییات ژئوتکنیک خاک

خاک با استفاده از مد  UBCHYSTاستفاده شده است.

محدوده مورد مطالعه در جدو  )5ارائه شیییده اسیییت همچنین

مید  UBCHYSTبا معیار رسییییختگ موهر-کولمب ترکیب
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مخخاات روشش تونل در جدو  )2بورده شده است.
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تحلیل عددی پاسخ لرزهای تونل زیرزمینی مترو تبریز

شکل ( :)1پروفیل زمینشناسی خط  2مترو تبریز در محدوده مورد مطالعه.

جدول ( :)1مشخصات ژئوتکنیکی مورد استفاده برای الیههای خاک مدل [.]22
دانسیته خشک

دانسیته مرطوب

مدول برشی ماکزیمم

نسبت

چسبندگی

زاویه اصطکاک

)(kN/m3

)(kN/m3

)(MPa

پوآسون

)(kPa

داخلی)(º

الیه او )GM

56/97

51/34

141

1/27

1

31

1

الیه دوم )SM

56/67

59/11

277/5

1/29

1

33

3

مشخصه

 -3حرکات زمین مورد استفاده برای تحلیل عددی

زاویه اتساع)(º

فوریه سریع بنها که به کف مد اعما شده است ،نخا م دهد.

با توجه به اینکه تونلهای قطار شیهری تبریز به رسییل شما این

جدول ( :)2مشخصات مکانیکی مدل تونل.

شییهر نزدیک هسییتند ،از مخییخاییات سییه زلزله حوزه نزدیک مطابق

وزن مخصوص

مدول االستیسیته

)γ (kN/m3

)E (GPa

21

31/2

جدو  )3برای تحلیلهای عددی اسیییتفاده شیییده اسیییت .همچنین
شیکل  ،)2تاریخچه زمان شتاز ثبت شده زلزلهها را همراه با تبدیل

نسبت

مقاومت فشاری

پوآسون ν

)𝐟𝐜′ (MPa

1/ 2

41

جدول ( :)3مشخصات سه زلزله مورد استفاده در تحلیلهای عددی.
زلزله
 5999کوجال ترکیه
ایستگاه Yarimca

 5991کوبه ژارن ،ایستگاه
)Kakogawa (CUE90

 5999چ چ تایوا ،
ایستگاه TCU052

بزرگا

شتاب
ماکزیمم ()g

زمان شتاب سرعت

زمان سرعت جابهجایی

ماکزیمم

ماکزیمم

ماکزیمم

()sec

()cm/sec

()sec

زمان

سرعت موج

شدت

چگالی

ماکزیمم جابهجایی برشی محل ثبت آریاس انرژی ویژه
( )cmماکزیمم ( )secزلزله ((cm2/sec) )m/sec( )m/sec

7 /1

1/31

9/171

62/512

51/311

15/312

52/151

297

5/32

51334/1

6 /9

1/31

6/931

27/671

1/141

9/694

55/451

352

5/69

5621/9

7/62

1/31

53/34

511/27

51/33

594/51

54/24

179/5

2/ 9

62914/4
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الف)

ز)

ج)
شکل ( :)2تاریخچه زمانی شتاب و تبدیل فوریه سریع زلزلههای الف) کوجالی ب) کوبه پ) چیچی ،استفاده شده برای تحلیلهای عددی.

 -4شبیهسازی عددی

تحلیل دینامیک وارد کرد .کاهش مدو برشیی و میرای وابسییته به

 -1-4توصیف مدل عددی

کرنش خاک در ط حرکات زلزله م تواند در تحلیلهای دینامیک

تحلییل دینیامیک م توانید برای انیدرکنشهای ریچیده خاک-
سیییازه مورد اسیییتفیاده قرار ررفتیه و بیهطور عمل رفتیار تونل تحت

به طریق واقع ترکیب شود .تحت حرکات زلزله ،راسخ تونل و زمین
بهوسیله خاوصیات دینامیک خاک شبیهسازی م شود.

حرکات زلزله را شییبیهسیییازی کند .تاریخچه زمان حرکات زمین و

برای شیبیهسازی عددی راسخ لرزهای تونل خط  2مترو تبریز

محدوده وسییع از طیفهای فرکانسی را م توا بهطور مستقیم در

تحت زلزلههای مختلف ،از نرمافزار تفاعییل محدود ]23[ FLAC 7.0

11
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استفاده شده است .تحلیلهای تاریخچه زمان دینامیک از سیستم

بهعنوا تابع از تعداد سییگمنتها و سییخت خاک اطراف متغیر اسییت

به هم بسیته خاک-تونل تحت شیرایط کرنش مسیط انجام شده

[ .]24انجمن مهندسین عمرا ژارن بهطور توصیف کاهش سخت سازه

اسییت .در این تحقیق ،خاک بهوسیییله الما های کرنش مسییط

خط ریوسییته را بین  21تا  41درصیید توصیییه م کند .با در نرر ررفتن

درجه دوم و تونل بهوسییییله الما های  Linearمش بندی شیییده

عیریب تاحی  ζ=0.3برای مدو یانح بتن ،مدو واقع که بایست

اسیت شیکل  .)3رفتار خاک بهوسیله مد رفتاری ترکیب تنش

در تحلیلها در نرر ررفته شود مطابق معادله  )5به دست م بید:

کیل هیسیییترزیل  )UBCHYSTو مید تونیل بهوسییییله رفتار
االستیک خط مدلسازی شده است .با توجه به اینکه در تحلیلهای

EC = (1 − ζ) × ECLS = (1 − 0.3) × ECLS = 0.7ECLS )5

دینامیک  ،فرکانل موج ورودی و مخیخاات سرعت موج ،دقت

کیه در این رابطیه  ECمیدو مجیازی رینیح و  ECLSمدو بتن

عیددی انتقیا امواج را تحیت ترثیر قرار م دهد ،برای ایجاد دقت

م باشد [.]21

الزم در انتقیا امواج در مید  ،ابعاد مشها کمتر از  1/5طو موج
بزرگترین فرکانل موج ورودی در نرر ررفته شد.

 -2-4توصیف مدل رفتاری  UBCHYSTخاک

مید تنش کیل  ،UBCHYSTدر دانخیییگیاه بریتیش کلمبیا
 )UBCبرای تحلییل دینیامیک خیاک تحیت بیارریشاری زلزله
ایجاد شییده اسییت .این مد در برنامه تفاعییل محدود دو بعدی
 FLACبهعنوا یک فیش مرجع توسط ناسگارد و همکارا []25
بهکار ررفته شییده اسییت .بعداً بهمنرور سییرعت بخخیید به زما
محاسیبات ،کد فیش مرجع به  C++تبدیل شده و بهصورت یک
فیاییل  DLLتوسیییط رروه از محققییا در  UC–Berkeleyدر
بورده شده است ].[26

شکل ( :)3مدل عددی در نرمافزار .FLAC

مید  UBCHYSTامکیا میدلسیییازی راسیییخ تنش-کرنش
غیرخط و غیر ارتجیاع خیاک را بهطور مسیییتقیم در تحلیلهای

واعی است که روشش سگمنت دارای سخت خمخ متفاوت از

دینیامیک فراهم م بورد .مید مورد نرر بیا ریارامترهای مقاومت

تونیل یکدیارچیه ییا تونیل با تعداد ثابت مفایییل در نقا معین اسیییت.

زهکخی نخیده در خاکهای رسی و سیلت با نفوذرشیری رایین و

رو هیای متفیاوت برای در نرر ررفتن ترثیر درزهای سیییگمنت روی

خاکهای دانهای با نفوذرشیری باال که فخار بز حفرهای بهمحض

سیخت خمخی روشیش تونل ریخینهاد شده است .در رو محاسبات

تخکیل مستهلک م شود یا در خاکهای دانهای غیراشباا استفاده

معمو اصییالش شییده برای در نرر ررفتن کاهش سییخت در درزهای

م شییود .این مد بهطور مسییتقیم امکا مدلسییازی راسییخ سیییکل

سییگمنت  ،یک نسییبت انتقا مما خمخیی  )ζمعرف م شییود .این

غیرخط و تنش-کرنش غیر االسیییتیک خاک را توسیییط کاهش

نسیییبت برای تایییحی مدو االسیییتیک رینح در تحلیلهای عددی

مدو برش ی با کرنش برش ی و نسییبت میرای وابسییته به کرنش را

م باشید .در این رو رل از تاحی مدو االستیک رینح مطابق با

شیبیهسازی م کند .مدو برش مماس

عیریب  ،ζبارهای وارده بر روشش محاسبه م شوند .سدل مقدار لنگر

ماکزیمم ،Gmax ،عیییربدر عیییرایب کاهش م باشییید که تابع از

خمخی ی بیهترتییب بیا افزایش و کیاهش مقدار برای سیییگمنت و درز

نسییبت تنش ایجاد شییده و تغییر در نسییبت تنش برای رسییید به

بهوسیله هما عریب  ζتاحی م شود .مقدار رارامتر  ζبین 1/3تا 1/1

رسییختگ هسیتند که در معادله  )2و شیکل  )4ارائه شده است.

 )Gtتابع از مدو برش
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در این معادله مدو برشی مماسی در تمام سیکل باررشاری تغییر

در این مد بررخییت تنش زمان اتفا م افتد که قدر مطلق

م کند تا حلقههای تنش-کرنش هیسیییترزیل با دامنه و مسیییاحت

مقدار نسیبت تنش ایجاد شده  )ηاز مقدار قبل کوچکتر باشد

میرای ) متغیر در کل باررشاری زلزله به دست بید [.]21

و تالق زمان اتفا م افتد که  τxyتغییر عالمت بدهد .بازرخییت

η

Gt = Gmax ∗ (1 − η 1 × R f )n × mod1 × mod2 )2
1f

تنش باعث م

شیییود که مقدار  η1به صیییفر رسییییده و مقدار η1f

دوباره محاسبه شود [.]21

که  :Gtمدو برش مماس
 :ηنسبت تنش ایجاد شده = ) (τxy /σ′v
 :η1 = η − ηmaxتغییر در نسبت تنش  ηاز بخرین بررخت
 :ηmaxماکزیمم  ηدر بخرین بررخت
 :η1f = ηf − ηmaxتغییر در ηبرای رسیید به رو

رسیییختگ

در جهت باررشاری

در تحلیییل دینییامیک در نرم افزار  ،FLACمعموالً دو نوا
شر مرزی استفاده م شود که یک مرز برام و دیگری مرز
میدا بزاد م باشیید .مرز برام شییامل میراررهای اسییت که
به طور مستقل در جهت ها ی قائم و برش به مرز متال شده اند

) ηf = (sin(∅f ) + Cohesion × cos(∅f ) /σ′v

که نیروهای قائم و برش ویسکوز را تولید م کنند .مرز برام

 :τxyتنش برش ایجاد شده در صفحه افق

از بیازتیاز موج ریش رونیده خیارج بیه داخل مد جلوریری

 :σ′vتنش مؤثر قائم

کرده و اجیازه تیابش انرژی الزم را م دهید .یک مرز میدا

 :∅fزاویه اصطکاک ماکزیمم

بزاد حرکیت مییدا بزاد را در مرزهیای جیانب مد تقویت

 Rfو  :nرارامترهای کالیبراسیو
 :mod1عیییرییب کیاهش برای اولین بیار ییا باررشاری اولیه که
معموالً مقداری بین  1/6تا  1/1است.
 :mod2تیابع اختیاری برای در نرر ررفتن کاهش مدو دائم با

م کنید و این مرزهیا خواا غیر بیازتییابنیدر خود را حف
م کنند .در نرم افزار  ، FLACمرزهای جانب شییبکه اصییل با
میراررهای ویسکوز به شبکه میدا بزاد بسته م شوند تا مرز
برام شبیه سازی شده و نیروهای نامتعاد از شبکه میدا بزاد

کرنش بزرگ که بهصورت زیر تعریف م شود:
η1 rm
) ) × dfac ≥ 0.2
η1f

 -3-4شرایط مرزی

( (1 −

به مرز شبکه اصل منتقل شود [.]27
در این مطالعه مرز میدا بزاد به مرزهای جانب اختاییاا
داده شییده اسییت بهطوریکه شییرایط مخییابه مد نامحدود را
شیبیهسازی م کند .در تحلیل دینامیک  ،حرکات لرزهای زمین
بیه عنوا تیابع از زمیا بیه ریایه مد اعما م شیییود .در این
مطالعه ،فقط حرکات زمین که وابسته به امواج برش هستند در
نرر ررفته شده است.
 -4-4اندرکنش بین خاک و پوشش تونل

اثرات ا نیدرکنش خیاک و روشیییش تونیل با به کارریری
شکل ( :)4پوش گسیییختگی و پیارامترهیای مورد اسییتفیاده در میدل

الما ها ی حد فاصل موجود در نرم افزار  FLACدر نرر ررفته

.]22[ UBCHYST

شده است .در این راستا الما های حد فاصل با کورل فنرهای

32
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با سیخت برشی  Ksو سیخت قائم  Knمد شده اند که مطابق

ترازهای کرنش  1/1115درصیید تا  5درصیید سییاخته شیید تا

معیادله  ) 3تقریباً ده برابر سیییخت معاد سیییخت ترین ناحیه

منحن های مدو برش و میرای ماال مربوط ه در فخارهای

مجاور سازه تونل انتخاز شده است:

محاییور کننده معین تولید رردند .رارامترهای غیرخط مد

]

)3

4
3

K+ G

[ k n or k s = 10 × max

∆Zmin

در این رابطیه  Kو  Gبیهترتییب مدو بالک و برشییی ناحیه
خییاک مورد نرر و  ΔZminبعیید کوچییکترین نییاحیییه مجییاور در
جهت قائم م باشیید [ .]27با در نرر ررفتن مخییخاییات خاک و

 UBCHYSTخیاک چنیا انتخیاز شیییده اند که منحن های
کاهش مدو و میرای به دست بمده از مد غیرخط با منحن
تسیت های بزمایخیگاه دارندل [ ]21در فخیارهای محاور
کننده مختلف منطبق شوند.
شیییکلهای  )1و  )6بهدسیییتبمده به رو

فو  ،مقایسیییه

بعد کوچکترین ناحیه مجاور برابر با  1/1متر ،سییخت برشیی و

منحن هیای کییاهش مییدو و میرای حییاصیییل از میید تجرب

قائم فنرها برابر با  53/4ریگاراسکا خواهد بود.

دارنیدل [ ]21بیا منحن هیای حاصیییل از مد  UBCHYSTدر
عمق هییا ی مختلف الی ی ه هییا ی او و دوم خییاک را نخییییا

 -5-4کالیبراسیون پارامترهای ورودی مدل UBCHYST

رارامترهای مد  UBCHYSTبه وسیله مقایسه منحن ها ی

م دهد .هما طور که در شکل ها دیده م شود ،مد  ،راسخ
میرای را در کرنش هیای برشییی متوسیییط تا بزرگ )<%1/5

کاهش مدو و میرای حاصل از شبیه سازی مد در نرم افزار

بیخیییتر تخمین م زنید  .این مسیییئلیه در مد های غیرخط

 FLACبا منحن ها ی ارائه شییده توسییط دارندل [ ]21کالیبره

متداو اسیییت .دلیل تخمین بیخیییتر عیییریب میرای به نرر

شده است .در روند کالیبراسیو  ،یک تخمین اولیه از هرکدام

م رسید به دلیل شیکل منحن تنش -کرنش اصالش شده در

از رارامترها در هر الیه خاک بر اساس تحلیل حساسیت انجام

کرنش های بزرگ اسیت و قب الً توسییط چندین محقق اشییاره

شید تا رارامترها محاسبه شوند .یک الما بزمایش بر

ساده

شده است [.]35- 29 ،26

 ) CSSبا اسیییتفاده از مد رفتاری  UBCHYSTدر

رارامترهای ورودی مد  UBCHYSTشیییامل مدو برشی ی

نرم افزار  FLACدر عمق هییای مختلف میید در محییدوده

ماکزیمم  ،)Gmaxمدو بالک  )Kو رارامترهای معیار رسیختگ

سییییکل

شکل ( :)5تغییرات مدول برشی و نسبت میرایی با دامنه کرنش برشی سیکلی در عمقهای مختلف در الیه خاک اول که توسط  FLACبا استفاده از مدل
 UBCHYSTتخمین زده شده است.
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شیکل ( :)6تغییرات مدول برشیی و نسیبت میرایی با دامنه کرنش برشیی سیکلی در عمقهای مختلف در الیه خاک دوم که توسط  FLACبا استفاده از
مدل  UBCHYSTتخمین زده شده است.

موهر-کولمب مانند چسبندر  ،زاویه اصطکاک ،زاویه اتساا و

جدول ( :)4پارامترهای خاک برای مدل رفتاری  UBCHYSTاسییتفاده

مقامت کخییخیی و همچنین یکسییری رارامترهای کالیبراسیییو

شده در تحلیلهای .FLAC

هسیییتنید کیه شیییکیل و انیدازه حلقههای تنش-کرنش را کنتر
م کنند .لیسییت رارامترهای اسییتفاده شییده در مد

UBCHYST

وز واحد حجم )kN/m3

g

51/34

59/1

c

1

1

زاویه اصطکاک ماکزیمم درجه)

φ

31

33

زاویه اتساا درجه)

ψ

1

3

Gmax

141/2

277/5

نسبت روبسو

ν

1/35

1/29

عریب نرخ تنش

Rf

1/91

1/91

توا نرخ تنش

n

5/ 1

2/ 1

توا نرخ تنش

n1

5/ 1

5/ 1

عریب سیکل او

mod1

1/71

1/71

توا کرنشهای بزرگ

rm

1/ 1

1/ 1

عریب کرنشهای بزرگ

d fac

1

1

چسبندر

در جدو  )4بورده شده است.
مد  UBCHYSTتقریباً هیچ انرژی تلف شیییده در ترازهای
کرنش سیییکل کم را ایجاد نم کند که ممکن اسییت غیرواقع
باشیید .در این مطالعه مقدار کوچک میرای رایل

توصیف پارامتر

پارامترها

الیه 1

الیه 2

 1/1درصیید)

برای ایجییاد میرای در تحلییلهییا در کرنشهییای خیل کوچییک
استفاده شده است.
 -5صحتسنجی مدلسازی عددی
برای صییحتسیینج مد عددی ،از یکسییری بزمایشهای میز
لرزه  5gمربو به بررسیی راسیییخ مد فیزیک تونل خط  2مترو تبریز

)kPa

مدو برش کرنشهای کوچک
)MPa

که توسیط مؤلفین در دانخیگاه تبریز انجام شیده اسیت ،استفاده رردید.
مد فیزیک مطابق شکل  )7شامل یک تونل دایروی مدفو در ماسه

مختلف شیییامل شیییتاز ماکزیمم زمین و محتوای فرکانسی ی حرکات

خخیییک داخیل جعبیه بر الییهای بود کیه تحیت بیاررشاری امواج

ورودی روی رفتییار میید تونییل بررسی ی شیییید .برای این منرور از

هارمونیک قرار ررفت .در مطالعه بزمایخگاه اثرات رارامترهای

شییتازسیینجها در اعما مختلف تونل ،کرنشسیینجها در مقطع تونل و
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LVDTها در سیط خاک برای اندازهریری نخیست استفاده شد .مد

 3هرتز نخییا م دهد .با توجه به نتایج بهدسییتبمده مطابقت خوب بین

عیددی سیییاختیه شیییده از روی مد بزمایخیییگاه  ،تحت باررشاری

نتایج عددی و بزمایخگاه وجود دارد.

دینامیک سییینوسیی بهدسییتبمده از شییتازسیینج واقع در کف جعبه
بزمایش قرار ررفت .نتایج مدلسیازی عددی شامل نیروهای داخل در

 -6روش تحلیل

مقطع وسیط روشیش تونل در محل کرنشسنجهای مد بزمایخگاه

تحلیل مد در سه مرحله انجام شده است :در مرحله او الما های

از تحلیلها به دسیت بمد .شکل  )1مقایسه نمودارهای تاریخچه زمان

خاک تحت شیییرایط ژئواسیییتاتیک برای رسیییید به حالت رایدار

لنگر خمخ دینامیک حاصل از مدلسازی عددی و نتایج بزمایخگاه

طبیع بییاررییشاری شیییدهانید .از این مقییادیر تنشهییای اولیییه برای

را در مقییاس مید در باررشاری هارمونیک با دامنه  1/31gو فرکانل

محاسبات بعدی استفاده شده است .در مرحله دوم روشش بتن در

شکل ( :)7طرح شماتیک پیکربندی و ابزاربندی مدل و جانمایی کرنشسنجها بر روی پوشش مدل فیزیکی.
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شیکل ( :)8مقایسه نمودارهای تاریخچه زمانی لنگر خمشی دینامیکی حاصل از مدلسازی عددی و آزمایشگاهی در مقیاس مدل در بارگذاری هارمونیک
با دامنه  2/35gو فرکانس  3هرتز.

تحلیل ارتعا

بزاد) تحلیل رردید ،سیییدل دوره

خاک جایگشاری شده و مخخاات الما حدفاصل اعما رردیده

بیدو میرای

و مد دوباره تحلیل رردید .در تحلیل اسیتاتیک  ،سییستم خاک و

تنیاوز یک سییییکل کامل جابهجای یک نقطه در باالی مد به

روشیییش تونیل درحیال کیه مرز ریاییه در تمام جهتها و مرزهای

دسیییت بمید .فرکیانل طبیع برابر بیا معکوس این دوره تناوز

کنیاری در جهیت  xبسیییته شیییده ،تنها تحت باررشاری ثقل قرار

محاسییبه رردید .با توجه به تحلیلهای انجام یافته فرکانل طبیع

ررفت .در نهایت تحلیل لرزهای انجام شیید .برای کاهش موجهای

سییسیتم الیههای خاک برابر  3/11و سییستم خاک-تونل برابر با

بازتابیده از مرزهای مد  ،از مرز میدا بزاد استفاده رردید.

 3/46هرتز م بیاشییید .در اثر وجود تونیل در داخل توده خاک،
فرکانل طبیع سیستم کاهش م یابد.

 -7نتایج و بحث
در این مطیالعه ،اثرات دامنه ماکزیمم و فرکانل غالب زلزله به
همراه سییایر مخییخاییات زلزله روی رفتار لرزهای خط  2مترو تبریز

 -2-7تحلیل و مقایسه نتایج شتابها

با توجه به تحلیلهای انجام ررفته نسبت شتاز محاسبه شده در

ارزیاب شیده اسیت .همچنین راسخ تونل و نخست زمین نیز بررس

امتداد برایش تونل عموماً بزرگتر از یک اسیت که نخا دهندهی

رردیده است .نتایج به شرش زیر مورد ارزیاب قرار ررفته است:

تمایل مد برای تقویت سیگنا رایه در حا حرکت به سط زمین
در امتیداد برایش تونل م باشییید .در شیییکل  )9تاریخچه زمان

 -1-7فرکانسهای طبیعی الیههای خاک مورد مطالعه و

شیییتاز در اعما مختلف برای زلزله کوجال ارائه شیییده اسیییت.

سازه تونل

بهعنوا یک واقعیت ،شییتاز ماکزیمم اندازهریری شییده در سییط

برای به دست بورد فرکانل طبیع مد در نرمافزار ،مد
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همیخییه مقادیر بزرگتری از شییتاز را نسییبت به شییتاز کف مد

ایجاد شییده در شییانه چش روشییش بتن تونل را در ط دو زلزله

م باشییید که احتماالً به دلیل تنش غیریکنواخت در امتداد تونل به

ذکر شده نخا م دهند .در هر دو مد  ،نیروی محوری در روشش

دلییل اثرات قوسزدر و همچنین ترثیر مرز حفره تونل م باشییید
که امواج برش قسمت رایین را به سمت باال منتخر م کند.

شیکل ( :)12تاریخچه زمانی محاسیبه شده نشست سطحی خاک در خط
شییکل ( :)9نمودار تاریخچه زمانی شییتاب در اعمام مختلف مدل برای

مرکزی تونل برای زلزله کوبه با PGAهای مختلف.

زلزله کوجالی.

 -3-7اثرات دامنه ماکزیمم زلزله

زلزلیه کوبه با دو دامنه ماکزیمم مختلف )PGA=0.175g, 0.35g
بهعنوا باررشاری لرزهای ورودی به مد برای در نرر ررفتن اثر
شتاز ماکزیمم زمین در نرر ررفته شده است.
تاریخچه زمان نخیست خاک در شکل  )51نخا داده شده
است .طبق انترار با افزایش دامنه ماکزیمم زلزله ،تغییر مکا قائم
افزایش م یابد .نخیست سطح خاک در خط مرکزی تونل بعد
از اعمیا زلزله برابر با  2/4میل متر برای  PGA=0.175gو 54/4

شیکل ( :)11تاریخچه زمانی محاسیبه شده تنش مثثر در کف مدل برای
زلزله کوبه با PGAهای مختلف.

میل متر برای  PGA=0.35gبه دسییت بمد .مطابق نتایج تحلیلها،
نخست سط زمین با فاصله ررفتن از خط مرکزی تونل به طرفین
شدیداً کاهش م یابد.
شکل  ) 55تاریخچ ییی ه زمان ت نش مؤث ییی ر در کف مد
عمق  11متری) را نخییا م دهد .نتایج نخییا م دهد که تنش
مؤثر خاک برای هر دو مقدار دامنه ماکزیمم کاهش م یابد .نرخ
کاهش تنش مؤثر برای  PGA=0.35gسیییریعتر اسیییت و مقدار
نهای تنش مؤثر برای  PGA=0.35gکوچکتر است.
شیکلهای  )52و  )53نیروی محوری و لنگر خمخ دینامیک

شیکل ( :)12تاریخچه زمانی محاسیبه شده نیروی محوری در شانه سمت
چپ پوشش تونل برای زلزله کوبه با دو  PGAمختلف.

سال ششم ،شماره سوم ،پاییز  8931ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

38

مجید فرّین ،مسعود حاجی علیلوی بناب و توحید اخالقی

نیسییت و به رارامترهای دیگری از جمله جابهجای ماکزیمم بسییتگ
دارد .با توجه به اینکه شیییتاز برابر با حاصیییلعیییرز جابهجای در
مجیشور فرکیانل زاویهای م باشییید ،برای زلزلههای با شیییتازهای
ماکزیمم یکسیا  ،با فرض ثابت بود سیایر مخیخاات ،زلزله دارای
فرکیانل بیاالتر محتوای انرژی کمتری دارد زیرا انرژی متنیاسی یب با
جابهجای م باشید .بیخیترین نخیسیتهای ایجاد شده در سط زمین
در خط مرکزی تونل در زلزلههای کوجال  ،کوبه ،چ چ بهترتیب
برابر با  54/4 ،23/5و  41/7میل متر بودند .شیکل  )51نخیست نهای
شکل ( :)13تاریخچه زمانی محاسبه شده لنگر در شانه سمت چپ پوشش

سیییط زمین در اطراف تونل با تغییر فاصیییله از مرکز تونل به طرفین

تونل برای زلزله کوبه با دو  PGAمختلف.

برای سییه زلزله مشکور را نخییا م دهد .بیخییترین نخییسییت در مرکز
تونیل اتفیا م افتید و با حرکت از تونل به طرفین مقدار نخیییسی یت

تونل در ط زلزله حو مقدار میانگین نوسیییا م کند .تاریخچه

کاهشیافته و در بعض نقا منجر به باالبمدر خاک م شود.

زمیان نیروی محوری در هر دو مد از الگوی یکسیییان تبعیت
م کند و رل از اولین افزایش در دامنه شتاز به مقادیر ماکزیمم
خود م رسییید .همچنین مقدار نهای نیروی محوری در دو مد ،
اختالف کم دارد .در ریایا تحلیل ،نیروی محوری باقیمانده در
روشش برای هر دو زلزله یکسا است .همچنین الگوی تاریخچه
زمان لنگر خمخ ی دینامیک در روشییش تونل برای هر دو زلزله
یکسا است اما مقدار ماکزیمم لنگر برای  PGA=0.35gبیش از
دو برابر  PGA=0.175gاسیت .همچنین مخاهده م شود که رل
از اعمیا شیییتیاز قابلتوجه ،نیروهای داخل در روشیییش تونل
تغییرات قابل مالحرهای نخا م دهند.

شیکل ( :)14تاریخچه زمانی محاسیبه شده نشست سطحی خاک در خط
مرکزی تونیل برای سیییه زلزلیه مختلف بیا دامنیه میاکزیمم یکسیییان و
فرکانسهای غالب متفاوت.

نتایج مخیییابه برای زلزلههای کوجال و چ چ در مطالعه
ترثیر دامنه ماکزیمم زلزله به دست بمد.
 -4-7تأثیر فرکانس غالب زلزله

برای بررسی اثر فرکانل غالب زلزله ،تاریخچه زمان شتاز سه
زلزله مختلف کوجال  ،کوبه ،چ چ ) با سیییه رریود غالب مختلف
بهترتیب برابر با  1/56 ،5/41و  1/93هرتز) و  PGAیکسا )0.35g
برای در نرر ررفتن اثرات محتوای فرکانس به مد اعما رردید.
نتایج بهدسیتبمده که در شیکل  )54نخیا داده شییدهاند بیانگر
این اسیت که نخست سطح خاک تنها مترثر از فرکانل غالب زلزله

38

شیکل ( :)15نشیسیت نهایی سطح زمین در اطراف تونل با تغییر فاصله از
مرکز تونل.
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مطابق شکل  ،)56تنش مؤثر خاک در کف مد در ط سه

خمخ و نیروی محوری دینامیک در نزدیک تاج و شانههای تونل

زلزله اعما شییده کاهش م یابد .واعیی اسییت زمان که تغییر

ایجاد م شود .با توجه به اینکه شتاز ماکزیمم زلزله کوجال منف

عمیده در تنش مؤثر رخ م دهد ارتباط به فرکانل غالب زلزله

و مخالف جهت شتاز ماکزیمم زلزلههای کوبه و چ چ م باشد،

ندارد ،بلکه کامالً مربو به اولین افزایش در دامنه زلزله م باشد.

روند تغییرات نمودار شکلهای  )59و  )21صحی است.

کاهش تنش مؤثر همچنین ممکن است مربو به سایر مخخاات
لرزهای مانند شدت بریاس یا مدتزما قابلتوجه زلزله باشد.

شکل ( :)17تاریخچه زمانی محاسبه شده نیروی محوری در شانه سمت چپ پوشش
تونل برای سه زلزله مختلف با دامنه ماکزیمم یکسان و فرکانسهای غالب متفاوت.

شیکل ( :)16تاریخچه زمانی محاسیبه شده تنش مثثر در کف مدل برای
سه زلزله مختلف با دامنه ماکزیمم یکسان و فرکانسهای غالب متفاوت.

شکلهای  )57و  ،)51تغییرات نیروهای داخل روشش تونل
را برای زلزلههای با فرکانل غالب مختلف نخییا م دهند .تفاوت
در مقادیر نیروهای محوری در ط سه زلزله اندک است اما تفاوت
در مقادیر لنگر خمخیی ایجاد شیییده در روشیییش تونل چخیییمگیر
م باشد .همچنین مقادیر نیروی محوری ایجاد شده در روشش تونل
بیخیییتر مترثر از باررشاری اسیییتاتیک وارد بر تونل اسیییت و نیروی

شیکل ( :)18تاریخچه زمانی محاسیبه شده لنگر در شانه سمت چپ پوشش تونل
برای سه زلزله مختلف با دامنه ماکزیمم یکسان و فرکانسهای غالب متفاوت.

محوری دینامیک ایجاد شیده تحت زلزله کمتر از مقادیر استاتیک
م باشید .هما طور که در شیکلهای  )57و  )51نخا داده شده
اسیییت ،در انتهیای زلزلیههیای وارده ،نیروهیای داخل باقیمانده در
روشیش تونل وجود دارد که این مقدار برای زلزله کوبه با بیخترین
فرکانل غالب کمتر اسییت ول برای زلزلههای کوجال و چ چ
مقیادیر بزرگتری دارد .شیییکیلهای  )59و  )21بهترتیب رو
نمودارهای نیروی محوری و لنگر خمخیی در محل روشییش تونل
برای زمیا مربو بیه  amax=0.35gرا نخیییا م دهید که زاویه از

شکل ( :)19پوش نمودارهای نیروی محوری در محل پوشش تونل برای

راستای قائم در نرر ررفته شده است .مقادیر ماکزیمم برای لنگر

زمان مربوط به .amax=0.35g
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افتاده است .همچنین تنش مؤثر در زیر تونل کمتر از تنش مؤثر در
نقا همتراز م باشییید که این امر باعث جابهجای تونل به سیییمت
رایین در ط زلزله م شییود .همچنین مقادیر نیروی محوری نخییا
م دهند که قسییمت رایین تونل بیخییتر از قسییمت باالی فخییرده
م شود که به دلیل تنشهای سرباره م باشد.
مطابق بییننامه  ،ACIلنگرهای ترکخوردر و عییریبدار در
روشیش بتن تونل را م توا توسیط معادالت  )4و  )1محاسبه
نمود [:]32
شییکل ( :)22پوش نمودارهای لنگر خمشیی در محل پوشییش تونل برای
زمان مربوط به .amax=0.35g

شیییکیل  )25جیابهجای نقا مختلف مد  ،کانتورهای تنش
مؤثر ،دیییاررام توزیع نیروی محوری و ممییا خمخی ی در مقطع
روشش تونل را در انتهای زلزله کوبه نخا م دهد .با توجه به شکل
در انتهای زلزله شکل تونل از حالت دایره خارج شده و بیض شکل
شده است و بیخترین نخستهای سط خاک در باالی تونل اتفا

fr ∙Ig
h⁄
2

)4

= Mcr

که  frمدو رسییختگ بتن Ig ،مما اینرس کل مقطع بتن و

h

عخامت کل عضو م باشد.
)1

)Mu = ∅Mn = ∅As ∙ fy ∙ (d − a⁄2

که  φعیریب کاهش خمخ  Mn ،مقاومت خمخ اسم
مساحت میلگرد کخخ طول

مقطعAs ،

 fy ،مقاومت تسلیم مخخاه میلگردd ،

شکل ( :)21جابهجایی نقاط مختلف مدل ،کانتور تنش مثثر ،دیاگرام توزیع لنگر خمشی و نیروی محوری در محل پوشش تونل در انتهای زلزله کوبه.
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فاصله از دورترین تار فخاری مرکز میلگرد کخخ طول و  aعمق

امیا مقادیر باقیمانده کوچکتر برای نیروی محوری دینامیک در

بلوک تنش مسیتطیل معاد م باشید .با در نرر ررفتن مخخاات

روشش تونل رل از هر زلزله ایجاد شد.

مقطع روشییش تونل ،مما ترکخوردر برابر با  11کیلونیوتن -متر
و مما عریب دار برابر با  529/9کیلونیوتن -متر م باشد؛ بنابراین
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