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چکیذٌ
تا پیـشفت ػلَم اػتفادُ اص ًشم افضاسّای جذیذ جْت طشاحی ٍ هحاػثِ پشٍطُ ّای ػوشاًی سٍص تِ سٍص تیـتش هی ؿَدّ .ش وذام اص ایي ًشم افضاسّا تش پایِ
یه سٍؽ ٍ تا یه صتاى تشًاهِ ًَیؼی ً َؿتِ ؿذُ اػت .ؿٌاخت ّش وذام اص ایي ًشم افضاسّا ،داهٌِ واسی آًْا ٍ هیضاى خطای هَجَد دس ّش وذام تایؼتی
تشای هٌْذػیي ؿٌاختِ ؿذُ تاؿذ .اص جولِ ایي ًشم افضاسّا هی تَاى تِ  openseespl ٍ plaxisاؿاسُ وشد Plaxis .یه تشًاهِ الواى هحذٍد تشای
تحلیل دس هٌْذػی طئَتىٌیه اػتً .شم افضاس ً openseesplیض یه ًشم افضاس وذ تاص اػت وِ تا اػتفادُ اص سٍؽ الواى هحذٍد ٍ تشاػاع صتاى تشًاهِ
ًَیؼی ًَ tcl/tkؿتِ ؿذُ اػت .دس ایي همالِ ؿوغ هٌفشدی دس یه خان تا ػوك  10هتش تحت آًالیض پَؽ اٍس لشاس خَاّذ گشفت ٍ اًحشاف ػش ؿوغ ٍ
لٌگش خوـی ؿوغ دس ًماط هختلف هَسد همایؼِ لشاس خَاٌّذ گشفت تا اختالف تیي ًتایج ًشم افضاس  openseespl ٍ plaxisهمایؼِ ؿَد.
ياشگان کلیذی :الواى هحذٍد ،پَؽ اٍسopenseespl ،plaxis ،
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مقذمٍ

تا پیـشفت ػلَم ًیاص تِ اػتفادُ اص ًشم افضاسّای جذیذ جْت طشاحی ٍ هحاػثِ پشٍطُ ّای ػوشاًی سٍص تِ سٍص تیـتش هیؿَدّ .ش وذام اص ایي ًشم
افضاسّا تش پایِ یه سٍؽ ٍ تا یه صتاى تشًاهِ ًَیؼی ًَؿتِ ؿذُ اػت .ؿٌاخت ّش وذام اص ایي ًشم افضاسّا ،داهٌِ واسی آًْا ٍ هیضاى خطای هَجَد دس ّش
وذام تایؼتی تشای هٌْذػیي ؿٌاختِ ؿذُ تاؿذ .اص جولِ ایي ًشم افضاسّا تشًاهِّای  OpenseesPL ٍ Plaxisهیتاؿٌذ وِ تش پایِ سٍؽ الواى هحذٍد
تٌا ًْاد ؿذُاًذ  .دس ایي تحمیك تش آى ّؼتین وِ ضوي هؼشفی ایي ًشم افضاسّا ٍ داهٌِ واسی آًْا ،یه ؿوغ هٌفشد سا هذلؼاصی ًوَدُ ٍ پغ اص اسصیاتی
ًتایج همذاس تفاٍت خشٍجیّای ایي ًشم افضاسّا سا تذػت آٍسین.
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معرفی ورم افسارَا

 -1-2ورم افسار Plaxis
 PLAXISیه تشًاهِ الواى هحذٍد ٍ پیـشفتِ تشای تحلیل تغییش ؿىلّا ٍ پایذاسی هی تاؿذ ٍ دس پشٍطُّای هٌْذػی طئَتىٌیه واستشد داسد.
هؼوَالً دس هؼائل هْن طئَتىٌیه ،یه هذل سفتاسی پیـشفتِ تشای هذلػاصی سفتاس غیشخطی ٍ ٍاتؼتِ تِ صهاى خاوْا تؼتِ تِ ّذف هَسد ًظش
،الصم اػت .تا ایي ًشم افضاس هیتَاى خاوثشداسی ٍ خاوشیضی هشحلِای تا ؿشایط تاسگزاسی ٍ ؿشایط هشصی هختلف سا تا اػتفادُ اص الواًْای هثلثی 6
گشّی ٍ  15گشّی هذل ػاصی ًوَد .اٍلیي ٍیشایؾ ایي ًشمافضاس تِ هٌظَس آًالیض ػذّای خاوی احذاث ؿذُ تش سٍی خانّای ًشم دسلؼوتْای
وناستفاع ٍ پؼت وـَس ّلٌذ ٍ تِ ػفاسؽ هذیشیت هٌاتغ آب آى وـَس دس داًـگاُ صٌؼتی  Delftدس ػال  1987تْیِ ٍ ػپغ دس ػال 1993
لاتلیتّای آى گؼتشؽ دادُ ؿذُ وِ تَػط هَػؼِ ً Codes Center for Civil Engineering Research andیض هَسد تأئیذ ٍ
پـتیثاًی لشاس گشفتِ اػت .دس ایي ًشم افضاس هذلْای سفتاسی هَّش -ولوة ،هذل ػخت ؿًَذگی ّزلَلی ،هذل ًشم ؿًَذگی هذل )(Cam-Clay
ٍ هذل ًشم ؿًَذگی خضؿی لاتل تىاسگیشی اػتّ ،وچٌیي تا ایي ًشم افضاس هیتَاى فشایٌذ ػاخت ٍ حفاسی سا تَػط فؼال وشدى ٍ غیش فؼال
وشدى الواًْا دس هشحلِ هحاػثات هذل وشدً .وًَِای اص واستشد ایي لاتلیت ،اًجام آًالیض الیِ تِ الیِ دس پایذاسی ؿیثْا  ،ػذّا ٍ تًَلْا هی تاؿذ.
اص لاتلیت ّای دیگش ًشم افضاس هی تَاى تِ هَاسد صیش اؿاسُ وشد:
ً )1شم افضاس اجضای هحذٍد تشای تحلیل دٍتؼذی تغییشؿىل ٍ پایذاسی دس هٌْذػی طئَتىٌیه
 )2تْیِ هذلّای تشویثی پیـشفتِ ؿثیِ ػاصی غیشخطیٍ ،اتؼتِ تِ صهاى ٍ سفتاس ًاّوؼاًگشد خان ٍ ػٌگ
 )3اػتفادُ اص سٍؽّای ٍیظُ تشای حل هؼائل ّیذسٍاػتاتیه ٍ غیش ّیذسٍاػتاتیه فـاس هٌفزی دس خان
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 )4هذلػاصی ػاصُ ٍ اًذسوٌؾ تیي خان ٍ ػاصُ
 )5داسای هحیط گشافیىی تؼیاس لذستوٌذ
 )6هؾتٌذی خَدواس تِ صَست دٍتؼذی
 )7ایجاد خَدواس ػِتؼذی هذل
 )8داسای الواىّای دٍتؼذی  6گشّی ٍ  15گشّی
 )9داسای الواًْای ٍیظٓ ٍسق ،هفصل ٍ فٌشّای دٍساًی
 )10داسای الواىّای تواػی
 )11داسای اًَاع سٍؽّای تاسگزاسی هتوشوض ٍ گؼتشدُ
 )12اهىاى هذل وشدى ؿشایط هشصی پیچیذُ

شکل  -1پىجرٌ يريدی بروامٍ plaxis
 -1-2ورم افسار OpenseesPL
 OpenseesPLیه تشًاهِ گشافیىی ػادُ الواى هحذٍد تشای گشفتي پاػخ ّای اًذسوٌؾ تیي ؿوغ ٍ صهیي دس حالت ػِ تؼذی هی تاؿذ .ایي تشًاهِ
اًذسوٌؾ اجاصُ اًجام آًالیض پَؽ ا ٍس سا سٍی ؿوغ ّا تِ خَتی هذلؼاصی لشصُای آًْا هی دّذ .ایي تشًاهِ آًالیض الواى هحذٍد تَػط تین تحمیماتی هشوض
لشصُ ًگاسی  PEERطشاحی ؿذُ اػت وِ صیش ًظش اػتاداى داًـگاُ تشولی آهشیىا طشاحی ؿذُ اػت.
اص لاتلیت ّای دیگش ًشم افضاس هی تَاى تِ هَاسد صیش اؿاسُ وشد:
 -1پاػخ ّای ػِ تؼذی لشصُ ای خطی ٍ غیش خطی صهیي تا تَاًایی تحشیىات ػِ تؼذی صهیي ٍ ػاصُ (تشاػاع افضایؾ پالػتیؼیتِ خان) ٍ ،خان ّای
چٌذ الیِ هی تاؿذ .صفحات چٌذ الیِ خان ّای غیشچؼثٌذُ (هذل هخشٍطی دساگش-پشاگش)( ٍ ،فَى-هیؼض) تِ طَس پیؾ فشض دس تشًاهِ هَجَد هیتاؿذ.
گضیٌِّای آًالیض ّوضهاى خان-ػیال اًجام هطالؼات هشتَط تِ سٍاًگشایی سا فشاّن هیوٌذ.
-2دستشداؿتي یه ؿوغ یا دول دس تاالی هؾتٌذی ػِ تؼذی ػطح صهیي (ؿوغّای دایشُ ای یا هشتؼی دس یه همطغ خان) .ؿوغ هیتَاًذ اص ػطح
صهیي ّن تاالتش تاؿذ ٍ هی تَاًذ تىیِگاُ یه پایِ پل ّن تاؿذ ٍ ،حتی یه هشوض جشم دس تاالی ؿوغ تاؿذ (تاس هٌفشد) .پایِ پل تٌْا هـخصاً هیتَاًذ
تاسّای جاًثی سا اًتمال دّذ ٍ ،یا تطَس ّوضهاى اًتمال جاًثی ٍ دٍساًی سا اًجام دّذ .تِ ػالٍُ دس گضیٌِ تحشیىات لشصُای ،ػیؼتن ؿوغ هوىي اػت تحت
تاسّای جاًثی ػیىلی یا یىٌَاخت پَؽ اٍس لشاس تگیشد (تشای تَصیف جاتجایی یا هذّای ًیشٍ) .هٌطمِ خان وِ تا ؿوغ اؿغال ؿذُ اػت هیتَاًذ تطَس
جذاگاًِ هـخص ؿَد ٍ اجاصُ تخصیص هذلْای هتٌَع ٍ واستشدی سا تِ ایي هٌطمِ هْن سا هیدّذ .دس ًتیجِ هی تَاى آًالیضّای هختلفی سا تش سٍی ایي
هٌطمِ اًجام داد ٍ خشٍجی ّای دلخَاُ سا گشفت.
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 سٍؿْای هختلف تْؼاصی صهیي هوىي اػت وِ تا هـخصات هٌاػة هصالح داخل هٌطمِ تحت تأثیش ؿوغ هَسد هطالؼِ لشاس گیشد .تِ جای آى ،سٍؿْایهختلف واّؾ سٍاًگشایی هثل صّىؾّای ؿٌی ،ػتَى ّای ػٌگی ٍ هتشاون وٌٌذُّا/ػیواًِ وٌٌذُ ّا هوىي اػت آًالیض ؿًَذ .اّویت ایي هَضَع ّا دس
تَاًایی ایي ًشم افضاس دس هذلؼاصی ٍ تحلیل ؿیثْای هالین ٍ ًاهتٌاّی دس خان اػت (اجاصُ تخویي صدى تغییش ؿىل ّای صهیي ،تأثیش واٌّذُّای
سٍاًگشایی ،تأثیشات ًفَر ؿوغ ٍ ،تاسّای جاًثی ایجاد وٌٌذُ سٍاًگشایی).
 ػیؼتنّای ؿیثذاس ٍ ؿوغّای هَجَد صهیٌْای ؿیثذاس ّن اوٌَى دس حال هذلؼاصی ٍ ؿثیِػاصی هیتاؿٌذ. OpenseesPLاجاصُ هذلؼاصی تشای ّش ػایضی اص ؿوغ ٍ ّش لطشی اص ؿوغ سا تِ واستش هی دّذ .همطغ ػشضی ؿوغ هیتَاًذ دایشُ ای یا هشتؼی تاؿذ.
گضیٌِ ّای هـخصات خطی ٍ غیشخطی هصالح تشای تؼشیف هصالح ؿوغ دس هٌَ ًشم افضاس هَجَد هیثاؿذ.
ّوچٌیي ایي ًشم افضاس اجاصُ تؼشیف خان الیِ ای سا ّن تِ واستش هیذّذ .هـخصات غیشخطی هصالح تا حالت افضایؾ پالػتیؼیتِ تشای هذلؼاصی تغییش
ؿىل ّای دائن ٍ تشای هیشاگشیْای ّیؼتشیه المایی هذل هیؿَد .تِ ػالٍُ openseesPL ،اجاصُ تؼشیف هـخصات هصالح جذیذ ٍ دلخَاُ سا ًیض تِ

واستش هیذّذ.
 openseesPLلادس تِ ًـاى دادى تصاٍیشی گشافیىی اص سًٍذ ًتایج آًالیض هثل تغییش ؿىل ّای هؾ ّای ایجاد ؿذُ ،آًالیض تاسیخچِ صهاًی پاػخ صهیي ٍ
پاػخ هماطغ ؿوغ هی تاؿذ openseesPL .اجاصُ هذل ؼاصی ػاصُ ای ٍ طئَتىٌیىی ػشیغ سا تِ هٌْذػیي ٍ هحممیي هی دّذّ ،وچٌیي تَاًایی اجشای
آًالیض الواى هحذٍد ٍ تشآٍسد واسایی ػیؼتن ؿوغ-صهیي سا داسا هی تاؿذ.

شکل  -2پىجرٌ يريدی بروامٍ OpenseesPL
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مذلسازی شمع در خاک

دس ایي هذلؼاصی اص یه ؿوغ دایشُای تتٌی وِ  6هتش آى دس خان ٍ  6هتش دیگش تاالی ػطح صهیي لشاس داسد اػتفادُ ؿذُ اػت .یه هاػِ تا داًؼیتِ
هتَػط ٍ ضخاهت  10هتش ٍ یه تاس ثاتت  100ویلَ ًیَتٌی ًیض تِ ػش ؿوغ ٍاسد هیگشدد .ؿتاب ًگاؿت هشتَط تِ صلضلِ  Elcentroتا PGA = 0.2 g
تِ هذل ٍاسد هیؿَد .دس تشًاهِ  OpenseesPLاص هؾتٌذی ًیوِ ٍ دس تشًاهِ  PLAXISاص هؾتٌذی واهل اػتفادُ هیؿَد.
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شکل  -3مش¬بىذی بروامٍ OpenseesPL

شکل  -4مشبىذی بروامٍ Plaxis
هـخصات فیضیىی ٍ هىاًیىی ؿوغ تتٌی ٍ خان طثك جذٍل صیش هیتاؿذ:
جذيل  -1مشخصات شمع بتىی استفادٌ شذٌ در مطالعٍ
مشخصات شمع بتىی

مذيل االستیسیتٍ

مذيل بالک

قطر

ممان ایىرسی

االستیک

20 GPa

0425

1m

04049 m4

جذيل  -2مشخصات خطی االستیک خاک
مشخصات خطی االستیک

مذيل االستیسیتٍ

مذيل بالک

100 GPa

0435

4
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وتایج

تؼذ اص اػوال سوَسد صلضلِ تِ هذل ًتایج تِ ؿىل صیش تیي دٍ ًشم افضاس همایؼِ گشدیذ:
جذيل  -3مقادیر تغییر مکان شمع
تغییر مکان (میلیمتر)

OpenseesPL

Plaxis

درصذ تفايت

سر شمع

18413

19447

7%

سطح زمیه

1497

1499

1%

جذيل  -4مقذار لىگر خمشی حذاکثر
OpenseesPL

Plaxis

درصذ تفايت

600

685

12 %

مقذار لىگر خمشی حذاکثر
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وتیجٍ گیری

اهشٍصُ ًشم افضاسّای صیادی جْت تحلیلّای هٌْذػی هَجَد هیتاؿذ .ؿٌاخت دسػت ّش وذام اص ایي ًشمافضاسّا جْت تحلیل دسػت هذل ًیاص هیتاؿذ.
دس ایي همالِ هذلؼاصی یه ؿوغ هٌفشد تتٌی دس یه خان هاػِای تَػط ًشم افضاسّای  Plaxis ٍ OpenseesPLاًجام گشفتً .تایج ًـاى هیدٌّذ
 ٍ 7 %دس ػطح صهیي  1 %هتفاٍت هیتاؿذّ .وچٌیي همذاس لٌگش خوـی حذاوثش تیي
وِ همذاس تغییش هىاى دس ػش ؿوغ تیي ایي دٍ ًشم افضاس حذٍد
ایي دٍ تشًاهِ  12 %هتفاٍت اػت.
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