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چکیده
استفاده از المانهاي فايبر تير-ستون پايه نيرويي ،به دليل توانايي آن در مدلسازي پالستيسيته گسترده در طول ستون
با استفاده از تنها يک المان و تعدادي نقاط انتگرالگيري بسيار مورد توجه قرار گرفته است ولي حساسيت آن به
پارامترهاي مدلسازي و مدلهاي رفتاري مصالح باعث شده است تا برآورد تقاضاي لرزهاي جابهجايي پس ماند در اين
روش مدلسازي از اهميت خاصي برخوردار باشد .در اين تحقيق تأثير دو روش مدلسازي با تئوري پالستيسيته گسترده
و تئوري پالستيسيته متمرکز در محل مفاصل در طول المان تير -ستون براي پايه پل در تخمين جابه جايي پس ماند تحت
تأثير زلزلههاي نزديک گسل بررسي شد .در تخمين و برآورد جابه جايي پس ماند ،اثر لغزش آرماتورهاي طولي ستون،
تأثير پارامترهاي هندسي و مشخصات مکانيکي مصالح ارزيابي شد .با توجه به اهميت جابه جايي پس ماند به عنوان
پارامتري مهم در ارزيابي کارايي سازههاي آسيب ديده ،تخمين ميزان جابه جايي پس ماند لرزهاي از اهميت خاصي
برخوردار است .در اين مطالعه اثر روشهاي مختلف مدلسازي و تأثير مشخصات مصالح در برآورد جابه جايي پس
ماند ارزيابي شد و در اين راستا  5مدل مختلف بررسي گرديد و حساسيت مدل بهينه به پارامترهاي مختلف سنجيده
شد .نتايج نشان ميدهد براي تخمين جابه جايي پس ماند ،تئوري مدلسازي پالستيسيته گسترده براي پايههاي بتني پل
دقت مناسبي دارد و همچنين پارامترها ي کرنش بارگذاري مجدد مدل رفتاري بتن و پارامترهاي مدلسازي المان فايبر
اساس نيرويي تأثير زيادي در تخمين جابه جايي پس ماند دارند.

واژه های کلیدی :جابهجایی پس ماند ،تقاضاي لرزهاي ،المان فایبر پایه نیرویی ،پالستیسیته گسترده ،پالستیسیته متمرکز

 -1مقدمه
زلزلههاي نزدیک به گسل داراي پالسهاي شدید در موج

شکل پذیري باال طراحی و اجرا میشوند تا در مقابل حرکتهاي

سرعت هستند که باعث ایجاد انرژي زلزله زیادي به صورت

شدید زمین لرزه دچار فروریزش نشوند .اما این ستونهاي بتنی

ناگهانی میشود .زلزلههاي نزدیک به گسل به دلیل رفتار خاص و

بدون اینکه دچار کاهش ظرفیت باربري جانبی و قائم شوند تغییر

اثر جهت پیشرو ،جابهجاییهاي پس ماند زیادي ایجاد میکنند .در

شکلهاي غیر االستیک زیادي را تحمل میکنند .پس از تحریکهاي

سالهاي اخیر ستونهاي بتنی واقع در مناطق با لرزه خیزي زیاد با

زلزلههاي نزدیک به گسل مانند زلزله سال Chi-Chi1999

و Kobe1995تعداد زیادي از پایههاي پل دچار تغییر شکلهاي

ابرهند()Berry and Eberhand,2008موفق به ارایه استراتژيهاي

جانبی پسماند قابل مالحظهاي شدند .براي مثال پس از زلزله سال

مختلف مدلسازي ستونهاي بتنی تحت بار زلزله شده اند که قادر

 1995کوبه ژاپن بیش از  100پل به دلیل جابه جایی نسبی پس

است تغییر شکلهاي دقیق سیستم به همراه گسترش خرابی را

ماند بیش از حد مجاز و عدم شرایط سرویس پذیري مناسب،

ارزیابی نماید .لی و بیلینگتون()Lee and Billington,2010با

تخریب شدند .این تغییر شکلهاي جانبی پسماند باعث میشود که

حذف پدیده پینچینگ در رفتار هیسترتیک مواد که باعث ایجاد

سرویس پذیري پل پس از زلزله تحت بارهاي ترافیکی دچار

خطا در تغییر شکلهاي پس ماند ستونهاي بتنی پل گردید ،موفق به

مشکل شود و این عوامل در نهایت منجر به تعمیر و جایگزینی

اصالح مدل ترکیبی براي بتن گردیدند که به طور قابل مالحظهاي

پایه پل خواهد گردید ( .)Kawashima,2000در اکثر آئین

نتایج تغییر شکل پس ماند آن با نتایج تست میز لرزان هم خوانی

نامههاي طراحی لرزهاي پل ضابطهاي براي کنترل جابه جایی پس

داشت اما این مدل در نمونههاي پیش تنیده دقت مناسبی نداشت.

ماند وجود ندارد و این آئین نامهها در مناطق نزدیک به گسل تنها

چویی و سعیدي( )Choi and Saaidi,2010براي طراحی پلها

به پیشنهاد افزایش برش پایه یا شتاب طیفی تا  1/2برابر اکتفا

در مناطق نزدیک به گسل طیف طراحی جدیدي در مقابل طیف

نمودهاند) (Caltrans,2004و تنها آئین نامه ژاپن جابه جایی پس

طراحی Caltransدر مناطق نزدیک به گسل ارایه دادند و در

ماند را به مقدار ثابت 1درصد در سطوح مختلف زلزله محدود

نهایت کفایت این دو روش را در تست میز لرزه این ستونها براي

نموده است) .(Jra,2002تحقیقات متنوعی در خصوص روشهاي

تحریکهاي نزدیک گسل بررسی نمودند و در انتها با استفاده از

کاهش جابهجایی پس ماند ،عوامل موثر برآن و روشهاي مدلسازي

رابطه هیسترزیس ساده ،جابه جایی پس ماند پایهها را بررسی

پایههاي پل با توجه به جابهجایی پس ماند انجام شده است.

نمودند .آگلید و کاتر و جرمیک ( Ugalde , Kutter and

ایومورا و تاکاهاشی ( )Iemura and Takahashi,2002استفاده از

 )Jeremic,2010تحقیقاتی روي پاسخ  Rockingستونهاي متکی

آرماتورهاي مقاومت باالي نچسبیده 1در ستونهاي پلهاي بتنی را

بر شالودههاي سطحی انجام دادند و میزان تأثیر و سهم آن را در

به منظور دستیابی به سختی پس از تسلیم 2و در نتیجه کاهش

جابه جایی پس ماند ایجاد شده ستونهاي پل بررسی نمودند .فهمی

تغییرشکلهاي پسماند پیشنهاد دادند .آییننامههاي طراحی لرزهاي

و همکاران( )Fahmy (et al.),2011تحقیقاتی در میزان تأثیر

ایاالت متحده هنور ضابطهاي را براي جابجاییهاي پسماند ستون

عواملی مانند درجه محصورشدگی ،قطر آرماتور ،نیروي محوري

پلها لحاظ نکردهاند .اگرچه انتظار بر این است که با بکارگیري

و ...در پاسخ جابه جایی پس ماند و سختی پس از تسلیم

ضوابط طراحی بر اساس جابجایی ،3ستونها داراي ظرفیت

ستونهاي معمولی و ستونهاي با آرماتورهاي روکش دار

شکلپذیري بزرگی باشند ( .)Caltrans, 2001چگونگی کاهش

کامپوزیتی انجام دادند و نشان دادند که آرماتورهاي روکش دار

جابجایی پسماند ستونها پس از زلزلههاي شدید یک نگرانی

کامپوزیتی سهم باالیی در کاهش جابه جایی پس ماند دارند .وانگ

عمده محسوب میشود .مندر و چنگ ( Mander and Cheng,

و همکاران ( )Wang (et al.),2011جابه جایی پس ماند

 )1997یک طراحی بر اساس جلوگیري از خسارت 4با استفاده از

ستونهاي معمولی با ستونهاي پیش تنیده درجا و پیش ساخته را

تاندنهاي پسکشیدگی در ستونهاي بتنی پیشساخته ارایه دادند

تحت بارگذاري چرخهاي مقایسه نمودند و در انتها براي ستونهاي

که از رفتار چرخهاي دوخطی بدست آمده بود .سعیدي و فن

پیش ساخته پیش تنیده مدلی براي تخمین جابه جایی پس ماند

( )Saiidi (et al.),2007براي بررسی جابهجایی پس ماند

ارایه نمودند .روشی جدید براي کاهش جابجایی پسماند توسط

ستونهاي بتنی در زلزلههاي نزدیک به گسل ،تعدادي ستون بتنی

میهن و ساکاي و جونگ ()Mahin , Sakai and Jeong,2008

مقیاس شده را تحت تحریک زلزلههاي دور و نزدیک گسل

ارایه شدهاست .در این تحقیقات مدلهاي عددي مختلفی براي

آزمایش نمودند تا عملکرد و میزان جابه جایی پس ماند آنها را در

تخمین جابه جاییهاي ماکزیمم و پس ماند ارایه شده که در اکثر

این زلزلهها مقایسه کنند و در انتها مدل هیسترزیس سادهاي براي

آنها نتایج شبیه سازي و تست میز لرزان براي پاسخهاي ماکزیمم

تخمین تقریبی جابه جایی پس ماند ارایه دادند .بري و

تطابق خوبی داشته است ولی در خصوص جابه جایی پس ماند

این تطابق وجود نداشته است .با توجه به اهمیت جابه جایی پس
ماند به عنوان پارامتري مهم در ارزیابی کارایی پلهاي آسیب دیده،
تخمین میزان جابه جایی پس ماند لرزهاي از اهمیت خاصی

 -2مدل پایه پل و روش صحتسنجی
براي برآورد جابه جایی پس ماند و تحقیق در خصوص دقت

برخوردار است و در این مطالعه اثر  5روش مختلف مدلسازي در

نتایج مدلهاي پیشنهادي ،نتایج شبیه سازي پایه بتن مسلح پل با

روش فایبر با در نظر گرفتن لغزش آرماتور و تأثیر مشخصات

نتایج تست میز لرزه پایه بتنی یک پل موجود با مشخصات شکل

مصالح در برآورد جابه جایی پس ماند بررسی شده است و در

 1که مطابق شکل شماره  2با مقیاس  4.5کوچک شده است

نهایت براي پارامترهاي مختلف مدلسازي و مدل رفتاري مصالح

مقایسه میشود.

در تخمین جابه جایی پس ماند ،آنالیز حساسیت انجام شده تا مدل
و روش بهینه انتخاب گردد.

شکل  .1هندسه شماتیک مدل اصلی
()Mahin , Sakai and Jeong,2008

شکل  .2هندسه شماتیک مدل مقیاس شده
()Mahin , Sakai and Jeong,2008

براي مقیاس کردن نمونهها ،در این شبیه سازي مقدار شتاب

قسمت االستیک از پارامترهاي موثر در رفتار المان میباشند .در

ثقل و مدول االستیسیته مواد ثابت گرفته شد و سایر پارامترها با

روش پالستیسیته گسترده ،براي مدلسازي رفتار هیسترزیس

توجه به آن مقیاس شدند .خالصهاي از نتایج مربوط به ضریب

ستونهاي بتنی از روش انتگرال گیري  Gauss-Lobattoبراي

مقیاس سایر پارامترها در جدول شماره 1ارایه شده است.

تعیین پاسخ المان تیر -ستون استفاده میشود .در این روش
تعداد نقاط انتگرال گیري از پارامترهاي اصلی وموثر در پاسخ
غیر خطی المان پایه نیرویی است.

جدول  .1آنالیز ابعادی کمیتهای مدلسازی نمونههای بتنی
()Mahin , Sakai and Jeong,2008

در این تحقیق براي مدلسازي مقاطع بتنی ،از فایبرهاي
فوالدي براي مدلسازي آرماتورهاي طولی و فایبرهاي بتنی
مجزا براي مدلسازي بتن پوسته و بتن هسته استفاده شد .براي
رسیدن به نتایج دقیق براي مقطع ستون مورد نظر از  252فایبر
استفاده گردید ( 200فایبر براي بتن هسته 40 ،فایبر براي بتن
پوسته و  12فایبر براي فوالد مسلح کننده) .شکل  3به صورت
شماتیک مقطع فایبر فوق الذکر رانشان میدهد.

براي مدلسازي غیر خطی از المان فایبر تیر-ستون پایه

شکل . 3مقطع فایبر ستون بتنی پل

نیرویی با تئوري پالستیسیته گسترده و متمرکز استفاده می شود.
المانهاي فایبر قابلیت زیادي در بررسی رفتار سیکلیک و
دینامیکی ستونهاي بتنی دارند .در مدلسازي با روش پالستیسیته
متمرکز ،مفصل پالستیک به صورت متمرکز در انتهاي المان
فرض می گردد و در بقیه طول المان ،رفتار االستیک خطی در
نظر گرفته میگردد .طول مفصل پالستیک و سختی موثر

 -3مدل رفتاری مصالح پایه پل
براي برآورد جابه جایی پس ماند از سه مدل مختلف شکل 4
براي بتن پوسته و هسته استفاده میشود.

الف) مدل بتن 1

ج) مدل بتن 3

ب) مدل بتن 2

د) مدل بتن Stanton-Mcniven

شکل  . 4چند مدل برای بتن الف) مدل بدون در نظر گرفتن کشش ب) مدل با مقاومت کششی و نرمشدگی کششی خطی
ج) مدل بتن 3با اثر مصالح خرد شده داخل ترک د) مدل بتن

]Stanton[14

مدل بتن 1همان مدل تک محوري  Kent-Scott-Parkبتن

شود ،بار را در طول خود منتقل نماید و دوم اینکه ،در

است که در آن از روابط  Karsan-Jirsaبراي کاهش سختی

سیکلهاي بارگذاري و بارگذاري مجدد ،بسته شدن ترک

باربرداري و بارگذاري مجدد استفاده میشود .در این مدل از

طوري اتفاق میافتد که آن ،دیگر شبیه یک ماده ترک نخورده

مقاومت کششی بتن صرفنظر شده است .مدل بتن  2همان

اولیه نیست و بنابراین براي انتقال تنش مکانیزم متفاوتی با آنچه

اصالح شده مدل بتن 1است که در آن مقاومت کششی همراه

در مدلهاي بتن وجود دارد اتفاق میافتد ،کرنش بارگذاري

با نرم شوندگی خطی در ناحیه کششی در رفتار مصالح در نظر

مجدد و باربرداري متفاوت است .براي در نظر گرفتن اثر فوق

گرفته میشود .مدل بتن  3که در این شبیه سازي به آن بیشتر

در مدل بتن شماره  ،3کرنش بارگذاري مجدد   rقبل از کرنش

میپردازیم شبیه مدل بتن  1است اما در آن کرنش باربرداري و

باربرداري   culاتفاق میافتد .تفاوت این مدل با مدل بتن

بارگذاري مجدد در رفتار هیسترزیس مدل بتن برابر نیست.

 Stantonدر مقدار کرنش بارگذاري مجدد است .در مدل

این مدل ،اصالح شده مدل بتن  Stanton-Mcnivenاست .در

( Stantonشکل-4د) کرنش بارگذاري مجدد تابعی از کرنش

این مدل به دو دلیل ،اول اینکه در طول رفت و برگشتهاي

باربرداري اولیه و ماکزیمم کرنش در پروسه باربرداري است و

بارگذاري و باربرداري مجدد ،مصالح خرد شده (سنگدانههاي

در این مدل کرنش بارگذاري عدد ثابتی است که با نتایج تست

شکسته شده و خمیر سیمان) حاصل از ترک ،شکاف را پر می

کالیبره میشود.

کنند و باعث میشوند تا ترک قبل از آن که به طول کامل بسته

از آنجا که مقاومت هسته مرکزي بتن (بتن محصور)

بیشتر از بتن پوشش است ،براي تخمین ماکزیمم تنش و کرنش
فشاري بتن محصور (هسته بتن) از روابط مندر ( Mander and

 )et al., 1983به دلیل اثر محصورکنندگی خاموت دایرهاي دور
پیچ استفاده شده است .شکل  ،5منحنی تنش-کرنش پوسته و
هسته را براي بتن مورد نظر با استفاده از روابط Mander

نشان میدهد.

شکل  . 5منحنی تنش-کرنش بتن با استفاده از مدل مندر

شکل  . 6منحنی تنش-کرنش مدل فوالد

()Mander and Cheng, 1997

)Opensees, 2008( Steel02

براي مدلسازي آرماتورهاي طولی در مقطع ستون مسلح از دو
مدل  Steel02و  Reinforcing Steelاستفاده میشود .مدل
 Steel02همان مدل ترکیبی Giuffre-Menegotto-Pinto

است .مدل شامل یک منحنی دوخطی است با سختی پس از
تسلیم که به صورت درصدي از مدول االستیسیته اولیه فوالد
میباشد .این مدل اثر بوشینگر که تأثیر زیادي در زوال سختی
اعضاي بتن مسلح زیر بار سیکلیک دارد را در نظر میگیرد .این
مدل سخت شوندگی ایزوتروپیک براي کشش و فشار در
منحنی هیسترزیس را لحاظ مینماید .مدل  Steel02زوال
مقاومت فوالد به دلیل کمانش و گسیختگی آرماتورهاي طولی
را در نظر نمی گیرد .شکل  6مدل رفتاري این فوالد با سختی
پس از تسلیم 0.01را نشان میدهد.
مدل  Reinforcing Steelاز روابط غیر خطی
 Chang&Manderاستفاده میکند و اثر سخت شوندگی ایزو
تروپیک را در نظر میگیرد .شکل  7این مدل رفتاري براي
فوالد مسلح کننده را نشان میدهد.

شکل. 7منحنی تنش-کرنش مدل فوالد
)Opensees, 2008( Reinforcing Steel

مدل  Reinforcing steelقادر است تا پارامترهاي مربوط به
کمانش آرماتورهاي طولی ستون بتن مسلح را به صورت الغري
آرماتور در حد فاصل بین دو خاموت مطابق شکل  8و9

در نظر بگیرد.

محل اتصال فونداسیون

همواره بین تنش آرماتور طولی و تنش پیوستگی در محیط
آرماتور طولی رابطه تعادل برقرار است .قبل از تسلیم آرماتور،
شکل  . 8پارامترهای کمانشی آرماتور()Opensees, 2008

تنش در آرماتور طولی مطابق رابطه  2محاسبه میشود.

 dbueld

()2

Ab

f se 

 f seتنش آرماتور طولی d b ،قطر آرماتور ue ،تنش پیوستگی
االستیک و  l dطول گیرایی است .بعد از تسلیم ،شاخه سخت
شوندگی کرنشی از منحنی پارابولیک Chang and ( Mander

 )Mander,1994مطابق رابطه  3تبعیت میکند.
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 f uتنش نهایی f y ،تنش تسلیم  s ،کرنش فوالد  sh ،کرنش

فوالد در شروع سخت شوندگی کرنشی و   suکرنش نهایی فوالد
شکل  . 9پارامترهای کمانشی آرماتور ()Opensees, 2008

 -4مدلسازی لغزش آرماتورهای طولی
قسمتی از تغییر شکل ستونهاي بتنی ناشی از ازدیاد طول
آرماتورهاي طولی در محل اتصال تیر به ستون یا ستون به
فونداسیون است .همانطور که در شکل 10دیده می شود ،بر اساس

است .مولفه  Pاز فرمول  4محاسبه میشود.
()4

است.

fu  f y

 E shمدول سخت شوندگی کرنشی است .در مرز تسلیم طول
گیرایی الزم براي تعادل  leبر اساس تنش تسلیم آرماتور طولی با
فرمول  5محاسبه میشود.
()5

f y db
4ue

فرضیات تحقیقات  Lehmanو  ، Moehleتوزیع تنش پیوستگی
در طول آرماتور طولی مهار شده در فونداسیون به صورت  2پلهاي

)

 su   s

( P  Esh

le 

پس از تسلیم طول مهاري اضافی  l pبراي ارضا تعادل از
رابطه 6محاسبه میشود.
()6

( f s  f y)d b
4u p

lp 

 u pتنش پیوستگی پالستیک است .طول مهاري کل  l dاز
جمع طول مهاري االستیک  leو پالستیک  l pمحاسبه می شود و

تغییر طول آرماتور طولی ناشی از لغزش )  (xبا فرمول 8
محاسبه میگردد.
()7
()8
شکل  . 10چرخش صلب انتهایی ناشی از لغزش آرماتور طولی در

l d  le  l p
ld

 ( x)    s ( x)dx
0

تنش پیوستگی در محدوده االستیک ' ue  8 f cو خارج
از این محدوده ' u p  4 f cدر نظر گرفته می شود .به طور
کلی تغییر طول ناشی از لغزش آرماتورهاي طولی قبل و بعد از
تسلیم با روابط  9و  10محاسبه میشود.
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تسلیم l p ،ازدیاد طول آرماتورهاي تسلیم پس از تسلیم y ،

کرنش تسلیم آرماتور  p ،کرنش در آرماتورهاي انتهایی مقطع و
 E sمدول االستیسیته آرماتور است .حال براي دوران صلب ناشی

()11

با توجه به آنالیز ابعادي ارایه شده براي مدلهاي کوچک شده
در جدول شماره  ،1در این شبیه سازي تاریخچه زمانی شتاب
وارده به پایه باید اصالح شود و در این راستا پارامتر زمان محور

در فرمول فوق  leازدیاد طول آرماتورهاي طولی قبل از

از لغزش از رابطه  11استفاده میشود.

 -5تحریک ورودی مدل

l
Dc

 slip 

افقی تاریخچه زمانی شتاب باید با نسبت  2/12کوچک شود.
رکورد اصالح شده ایستگاه  Los Gatosزلزله Loma Prieta

سال  1989به عنوان زلزله نزدیک گسل ورودي براي تست و
شبیه سازي لرزهاي استفاده شده است .این رکورد شامل 2500
نقطه مربوط به شتاب زمین با فواصل  0/01میباشد که مدت زمان
زمین لرزه را  25ثانیه نشان میدهد .با توجه به آنالیز ابعادي انجام
شده ،زلزله ورودي به مدل تحلیلی زلزلهاي با مدت زمان 11/8
ثانیه و شامل  2500نقطه شتاب با فواصل زمانی  0/00471ثانیه
است .زلزله به صورت دوطرفه و همزمان به پایه پل اثر داده می
شود .جدول  2ماکزیمم شتاب ،سرعت و جابه جایی مربوط به
زلزله اصلی و فیلتر شده و شکل 12تاریخچه زمانی شتاب ،سرعت

در این فرمول   slipدوران صلب ناشی از لغزشD ،فاصله

و تغییر مکان زلزله ورودي رانشان داده شده است .الزم به یاد

دورترین تار کششی تا فایبر تار فشاري و cفاصله تار فشاري تا

آوري است که در تست میز لرزه و نتایج شبیه سازي پایه پل،

محور خنثی است .با استفاده از روابط فوق منحنی ممان-دوران

زلزله فوق الذکر با ضریب  0/7به پایه اثر داده شده است.

ناشی از لغزش آرماتورهاي طولی به صورت رفتار هیسترزیس
المانی با طول صفر در مرز فونداسیون و ستون در ممانهاي نظیر
ترک خوردگی ،تسلیم و نهایی مطابق شکل 11تعریف شده است.

شکل  . 11رفتار متریال هیسترتیک برای شبیه سازی المان لغزش در
پای ستون بتنی

جدول  .2جدول مشخصات رکورد زلزله ورودی][14

استفاده شد و براي مدلسازي بتن پوسته و هسته از مدل بتن1

شکل  . 12رکورد زمین لرزه ورودی به ستون پل][14

 -6تحلیل لرزهای و صحتسنجی مدلهای
مختلف پیشنهادی
براي تخمین تقاضاي جابجایی پس ماند لرزهاي 6 ،مدل
مختلف پیشنهاد گردید و تحت تأثیر زلزلههاي نزدیک گسل این
مدلها تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی شدند .براي
صحت سنجی مدلهاي مختلف در برآورد تقاضاي جابهجایی پس
ماند لرزهاي ،نتایج تحلیل دینامیکی مدلهاي مختلف ارایه شد و با
نتایج تست میز لرزه مقایسه گردید تا در انتها مدل مناسب براي
تخمین جابه جایی پس ماند به دست آمد .در تمامی مدلها از روش

نیومارک  با فرض شتاب ثابت بین گامهاي زمانی و مقادیر = 𝛾
 0.5, 𝛽 = 0.25براي تحلیل دینامیکی غیر خطی استفاده شد.
نسبت میرایی بر اساس مطالعات ( Mahin , Sakai and

 0.02 )Jeong,2008درصد متناسب با سختی انتخاب گردید.
براي مدلسازي از المانهاي فایبر تیر -ستون پایه نیرویی استفاده
شد.
مدل شماره یک مربوط به مدلسازي با تئوري پالستیسیته
گسترده است که در آن از یک المان با  5نقطه انتگرال گیري
Test result

استفاده شد و براي مدلسازي فوالد از مدل Giufffre-
 )G-P-M(Menegotto-Pintoاستفاده گردید .نتایج شکل
13نشان داد این مدل جابه جایی پس ماند را برآورد نمی کند و
جابه جاییهاي ماکزیمم را کمتر نشان میدهد و به نظر میرسد
مدل پیشنهادي داراي سختی بیشتري نسبت به نتایج میز لرزه است.
مدل شماره  2مربوط به مدلسازي با تئوري پالستیسیته
گسترده است که در آن از یک المان با  5نقطه انتگرال گیري
استفاده شد و براي مدلسازي بتن پوسته و هسته از مدل
 Concrete02استفاده شد اما براي مدلسازي فوالد از مدل
Reinforcing Steelاستفاده شد که این مدل سخت شوندگی
ایزوتروپیک فوالد را در نظر میگیرد و قادر است بر اساس
روش  Gomesو )1997( Appeltonکمانش آرماتور را به
صورت پارامتر الغري آرماتور در حد فاصل دو خاموت متوالی را
نیز لحاظ کند .نتایج شکل 14نشان داد این مدل جابه جایی پس
ماند را تا حدودي برآورد میکند لیکن از مقادیر میز لرزان کمتر
است و جابه جاییهاي ماکزیمم را نیز کمتر نشان میدهد و به نظر
رسید مدل پیشنهادي داراي سختی بیشتري نسبت به واقعیت است.

Concrete modified model
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شکل  .13مقایسه مدل شماره یک با نتایج تست میز لرزه
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Model with reinforcing steel

Test result
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شکل  .14مقایسه نتایج مدل شماره 2با نتایج تست میز لرزه

مدل شماره  3همان مدل شماره  2است که در آن به جاي

پالستیسیته متمرکز استفاده شد ،لیکن در این مدل کاهش سختی

استفاده از تئوري پالستیسیته گسترده از تئوري پالستیسیته متمرکز

براي قسمت االستیک در نظر گرفته شد و براساس روش آئین نامه

استفاده شد ،لیکن در این مدل کاهش سختی براي قسمت االستیک

 Caltransسختی موثر قسمت االستیک  0.2سختی مقطع ترک

در نظر گرفته نشد .نتایج شکل 15نشان داد جابهجایی پس ماند و

نخورده در نظر گرفته شد .نتایج شکل 16نشان داد جابهجایی پس

جابهجایی ماکزیمم مانند مدل شماره  2از مقادیر آزمایش میز

ماند کماکان تغییري نسبت به قبل پیدا نکرده است .اما به دلیل

لرزان کمتر است.

کاهش سختی جابهجایی ماکزیمم نمونه شبیه سازي شده افزایش

مدل شماره  4همان مدل شماره  3است که در آن از تئوري

Test result

یافته و حتی در مواردي از نتایج تست میز لرزه بیشتر شده است.

Beam with hinge model
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شکل  .15مقایسه نتایج مدل شماره 3با نتایج تست میز لرزه
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)Displacement(in

0

Beam with hinge modified model

Test result
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شکل  .16مقایسه نتایج مدل شماره 4با نتایج تست میز لرزه

مدل شماره  5همان مدل شماره  4است که در آن از تئوري

شامل سنگدانهها و خمیر سفت شده پر میشود و در ضمن ماده

پالستیسیته متمرکز استفاده شد ،و براساس روش آئین نامه

ترک خورده در مسیر بسته شده ترک در سیکل بعدي رفتاري

 Caltransسختی موثر قسمت االستیک  0.2سختی مقطع ترک

متفاوت دارد .با این مدل مصالح براي بتن به نوعی از پدیده

نخورده در نظر گرفته شد با این تفاوت که در آن براي مصالح بتن

 Pinchingدر پاسخ سیکلیک نمونه نیز جلوگیري میشود .این

پوسته و هسته از مدل بتن  3یاConcrete with SITC

مدل در مسیر باربرداري و بارگذاري مجدد مانند مدل بتن

( )Concrete with substance in the crackاستفاده شد .این

 Mcniven-Stantonعمل میکند .نتایج شکل  17نشان میدهد

مدل همانند مدل بتن  Kent-Parkاست با این تفاوت که در آن

جابهجایی پس ماند به مقدار قابل مالحظهاي از نتایج آزمایش میز

کرنش باربرداري و بارگذاري مجدد یکسان نیست و باربرداري و

لرزان بیشتر شده است و از طرفی به دلیل کاهش سختی در المان

بارگذاري مجدد از یک مسیر انجام نمی شود و این به دلیل

تیر -ستون با پالستیسیته متمرکز مقدار جابهجایی ماکزیمم نیز از

مکانیزم متفاوت انتقال نیرو در عرض ترک میباشد ،زیرا در رفت

مقادیر آزمایش میز لرزان بیشتر شده است.

و برگشتهاي زلزله ترکهاي ایجاد شده با مصالح خرد شده
BWH model with Concrete with sitc for core and concrete01
for cover
Test result
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شکل  .17مقایسه نتایج مدل شماره 5با نتایج تست میز لرزه
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Test result
NLBC model with concrete with sitc for core and Concrete02 for cover
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شکل .18مقایسه نتایج مدل شماره 6با نتایج تست میز لرزه

مدل شماره  6مدل المان تیر -ستون با تئوري پالستیسیته

که مدل شماره  6با المان تیر-ستون غیر خطی پایه نیرویی با مدل

گسترده است که در آن براي مدلسازي بتن پوسته از مدل بتن

 Concrete02براي بتن پوسته Concrete with SITC،براي بتن

 ،Concrete02براي بتن هسته از مدل بتن Concrete with

هسته و  Reinforcing Steelبراي فوالد طولی داراي بهترین

 SITCو براي فوالد طولی از مدل  Reinforcing Steelاستفاده

تطابق با نتایج تست میز لرزه است .براي آنالیز حساسیت مدل

شد .نتایج شکل  18نشان داد جابه جایی پس ماند نمونه شبیه

پیشنهادي با پارامترهاي ورودي ،نتایج جابه جایی پس ماند این

سازي شده تطابق بسیار خوبی با نتایج آزمایش میز لرزه دارد و

نمونهها با پارامترهاي مختلف مدلسازي بررسی گردید تا

تنها مقادیر جابه جایی ماکزیمم است که از نتایج تست میز لرزه

حساسیت نتایج نسبت به پارامترهاي مختلف سنجیده شود.

بیشتر شده و داراي خطاي کمی است .لذا مدل شماره  6براي
تخمین جابه جایی پس ماند براي المانهاي پایه پل مناسب است و
در مرحله بعد از آن براي آنالیز حساسیت مدل پیشنهادي یعنی
مدل  6نسبت به پارامترهاي هندسی و مکانیکی مدلسازي استفاده
میشود.

 -7آنالیز حساسیت مدل پیشنهادی نسبت
به پارامترهای هندسی و مکانیکی
مقایسه مدلهاي مختلف در برآورد جابه جایی پس ماند نشان داد

 -1-7اثر تعداد نقاط انتگرالگیری
یکی از پارامترهاي مهم در مدلسازي با المانهاي فایبري تیر-
ستون پایه نیرویی تعداد نقاط انتگرال گیري در طول المان است.
شکل  19تغییرات جابهجایی ماکزیمم و پس ماند را نسبت به
تعداد نقاط انتگرال گیري نشان میدهد .نتایج نشان داد که در
صورتی که براي پاسخ المان تیر-ستون غیر خطی ،تعداد نقاط
انتگرال گیري کم در نظر گرفته شود ،پاسخ جابه جایی پس ماند
نسبت به واقعیت بیشتر خواهد شد.

No of integration point,5

No of integration point,3

No of integration point,10
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شکل .19تغییرات جابه جایی پس ماند پایه بتنی با تعداد نقاط انتگرال گیری

 -2-7اثر کرنش بارگذاری مجدد
در مدل پیشنهادي براي تخمین درست جابه جایی پس ماند از

بتن کرنش باربرداري و کرنش بارگذاري مجدد متفاوت است.

مدل  Concrete with SITCاستفاده شد .این مدل در مسیر

شکل  20نشان میدهد کرنش بارگذاري مجدد تأثیر مهمی در

باربرداري و بارگذاري مجدد و کاهش سختی در سیکلهاي

تخمین جابهجایی پس ماند دارد و با افزایش میزان کرنش

مختلف از مدل  Stanton-Mcnivenتبعیت میکند .در این مدل

بارگذاري مجدد این جابه جایی افزایش مییابد.

Reloading strain,0.03
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شکل .20تغییرات جابه جایی پس ماند پایههای بتنی با مقدار کرنش بارگذاری مجدد در مدل بتن
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 -3-7اثر افزایش نیروی محوری

 -4-7اثر نسبت میرایی

یکی از عوامل تأثیر گذار در جابه جایی پس ماند به خصوص در

براي بررسی تأثیر نسبت میرایی ویسکوز در تخمین جابجایی پس

زلزلههاي نزدیک گسل که معموالً در آنها مولفه قائم شتاب از

ماند لرزه اي 3 ،نسبت میرایی 0/03، 0/02و  0/05در نظر گرفته

مولفه افقی بیشتر است ،میزان نیروي محوري اعمالی ناشی از وزن

شد .نتایج شکل22نشان داد مقدار میرایی متناسب با سختی به

روسازه است که در زلزلههاي نزدیک گسل به دلیل شتاب قائم

دلیل ماهیت پالس گونه زلزله نزدیک گسل در نتایج تأثیر زیادي

تشدید میشود .شکل  21نشان داد افزایش نیروي محوري باعث

ندارد.

کاهش جابه جایی پس ماند میشود.
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شکل .23تغییرات جابه جایی پس ماند پایههای بتنی با تعداد تقسیمات در مقاطع فایبر در گسسته سازی

 -5-7اثر تعداد تقسیمات مقاطع فایبر
براي بررسی تأثیر تعداد تقسیمات مقاطع فایبر در تخمین

در طول خود منتقل نماید و دوم اینکه ،در سیکلهاي

جابجایی پس ماند لرزهاي تعداد  240،60و  960تقسیم در نظر

بارگذاري و بارگذاري مجدد ،بسته شدن ترک طوري اتفاق

گرفته شد .نتایج شکل  23نشان داد که تعداد تقسیات مقاطع فایبر

میافتد که آن ،دیگر شبیه یک ماده ترک نخورده اولیه نیست و

نیز تأثیر زیادي در پاسخ لرزهاي جابه جایی نداشته است اما ذکر

بنابراین براي انتقال تنش مکانیزم متفاوتی با آنچه در مدلهاي

این نکته ضروري است که تعداد تقسیمات در گسسته سازي

بتن وجود دارد اتفاق میافتد ،کرنش بارگذاري مجدد و

مقاطع فایبر براي پاسخهاي محلی مانند کرنش و انحنا در محل

باربرداري متفاوت دارد .البته انتخاب کرنش بارگذاري مجدد

مفاصل پالستیک مهم است که در این تحقیق به آن پرداخته نشده

در شبیه سازي باید بر اساس نتایج تست میز لرزه انتخاب

است.

گردد.

 -8نتیجهگیری
 در المانهای تیر-ستون غیر خطی پایه نیرویی ،مدلپیشنهادی که در آن برای شبیهسازی بتن هسته از
 Concrete with SITCاستفاده میکند و در آن کرنش
باربرداری و بارگذاری مجدد متفاوت است ،بهترین نتیجه
را در تخمین جابهجایی پس ماند دارد .این مدل به دو دلیل،
اول اینکه در طول رفت و برگشتهاي بارگذاري و باربرداري
مجدد ،مصالح خرد شده (سنگدانههاي شکسته شده و خمیر
سیمان) حاصل از ترک ،شکاف را پر میکنند و باعث
میشوند تا ترک قبل از آن که به طول کامل بسته شود ،بار را

 در مدل پیشنهادي ،براي مدلسازي فوالد طولی از Reinforcing Steelاستفاده شد این مدل به واسطه در نظر
گرفتن سختی ایزوتروپیک و پارامترهاي کمانش و خستگی
تأثیر مناسبی در تخمین جابهجایی پس ماند در المان تیر-
ستون غیر خطی دارد.
 در مدلسازي با روش پالستیسیته متمرکز( )BWHپاسخجابهجایی ماکزیمم به شدت به کاهش سختی المان ترک
خورده وابسته است.
 در آنالیز حساسیت مشخص شد که کرنش بارگذاري مجدد ازمشخصات مصالح ،تعداد نقاط انتگرالگیري در المان تیر-
ستون پایه نیرویی از مشخصات مدلسازي و میزان نیروي

design, Japan (in Japanese).
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ABSTRACT
The force-based formulation is attractive because it can model the spread of plasticity along the
length of column using only one element and a number of integration points; however, their
sensitivity to modeling parameters and models of material behavior has resulted in the estimation
of residual displacement seismic demand to be important in this modeling method. In this
research, the effects of two theories of lumped plasticity and distributed plasticity on modeling
the concrete bridge column for estimating the residual displacement in near field zones were
investigated. For estimation of residual displacement, the effects of reinforcing slide, geometrical
parameters, and material behavior parameters were studied. Due to the importance of residual
displacement in the performance evaluation of damaged structures, estimation of residual
displacement is very crucial. In this study, the effects of different modeling methods as well as
material behavior parameters on estimation of residual displacement were investigated. For this
purpose, five different models were studied and the sensitivity of optimum model to various
parameters was evaluated. The results showed that the theory of distributed plasticity for bridge
concrete column has a good accuracy for estimating the residual displacement. Reloading strain
parameters of concrete behavior and forced-based beam-column fiber element modeling
parameters have an important role in estimation of residual displacement.
Keywords: Residual Displacement, Seismic Demand, Forced-Based Fiber Element, Distribute
Plasticity, Lumped Plasticity
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