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چنيذُ
پلّب ثِ ػٌَاى يني اس عبسُّبي ثغيبر حغبط ٍ ّوچٌيي ثِ ػٌَاى يني اس سيزعبختبرّب در آثبداًي ٍ ؽبّزه حيبتي ّز
مؾَر در اهَر هزثَط ثِ حول ٍ ًقل ؽٌبختِ هيؽًَذ .تخزيت ثغيبري اس پلّب ثؼذ اس سلشلِّبي ( 1971عبى فزًبًذٍ1994 ،)1
(ًَرتزيحّ( 1995 ،)2بًؾيي )3صاپي ٍ ( 1999چي -چي )4تبيَاى ًؾبى داد مِ ٌَّس ّن در هَرد طزاحي لزسُاي پلّب هغبئل
ًبؽٌبختِ سيبدي ٍخَد دارد .در ايي پضٍّؼ ،يل پل رٍگذر هَخَد در ؽْز ارٍهيِ هَرد تحليل ديٌبهيل غيزخطي تَعط ًزم-
افشار  SAP2000قزار گزفتِ اعت ٍ پبعخ ديٌبهيل آى ثب دٍ ًَع عيغتن خذاعبسي لزسُاي ًئَپزى العتيني ٍ خذاعبس ٍ LRB
ّوچٌيي در ًظز گزفتي اًذرمٌؼ خبك ٍ عبسُ ،مِ ؽبهل اًذرمٌؼ خبك ٍ ؽوغ ٍ اًذرمٌؼ خبك ٍ ديَار مَلِ هيؽَد،
ثزرعي ؽذُ اعت .اس ًنبت قبثل اّويت در ايي پزٍصُ ،هذل مزدى تَدُ خبمزيش پؾت مَلِ پل هيثبؽذ مِ ثغتِ ثِ ًَع
خذاعبسي پل هي تَاًذ پبعخ آى را تحت تأثيز قزار دّذ .خْت اًدبم تحليل ديٌبهيل تبريخچِ سهبًي در ايي پضٍّؼ اس رمَرد
سلشلِّبي حَسُ ًشديل ٍ حَسُ دٍر ثزاي هقبيغِ پبعخ ايي پل تحت اثز ايي سلشلِّب اعتفبدُ ؽذُ اعتً .تبيح تحليل ًؾبى هي-
دّذ مِ خذاعبسّبي  LRBثبػث افشايؼ خبثدبيي ًغجي رٍعبسُ ٍ مبّؼ خبثدبيي ًغجي سيزعبسُ ًغجت ثِ خذاعبس
االعتَهزي ؽذُ ٍ تأثيز اًذرمٌؼ خبك ٍ مَلِ را من هي مٌٌذ .اس طزف ديگز ،خذاعبسي پل عجت مبّؼ ًيزٍّب ٍ تَسيغ ثْتز
ًيزٍي ثزؽي ثيي مَلِ ٍ پبيِّبي هيبًي هي گزددّ .وچٌيي ،خبمزيش پؾت ديَار مَلِ عجت اتالف ثخؾي اس اًزصي سلشلِ ؽذُ،
مِ هيشاى مبّؼ ًيزٍي ثزؽي سلشلِ در هذلّبي خذاعبسي ًؾذُ ثيؾتز اس هذلّبي خذاعبسي ؽذُ هيثبؽذ .اس طزفي ،اس هقبيغِ
سهبى تٌبٍة ّب ،در صَرت ػذم ٍخَد فبصلِ هٌبعت ثيي رٍعبسُ ٍ سيزعبسُ در هحل درس اًجغبطً ،تيدِ هيؽَد مِ ايي هيشاى
در هذل  ٍ 0/52 ،Eدر هذل  E-Sحذٍد  0/36اعت .در صَرت ٍخَد فبصلِ هٌبعت ثيي رٍعبسُ ٍ سيزعبسُ در هحل درس
اًجغبط ،ايي هقبديز ثِ تزتيت ثِ  0/87 ٍ 0/89افشايؼ هييبثٌذ.
ٍاصُّبي مليذي :پل ،تحليل ديٌبهيل ،اًذرمٌؼ خبك ٍ عبسُ ،سهييلزسُ حَسُ ًشديل.
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شىاسایی رفتار دیىاميل پلهای جداسازی شدٌ تحت زميه لرزٌ های حًزٌ وسدیل با در وظر گرفته اثرات اودرمىش خاك ي سازٌ

ضَاثظ لطظُاي هَرَز زض ايي آئييًبهِ ٍ همبيؿِ ايي

 .1هقذهِ
زض هيبى اًَاع ؾبظُّب ،پلّب ثِ ػٌَاى يىي اظ اضوبى

آئييًبهِّب ثب آئييًبهِ ايطاى وِ تٌْب ثِ اؾتفبزُ اظ فطهَل-

قطيبىّبي حيبتي وِ الظم اؾت ثؼس اظ ظلعلِ ثِ ػٌَاى

ّبي آئييًبهِ  2800وفبيت هيوٌس ،ثِ ضاحتي هيتَاى ثِ

ضاُ زؾتطؾي ثِ ثيوبضؾتبىّب ،ايؿتگبُّبي آتفًكبًي ٍ

هكىالت لطظُاي هَرَز زض پلّبي ايطاى پي ثطز .ثب

ؾبيط اضگبىّبي ذسهبتي زض هَالغ ثحطاًي هَضز اؾتفبزُ

تَرِ ثِ ايٌىِ ثيكتط پلّبي هَرَز زض ايطاى زاضاي

لطاض گيطًس ،ثيتطزيس ربيگبُ ٍيػُاي زاضًس .پلّب ػٌبنط

ؾتَىّبي ثتٌي هيثبقٌس ،زض ايي پػٍّف چٌيي پلي هس

وليسي ضاُّب ٍ ثعضگطاُّب تلمي هيقًَس ٍ احساث آًْب

ًظط لطاض گطفتِ اؾت.

ًؿجت ثِ ؾبيط ارعاي ضاُ ثؿيبض پطّعيٌِ ٍ ظهبىثط هي-
ثبقس .ػليطغن ؾبزگي ؾبظُاي پلّب ،ثرهَل آًْبيي

 .2اّذاف تحقيق

وِ اظ ثتي هؿلح يب ثتي پيفتٌيسُ ؾبذتِ قسُاًس ،تحت

يىي اظ اّساف ايي همبلِ ،ثطضؾي احط ظلعلِّبي

ظلعلِّبي هرتلف ًتَاًؿتِاًس زض ؾغح تَلغ عطاحبى

ًعزيه گؿل ثط پلّب هيثبقس .ظلعلِّبي حَظُ ًعزيه

ػول وٌٌس .ظلعلِّبي اذيط زض وبليفطًيب ،غاپي ٍ آهطيىبي

ثِ ًمبعي اظ ظهيي اعالق هيقَز وِ فبنلِ آًْب اظ هطوع

هيبًِ ٍ رٌَثي ًكبى زاز وِ ثؿيبضي اظ پلّبي عطح قسُ

ؾغحي ظلعلِ ووتط اظ يه حس هؼيي اؾت .ثؼضي اظ

ثطاؾبؼ ضَاثظ آيييًبهِّبي ظلعلِ ،زچبض ذؿبضتّبي

هحمميي ،اظ رولِ اوي ،ايي فبنلِ ضا  50ويلَهتط هي-

قسيس ٍ يب حتي ٍاغگًَي قسًس .ايي زض حبليؿت وِ

زاًٌس ٍ ثطذي زيگط ايي فبنلِ ضا  15ويلَهتط زض ًظط

قست ايي ظلعلِّب ووتط اظ همبزيط ًظيط زض آيييًبهِّبي

هيگيطًس (روبضاًيبى .)1374 ،ثطذي اظ هغبلؼبت ًكبى

عطاحي گعاضـ قسُ اؾت.

هيزّس وِ ضوَضزّبي ظلعلِّبي حَظُ ًعزيه ضا هي-

ايي ضؼف ػولىطز پلّب زض ثيكتط هَاضز ثِ ػلت

تَاى ثِ زٍ ثرف ،ثب ضطثبى ٍ ثسٍى ضطثبى ،تمؿينثٌسي

فلؿفِ عطاحي اضتزبػي اؾت وِ ثب هؼضل ػسم تَرِ

وطز .ضطثبى زض ظهيي لطظُ ثِ نَضت ضطثبى قتبة،

ثِ رعئيبت عطاحي زض ارطا ًيع ثحطاًيتط هيقَز .پلّب،

ضطثبى ؾطػت ٍ ضطثبى ربثزبيي هيثبقس وِ هيتَاى

ثط ذالف ؾبذتوبىّب ،زاضاي زضرِ ًبهؼيٌي اًسوي

آًْب ضا ثِ تغييطات ثعضي زض تبضيرچِّبي قتبة،

هيثبقٌس؛ يب ايي وِ ثِ ولي هؼيياًس .ثٌبثطايي ،ظٍال يه

ؾطػت ٍ ربثزبيي تؼطيف وطزً .ىتِ ٍيػُ زض

ػضَ ؾبظُاي يب اتهبل ثيي اػضب ،ثب احتوبل ثيكتطي ثِ

ضوَضزّبي ؾطػت ظلعلِّبي ًعزيه گؿلٍ ،رَز

ذطاثي يب فطٍپبقي پل هياًزبهس .پؽ ثبيس ذبعطًكبى

ؾطػتّبي ًوَي ثعضي ظهيي اؾت وِ زض پي پبلؽ-

وطز وِ اگطچِ ؾبذتبض ؾبزُ پلّب هٌزط ثِ زضرِ اعويٌبى

ّبي ثلٌسهست قتبة ايزبز هيقَز.

ثيكتط زض پيفثيٌي پبؾدّبي لطظُاي آًْب هيقَز ٍلي

زض ظهيي لطظُّبي حَظُ ًعزيه ،ثِ رْت فبنلِ

زض ػيي حبل ثبيس حؿبؾيت ثيكتطي ًؿجت ثِ ذغبّبي

وَتبُ ثيي هحل قىؿت (هٌجغ تَليس هَد) ٍ هحل

عطاحي اػوبل گطزز.

زضيبفت آى ،فطنتي رْت هيطا قسى فطوبًؽّبي ثبال

زض وكَض ايطاى ،ثِ زليل ػسم ٍرَز يه آئييًبهِ

ًجَزُ ٍ ،ثط ّويي اؾبؼ ،تبضيرچِ ظهبًي قتبة آًْب

هكرم ثطاي عطاحي لطظُاي پلّب ،هكىالت ظيبزي زض

هحتَاي فطوبًؿي ثباليي زاضز .هالحظِ قسُ اؾت وِ

پلّب هكبّسُ هيقَز .ثب همبيؿِ آئييًبهِّبي هؼتجط زًيب

پبضاهتطّبي  PGV ٍ PGAهطثَط ثِ ضوَضزّبي حَظُ

هبًٌس آقتَ ( ٍ )2001 ،AASHTOوبلتطًؽ (،)2008

ًعزيه ثِعَض ًؿجي ثعضگتط اظ پبضاهتطّبي هتٌبظط زض
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رضایی فر ،مهرپًیا

ضوَضزّبي حَظُ زٍض هيثبقٌس .ايي پسيسُ ثط اؾبؼ

ربًجي پل وِ ًيطٍّب ضا وبّف زازٍُ ،لي تغييطهىبىّب ضا

تفبٍت ًبچيع هيبى ؾطػت فطايٌس قىؿت زض هىبًيعم

افعايف هيزّس ٍ يب افعايف هيطايي وِ تغييطهىبىّب ضا

گؿل ٍ ؾطػت اًتكبض هَد ثطقي ظلعلِ ثٍِلَع

وبّف هيزّس ٍ هوىي اؾت ًيطٍّب ضا ًيع وبّف زّس

هيپيًَسز .ظهيي لطظُ حَظُ زٍض اظ گؿل فبلس پبلؽ

ٍ زض اًتْب ثِ ٍؾيلِ تَظيغ ٍ پرف ًيطٍّبي ظلعلِ زض

ثعضي ًبقي اظ رْتپصيطي يب تغييطقىل هبًسگبض زض

ّوة تىيِگبُّب ،اتفبق افتس.

تبضيرچِ ؾطػت اؾت ٍ زيگط ٍيػگيّبي آى ػجبضت

ظّطايي ( )1385رساوٌٌسُّبي االؾتَهطي هؿلح

اؾت اظ :تغييطقىلّبي وَچه ثِػلت ػسم ٍضٍز

ضا ثِ تىيِگبُ االؾتَهطيه چٌساليِ الؾتيىي ثب هيطايي

ّوعهبى ول اًعغي ثِ ؾبظًُ ،ؿجت هؤلفِ لبئن ثِ افمي

ون ،تىيِگبُّبي الؾتيىي -ؾطثي ٍ تىيِگبُ

ون ،تَظيغ اًطغي زض يه هست ظهبى ًؿجتبً عَالًي زض

االؾتَهطيه چٌساليِ الؾتيىي ثب هيطايي ظيبز ()HDRB

همبيؿِ ثب حَظُ ًعزيه گؿل ٍ حبون ثَزى هَزّبي

تمؿينثٌسي ًوَز.
زض ايي همبلِ ،احط زٍ ًَع تىيِگبُ لطظُاي چٌساليِ

پبييي (هَز اٍل) ًؿجت ثِ ؾبيط هَزّب.
اظ زيگط اّساف هَضز ثطضؾي زض ايي همبلِ،

الؾتيىي ثب هيطايي ون (ًئَپطى) ٍ تىيِگبُّبي

آقٌبيي ثب ؾيؿتن رساؾبظي لطظُاي ،اًَاع رساگطّب ٍ

الؾتيىي -ؾطثي ( )LRBثِ تفىيه ضٍي پبؾد پل هَضز

وبضثطز آًْب زض پلّب ثطاي وبّف احط ًيطٍّبي ربًجي

ًظط ثطضؾي هيقَز.

ظلعلِ هيثبقس .هفَْم رساؾبظي لطظُاي ثِ هؼٌبي رسا

يىي زيگط اظ اّساف ايي پػٍّف ،ثطضؾي احط

وطزى ؾبظُ ٍ يب لؿوتي اظ آى اظ ظهيي هيثبقس ثِ ًحَي

اًسضوٌف ثيي ذبن ٍ زيَاض وَلِ ٍ ّوچٌيي اًسضوٌف

وِ اظ نسهبت ظهييلطظُ ضٍي ؾبظُ رلَگيطي ًوبيس ،وِ

ثيي ذبن ٍ قوغ ٍ ؾط قوغ هيثبقس .احط اًسضوٌف

هيتَاى ايي ًؿجت ًيبظ اًتمبل لطظُ اظ فًَساؾيَى ثِ ول

ذبن ٍ ؾبظُ ثؿيبض هْن اضظيبثي قسُ ٍ زض حبلت ولي

ؾبظُ ضا ًيع انالح ٍ تٌظين ًوَز .زض ايي ضٍـ ،همبزيط

لبثل نطفًظط وطزى ًويثبقس .تب آًزب وِ ثؼضي اظ

ظيبزي اظ اًطغي ظلعلِ هؿتْله ٍ ًبثَز هيگطزز ٍ

آئييًبهِّبي عطاحي لطظُاي وِ زض هَضز ؾبظُّبي

ؾرتي ؾبظُ زض حس لبثل لجَلي ثبلي ذَاّس هبًس.

هؼوَلي ثِوبض هيضًٍس ،وبّف هؼيٌي ضا زض ثبض اؾتبتيه

تَاًبيي ٍ هعايبي تىيِگبُّبي رساگط ثِػٌَاى
اثعاض وٌتطل ًيطٍّبي ربًجي ،وِ ثِ عطاحبى اربظُ هيزّس

هؼبزل ثطاي هٌظَض وطزى احط وٌف زض حبلتي وِ پي ؾبظُ
نلت زض ًظط گطفتِ هيقَز ،هزبظ هيزاًٌس.

ًيطٍّبي ظلعلِ ٍاضز ثط پبيِّب ٍ وَلِّبي پل ضا وبّف
زازُ ٍ يب هٌحطف وٌٌس ،ثِ ذَثي ثِ احجبت ضؾيسُ اؾت.

 .3هذلعبسي پل ٍ فزضيبت هَرد اعتفبدُ

اظ ايي تىيِگبُّب هيتَاى ثِ ًحَ هؤحطي زض همبٍمؾبظي

ثطاي اًزبم ايي پػٍّف ،يه پل هَرَز زض قْط

پلّبي هَرَز ٍ يب عطاحي ؾبظُ پلّبي رسيس ٍالغ زض

اضٍهيِ هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ اؾت .هكرهبت ايي پل

ًَاحي لطظُذيع ثْطُ ثطز .تىيِگبُّبي رساگط هَضز

ثِ لطاض ظيط هيثبقس:

اؾتفبزُ زض رساؾبظي لطظُاي پلّب هؼوَالً زض ظيط ػطقِ

عَل ول پل  63هتط ،ػطو پل  12/8هتط 3 ،زّبًِ 21

پل ٍ ضٍي پبيِّب ٍ وَلِّب لطاض هيگيطًس .هىبًيعم

هتطي ،اضتفبع زّبًِّب  6/5هتط ،لغط ّط ؾتَى پبيِّبي

وبّف ًيطٍي ظلعلِ زض يه پل زاضاي تىيِگبُّبي

هيبًي  1/2هتط ،تؼساز ؾتَى زض ّط پبيِ  3ػسز ،ؾيؿتن

رساوٌٌسُ هيتَاًس ثٍِؾيلة افعايف پطيَز انلي ؾبظُ پل

ػطقِ تيط ٍ زال ثتيآضهِ ،ضربهت زال ػطقِ 20

(احط تغييط پطيَز زض عيف پبؾد) زض احط وبّف ؾرتي

ؾبًتيهتط اؾت وِ ثِ نَضت يىؿطُ ارطا هيگطزز،
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تؼساز تيطّبي پيفؾبذتِ زض ّط زّبًِ  7تيط  Iقىل وِ

ّ ٍ Link ٍShellوچٌيي زض هسلؾبظي پل هَضز ثحدج

ثِ نَضت ؾبزُ ضٍي ًكيوٌگبُّبي لطظُاي لطاض هي-

Rubber ،Multilinear Plastic ،Gap

اظ الوبىّبي پيًَدس

گيطز ،ضربهت زيَاض وَلِ  1/1هتط ٍ ضربهت ؾطقوغ

 Plastic (Wen) ٍ Isolatorاؾتفبزُ قسُ اؾت .زض هسل

 1/2هتط وِ ثٍِؾيلِ قوغّبيي ثِ عَل  30هتط ٍ ثِ لغط

ؾبذتِ قسُ زال ،وَلِ ٍ ؾطقدوغ تَؾدظ الودبى ،Shell

 1هتط پكتيجبًي هيگطزز.

رساؾبظ الؾتيىي (ًئَپطى) تَؾظ الودبى پيًَدس

رْت هسلؾبظي ٍ تحليل هسلّبي ؾبذتِ قدسُ زض

 ،Isolatorرساؾدبظ  LRBتَؾدظ الودبى پيًَدس

Rubber
Plastic

ايي پػٍّف ،اظ ثطًبهِ ً SAP2000ؿرِ  14.1.0اؾتفبزُ

) ٍ (Wenذبوطيع پكت وَلِ تَؾظ الودبىّدبي پيًَدس

SAP2000

 Multilinear Plastic ٍ Gapهسل قسُاًس .زض رسٍل ،1

قسُ اؾت .الوبىّبي هَضز اؾتفبزُ زض ثطًبهِ

رْت هسلؾدبظي پدل هدَضز ًظدط ػجبضتٌدس اظ،Frame :

هكرهددددبت رساؾددددبظ  LRBآٍضزُ قددددسُ اؾددددت.

خذٍل  .1هؾخصبت ٍ پبراهتزّبي خذاعبس LRB
درخِ

عختي هؤثز خطي

عختي اٍليِ در حبلت غيزخطي

هقبٍهت خبري ؽذى

ًغجت عختي پظ اس

آسادي

)(kN/m

)(kN/m

)(kN

خبري ؽذى

U1

20،000

-

-

-

U2

800

800

40

0/1

U3

800

800

40

0/1

R1

20،000

-

-

-

R2

2،000

-

-

-

R3

2،000

-

-

-

هكرهبت ٍ پبضاهتطّبي هطثَط ثِ رساؾبظّبي

زازُ ٍ فطايٌسي ضا ثطاي ؾبذت الوبىّبي  Contactثب

چٌساليِ الؾتيىي ثب هيطايي ون (ًئَپطى) ثب اؾتفبزُ اظ

اؾتفبزُ اظ ضٍـ  Stereomechanicalاضائِ زازُاًس .ثب

ضَاثظ آئييًبهِ آقتَ هحبؾجِ گطزيس ٍ همساض ؾرتي

تَرِ ثِ اًطغي هؿتْله قسُ زض حيي ثطذَضز،

افمي آى ثطاثط  2000ويلًَيَتي ثط هتط ثِزؾت آهس.

پبضاهتطّبي هسل ذغي ثِ گًَِاي تٌظين هيگطزًس تب

ّوچٌيي ،ؾرتي لبئن ًئَپطى تمطيجبً  1000ثطاثط ؾرتي

چٌيي اؾتْالن اًطغي زض ٌّگبم تؿلين حبنل قَز.

افمي آى زض ًظط گطفتِ هيقَز ٍ ؾرتي فٌط چطذكي ٍ

اٍليي هطحلِ ،هحسٍز وطزى ًفَش ػطقِّب زض زاذل

ذوكي ثطاثط نفط فطو قسُ اؾت.

يىسيگط ثِ هيعاى   mهيثبقس .زض ايي پػٍّف ،حساوخط

هغبثك تحميك آٍيطام ٍ ّوىبضاى ( )2008ثطاي

تغييطقىل يب ًفَش ػطقِّب زض زاذل يىسيگط (  )  mثِ

هسل وطزى ثطذَضز احتوبلي ثيي ػطقِ ٍ وَلِ پل اظ

هيعاى  2/54ؾبًتيهتط فطو قسُ اؾت .ثٌبثطاييKeff ،

Gap

هحبؾجِ قسُ  186/3 kN/mحبنل هيقَزّ .وچٌيي،

تكىيل قسُ اؾت .تؼييي هكرهِّبي يه الوبى

رْت تىويل پبضاهتطّبي الظم ثطاي هؼطفي ايي الوبى ثِ

 Contactهوىي اؾت ثؿيبض ؾرت ٍ عبلتفطؾب ثبقس.

ثطًبهِ هيثبيؿت هيعاى قىبف ثيي وَلِ ٍ تيط ضا عجك

هَتَوَهبض ( ٍ )2003هَتَوَهبض ٍ زضٍقِ ()2005

ًمكِّب ثطاي ايي الوبى هكرم ًوَز.

الوبى  Contactاؾتفبزُ قسُ وِ اظ يه الوبى پيًَس

هغبلؼِ ربهؼي ضٍي ضطثِ ظزى ػطقِ زض پلّب اًزبم
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عجك ضَاثظ آئييًبهِ  ،)1996( ATC32ثطضؾي-

هرتلفي ،اظ رولِ ٍ )1996( ATC32

1

SDC2004

ّبي فٌَؼ ٍ الطي ( ،)1998ضفتبض وَلِ ،اًسضوٌف ذبن

تؼييي وطز .زض فهل پٌزن  ٍ )1996( ATC32ثرف-

ٍ ؾبظُ ٍ اًؼغبفپصيطي ذبوطيع پكت وَلِ ثٍِؾيلِ

ّبي  8 ٍ 7 ،1آئييًبهِ  SDC2004ضٍـ هحبؾجِ ايي

گعاضـّبي قٌبؾبيي اظ ظلعلِّبي گصقتِ هكرم

هٌحٌي ثطاي اًَاع هرتلف وَلِ قطح زازُ قسُ اؾت.

قسُاًس وِ ًكبىزٌّسُ تأحيط هْن ٍ ػوسُ آًْب ثط پبؾد

الوبى  Gapزض ًظط گطفتِ قسُ ثِ ػٌَاى يه الوبى

يه پل تحت ظهيي لطظُّبيي ثب قست هتَؾظ تب ظيبز

غيطذغي ثب عَل هحسٍز (زٍ گطّي) تؼطيف هيقَز.

هيثبقٌس ،ثِ ٍيػُ ثطاي پلّبي اؾتبًساضز هؼوَلي وِ

ثطاي آًبليع غيطذغي ،همساض  Openوِ فبنلِ ذبلي ثيي

زاضاي زّبًِّبي وَتبُ ،ؾتَىّبيي ثب اضتفبع هتَؾظ ٍ

زيَاض ٍ ذبن اؾت (ايي فبنلِ ثطاثط نفط فطو قسُ)

ؾرتي ًؿجتبً ظيبز ضٍؾبظُ هيثبقٌس .ثِ حطوت زض آهسى

ٍ ّوچٌيي ؾرتي ضا هيثبيؿت ثطاي ايي الوبى تؼطيف

ذبوطيع پكت وَلِ ٍ ضفتبض غيط االؾتيه ههبلح تكىيل

وطز .آئييًبهِ  SDC2004تَنيِ هيوٌس وِ همساض ؾرتي

زٌّسُ ذبن تحت تغييطقىلّبي ثطقي ظيبز ،پبؾد پل

الوبى  Gapزض حسٍز  10ثطاثط ؾرتي زيَاض فطو قَز

ضا قسيساً تحت تأحيط لطاض هيزّس .هغبثك هغبلؼبت

تب هكىالت هطثَط ثِ ػسم ّوگطايي ظبّط ًكَز .ثؼس اظ

نَضت گطفتِ تَؾظ ال-گََازي ٍ ّوىبضاى (،)2009

ثؿتِ قسى فبنلِ تؼطيفي ،ضفتبض عَلي ثِ ٍؾيلِ هٌحٌي

اًتربة هسل وَلِ تأحيط ػويمي ثط پبؾد زيٌبهيه يه

 Backboneوِ ثِ ٍؾيلِ يه الوبى غيطذغي ثب عَل

پل ،ثٍِيػُ زض زّبًِّبي اًتْبيي وِ ًعزيه ثِ وَلِ لطاض

نفط هؼطفي قسُ ،حبنل هيقَز .ايي الوبى غيطذغي ثب

گطفتِاًس ،زاضز .فهل پٌزن  )1996( ATC32چٌسيي

عَل نفط (يه گطّي) زض اًتْبي الوبى  Gapتؼطيف

حبلت هرتلف ثطاي هسلؾبظي اًَاع فًَساؾيَىّب وِ

هيقَز تب ثِ ٍؾيلِ آى هٌحٌي  Backboneوِ هطثَط ثِ

وَلِّبي پل ضا ًيع قبهل هيقَز ٍ ًيع قبلَزُّبي

ضفتبض اضتزبػي ٍ ذويطي وبهل ( )EPPذبن هيثبقس،

قوؼي ٍ پيّبي گؿتطزُ ضا ًكبى هيزّس .هسل اؾتفبزُ

هؼطفي گطزز .ثؼس اظ هحبؾجِ هكرهِّبي ايي هٌحٌي اظ

قسُ ثطاي ايي پػٍّف ،هسل ؾبزُ قسُ وَلِ هيثبقس.

الوبى  ٍ Multilinear Plasticثب هؼطفي ًمبط ايي هٌحٌي

زض ايي ًَع هسلؾبظي ،اظ يه هزوَػِ اظ
الوبىّبي پيًَس وِ هتكىل اؾت اظ يه الوبى (ٍ )Gap

ثطاي الوبى هَضز ثحج زض ثطًبهِ  ،SAP2000ثطاي
هسلؾبظي ضفتبض ذبن اؾتفبزُ هيقَز.

يه فٌط غيطذغي ثطاي ًكبى زازى ضفتبض غيطذغي ذبن

زض آئييًبهِ  SDC2004ثِ قطح يه آظهبيف

ثب عَل نفط اؾتفبزُ هيقَز .تحت احط تحطيىبت ًبقي

ثعضيهميبؼ وِ ثِ هٌظَض ثطضؾي فكبض همبٍم ذبن

اظ ظلعلِ ،اًسضوٌف ذبن ٍ وَلِ پل ثِ قىل فكبض

ضٍي وَلِ ٍ ّوچٌيي ثطضؾي ًتبيذ ًيطٍ -تغييطهىبى

همبٍهي اؾت وِ اظ عطف وَلِ ثط زيَاض ٍاضز هيقَز.

ذبن اًزبم قسُ ،پطزاذتِ قسُ اؾت .ثط اؾبؼ ًتبيذ

زض ايي حبلت (ايزبز فكبض همبٍم زض ذبن) ذبن زاضاي

ايي آظهبيف ،وِ زض زاًكگبُ وبليفطًيب (هطوع زيَيؽ)

ضفتبضي غيطذغي هيثبقس وِ ثطاي ًكبى زازى ايي ضفتبض

تَؾظ وبتط ٍ ّوىبضاى ( )2003اًزبم قسُ ،ؾرتي اٍليِ

ذبن اظ هٌحٌيّبي  Backboneاؾتفبزُ هيقَز وِ

تَزُ ذبوطيع ضا هيتَاى زض حسٍز  0/47 mPa/mmزض

ثيبًگط ضفتبض االؾتَپالؾتيه وبهل ( )EPPذبن تحت

ًظط گطفت .ذبن ،فكبض همبٍم هبوعيون ذَز ضا زض

ايي ثبضگصاضي هيثبقس ٍ زض حميمت ّوبى هٌحٌي ًيطٍ-

ظهبًي وِ همبٍهت ًْبيي آى ثؼس اظ ربثزبييّبي ثعضي

تغييطهىبى ثطاي ذبن تحت ثبضگصاضي هصوَض اؾت.

زيَاض ثٍِرَز هيآيس ،ثِزؾت هيآٍضز وِ همساض

هكرهبت ايي هٌحٌي ضا هيتَاى ثط اؾبؼ آئييًبهِّبي

1
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هبوعيون آى ثطاثط  )5 ksf( 239 kPaهيثبقس ٍ همساض آى

هسل ٍيٌىلط ،يه هحيظ االؾتيه (وِ زض ايي حبلت،

ثطاي ربثزبييّبي ثعضگتط ذبن حبثت هيهبًس (وبلتطًؽ،

ذبن اعطاف قوغ اؾت) ضا هيتَاى ثِ ٍؾيلِ يه ؾطي

 .)2008هٌحٌي پَـ حبنلِ ثطاي يىي اظ  104فٌط

فٌط االؾتيه ًعزيه ثِ ّن ربًكيي ًوَز .ثطاي هسل

غيطذغي لطاض گطفتِ ضٍي گطُّبي پكت زيَاض وَلِ

وطزى قوغ ٍ ؾط قوغ ٍ اًسضوٌف آًْب ثب ذبن ،اظ

هغبثك قىل  1هيثبقس.

الوبىّبي  ٍ Shell ٍ Frameيه ؾطي فٌطّبي افمي زض
زٍ رْت ػوَز ثط ّن ثطاي ًكبى زازى ذبن اؾتفبزُ
هيقَزّ .وبًغَض وِ گفتِ قس ،احط ٍاوٌف ذبن ثب تَرِ
ثِ هكرهبت آى ثِ نَضت فٌطّبيي زض ًظط گطفتِ هي-
قَز وِ ضطيت فٌطيت اػوبل قسُ زض ٍضٍزي ثطًبهِ
 SAP2000زض ٍالغ ّوبى ضطيت ٍاوٌف ذبن هيثبقس

ؽنل  .1هٌحٌي ًيزٍ -تغييزهنبى خبك ثب اعتفبدُ اس
ضَاثط آئييًبهِ SDC2004

وِ زض اثؼبز (عَل ٍ ػطو) آى ضطة قسُ اؾت .ثب
تَرِ ثِ ًتبيذ آظهبيف هىبًيه ذبن ٍ ضٍاثظ
غئَتىٌيه ،هيتَاى ضطيت فٌطيت فٌطّب ضا زض اليِّبي

ثرف زيگط زض اضتجبط ثب اًسضوٌف ذبن ٍ ؾبظُ
زض ايي پل هطثَط ثِ اًسضوٌف ذبن ٍ قوغ هيثبقس.
حل ػوَهي ضٍاثظ لٌگط ٍ تغييطهىبى يه قوغ لبئن وِ
تحت ثبض ربًجي ٍ لٌگط هتوطوع زض ؾغح ظهيي اؾت،

هرتلف ،ثب تَرِ ثِ ػوك اليِ ٍ رٌؽ ذبن آى ،تؼييي
ًوَز.
ًوبي ولي پل هَضز ًظط زض قىل  2اضائِ قسُ
اؾت.

تَؾظ هتلَن ٍ ضيؽ ( )1960اضائِ قسُ اؾت .عجك

الف) هذل عبدُ ثزخَرد ثيي ػزؽِّب

ة) رفتبر مَلِ در خْت طَلي

ج) هذل ؽوبتيل پل ٍ هٌحٌي پَػ
ؽنل ً .2وبي ملي پل هَرد هطبلؼِ ٍ خشئيبت آى
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 .4تحليلّبي اًدبم ؽذُ رٍي هذلّبي هَرد

ظيطؾبظُ زض پلّبي رساؾبظي قسُ زض هحسٍزُ ذغي
ثبلي هيهبًٌس ،ثٌبثطايي ّوبًغَض وِ شوط قس ،زض

ثزرعي
رْت ثطضؾي ٍ حهَل اّساف شوط قسُ زض ايي
همبلِ ،تحليلّبي هَزال ٍ تبضيرچِ ظهبًي غيطذغي
هَزال ضٍي هسلّبي ؾبذتِ قسُ اًزبم قسُ اؾت.
تحليل هَزال ثِ ضٍـ تحليل ثطزاضّبي ضيتع ،وِ هسّبي
اضتؼبقي تحطيه قسُ ثب يه ثبضگصاضي ذبل ضا هي-
يبثس ،اًزبم قسُ اؾت .ثطزاضّبي ضيتع ثطاي اؾتفبزُ زض
ضٍـ هَزال تحليل تبضيرچِ ظهبًي ٍ تحليل عيف
پبؾد ،پبيِاي ثْتط اظ ثطزاضّبي ٍيػُ ايزبز هيوٌٌس ٍ
ًتبيذ زليكتطي ضا ؾجت هيقًَس.
تحليل تبضيرچِ ظهبًي غيطذغي هَزالي وِ زض
ثطًبهِ  SAP2000اًزبم هيقَز زض حميمت تَؾؼِ يبفتِ
ضٍـ ؾطيغ ٍيلؿَى هيثبقس ٍ ثطاي ؾيؿتنّبي ؾبظُ-
اي وِ اؾبؾبً ضفتبض ذغي زاقتِ ٍ زاضاي تؼساز هحسٍزي
ػضَ ثب ضفتبض غيطذغي هيثبقٌس عطاحي قسُ اؾت .زض
تحليل ثِ ضٍـ  FNAغيطذغي ثَزى ؾبظُ فمظ زض
اػضبي پيًَس ذالنِ قسُ اؾت .چَى فطو ثط ايي

تحليلّب ،الوبىّبي ظيطؾبظُ يؼٌي پبيِّب ثب اؾتفبزُ اظ
الوبى  Frameوِ زاضاي ضفتبض ذغي هيثبقٌس ٍ الوبىّبي
ضٍؾبظُ يؼٌي قبُتيطّبي عَلي ٍ زيبفطاگنّبي ػطضي
ػطقِ ًيع تَؾظ الوبى  Frameوِ زاضاي ضفتبض ذغي
هيثبقس ٍ الوبىّبي ػطقِ پل ًيع تَؾظ الوبى  Shellوِ
زاضاي ضفتبض ذغي هيثبقس ،هسل قسُاًس ٍ تٌْب ثطاي
هسلؾبظي الوبىّبي رساگط ٍ الوبىّبي ذبن اظ
الوبىّبي غيطذغي  Nllinkاؾتفبزُ قسُ اؾت وِ ايي
الوبىّب زض حيي يه آًبليع تبضيرچِ ظهبًي لبزض ثِ اضائِ
ضفتبض غيطذغي اظ ذَز هيثبقٌس.
زض ايي تحميك ،قف ظلعلِ هرتلف ثطاي اضظيبثي
لطظُاي پل هَضز ًظط اًتربة قسُاًس وِ ؾِ ضوَضز اٍل
هطثَط ثِ ضوَضزّبي حَظُ ًعزيه ٍ ؾِ ضوَضز
ثبليوبًسُ هطثَط ثِ ضوَضزّبي حَظُ زٍض هيثبقٌس.
هكرهبت ايي ظهييلطظُّب ضا هيتَاى زض رساٍل 3 ٍ 2
هكبّسُ وطز.

اؾت (عجك تَنيِ آيييًبهِّب) وِ الوبىّبي ضٍؾبظُ ٍ
خذٍل  .2هؾخصبت سهييلزسُّبي ًشديل گغل
PGV/PGA
)(s

PGV
)(Cm/s

PGA
)(g

Distance to
)the fault (km

Magnitude

Station

Earthquake

0/271

88/3

0/333

1/49

7/6

TCU075

Chi–Chi, Taiwan

0/284

47/5

0/171

8/6

6/5

412 El Centro

Imperial Valley

0/256

106/2

0/424

6/2

6/7

0655 Jensen

Northridge

خذٍل  . 3هؾخصبت سهييلزسُّبي دٍر اس گغل
PGV / PGA
)(s

PGV
)(cm/s

PGA
)(g

Earthquake

0/116

36/154

0/319

El Centro 1940

0/123

87/508

0/725

Naghan 1977

0/082

34/846

0/433

Kobe 1995
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ثب اؾتفبزُ اظ ثطًبهِ  Seismo Signalهيتَاى عيف

ثطضؾي لطاض گطفتِ ،وِ زض ّط حبلت يهثبض ثب زض ًظط

ّط يه اظ قتبةًگبقتّب ضا ثِزؾت آٍضز ٍ ثب همبيؿِ

گطفتي احط اًسضوٌف ذبن ٍ ؾبظُ ٍ ثبض زيگط ثسٍى زض

ثب عيف عطح اؾتبًساضز ،ضطيت هميبؼ ّوپبيگي ضا

ًظط گطفتي آى ،هسلؾبظي قسُ اؾت .زض حميمت ،ثطاي

هحبؾجِ ًوَز.

اًزبم ايي پػٍّف زض ول قف هسل هرتلف اظ پل هَضز

پل هَضز تحليل زض ؾِ حبلت (زض زٍ حبلت
رساؾبظي قسُ ٍ زض يه حبلت رساؾبظي ًكسُ) هَضز

تحليل لطاض گطفتِ اؾت وِ رعئيبت آًْب هغبثك رسٍل 4
هيثبقس.

خذٍل  .4هؾخصبت هذلّبي عبختِ ؽذُ اس پل
ًبم هذل

تَضيحبت

E

رساگط اظ ًَع االؾتَهطي ( ًئَپطى) ٍ ثسٍى زض ًظط گطفتي احط اًسضوٌف ذبن ٍ ؾبظُ

E-S

رساگط اظ ًَع االؾتَهطي ( ًئَپطى) ٍ ثب زض ًظط گطفتي احط اًسضوٌف ذبن ٍ ؾبظُ

L

رساگط اظ ًَع  ٍ LRBثسٍى زض ًظط گطفتي احط اًسضوٌف ذبن ٍ ؾبظُ

L-S

رساگط اظ ًَع  ٍ LRBثب زض ًظط گطفتي احط اًسضوٌف ذبن ٍ ؾبظُ

F

رساؾبظي ًكسُ ٍ ثسٍى زض ًظط گطفتي احط اًسضوٌف ذبن ٍ ؾبظُ

F-S

رساؾبظي ًكسُ ٍ ثب زض ًظط گطفتي احط اًسضوٌف ذبن ٍ ؾبظُ

 .5ثزرعي ًتبيح حبصل اس تحليل

ضا هيتَاى زض قىل  ٍ 3رساٍل  6 ٍ 5هكبّسُ ًوَز.

تحليل هَزال ثِ ضٍـ ثطزاضّبي ضيتع ضٍي هسلّب

اؾتفبزُ اظ رساؾبظّبي لطظُاي زض پل هَضز ثحج

زض زٍ حبلت هرتلف اًزبم قسُ اؾت .زض حبلت اٍل

ؾجت قسُ وِ ظهبى تٌبٍة انلي ؾبظُ ثِ هيعاى لبثل

فطو قسُ وِ فبنلِ وبفي ثيي ضٍؾبظُ (ػطقِ) ٍ وَلِ

هالحظِاي افعايف يبثس ٍ قىل هسّبي ًَؾبًي پل

زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .لصا ،زض ٌّگبم ٍلَع ظهييلطظُ،

ًؿجت ثِ حبلت رساؾبظي ًكسُ تغييط وٌس .زض حبلتي وِ

ثطذَضزي ثيي ػطقِ ٍ وَلِ پل اتفبق ًويافتس ٍ زض
حبلت ثؼسي فبنلِ ثيي ضٍؾبظُ ٍ وَلِ زض هحل زضظ

ثطذَضزي ثيي وَلِ ٍ ػطقِ پل اتفبق ًويافتس ،اؾتفبزُ
اظ رساگطّبي  LRBثبػج افعايف ثيكتط ظهبى تٌبٍة

اًجؿبط پل ثطاثط  2ايٌچ فطو قسُ وِ زض ٌّگبم ٍلَع

ؾبظُ ًؿجت ثِ رساگطّبي االؾتَهطي هيقَز ٍ ايي زض

ظهييلطظُ ،زض نَضت ثؿتِ قسى ايي فبنلِ ،ػطقِ ثِ

حبليؿت وِ ػسم اؾتفبزُ اظ رساؾبظ ؾجت وبّف لبثل

پيكبًي وَلِ ثطذَضز وطزُ ٍ پبؾد زيٌبهيه پل ضا تحت

هالحظِ ظهبى تٌبٍة ؾبظُ ٍ ثِ تجغ آى افعايف ًيطٍّبي

تأحيط لطاض هيزّسً .تبيذ حبنل اظ تحليل هَزال هسلّب

زاذلي هيگطزز.

>:
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رضایی فر ،مهرپًیا

الف) هذ اٍل هذل E

ة) هذ دٍم هذل E

د) هذ چْبرم هذل E

ج) هذ عَم هذل E

الف) هذ اٍل هذل F

ة) هذ دٍم هذل F

ج) هذ عَم هذل F

د) هذ چْبرم هذل F

الف) هذ اٍل هذل F-S

ة) هذ دٍم هذل F-S

ج) هذ عَم هذل F-S

د) هذ چْبرم هذل F-S

ؽنل  .3تحليلّبي هَدي پل ثزاي هذلّبي F-S ٍ F ،E
خذٍل  .5هقبيغِ سهبى تٌبٍةّب در صَرت ٍخَد فبصلِ هٌبعت ثيي رٍعبسُ ٍ سيزعبسُ در هحل درس اًجغبط
هذل پل

E

E-S

L

L-S

F

F-S

زٍضُ تٌبٍة اؾبؾي (حبًيِ)

0/89

0/87

1/22

1/21

0/39

0/33

خذٍل  .6هقبيغِ سهبى تٌبٍةّب در صَرت ػذم ٍخَد فبصلِ هٌبعت ثيي رٍعبسُ ٍ سيزعبسُ در هحل درس اًجغبط
هذل پل

E

E-S

L

L-S

F

F-S

زٍضُ تٌبٍة اؾبؾي (حبًيِ)

0/52

0/36

0/52

0/32

0/39

0/33

هيتَاى زيس زض حبلتي وِ اهىبى ثطذَضز ثيي

ظلعلِ ثِ وَلِ ثطذَضز وطزُ ٍ پبؾد پل ضا ثِ عَض لبثل

ػطقِ ٍ وَلِ ٍرَز زاضز زٍضُ تٌبٍة اؾبؾي ًؿجت ثِ

هالحظِاي تحت تأحيط لطاض زازُ اؾت .زض ايي حبلت ،ثِ

حبلت زيگط وبّف هلوَؾي زاقتِ ٍ ايي هَضَع ثيبًگط

زليل هحسٍز قسى حطوت ربًجي ػطقِ ٍ هحسٍز قسى

آى اؾت وِ فبنلِ زض ًظط گطفتِ قسُ وبفي ًجَزُ ٍ

ؾرتي رساؾبظّب ،ظهبى تٌبٍة زٍ ؾبظُ زض ٌّگبم

ػطقِ پل هَضز ثحج تحت حطوبت ضفت ٍ ثطگكتي

اؾتفبزُ اظ زٍ ًَع هتفبٍت اظ رساؾبظ ثِ ّن ًعزيه هي-
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شىاسایی رفتار دیىاميل پلهای جداسازی شدٌ تحت زميه لرزٌ های حًزٌ وسدیل با در وظر گرفته اثرات اودرمىش خاك ي سازٌ

قَز ٍ ثبػج وبّف احط ًَع رساؾبظ زض پبؾد ايي پل
هيگطزز.
زض ًظط گطفتي احط اًسضوٌكي ثيي ذبن پكت وَلِ
پل هَضز ثحج ٍ وَلِ ثبػج وبّف ظهبى تٌبٍة زض ايي
پل هيگطزز .زض نَضت اؾتفبزُ اظ رساگطّبي

LRB

وبّف ظهبى تٌبٍة ًبچيع ثَزُ ٍلي زض حبلت اؾتفبزُ اظ
رساگطّبي االؾتَهطي وبّف ظهبى تٌبٍة ثيكتط هي-
ثبقس ٍ ايي زض حبليؿت وِ زض نَضت ػسم رساؾبظي
پل ،احط اًسضوٌف ذبن ٍ ؾبظُ ثيكتط ثَزُ ٍ ثبػج
وبّف ظيبزي زض ظهبى تٌبٍة پل هَضز ثحج گطزيسُ
اؾت.

)t (s

ؽنل  .4خبثدبيي ًغجي ػزؽِ ،مَلِ ٍ عزعتَى پل هذل
 Eتحت سلشلِ ًَرتزيح در خْت طَلي

زض ازاهِ هغلت ،فطو قسُ وِ فبنلِ وبفي ثيي

اؾتفبزُ اظ رساؾبظّبي لطظُاي ؾجت افعايف

ػطقِ ايي پل ٍ پيكبًي وَلِ زض ًظط گطفتِ قسُ ٍ

ربثزبييّبي ًؿجي زض ضٍؾبظُ ٍ ػطقِ هيگطززٍ .لي

ثطذَضزي ثيي ايي زٍ نَضت ًويگيطز .لصا ،وليِ ًتبيذ

هيعاى ربثزبيي ًؿجي ضا زض وَلِ ٍ پبيِّبي هيبًي وبّف

ثط اؾبؼ ايي فطو شوط قسُ اؾتً .تبيذ حبنل اظ

هيزّس ٍ ثسيي تطتيت ًيطٍّب ٍ هرهَنبً ًيطٍي ثطقي

تحليل تبضيرچِ ظهبًي غيطذغي ثِ قطح ظيط هيثبقس.

ضا زض ظيط ؾبظُ وبّف هيزّس .زض حميمتً ،مف ٍ
هعيت ؾيؿتن رساؾبظي ايي اؾت وِ تَظيغ يىٌَاذتي

الف) اثز خذاعبسي ثز پبعخ پل
رساؾبظي زض پلّب تأحيط ثِؾعايي ثط پبؾد زيٌبهيه آًْب
زاقتِ ٍ هيتَاًس پبؾد پل ضا زض احط تحطيىبت لطظُاي
ثِ عَض وبهل تحت تأحيط لطاض زّس .اؾتفبزُ اظ
رساؾبظّبي لطظُاي ؾجت قسُ وِ ربثزبييّبي ارعاي
ؾبظُاي پل اظ رولِ وَلِ ،ػطقِ ٍ پبيِّبي هيبًي اظ
يىسيگط هؿتمل قسُ (قىل  )4وِ ايي اهط ،ثب تَرِ ثِ
ؾرتيّبي هتفبٍت ايي ارعا ،ؾجت تَظيغ ثْتط ٍ هٌبؾت
ًيطٍّبي زاذلي ًبقي اظ حطوبت ظهيي لطظُ زض پل هي-
قَز .زض پلّبي رساؾبظي قسُ ،ثِ زليل اهىبى ربثزبيي
هزعاي ػطقِ ًؿجت ثِ ظيط ؾبظُ ،اهىبى ثطذَضز ثيي
ػطقِ ٍ پيكبًي وَلِ ٍ يب ثطذَضز ثيي ػطقِّبي هزبٍض
پيف هيآيس وِ زض نَضت ثطذَضز ثيي ايي ارعا ،پبؾد
زيٌبهيه پل ثِ قىل ػوسُاي تغييط هيوٌس.

ثيي ثطـ زض پبيِّب ٍ وَلِّب ايزبز هيوٌس .ثِ ًحَي وِ
ؾْن ًيطٍي ثطـ زض پبيِّب ًؿجت ثِ حبلت رساؾبظي
ًكسُ افعايف هييبثسٍ .لي ًيطٍي ثطقي زض وَلِّب
وبّف هييبثس ٍ ثِ ايي تطتيت تَاظى ثْتطي ثيي ًيطٍي
ثطقي زض پبيِّب ٍ وَلِّب ثِ ٍرَز هيآيس ٍ ؾغح ًيطٍّب
زض ّط وسام زض حس لبثل لجَل لطاض هيگيطز .پؽ تأحيط
رساؾبظي لطظُاي زض حبلتي اؾت وِ اذتالف ؾرتي ثيي
وَلِّب ٍپبيِّب ٍ حتي اذتالف ؾرتي ثيي پبيِّب ظيبز
ثبقس وِ زض ايي حبلت ،رساگطّب ًمف تَظيغ يىٌَاذت
ًيطٍي ظلعلِ ثيي پبيِّب ٍ وَلِّب ضا ثط ػْسُ گطفتِ ٍ
ًيطٍّب ضا زض ؾغح لبثل لجَل لطاض هيزٌّس.
اؾتفبزُ اظ رساؾبظّبي  LRBهَرت افعايف
ثيكتط ظهبى تٌبٍة ٍ ربثزبييّبي ًؿجي زض ضٍؾبظُ پل
هَضز ثحج ًؿجت ثِ رساؾبظّبي االؾتَهطي گطزيسُ
اؾت .اظ ايي عطيك ،اًطغي ثيكتطي ضا اظ ظلعلِ هؿتْله
هيوٌٌس ٍ ؾجت وبّف ثيكتط ًيطٍّبي ثطقي ًبقي اظ

<>
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رضایی فر ،مهرپًیا

ظلعلِ زض پل هَضز ثحج هيگطزًس (قىل .)5

رساؾبظّبي پبيِّبي هيبًي اظ ذَز ًكبى زازًس .لصا ،زض

رساؾبظّبي  LRBزض ظلعلِّبي ًعزيه گؿل وبضايي

عطاحي رساؾبظّبي االؾتَهطي هيثبيؿت ايي هَضَع

ثيكتطي ًؿجت ثِ ظلعلِّبي حَظُ زٍض اظ ذَز ًكبى هي-

ضا زض ًظط زاقت.

زٌّس لصا ،اؾتفبزُ اظ ايي رساؾبظّب زض هحلّبيي وِ
ًعزيه گؿل هيثبقٌس تَريِ ثيكتطي زاضز .اظ عطف

ة) اثز اًذرمٌؼ خبك ٍ عبسُ ثز پبعخ پل
تَزُ ذبوطيع زض پكت وَلِ پل هَضز ثحج ؾجت

زيگط ،اؾتفبزُ اظ رساؾبظّبي  LRBاحط اًسضوٌف ذبن

هيگطزز تب ثركي اظ اًطغي وِ ظلعلِ ثِ ؾبظُ ٍاضز هيوٌس

ٍ وَلِ ضا زض پل هَضز ًظط وبّف زازُ اؾت.

تَؾظ ذبن رصة قَز .ثٌبثطايي ،اًطغي ووتطي ثِ ؾبظُ
ٍاضز هيقَز وِ هَرت وبّف ًيطٍّبي ًبقي اظ ظهيي
لطظُ زض پل هَضز ثحج گطزيسُ ٍ ايي هَضَع زض
حبليؿت وِ ظهبى تٌبٍة انلي ؾبظُ ثط احط ذبوطيع ون
قسُ اؾت (رسٍل .)7
زض هسلّبيي وِ ؾرتي ثيكتطي زاضًس (رساؾبظي
ًكسُ) ،هيعاى تأحيط اًسضوٌف ذبن ٍ ؾبظُ ثيكتط اظ هسل-
ّبيي اؾت وِ ؾرتي ووتطي زاضًس (رساؾبظّبي .)LRB

)t(s

اًسضوٌف ذبن ٍ وَلِ ؾجت هيقَز وِ ّط زٍ

ؽنل  .5ثزػ پبيِ در هذلّبي  F ٍ L ٍ Eتحت سلشلِ

وَلِ پل هَضز ثحج ربثزبييّبي هتفبٍتي زاقتِ ثبقٌس

ًَرتزيح در خْت طَلي

ٍ ايي هَضَع اهىبى ثطذَضز ٍ ضطثِ ثيي ػطقِ زض
ّوچٌيي ،زض ٌّگبم اؾتفبزُ اظ رساؾبظّبي ،LRB

زّبًِّب ٍ يب ثيي ػطقِ ٍ وَلِ ضا افعايف هيزّس ٍ زض

ثِ زليل افعايف ربثزبيي ًؿجي ػطقِ ،اهىبى ثطذَضز

پلّبي ثيِ ثِ زليل هتفبٍت ثَزى ربثزبيي ًؿجي زٍ وَلِ

ثيي ػطقِ زض زّبًِّبي هزبٍض ٍ يب ثطذَضز ثيي ػطقِ ٍ

ًؿجت ثِ ّن ،پيفثيٌي هيقَز وِ زٍضاى ظيبزي زض

پيكبًي وَلِ افعايف هييبثس.

ػطقِ ضخ زّس.

رساؾبظّبي لطاض گطفتِ ضٍي وَلِ زض پل هَضز
ثحج ،ربثزبيي ٍ ثطـّبي ثيكتطي ضا ًؿجت ثِ
خذٍل ً .7غجت اًزصيّبي تلف ؽذُ تحت سلشلِ ًَرتزيح
Non-Linear Energy

Potential Energy

Kinetic Energy

)(%

Value
)(kJ

)(%

Value
)(kJ

Input
Energy
Value
)(kJ

Modal Damping
Energy
Value
)(%
)(kJ

7943/8

3/8

326/0

3/5

296/6

8566/40

E

3/7

307/9

3/4

279/9

8294/03

E-S

72/2

1/5

95/8

6463/80

L

70/9

1/5

94/9

6394/10

L-S

)(%

Value
)(kJ

0

0

92/7

0

0

92/9

7704/5

67/1

4339/9

30/2

1954/3

1/2

67/3

4300/0

30/1

1926/4

1/1
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ًيطٍّب ٍ تكسيس پبؾد پل هَضز ثحج گطزيسُاًس (قىل

ج ) اثز سهييلزسُّبي حَسُ ًشديل ثز پبعخ

.)6

پل

ثب تَرِ ثِ افعايف ربثزدبييّدب تحدت احدط ظلعلدِّدبي

ظلعلِّبي ًعزيه گؿل اًطغي ثيكتطي ضا ثِ پل ٍاضز هي-

ًعزيه گؿل ،هديثبيؿدت ثدطاي رلدَگيطي اظ ثطذدَضز

وٌٌس .ثٌبثطايي ،ظلعلِّبي ًعزيه گؿل ثبػج افعايف

ضٍؾبظُ ثِ وَلِ فبنلِ ثيكتطي ضا زض هحل زضظّب زض ًظط
گطفت

)t(s

)t(s

هذل ( Lراعت) ٍ هذل ( Eچپ)

ؽنل  .6هقبيغِ اًزصيّب در پل هَرد ثحث تحت اثز سلشلِ ًَرتزيح در

ً .6تيدِگيزي

ذبن رصة قَز .ثٌبثطايي ،اًطغي ووتطي ثِ ؾبظُ ٍاضز

اؾتفبزُ اظ رساؾبظّبي لطظُاي ؾجت قسُ وِ

هيقَز وِ هَرت وبّف ًيطٍّبي ًبقي اظ ظهييلطظُ

ربثزبييّبي ارعاي ؾبظُاي پل ،اظ رولِ وَلِ ،ػطقِ ٍ

زض پل هَضز ثحج گطزيسُ اؾت ٍ ايي هَضَع زض

پبيِّبي هيبًي ،اظ يىسيگط هؿتمل قسُ وِ ايي اهط ثب

حبليؿت وِ ظهبى تٌبٍة انلي ؾبظُ ثط احط ذبوطيع ون

تَرِ ثِ ؾرتيّبي هتفبٍت ايي ارعا ؾجت تَظيغ ثْتط

قسُ اؾت.

ٍ هٌبؾت ًيطٍّبي زاذلي ًبقي اظ حطوبت ظهييلطظُ زض
ايي پل هيقَز.
تَزُ ذبوطيع زض پكت وَلِ پل ؾجت هيگطزز تب
ثركي اظ اًطغي وِ ظلعلِ ثِ ؾبظُ ٍاضز هيوٌس تَؾظ

>>

ثب تَرِ ثِ افعايف ربثزبييّب تحت احط ظلعلِ-
ّبي ًعزيه گؿل ،ثبيس ثطاي رلَگيطي اظ ثطذَضز
ضٍؾبظُ ثِ وَلِ فبنلِ ثيكتطي ضا زض هحل زضظّب زض ًظط
گطفت.

مهىدسی زیر ساختهای حمل ي وقل ،سال ديم ،شمارٌ ايل ،بهار ;?59

 مهرپًیا،رضایی فر

 هزاخغ.7
ٍ ُ ٍظاضت ضا، پػٍّكدىسُ حودل ٍ ًمدل." "آقٌبيي ثب رساؾبظّبي لطظُاي ٍ تأحيط آًْب ثط ػولىطز پلّب.1385 . م،ظّطائي
.تطاثطي
 پبيبىًبهِ وبضقٌبؾي." "ثطضؾي احطات قطايظ ؾبذتگبّي ثط ثيكيٌِ قتبة ؾغح ظهيي زض حَظُ ًعزيه.1374 . م،روبضاًيبى
. زاًكگبُ تْطاى، گطايف ذبن ٍ پي،اضقس هٌْسؾي ػوطاى
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). 2001. “Guide
Specifications for Seismic Isolation Design”. Washington, DC.
ATC32. 1996. “Improved Seismic Design Criteria for California Bridges: Provisional Recommendations”.
Applied Technology Council (ATC), Redwood City, CA.
Aviram, A., Mackie, K. R. and Stojadinovic, B. 2008. “Guidelines for Nonlinear Analysis of Bridge
Structures in California”. Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER), University of
California, Berkeley.
Caltrans. 2008. “Seismic Design Criteria”. California Department of Transportation., California Caltrans,
Sacramento, CA.
ElGawady, M., Cofer, W. F. and Shafiei-Tehrany, R. 2009. “Seismic Assessment of WSDOT Bridges with
Prestressed Hollow Core Piles- part II”. Washington State Department of Transportation (WSDOT)
Research Report, 187 p.
Fenves, G. L. and Ellery, M. 1998. “Behavior and Failure Analysis of a Multiple-Frame Highway Bridge in
the 1994 Northridge Earthquake”. Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER), University
of California, Berkeley.
Kutter, B. L., Malvick, E. J., Kulasingam, R. and Boulanger, R. W. 2003. “Interpretation and Visualization
of Model Test Data for Slope Failure in Liquefying Soil”. Proc. of the 8 th US-Japan Workshop on
Earthquake Resistant Design of Lifeline Facilities and Countermeasures against Liquefaction, MCEER03-0003: 359-370.
Matlock, H. and Reese, L. C. 1960. “Generalized solutions for laterally loaded piles”. ASCE, J. Soil Mech.
Found. Div., 86(5): 63-91.
Muthukumar, S. 2003. “A Contact Element Approach with Hysteresis Damping for the Analysis and Design
of Pounding in Bridge”. PhD Dissertation, Department of Civil and Environmental Engineering, Georgia
Institute of Technology.
Muthukumar, S. and DesRoches, R. 2005. “Effect of frame-restoring force characteristics on the pounding
response of multiple-frame bridges”. Earthq. Spectra, 21(4): 1113-1135.
SDC: California Department of Transportation. 2004. “Seismic Design Criteria”. (SDC2004), California
Caltrans, Sacramento, CA.

>?

59?;  تابستان،  شمارٌ ديم، سال ديم،مهىدسی زیر ساختهای حمل ي وقل

شىاسایی رفتار دیىاميل پلهای جداسازی شدٌ تحت زميه لرزٌ های حًزٌ وسدیل با در وظر گرفته اثرات اودرمىش خاك ي سازٌ

?8

مهىدسی زیر ساختهای حمل ي وقل ،سال ديم ،شمارٌ ديم  ،تابستان ;?59

