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تأثیر شكل موج و فركانس بارگذاري بر
پارامترهاي دينامیكي خاكهاي ماسهاي خشك با
استفاده از آزمايشهاي میز لرزه
هادی بهادری* ،امین خلیلی؛ دانشگاه ارومیه ،دانشکدۀ فنی
تاریخ :دریافت 10/70/91

چکیده
در این پژوهش ،تأثیر شكل موج و فركانس بارگذاري روي پارامترهاي دینامیكی
خاكهاي ماسهاي خشك از قبیل مدول برشی ( )Gو ضریب میرایی ( )Dبررسی شده است.
یك سري آزمایش میز لرزه  1gروي ماسه خشك فیروزكوه انجام شد .نمونههاي خاك با
دانسیتۀ نسبی صفر تحت سه نوع بارگذاري مستطیلی ،سینوسی و مثلثی در فركانسهاي ،./1
 0 ،1 ،3 ،2 ،9و  1هرتز و تحت شتاب ورودي 7/9gو  7/3gقرار گرفتند .نتایج نشان داد كه
براي هر نوع بارگذاري ،افزایش در فركانس باعث افزایش در مقادیر مدول برشی و نسبت
میرایی می شود .همچنین با افزایش كرنش برشی مدول برشی خاك كاهش یافته ولی نسبت
میرایی افزایش مییاید .نمونههاي خاك تحت بارگذاري مستطیلی بیشترین مقدار و تحت
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پذیرش 11/73/91

بارگذاري مثلثی كمترین مقدار مدول برشی و نسبت میرایی را از خود نشان میدهند .در
حالت كلی ،تأثیر شكل موج مستطیلی روي  Gو  Dبیشتر از دو شكل موج دیگر است.

مقدمه
پارامترهاي دینامیكی بهمنظور ارزیابی پاسخ دینامیكی خاكها در سطوح مختلف كرنش
در مهندسی ژئوتكنیك استفاده میشوند .مدول برشی و ضریب میرایی از جمله مهمترین
پارامترهاي دینامیكی خاك است .این پارامترها براي حل مسائل مختلفی از قبیل پاسخ پیها و
*نویسنده مسئول

h.bahadori@urmia.ac.ir
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سازهها به بارهاي لرزهاي ،باد و بارهاي امواج استفاده میشود [ .]9بهطوركلی عوامل مؤثر بر
رفتار دینامیكی خاكها به دو دسته تقسیم میشوند .9 :نوع و مشخصات خاك مانند درصد
رطوبت [ ،]2نسبت تخلخل [ ]1[ ،]4[ ،]3و پالستیسیته خاك [ ]6و [ .2 ،]0پارامترهاي
مربوط به بار وارد بر خاك از قببل تعداد سیكلها [ ،]1[ ،]1فركانس [،]97[ ،]1[ ،]1[ ،]6
[ ]99و شكل موج بارگذاري [ .]94[ ،]93[ ،]92از آنجاكه پاسخ دینامیكی خاك تا حدود
زیادي به مشخصات بار وارد بر آن بستگی دارد ،از اینرو ،تا كنون محققان تحقیقات مختلفی
را براي بررسی تأثیر این مشخصات از جمله فركانس و شكل موج بارگذاري روي پارامترهاي
لین و همكاران [ ]91تعدادي آزمایش برش پیچشی سیكلی بهمنظور بررسی تأثیر فركانس
بارگذاري روي رفتار میرایی خاك ماسه خشك انجام دادند .نتایج نشان داد كه میرایی ماسه
خشك بهصورت چشمگیري با افزایش فركانس افزایش مییابد.
َزنگ و آگور [ ]96براي بررسی تأثیر نوع بارگذاري روي ضریب میرایی خاكهاي ماسهاي
خشك ،تعدادي آزمایش ستون تشدید با استفاده از  3نوع بارگذاري سینوسی ،ضربهاي و
تصادفی تحت  3فشار محصوركننده مختلف روي نمونههاي ماسه خشك اوتاوا انجام دادند.
نتایج نشان داد كه در سطوح كرنش باال نمونههاي ماسه ،تحت بارگذاري ضربهاي بیشترین
میرایی و تحت بارگذاري سینوسی كمترین میرایی را دارند .اما در سطوح كرنش پائین،
میرایی تحت همه انواع بارگذاري یكسان است.
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دینامیكی انواع مختف خاك انجام دادهاند.

آقاییآرایی و همكاران [ ]90تعدادي آزمایش سهمحوري مقیاس بزرگ بهمنظور بررسی
تأثیر فركانس و شكل موج بارگذاري روي مدول برشی و ضریب میرایی مصالح شنی انجام
سطوح كرنش پایین میشود اما با افزایش كرنش ،نرخ (سرعت) افزایش مدول برشی با
افزایش فركانس كاهش مییابد .درحالیكه با افزایش فركانس بارگذاري ،نسبت میرایی نه تنها
در سطوح كرنش پایین بلكه در سطوح كرنش متوسط و باال نیز افزایش مییابد .همچنین
مقادیر مدول برشی و نسبت میرایی براي شكل موج سینوسی كمی بیشتر از شكل موج
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مثلثی است .عالوه بر آن مقدار نسبت میرایی براي شكل موج مستطیلی بهصورت چشمگیري
بیشتر از شكل موجهاي سینوسی و مثلثی است.
دَش و سیتهارام [ ]91تعدادي آزمایش سهمحوري سیكلی بهمنظور بررسی تأثیر فركانس
بارگذاري روي پارامترهاي دینامیكی ماسه اشباع انجام دادند .نتایج نشان داد كه مدول برشی
ماسه اشباع با افزایش فركانس كاهش یافته ولی ضریب میرایی افزایش مییابد .همچنین
فركانس بارگذاري در یك كرنش برشی خاص هیچ تأثیري روي مدول برشی ندارد.
همچنین تحقیقات دیگري نیز با استفاده از آزمایشهاي آزمایشگاهی مانند سهمحوري
سهمحوري پیچشی [ ،]21بهمنظور تعیین پارامترهاي دینامیكی خاكها و عوامل مؤثر بر آنها
انجام گرفته است ،اما نتایج این قبیل آزمایشها معموالً تحت تأثیر نبود اطمینان ،محدودیتها
و تجهیزات آزمایش قرار میگیرند .از جمله این عدم اطمینانها (قطعیت) میتوان به تنوع
ذاتی و ناهمسانی خاك ،حفاري و دستخوردگی نمونه و خطاهاي مربوط به تفسیر نتایج
آزمایش اشاره كرد [ .]91از طرف دیگر این آزمایشها اغلب براي اندازهگیري پارامترهاي
دینامیكی خاك در دامنه هاي پائین كرنش برشی استفاده میشوند .براي مثال ،از آزمایشها
ستون تشدید فقط در دامنههاي كرنش كمتر از  %7/9استفاده میشود [ .]26از اینرو بهعنوان
جايگزین ،از آزمایشهاي مدل براي اندازهگیري پارامترهاي دینامیكی خاكها میتوان
استفاده كرد .آزمایشهاي مدل میتوانند تحت اثر شتاب جاذبۀ زمین و تحت اثر شتابهاي
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سیكلی [ ،]29[ ،]27[ ،]91برش ساده سیكلی [ ،]22ستون تشدید [ ]24[ ،]23[ ،]27و

جاذبه باالتر انجام گیرند .آزمایش میز لرزه  ،1gآزمایش مدل است كه تحت شتاب جاذبۀ
زمین انجام میگیرد .آزمایشهاي میز لرزه در اعمال دامنههاي بزرگ كنترل شده ،اعمال
متعدد داراي برتري است .عالوه بر آن آزمایش میزلرزه  ،1gآزمایش مدل قابل اعتماد براي
بررسی مسائل مختلفی از قبیل روانگرایی ،اندركنش خاك -سازه و نشست زمین است.
همچنین یك نمونه خاك واقعی میتواند بهآسانی براي یك آزمایش میز لرزه  1gآمادهسازي
و متراكم شود.
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اگرچه تاكنون بررسیهاي زیادي در رابطه با تأثیر پارامترهاي مختلف روي پارامترهاي
دینامیكی خاكهاي متنوع انجام شده است؛ اما همچنان نیاز به انجام تحقیقات بیشتري از
جمله در ارتباط با تأثیر پارامترهاي مربوط به بارهاي دینامیكی مانند فركانس و شكل موج
بارگذاري بر رفتار دینامیكی خاكها بهویژه با استفاده از آزمایشهاي مدل كه داراي
برتريهاي چشمگیري نسبت به بقیه روشها است ،وجود دارد .همچنین با توجه به اینكه
مصالح دانهاي غیرچسبنده مانند مصالح آبرفتی ماسهاي ،بخش عمدهاي از رسوبات طبیعی را
تشكیل میدهند و سازههاي بسیاري نیز روي اینگونه خاكهاي دانهاي بسته به شرایط بارگذاري
برابر بارهاي مختلف دینامیكی است .از اینرو ،در این مقاله ،از آزمایشهاي میزلرزه 1g
بهمنظور بررسی تأثیر شكل موج و فركانس بارگذاري روي پارامترهاي دینامیكی خاك ماسه
در حالت خشك استفاده شده است .پاسخ بهدست آمده از نمونههاي خاك در طول بارگذاري
با فركانسها ،شكل موجها و شتابهاي ورودي مختلف براي تولید حلقههاي هیسترزیس
نمونههاي آزمایششده در دامنههاي مختلف كرنش استفاده شده است و سپس حلقههاي
هیسترزیس تولید شده براي تعین ضریب میرایی و مدول برشی در سطوح مختلف كرنش
استفاده میشوند .در نهایت تأثیر فركانس و شكل موج بارگذاري روي تغییرات هر كدام از
پارامترهاي مذكور بررسی میشود.
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و خصوصیات رفتاري خاك محل ساخته میشوند ،نیاز به درك بهتر رفتار پیچیده ماسهها در

وسایل و تجهیزات آزمایش
الف) میز لرزه
ارومیه طراحی و ساخته شده براي انجام آزمایشها استفاده شده است .ابعاد میز لرزه  2در 3
متر بوده و حداكثر ظرفیت بارگذاري آن  1تن است و قادر به شبیهسازي دو نوع بارگذاري
هارمونیك و زلزله است كه تطابق الزم بین امواج ورودي و امواج تولید شده وجود دارد .میز
لرزه قابلیت كار با حداكثر شتاب 9/1gو حداكثر فركانس  27هرتز را دارد .همچنین حداكثر
تغییر مكانی كه به این سیستم میتواند وارد شود  247میلیمتر است .این دستگاه داراي دو
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موتور محركه است كه هر كدام سرعتی معادل  917میلیمتر بر ثانیه را میتوانند ایجاد كنند و
دستگاه این قابلیت را دارد كه بهصورت تك یا دو موتوره سرعت را در سیستم شبیهسازي
كند .نمونههاي خاك درون یك محفظه مدل كه روي میز لرزه قرار میگیرد ساخته میشوند.
این محفظه از ورقهاي پلكسی گلس با ضخامت  2سانتیمتر و به ابعاد 917×67×17
سانتیمتر ساخته شده است .شكل  9محفظه مدل را روي میز لرزه نشان میدهد.

ب) مصالح
از ماسه فیروزكوه شمارۀ  969در تمامی آزمایشها استفاده شده است .ماسه فیروزكوه
داراي رنگی متمایل به طالیی است و دانهبندي یكنواختی دارد و شبیه به ماسه Toyora

است .بعضی از مشخصات فیزیكی این ماسه در جدول  9ذكر شده است [.]20
جدول  .1مشخصات فیزیکي ماسه فیروزكوه []22
emin

emax

Cc

Cu

Fc
)(%

Gs

)D60(mm

)D30(mm

)D10(mm

7/141

7/104

7/11

9/10

9

2/61

7/3

7/29

7/96
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شکل  .1محفظۀ مدل روی میز لرزه

نام ماسه
( )SPفیروزكوه

ج) ابزاربندی
در این پژوهش از سنسورهاي شتابسنج براي اندازهگیري شتاب ورودي به مدل و
همچنین ثبت تغییرات شتاب در اعماق مختلفی از خاك استفاده شده است .براي جلوگیري
از كج شدن سنسورها در حین ساخت و آزمایش و همچنین برقراري تماس پایدارتر با توده
خاك ،پایههایی متشكل از دو صفحه با ابعاد  1×1و  2×1سانتیمتر ساخته شده و به كف
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سنسورها بهصورت محكم چسبانده میشود .همچنین از سنسور جابهجاییسنج )،(LVDT
براي اندازهگیري تغییر مكانهاي خطی استفاده میشود .براي ثبت اطالعات ،همۀ سنسورها
به دستگاه دیتاالگر دینامیكی  96كاناله  ART-DL16Dمتصل میشوند .این دستگاه قادر
است تغییر ولتاژهاي ایجاد شده بهوسیلۀ سنسورهاي مذكور را لحظه به لحظه در طول
آزمایش ثبت كند.

ساخت نمونه و روش انجام آزمایش
ابتدا براي جلوگیري از انعكاس امواج تولید شده در اثر لرزش و تحت تأثیر قرار دادن
 2سانتیمتر استفاده میشود.
هر نمونه خاك با استفاده از ماسه خشك فیروزكوه در چهار ارتفاع یكسان 917
میلیمتري تا رسیدن به ارتفاع كل  677میلیمتر ساخته میشود .خاك بهصورت همگن بر
روي سطح محفظه ریخته میشود  .سپس هر الیه تا رسیدن به یك دانسیته مخصوص متراكم
میشود( .دانسیته نسبی برابر صفر) بهمنظور اطمینان از پیوند مناسب بین دوالیه خاك ،سطح
هر الیه متراكم شده باید خراشیده شود .قبل از تراكم خاكها درون محفظه ،جرم ماسه
خشك با در دست داشتن چگالی نسبی ) (Gsو تخلخل بیشینۀ ماسه ) (emaxكه معادل با
تراكم نسبی صفر است ،از راابطۀ ( )9بهدست میآید:
() 9
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نمونه ،ناشی از صلب بودن دیوارههاي انتهایی محفظه مدل [ ]21از یك الیه فوم به ضخامت

كه در آنVT ،حجم كل محفظه مدل و  Msجرم ماسه خشك است.
بهمنظور دستیابی به دانسیتۀ نسبی هدف یكسان براي تمامی الیهها  ،ریختن خاك باید
اعماق  377 ،417و  917میلیمتري از سطح آزاد نمونه ،درون خاك قرار داده میشوند.
همچنین یك شتاب سنج  A0نیز بهمنظور اندازهگیري شتاب پایه بهصورت ثابت به میز لرزه
متصل میشود .تراكم خاكهاي اطراف شتاب سنجهاي قرار داده شده درون خاك براي
جلوگیري از صدمه دیدن و جابهجایی آنها باید با دقت بیشتري انجام شود .یك جابهجاییسنج
) (L1روي سطح آزاد خاك قرار داده میشود تا جابهجاییهاي قائم سطح خاك را اندازهگیري
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از یك ارتفاع ثابت انجام گیرد .در حین فرایند تراكم ،شتاب سنجهاي  A2 ،A1و  A3در
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كند .پاسخ خاك بهصورت شتاب در اعماق مختلف و بهصورت جابهجایی در سطح خاك
ثبت میشود .شكل شماتیك نمونههاي آزمایش همراه با ابزاربندي در شكل  2نشان داده شده
است .با توجه به اینكه محفظه صلب مدل میتواند پاسخ دینامیكی مدلهاي آزمایش را
تحت تأثیر قرار دهد [ .]21از اینرو ،بهمنظور كاهش اثرات منفی آن ،دادههاي شتاب در
محدوده  7071تا  27هرتر فیلتر میشوند.
در این پژوهش  42آزمایش میزلرزه روي نمونههاي خاك بهمنظور بررسی تأثیر فركانس
و شكل موج بارگذاري روي پارامترهاي دینامیكی ماسه خشك انجام شد .پارامترهاي متغیر
مستطیلی ،سینوسی و مثلثی (شكل ،)3فركانسهاي  7/1تا  1هرتز و شتابهاي ورودي 7/9g
و  7/3gقرار گرفتند( .براي مدلسازي شكل موج مستطیلی از حالت ذوزنقه استفاده شده
است)

شکل  .2شکل شماتیك نمونههای آزمایش همراه با ابزاربندی
جدول  .2پارامترهای متغیر در آزمایشهای میزلرزه
ماسه /مستطیلی

0 ،1 ،3 ،2 ،9 ،7/1و 1

7/3gو 7/9g

37

94

ماسه /سینوسی

0 ،1 ،3 ،2 ،9 ،7/1و 1

7/3gو 7/9g

37

94

ماسه /مثلثی

0 ،1 ،3 ،2 ،9 ،7/1و 1

7/3gو 7/9g

37

94

شکل .2نمونهای از شکل موجهای اعمال شده در فركانس  2هرتز و شتاب ورودی :0/2 g
الف) شکل موج مستطیلي ،ب) سینوسي و ج) مثلثي

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.5.5

خاک /شکل موج

فركانس بارگذاری (هرتز)

شتاب بارگذاری

تعداد سیکلها

تعداد كل آزمایشها
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در آزمایشهاي مختلف در جدول  2ذكر شده است .نمونههاي آزمایش تحت بارگذاريهاي
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نتایج و بحث
الف) نمودارهای تاریخچه زماني شتاب و جابهجایي قائم
شكلهاي 4و  1نمونههایی از تاریخچۀ زمانی شتاب براي  3نوع بارگذاري در فركانس 3
هرتز و شتابهاي ورودي 7/9gو 7/3gدر شتابسنج  A2را نشان میدهند .نتایج نشان
میدهد كه در همه موارد ،مقادیر شتاب با افزایش شتاب ورودي افزایش مییابند .با این
تفاوت كه این افزایش مقادیر شتاب در بارگذاري مستطیلی بیشتر از بارگذاري سینوسی و
در بارگذاري سینوسی كمی بیشتر از بارگذاري مثلثی است.
سنج  L1براي  3نوع بارگذاري در فركانس 3هرتز و شتابهاي ورودي 7/9gو  7/3gرا نشان
میدهد .با توجه به نتایج بهدستآمده ،میزان جابهجایی قائم سطح خاك در یك فركانس
یكسان ،براي بارگذاري مستطیلی بیشتر از دو نوع دیگر بارگذاري است و براي بارگذاريهاي
سینوسی و مثلثی نزدیك بههم است هر چند كه مقدار آن براي بارگذاري سینوسی كمی
بیشتر از بارگذاري مثلثی است .عالوه بر آن با افزایش میزان شتاب ورودي مقدار جابهجایی
قائم سطح خاك براي همه انواع بارگذاري افزایش مییابد.

شکل  .2نمونهای از تاریخچههای زماني شتاب در فركانس  2هرتز و شتاب ورودی 0/2gدر
شتاب سنج  A2تحت بارگذاری الف) مستطیلي ،ب) سینوسي و ج) مثلثي
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شکل  .2نمونهای از تاریخچههای زماني شتاب در فركانس  2هرتز و شتاب ورودی 0/1gدر
شتاب سنج  A2تحت بارگذاری الف) مستطیلي ،ب) سینوسي و ج) مثلثي
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شكل  6نمونههایی از تاریخچۀ زمانی جابهجایی قائم اندازهگیري شده بهوسیلۀ جابهجایی
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شکل  .2الف .نمونهای از تاریخچههای زماني جابهجایي قائم در فركانس  2هرتز و شتاب
ورودی الف)  ،0/1gب) 0/2g

ب) رابطۀ تنش – كرنش هیسترزیس و پارامترهای دینامیکي خاک
براي مدت زمان طوالنی مكانیك اجسام تغییر شكلپذیر بر مبناي قانون هوك كه اساس
آن بر فرضیه االستیسیته خطی است ،استوار بود .اما در حقیقت بسیاري از اجسام داراي رفتار
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شکل  .2ب .نمونهای از تاریخچههای زماني جابجایي قائم در فركانس  2هرتز و تحت شکل
موج :الف) مستطیلي ،ب) سینوسي ،ج) مثلثي

كامالً االستیك نیستند بلكه داراي رفتاري دوگانه هستند .به این معنی كه هم تمایل به رفتار
االستیكی مانند جامدات داشته و هم تمایل به رفتار ویسكوزي مانند مایعات دارند .به این
دسته از مصالح ،در اصطالح مصالح ویسكواالستیك گفته میشود .یكی از مهمترین ویژگیهاي
مختلف ،در سیكلهاي بارگذاري /باربرداري است [ .]37خاك از مهمترین مصالح
ویسكواالستیك در طبیعت است .بعضی از خاكها تحت فشار ،رفتار االستیك از خود نشان
داده اما بعضی دیگر نیز تحت تنشهاي برشی رفتار كامال ویسكواالستیك از خود نشان
میدهند [ .]39[ ،]26مشاهدات مختلف نشان میدهند كه خاكهاي ماسهاي یكی از انواع
خاكها هستند كه تحت بارهاي سیكلی رفتار ویسكواالستیك از خود نشان میدهند [.]32

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.5.5

مصالح ویسكواالستیك ،ظرفیت آنها در ذخیره و هم چنین اتالف انرژي در درجههاي
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براي تعریف و بررسی رفتار ویسكواالستیك خاكها تاكنون محققان مختلف از مدلهاي
مختلفی استفاده كردهاند كه مهمترین آنها عبارتند از [ :]31[ ،]34[ ،]33مدل
 ،Kelvin–Voigtمدل  ،Maxwellمدل  Poynting-Thompsonو مدل .Burger
بهعنوان مثال مدل  ،Kelvin–Voigtكه مدل  Voigtنیز نامیده میشود با یك دمپرویسكوز
خالص و یك فنر االستیك خالص كه بهصورت موازي به یكدیگر متصل شدهاند تعریف
میشود (شكل  .)0در این مدل كرنشها در هر جزء با هم برابر است .همچنین تنش كل از
مجموع تنش در هر جزء بهدست میآید و بهصورت روابط ( )2و ( )3بیان میشوند:

Total   S   D

Total   S   D

() 3

در این روابط S ،نشاندهندۀ فنر و  Dنشاندهندۀ دمپر است .از این روابط میتوان دریافت
كه در مصالح  ،Voigtتنش ،كرنش و همچنین نرخ تغییرات آنها با زمان از طریق رابطۀ ()4
تعیین میشود:
() 4

) d  (t
) d (t

 (t )  E  (t )  

كه در این رابطه E ،مدول االستیسیته و  نشاندهندۀ ویسكوزیته است .رابطۀ ( )4همچنین
میتواند در مورد تنش برشی و تنش نرمال نیز بهكار رود.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

() 2

اگر در مدل  ،voigtبهجاي اتصال موازي دمپر و فنر ،آنها بهصورت سري بههم متصل
شوند (شكل  ،)1مدل  Maxwellبهدست میآید .در این مدل ،كرنش كل و تنش كل از

() 6

Total   S   D
 Total   S   D

هم چنین در این مدل نیز ،تنش ،كرنش و نرخ تغییرات آنها با زمان از طریق رابطه ( )0تعیین
میشود:
() 0

1 d  d 
 
E dt  dt
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روابط ( )1و ( )6بهدست میآیند:
()1
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مشابه مدل  ،voigtرابطۀ مذكور در مورد تنش برشی و تنش نرمال نیز بهكار میرود.

شکل  .2بیان شماتیك مدل Voigt

شکل  .2بیان شماتیك مدل Maxwell

از اینرو ،هدف اصلی از این پژوهش ،تعیین تنش و كرنش برشی از طریق بهدست
شتابسنجهاي قرار داده شده درون خاك در آزمایشها میز لرزه و سپس استفاده از آنها
براي تعیین تغییرات مدول برشی و ضریب میرایی در برابر كرنش برشی در تعداد سیكل
ثابت است (براي مقایسه ،تعداد سیكلها در همه فركانسها یكسان در نظر گرفته شده است
(جدول .))2محققان مختلف قبالً پژوهشهاي مشابهی با استفاده از مفاهیم مذكور بهوسیلۀ
براي تعیین پارامترهاي دینامیكی خاكها انجام دادهاند [.]47[ ،]31[ ،]31[ ،]30[ ،]36
صابرماهانی و همكاران ] [49در پژوهشی ،براي تعیین پارامترهاي دینامیكی از دادههاي
ثبتشده بهوسیلۀ شتابسنج و  LVDTبههمراه معادلۀ تیر برشی یكبعدي ارائه شده بهوسیلۀ
زگال 9و همكاران [ ،]42استفاده كردند .همچنین الگاما 2و همكاران [ ]43و برنان 3و همكاران
[ ]44نیز از معادلۀ تیر برشی یكبعدي براي تعیین پارامترهاي دینامیكی در آزمایشها دینامیكی
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آوردن حلقههاي هیسترزیس براي نمونههاي خاك ،با استفاده از دادههاي ثبت شده بهوسیلۀ

سانتریفیوژ مقیاس كوچك استفاده كردند .عالوه بر آن اخیراً در پژوهشی ،بهادري و
فرضعلیزاده [ ]41از مفاهیم مذكور براي بررسی تأثیر پودر و تكههاي الستیك روي
معادلۀ تیر برشی یكبعدي كه نخستین بار زگال و همكاران [ ]42ارائه كردند بدینصورت
بیان میشود:
() 1

1. Zeghal
2. Elgama
3. Bernan

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.5.5

پارامترهاي دینامیكی ماسههاي اشباع استفاده كردند.
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شتاب در عمق  zو  ρدانسیته خاك است.

از معادله تیر برشی ،تنش برشی  τدر عمق دلخواه  zبا انتگرالگیري از حاصلضرب
دانسیته ) ρ(zدر شتاب )(z

در بازه ) (0,zبهصورت ( )1بهدست میآید:

() 1
بهطور معمول مقدار تنش برشی از اندازهگیريهاي میدانی كه با استفاده از شتابسنجهایی
كه تا سطح زمین ادامه مییابد بهدست میآید .اما بهندرت میتوان تاریخچه شتاب سطحی
قابل اطمینانی را از آزمایشهاي مدل )میزلرزه یا سانتریفیوژ( بهدست آورد .دلیل آن این است
تا تماس كافی با جسم خاك داشته باشند .بنابراین براي حل این مشكل پیشنهاد شده است
كه تاریخچۀ زمانی شتاب سطح زمین با برونیابی خطی دادههاي شتاب جفت سنسورهاي
مدفون در عمق بهدست آید:
()97
با جايگذاري  z = 0در رابطۀ ( )97شتاب در سطح زمین برابر است با:
()99
بنابراین ،تنش برشی در عمق  zاز حل انتگرال معادله  3بدینصورت بهدست میآید:
()92
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كه سنسورهاي شتاب سنج براي ثبت صحیح دادههاي زلزله باید در عمق مناسبی قرار گیرند

براي محاسبۀ كرنش برشی در ابتدا باید جابهجاییها را از دادههاي شتاب ثبت شده
بهوسیلۀ سنسورهاي شتابسنج بهدست میآوریم .دادههاي شتاب بهكار برده شده براي
محاسبات جابهجایی از چند هم ثانیه قبل از اعمال بارگذاري لرزهاي تا مقدار زمان مشخصی
اندازهگیري شتاب است شناسایی شده و در مرحلۀ فیلترینگ دادهها حذف میشود .براي
محاسبه سرعت از دادههاي شتاب انتگرالگیري میشود ولی قبل از انجام این پروسه،
دادههاي شتاب در فركانسهاي باال براي حذف نویز و در فركانسهاي كم براي كاستن از
خطاي جابهجایی محور انتگرالگیري فیلتر میشوند ( 27-7/71هرتز) .بعد از محاسبه سرعت،
دادههاي حاصل دوباره در محدوده فركانسی ذكر شده فیلتر میشوند .سپس جابهجایی با

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.5.5

بعد از بارگذاري ادامه مییابد .با این عمل آن قسمت از دادهها كه مربوط به نویز دستگاههاي
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انتگرالگیري از این دادهها حاصل میشود .از رابطۀ ( )93براي محاسبۀ كرنش برشی استفاده
میشود:
()93
در این پژوهش مقادیر تنش برشی و كرنش برشی در اعماق  301میلیمتري (نقطه میانی
شتابسنجهاي  A1و  )A2و  221میلیمتري (نقطه میانی شتابسنجهاي  A2و  )A3از سطح
آزاد نمونه خاك محاسبه و حلقههاي هیسترزیس ترسیم شدند .شكلهاي  1و  ،97نمونههایی
از حلقههاي هیسترزیس تحت  3نوع بارگذاري و فركانسهاي  3و  0هرتز تحت شتاب
شكلها ،تفاوتهاي چشمگیري در شكل ظاهري حلقههاي هیسترزیس تحت بارگذاريهاي
مستطیلی ،سینوسی و مثلثی وجود دارد (جهت چرخش حلقهها بهصورت ساعتگرد است).
همچنین مشاهده میشود كه با افزایش فركانس بارگذاري ،دامنه كرنش برشی افزایش مییابد.
عالوه بر آن ،با افزایش فركانس بارگذاري زاویۀ حلقهها نسبت به محور افق افزایش یافته و
حلقهها به محور قائم نزدیكتر میشوند بهنحوي كه این افزایش براي شكل موج مستطیلی
بیشتر از دو شكل موج دیگر است.
ج) مدول برشي
مدول برشی بهصورت نسبت دامنۀ تنش برشی به دامنۀ كرنش برشی تعریف میشود كه
میتوان آن را از طریق یك حلقه هیسترزیس بهدست آورد .مدول برشی براي یك حلقه
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ورودي  7/3gو در عمق  301میلیمتري از سطح آزاد مدل را نشان میدهند .با توجه به

دلخواه از رابطۀ ( )94بهدست میآید:
()94
دینامیكی است ،از اینرو ،پس از محاسبۀ مدول برشی ،تغییرات مدول برشی در برابر كرنش
برشی در اثر عوامل مختلف بررسی شده است.
 .1تأثیر فركانس بارگذاری
شكلهاي  99تا  93رابطۀ بین مدول برشی و كرنش برشی براي حاالت مختلف فركانس،
شكل موج و شتاب بارگذاري ،در عمق  301میلیمتري از سطح آزاد مدل را نشان میدهند.
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با توجه به اینكه منحنیهاي  G-γو  D-γاز پارامترهاي ورودي مهم در آنالیزهاي
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شکل  .2نمونهای از رفتار تنش -كرنش نمونههای خاک در عمق  222میلي متری ،فركانس 2
هرتز و شتاب ورودی  0/2gتحت بارگذاری :الف) مستطیلي ،ب) سینوسي و ج) مثلثي

نتایج نشان میدهند كه در همۀ حالتها ،با افزایش فركانس مدول برشی نیز افزایش
مییابد كه این افزایش در فركانسهاي پایین كمتر و با افزایش فركانس بیشتر مشاهده
و در فركانس  7/1هرتز داراي كمترین مقدار است (شكل  .)94بهنحوي كه مثالً تحت شتاب
 7/9gو شكل موج مستطیلی ،در فركانس  3هرتز مقدار  Gmaxبرابر  91/1مگاپاسكال و در
فركانس  1هرتز  21/62مگاپاسكال است كه افزایش حدود  31درصدي را نشان میدهد.
بههمین ترتیب تحت شتاب  7/3 gو شكل موج سینوسی ،در فركانس  3هرتز مقدار Gmax
برابر  91/31مگاپاسكال و در فركانس  1هرتز  22/41مگاپاسكال است كه افزایش حدود 46
درصدي را نشان میدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.5.5

میشود .بهنحوي كه در فركانس  1هرتز  ،مدول برشی بیشینه ( )Gmaxداراي بیشترین مقدار
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در واقع ،بارگذاري دینامیكی در فركانس باال باعث ایجاد تماس و برخورد بیشتر بین
دانهها شده و دانههاي خاك در اثر این درگیري تمایل به كاهش حجم از خود نشان میدهند
كه این مسئله بهصورت نشست خاك ،خود را نشان داده و در نتیجه نزدیكتر شدن بیشتر
دانهها به یكدیگر وچگالتر شدن خاك ،افزایش مقاومت خاك حاصل میشود .از طرف
دیگر با افزایش كرنش برشی میزان مدول برشی كاهش مییابد .قابل ذكر است با توجه به
اینكه نمونههاي خاك همگی در حالت خشك آزمایش شدهاند ،از اینرو ،دامنۀ تغییرات
كرنش برشی محدود است كه با افزایش فركانس مقداري افزایش مییابد.
مطابق شكلهاي  91و  ،96در یك فركانس ثابت ،نمونههاي خاك آزمایش شده تحت
شكل موج مستطیلی رین و تحت شكل موج مثلثی كمترین مدول برشی را از خود نشان
میدهند .مقادیر مدول برشی تحت شكل موج سینوسی نیز نزدیك به مقادیر مدول برشی
تحت شكل موج مثلثی است و كمی از آن بیشتر است .با توجه به سرعت بیشتر بارگذاري
مستطیلی 9نسبت به دو شكل موج دیگر و همچنین مقایسۀ منحنیهاي هیسترزیس بهدست
آمده از سه شكل موج مختلف (شكلهاي  1و )97نتایج بهدست آمده قابل انتظار است .براي
مثال تحت شتاب  7/9 gو فركانس  2هرتز ،مقدار  Gmaxتحت شكل موج مستطیلی نسبت
بهصورت موج سینوسی و مثلثی بهترتیب  22و  31درصد افزایش نشان میدهد .بههمین
ترتیب تحت شتاب  7/3 gو فركانس  0هرتز ،مقدار  Gmaxتحت شكل موج مستطیلی نسبت
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 .2تأثیر شکل موج بارگذاری

بهصورت موج سینوسی و مثلثی بهترتیب  94و  23درصد افزایش نشان میدهد .مشابه این
روند در سایر حالتها نیز مشاهده میشود .عالوه بر آن با افزایش كرنش برشی مقادیر مدول
میشود.
 .2تأثیر شتاب ورودی
در مورد تأثیر شتاب ورودي روي مدول برشی نیز چنانكه از شكلهاي 99تا  96در
فركانسها و شكل موجهاي مختلف مشخص است ،با افزایش شتاب ورودي  ،كرنش برشی
افزایش یافته و در نتیجه با توجه به رابطۀ معكوس مدول برشی و كرنش برشی ،از میزان
1. rapid cycling loading

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.5.5

برشی تحت شكل موجهاي مختلف به هم نزدیك شده و از تأثیر شكل موج بر آن كاسته
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مدول برشی در همه حالتها كاسته میشود (مقادیر مدول برشی در فركانسها و شكل
موجهاي مختلف تحت شتاب ورودي  7/9gبیشتر از مقادیر مدول برشی تحت شتاب
ورودي  7/3gاست) .بهعنوان مثال ،تحت شكل موج مستطیلی و فركانس  9هرتز ،مدول
برشی بیشینه در شتاب  ،7/9gبرابر  96/71مگاپاسكال و در شتاب 7/3gبرابر 1/71
مگاپاسكال است كه تفاوت  00درصدي را نشان میدهد .همچنین تحت شكل موج سینوسی
و فركانس  1هرتز ،مدول برشی بیشینه در شتاب 7/9gو  ،7/3gبهترتیب برابر  90/11و99/1
مگاپاسكال است كه تفاوت  41درصدي را نشان میدهد.
مدول برشی بیشینه ( )Gmaxبیشتر دیده میشود (شكل .)94بهنحوي كه در شتاب ورودي
 7/9gتفاوت بین مقادیر مدول برشی بیشینه ( )Gmaxتحت شكل موجهاي مختلف نسبتاً بیشتر
از حالت شتاب ورودي  7/3gاست (این تفاوت بین شكل موجهاي مستطیلی و سینوسی
بیشتر مشاهده میشود).
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همچنین در شتاب ورودي پایینتر تأثیر شكل موج روي مقادیر مدول برشی بهویژه

شکل .11تغییرات مدول برشي با كرنش برشي در فركانسهای مختلف بارگذاری تحت بارگذاری
مستطیلي و شتاب ورودی الف)  ،0/1gب) 0/2g
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.5.5

شکل .12تغییرات مدول برشي با كرنش برشي در فركانسهای مختلف بارگذاری تحت بارگذاری
سینوسي و شتاب ورودی الف)  ،0/1gب) 0/2g
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شکل .12تغییرات مدول برشي با كرنش برشي در فركانسهای مختلف بارگذاری تحت بارگذاری
مثلثي و شتاب ورودی الف)  ،0/1gب) 0/2g
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شکل  .12تغییرات  Gmaxدر برابر فركانس بارگذاری در شتاب ورودی الف)  ،0/1gب) 0/2g

شکل .12تغییرات مدول برشي با كرنش برشي در شتاب ورودی  0/1gو فركانس بارگذاری
الف)  2هرتز ،ب)  2هرتز
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.5.5

شکل .12تغییرات مدول برشي با كرنش برشي در شتاب ورودی  0/2gو فركانس بارگذاری
الف)  2هرتز ،ب)  2هرتز
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 .2تغییرات مدول برشي نرمالیزه شده ( )G/Gmaxدر برابر كرنش برشي
باتوجه به اینكه مقدار مدول برشی ( )Gنسبت به مدول برشی بیشینه ( )Gmaxداراي
اهمیت و كاربرد عملی بیشتري است ،از اینرو ،تغییرات  G/Gmaxدر برایر كرنش برشی
( ) براي خاكها در شرایط مختلف اهمیت زیادي دارد .از اینرو منحنیهاي

G/Gmax

ارائه شده بهوسیلۀ سید و همكاران [ ]46براي سالیان متمادي بهوسیلۀ محققان مختلف
استفاده شده است .همچنین ،رولینز و همكاران [ ]40نیز منحنیهایی در رابطه با تغییرات
 G/Gmaxدر برایر كرنش برشی پیشنهاد دادهاند .در این پژوهش ،مقادیر مدول برشی در
( )G/Gmaxدر برابر كرنش برشی ترسیم شده و با نتایج ارائه شده بهوسیلۀ محققان مذكور
مقایسه شده است .شكلهاي  90الی  ،91منحنیهاي

 G/Gmaxرا براي شكل موجهاي

مختلف ،تحت شتابهاي ورودي  7/9 gو  7/3 gو فركانسهاي  3و  0هرتز نشان میدهند.
با توجه به نتایج بهدستآمده در هر  3شكل موج ،تحت شتاب ورودي  ،7/9gمقادیر
 G/Gmaxتقریباً در محدوده مرزهاي پیشنهاد شده بهوسیلۀ سید و همكاران قرار میگیرند ،با
این توضیح كه در شكل موج مستطیلی مقادیر  G/Gmaxبه حد پایین منحنیهاي مذكور
نزدیكتر بوده است ولی در شكل موج مثلثی به حد باالیی نزدیكترند .با افزایش فركانس
بارگذاري (از  3هرتز به  0هرتز) ،مقادیر مربوط در تمام شكل موجها ،به حد باالیی
منحنیهاي سید و همكاران نزدیكتر شده و در بعضی نقاط از آن فراتر میروند .اما تحت
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كرنشهاي برشی مختلف بهدست آمده و بعد از تقسیم بر مدول برشی بیشینه ،تغییرات آنها

شتاب ورودي  7/3gدر هر  3شكل موج ،مقادیر  G/Gmaxبه حد باالیی منحنیهاي رولینز و
همكاران نزدیكتر است و با افزایش فركانس بارگذاري ،از این حد نیز فراتر میروند.
نسبت میرایی براي یك حلقه ایدهآل از رابطۀ ( )91بهدست میآید .كه نخست باید انرژي
تلف شده در هر سیكل ) (∆Wو انرژي ذخیره شده در هر سیكل ) (Welasticرا محاسبه كرد
(شكل :)27
()91

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.5.5

د) نسبت میرایي
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شکل .12تغییرات  G/Gmaxدر برابر كرنش برشي تحت شکل موج مستطیلي و فركانس الف) 2
هرتز ،ب)  2هرتز
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شکل  .12تغییرات  G/Gmaxدر برابر كرنش برشي تحت شکل موج سینوسي و فركانس الف) 2
هرتز ب)  2هرتز

شکل  .12تغییرات  G/Gmaxدر برابر كرنش برشي تحت شکل موج مثلثي و فركانس الف) 2
هرتز ،ب)  2هرتز
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.5.5

شکل  .20تعریف مدول برشي دینامیکي و نسبت میرایي []22[ ،]20
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 .1تأثیر فركانس و شکل موج بارگذاری
تغییرات نسبت میرایی در برابر كرنش برشی براي حاالت مختلف فركانس ،شكل موج و
شتاب بارگذاري در عمق  301میلیمتري از سطح آزاد مدل ،در شكلهاي  29تا  23نشان
داده شده است .نتایج نشان میدهند كه در تمام حاالت ،با افزایش كرنش برشی مقدار ضریب
میرایی افزایش مییابد .در سطوح كرنش پایین مقادیر نسبت میرایی در فركانسها و شكل
موجهاي مختلف پایین و بسیار نزدیك به هم است اما در سطوح كرنش باالتر ،افزایش در
فركانس باعث افزایش نسبت میرایی میشود .كه این افزایش  ،در فركانسهاي باالتر بیشتر
كمی در مقدار نسبت میرایی میشود .با توجه به اینكه نسبت میرایی در خاك معموالً براي
نشان دادن خواص جذب انرژي در خاك یا میزان اتالف انرژي در آن استفاده میشود ،زمانی
كه بارهاي دینامیكی با سرعت زیاد (فركانس بارگذاري باال) بر خاك وارد میشوند سبب
میشود تا تماس و برخورد دانهها با یكدیگر افزایش پیدا كرده و اتالف انرژي در محل
برخورد دانهها با یكدیگر افزایش یابد .همچنین با افزایش كرنش برشی تأثیر شكل موج بر
روي نسبت میرایی بیشتر نمایان میشود بهنحوي كه نمونههاي خاك تحت بارگذاري
مستطیلی بیشترین نسبت میرایی را از خود نشان میدهند .تحت بارگذاري سینوسی و مثلثی
نیز مقادیر نسبت میرایی نزدیك بههم است وبراي بارگذاري سینوسی كمی بیشتر است.
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مشاهده میشود بهنحوي كه در فركانسهاي پایین ،افزایش در فركانس باعث افزایش نسبتاً

 .2تأثیر شتاب ورودی
با توجه به شكلهاي  29تا  ،23با افزایش شتاب ورودي با توجه به افزایش كرنش
بیشتر كرنش برشی ،تأثیر افزایش شتاب ورودي روي افزایش نسبت میرایی بیشتر مشاهده
میشود .در هر دو شتاب ورودي (7/9gو  )7/3gمیزان تأثیر فركانس و شكل موج بارگذاري
بر نسبت میرایی مشابه هم بوده و تفاوت چشمگیري دیده نمیشود.
 .2نسبت میرایي میانگین
چنانكه در شكلهاي  29تا  23مشاهده میشود ،تغییرات نسبت میرایی در مقابل كرنش
برشی نامنظم و غیریكنواخت است و این امر باعث میشود تا نتوان مقایسه عددي دقیقی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.5.5

برشی ،نسبت میرایی افزایش مییابد .عالوه بر آن در فركانسهاي بیشتر با توجه به افزایش
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بین مقادیر نسبت میرایی در حالتهاي مختلف انجام داد .تغییرات نامنظم نسبت میرایی در
برابر كرنشبرشی با نتایج سایر محققان تطابق دارد [ .]44[ ،]49صابرماهانی و همكاران []49
با مشاهده روند غیریكنواخت نسبت میرایی در مقابل كرنش برشی براي مقایسۀ مقادیر
میرایی مدلهاي مختلف با یكدیگر پارامتري بهعنوان  Dmیا مقدار میانگین نسبت میرایی
معرفی كردند .پارامتر فوق از میانگینگیري مقادیر نسبت میرایی در هر یك از آزمایشها به
دست میآید .از این پارامتر در بررسیهاي پیشین بهوسیلۀ محققان مختلف []41[ ،]41[ ،]47
نیز استفاده شده است .شكل  24مقادیر نسبت میرایی میانگین ( )Dmدر برابر فركانس
(تمام شكل موجها و شتابهاي ورودي) ،با افزایش فركانس بارگذاري ،افزایش مییابد.
بهعنوان مثال ،تحت شتاب ورودي  7/9gو شكل موج مستطیلی ،نسبت میرایی میانگین از
فركانس  3به  1هرتز ،در حدود  24درصد و از فركانس  1به  0هرتز 27 ،درصد افزایش
مییابد ،مشابه این روند در سایر فركانس ها و هم چنین شكل موجها و شتابهاي اعمال
شده مشاهده میشود.
از طرف دیگر با مقایسه نسبت میرایی میانگین بین شكل موجهاي مختلف نیز میتوان
نتیجه گرفت كه شكل موج مستطیلی داراي مقادیر میرایی بیشتري نسبت به دو شكل موج
دیگر است ،بهنحوي كه مثال در فركانس  2هرتز و شتاب  ،7/9gنسبت میرایی میانگین تحت
شكل موج مستطیلی نسبت به شكل موج سینوسی و مثلثی بهترتیب  26و 40درصد بیشتر
است.
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بارگذاري را نشان میدهد .با توجه به شكل  ،24مقادیر نسبت میرایی میانگین در همه حاالت

همچنین با افزایش شتاب ورودي از 7/9gبه  ،7/3gبا توجه به افزایش كرنش برشی ،در
تمام فركانسها و شكل موجهاي اعمالی نسبت میرایی میانگین افزایش مییابد .بهعنوان مثال،
برابر  %0/91و در شتاب 7/3gبرابر  %1/6است كه افزایش  27درصدي را نشان میدهد.
همچنین تحت شكل موج مثلثی و فركانس  1هرتز ،مقدار نسبت میرایی میانگین در شتاب
 ،7/9gبرابر  %97و در شتاب 7/3gبرابر  %9201است كه  21درصد افزایش را نشان میدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.5.5

تحت شكل موج سینوسی و فركانس  1هرتز ،مقدار نسبت میرایی میانگین در شتاب ،7/9g
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] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.5.5

شکل .22تغییرات نسبت میرایي با كرنش برشي در فركانسهای مختلف بارگذاری تحت
بارگذاری سینوسي و شتاب ورودی الف و ب)  ،0/1gج و د) 0/2g
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شکل .21تغییرات نسبت میرایي با كرنش برشي در فركانسهای مختلف بارگذاری تحت
بارگذاری مستطیلي و شتاب ورودی الف و ب)  ،0/1gج و د) 0/2g
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نتیجهگیری
در این پژوهش ،تأثیر فركانس و شكل موج بارگذاري روي پارامترهاي دینامیكی خاك
ماسهاي خشك با استفاده از آزمایشهاي میز لرزه بررسی شد .این نتایج بهدست آمدند:

 مدول برشی با افزایش فركانس ،افزایش مییابد كه این افزایش در فركانسهاي باالتر
بیشتر مشاهده میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.5.5

شکل .22تغییرات میانگین نسبت میرایي( )Dmبا فركانس بارگذاری در شتاب ورودی الف) 0/1g
ب)0/2 g
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شکل .22تغییرات نسبت میرایي با كرنش برشي در فركانسهای مختلف بارگذاری تحت
بارگذاری مثلثي و شتاب ورودی الف و ب)  ،0/1gج و د) 0/2g
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 تغییرات مدول برشی بیشینه ( )Gmaxبهعنوان شاخصی از تغییرات مدول برشی ،نشان
میدهد كه این پارامتر در فركانس  1هرتز داراي بیشترین مقدار و در فركانس 7/1
هرتز داراي كمترین مقدار است.

 تغییرات  G/Gmaxدر برابر كرنش برشی نشان میدهد كه تحت شتاب ورودي ،7/9g
براي هر سه شكل موج ،مقادیر  G/Gmaxتقریبا در محدوده مرزهاي پیشنهاد شده
بهوسیلۀ سید و همكاران قرار میگیرند ،در حالی كه تحت شتاب ورودي  ،7/3gبه حد
باالیی منحنیهاي  Rollinsو همكاران نزدیكترند.

است ولی با افزایش سطوح كرنش ،افزایش در فركانس بارگذاري باعث افزایش نسبت
میرایی میشود.

 با توجه به تغییرات نامنظم ضریب میرایی در برابر كرنش برشی ،پارامتري بهنام ضریب
میرایی میانگین تعریف میشود .این پارامتر با افزایش فركانس بارگذاري و افزایش
شتاب ورودي ،افزایش مییابد.

 نمونههاي خاك بیشترین مدول برشی و نسبت میرایی را تحت بارگذاري مستطیلی از
خود نشان میدهند .بهنحوي كه در تمام فركانسها و شتابهاي ورودي آزمایش شده،
مقادیر  Gو  Dبراي شكل موج مستطیلی بیشتر از شكل موجهاي سینوسی و مثلثی
است.

 مقادیر مدول برشی و نسبت میرایی براي شكل موجهاي سینوسی و مثلثی بسیار بههم
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 تأثیر فركانس بارگذاري روي نسبت میرایی خاك در سطوح پایین كرنش ناچیز بوده

نزدیك بوده است ،با اینحال مقادیر آنها براي شكل موج سینوسی ،كمی بیشتر از
شكل موج مثلثی است.

مدول برشی كاهش و ضریب میرایی افزایش مییابد .در فركانسهاي باالتر ،تأثیر
افزایش شتاب ورودي روي افزایش ضریب میرایی بیشتر مشاهده میشود ،در حالیكه
تأثیر آن روي كاهش مدول برشی در همه فركانسها ملموس است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.5.5

 در همۀ موارد با افزایش دامنه شتاب ورودي ،كرنش برشی افزایش یافته و در نتیجه
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تقدیر و تشکر
 بدینترتیب از مسئولین.این تحقیق در مركز مدیریت بحران دانشگاه ارومیه انجام شد
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