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ارزیابی حساسیت پاسخ یک پل کابلی دارای جداساز لرزه ای تحت زلزله ی نزدیک به گسل
نسبت به تغییرات مصالح
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1دانشیار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،ایران
2دانشجوی دکتری مهندسی زلزله ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،ایران
خالصه :عوامل متعددی میتواند بر پاسخ سازهها تحت بارهای لرزهای مؤثر باشد .مشخصات مصالح مورد استفاده میتواند

نسبت به پارامترهای مورد نیاز در طرح سازهها متفاوت باشد .این تفاوت میتواند بر پاسخ سازهها مؤثر باشد .در این تحقیق

سعی شده است تا با استفاده از روشها تحلیل حساسیت اثر تغییر مشخصات مصالح بر پاسخ لرزهای یک پل کابلی معلق
مجهز به جداساز  RNCبررسی شود .یک پل کابلی با و بدون جداساز  RNCپس از مدلسازی اولیه تحت یک زلزلهی

سنفرنادو به صورت دینامیکی غیرخطی تحلیل شده است .سپس تأثیر متغیرهای تصادفی بر پاسخ این سازهها با استفاده از

روشهای حساسیت سنجی مونتکارلو و مرتبه اول مسمان دوم بررسی شده است .در نهایت دقت روش تحلیل FOSM

نسبت به روش مونتکارلو ارزیابی شده است .دو پارامتر برش پایه و بیشینه جابجایی عرشه به عنوان پاسخهای سازه در نظر

گرفته شده است .نتایج نشان میدهد در بین مشخصات مصالح مقاومت نهایی بتن ،تنش تسلیم آرماتور و مدول االستیسیته

کابلها بیشترین تأثیر را بر پاسخ لرزهای این سازهها دارد .همچنین میزان حساسیت این پارامترها در پل جداسازی شده
کمتر از پل بدون جداساز است.
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تحلیل حساسیت

متغیر تصادفی

زلزله حوزه نزدیک

است [ .]5جداسازهای تک پاندول اصطکاکی ،سه پاندول اصطکاکی،

پلها یکی از سازههای ضروری و مهم در سیستم حمل و نقل
هستند [ .]1امروزه سیستمهای سازهای مختلف و متنوعی از پلها

االستومری با هسته سربی و االستومری با میرایی باال مواردی هستند
که در جداسازی پلها دارای کاربردهای فراوانی هستند.

طراحی و اجرا میشوند .یکی از محبوبترین سیستمها برای احداث پل

تحقیقات در زمینه ارزیابی پاسخ لرزهای پلها همواره مورد عالقه

استفاده از سیستم پل کابلی معلق است [ .]2احداث پلها در مناطق

پژوهشگران در زمینهی مهندسی سازه قرار داشته است .تحقیقات

دارای خطر زلزله باید دارای مالحظات خاصی باشد [ .]3مشخصات

متعددی نیز در مورد تاثیر استفاده از جاذبهای انرژی بر پاسخ

مصالح ،میرایی ،انعطافپذیری ،اندازهی دهانهها و مواردی از این دست

پلها تحت بارهای متعددی وجود دارد [ .]6نتایج این تحقیقات

عواملی هستند که باید در هنگام تحلیل و طراحی این سازهها مورد

نشان داده است پاسخ پلهای بدون جاذب انرژی نسبت به سازههای

توجه خاصی قرار گیرند[ .]4کاستن اثرات ناشی از بار لرزهای یکی از

دارای جاذب متفاوت است و استفاده از آن میتواند پاسخ لرزهای

مهمترین روشها برای مقابله با این بارها است .امروزه ابزار متفاوتی

پلها را تا حد زیادی کاهش دهد .این کاهش پاسخ بخصوص در

برای کاستن این اثرات بر سازههای مختلف وجود دارد .استفاده

زلزلههای نزدیک به گسل میتواند آسیبهای وارده ناشی از بار لرزهای

از جاذبهای انرژی مانند جداسازها و میراگرها یکی ازاینروشها

را بهشدت کاهش دهد [ .]7میزان پاسخ سازهها ازجمله پلها به
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بارگذاری میتواند بر میزان پاسخ لرزهای سازهها تاثیر گذار باشد[.]8

شده دنبال شده است .در ادامه با بحث در مورد خصوصیات زلزله

تحلیل حساسیت تائید میکند که تغییرات پارامترهای مختلف تا چه

نزدیک به گسل و ویژگی جداساز  RNCدلیل در نظر گرفتن آنها به

میزان میتواند بر میزان پاسخها تأثیرگذار باشد[ .]9در زمینه ارزیابی

عنوان اهداف این تحقیق ذکر شده است.

حساسیت پارامترهای مختلف بر روی سازهها تحقیقات متعددی انجام

بار لرزهای نزدیک به گسل دارای ویژگیهای خاصی است .حداقل

شده است .مانگاالسو 1و همکاران ( )2018اثر پارامترهای عدم قطعیت

یک دامنه با پریود بلند در طیف پاسخ شتابنگاشت یک زلزلهی

را بر پاسخ لرزهای پلها با استفاده از رگرسیون لسو مورد ارزیابی

نزدیک به گسل در جهت عمود بر گسل وجود دارد [ .]15چندین

قرار دادند .نتایج تحقیق آنها نشان داده است تغییرات عدم قطعیت
موجود در یک پل میتواند تاثیرات قابل توجهی را بر پاسخ پلها
ایجاد کند[ .]10نیلسون 2و همکاران ( )2006اثرات فرضیات مختلف
ازجمله فرضیات مدلسازی را بر پاسخ لرزهای پلها در مناطق با
خطرات لرزهای مختلف بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد
که اثرات توزیع بارگذاری و میرایی تاثیرات زیادی را بر روی پاسخ
لرزهای پلها میگذارد[ .]11ساپنتازیس 3و همکاران ( )2017اثرات
میراگر  KDرا بر روی کاهش پاسخ لرزهای پلهای جداسازی شده
بررسی کردند .نتایج نشان داده است استفاده از این میراگرها در
کنار جداسازها میتواند کمک زیادی به کاهش پاسخ لرزهای نماید.
همچنین تغییرات خواص این میراگر بر میزان کاهش پاسخ لرزهای نیز
بررسی شده است[ .]12مائو 4و همکاران ( )2018خواص دینامیکی
پلهای معلق کابلی را بر اساس دادههای میدانی بررسی کردند .آنها
با در نظر گرفتن خواص حرارتی حساسیت پاسخ دینامیکی این پلها
را نسبت به تغییرات دما ارزیابی کردند[.]13
همانطور که در این تحقیقات بررسی شده است ،ارائه بازه
تغییرات پاسخ سازهها به خصوص پلها نسبت به تغییرات متغیرهای
تصادفی میتواند منجر به شناخت دو عامل مهم شود .اولین عامل این
است که تغییرات متغیرهای تصادفی تا چه میزان میتواند بر پاسخ
پلها تأثیرگذار باشد و دوم اینکه تغییرات در کدام پارامتر باعث ایجاد
حساسیت بیشتر بر پاسخ میشود[ .]14بر این مبنا در این تحقیق
سعی شده است تا با استفاده از روشهای تحلیل حساسیت ،تاثیر
متغیرهای تصادفی بر میزان پاسخ یک پل کابلی معلق دارای جداساز
لرزهای  RNCتحت یک رکورد زلزله نزدیک به گسل بررسی شود.
برای این منظور پل کابلی بیل امرسن به صورت غیرخطی مدلسازی
شده و سپس با استفاده از روشهای تحلیل حساسیت ،اهداف ذکر
Mangalathu
Nielson
Sapountzakis
Mao
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دامنه با پریود کوتاه در طیف پاسخ مربوط به شتابنگاشت در جهت
موازی گسل وجود دارد .یکی دیگر از مشخصات زلزلههای نزدیک به
گسل وجود پیکهای جابجایی ،سرعت و شتاب در رکوردهای مربوط
به زلزله است [ .]16این ویژگیها در زلزلهی نزدیک به گسل باعث
شده است تا آسیبپذیری پلها نسبت به زلزلههای نزدیک به گسل
بیشتر از زلزلههای دور از گسل باشد .حساسیت بیشتر پاسخ پلها
نسبت به دامنهی حرکتی پریودهای بلند زلزلههای نزدیک به گسل و
مشارکت مودهای مختلف در طی بارهای لرزهای باعث شده است تا
استفاده از جاذبهای لرزهای در پلها تبدیل به یک راهکار مناسب و
مفید برای کاهش پاسخ لرزهای شود [.]17
استفاده از جداسازها در ناحیهی اتصال عرشه به ستونها میتواند
ارتعاشات عرشه را تا حدود زیادی کنترل کند .در سی سال اخیر
استفاده از جداسازهای با خواص االستومتریک ،اصطکاکی ،لغزشی و
غلتکی در سازههای مختلف به خصوص در پلها گسترش زیادی یافته
است .جداسازهای  RNCیکی از جداسازهایی است که به خصوص
در پل مورد استفاده قرار گرفته است .اگرچه تحقیقاتی در زمینه
حساسیت سنجی پل های مختلف نسبت به متغیرهای تصادفی در
بارگذاری های مختلف ازجمله بارگذاری لرزه ای انجام شده است
اما تحقیقی بر روی پل های کابلی که حساسیت آن را نسبت به
متغیرهای تصادفی در بارگذاری لرزهای نشان دهد وجود ندارد.
بنابراین در این تحقیق سعی شده است تا با انتخاب پل بیل امرسن
هم حساسیت سنجی لرزهای بر روی یک پل کابلی انجام شود و هم
با اضافه کردن جداساز لرزهای تاثیر این جداساز بر حساسیت لرزهای
پاسخهای پل بررسی گردد .از آن جایی که ممکن است تغییراتی
در مشخصات مصالح اجرا شده نسبت به طرح وجود داشته باشد،
خصوصیات مکانیکی مصالح به عنوان عدم قطعیت در این تحقیق
انتخاب شده است و اثرات آنها بر روی پاسخ لرزهای پل مورد نظر
محاسبه و ارائه شده است.
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روش متغیر تصادفی بهصورت مجموعهای از مقادیر تعینی تعریف میشود.

-1-1جداساز RNC

جداساز  RNCیکی از جداسازهایی است که اخیرا ً برای کنترل

این مجموعهی دادههای ورودی مجموعهای از خروجی تعینی را نتیجه

سازهها پیشنهاد شده است .شکل شماتیکی از این جداساز در شکل

میدهند .درنهایت شکل احتماالتی خروجیها محاسبه و ارائه میشود .به

 1نشان داده شده است .مکانیسم عملکردی این جداساز بر اساس

علت دقت باال معموالً از روش  MCSبرای صحت سنجی سایر روشهای

حرکت غلتک است تا حداقل حرکت زیر سازه به باالی آن انتقال پیدا

احتماالتی استفاده میشود [ .]20 ,19استفاده از روش  MCSبسیار
زمانبر است .روشهای مختلفی برای ارزیابی حساسیت سازه نسبت به

کند .عملکرد این جداساز مانند اکثر جداسازها برای کنترل حرکت

پارامترهای موردنظر مهندسی وجود دارد .یکی ازاینروشها روش تحلیل

افقی طراحی شده است .پیکربندی منحصر به فرد از نوع نورد ،یک

مرتبهی اول ممان دوم ( )FOSMاست .در روش  FOSMتنها میانگین

مکانیزم بازتاب دهنده مبتنی بر جاذبه خطی ساخته شده و یک

و انحراف معیار ( ) SDمتغیرهای تصادفی بر اساس توزیع خود فرض
1

مکانیسم ترمز مکانیکی جذب انرژی (بافر) با کمک پدالهای پرپشتی

میشوند .و میانگین و  SDپاسخها اندازهگیری میشود .انحراف معیار این

است که پوششهای داخلی پالکهای باالتری و پایینتر را پوشش

روش میتواند معیاری برای حساسیت سنجی محسوب شد .مزیت اصلی

میدهد .میرایی در حرکت افقی در این جداساز از طریق یک سری

روش  FOSMاین است که باوجود سادهتر بودن روند تحلیل در آن نسبت

از میراگرهای هیسترتیک فلزی که در اطراف غلتک تعبیه شده است

به سایر روشها ،مشخصات احتماالتی پاسخهای سازه قابل حاصل شدن

ایجاد میشود .میراگرهای تسلیمی فلزی طوری انتخاب شده است که

هستند[.]19

طول کافی را برای حرکت انبساطی ایجاد میکند ،تنش متمرکز را در

درواقع این روش علیرغم سادگی دقت باالیی در تعیین میانگین

حالت خمشی کاهش میدهد و حرکات غلتک را دور از بدنه اصلی قرار

و انحراف معیار پاسخ سازه دارد .در این روش

میدهد طوری که آنها هرگز همدیگر را لمس نمیکنند .این جداساز

تابعی با متغیر تصادفی  Xدارای میانگین

به علت طراحی دقیق خود به هیچ عنوان در اثر حرکات و شتاب افقی،

x

است تقریب مرتبهی اول از )  g ( xبا استفاده از بست سری تیلر در

این نوع جداسازها در مرجع [ ]4موجود است.

نقطهی  x0بهصورت زیر محاسبه میشود (رابطه (.))1

همانطور که در عنوان شده است عوامل متعددی بر پاسخهای
مشخصات مصالح بر پاسخ یک پل معلق کابلی با و بدون جداساز

و واریانس  σ 2در نظر

گرفته میشود .با توجه به اینکه مشتقات )  g ( xنسبت به  xموجود

شتاب عمودیای را از خود تولید نمیکنند [ .]18جزئیات بیشتری از

لرزهای پلها تاثیر میگذارند .در این تحقیق سعی شده است تا تاثیر

µX

) Y = g(X

بهعنوان



dg
) Y ≈ g 0 + ( ) 0 ( X − x0
dx

()1

بررسی شود .در ادامه مشخصات مدل مربوطه و روشهای تحلیل

ممان مرتبهی اول و دوم ( Yیعنی میانگین و واریانس) میتوانند

بحث شده است .پل بیل امرسن نمونه عملی یک پل دارای جداساز

از رابطهی ( )1محاسبه شوند .که این تقریب روش  FOSMنامیده

 RNCاست به همین دلیل تحقیق حاضر با مدل کردن عددی پل

میشود .بهطور خاص اگر

بیل امرسن به ارزیابی حساسیت پاسخ لرزه ای پل کابلی دارای
جداساز  RNCپرداخته است.
-2روش تحلیل
روشهای مختلفی برای ارزیابی حساسیت سازه نسبت به
پارامترهای موردنظر مهندسی وجود دارد .سه روش :مونتکارلو

 FOSMاست) میانگین و واریانس از طریق روابط ( )2محاسبه
میشوند:
)(2
)(3

( ،)MCSدیاگرام تورنادو و  FOSMپرکاربرد ترین این روشها در
ارزیابی حساسیت سازهها هستند MCS .یکی از روشهای عمیق در
مسائل مربوط به تحلیل عدم قطعیت و تحلیل احتماالتی است .در این

x0 = µ x

(اینیک انتخاب معمول در روش

 ) µY = g ( µ X
dg 2 2
2
 σ Y ≈ ( )0 σ X
dx

این تقریب روش مقدار میانگین  FOSMنامیده میشود .که
میتوان با استفاده از آن مقدار میانگین و واریانس (و انحراف معیار) را
Standard Deviation
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شکل  .1جزئیات جداساز لرزهای ]18[ RNC
لرزهای [ RNC
جزئیات جداساز
شکل 1
Fig. 1.]18Details
of RNC
seismic
isolator

پاسخ را تخمین زد .توضیحات کاملی در مورد چگونگی انجام تحلیل

فقط پل مدلسازی شده است .در حالت بدون جداساز دو انتهای پل

حساسیت به روش  FOSMدر مرجع [ ]21موجود است .روش

در راستای حرکت افقی آزاد هستند اما در حالتی که جداساز لرزهای

مونتکارلو علیرغم زمانبر بودن یکی از روشهای مطمئن با دقت باال

در آن مدل شده است جابجایی افقی مقید به جابجایی افقی جداساز

در مبانی عدم قطعیت ،تحلیلهای احتماالتی و تحلیلهای حساسیت

 RNCشده است .مشخصات کامل این پل در تحقیق اسماعیل 1و

بشمار میرود .اکثر روشهای موجود در این زمینهها با استفاده از
روش مونتکارلو سنجیده میشوند و دقت آنها با استفاده ازاینروش
تخمین زده میشود .از اینرو این روش به عنوان مبنا برای ارزیابی
پاسخها و تخمین دقت روش  FOSMاستفاده شده است.

همکاران ( )2013با جزئیات کامل ارائه شده است .بر اساس این
مرجع و همانطور که در شکل  2نشان داده شده است ،این پل از
سه دهانه تشکیل شده است .دهانه ابتدایی دارای  142.7متر ،دهانه
دوم دارای  350.6متر و دهانه سوم نیز دارای  142.7متر است .عرض
پل دارای  29متر طول است که توسط کابلها به چهار ستون متصل

-3مدل اجزاء محدود
برای انتخاب مدل سازهای و انجام تحلیل و رسیدن به اهداف
تحقیق از پل کابلی بیل امرسن در میسوری آمریکا استفاده شده
است .جزئیات سازهای و معماری این پل در شکل  2نشان داده شده
است .جزئیات بیشتر این پل در مرجع [ ]4بیان شده است و در
این تحقیق از مدل ارائه شده در این مرجع استفاده شده است .این
پل توسط هشت جداساز لرزهای از نوع  RNCدر طول پل مجهز

میشود .برای مدلسازی این پل جمعاً  1125المان تیر 128 ،المان
کابل 3200 ،گره و  418لینک صلب مدل شده است .همچنین ارتفاع
ستونها برابر با  108متر در نظر گرفته شده است .مساحت کابلها
بین  28.5تا  76سانتیمترمربع لحاظ شده است.
برای مدلسازی المانها هر المان به چندین المان کوچکتر
تقسیم شده است .درواقع با تعبیه گرههایی بین المانهای سازهای
سعی شده است تا دقت مدل افزایش داده شود .همچنین در هر گره

شده است .موقعیت قرارگیری این جداسازها در شکل  2نشان داده

جرم مربوط به آن المان محاسبه و به آن گره اختصاص داده شده

شده است .یک مدل اجزای محدودی سه بعدی از این پل کابلی

است .برای مدلسازی المانهای عرشه ،شاهتیر و ستون این پل کابلی

در نرمافزار  Openseesمدلسازی شده است .پس از مدلسازی

از پالستیسیته گسترده استفاده شده است .دستور Section Fiber

اولیه تحلیلهای مونتکارلو و  FOSMبا استفاده از نرمافزار RT

برای مدلسازی ستونها در نرمافزار  Openseesبکار گرفته شده

انجام شده است .پل در دو حالت مدلسازی شده است .در حالت

است .در این دستور برای ساخت مقطع بتن آرمه از  patch quadو

اول یک جداساز لرزهای از نوع  RNCدر بین ستون و عرشه قرار

برای مدلسازی آرماتورها از  layer straightاستفاده شده است .برای

داده شده است و در حالت دوم بدون در نظر گرفتن این جداساز

1
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شکل  .2مشخصات پل بیل امرسن []18
شکل  2مشخصات پل بیل امرسن []18
Fig. 2. Detaile of bill Emerson Bridge
جداسازRNC
طراحیجداساز
پارامترهایطراحی
مشخصاتپارامترهای
مشخصات
جدول
RNC
جدول1 .1
Table 1. Specifications of RNC isolator Design Parameters

حرکت
قائم

مقدار

پارامتر

172252093

مدول فشاری

مدول االستیک

1350000

شعاع چرخش

0.0753

0.0004018

ممان اینرسی

سختی اولیه کششی

حرکت افقی

58417364

مساحت برشی

ممان اینرسی جداساز

0.0008654

بار بحرانی کمانش فشاری

608325

جابجایی تسلیم

0.0035

5422091

جابجایی نهایی افقی

نیوتن

0.61

سختی ثانویه

متر
نیوتن

12572648

نیوتن بر متر

1082152

نیوتن ثانیه بر متر

3232464
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نیوتن

متر

667000

میرایی در المان االستومتریک

مترمربع
m4

0.00698

بار تسلیم االستومتریک

میرایی بحرانی

نیوتن بر متر

متر

44004

سختی اولیه

متر

رادیان

0.15166

جابجایی بحرانی فشاری

نیوتن بر مترمربع
m4

87083578

سختی ثانویه کششی

بار کمانش اویلر

نیوتن بر مترمربع

نیوتن بر متر

682504

مدول چرخشی

واحد

نیوتن بر متر

نیوتن ثانیه بر متر
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مدلسازی المانها از دستور  forceBeamColumnدر کتابخانه

اویلر ،بار بحرانی کمانش و جابجایی بحرانی در فشار محاسبه شده

نرمافزار  Openseesاستفاده شده است .این المان دارای خواص

و در مدلسازی از آن استفاده شده است .این پارامترهای بر اساس

غیرخطی است که میتواند به خوبی و بر مبنای پالستیسیته گسترده

روابط موجود در مرجع [ ]4محاسبه شده و خالصه آن در جدول 1

رفتار المانهای تیر و ستون را مدلسازی کند .برای مدلسازی کابلها
از دستور  element trussدر نرمافزار  Openseesاستفاده شده
است .این المان با در نظر گرفتن خواص محوری برای اعضا میتواند
رفتار کابل را به خوبی مدلسازی کند .المانهای تیر عرشه و تیر در
جهت موازی پل با استفاده از دستور  rigidLink beamبه هم مقید
شدهاند .المان  rigidLink beamیک المان صلب است که تمامی
درجات مقید شده را از یک گره به گره دیگر انتقال میدهد .برای
مدلسازی جداساز لرزهای از المان  ElastomericXاستفاده شده
است .پارامترهای موجود در مدلسازی المان جداساز  RNCمطابق
با مرجع [ ]4محاسبه شده و در نرمافزار برای المان ElastomericX
اختصاص داده شده است .مصالح  ElastomericXتوسط مانیش
کومار در دانشگاه بوفالو به کتابخانهی مصالح نرمافزار Opensees
اضافه شده است .مدل رفتاری جداساز  RNCبر اساس المان
 ElastomericXتعریف شده است .منحنی رفتاری این المان از سه
بخش تشکیل شده است .بخش اول مربوط به حالت االستیک اولیه با
سختی اولیه است .بخش دوم مربوط به فاز غیرخطی است که در آن
با سختی کمتر از سختی االستیک ،با نیروی کمتر جابجایی افزایش
مییابد .در فاز سوم در یک جابجایی بسیار کم نیرو بهشدت افزایش
مییابد .مدل رفتاری مربوط به این المان در مرجع [ ]4با جزئیات

نشان داده شده است .این پارامترها در غالب المان ElastomericX
در نرم افزار  Openseesمدلسازی شده است .برای ارزیابی صحت
نتایج مدلسازی این جداساز ،منحنی نیرو تغییر مکان این جداساز
در بار لرزهای زلزله سنفرنادو با منحنی ارائه شده در تحلیل عددی
مرجع [ ]4در شکل  5در بخش  1-3ارائه شده است .با توجه به
توضیحات داده شده ،مدل اجزای محدودی مطابق شکل  3در دو
حالت با جداساز و بدون جداساز در نرمافزار  Openseesمدلسازی
و آماده تحلیل شده است .درواقع شکل  3مدل عددی تحقیق حاضر
در محیط نرم افزار  Openseesاست که برای درک بهتر خواننده به
نمایش گذاشته شده است.
 -3-1متغیرهای تصادفی
همانطور که پیش از این بیان شده است هدف از این تحقیق
ارزیابی تاثیر متغیرهای تصادفی بر پاسخ لرزهای پل موردنظر تحقیق
تحت زلزلهی نزدیک به گسل است .برای این منظور عدم قطعیتهای
مربوط به مصالح به عنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفته شده
است .مشخصات مربوط به مصالح دسته بندی شده و سپس با
استفاده از روشهای تحلیل حساسیت مونتکارلو و  FOSMتاثیر
آنها بر میزان پاسخ این پل در دو حالت با جداساز و بدون آن

ارائه شده است.
در مدلسازی جداساز لرزهای مطابق با مرجع [ ]4فشار محوری
برابر با  4.3e+06نیوتن بر مترمربع استفاده شده است .مدول برشی
الستیک برابر با  4.5e+5نیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شده است.
سختی کمانشی الستیک جداساز نیز برابر با  2000 e+6لحاظ شده
است .ضخامت صفحات فوالدی موجود در جداساز برابر با  3میلیمتر،
ضخامت الستیکها برابر با  7میلیمتر تعداد صفحات الستیکی برابر با
 20قطر داخلی غلتک برابر با  19میلیمتر ،قطر خارجی برابر با 296
سانتیمتر و شاخص آسیب نیز برابر با  0.5لحاظ شده است .با استفاده
از این مشخصات پارامترهای مدول فشاری ،مدول االستیک ،ممان
اینرسی ،شعاع چرخش ،سختی اولیه کششی ،سختی ثانویه کششی،
مدول چرخشی ،مساحت برشی  ،ممان اینرسی جداساز ،بار کمانش
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شکل  .3پل مدلسازی شده در نرمافزار Opensees
Fig. 3. Bridge modeled on the Opensees software
شکل  3پل مدلسازی شده در نرمافزار Opensees
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]18
سانفرنادو [
[]18
زلزلهسانفرنادو
رکوردزلزله
مشخصاترکورد
جدول2.2مشخصات
جدول

Table 2. San Francisco earthquake record specifications

نام

سال

ایستگاه

بزرگا

فاصله از گسل

)PGA (g

سنفرنادو

1971

سد پاکوما

6.1

1.8

1.23

PGV
)(m/s
114.7

)PGD (cm
36.1

زمان ()s
45

40

30

35

25

15

20

10

5

0

1.5
1
0.5

شتاب ()g

0
-0.5
-1
-1.5

شکل  .4رکورد زلزله سنفرنادو
رکورد زلزله
 recordشکل 4
سنفرنادو Fig. 4.
Sanfernado
earthquake

ارزیابی شده است .تمامی متغیرهای تصادفی به صورت یک منحنی

حساسیت که به منظور تاثیر متغیرهای تصادفی بر پاسخ لرزهای پل

تابع توزیع خود تعریف شدهاند که در ادامه مشخصات توزیع آن ها

موردنظر انجام شده است ،هنگامیکه یک پارامتر به عنوان متغیرهای

ارائه شده است .مقاومت نهایی بتن ،مقاومت تسلیم آرماتورها ،مدول

تصادفی در نظر گرفته میشود سایر پارامترها در مقدار میانگین

االستیسیته آرماتور ،مدول االستیسیته کابلها و تنش تسلیم کابل به

خود قرار دارند .به عنوان مثال هنگامیکه با استفاده از تحلیلهای

عنوان عدم قطعیتهای موردنظر این پل در قالب متغیرهای تصادفی

مونتکارلو و  FOSMتاثیر تنش تسلیم آرماتور بر تغییرات پاسخ

در تحلیلهای حساسیت لحاظ شدهاند .برای مقاومت نهایی بتن از

سازه بررسی میشود سایر متغیرها در مقدار میانگین خود قرار دارند

یک توزیع نرمال با میانگین  2.8 e+6نیوتن بر مترمربع و ضریب

درحالیکه تنش تسلیم آرماتور به صورت یک تابع توزیع الگنرمال

تغییرات ( %10انحراف معیار  )2.8 e+5استفاده شده است .برای تنش

با مقدار میانگین نیوتن بر مترمربع و ضریب تغییرات ( %10انحراف

تسلیم آرماتور نیز از یک توزیع الگنرمال با میانگین  2.4 e+7نیوتن

معیار  )2.8 e+5اعمال خواهد شد .این روند برای سایر متغیرها نیز

بر مترمربع و ضریب تغییرات ( %10انحراف معیار  )2.4 e+6استفاده

صادق است.

شده است .برای مدول االستیسیته آرماتورها از یک توزیع الگنرمال با

برای بار لرزهای از یک رکورد زلزله حوزه نزدیک استفاده شده

معیار100000e5

است .رکورد زلزلهی سن فرنادو با مشخصات جدول  2و شکل 4

) استفاده شده است .تنش تسلیم کابلها با یک توزیع الگنرمال با

برای انجام تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی در نظر گرفته شده

مقدار میانگین  1.8 e+7و ضریب تغییرات ( %5انحراف معیار )9 e+5

است .پلها تحت رکورد این زلزله به صورت غیرخطی تحلیل و پاسخ

لحاظ شدهاند .مدول االستیسیته کابلها نیز با یک توزیع الگنرمال با

آنها در قال بیشینه جابجایی افقی عرشه و بیشینه برش پایه ارزیابی

( %5انحراف معیار1e10

و بررسی شده است .در ادامه نتایج حاصل از تحلیلهای انجام شده

) تعریف شده است .ذکر این نکته ضروری است که در تحلیلهای

در این تحقیق ارائه شده است .درواقع هدف از این تحقیق ارزیابی

میانگین  200000e6و ضریب تغییرات ( %5انحراف

مقدار میانگین  200000e6و ضریب تغییرات
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پاسخ لرزهای پل بیل امرسن نیست ،چرا که در تحقیقات مختلفی
پاسخ لرزه ای این پل و تاثیر استفاده از جداساز لرزهای بررسی شده
است .همانطور که در مقدمه تحقیق ذکر شده است ،هدف اصلی این
تحقیق بررسی حساسیت پاسخ لرزهای نسبت به متغیرهای تصادفی
است ،بنابراین و با توجه به حجم باالی مدل عددی و زمان تحلیل
بسیار زیاد و انجام تحلیل مونت کارلو که به خودی خود بسیار زمان
بر است از یک تک رکورد زلزله حوزه نزدیک برای ارزیابی حساسیت
پاسخ لرزه ای استفاده شده است.
-4بررسی نتایج
-4-1بررسی پاسخ سازه تحت بار لرزهای
در گام نخست تحلیل ابتدا پاسخ پل تحت زلزلهی سنفرنادو در دو
حالت با جداساز و بدو جداساز بررسی شده است .پل کابلی موردنظر

عددیدراسماعیل
حاضر و مدل
سنفرنادو
تحت زلزله
منحنیجداساز RNC
هیسترزیس
شکل  5منحنی
سنفرنادو
تحقیقزلزله
RNCدرتحت
جداساز
هیسترزیس
شکل .5

این تحقیق تحت زلزلهی سنفرنادو به صورت غیرخطی تحلیل شده
و برش پایه و جابجایی عرشه به عنوان پاسخهای موردنظر تحلیل
انتخاب شدهاند .در ابتدا منحنی هیسترزیس یکی از جداسازهای
موردنظر تحقیق تحت این بار لرزهای بررسی شده است .در شکل 5
منحنی نیرو تغییر مکان در جداساز لرزهای  RNCنشان داده شده
است .برای ارزیابی صحت مدلسازی و ارائه اعتبار سنجی ،این منحنی
با منحنی نیرو تغییر مکان در تحلیل عددی مرجع [ ]4مقایسه شده
است .از آن جایی که کلیه مشخصات مربوط به این تحقیق بر مبنای
این مرجع لحاظ شده است ،نتایج مدلسازی عددی این تحقیق نشان
میدهد منحنیهای نیرو تغییر مکان در جداساز ها همگرائی مناسبی
با هم دارند .حداکثر خطا در این منحنی هیسترزیس برابر با

%8.9

محاسبه شده است .بر اساس این شکل منحنی هیسترزیس نشان
میدهد روند مدلسازی این جداساز توانسته است معیارهای رفتاری
جداساز  RNCرا مطابق مرجع [ ]4به خوبی مدل کند.
در شکل  6منحنی تاریخچه زمانی عرشه پل کابلی در حالت با و
بدون جداساز نشان داده شده است .بررسی پاسخ پلهای جداسازی

تحقیق حاضر و مدل عددی اسماعیل
Fig. 5. RNC Isolation Hysteresis Curve under Sanfernado
Earthquake in the Present Research and the Ismail
Numerical Model

عرشه در پل دارای جداساز لرزهای  %34کمتر از بیشینه جابجایی
عرشه در پل بدون جداساز لرزهای بوده است.
اضافه شدن جداساز لرزهای به پل عالوه بر ایجاد ظرفیت جذب
انرژی (که در شکل  5نشان داده شده است) باعث میشود پریود سازه
افزایش یابد .این افزایش پریود باعث میشود رفتار لرزهای پل دارای
جداساز متفاوت از پل بدون جداساز باشد .حساسیت پاسخ سازه در
تاریخچه زمانی جابجایی عرشه نسبت به یک شتابنگاشت ثابت گویای
این نکته است .چراکه در پل بدون جداساز بیشینه جابجایی در پیک
اول زلزله ایجاد شده است و در دو پیک بعدی مقدار جابجایی کمتر
از پیک اول است .مقایسهی منحنیهای سرعت و جابجایی رکورد
زلزله سنفرنادو (شکل  )7نشان میدهد که درست در لحظهای که پل
بدون جداساز بیشترین جابجایی را داشته است سرعت رکورد زلزله
سنفرنادو بیشترین مقدار بوده است .به عبارت دیگر پل بدون جداساز

شده و بدون جداساز نشان میدهد که رفتار دو سازه کام ً
ال متفاوت از

در محدودهی حساس به سرعت قرار داشته است و در لحظهی که

هم است .بیشترین جابجایی عرشه در پل بدون جداساز لرزهای برابر

سرعت برابر با  PGVاست پاسخ سازه بیشترین مقدار است .بررسی

با  49سانتیمتر در جهت منفی محاسبه شده است درحالیکه بیشینه

بیشترین پاسخ پل دارای جداساز لرزهای نشان میدهد که درست در

جابجایی عرشه در پل دارای جداساز  RNCبرابر با  31سانتیمتر در

لحظهای که جابجایی عرشه بیشینه است جابجایی در رکورد زلزله

جهت مثبت محاسبه شده است .نتایج نشان میدهد بیشینه جابجایی

سنفرنادو برابر با  PGDاست .درواقع اضافه شدن جداساز باعث
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شکل  .7منحنیهای سرعت و جابجایی
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 RNCو بدون جداساز لرزهای تحت زلزله سنفرنادو
Fig. 7. Sanfernado earthquake record velocity and
Fig. 6 Horizontal displacement time history curve in bridge
displacement curves
with RNC isolator and without seismic isolator under
Sanfernado earthquake
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Fig. 8. base shear time history curve in two bridges with and without RNC isolator

شده است سازه از محدوده حساس به سرعت به محدوده حساس به

آسیب ناشی از بار لرزهای خواهد شد .این کاهش برش پایه در سازهی

جابجایی منتقل شود و بیشینه پاسخ در آن در لحظهی رخ دهد که

دارای جداساز لرزهای برابر با  %59بوده است .همچنین زمانی که پل

جابجایی رکورد برابر با  PGDاست.

دارای جداساز و بدون جداساز بیشترین برش پایه را تجربه میکنند

در ادامه منحنیهای برش پایه دو سازه بررسی شده است تا تاثیر
جداساز  RNCبر برش پایه نیز ارزیابی شود .در شکل  8منحنیهای
تاریخچه زمانی برش پایه در پل جداسازی شده و بدون جداساز تحت
زلزله سنفرنادو نشان داده شده است .نتایج حاصل از تحلیل نشان

در همان لرزهای است که بیشترین جابجایی عرشه در سازه ایجاد
میشود.
-4-2تحلیل حساسیت به روش مونتکارلو

میدهد در سازه دارای جداساز  RNCبرش پایه وارد بر سازه به

پس از بررسیهای اولیه دو پل موردنظر این تحقیق تحت

مراتب کمتر از سازهی بدون جداساز لرزهای است .کاهش برش پایه

تحلیلهای مونتکارلو و  FOSMقرار گرفتهاند تا میزان تاثیر

در یک سازه دو مفهوم را می رساند ،مفهوم اول این است که ظرفیت

متغیرهای تصادفی عنوان شده در بخش  1-3بر بیشینه برش پایه

سازه در برابر بار لرزهای کمتر است و مفهوم دوم این است که با اضافه

و تغییر مکان عرشه بررسی شود .در شکل  9نتایج حاصل از تحلیل

شدن جداساز لرزهای و افزایش پریود رفتار سازه نرمتر شده و برش

مونتکارلو نشان برای بیشینه جابجایی عرشه پل با و بدون جداساز

وارده بر آن کاهش می یابد که این کاهش برش پایه باعث کاهش

لرزهای نشان داده شده است .نتایج تحلیل مونتکارلو به صورت
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Fig. 9 Monte Carlo sensitivity analysis results for maximum horizontal deck displacement
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Table 3. summarizes the results of Monte Carlo analysis for maximum deck displacement sensitivity
مقاومت بتن

مدول
االستیسیته کابل

تنش تسلیم
کابل

تنش تسلیم
آرماتور

0.306

0.306

0.306

0.306

مدول
االستیسیته
آرماتور
0.306

0.033

0.024

0.017

0.028

0.018

میانگین

0.108

0.081

0.058

0.091

0.059

نوسان

0.488

0.488

0.488

0.488

0.488

ضریب حساسیت

0.115

0.057

0.029

0.097

0.053

میانگین

0.236

0.117

0.060

0.199

0.109

نوسان

ضریب حساسیت

با جداساز RNC

بدون جداساز

منحنیهای تجمعی احتمال ( )CDFبرای مقادیر مختلف جابجایی

شده است .درواقع برای بررسی تاثیر هر متغیر تصادفی بر پاسخ

عرشه ارائه شده است .این منحنی نشان میدهد به ازای یک مقدار

لرزهای سازه یک تحلیل مجزا در غالب روش تحلیل مونت کارلو انجام

مشخص از تغییر مکان چه مقدار احتمال دارد تا در اثر این زلزله

شده است .در هر تحلیل پارامتر موردنظر با توزیع خود در تحلیل در

بیشینه جابجایی عرشه از این مقدار کمتر شود .این منحنی نشان

نظر گرفته شده است و سایر پارامترها در مقدار میانگین خود لحاظ

میدهد که در صورتی که یک پارامتر با توزیع احتمالی خود در نظر

شدهاند .برای انجام تحلیل حساسیت برای هر متغیر ،سایر متغیرهای

گرفته شود چه مقدار بر پاسخ سازهها تاثیر میگذارد .برای ارزیابی

دارای مقدار (تعینی) میانگین توزیع خود هستند .پهنای منحنی

تاثیر هریک از پارامترها بر پاسخ سازه یک تحلیل مونتکارلو انجام

 CDFمیتواند یک معیار برای حساسیت سنجی در نظر گرفته شود.
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Fig. 10. Monte Carlo sensitivity analysis results for maximum base shear

هرچقدر منحنی  CDFپهنتر باشد نشان میدهد پراکندگی پاسخها

برای ارزیابی بهتر میزان حساسیت پارامترهای مختلف از مفهوم

بیشتر است و پارامتر مربوطه توانسته است پراکندگی بیشتری را در

نوسان 1استفاده شده است .تغییرات پاسخ سازه در اثر تغییرات ورودی

پاسخها ایجاد کند .شکل -9الف منحنیهای  CDFرا برای بیشینه

یا متغیرهای تصادفی یا عدم قطعیتها با عنوان نوسانات تعریف

جابجایی پل برای حالت بدون جداساز نشان میدهد .بررسی این

میشود .اندازهی نوسان نشان میدهد که تأثیر متغیر تصادفی بر پاسخ

شکل نشان میدهد که دو پارامتر تنش تسلیم آرماتور و مقاومت

سازهها چه مقداری است .در این تحقیق اندازه نوسان پاسخها به

نهایی بتن بیشترین پراکندگی را برای بیشینه جابجایی عرشه ایجاد

صورت فاصلهی بین میانگین بعالوه ی انحراف معیار تا میانگین منهای

کرده است که نشان میدهد این دو پارامتر بیشترین حساسیت را

انحراف معیار (دو برابر انحراف معیار پاسخها) در نظر گرفته شده است.

برای جابجایی بیشینه عرشه ایجاد کردهاند .شکل -9ب نتایج تحلیل

یکی دیگر از معیارهای ارزیابی حساسیت ضریب حساسیت است .در

حساسیت سنجی به روش مونت کارلو را به صورت منحنیهای CDF

این تحقیق نسبت نوسان به میانگین به عنوان ضریب حساسیت

برای بیشینه جابجایی پل برای حالت با جداساز  RNCنشان میدهد.

تعریف شده است .در جدول  3خالصهی نتایج تحلیل مونتکارلو

در این شکل برخالف شکل -9الف مقاومت نهایی بتن بیشترین پهنا

برای بیشینه جابجایی عرشه به صورت سه پارامتر میانگین ،نوسان

را دارد که نشان میدهد تغییرات مقاومت نهایی بتن تاثیر بیشتری را

و ضریب حساسیت نشان داده شده است .نتایج تحلیل حساسیت به

بر بیشینه جابجایی عرشه ایجاد کرده است.

swing
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Table 4. Summary of the results of Monte Carlo analysis for maximum shear sensitivity
مقاومت بتن

تنش تسلیم کابل

تنش تسلیم
آرماتور
1.54E+09

مدول االستیسیته
آرماتور
1.54E+09

1.54E+09

مدول االستیسیته
کابل
1.54E+09

1.54E+09

5.31E+07

نوسان

1.51E+08

7.29E+07

6.92E+07

1.12E+08

0.097

0.047

0.044

0.072

0.034

3.76E+09

3.76E+09

3.76E+09

3.76E+09

3.76E+09

7.438E+9

4.6E+9

2.79E+9

6.41e+9

4.019e+9

میانگین

0.197

0.122

0.074

0.171

0.106

ضریب
حساسیت

میانگین
ضریب
حساسیت
نوسان

با جداساز

بدون جداساز

روش مونتکارلو نشان میدهد که ضریب حساسیت در سازه بدون

از تاثیر این متغیرها بر بیشینه جابجایی عرشه است .همچنین همانند

جداساز لرزهای بیشتر از پل دارای جداساز است .هرچه این ضریب

بیشینه جابجایی عرشه ضریب حساسیت در سازه بدون جداساز بیشتر

بزرگتر باشد نشان میدهد که حساسیت سازه نسبت به آن متغیر

از مقدار مشابه در پل جداسازی شده است .مقاومت نهایی بتن بیشترین

بیشتر است .بنابراین نتایج تحلیل نشان میدهد که وجود جداساز در

تاثیر را در بیشترین برش پایه پلها تحت بار لرزهای دارد .در پل بدون

پل عالوه بر اینکه پاسخ سازه را کاهش میدهد حساسیت پاسخ را

جداساز  RNCمدول االستیسیته آرماتور کمترین تاثیر را بر تغییرات

نسبت به متغیرهای تصادفی را نیز کاهش میدهد .پارامترهایی مانند

بیشینه برش پایه دارد درحالیکه در پل بدون جداساز تنش تسلیم

مدول االستیسیته آرماتور و تنش تسلیم کابل کمترین تاثیر را بر

کابل کمترین تاثیر را بر بیشینه برش پایه از خود نشان میدهد .پس

تغییرات جابجایی عرشه دارند .با این حال مدول االستیسیته کابل

از مقاومت نهایی بتن تنش تسلیم آرماتور بیشترین تاثیر را بر تغییرات

به علت تأثیری که بر پریود سازه نیز دارد اثر بیشتری را بر تغییرات

برش پایه در هر دو پل دارای جداساز و بدون جداساز دارد.

بیشینه جابجایی عرشه پلها میگذارد .همچنین بر اساس جدول 3
بیشترین ضریب حساسیت در پل دارای جداساز تقریباً نصف مقدار

 4-3تحلیل حساسیت به روش FOSM
روش تحلیل مونتکارلو یک روش بسیار زمانبر با تعداد

مشابه در سازهی بدون جداساز است.
در ادامه تاثیر متغیرهای تصادفی موردنظر تحقیق بر بیشینه

تحلیلهای بسیار باال اما با دقت بسیار زیاد است .اما روش تحلیل

برش پایه پلهای موردنظر تحقیق بررسی شده است .شکل  10نتایج

حساسیت  FOSMیک روش سریع برای رسیدن به انحراف معیار

حاصل از تحلیل حساسیت به روش مونت کارلو به صورت منحنیهای

پاسخها با توجه به نوع تابع توزیع متغیرهای تصادفی است .با این حال

 CDFمربوط به بیشینه برش پایه را برای متغیرهای مورد نظر این

این روش نسبت به روش مونت کارلو دارای خطا نیز هست که در این

تحقیق نشان میدهد .بر اساس این شکل و مقایسه آن با شکل 9

تحقیق به میزان این خطا نیز پرداخته شده است .در این تحقیق نتایج

میتوان نتیجه گرفت دامنه تغییرات منحنی  CDFبرای برش پایه

حاصل از روش تحلیل حساسیت  FOSMبا روش مونتکارلو مقایسه

کمتر از بیشینه جابجایی عرشه است .خالصه نتایج حاصل از تحلیل

شده است .نتایج تحلیل حساسیت  FOSMبه صورت مقدار نوسانات

مونتکارلو در غالب نوسان ،میانگین و ضریب حساسیت در جدول 4

(دو برابر انحراف معیار) محاسبه و ارائه شده است .همچنین ضریب

نشان داده شده است .بر اساس جدول  4و شکل  10میتوان نتیجه

حساسیت با این روش محاسبه و در نهایت میزان خطای تحلیل

گرفت که تاثیر متغیرهای تصادفی بر تغییرات بیشینه برش پایه کمتر

 FOSMنسبت به تحلیل مونتکارلو سنجیده شده است .خالصه
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عرشهعرشه
جابجایی
بیشینه
حساسیت
تحلیل
نتایج
جدول .5
جابجایی
برایبیشینه
FOSMبرای
روشFOSM
به روش
اسیت به
تحلیل حس
نتایج
جدول 5
Table 5. FOSM method sensitivity analysis results for maximum deck displacement
مقاومت بتن

مدول
االستیسیته
کابل
0.306

0.306

0.035

0.028

0.0168

0.032

0.114

0.094

0.055

0.104

0.06

6.028

16.0

-5.59

14.24

4.42

0.488

0.488

0.488

0.488

0.488

0.105

0.060

0.025

0.107

0.055

0.216

0.124

0.052

0.220

0.113

-8.637

5.891

-13.468

10.23

3.736

0.306

تنش تسلیم
کابل

تنش تسلیم
آرماتور
0.306

مدول
االستیسیته
آرماتور
0.306
0.018

میانگین
ضریب حساسیت
میانگین
نوسان

ضریب حساسیت
خطا

با جداساز
RNC

نوسان
خطا

بدون جداساز

پایهبرش پایه
بیشینه
 FOSMبرای
روشروش
حساسیت به
تحلیل
بیشینه برش
 FOSMبرای
حساسیت به
نتایجتحلیل
جدول .66نتایج
جدول
Table 6. FOSM Sensitivity Analysis Results for Maximum Base shear
مدول
االستیسیته
آرماتور
1540000000

مقاومت بتن

مدول
االستیسیته کابل

تنش تسلیم کابل

تنش تسلیم
آرماتور

1540000000

1540000000

1540000000

1540000000

130874011

54888864.95 131503841.1 77168687.44 69900066.41

0.084

0.045

0.050

0.085

0.035

1.33E+01

4.12E+00

-1.16E+01

-1.79E+01

-3.39E+00

3760000000

3760000000

3760000000

3760000000

3760000000

381910932.8 681265401.6 259759239.4 481736530.8 813848032.3
0.216

0.128

0.069

0.181

0.101

-9.41

-4.33

7.149

-6.23

4.976

میانگین
نوسان

با جداساز
RNC

ضریب
حساسیت
خطا

میانگین
نوسان

ضریب
حساسیت

بدون
جداساز

خطا

نتایج تحلیل حساسیت به روش  FOSMدر جدول  5و  6نشان داده

حداکثر خطای تحلیل حساسیت به روش  FOSMنسبت به روش

شده است .نتایج این تحلیل نشان میدهد همانند تحلیل مونتکارلو

مونتکارلو در این تحقیق مربوط به تغییرات تنش تسلیم آرماتور بر

تغییرات مقاومت نهایی بتن بیشترین تاثیر را بر مقادیر پاسخ پلهای

برش پایه پل با جداساز  RNCاست.

جداسازی شده و بدون جداساز میگذارد .بیشترین خطای تحلیل
 FOSMدر سازه جداسازی شده برای بیشینه جابجایی عرشه برابر با

خالصه و نتیجهگیری

 16درصد محاسبه شده است .این مقدار برای پل بدون جداساز برابر

هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر متغیرهای تصادفی مربوط به

با  10.2درصد محاسبه شده است .بیشترین خطای تحلیل FOSM

مصالح در پاسخ یک پل کابلی تحت زلزله حوزه نزدیک بود .در این

برای تاثیر متغیرهای تصادفی بر برش پایه پل جداسازی شده برابر

تحقیق پل موردنظر پل از مدلسازی مجهز به جداساز  RNCشده و

با  17درصد محاسبه شده است که این مقدار برای حالت پل بدون

سپس در دو حالت با جداساز و بدون آن در معرض زلزلهی سنفرنادو

جداساز برابر با  9.4درصد بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت

قرار گرفت .در گام نخست پاسخ پل موردنظر تحت زلزله عنوان شده
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بررسی شده است .نتایج نشان داد پل دارای جداساز  RNCتوانسته

است همانند تحلیل مونتکارلو مقاومت نهایی بتن بیشترین تاثیر را

است جابجایی عرشه را کاهش دهد و کنترل مناسبی در جهت حرکت

بر پاسخهای مدلهای سازهای این تحقیق داشته است .در نهایت

افقی عرشه داشته باشد بهطوریکه بیشینه جابجایی افقی عرشه در

خطای تحلیل حساسیت به روش  FOSMنسبت به روش مونتکارلو

پل دارای جداساز  %34 RNCکمتر از پل بدون جداساز بوده است.

محاسبه شده است .نتایج نشان داده است بیشترین خطای تحلیل

همچنین استفاده از جداساز  RNCبرش پایه وارد بر پل را نیز کاهش

 FOSMنسبت به تحلیل مونتکارلو در مدل جداسازی شده برابر

داده است .نتایج نشان داده است استفاده از جداساز  RNCتوانسته

با  %16و در مدل بدون جداساز برابر یا  %10.2محاسبه شده است.

است بیشینه برش پایه وارد بر پل را تا  %59در زلزله سنفرنادو کاهش
دهد .ارائه حساسیت پاسخ لرزهای یک پل کابلی در دو حالت بدون

قدردانی
این تحقیق تحت حمایت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با

جداساز و با جداساز  RNCمهمترین هدفی است که در این تحقیق
به آن پرداخته شده است .برای این منظور و با وجود حجم باالی
المانها و زمان طوالنی تحلیل از روش مونتکارلو برای انجام تحلیل
حساسیت استفاده شده است.
در ادامه با استفاده از تحلیل مونتکارلو تاثیر متغیرهای تصادفی
بر بیشینه جابجایی افقی عرشه و بیشینه برش پایه بررسی شده
است .نتایج این تحلیل که با استفاده از منحنیهای  ،CFDمیانگین

شماره گرنت  BUT/388011/98قرار گرفت.
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