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  چكيده

 عالوه بر آثار ديناميكي حركت زمين .است) PGD(گسلش يكي از انواع تغييرشكلهاي بزرگ و ماندگار زمين موسوم به 

ل كه منجر به انتشار امواج زلزله مي گردد، تغييرشكل استاتيكي رخ داده در محل گسل نيز آسيبي جدي براي در محل گس
است؛ كه الزم است  نسبتاً زيادي انجام شدهعددي و يا تحليلي مطالعات در اين زمينه .  مي باشدبه گسل هاي نزديكسازه 

الكن به دليل فقدان نتايج دقيق ثبت . وع ارزيابي و اعتبار بخشي شودنتايج رويدادهاي طبيعي رخ داده از موضنتايج آنها با 
بدين منظور در آغاز . شده از رويدادهاي طبيعي در اين موضوع مي بايست از ابزار مدل سازي فيزيكي مدد گرفته شود

 و راه اندازي  ساخت،اين مقاله مراحل طراحي. دستگاهي ساخته شود تا پديده گسلش را شبيه سازي نمايداست الزم 

جعبه دوبخشي شبيه ساز گسلش قائم و معكوس را براي مدلسازي سانتريفوژ، كه قويترين و پيشرفته ترين تكنولوژي 
آزمايشگاهي براي مدلسازي فيزيكي در مهندسي ژئوتكنيك مي باشد و براي اولين بار در كشور به كار گرفته شده است، 

 برابر 50 متر گسلش در ابعاد واقعي و تا شتاب معادل ±2ابه سازي نزديك به اين دستگاه قابليت مش. تشريح مي نمايد
 .  آزمايش شده است ساخته وشتاب ثقل را دارا بوده و با موفقيت

  

  جعبه دو بخشي، PGDمدلسازي سانتريفوژ، گسلش، زلزله،  :كلمات كليدي

  

  

  مقدمه. 1

زمين لرزه از طرق متفاوتي ايجاد . تهديد مي نمايد، زمين لرزه استيكي از پديده هاي طبيعي مشهور كه همواره زندگي بشر را 
آسيبهاي ناشي از پديده انتشار امواج ) الف. الكن به طور كلي عامل اين آسيبها به دو دسته قابل تقسيم است. آسيب مي كند

           . رگي را متاثر مي كندزلزله؛ تحركات ناشي از اين پديده در محدوده كرنشهاي كوچك بوده و غالباً محدوده هاي بز

 از قبيل گسلش، زمين لغزش و گسترش جانبي؛   (PGD)آسيبهاي ناشي از تغييرشكلهاي بزرگ ماندگار زمين موسوم به ) ب(
  .  تحريكات اين دسته معموالً در محدوده كوچكي متمركز است ولي شدت آن بسيار زياد و كرنشهاي بااليي را ايجاد مي نمايد
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كي از انواع دسته دوم آسيبهاي ناشي از زلزله است كه غالباً آسيبهاي بسيار شديدي را به ابنيه، تاسيسات و يا گسلش ي
از جمله مستحدثات بسيار مهم مورد تهديد گسلها ميتوان به ساختمانهاي . هر نوع سازه ديگر نزديك به خود وارد مي كند

لها، آب، گاز، نفت، فاضالب و نيز كابلهاي انتقال برق و مخابرات، پنزديك به گسل، شريانهاي حياتي همچون خطوط لوله 
 به تالش مي شود از ساخت و ساز نزديكآسيبهاي ناشي از گسلش به حدي شديد است كه تا حد امكان . اشاره كرد... سدها و 

د ايران با گسلهاي ر كشوري ماننبراي نمونه د. اجتناب گردد؛ اما در بسياري موارد اجتناب از نزديكي به گسل ممكن نيستآن 
همچنين در موارد بسياري ساخت و . ] 1 [، اجتناب از عبور شريانهاي حياتي آن كشور از روي گسل غير ممكن استفراوان

در چنين شرايطي و براي پاسخ . ساز بر روي گسل در سالهاي قبل انجام شده و امروز با مقاوم سازي آن سازه ها روبرو هستيم
ياز در طي سالها محققين مختلفي توجه خود را معطوف به اين پديده نموده و با روشهاي مختلف آن را مورد بررسي به اين ن

 محققان به 2003از سال ، [2]الكن بدليل فقدان اطالعات ثبت شده دقيق از نتايج اتفاقات رخ داده در اين زمينه. قرار داده اند
ازي فيزيكي از اين پديده روي آورده اند تا عالوه بر پر كردن اين خالء، مرجعي استفاده از روشهاي آزمايشگاهي و شبيه س

براي نيل به اين هدف در آغاز الزم است ابزاري ساخته شود تا . براي ارزيابي مطالعات تئوريك و عددي در اين زمينه باشد
  . قابليت شبيه سازي گسلش را داشته باشد

طبقه بندي مي شوند؛ كه در شكل گسل راستا لغز، قائم، معكوس و تركيبي ر نوع  حركت به چهاحوهگسلها با توجه به ن
  مربوط بهعلت سهولت شبيه سازي، به ،با توجه به اينكه عمده فعاليتهاي صورت گرفته در دنيا تاكنون. نشان داده شده است) 1(

شبيه سازي گسلش نرمال و معكوس در پژوهش در اين ، گسلش نرمال و معكوسنيز فراواني بيشتر و مي باشد گسلش راستا لغز 
الكن از آنجا كه اولين سانتريفوژ ژئوتكنيكي ايران در . ه است و براي ساخت ابزار آن اقدام گرديدهابتدا مورد توجه واقع شد

ويترين و به  كه قNgدانشكده عمران دانشگاه تهران آماده بهره برداري است و با توجه به قابليتهاي فراوان مدلسازي در فضاي 
روزترين روش مدلسازي فيزيكي از پديده هاي ژئوتكنيكي مي باشد، جعبه شبيه ساز گسلش براي استفاده در سانتريفوژ و در 

  . ابعاد مناسب براي آن ساخته شده است

  

  

    الگوهاي مختلف گسلش -1شكل 

  

 است مروري بر فعاليتهاي و تحقيقات مشابه پيش از آنكه به جزييات طراحي و ساخت اين شبيه ساز پرداخته شود، الزم
 آقاياننتايج جستجوهاي صورت گرفته حاكي از آن است كه .  گرفته در اين زمينه صورت گيردصورت

 نمونه هايي از دستگاه هاي شبيه سازي گسلش )Lee,2005(و لي )Bransby,2008(، برانسباي)O’Rourke,2007(اُرورك
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رچه اين محققان جزييات زيادي از دستگاههاي شبيه ساز خود را منتشر نكرده اند، الكن در ادامه اگ. در سانتريفوژ را ساخته اند
  .برخي اطالعات موجود در اين زمينه ذكر مي گردد

 عرض و 8/0 متر طول، 2/1 آقاي لي در دانشگاه واسدا در كشور ژاپن اقدام به ساخت جعبه اي با ابعاد 2005در سال 

اين جعبه داخل يك قاب فلزي كه از ورقهاي آهني به . ه قادر به شبيه سازي گسلش قائم و معكوس باشد متر عمق نمود ك45/0
نيمي از اين جعبه ثابت و نيمه ديگر آن با زاويه شيب ثابت نسبت به نيمه .  ميلي متر ساخته شده بود، قرار داشت30ضخامت 

 مگا نيوتني تامين مي 20ه توسط دو عدد جك هيدروليكي نيروي محرك اين جعب. ديگر امكان حركت باال و پايين داشت
  .[3]تصوير اين شبيه ساز را نشان مي دهد) 2(شكل . ديگرد

  

  
   2005، ژاپن، Waseda، دانشگاه Lee دستگاه شبيه ساز آقاي -2شكل 

  

ر آمريكا در سال آقاي اُرورك و همكاران وي نيز اولين جعبه دو بخشي خود را در موسسه پلي تكنيك رنسلر در كشو
در اين جعبه .  متر بود203/0  متر در354/0 متر در 1ابعاد آن . اين جعبه تنها گسلش افقي را شبيه سازي مي كرد.  ساختند2003
كنترل جعبه توسط شيرهاي .  حركت مي كرد مگاپاسكال7/20 ديگر توسط جك هيدروليكي با فشار  نيمي ثابت و نيمنيز

اين جعبه براي مطالعه رفتار خطوط لوله مدفون .  سانتي متر بود8 حداكثر افست ممكن جعبه سلنوييد صورت مي گرفت و
  . [4]ساخته شده بود

قابليت شبيه سازي گسلش قائم و افقي را  تيم تحقيقاتي آقاي اُرورك چند سال بعد دومين جعبه شبيه ساز خود را كه
نيمي از اين جعبه قابليت حركت .  سانتي متر بود20 سانتي متر در 76ر  سانتي متر د114ابعاد داخلي جعبه جديد . داشت ساختند

) 1(در جدول .  درجه مي باشد90زاويه شيب گسل در اين جعبه ثابت و . افقي و نيمه ديگر قابليت حركت قائم را داشت

 . [5]تصوير اين جعبه را نشان مي دهد) 3(شكل . جزيياتي از اين دستگاه ذكر شده است

 

  
   RPI  ،2007 مركز   و همكاران،O’Rourke دستگاه شبيه ساز دوم  آقاي - 3شكل 
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   RPI ،2007 مركز   و همكاران،O’Rourke  جزييات شبيه ساز دوم  آقاي- 1جدول 

  جزييات  مورد

    سانتي متر46*100* 127  ابعاد بيروني

    سانتي متر20 *76*114  ابعاد داخلي مخزن 

    نيوتن2227  وزن خالي

     سانتي متر-+4  تغييرمكان افقي

  سانتي متر+  4  تغييرمكان قائم

    مگا پاسكال7/20  فشار هيدروليك عملياتي

    كيلونيوتن9/8  حداكثر نيروي ديناميكي

    كيلونيوتن7/26  حداكثر نيروي استاتيكي
 

  

اثر گسلش بر پي ساختمانها شبيه ساز برانسباي ديگر پژوهشگري است كه در دانشگاه داندي انگلستان به منظور مطالعه  
 ساخته شده قابليت شبيه سازي گسلش نرمال و معكوس را 2008اين دستگاه كه در سال . گسلش در سانتريفوژ ساخته است

 . [6]نشان داده شده است) 4(تصوير اين دستگاه در شكل . نكته مهم در اين دستگاه زاويه شيب گسل قابل تغيير است. دارد

 

  
   2008، دانشگاه داندي، انگلستان، Bransby دستگاه شبيه ساز آقاي - 4 شكل

 

 

  شبيه ساز دانشگاه تهران. 2

   مشخصات فيزيكي. 1. 2

از جمله وزن و ابعاد دستگاه . اخت تجهيزات آزمايش براي كاربرد در سانتريفوژ با محدوديتهاي خاصي همراه مي باشدس
 و الزم است عالوه بر دارا بودن استحكام كافي در برابر نيروهاي  گرفته شده داردبستگي كامل به مشخصات سانتريفوژ بكار

بدين جهت با توجه به مشخصات سانتريفوژ دانشگاه . حداقل وزن و ابعاد را داشته باشددستگاه  ،بسيار زياد ناشي از شتاب باال
 كم  مخصوص وزنداراي كه مي باشد 7000 گروه يآلومينيوم آلياژشبيه ساز گسل براي ساخت مصالح بكار رفته ، ]1[تهران 

 ، سانتي متر طول، عرض102*76*68 دستگاه ابعاد بيروني. مي باشد هوايي است و بيشتر كاربرد آن در صنايع ييو استحكام باال
 30يه  زاويا همان خط گسل كهخط انفصال دو بخش جعبه .  مي باشد سانتيمتر 96*70*23ابعاد  مخزن خاك داراي وارتفاع 

به عبارت .  سانتيمتري از كف به دو نيم مي كند11,5 سانتيمتري جعبه را در ارتفاع 96، طول  دارددرجه نسبت به امتداد قائم
 قسمت بزرگتر به عنوان بخش متحرك وبه دليل زاويه دار بودن خط انفصال، دو قطعه كف جعبه هم اندازه نيستند ديگر 
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اين بدان علت بوده است كه تحمل نيروهاي فشاري براي قطعات و اتصاالت راحت تر و امن تر از تحمل . انتخاب شده است
در صورتي كه بخش با كف كوچك تر به عنوان قسمت متحرك انتخاب مي شد، بيشترنيروهاي وارده . نيروهاي كششي است

لبه هاي جعبه در محل انفصال، به . نيز بسياري از اتصاالت، كششي بودند و اين مي توانست خطر آفرين باشدبه سيستم محركه و 
 ميليمتر 10سپس روي اين لبه ها، ورق هاي به ضخامت .  ميليمتر تقويت شده است10وسيله ورق هاي آلومينيومي به ضخامت 

اندازه ورق ها به .  بين دو لبه، اصطكاك ايجاد شده كم باشداز جنس پلي اتيلن نصب شده است تا درصورت تماس مكانيكي
 .گرددكه منجر به تخليه محتويات جعبه ه ايجاد نشود لگونه اي انتخاب شده است كه در كل طول مسير حركت، بين دو لبه فاص

 15نتيمتر و عرض  سا4مجموعه جعبه و متعلقات آن روي يك تكيه گاه مستحكم ساخته شده از بلوك آلومينيمي به ضخامت 

هاي عمودي چند ده تني ناشي وزن جعبه و  تني ايجاد شده بوسيله جك و نيرو5سانتيمتر نصب شده است تا بتواند نيروي افقي 
به منظور امكان اتصال سازه هايي از قبيل خطوط لوله   عالوه بر اين . تحمل نمايد، ايجاد شده در اثر شتاب باال را،محتويات آن
  .در دو انتهاي جعبه سوراخهايي  ايجاد شده استختلف نسبت به گسل، با زواياي م

  

  مكانيكي و هيدروليكي سيستم مشخصات . 2. 2

همچنين . با توجه به محدوديت فضا در سانتريفوژ، سيستم محرك و متعلقات شبيه ساز نيز بايد حداقل حجم را اشغال نمايند
 تا در طول مسير حركت از پايداري الزم برخوردار باشد و نيز تحمل مكانيسم حركت دستگاه بايد به نحوي طراحي گردد

به منظور جلوگيري عالوه بر اين . نيروهاي نا متقارن بسيار شديد ناشي از اصطكاك خاك و سازه تحت آزمايش را داشته باشد
فاصله بين لبه ها تخليه گردد، از برخورد لبه هاي ثابت و متحرك جعبه و يا جدا شدن آنها به نحوي كه خاك تحت آزمايش از 

براي نيل به اين .  درجه مي سازد از دقت بااليي برخوردار باشد30 حركت بر روي مسيري كه با امتداد قائم زاويه الزم است
بدين صورت كه با جلو يا عقب دادن گوه اي به زير . اهداف مكانيسم حركت جعبه بصورت گوه لغز در نظر گرفته شده است

اين مكانيسم كه با بكارگيري يك مجموعه ريلي ). 5 -شكل ( جعبه، بخش متحرك باال يا پايين خواهد رفتبخش متحرك
 دو سري ريل نصب شده تحت زاويه و بلبرينگ هاي مخصوص ايجاد حركت خطي با قابليت تحمل بار بسيار اي شكل،گوه 

ي حين حركت تحت اثر نيروهاي نامتقارن را فراهم مي باالي مربوط به آنها تكميل شده است، دقت حركتي باال و نيز پايدار
 سانتيمتر دامنه حركت 8بدين ترتيب براي ايجاد .  انتخاب شده است3 به 1نسبت حركت افقي به عمودي در اين مكانيسم . آورد

شده است تا از بدين ترتيب طول جك افزايش يافته و از قطر آن كاسته .  سانتيمتر حركت افقي مي باشد24ارتفاعي نياز به 
به منظور دست يابي به دقت ساخت باال، برشكاري اغلب شايان ذكر است  .فضاي زير جعبه حداكثر استفاده صورت گيرد

تمامي اتصاالت بين اجزا به صورت پيچي مي باشد چرا كه جوشكاري .  انجام شده استCNC WATER JETقطعات بوسيله 
  .و از نظر استحكام مكانيكي قابل اطمينان نمي باشدآلومينيم با دقت مناسب امكان پذير نيست 

 مورد نياز براي سيستم محرك، سيستم محرك  فضاي شتاب باال و نيروهاي بااليبا توجه به افزايش وزن قطعات در
 از استفاده. مورد استفاده از نوع هيدروليك انتخاب شده است تا به اندازه كافي قدرتمند باشد و نيز فضاي كمي اشغال كند

سيستم محرك هيدروليكي عالوه براين قابليت كنترل پذيري باال را نيز به همراه دارد چرا كه كنترل سرعت و موقعيت به كمك 
سيستم ايجاد فشار هيدروليكي به كمك شيلنگ .  با دقت و قابليت اطمينان مناسب، امكان پذير است برقيشيرهاي هيدروليكي

ستگاه سانتريفوژ به خارج از فضاي سانتريفوژ منتقل شده است تا فضاي مورد نياز سيستم هاي هيدروليكي و اتصاالت چرخان د
  .محركه در داخل جعبه به حداقل كاهش يابد
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  مشخصات سيستم كنترلي . 3. 2

 گسل البته در دستگاه شبيه ساز. سيستم هاي هيدروليكي قابليت كنترل پذيري باال براي تنظيم دقيق سرعت و دامنه حركت دارند

تنها كنترل صورت گرفته در اين . موجود كنترل سرعت انجام نشده است و همواره سيستم با حداكثر سرعت كار مي كند
بدين صورت كه  به منظور جلوگيري از حركت خارج از محدوده، در ابتدا و . حدي مي باشدبه صورت دستگاه كنترل حركت 

سيگنال آنها براي باز و بسته كردن شيرهاي هيدروليكي محدود كننده دامنه انتهاي مسير سنسور مجاورتي نصب شده است و از 
در ابتدا و انتهاي مسير حركت افقي نصب )  عدد پشتيبان2 عدد اصلي و 2( سنسور مجاورتي4جمعاً . حركت استفاده شده است

  . اين سنسور ها زير جعبه و در محدوده ريل ها قرار داده شده اند. شده اند

  

  اوير شبيه ساز گسل تص. 4. 2

    
   چپ، نماي كلي دستگاه– )حين نصب اوليه(راست، فضاي زير جعبه  - 5شكل 

  

    

   چپ، يونيت هيدروليك تامين فشار روغن– داخل جعبهراست،   - 6شكل

  

    

  ترل دستگاه چپ، جعبه كن– نمونه ميكروسويچهاي محدود كننده حركتراست،   – 7 شكل
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  راه اندازي دستگاه. 3

در اين زمينه پژوهشي در دانشكده عمران دانشگاه . از جمله كاربردهاي طرح، مطالعه اثر گسلش بر رفتار خطوط لوله مي باشد
از جمله . تهران در حال انجام است كه اثر گسلش نرمال و معكوس را بر روي خطوط لوله فلزي مدفون پيوسته بررسي مي نمايد

اين نوع خطوط لوله در كشور خطوط اصلي انتقال گاز، آب و يا نفت است كه جزء شريانهاي حياتي كشور محسوب مي گردد 
و بكار گيري روشهاي مناسب كاهش آسيب پذيري احتمال باقي ماندن  گسلشو الزم است با مطالعه دقيق رفتار آنها تحت اثر 

در ادامه تصاوير برخي از آزمايشهاي صورت گرفته در اين پژوهش . باال بردحالت خدمات دهي را در شرايط بحراني آنها در 
  .]1[آورده شده استكه با شبيه ساز گسل ساخته شده صورت گرفته است، 

  
  گسلش معكوس، تصوير از باال – 8شكل

  

    

  گسلش معكوس، مقطع از خاك و لوله تغييرشكل داده – 9 شكل

  

  
  ر از باال، تصويگسلش نرمال – 10شكل
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   چپ، تصوير از مقابل–، راست، تصوير از باال گسلش نرمال – 11 شكل

  

  نتيجه گيري. 4

شبيه ساز ساخته شده كه اولين شبيه ساز گسل در سانتريفوژ در ايران و نيز اولين تجربه ساخت تجهيزات آزمايش سانتريفوژ در 
شبيه سازهاي گاه تهران طراحي، ساخته و آزمايش شده است؛ در مقايسه با با موفقيت در دانشكده عمران دانش  وايران مي باشد

 اين دستگاه داراي امكان توسعه براي زواياي . خوبي برخوردار باشداز كيفيتبه نظر مي رسد ساخته شده در ساير نقاط دنيا 
ن و همچنين گسلش تركيبي ديگر شيب گسل و نيز شبيه سازي گسلش افقي عالوه بر گسلش معكوس و نرمال بصورت همزما

 .مي باشد

از جمله كاربردهاي دستگاه مي توان به شبيه سازي پديده گسلش نرمال و معكوس در فضاي سانتريفوژ به منظور مطالعه 
بر روي آن و چگونگي توسعه و انتشار آن و نيز شبيه سازي پديده گسلش نرمال و معكوس در فضاي سانتريفوژ به منظور مطالعه 

عبوري از محل ...) خطوط لوله گاز، آب، (ن بر سازه هايي مجاور يا واقع شده بر روي آن از قبيل شريانهاي حياتي تاثير آ
  .نام بردرا گسل، ساختمانهاي واقع شده بر روي گسل و نيز بررسي روشهاي كاهش آسيب پذيري 

  

  تشكر و قدرداني

بدين .  مهندسي عمران دانشگاه تهران صورت گرفته استاين مقاله حاصل پروژه تحقيقاتي است كه با حمايت دانشكده
وسيله از كليه مسئوالن محترم دانشكده، پرسنل محترم آزمايشگاه مكانيك خاك ومدلسازي فيزيكي تشكر و قدرداني مي 

  .  سپاسگزاري مي گردد همچنين از آقاي مهندس پيرنظري كه از پروژه حمايت مالي و فكري نموده اند. گردد
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