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 خالصھ

خاکی ھمیشھ حائز اھمیت بوده است. این مصالح  کوبی درارتعاش ناشی از شمع
تحقیق یک مدل عددی برای پیش بینی ارتعاش آزاد ناشی از شمعکوبی و تراکم را 

دارد.از  می با استفاده از فرمولبندی برھمکنش دینامیکی خاک و سازه بیان
نسبتا کم ھا  باشد، جایی کھ تغییر شکل می مورد بحث دور از محل آنجاییکھ پاسخ

شود. ارتعاش آزاد با  می بوده، بنابراین برای خاک رفتار االستیک فرض 
 و استفاده از فرمولبندی مربوطھ محاسبھ (FE-BE)استفاده از مدل دوگانھ 

اک بیشتر دھند کھ در نزدیکی محل مورد مطالعھ پاسخ خ می گردد. نتایج نشان می
دور از محل مورد ھای  باشد در حالی کھ در قسمت می مربوط بھ برش قائم متقارن

باشد و کاھش یافتھ است. مطالعھ  می مطالعھ امواج زمین از نوع امواج ریلی
کھ بر ھا  حاضر تالش دارد کھ مدلی را برای پیش بینی ارتعاشات محل در محیط

  د.آید گسترش دھ می کوبی بھ وجود اثر شمع
  

برھمکنش دینامبکی  ،روشھای عددی شمع کوبی، ارتعاشات زمین،کلمات کلیدي: 
  سازه - خاک
  
 
 

  مقدمھ  .1
 

 Auberyخاک کھ توسط  –نواحی برھمکنش دیناک سازه  با استفاده از فرمولبندی زیر
شمع مورد بررسی  -گسترش یافتھ است مسئلھ برھم کنش دینامیک خاک [1,2] و ھمکارانش

ارائھ شده است کھ در آن شمع (نواحی  PE-BEقرار گرفتھ است. یک مدل دوگانھ 
و  (FE)مرزی) و خاک (ناحیھ غیر مرزی) بھ ترتیب با استفاده از روش المان محدود 

فرمولبندی زیرناحیھ ای با استفاده از مدلسازی شده اند.  (BE)روش المان مرزی 
شود.  می اجرا و تکمیل MISS (Modélisation d’Interaction Sol-Structure)برنامھ کامپیوتری 

خاک در محدوده فرکانس ھای  برای تعیین توابع امپدانس و پاسخ MISSبرنامھ 
امپدانس دینامیکی خاک با استفاده از فرمولبندی مورداستفاده قرارمی گیرد. 

 صورت افقی محاسبھ الیھ بندی شده بھھای  المان مرزی بر اساس تابع گرین خاک
 شود. می
  

  

                                                             
1

  ی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه تھران مرکزدانشجو 
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 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه تھران مرکز
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  مدلسازی عددی  .2
  

خاک االستیک با دمپینگ ) 1مدل ارائھ شده بر اساس فرضیات زیر بیان شده است: (
) ھیچگونھ جداسازی بین شمع و خاک 2باشد (استھالک پسماند)، ( می فرکانس مستقل

) شمع در خاک 4( باشند و می اندکھا  و کرنشھا  ) تمام تغییر شکل3باشد، ( نمی مجاز
. ناحیھ مورد بحث بھ دو قسمت [5,6] باشد می الیھ بندی شده بھ صورت افقی مدفون

Ωextشود: خاک غیر محدود نیمھ بینھایت کھ با  می تجزیھ
s دھند و سازه  می نشان

 نشان ∑بین خاک و شمع را با  سطح مشترکدھند.  می نشان Ωpمحدود (شمع) کھ با 
 ).1aدھند. (شکل  می
 

 
  .usc(up)انتشار موج در محل  (b)ھندسھ زیر نواحی مورد مطالعھ و  (a) - 1شکل 

  
  

  معادالت حاکم  .3
  

باشد کھ بھ ما این اجازه را  می بھ اندازه کافی کوچکھا  شود کھ تغییر شکل می فرض
بدھد کھ رابطھ خطی تقریبی برای معادالت بدست آمده را در نظر بگیریم. بنابراین 

محدوده فرکانس را بھ دقت مشخص کند. تغییر شکل امواج در تواند  می معادالتتمام 
شود کھ  می نشان داده uα(x, w)دینامیکی با ھای  ھر کدام از زیر نواحی در طی تحریک

α=s  نشان دھنده خاک وα=p باشد. تانسورھای تنش  می بیانگر شمعσα(uα) توان  می را
با استفاده از قانون ھوک بھ صورت  εα(uα)بھ صورت توابعی خطی از تانسورھای کرنش 

 :[5,6] زیر بیان داشت

ijijkkij     (1) 

 
 تانسور تنش را با استفاده از تغییر شکل بھ صورت زیر بدستھای  کھ مولفھ

 آوریم: می

 ijjiij uu ,,
2

1
   (2) 

 
باشند. بھ منظور محاسبھ افت انرژی داخلی در  می ضرایب المھ μαو  λαکھ در اینجا 

 باشد: می مورد استفاده بھ صورت زیرالمھ خاک (استھالک مصالح) ضرایب پیچیده 

   ssssss ii  2121 **   (3) 

 
 باشد. می نسبت استھالک مصالح βsکھ در اینجا 

بھ یک  Ωpشمع  ∑Гp=ГpσUشود. شرایط مرزی  می در نظر گرفتھ Ωpدر ابتدا شمع 
شود و بر ھمکنش بین  می اعمال ̅�� نیروی کشش شود کھ در آن می تجزیھ Гpσمحدوده 

ناویر و  تشمع معادال up. بردار تغییر مکان ودمیش نشان داده ∑خاک و شمع با 
 کند: می ارضاشرایط مرزی زیر را 

  ppppp inuudiv  2  (4) 

  pppp ontut   (5) 



 رانیا کیژئوتکن یكنفرانس ملي مھندساولین 
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

3 
 

 باشد. می nروی مرز با بردار نرمال بھ سمت بیرون کشش  بردار t(u)=σ(u).nکھ 
Ωextدوم ناحیھ خارجی خاک 

s مرز شود.  می در نظر گرفتھГp
ext=ГsσUГs∞ U ∑  خاکΩext

s 
کھ شرایط شعاعی در آن  ∞Гsبیرونی مرز  و اعمال شدهکشش  کھ در آن  Гpσ مرزبھ 

صفر بر کشش آزاد یا  مرزشود. یک  می تجزیھ ∑خاک –اعمال شده و برھمکنش سازه 
خاک معادلھ ناویر و شرایط مرزی زیر  usشود. بردار تغییر مکان  می فرض Гpσروی 

 کند: می را ارضا

  ext
ssss inuudiv  2  (6)  

  sss onut  0  (7) 

 
 

 زیرشود و بھ صورت  می اعمال ∑و معادالت تعادل بر روی  لسازگاری تغییر شک
 باشد: می

 onuu ps  (8) 

     onutut sspp 0  (9) 

 
موج ھا  ترمی از میدان usبردار تغییر مکان   8معادلھ  بر اساس شرایط سازگاری

usc(up) باشد کھ در اثر حرکت شمع  میupیابد و بر روی برھمکنش  می درون خاک انتشار
 ).1bشود (شکل  می اعمال ∑

  ext
spscs inuuu   (10)  

 
Ωextیابد و معادلھ االستودینامیک  می درون خاک انتشار usc(up)میدان موج 

s  و شرایط
 ):1bکند (شکل  می مرزی زیر را ارضا

     ext
spscspscs inuuuudiv  2  (11) 

   spscs onuut  0  (12) 

   onuuu ppsc  (13) 

 
  
  

  فرمول بندی متغیر  .4
  

توان بھ صورت متغییر  می شمع را-معادلھ حرکت دینامیکی در مسائل برھمکنش خاک
 اعمال شده بر روی شمع فرمولبندی نمود: vبرای ھر تغییر مکان دلخواه در میدان 

         
   


p p p

dutVdtVduVduV ppppppp


 2:  (14) 

 
 باشد. می نشانگر ادغام دو تانسورکھ 

معادلھ  (9)شمع در معادلھ -با بھ کار بردن معادلھ تعادل برای برھمکنش خاک
 کند: می بھ صورت زیر تغییر پیدا (14)متغییر 

 

         
  


p p p

dtVduutVduVduV ppscspppp


 2:  (15) 

شود. بردار  می ل برای حل تقریبی در فضای محدود بھ کار بردهادوروش کاھش م
 :شود می تجزیھ Ψm(m=1,….,q)بھ ترکیب خطی مدھای  uPتغییر مکان شمع 





q

m
mmpu

1
  (16) 

 
 αm(m=1,….,q)مودال ھای  شوند و مختصات می جمع Ψدر ماتریس  Ψm(m=1,….,q)کھ مدھای 
بھ منظور  Ψmمختلفی برای انتخاب مدھای ھای  شوند. گزینھ می جمع αدر بردار 

باشد. در فرمولبندی گالرکین تجزیھ مودال مشابھی برای  می توصیف جنبش شمع ممکن
  گیرد. می مجازی مورد استفاده قرارھای  تغییر مکان vبردار 
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q

m
mmV

1

  (17) 

                            
باشد. با تجزیھ  می باشد کھ دارای مختصات مودال مجازی می برداری δαکھ در اینجا 

بایست برای ھر  می معادلھ بدست آمده (15)بھ صورت مجازی و بھ شکل  (17)و  (16)
 بعدی بھ صورت زیر باشد: q سیستم معادالت   δαبردار مودال مجازی 

          
 














p

dpt

p p

T

scs
T

p
T

p dutdd 2:  (18) 

  
  

  گسستگی فرمولبندی متغیر  .5
  

 Npشود کھ در اینجا  می تخمین شده up≈Npupبھ صورت  upتغییر شکل  FEدر فرمولبندی 
باشد. بھ صورت  می بردار تغییر شکل برای تمام نقاط گرھی upتوابع شکل کلی و 

ppppp بھ صورت εpآنالوگ بردار کرنش  uBuLN 
 

ماتریس  Lشود کھ  می زده تخمین

ماتریس متجانس برای  Dpبا  σp=Dpεpباشد. بردار تنش بھ صورت  می با عملگرھای مشتق
 باشد. می مصالح االستیک خطی ایزوتروپیک
 تجزیھ مودال Ψm≈NpΨmمشابھ بر روی مدھای شمع  FEبا بھ کار بردن تقریب 

 توان بھ صورت زیر نوشت: می بردار تغییر شکل شمع را )16رابطھ(





q

m
pmmpppp NNuNu

1

                 (19) 

 
و اعمال آن بر روی  )18 (سیستم معادالت نتایج با بھ کار بردن این تجزیھ بر روی 

                             معادالت گسستھ و صرفنظر از اثرات دمپینگ در شمع خواھیم داشت:

  p

T

spp

T
fKMK  2

 (20) 

                                  
باشد کھ بھ صورت زیر  می ماتریس جرم شمع Mpماتریس سختی و  Kpکھ در اینجا 

 شود: می تعریف

   



dNNMdNutNK pp

T
pppscs

T
ps

p

,  (21) 

 
 شود: می بر روی شمع بھ صورت زیر تعریف fpو بردار نیروھای خارجی 

 
p

dtNf p
T
pp  (22) 

 
Ωextخاک با محدوده نیمھ بینھایت     K s ماتریس سختی دینامیکی یا ماتریس امپدانس

s 
 باشد با: می در محدوده شمع برابر

       
 dNutNK pscs

T
ps  (23) 

 
شمع  Ψاگرچھ بھتر است کھ مستقیما اثر آن را برای میدان تغییر شکل اعمال شده 

 محاسبھ کنیم:

      
 dNutNK pscs

T

ps

T
 (24) 

 
شود. از آنجاییکھ  می این ماتریس امپدانس با استفاده از روش المان مرزی محاسبھ

باشد فقط تجزیھ برھمکنش  می بر اساس توابع گرین فضای افقی نیمھ بینھایت FEروش 
 یابد. می باشد و تعداد متغییرھا بسیار کاھش می بین خاک و شمع مورد نیاز ∑

 این روش را .)20(روند محاسبھ ای برای حل سیستم معادالت گسترش یافتھ است 
فاده از جعبھ ابزار دینامیک تنمود. اولین قسمت با اس توان بھ دو بخش تقسیم می

مدل المان محدود شمع را  MATLABدر نرم افزار  (Structural Dynamics Toolbax)ھا  سازه
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 ΨTKsΨامپدانس خاک  MISS. در بخش دوم با استفاده از برنامھ [1,2] آورد می بوجود
-شود. حل مسئلھ بر ھمکنش خاک می محاسبھ usc(Ψ)و بھ ھمین طریق پاسخ مودال خاک 

مختصات مودال بھ ما اجازه محاسبھ کشش خاک در حد فاصل ھای  شمع بھ صورت ترم
 دھد. می آنھا و در نھایت در کل فضا را

  
  

  مثال عددی  .6
  

ارتعاش آزاد محل ناشی از شمع کوبی یک شمع بتنی در یک میدان نیمھ بینھایت 
متر، مدول  dp =0.50متر، قطر  L=10مورد بررسی قرار گرفتھ است. شمع دارای طول 

می باشد. سرعت  ρp = 2500 kg/m3و چگالی  vp = 0.25، ضریب پواسون Ep = 40000 Mpaیانگ 
نفوذ ھای  باشد. سھم انواع مختلف امواج برای عمق می Cp=4000m/sموج طولی شمع 

 ).2مورد بررسی قرار گرفتھ است (شکل  ep = 2, 5,10( m)مختلف 
 

 
 ھندسھ مسألھ  - 2شکل 

 

 
  مود اول انعطاف پدیر محوری شمع با شرایط مرزی  3 - 3شکل 

  a:200HZ  ،b:400.3HZ ،c :600.1HZآزاد در 
 

گرھی مدل شده است. فقط مدھای محوری شمع  8شمع با استفاده از یک المان مکعبی 
 شود و در برھم نھی مودال در نظر گرفتھ می تحریکھا  در اثر شمع کوبی عمودی شمع

شود. تعداد مدھای مورد نیاز بستگی بھ مقدار فرکانس نیروی دینامیکی دارد.  می
باشد. مد ثابت  می زادآشمع با شرایط مرزی نشان دھنده مدھای انعطاف پذیر  3شکل 

 باشد.   می فشاری اول – متناظر با مد کششی  Hz 200محوری در 
، vs=0.4، ضریب پواسون Es=80MPaخاک شامل فضای نیمھ بینھایت با مدول یانگ 

باشد. سرعت موج برشی فضای نیمھ  می ρs = 2000 kg/m3و چگالی βs = 0.025نسبت دمپینگ 
بایست بھ  می مرزیھای  باشد. اندازه ھر کدام از المان می Cs =120 m/sبینھایت برابر 

سرعت  Csکوچک باشد کھ در اینجا  λmin = Cs/fmaxاندازه کافی نسبت بھ حداقل طول موج 
شود  می ھادباشد. پیشن می باالترین فرکانس تحریک دینامیکی fmaxموج برشی در خاک و 

 باشد. λmin/8کھ اندازه المان بایستی کوچکتر از 
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  ارتعاشات زمین در اثر شمعکوبی ارتعاشی  .7
  

شود. یک شمعکوب  می در ابتدا ارتعاشات ناشی از شمعکوبی ارتعاشی در نظر گرفتھ
شود. این شمعکوب در فرکانس  می انتخاب ICE 44-30Vارتعاشی ھیدرولیکی استاندارد 

f=20 Hz  با ممان خروج از مرکزیتme=50.7 kgm کند و در نیروی گریز ازمرکز  می عمل
Fp = 800 KN دھد. نتایج در صفحھ  می نتیجھ(r, z) شود کھ در اینجا  ینمایش داده م

کند. مختصات افقی بر  می تغییر z=20mدر سطح زمین تا  z=0.0 mبردار عمودی از 
 د.باش می از مرکز شمع متغییر r=20.5mتا فاصلھ  r=0.50mمحور شمع 

 

 
میانگین سرعت ذرات در فضای نیمھ بینھایت در اثر ارتعاش ناشی از شمعکوبی با  - 4شکل

  متر 10و5و2نفوذ بھ ترتیب ھای  عمق درھرتز  20فرکانس 

 
 20سرعت ذرات در اثر شمعکوبی ارتعاشی با فرکانش  میانگیننشان دھنده  4شکل 

باشد. مشخصات امواج منتشر شده کھ توسط  می m) (ep =2, 5,10نفوذ ھای  ھرتز برای عمق
 (1)توان بھ صورت زیر دستھ بندی نمود:  می شمعکوبی لرزه ای بوجود آمده اند را

یند کھ بھ صورت شعاعی آ می امواج برشی عمودی بوجود بدنھ شمع-بھ دلیل تماس خاک
در پنجھ شمع امواج  (2)یابند.  می از میلھ بر روی سطح استوانھ ای آن انتشار

امواج  (3)شوند. می برشی و فشاری در تمام جھات از پنجھ موج کروی آغازین منتشر
شوند.  زمانی کھ  می ریلی بھ صورت شعاعی از روی موج استوانھ ای اولیھ منتظر

باشد  می باشد حرکت زمین فقط تحت تاثیر مقاومت پنجھ شمع می پنجھ شمع نزدیک سطح
باشد. با حرکت شمع بھ سمت داخل  می امواج ریلی بیشترراف شمع و پاسخ خاک اط

اطراف ھای  یابد و امواج برشی عمودی اکثر پاسخ می تماس در طول محور شمع افزایش
باشد کھ  می نشان دھنده امواج ریلی 4دھند. شکل  می را تشکیل بدنھ شمع همحدود

ناحیھ نزدیک بھ سطح نیمھ باشد و در  می کمتر bodyضعیف شدن آن نسبت بھ امواج 
 شوند. می بینھایت منتشر

 

 
ھرتز. نتایج  20نسبت بھ فاصلھ از شمع در اثر شمعکوبی ارتعاشی با فرکانس  PPV  - 5شکل 

باشد و با نتایج بدست آمده از محل مقایسھ شده  می متر 10و 5،  2ھای  بدست آمده برای عمق
  نقطھ چین)ھای  اند (خط
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از شمع برای  rدر سطح با فاصلھ  (PPV)نشان دھنده کاھش سرعت حداکثر ذرات  5شکل 
ھایی  شکل نشان دھنده داده یباشد. خطوط نقطھ چین رو می ep=2, 5,10(m)سھ عمق نفوذ 

گوناگون در طی عملیات شمعکوبی لرزشی در محل ھای  باشد کھ با اندازه گیری می
باشد کھ  می نشان دھنده ضریب کاھنده ای بدست آمده است. شیب نمودار کاھشی

باشد. پیش بینی عددی ضریب کاھنده بزرگتری را  می بیانگر اثرات مکانیسم دمپینگ
توان ناشی از اھمیت نسبی  می دھد کھ آن را می متر نشان 15برای فاصلھ بزرگتر از 

ل پیش از مح راستھالک مصالح دانست. مدل حاضر ارتعاشات بزرگتری را در فاصلھ دو
باشد. این امر ممکن است بازتاب  می کند مخصوصا زمانی کھ عمق نفوذ کم می بینی

بزگتر (پالستیک) در ھای  این حقیقت باشد کھ در طی عملیات شمعکوبی ارتعاشی کرنش
 .شود می ید و منجر بھ استھالک بیشتر مصالحآ می خاک بوجود

  
  

  ارتعاش زمین در اثر شمعکوبی تراکمی  .8
  

ارتعاشات زمین در اثر شمعکوبی تراکمی مورد بررسی قرار گرفتھ است. یک چکش 
BSP-357 .برای رانش شمع با خصوصیات مثال قبل مورد استفاده قرار گرفتھ است 

 
  متر بر ثانیھ 1فرکانس نیروی فشاری چکش با سرعت  (b)تغییر با زمان و (a) - 6شکل 

  

باشد. نیرو با استفاده  می نیروی فشاری چکشنشان دھنده تاریخچھ و فرکانس  6شکل 
شود. چکش از یک ورق فلزی با  می تخمین زده ،گسترش یافتھ [4]کھ در  2DOFاز مدل 

چکش و سر تماس آن بھ ترتیب برابر ھای  تشکیل شده است. جرم kc = 1.6 x 106kN/mسختی 
mr = 6860 kg  وma = 850 kg باشد. امپدانس شمع برابر  میZp = 1960 kNs/m باشد. می 

برای تعیین انتقال فوریھ دقیق پاسخ از میدان فرکانس بھ میدان زمانی گام 
نشان دھنده  rmaxبھ اندازه کافی کوچک باشد کھ  CR/rmaxباید نسبت بھ  Δfفرکانس 

 باشد. می بیشترین فاصلھ از محور شمع
ھای  خاک سازهآنالیز المان مرزی بھ کار برده شده برای محاسبھ امپدانس 

ارتعاشی مشکل باشد. ھای  مدفون در خاک ممکن است بھ دلیل موھوم بودن فرکانس
ھرتز است و  50تا  10باشد کھ بین  می برای شمعکوبی ارتعاشی فرکانس ارتعلش کم

باشند. برای شمعکوبی فشاری  نمی ارتعاشی لرزه ای معموال مورد بحثھای  فرکانس
ساختگی را باید کاھش داد. یک ھای  ر بوده و فرکانساگرچھ فرکانس بارگذاری بیشت

روش حل برای مسائل االستودینامیک مشابھ روش برتون و میلر برای مسائل آکوستیک 
 ارائھ شد.

  
  

 نتیجھ گیری  .8
  

استفاده از فرمول بندی بھ این جمع بندی رسید کھ توان  می مطالعھدر پایان این 
شمع بوجود آمده و تکمیل شده است. -برھمکنش خاکزیر ناحیھ ای یک مدل خطی برای 

شمع با استفاده از روش المان محدود مدل شده است. خاک بھ صورت یک فضای نیمھ 
بینھایت االستیک و دارای الیھ بندی افقی با استفاده از روش المان مرزی مدل شده 

 است.
است. در مشخصات امواج منتشر شده در اطراف شمع مورد بررسی قرار گرفتھ  

 (1)مورد شمعکوبی لرزه ای امواج بوجود آمده بھ صورت زیر دستھ بندی شده اند: 
 (3)در اطراف پنجھ شمع و  BODYامواج  (2)ی در اطراف میلھ؛ امواج برشی عمود
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 امواج ریلی بر روی سطح. انتشار امواج در اثر شمعکوبی فشاری پیچیده تر
اطراف میلھ مربوط بھ تغییر شکل برشی ھای  باشد. مشاھده شده است کھ تغییر شکل می

برشی ھای  عمودی و شعاعی در مقایسھ با تغییر شکلھای  باشد کھ تغییر کل می عمودی
یابد و امواج ریلی در  می کاھش BODYباشد. در نواحی دور از محل امواج  می ناجیز

 باشد. می سطح وجود دارند کھ مستقل از عمق نفوذ
شمع کوبی فشاری پیچیده تر می باشد . مشاھده شده انتشار امواج در اثر 

، تغییر شکل برشی عمودی می باشد کھ شمع بدنھاست کھ تغییر شکل ھای اطراف 
تغییر شکل ھای عمودی و شعاعی در مقایسھ با تغییر شکل ھای برشی ناچیز است . 

کاھش یافتھ و امواج ریلی کھ سطح وجود  Bodyدر امواج دور از محل ، امواج 
 دارند مستقل از عمق نفوذ ھستند .
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