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 خالصه

سازی در مناطق پرتراکم شهری، همواره دارای مخاطراتی است که یکی از مهمترین آن  تونل

ناشی از قطارهای زیرزمينی و تاثير آن بر سازه های روزمينی ها ارتعاش های منتشر شده 

می باشد. در این مقاله هدف، بررسی اثر ارتعاشی حرکت قطار زیرزمينی بر روی سازه های 

متروی تبریز می باشد. که بدین منظور از مدل عددی  1خط  11سطحی در نزدیکی ایستگاه 

اده شده است. برای شبيه سازی حرکت قطار، ( استفABAQUSالمان محدود سه بعدی)نرم افزار 

فاکتورهای موثر روی بار دیناميکی و فرکانس مطالعه شد و تغييرات نيروی واگن در یک مدل 

طولی درنظر گرفته شده است. سپس برای تعيين ارتعاش رسيده، بار دیناميکی قطار با 

بيشترین  ونل اعمال شد.استفاده از تبدیالت فوریه به صورت بار نقطه ای روی مدل عددی ت

جابجایی های افقی و قائم در زیر سازه برای حالت عبور هم زمان دو قطار به ترتيب برابر 

. هم چنين ارتعاش ایجاد شده در زیر سازه در این حالت ميلی متر بدست آمد 5.23و  2.78

یر ریل این در صورت استفاده از الیه االستيک سيلومر در ز ،کهددسيبل می باش 98/83برابر 

در نهایت، نتایج با تغييرات خواص  .دسيبل کاهش می یابد 61ارتعاش ایجاد شده تا 

ژئومکانيکی خاک  بررسی شد. نتایج نشان می دهد با افزایش وزن مخصوص خاک، دامنه ارتعاش 

به سازه  ارتعاش رسيده سطحبا افزایش مدول االستيک خاک رسيده به سازه کاهش می یابد. و 

کولمب ) چسبندگی و زاویه  –می یابد، در حالی که تغييرات پارامترهای موهر  افزایش

 روی سطح ارتعاش ایجاد شده ندارد. اصطکاک خاک( تأثير قابل توجهی

 

، ارتعاش سازه سطحی، مدلسازی متروی تبریز 1خط بار دینامیکی قطار،  کلمات کلیدي:

 عددی

 

 

  مقدمه .1
 

تونل های زیرزمينی اثری مهم و شناخته شده است  لرزش زمين در اثر حرکت قطار در

که در سال های اخير به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است.فرکانس لرزش های 

هرتز قابل تغيير است، لذا این لرزش ها   200-2ناشی از حرکت قطار در محدوده 

ایجاد  . لرزش های]1[می تواند پيامدهای مهم زیست محيطی به همراه داشته باشد

شده در حمل و نقل های زیرزمينی می تواند باعث ایجاد مزاحمت برای ساکنان 

مناطق مسکونی اطراف مسير راه آهن شده ویا باعث عدم عملکرد صحيح دستگاه ها و 

. مطالعه پاسخ دیناميکی زمين، ]2[تجهيزات حساس آزمایشگاهی در مناطق شهری شود

ورد توجه شاخه های مختلف مهندسی می باشد. در برابر نيروی ناشی از حرکت قطار م

در سال های اخير با ورود قطارهای مسافربری سریع السير و قطارهای باربری 

سنگين تر به سيستم حمل و نقل ریلی اهميت توجه به پاسخ زمين در برابر بارهای 

 .]4و3[دیناميکی ناشی از حرکت قطار بيشتر شده است
 ينه را می توان به چهار گروه تقسيم کرد:تحقيقات انجام شده در این زم
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 رویکرد تحليلی (1

 اندازه گيری های ميدانی (2

 مدل های پيش بينی تجربی (3

 شبيه سازی عددی (4

بسياری از تحقيقات روی ارتعاش های زمين ناشی از حرکت قطار در تونل های 

 ( و مدل های پيش بينی تجربیXie1990و Panزیرزمينی با اندازه گيری های ميدانی )

(Kurzweil 1979،Melke 1988 ،Trochides 1991 ،Hood  به خاطر این حفيفت 1996و همکاران )

که اندازه گيری های ميدانی ابزار مطمئنی برای پيش بينی دقيق سطح ارتعاشات در 

وضعيت های واقعی می باشند و مدل های پيش بينی تجربی راه های ارزانتر و آسان 

امواج برای ریل های زیرزمينی ارائه می دهند، تری به منظور تخمين انتشار 

انجام شده است.با این وجود هيچ کدام از این رویکردها برای مطالعه پارامتری 

 وضعيت های مختلف مناسب نيستند.

در مقابل رویکردهای تحليلی هنگامی که مدل برقرار شده باشد، برای مطالعه 

د، به علت وجود سازه تونل و پارامتری می توانند استفاده شوند.با این وجو

تغييرات در الیه های خاک، نطریه کالسيک موج االستيک روش موثری برای بررسی 

ارتعاش های زمين همراه با ترافيک راه آهن زیرزمينی در نظر گرفته نمی 

شود.کارهای اوليه انجام شده با این رویکرد معموال در حالت دوبعدی بودند، مثل 

Balendra (1991و همکارن ،)Metrikine  وVrouwenvelder (2000.)Forrest وHunt(2006 یک مدل )

تحليلی سه بعدی برای مطالعه ارتعاش زمين ایجاد شده با قطار در تونل با مقطع 

دایره ای پيشنهاد داده اند.تونل با یک طول نامحدود و پوسته دایره ای نازک 

الت موج برای یک محيط االستيک فرض شده است، در حالی که خاک اطراف بوسيله معاد

 مدل شده است.

روش های عددی مثل روش المان محدود، که توانایی شبيه سازی سازه تونل و 

تغييرات در الیه های خاک را دارند درباره ارتعاش های ناشی از حرکت قطار در 

 تونل های زیرزمينی احاطه شده با چندین الیه خاک بيشتر مورد عالقه مهندسين قرار

گرفته اند.ولی المان های محدود سنتی در مورد مدل کردن اثر ميرایی هندسی نيم 

.بنابراین روش های دیگری برای مدل کردن این اثر باید ترکيب ]5[فضا نقص دارند

( مرزهای لزج را همراه با المان های محدود برای 1989و همکاران) Balendraشود.

و  Thiedeدر سنگاپور به کار بردند.سازه -خاک-بررسی ارتعاش یک سيستم مترو

Natke(1991 یک روش مشابه برای مطالعه اثر تغييرات ضخامت دیوارهای مترو به )

( از یک روش تطبيقی المان محدود 1995و همکاران )Chuaکار بردند.بعد از آن، 

سازه مشابه -خاک-دوبعدی با فرض کرنش مسطح برای آناليز دوباره سيستم مترو

ند.روش مشهور دیگربرای مدل کردن مرزها روش المان مرزی می استفاده کرد

مرز محدود برای بررسی -( از روش کوپل المان محدود2006)Jonesو Andersenباشد.

کيفيت نتایج بدست آمده از یک مدل دوبعدی تونل مترو در مقایسه با نتایج بدست 

( یک فرموالسيون 2006)و همکاران Degrandeآمده از یک مدل سه بعدی استفاده کردند. 

المان مرزی را برای مطالعه اندرکنش -تناوبی سه بعدی کوپل المان محدود

دیناميکی بين یک تونل و خاک الیه ای در اثر یک تحریک هارمونيک روی آبگذر تونل 

( یک مدل المان محدود مقایسه ای 2003)Stuitو Gardienاستفاده کردند.عالوه بر این، 

تعاش های توليد شده با ترافيک راه آهن زیرزمينی ارائه برای پيش بينی ار

دادند.یک چنين مدلی شامل سه زیرمدل می باشد:مدل تغييرشکل استاتيکی، مدل ریل 

و مدل انتشار.یک مطالعه پارامتری نيز برای شناسایی عواملی که ممکن است بر 

سازی مرز  دقت روش پيشنهادی اثر بگذارد انجام شده است.روش دیگر برای شبيه

نيمه بينهایت روش المان نامحدود است، که با موفقيت برای مسائل مرتبط با 

و همکاران Yangارتعاش زمين ناشی از حرکت قطار روی سطح زمين اعمال شده است)

1996،Yang وHung2001.) 

بسياری از این مدل ها به محاسبه ارتعاش توليد شده با بارهای محوری محرک شبه 

داخته اند. ارتعاشات زمين توليد شده با این بارهای محوری محرک استاتيکی پر

مستقل از دیناميک قطارها می باشد. بعالوه این مدل ها فقط به محاسبه ارتعاش 

 سطح زمين ناشی از بار قطار پرداخته اند.

در این مطالعه یک مدل سه بعدی المان محدود برای محاسبه ارتعاش سازه روی سطح 

شده با حرکت قطار در یک تونل زیرزمينی توسعه داده شده است.برای زمين، توليد 

متروی تبریز به دليل پرتراکم بودن  1خط  11این منظور، منطقه نزدیک ایستگاه 

آن ازلحاظ جمعيت انتخاب شده است. ابتدا یک مدل طولی از واگن های قطار در نظر 
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ر دیناميکی قطار به صورت گرفته شد و تغييرات نيروی واگن ها محاسبه شد.سپس با

 یک بار نقطه ای روی مدل عددی سه بعدی اعمال شد و تغييرمکان سازه محاسبه شد.

( یک نمای شماتيک از انتشار موج در الیه های خاک را نشان می دهد. 1شکل )

ارتعاش توسط قطار در یک تونل ایجاد شده است و به سازه های سطحی منتقل می 

قطار و ریل ها انرژی ارتعاشی توليد می کند که از تونل شود.اندرکنش چرخ های 

به ساختمان ها منتقل می شود. مقدار انرژی منتقل شده به سازه های سطح زمين 

 ریل بستگی دارد.-شدیدًا به ویژگی اندرکنشی چرخ

ارتعاش توليد شده در تونل، زمين اطراف را تحریک می کند و ازميان الیه های خاک 

ا به فونداسيون ساختمان ها و سایر سازه ها در سطح زمين عبور می کند ت

برسد.عالوه بر مقدار انرژی موج، فرکانس تشدید سازه ها نيز بر پاسخ سازه و سطح 

های ارتعاش که منجر به خسارت می شوند و در فرکانس های تشدید مختلف متفاوت 

 هستند، تاثير می گذارند.

سی در ارتباط با تاثير محيطی ترافيک راه در پروژه های عمرانی، سه معيار اسا

(ارتعاش نباید باعث آسيب مواد شود، 1آهن برای تضمين امنيت و سالمتی وجود دارد:

 .]6[(اعالم نارضایتی با شرایط3(ارتعاش نباید باعث آزار مردم شود، 2

 

 انتشار ارتعاش زمین به ساختمان -1شکل 

 

 بار دینامیکی قطار .2

 
دیناميک حاکم بر حرکت قطار، تحت سه نوع مدل دیناميکی طولی، بررسی و مطالعه 

جانبی و عمودی امکان پذیر است.اگرچه ترکيب این مدل ها نيز امکان پذیر است 

ولی در این صورت مدل مذکور بسيار پيچيده می شود.از آنجایی که زمان محاسبه و 

اید مدل ها ساده حل مدل، یکی از فاکتورهای مهم است تا آنجا که ممکن باشد ب

. در این مطالعه ابتدا در مدل طولی واگن ها، نيروی اعمال شده از طرف ]7[شوند

قطار به کف محاسبه شده و سپس همين نيرو در مدل عددی به صورت بار نقطه ای به 

 کف مدل اعمال می شود. 

پاسخ سازه در برابر قطار متحرک وابسته به فاصله محور چرخ ها، وزن قطار و 

عت قطار می باشد ولی  عالوه بر آن ها، عوامل دیگری نيز بر ميزان لرزش زمين سر

( ارائه شده است. در 1. فهرستی از این پارامترها در جدول )]9و8[اثر می گذارند

این مطالعه با در نظر گرفتن سه پارامتر فوق تابع بار دیناميکی قطار تعيين 

ش سازه روی سطح زمين مورد بررسی شده و با اعمال آن به مدل عددی ميزان لرز

 قرار گرفته است.

( در نظر گرفته شود، 2اگر ابعاد واگن های قطار و جهت حرکت آن ها مطابق شکل )

با داشتن اطالعات زیر می توان نمودار مربوط به نيروهای اعمال شده توسط چرخ 

 واگن ها را به شرحی که در زیر خواهد آمد،ترسيم نمود.

 L=26 (m)طول یک واگن 

 V(m/s)سرعت حرکت قطار

 X1=0.6 (m)فاصله بين دو واگن 

 X=1.5 (m)فاصله بين محورهای دو چرخ مجاور هم 

 W=100(ton)وزن یک واگن به همراه مسافرین یا بار 

 نيروی اعمال شده توسط یک چرخ واگن 
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روی ریل از  )مبدًا محورهای مختصات فرضی( نيروی  t=0با فرض اینکه در لحظه 

طریق اولين چرخ اولين واگن، اعمال می گردد و به دليل کوچک بودن فاصله زمانی 

، می توان این نيروها را به )بين نيروهای اعمالی توسط دو چرخ مجاور 

 فرض نمود.یعنی اینکه این نيروی عنوان یک نيروی خطی پيوسته و با اندازه 

 اعمال می گردد. خطی ثابت در مدت زمان 
 

 .]9[عوامل موثر بر بار دینامیکی و سطح لرزش زمین در اثر حرکت قطار 1جدول

موج بار ایجاد شده به واسطه برهم کنش قطار 

 و ریل:

 وزن واگن یا نيروی محوری قائم 
 فاصله محور چرخ های واگن ها 
 سرعت قطار 

لرزش ایجاد شده در فصل مشترک بين چرخ و 

 ریل:

 خواص دیناميکی واگن 
  ،عيب و نقص چرخ ها)لنگی، عدم تعادل

 زبری(
 تنظيم نبودن موتور 
 شتاب مثبت و منفی قطار 

 ناپيوستگی ریل راه آهن:

  عيب و نقص ریل ها)ناهمواری و موجی

 بودن ریل ها(
 فاصله بين مفصل های ریل 
 ن هایا راه گزی 1سویچ ها 
  خميدگی یا انحنای مسير)نيروی گریز

 از مرکز(

 سایر موارد:

 هندسه، سختی و فاصله تراورس ها 
 هندسه، سختی و ناهمگنی باالست 
 سختی و هندسه زمين 

 

، نيروی اعمالی توسط چرخ های اوليه، قطع شده و تا زمان بعد از گذشت زمان 

نيروی دو چرخ مجاور بعدی واگن اوليه می باشد، مقدار  که در واقع لحظه اعمال

نيز مانند حالت اول، زمان شروع اعمال نيرو  نيروی اعمالی صفر می باشد.لحظه 

 توسط دو چرخ بعدی واگن اول می باشد.مدت زمان اعمال این نيرو نيز از زمان 

مجددٌا اعمال نيرو توسط چرخ ها، قطع شده و تا زمان  می باشد. از لحظه  تا 

مدت زمان یک دوره کامل نيرو توسط  نيرویی نخواهيم داشت.در واقع زمان  

چرخ واگن ها خواهد بود که بعد از این زمان، مجددٌا چرخه اعمال نيرو، به طوری 

( نشان داده 3یابد. این نوع اعمال نيرو در شکل ) که در باال بيان شد، ادامه می

 شده است.

 

                                                 
1swithes 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 

(تغییرات نیروی قائم اعمالی از b(ابعاد واگن های قطار و موقعیت نیروهای اعمالی 1aشکل 

 طرف واگن به کف تونل

 

به صورت  تا  بنابراین تابع نيروی اعمالی بر حسب زمان در بازه زمانی 

 ( ارائه می شود.1رابطه )

                                                                   

                                                                (1)  

ه تناوب ( تابع تناوبی با دور1همانطور که اشاره شد تابع ارائه شده در رابطه )

=T  می باشد. اگر تابع متناوبی مانندf(t)  با دوره تناوبT  موجود باشد این

تابع را می توان با استفاده از فرمل سری فوریه به صورت تابعی در حوزه فرکانس 

 .]10[( نمایش داد2و بر اساس توابع سينوسی و کسينوسی به صورت رابطه )

                                           

                                                (2)  

( قابل 3ضرایب سری فوریه می باشند و بر اساس روابط ) ،  ،  که در آن 

 تعيين می باشند.

 

                                                                   

                                                         (3)  

 
بدین ترتيب تابع بار ناشی از حرکت قطار به راحتی بر حسب فرکانس قابل محاسبه 

 است.

تابع بار دیناميکی با محاسبه ضرایب سری فوریه و فرکانس های اصلی از صفر تا 

ل تعيين می باشد؛ اما بازه فرکانس بار دیناميکی قطار محدود می بی نهایت قاب

باشد.از آنجایی که قسمت عمده انرژی بار دیناميکی مربوط به فرکانس های نزدیک 

؛ می توان از جمالت ابتدایی سری فوریه به عنوان تابع نيروی ]9[صفر می باشد

ار دیناميکی ناشی از دیناميکی قطار متحرک استفاده کرد. اما محدوده فرکانس ب

حرکت قطار منحصر به فرکانس های نزدیک صفر نيست و گاهی این محدوده تا صدها 

. مناسب ترین روش برای بررسی مشخصات بارهای دیناميکی، ]1[هرتز گسترش می یابد

تبدیل حرکات ارتعاش از حوزه زمانی به حوزه فرکانس به کمک تبدیل فوریه می 

( قابل 4( بر اساس رابطه )1، )رابطه  f(t)نيروی قطار  باشد. تبدیل فوریه تابع

 .]12و11[محاسبه می باشد

                                                              

                                                           (4)  
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به طيف دامنه فوریه، الزم است  f(t)(، برای تبدیل تابع نيروی 4بر اساس رابطه )

تعداد نامتناهی از توابع سينوسی و همه فرکانس های بين صفر و بی نهایت لحاظ 

بر بازه نامتناهی از زمان  f(t)شوند. الزام تئوریک فوق برای حالتی است که تابع 

بر روی بازه  f(t)(. اما از آنجایی که تابع بار دیناميکی 10تعریف شده باشد)

معينی از زمان تعریف شده است )زمانی که قطار به طور کامل از مبدأ مختصات 

 فرضی عبور کند( می توان تبدیل فوریه فوق را در زمانی محدود محاسبه نمود.

اگرچه طيف دامنه فوریه، به تنهایی توصيف کاملی از وضعيت بار دیناميکی را 

رای مشخص کردن اهميت نسبی فرکانس های ارائه نمی کند، ولی ابزار مناسبی ب

مختلف بارهای دیناميکی می باشد. به عبات دیگر بر اساس طيف دامنه فوریه می 

توان فرکانس های معرف بيشترین انرژی موج را شناسایی کرده و از فرکانس های 

 7( طيف دامنه فوریه تابع بار دیناميکی قطاری با 3دیگر صرفه نظر نمود.شکل)

 را نشان می دهد. km/h 80واگن و 

 

 

 طیف دامنه فوریه تابع بار دینامیکی قطار -3شکل 

 

( دیده می شود، انرژی بار دیناميکی متناسب با فرکانس 3همانطور که در شکل )

های بار می باشد. بارهای با فرکانس پایين انرژی بيشتری نسبت به بارهای با 

می دهد که انرژی بار )دامنه در طيف  ( همچنان نشان3فرکانس باالتر دارند. شکل )

قابل صرفنظر کردن می باشد. بنابراین  HZ 25فوریه( با یک فرکانس بيشتر از 

ترم اوليه سری های فوریه که انرژی قابل توجهی دارند در نظر گرفته  50تنها 

نادیده گرفته شده اند.بنابراین  HZ 25شده اند و بارهای با فرکانس بيشتر از 

 ( ترسيم شده است.4در شکل ) Km/h 80ميکی طی حرکت قطار با سرعت بار دینا

 

 

 کیلومتر بر ساعت 80بار دینامیکی قطار با سرعت  -4شکل

 
 مشخصات تونل مورد مطالعه .3

 
متروی تبریز که به عنوان مطالعه موردی در این  1، خط 11منطقه نزدیک ایستگاه 

معيت قرار دارد، بنابراین ارزیابی تحقيق استفاده شده است، در یک منطقه ی پرج
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، 1ارتعاش های رسيده به ساختمان های چنين مناطقی مهم می باشد. شکل تونل خط 

متری سطح  16-14متر می باشد، که در عمق  6متر و ارتفاع  4.75تخم مرغی، به عرض 

زمين قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه عمدتًا از خاک رسی با پالستيسيته کم 

کيل شده است. این تونل به روش تونل سازی جدید اتریشی ساخته شده است. تش

 ( خواص ژئومکانيکی خاک اطراف تونل را نشان می دهد.2جدول)
  

 ]13[خواص ژئومکانیکی خاک اطراف تونل مترو تبریز -2جدول 

 

 
کولمب فقط برای تحليل استاتيکی تونل -باید اشاره گردد که مدل رفتاری موهر

استفاده گردید و برای تحليل دیناميکی از مدل االستيک استفاده شد، چون موج 

دیناميکی توليد شده با حرکت قطار نمی تواند منجر به تغييرشکل های بزرگ در 

 خاک شود، بنابراین تغييرشکل ها در محدوده االستيک باقی می مانند. محيط

 

 مدل سازی عددی .4
 

در این مطالعه برای مدل سازی عددی تونل زیرزمينی از برنامه المان محدود 

ABAQUS 6.10  استفاده شده است. در این مدل انتشار امواج ایجاد شده با حرکت

مسير ریل اعمال شد و ارتعاش سازه از مدل  قطار به عنوان یک تاریخچه نيرو روی

سازی عددی بدست آمد. پس از شبيه سازی مدل استاتيکی، مقداری اصالحات به منظور 

آماده کردن شرایط ضروری برای تحليل دیناميکی روی مدل انجام شد. این تغييرات 

 شامل بزرگتر کردن ابعاد مدل برای جلوگيری از بازگشت امواج به داخل محيط،

اعمال بار دیناميکی قطار به صورت تابعی از زمان به کف تونل و تعریف ميرایی 

دیناميکی برای سيستم می باشد.شکل زیر مدل سازی عددی تونل مترو تبریز را نشان 

 می دهد.

 

 

 مدل عددی ساخته شده برای تونل متروی تبریز -5شکل 

 

 مقدار خواص

 وزن مخصوص

  

  (Ø)زاویه اصطکاک

 تهمدول االستيسي
 

  (υنسبت پواسون)

  (Cچسبندگی)
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انرژی ارتعاشی می باشند. سيستم های دیناميکی طبيعی شامل چند درجه از ميرایی 

عمومًاميرایی رایلی به عنوان ميرایی دیناميکی سيستم ها در تحليل های دیناميکی 

 استفاده می شود. ماتریس ميرایی متناسب با ماتریس های جرم و سختی می باشد.

                                                                                                                              

               (5)  

و  ماتریس سختی سيستم می باشد.  ماتریس جرم و  ماتریس ميرایی سيستم،  

 ثوابت متناسب با ميرایی می باشند. 

ه به فرکانس می باشد،اما محدوده ای از فرکانس ها که ميرایی رایلی وابست

ميرایی مستقل از فرکانس می باشد نيز وجود دارد. بنابراین فرکانس غالب مدل که 

باید در این محدوده باشد. فرکانس های غالب، ترکيبی در اینجا استفاده می شود

ختلفی برای از فرکانس طبيعی مدل ها و فرکانس بار ورودی می باشد. روش های م

تعيين فرکانس طبيعی مدل وجود دارد. یکی از این روش ها اعمال نيروی وزن به 

مدل عددی با ميرایی صفر می باشد که در اینجا  از این روش استفاده شد و مقدار 

شد. در نهایت با  0.7بدست آمد که منجر به فرکانس غالب  4/1فرکانس طبيعی مدل 

و همکاران Athanasopoulosکه طبق رابطه  02/0یی این فرکانس غالب و نسبت ميرا

 مقدار ميرایی دیناميکی به صورت زیر بدست می آید:]14[( بدست آمده است، 2000)

   
                                                                                                                 )6( 

 

 نتایج بدست آمده         .  5

 بررسی سطح ارتعاش  .1.5

 
 تغييرشکل های ایجاد شده در تقاط باالی سازه در اثر ارتعاش رسيده از حرکت قطار

( بيشترین جابجایی 7(و )6در شکل های زیر نشان داده شده است. طبق شکل های )

ميلی متر می باشد. اگرچه نمودار  1/2و 2/1ه ساز باالی های افقی و قائم در 

جابجایی در مقایسه با سرعت و  شتاب برای تفسير راحت تر می باشد ولی اغلب 

برای شرح ارتعاش استفاده نمی شود. بسياری از مبدل هایی که برای اندازه گيری 

خ سطح ارتعاش استفاده می شوند از سرعت یا شتاب استفاده می کنند. هم چنين پاس

انسان به ارتعاش به طور دقيق با استفاده از سرعت یا شتاب شرح داده می 

آورده می شود ریخچه سرعت در زیر سازه موجود . بنابراین در این قسمت، تا]15[شود

 (.8و از آن برای ارزیابی سطح ارتعاش استفاده می شود. شکل )

ا ارتعاش زمين وجود دو روش برای ارزیابی آزار انسان و خسارت سازه ایجاد شده ب

(. در اینجا برای بررسی Vrmsاصلی) (ریشه سرعتPPV )2(سرعت اوج ذرات)1دارد: 

برای یک سيگنال سرعت  RMSاستفاده شده است. سرعت  RMSسطح ارتعاش از دامنه 

 دوره ای به صورت زیر تعریف می شود.

 

 

-7شکل                     سازه موجود نقطه باالیتغییرمکان افقی  -6شکل 

 سازه موجود باالی نقطهتغییرمکان قائم 

 

سطح های طبیعی ارتعاش ایجاد شده با  -3جدول  

 .]14[زمین
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                            تغییرات سرعت زیر سازه موجود -8شکل

                                                                                                                 )7( 

دوره تناوب سيگنال می باشد.چون تاریخچه سرعت  سيگنال سرعت و  که در آن 

سيگنال سرعت ثابت می باشد. با  RMSیک سيگنال دوره ای می باشد، مقدار 

( 8سيگنال سرعت ثبت شده در زیر سازه)شکل استفاده از معادله فوق و با توجه به 

 بدست می آید. برابر با  مقدار 

 .]15[ارتعاش عمومًا بر اساس دسيبل بيان می شود و به صورت زیر تعریف می شود

                                                                                                                  )8( 

دامنه سرعت مرجع می باشد که براساس  است وdbسطح سرعت بر اساس 

می باشد. با توجه به این مقادیر  استاندارد آمریکا برابر با 

 سطح سرعت به صورت زیر بدست می آید.

 

                                                                                
(9)  

( پاسخ انسان و سازه را در برابر سطح های مختلف ارتعاش زمين نشان می 3جدول)

قطار هم زمان  2سطح ارتعاش ایجاد شده زمانی که  FTAبر اساس استاندارد  دهد.

 راف می شود.از کنار هم رد شوند باعث آزار ساکنين اط

 

 آنالیز حساسیت  .2.5

در این بخش، اثر پارامترهای ژئومکانيکی روی ارتعاش رسیيده بیه سیازه در نظیر 

گرفته شده است. برای این منظور، تغييرات سطح ارتعیاش ایجیاد شیده زییر سیازه 

موردنظر در اثر تغييرات وزن مخصوص، مدول االستيسيته، چسبندگی و زاویه اصیطکاک 

( مشیاهده میی شیود، 10و9همانگونه که از شکل های ) .ه شده استخاک در نظر گرفت

سطح ارتعاش ایجاد شده با افزایش وزن مخصوص خاک کاهش میی یابید و بیا افیزایش 

مدول االستيسيته خاک افیزایش میی یابید، در حیالی کیه پارامترهیای موهرکولمیب 

رند. این به )چسبندگی و زاویه اصطکاک( اثر مهمی روی سطح ارتعاش ایجاد شده ندا

این خاطر است که موج دیناميکی ایجاد شیده بیا حرکیت قطیار نمیی توانید باعیث 

تغييرشکل های بزرگ در محيط خاک شود، بنیابراین تغييرشیکل در محیدوده االسیتيک 

 محدود شده است.
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 تغییرات سطح ارتعاش زیر سازه با تغییر مدول االستیک و وزن مخصوص خاک  -9شکل

  

 

 
غییرات سطح ارتعاش زیر سازه با تغییر زاویه اصطکاک و چسبندگی خاکت -10شکل  

 

  سيستم کاهنده ارتعاش   .3.5         

 

در این بخش، برای بررسی موثر بودن چنين سيستمی در کیاهش ارتعیاش هیای رسیيده 

ناشی از حرکت قطار، از مشخصات مصالح استفاده شده در طیرح قطیار شیهری شیيراز 

اش استفاده می کنيم و آناليز خود را بر روی مدل پایه انجام می برای کاهش ارتع

در زیر  ( 4)مدل کردن الیه االستيک سيلومر با مشخصات ذکر شده در جدول با  دهيم.

مقدار ارتعاش رسیيده بیه سیازه در ، محل اعمال بار دیناميکی قطار در مدل پایه

مالحظه ای نسبت به ارتعاش  دسيبل بدست آمد، که کاهش قابل 73/61این حالت برابر 

 دسيبل بود نشان می دهد. 98/83مدل پایه بدون سيلومر که 

 

 ]P25 ]16مشخصات مکانیکی سیلومر  -4جدول
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 نتیجه گیری کلی .6

 
در این مطالعه با شبيه سازی حرکت قطار، ميزان لرزش سازه ی روی سطح زمين در 

ر گرفت. بار دیناميکی اثر حرکت قطار در تونل مترو تبریز مورد بررسی قرا

محاسبه شده به صورت نقطه ای به مدل عددی اعمال شدو نتایج آن بصورت نمودار 

 نقاط باالیجابجایی در جهت های قائم و افقی ارائه شده است. حداکثر جابجایی در 

ميليمتر است و   1/2 و 2/1سازه موجود در جهت های افقی و قائم به ترتيب برابر 

این سطح ارتعاش  کهدسيبل می باشد  98/83ه به سازه برابر سطح ارتعاش رسيد

با استفاده از سيستم کاهنده می شود.  ساکنين منطقهباعث آزار  ایجاد شده

این سطح ارتعاش ایجاد شده یه االستيک سيلومر در زیر ریل(، ارتعاش) قرار دادن ال

ش رسيده به سازه ارتعا دامنههم چنين مشاهده شد که  دسيبل کاهش می یابد. 61تا 

با افزایش وزن مخصوص خاک کاهش می یابد در حالی که با افزایش مدول االستيک خاک 

 ارتعاش رسيده به سازه بيشتر می شود. سطح
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