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چکيده
لرزشهاي ناشي از حرکت قطار ممکن است باعث ناراحتي ساکنين ساختمانهاي کنار ريل شود .از طرفي ممکن
است سطح لرزشها به اندازهاي باشد که آسيبهايي در نازککاري ساختمان و تاسيسات زير بنايي مشاهده شود .از
راهکارهاي کاهش لرزشها ميتوان به روش ترانشه 1باز اشاره کرد .با توجه به توسعه روشهاي عددي در زمينه
ژئوتکنيک و استفاده از مدل رفتاري در مدلسازي هاي مختلف ،در اين راستا در تحقيق حاضر با استفاده از سه مدل
رفتاري موهر کولمب ( ،)MCمدل خاک سخت شونده ( )HSو مدل خاک سخت شونده با سختي ناشي از کرنش
هاي کوچک ( )HSSبه بررسي تاثير نوع مدل رفتاري بر نتايج شبيهسازي احداث يک ترانشه مانع ميپردازيم .بدين
شد و تغيير شکلهاي بوجود آمده در سطح زمين با ترانشه و بدون حضور ترانشه براي سه مدل رفتاري مورد مطالعه
قرار گرفت .نتايج بررسيها ،حاکي از اينست که در حالت بدون ترانشه ،بيشترين ميزان جابجايي حداکثر ذره در
مدل  MCو کمترين مقدار آن در مدل  HSSرخ ميدهد .حضور ترانشه در خاک باعث کاهش دامنه لرزشها شده
حضور ترانشه متعلق به مدل  MCبرابر  83درصد بوده است .حضور ترانشه در خاک موجب تغيير محتوي فرکانسي
لرزشها شده به طوري که در فرکانس اصلي براي مدلهاي  HSSو  HSبصورت افزايش دامنه و براي مدل MC
کاهش دامنه فرکانس اصلي بوده است.
واژگان کليدي :ارتعاشات ،حرکت قطار ،مدل رفتاري خاک ،مدل سخت شونده ،کرنش کوچک

 .1مقدمه

mech_mag@yahoo.com

که بيشترين کاهش  PPDبراي مدل  HSSبرابر  83درصد مشاهده شد .در مورد پارامتر  PPAحداکثر کاهش در
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منظور بار شبيهسازي شده حرکت قطار بر مدل خاکي در حضور ترانشه مانع به عمق  5متر و عرض  5.5متر اعمال
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براي کاهش ارتعاشات در سازهها ناشي از عامل بيروني ،سه
جنبه منبع توليد لرزش ،مسير حرکت موج و دريافت کننده،
مورد توجه است که از اين ميان ،بررسي ويژهاي پيرامون
مسير انتشار در مباحث ژئوتکنيکي صورت ميپذيرد .شکل1

آناليز المانهاي مرزي ،3روش تفاضل محدود )FDM1( 4و
ديگر روشها بکار گرفته شد .از جمله محققيني که براي حل
اينگونه مسائل از تکنيکهاي عددي استفاده کردند واس
( )5612بوده است که براي محافظت بوسيله ترانشه در مقابل
امواج برشي با استفاده از روش اجزا محدود از المانهاي
مخصوصي که مرز جاذب را مدل مينمودند ،استفاده کرد.
محققيني که روشهاي عددي را براي بررسي مسائل حوزه
ژئوتکنيک انتخاب نمودهاند ،از مدل رفتاري مناسب براي
پيشبيني رفتار خاک تحت شرايط مختلف در مدلهاي خود
استفاده کردهاند .تاريخچه فعاليتهاي انجام گرفته در مورد

شکل  .1انتشار موج لرزش در محيط خاکي []1

روش ايجاد مانع موج ژئوتکنيکي يا اصطالحا پردهکشي،
براي جلوگيري از رسيدن امواج لرزهاي ايجاد شده در محيط
خاکي توسط اغتشاشات سطحي ،براي اولين بار در سال
 1671توسط بارکان بکار گرفته شد ] .[1دوينگ و نئومر
( ،)1671طرحي براي ايزوالسيون لرزشي کارخانه چوب در
برلين با استفاده از ترانشه توپر ارائه کردند ] .[1استفاده از
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اين روش باعث شد تا دامنه امواج رسيده به کارخانه پس از
اجراي ترانشه به مقدار زيادي کاهش پيدا کند .مک نيل،
مارگوسون و باب کوک ( )5691طي گزارشي نتايج استفاده
موفقيت آميز از ترانشه براي ايزوالسيون يک آزمايشگاه
حساس را ارائه دادند.
با توجه به تحقيقات صورت گرفته ،استفاده از ترانشه مانع
موج بعنوان يکي از روشهاي ژئوتکنيکي کارآمد براي
کاهش لرزشهاي منتشر شده در زمين ،پيشنهاد شده است.
وودز ( )5691تحقيقات بسياري در مورد مسئله ايزوالسيون
در برابر امواج سطحي با استفاده از ترانشهها انجام داد و کار-
هاي آزمايشگاهي بر روي ترانشههاي فعال را توسعه داد
] .[4استفاده از روشهاي تجربي و آزمايشگاهي با وجود
آنکه نتايج قابل اعتماد و واقعي ارائه ميدهند اما از هزينه
بااليي برخوردار ميباشند ،لذا در اوايل سال  5691براي حل
اين مشکل روشهاي عددي نظير روش المانهاي محدود،2

ترانشه مانع و کارهاي مشابه ،با مطالعه مدل رفتاري استفاده
شده در اين تحقيقات مورد بررسي قرار گرفت .از اين ميان
ميتوان به مطالعات صورت گرفته توسط احمد و همکاران
( )5669اشاره کرد که بر روي ايزوالسيون فعال فونداسيون
ماشين آالت با استفاده از ترانشههاي باز ،بررسيهايي انجام
دادند ] .[5آنها در بررسيهاي خود از فرض نيم فضاي
ارتجاعي بهره بردند .آدام و همکاران ( )2111نيز پاسخ
گذراي  2و  3بعدي نيم فضاي ارتجاعي را تحت بارهاي
خطي و بار قطار بدست آوردند ].[7
شيرواستاوا ( )2112با استفاده از روش اجزا محدود در حالت
ارتجاعي ،تاثير حضور ترانشه را در کاهش اثر حاصل از
بارهاي تناوبي ،مورد بررسي قرار داد ] .[6وي نتايج خود را
بر حسب فاکتور نسبت کاهش دامنه 1تفسير کرد .بنت و
همکاران ( )2152يک بررسي عددي پيرامون کاهش لرزش-
هاي زمين ناشي از ريل راه آهن با استفاده از ترانشه در
خاکهاي اليهاي در حالت ارتجاعي خطي انجام دادند .آنها
در خاکي شامل رسوبات رودخانهاي با احداث يک ترانشه 1
متري ،کاهش  4دسيبل در فرکانس  51هرتز ،و کاهش 9
دسيبل در فرکانس  54هرتز را پيشبيني کردند ].[8
لشچينسکي و لينگ ( )1111در مدلسازي عددي خود با
بکارگيري مدل رفتاري دراگر پراگر ،رفتار اليه باالست را
درحالتي که با ژئوسل 9محصور شده مورد بررسي قرار دادند
] .[6احمدي و همکاران ( )5396براي بررسي تاثير ميزان

لرزش ايجاد شده در سطح زمين ناشي از حرکت قطار در
تونل مترو از مدل رفتاري موهر کولمب در مدلسازي خود
استفاده کردند ] .[11سعادتفر و اردکاني ( )1161با استفاده
از مدلهاي ارتجاعي و خميري به بررسي عددي اثر استفاده
از ترانشه مانع در کاهش ارتعاشات ناشي از حرکت قطار

و احمدي ( )1111در مطالعات خود مورد استفاده قرار دادند،
بدست آمد ].[14
فرموالسيون مورد استفاده در محاسبات بار بصورت معادالت
 1و  1ارائه شده است.
()1
∞

پرداخته و همچنين اثرات آن برطيف توان لرزش را بررسي

𝜋𝑛2
(𝑓(𝑡) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑛 cos
𝑡)
𝑇

کردند ] .[11با بررسي تاريخچه کارهاي انجام شده ،مشاهده
شد که محققين تاکنون بيشتر از مدل ارتجاعي در مدلسازي

∞

هاي خود استفاده کردهاند که ميتوان يکي از داليل آن را،

𝜋𝑛2
𝑡)
𝑇

صرفهجويي در زمان محاسبات کامپيوتري دانست .درباره

تحقيقات زيادي صورت نگرفته است .در حاليکه با توسعه
مدلهاي رفتاري ،امکان پيش بيني و بررسي دقيقتر مسائل
وجود خواهد داشت .با توجه به موارد ذکر شده ،ضرورت
مطالعه تاثير مدل رفتاري بر دامنه تغيير شکلهاي ايجاد شده
در سطح زمين در حضور ترانشه مانع موج مشخص ميشود.
بر اين اساس در اين مطالعه از سه مدل رفتاري موهرکولمب،

∞

()1

𝑡𝑑 )𝑡𝑓(𝑤) = ∫ 𝑓(𝑡). 𝑒 (−𝑖𝑤.
0

که  𝑎0و 𝑛𝑎 و 𝑛𝑏 ضرايب سري فوريه هستند.
در شکل  1تابع ديناميکي بار قطار براي  1واگن با مشخصات
ارائه شده در جدول  1نشان داده شده است .فرايند محاسبه
بار ديناميکي شبيهسازي شده حرکت قطار ،مطابق محاسبات
مدلسازي بار قطار مطالعه انجام شده توسط سعادتفر و
اردکاني( )1164ميباشد ].[11

ناشي از کرنشهاي کوچک براي بررسي ميزان لرزش ايجاد
شده در اثر حرکت قطار در حضور ترانشه مانع استفاده شد.
بر اساس معياري که استانداردهاي مختلف بيان ميکنند،
mech_mag@yahoo.com

پارامترهاي تغيير مکان ،حداکثر سرعت ذره 1و حداکثر شتاب
ذره 9و همچنين تغييرات تابع طيف توان در برابر فرکانس
معموال مبناي سنجش ارتعاشات حاصل از حرکت است،
) )ISO148376-1,2005که در اين تحقيق نيز مورد
استفاده قرار خواهد گرفت [.]11
 .2ارائه مدل بار قطار
به منظور تعيين بار ناشي از حرکت قطار ميتوان با تقريب
مناسبي تنها اثر وزن را مورد بررسي قرار داد ].[11
بار ديناميکي قطار در مدلسازي ،با بکارگيري روش شبيه-
سازي تابع بار قطار با استفاده از روشهاي رياضي که نجاتي

شکل  .2تابع بار -زمان شبيهسازي شده حرکت قطار []11
جدول  .1مشخصات واگن جهت مدلسازي بار قطار
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خاک سخت شونده و مدل خاک سخت شونده با سختي

(+ ∑ 𝑏𝑛 sin
𝑛=1

تاثير نوع مدل رفتاري در کاهش دامنه لرزش ناشي از منبع
ارتعاش سطحي در حضور ترانشه در تحليلهاي عددي،

𝑛=1

81

m

11

طول واگن

km/h

81

سرعت حرکت قطار

m

1/7

فاصله بين دو واگن

m

1

ton

111

kN

111/7

مدلهاي رفتاري ارائه شده ،پارامترهاي مورد نظر بر اساس
مطالعه صورت گرفته توسط فنگ و همکاران ( )1116مورد
استفاده قرار گرفت ].[15
جدول .2مشخصات مصالح

فاصله بين محور هاي دو چرخ مجاور هم
وزن يک واگن بهمراه مسافرين و بار
نيروي اعمال شده توسط يک چرخ واگن

 .3مدلسازي عددي
 .1-3مشخصات مصالح
در مدلسازي صورتگرفته مصالح خاکي به صورت همگن
در نظر گرفته شد.
51
باالست و بر روي آن تراورس (قطعات بتني مسلح) ،مطابق
مشخصات ارائه شده در جدول  1مدل شد .براي مدلسازي
از  1مدل رفتاري موهر کولمب ،55مدل خاک سخت شونده52
و مدل خاک سخت شونده با سختي ناشي از کرنشهاي
کوچک 53استفاده شد.
در جدول  1مشخصات درنظر گرفته شده براي محيط خاکي
براي مدلهاي رفتاري مختلف نشان داده شده است .براي

مشخصات

تراورس

باالست

75

70

وزن مخصوص ( )kN/m

70111

011

مدول ارتجاعي ()MPa

1 /7

1/05

نسبت پوآسون

-

1/110

چسبندگي ()kPa

-

55

زاويه اصطکاک ()°

3

 .1-1-3مدل موهر-کولمب
براي مدل کردن رفتار ارتجاعي خطي-پالستيک کامل
مصالح از مدل موهر -کولمب با تعداد  5پارامتر اصلي
استفاده ميشود .اين مدل از ترکي ب قانون هوک و معيار
گسيختگي کولمب استفاده ميکند.

جدول  .3مشخصات خاک بستر جهت مدل سازي (فنگ و همکاران)9002 ،
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2
مدول باربرداري بارگذاري مجدد ( Eurref (kN/m

-

01111

01111

مدول برشي مرجع (G0ref (kN/m2

-

-

25111

011

011
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-

-

1/1110

1/01

1 /7

1 /7

.چسبندگي ) C (kN/m2

زاويه اصطکاک 𝟇
زاويه اتساع 𝝍

وزن مخصوص ) γ(kN/m3
مدول االستيسيته خاک )E (kN/m2
مدول مرجع مماسي در تنش معادل  %05تنش نهايي(ref (kN/m2
E50

مدول مماسي در بارگذاري اوديومتري اوليه((kN/m2

ref
Eoed

فشار مرجع (pref (kN/m2
کرنش برشي وقتي مدول برشي به  0.7G0ميرسد  0.7

نسبت پواسون



مقدار تواني براي وابسته ساختن سطوح تسليم به سطح تنش m

پارامترهاي مورد استفاده در اين مدل به دو دسته پارامترهاي
ارتجاعي و پالستيک تقسيم ميشوند.

-

1 /5

1 /5

پارامترهاي ارتجاعي مدل عبارتند از :مدول يانگ ( )Eو
ضريب پواسون (  )و پارامترهاي پالستيک اين مدل شامل

 .2-1-3مدل خاک سخت شونده ()HS
مدل خاک سخت شونده يک مدل رفتاري پيشرفته براي
شبيهسازي رفتار انواع خاکهاي سخت و نرم ميباشد ].[17
از جمله ويژگيهاي مهم اين مدل ميتوان به وجود دو نوع
سخت شوندگي برشي و فشاري و نيز عدم ثابت بودن سطح
تسليم مدل و تغيير آن با افزايش کرنشهاي پالستيک اشاره
کرد .به عنوان يکي از تفاوتهاي اصلي مدل سخت شونده
با مدل موهر-کولمب ،ميتوان به وجود سختي وابسته به
سطح تنش در اين مدل اشاره کرد .ايده اصلي براي فرمول
بندي اين مدل رابطه هيپربوليک مابين کرنش محوري و
تنش انحرافي در بارگذاري سه محوري ميباشد .پارامترهاي
اصلي مدل عبارتند از :پارامترهاي مقاومتي  و  Cو .

 .3-1-3مدل خاک سخت شونده با اثر سختي
ناشي از کرنشهاي کوچک ()HSS
مدل خاک سخت شونده با اثر سختي ناشي از کرنشهاي
کوچک توسعه يافته مدل خاک سخت شونده ميباشد.
طبق تحقيقات انجام شده مصالح خاکي در کرنشهاي
کوچک سختي باالتري را نشان ميدهند .ولي اين مساله در
اکثر مدلهاي رفتاري مورد استفاده مانند مدل موهر-کولمب
و خاک سخت شونده ،ناديده گرفته ميشود.
بنز ( )1116با انجام اصالحاتي روي مدل خاک سخت
شونده اثر سختي باالي مصالح در کرنشهاي کوچک را در
نظر گرفت].[16
براي واردکردن اثر افزايش غيرخطي سختي در کرنشهاي
کوچکتر از کرنشهاي مهندسي ،دو پارامتر  G0و ϒ0.7
عالوه بر پارامترهاي قبلي وارد مدل  HSشدند و مدل جديد
 HSSناميده شد G0 .عبارت است از مدول برشي اوليه و
 ϒ0.7عبارت است از کرنش برشي زمانيکه مقدار مدول
برشي  G0به  1.6رسيده باشد .تفاوت اصلي مدل  HSSبا
 HSاستفاده از يک معيار تسليم و نيز قانون جريان اصالح
شده ميباشد .به همين دليل مدل  HSSدر مقايسه با مدل
 HSتنش گسيختگي کمتري را نشان ميدهد.

𝑓𝑒𝑟

پارامترهاي کنترل کننده سختي خاک شامل 𝐸50 :و
𝑓𝑒𝑟

𝑑𝑒𝑜𝐸 که رفتار حجمي خاک را کنترل ميکنند و قبال در
جدول  1و  1معرفي شدهاند و مدول مرجع باربرداري
𝑓𝑒𝑟

بارگذاري مجدد 𝑟𝑢𝐸 .ميزان وابستگي سختي به سطح
تنش نيز از طريق فاکتور  mتعيين ميگردد.
بر اساس مطالعات وون سون ( )1681مقدار  mدر بازهي
صفر تا يک قرار ميگيرد .رابطه بين تنش و کرنش و نيز
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شکل  .3رابطه تنش-کرنش و سطح تسليم مدل خاک سخت شونده []11

 .2-3هندسه مدل

در مطالعه حاضر با استفاده از نرم افزار المان محدود
 Plaxis 8.5براي مدلسازي عددي و در نظر گرفتن
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زاويه اصطکاک داخلي (  ) و چسبندگي ( )Cو زاويه اتساع
(  )ميباشند.

سطح تسليم مدل سخت شونده در فضاي تنشهاي سه-
بعدي ،در شکل  1نشان داده شدهاند [.]16

09

شرايط کرنش صفحهاي تحليلهاي مورد نظر انجام گرفت.
در مدلسازي ،مقطع تراورس بصورت تير به عرض 1.15متر
و ارتفاع  1.11متر و طول  1.5متر منظور شده و فاصله دو
بار ديناميکي برابر با  1.5متر (فاصله محور به محور ريل
قطار) ،در نظر گرفته شد .همچنين اليه باالست به ضخامت
 65سانتيمتر و عرض و عمق ترانشه به ترتيب 1.5و  5متر
بوده و فاصله ترانشه از مرکز مدل ،برابر  1متر درنظر گرفته
شد.
نقطه مورد بررسي روي سطح در فاصله  11متري از مرکز
مدلسازي قرار گرفته است.
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 .3-3جزييات مدلسازي
با استفاده از المان مثلثي ،مدل مشبندي شد .براي جلوگيري
از انعکاس امواج ،از المان مرز جاذب به نحوي که القا کننده
فضاي بيانتها باشد ،در مرزهاي سيستم استفاده شد .در
ترسيم شکل هندسي المان در مدل ،از ابعاد مشبندي ريزتر
در محلهاي نزديک به نقطه اثر بار ،استفاده شده است،
شکل .4
به طور کلي براي انتقال مناسب امواج ديناميکي در شبکه
المانهاي مدل ،و جلوگيري از به تله افتادن امواج ،بعد هر
المان بايستي حداقل يک پنجم طول موج باشد[ ،]18رابطه
 1و .4

()3
()4

1
𝑛𝑖𝑚𝜆) ( =
5
𝑠𝑉
=
𝑥𝑎𝑚𝑓

𝑥𝑎𝑚𝐿
𝑛𝑖𝑚𝜆

در اين رابطه 𝑥𝑎𝑚𝐿 طول موج است که داراي بيشترين
فرکانس ميباشد 𝑉𝑠 .و 𝑥𝑎𝑚𝑓 نيز بترتيب سرعت موج برشي
در مدل و حداکثر فرکانس ناشي از بار وارده ميباشد.
از ميرايي رايلي 54در مدل استفاده شد .ماتريس ميرايي []C
به صورت زير توسط ماتريس سختي [ ]Kو ماتريس جرم
[ ]Mو ضرايب رايلي تعريف مي شود ،رابطه .5
()5

][C] = α[M] + β[K

که آلفا ()αو بتا ( )βضرايب ميرايي رايلي هستند .طبق رابطه
 ،7ضرايب ميرايي رايلي به نسبت ميرايي ( )ξiو فرکانس
طبيعي وابسته اند[.]16
()3

𝑖α + 𝛽𝜔2 = 2𝜔𝑖 2 ξ

ضرايب ميرايي رايلي وابسته به فرکانس هستند .فرکانس
طبيعي خاک ،با انجام تحليل مودال در نرم افزار آباکوس
براي مدهاي اصلي مدل بدست آمد .ميتوان مقادير ضرايب
ميرايي رايلي را براي يک سيستم چند درجه آزادي در هر مد
نوساني با سرعت زاويهاي  ،نسبت ميرايي 𝑖 ξو با فرض
ميرايي  5درصد از رابطه  7محاسبه کرد[.]16

شکل  .4مدلسازي و مش بندي انجام شده در نرم افزار

 .4تحليل نتايج

با توجه به مدلسازي هاي انجام شده ،مقايسه نتايج بدست
آمده براي مدلهاي بدون حضور ترانشه و در حضور ترانشه،
با در نظر گرفتن سه مدل رفتاري  HS ،MCو HSS
صورت گرفت .محسوس بودن لرزشها توسط انسان ،در
محدودههاي فرکانسهاي پايين ،به شتاب حداکثر بستگي
دارد ،در حاليکه در فرکانسهاي باالتر جابجايي تعيين کننده
است ] .[11بنابر اين نتايج بررسيها ،عالوه بر مولفه تغيير
مکان ،در قالب مولفههاي شتاب ذره و حداکثر شتاب
ذره( )PPAنيز ارائه خواهد شد.

بدون حضور ترانشه براي  3مدل رفتاري الف)  ، HSب)  MCو
پ)HSS

مشاهده ميشود که با پيشرفت موج لرزش در محيط خاکي
از نقطه  17متري به  11متري مرکز مدل ،به غير از مدل
 HSSدر دو مدل ديگر ،دامنه تاريخچه زماني جابجايي،
کاهش مييابد.

شکل  .1مقادير  PPDدر نقاط  11و  22متري از مرکز مدلسازي

با توجه به شکل  ،7مقدار کاهش دامنه براي مدل  MCبرابر
 7.1درصد و براي مدل  HSبرابر  6.7درصد بدست آمد و
براي مدل  HSSروند مشخصي مشاهده نشد ،بيشترين
مقدار حداکثر جابجاي ذره يا همان  ،PPDدر مدل موهر
کولمب ،و کمترين مقدار  ،PPDدر مدل  HSSاتفاق افتاد.
اين مطلب با توجه به اينکه مدل  HSSمدول االستيسيته
بيشتري در کرنشهاي کوچک در نظر ميگيرد و روابط غير
خطي با آن دارد ،قابل توجيه است.
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براي  3مدل رفتاري  HS ،MCو  HSSبدون حضور ترانشه.

نشرية علمي ترويجي صوت و ارتعاش  /سال پنجم  /شمارة دهم 5 ................................ 5931 /

 .1-4تاثير مدل رفتاري بر جابجايي بدون ترانشه
با توجه به تئوري انتشار موج در محيط نيم فضاي بينهايت
خاک ،با فاصله گرفتن از مرکز اثر بار ،بدليل کاهش چگالي
موج ،با تخفيف دامنه تغيير شکلها مواجه هستيم .از طرفي
لغزش دانههاي خاک روي يکديگر در فرآيند انتشار موج در
محيط ،کاهش دوباره دامنه موج را ناشي ميشود که در قالب
ميرايي رايلي بيان ميشود ].[11
ابتدا ميزان کاهش دامنه لرزشها ناشي از ميراييهاي رايلي
و تشعشعي ،بررسي شد.
شکل  5مقادير تاريخچه زماني تغيير شکلها را در نقاط 17
و  11متري از مرکز مدل ،ناشي از حرکت قطار نشان ميدهد.

شکل  .5تغيير شکل هاي نقاط  11و  22متري از مرکز مدلسازي

03

همچنين نتايج مدل  HSهمخواني بيشتري با مدل موهر
کولمب داشت .و آن را ميتوان ناشي از شبيه بودن رفتار هر
دو مدل در کرنشهاي کمتر از کرنش پالستيک دانست.
 .2-4تاثير مدل رفتاري در حضور ترانشه باز
با قرار گيري ترانشه با عمق  5و عرض  1.5متر در فاصله 1
متري از مرکز مدلسازي ،کاهش دامنه جابجايي و سرعت
ذره در سطح زمين در نقاط بعد از ترانشه مشاهده شد .در
ادامه نتايج بدست آمده در بکارگيري  1مدل رفتاري ،MC
 HSو  HSSارائه شده است.
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 .1-2-4تاثير مدل رفتاري بر PPD15
در نمودار شکل  6تاريخچه زماني جابجايي سطح زمين در
نقطه  11متري از مرکز مدلسازي با در نظر گرفتن  1مدل
رفتاري  HS ، MCو  ،HSSنمايش داده شده است.
با توجه به شکل ميتوان کاهش رخ داده در دامنه جابجايي
قائم ،در حضور ترانشه را مشاهده کرد .کاهش دامنه رخ داده
بدليل عملکرد سد کنندگي ترانشه باز در برابر امواج سطحي
و بخشي از امواج حجمي ميباشد .اما مقدار کاهش دامنه
جابجايي قائم ( )Uyبه وجود آمده در مدلسازي عددي
بدليل استفاده از مدل رفتاري مختلف ،براي مدل رفتاري
 MCدر حدود  16درصد و براي مدل  HSدر حدود 11
درصد و براي مدل  HSSدر حدود  18درصد بدست آمد.
شکل  8مقادير حداکثر جابجايي ذره در حضور ترانشه و بدون
حضور ترانشه را نشان ميدهد که براي سه مدل رفتاري به
تفکيک ارائه شده است.

شکل  .1تغيير شکل هاي نقطه  22متري از مرکز مدلسازي در
حضور ترانشه براي  3مدل رفتاري الف)  ، HSب)  MCو
پ)HSS

با توجه به شکل ميتوان دريافت که مقادير حداکثر جابجايي
ذره ( ،)PPDدر حضور و بدون حضور ترانشه براي مدل
 ،HSSکمترين مقدار در بين  1مدل رفتاري بکار گرفته شده
است.
تفاوت نتايج بدست آمده براي مدلهاي رفتاري  HSو
 HSSدر مقايسه با مدل رفتاري  MCبصورت زير است:
 درغياب ترانشه مقدار  PPDبراي مدلهاي  HSو HSSبه ترتيب  5و  45درصد کمتر از مقادير مدل MC
است.
 در حضور ترانشه مقدار  PPDبراي مدلهاي  HSو HSSبه ترتيب  11و  56درصد کمتر از مقادير مدل MC
است.

شکل  .2تاريخچه زماني سرعت ذره نقطه  90متري از مرکز
مدلسازي در حضور ترانشه ،براي  3مدل رفتاري الف) ،MC
شکل  .8مقادير  PPDدر نقطه 22متري از مرکز مدلسازي براي
 3مدل رفتاري  HS ،MCو  HSSدر حضور ترانشه.

همچنين در شااکل  11درباره حداکثر شااتاب ذره ()PPA
ميتوان گفت که کمترين مقدار  PPAدر ح ضور تران شه و
بدون ترانشه مربوط به مدل رفتاري  HSSاست و بيشترين
مقدار  PPAدر مدل بدون ترانشااه مربوط به مدل رفتاري
 MCو در ح ضور تران شه بي شترين مقدار  PPAمتعلق به
مدل رفتاري  HSميباشد.

مدلهاي رفتاري  HS ،MCو  HSSدر حضور ترانشه.

 .4-2-3تاثير مدل رفتاري بر محتوي فرکانسييي
لرزشها
در اين بخش اثر انتخاب مدل رفتاري بر شاااکل و محتوي
فرکان سي لرزشهاي بوجود آمده ،در ح ضور و عدم ح ضور
ترانشه مورد بررسي قرار گرفت .در شکل  11و  11تغييرات
بوجود آمده در محتوي فرکانسا اي لرزشها ،براي مدلهاي
رفتاري مختلف نشان داده شده است .در شکل  11تاکيد بر
تاثير حضور ترانشه بر محتوي فرکانسي لرزشها ميباشد و
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شکل  .00مقادير  PPAدر نقطه 90متري از مرکز مدلسازي براي
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 .2-2-4تاثير مدل رفتاري بر PPA
در نمودار شکل  6تاريخچه زماني شتاب ذره سطح زمين
در نقطه  11متري از مرکز مدلساااازي با در نظر گرفتن 1
مدل رفتاري HS ، MCو  ،HSSنمايش داده شده است.
با توجه به شکل  6و  11مشخص است که دامنه شتاب ذره
در حضاااور ترانشاااه در همه مدلهاي رفتاري مورد بحث،
کاهش يافته اساات .مقادير کاهش دامنه شااتاب ذره براي
مدل هاي رفتاري  HS ،MCو  ،HSSبه ترت يب برابر با
 16 ،17و  11درصد است.

ب)  HSو پ) . HSS

05

براي مدلهاي رفتاري مورد بررسي ،بطور مجزا ترسيم شده
است.
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کمتري بود.
در فر کانس هاي کمتر از فر کانس اصااالي در مدل موهر
کولمب افزايش دامنه در حضااور ترانشااه مشاااهده شااد .در
حاليکه براي دو مدل رفتاري ديگر روند مشاااخصا اي ديده
نشااد .افزايش دامنه براي مدل  MCدر حدود  81درصااد
بدست آمد.
در شکل  52محتواي فرکانسي لرزشها بصورت مجزا براي
حالت بدون ترانشااه و حالت با ترانشااه ارائه شااده اساات .با
توجه به شکل مورد نظر ميبينيم که در حالت بدون ترانشه،
فر کانس با دام نه حداکثر براي مدل رف تاري 31 ، MC
درصد بيشتر از مدل رفتاري  HSبدست آمد.

شکل  .00اثر حضور ترانشه بر محتوي فرکانسي در نقطه  90متري
از مرکز مدلسازي براي  3مدل رفتاري الف)  ،MCب)  HSو
پ) . HSS

با توجه به شکل  11ميبينيم ح ضور تران شه باعث تغيير در
محتوي فرکان سي لرزشها شده و اين تغيير براي مدلهاي
 HSو  HSSبصااورت افزايش دامنه فرکانس اصاالي 59و
براي مدل  MCبه صااورت کاهش دامنه فرکانس اصاالي
بدسااات آمد .به طور مثال براي مدل  MCمقدار کاهش
دامنه برابر با  11درصد مشاهده شد .همچنين افزايش دامنه
بدسااات آمده براي مدلهاي  HSو  HSSبه ترتيب برابر
 71و  16درصد ميباشد.
در هر سااه مدل رفتاري ،در فرکانسهاي باالتر از فرکانس
ا صلي در ح ضور تران شه ،کاهش دامنه م شاهده شد .کاهش
دامنه براي مدل  MCبيشااتر و براي دو مدل ديگر مقادير

شکل  .09مقايسه محتواي فرکانسي نقطه  90متري از مرکز مدل-
سازي در سطح ،براي  3مدل رفتاري  HS ،MCو HSS
الف) عدم حضور ترانشه ب) در حضور ترانشه.

 .5اعتبار سنجي مدل
لمب ( )5614وضاااع يت انتشاااار موج در يک محيط ني مه
بينها يت ارتجاعي که در معرض يک نيروي ضاااربهاي در
ساااطح قرار گرفته را مورد مطالعه قرار داد .در اين بخش،

براي حل مسااائله حوزه دور لمب ،بين نتايج اين مطالعه و
نتايج بدست آمده از راه حل ب سته معرفي شده توسط فوين
کوينس و روزت ( ،)2111جهت صحت سنجي مقاي سهاي
انجام شده است.
مسئله حوزه دور لمب با استفاده از هندسه متقارن محوري51
که تا  511متر در راسااتاي شااعاعي و  31متر در راسااتاي
عمودي گسترش يافته است ،شبيه سازي مي شود .فرض بر
اين اساات که اين ساااختار از خاک ارتجاعي خطي و مدول
يانگ  11111کيلو نيوتن بر متر مربع و نسااابت پوآسا اون
 1.21و وزن مخصاااو  211کيلو نيوتن بر متر مک عب
تشااکيل شااده اساات .اين ساااختار در معرض بار نقطهاي
اعمالي در مرکز تقارن ميباشااد .توزيع زماني بار پالس اي به
صاااورت يک توزيع مثلثي در مدت ز مان  1.121و دام نه
نو سان  11کيلونيوتن در نظر گرفته مي شود .بارگذاري پس
از  1.11ثانيه آغاز ميشاود ،در شاکل  53بار پالساي اعمال
شااده بر مدل نشااان داده شااده و مرزهاي جاذب انرژي در
پايين و سمت راست مدل در نظر گرفته شده است.

شکل  .14مقايسه جابجايي قائم دو روش

تاثير مدل رفتاري بر PPA
 دامنه شتاب ذره در همه مدلهاي رفتاري مورد بحثدر ح ضور تران شه ،کاهش يافته ا ست .که بي شترين کاهش
مربوط به مدل  MCو کمترين کاهش مربوط به مدل
 HSاست.
 در مورد مقادير  PPAدر حضاااور و بدون حضاااورترانشه کمترين مقدار مربوط به مدل رفتاري  HSSاست.
بيشاترين افت مقادير  PPAبا قرار گيري ترانشاه در خاک
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تغيير مکان قائم ذره ناشااي از بار مذکور در نقطه  11متري
از مرکز مادل در ساااطح در برابر نتاايج حال تحليلي و
فرمولب ندي ارا ئه شاااده توساااط فوين کوينس و ديگران
( )2111در شکل  54نمايش داده شده است.
با توجه به نمودار شااکل  54تطابق خوبي بين نتايج مطالعه
حاضر و حل تحليلي بدست آمد.

تاثير مدل رفتاري بر PPD
 با پيشاارفت موج در محيط خاکي و فاصااله گرفتن ازمنبع اي جاد لرزش ،در تاريخچه زماني جابجايي ،در دو مدل
رفتاري  MCو  HSکاهش دامنه به ترت يب در حدود 7.1
و  6.7درصد و در مدل  HSSروند مشخصي مشاهده نشد.
بيشاااترين مقدار  PPDدر مدل  MCو کمترين مقدار آن
در مدل  HSSات فاق اف تاد .همچنين ن تايج مدل HS
همخواني بي شتري با مدل  MCدا شت ،که ميتوان نا شي
از شاااب يه بودن رف تار هر دو مدل در کرنش هاي کمتر از
کرنش پالستيک دانست.
 قرارگيري ترانشااه در خاک در مس اير انتشااار لرزش،باعث کاهش دامنه لرزش در نقاط بعد از ترانشه ميشود .که
کمترين مقدار دامنه لرزش نا شي از ح ضور تران شه ،در مدل
 HSSمشااااهده شاااد .بيشاااترين تفاوت در حداکثر دامنه
لرزشها يعني  PPDدر حالت ح ضور تران شه در مقاي سه با
عدم حضور ترانشه ،در مدل رفتاري  HSديده شد.
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شکل  .13بار پالسي استفاده شده در مدلسازي مسئله لمب

 .6نتيجه گيري
در اين مقاله تالش بر اين بود که اثر انتخاب مدل رفتاري
در مدلسااازي عددي اسااتفاده از ترانشااه مانع در کاهش
لرزشهاي نا شي از حرکت قطار ،برر سي شود .بدين منظور
 1مدل رفتاري موهر کولمب ( ،)MCمدل خاک ساااخت
شونده ( )HSو مدل خاک سخت شونده با سختي ناشي از
کرنشهاي کوچک ( )HSSمورد توجه قرارگرفت.
نتايج بدست آمده در سه زمينه حداکثر جابجايي ذره ،حداکثر
شتاب ذره و محتوا فرکانسي لرزش بوجود آمده ،دستهبندي
شد.

00

انتخاب مدل رفتاري
 انتخاب مدل رفتاري، در اين تحقيق نشااان داده شااد.خاک ميتواند در برآورد ارتعاشات حرکت قطار موثر باشد
 هر چه مدل رفتاري پيشااارف ته تر و پارامترهاي،به طبع
 رفتار واقع بينانه تري از خاک را،بي شتري در آن دخيل باشد
.ميتواند شبيهسازي کند
ليکن ن ياز به م طال عات ژئوتکن يک کا ملتر و تالش
 از جمله عوامل محدودکننده اسااتفاده از،محاسااباتي بيشااتر
. در مطالعات گذشته بوده است،مدلهاي رفتاري جديدتر

. مشاهده شدMC در مدل رفتاري
تاثير مدل رفتاري بر محتوي فرکانسي لرزشها
 حضااور ترانشااه باعث تغيير در محتواي فرکانسااي بهHSS  وHS لرزشها شده و اين تغيير براي مدل هاي
MC صااورت افزايش دامنه فرکانس اصاالي و براي مدل
.بصورت کاهش دامنه فرکانس اصلي بدست آمد
 در فرکانس هاي بزرگتر از، در هر ساااه مدل رفتاري. کاهش دامنه مشاهده شد،فرکانس اصلي در حضور ترانشه
. به دست آمدMC بيشترين افت دامنه براي مدل
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:فهرست عالئم
 = جابجايي در راستاي قائمUy
 = شتاب در راستاي قائمay
 = حداکثر جابجايي ذرهPPD
 = حداکثر شتاب ذرهPPA
 = فاکتور نسبت کاهش دامنهArr

 = دوره تناوبT
 = طول موج مولفه اي از امواج کهλmin
.بيشترين فرکانس را داراد
 = سرعت موج برشي در خاکVs
 = سرعت زاويهايωi
 = نسبت ميراييξi

کولمب- = مدل رفتاري موهرMC
 = مدل رفتاري خاک سخت شوندهHS
 = مدل رفتاري خاک سخت شونده باHSS
اثر سختي ناشي از کرنشهاي کوچک
= تابع شبيه سازي بار حرکت قطارf(t)
 = زمانt
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:پي نوشت
1. Trench
2. Finite element methods (FEM)
3. Boundary element methods (BEM)
4. Finite difference methods (FDM)
5. Amplitude reduction ratio (Arr)
6. Geocell
7 Peak particle velocity (PPV)
8. Peak particle acceleration (PPA)
9. ISO14837-1, 2005. Mechanical vibration. Ground-borne noise and vibration arising from rail systems -- Part
1: General guidance
10. Sleeper
11. Mohr-Coulomb model
12. Hardening Soil model
13. Hardening Small Strain soil model
14. Reighley damping
15. Peak particle displacement (PPD)
. فرکانسي از موج که بيشترين دامنه را به خود اختصا مي دهد.16
17 . Axisymetric

