
 

 تحت ارتعاش ناشی از عبور قطار های زیر زمینی تحلیل طیفی پاسخ سازه

 چکیده

های مجاور انتقال پیدا  میحرکت قطارهای زیرزمینی بر روی ریل ایجاد امواج ارتعاشی نموده و این امواج به سطح زمین و سازه

ای، تجهیزات حساس و ساکنین نمایند ولی برای اجزاء غیرسازهها وارد نمیای به ساختمانه امواج تولید شده صدمات سازهکنند. گرچ

کنند. به جهت بررسی این مشکل در این پژوهش نمودارهای طیفی پاسخ شتاب عمودی برای سازه یک درجه ساختمان ایجاد مشکل می

حرکت قطار زیرزمینی محاسبه و ارائه گردیده است. توسط این نمودارها در شرایط مختلف آزادی واقع در سطح زمین و در اثر 

توان حداکثر پاسخ سازه به ارتعاشات را در بر سیستم تونل و خاک تحت بار متحرک، می محیطی بدون نیاز به محاسبات زمان و هزینه

ای موجود در خطوط متروی جهان همراه با جزئیات آن شامل حداقل زمان بدست آورد. جهت نیل به این هدف انواع مختلف قطاره

سیستم تعلیق، چرخ، بوژی و ... بررسی و سه مدل قطار استاندارد انتخاب گردیدند. بار دینامیکی وارد بر ریل توسط چرخ به وسیله 

ینامیکی قطار قرار گرفته و پس افزار محاسبه و استخراج گردید. بر هم کنش خاک و تونل به صورت سه بعدی مدل و تحت بار دنرم

از تحلیل دینامیکی سیستم به روش اجزاء محدود، پاسخ تاریخچه زمانی شتاب عمودی در سطح زمین و در مرکز مسیر حرکت قطار 

ای هبدست آمد. نهایتاً مقادیر حداکثر شتاب پاسخ عمودی برای سازه یک درجه آزادی محاسبه و نمودارهای طیفی پاسخ شتاب برای متغیر

دهند که پاسخ نتایج نشان می .سه عمق تونل، سه نوع خاک، سه نوع قطار و سه سرعت برای هر قطار استخراج و ترسیم گردیدند

طیفی شتاب عمودی سازه یک درجه آزادی با نوع قطار و سرعت قطار نسبت مستقیم و با  سرعت موج برشی در خاک و عمق تونل 

شتاب  0.55عدد آن از حد آستانه آزار دهنده برای انسان ) 51مورد تحلیل قرار گرفته تعداد  مدل 81نسبت عکس دارد. همچنین از 
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