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چكیذٌ
دػتگاُّای با دلت واسوشد باا واِ دس هشاواض پیـاشفتِ

ٍرَد داسًذ وِ دس صهاى فؼالیت وَد ،باس دیٌااهیىی باش سٍی

كٌؼتی هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشًذ اص ًظش ؿاشای هحیطای

فًَذاػاایَى ٍاسد هاایوٌٌااذ .ایااي هاؿاایين ت یااا ّواًٌااذ

دٍساى بْشُ بشداسی با هحذٍدیتّایی سٍبشٍ ّؼتٌذ .باا تَراِ

لشصاًٌذُّا ) ،(shakersتَسبیيّا ،ووپؼَسّا ٍ ؿتا،دٌّذُّا

بِ ػشػت ٍ دلت با ی واسوشد دػتگاُّای هزوَس ،استؼاؿات

داسای فشواًغّای باسگزاسی هـخلای ّؼاتٌذ ٍ یاا هاًٌاذ

هحیطی هٌتملؿذُ بِ فًَذاػایَى نًْاا واِ دس داوال ٍ یاا

دػتگاُّای پشع ،سٍباتّای رَؿاىاس ٍ ساداسّاای بـامابی

واسد ػایت ایزاد هیؿًَذ ًبایذ اص حذ تؼشیف ؿاذُ تَػا

ؿىل ،پٌْایباًذ فشواًؼی ٍػیؼی داسًذ.

واسواًزات ػاصًذُ نًْاا تزااٍص ًوایاذّ .ونٌایي دس بشوای

طشاحی فًَذاػیَىّای ایي هاؿیين ت استؼاؿی ،ػوَهااً

هاؿیين ت كٌؼتی هَلذ استؼاؽ ،بِ دلیل رلَگیشی اص ٍلَع

بش هبٌای وٌتشل ترییشهىاى كَست هیگیشد .ترییشهىاىّای

تـذیذ دس ػیؼتن هاؿایي -فًَذاػایَى -واان ٍ دسًْایات

ایزاد ؿذُ دس احش باسّای استؼاؿی سا دس حالت ولی هایتاَاى

ػذمنػیب بِ ارضای هختلف هاؿیي ٍ بْاشُباشداسی ایواي اص

بِ دٍ گشٍُ ترییشهىاىّای ػیىلی بشگـتپزیش ٍ ترییشهىاى

نى ،داهٌاِ استؼاؿاات دس ًماام هختلاف هاؿیااي هحاااذٍد

دائن تمؼینبٌذی وشد .دسٍالغ ،ترییشهىاى ًَع اٍل باِ دلیال

هیگشدد .دس ولیِ حا ت هزوَس ،هؼوَ ً حذ هزاص استؼاؿاات

پاػخ ا ػاتیه ػیؼاتن واان  -فًَذاػایَى -هاؿایي باِ

بِكَست حذاوخش داهٌِ ؿاتا ،،ػاشػت ٍ یاا ترییشهىااى دس

باسگزاسی استؼاؿی ایزاد هیؿَد ٍ ػوذتاً با اػتفادُ اص سٍاب

هحذٍدُ فشواًؼی هـخق (ٍ یاا باِكاَست طیافت تَػا

ػیؼتنّای دیٌاهیىی چٌاذ دسراِ نصاد هحاػابِ هایؿاَد

واسواًِ ػاصًذُ هؼشفی هایگاشدد .باِهٌظاَس اسائاِ رضئیاات

دسحالیىِ ترییشهىاى ًَع دٍم بِ دلیل هتاشاون ؿاذى واان

بیـتشی اص هباحج هزوَس ،دس همالِ حاضاش ابتاذا باِ حاذٍد

صیش فًَذاػیَى ایزاد هیؿَد ٍ بشای هحاػبِ نى صم اػات

هزاص استؼاؿات بِ اروال اؿاسُ هیؿَد ٍ ػپغ والكِای اص

ضوي تؼشیف هذلّای سفتاسی هٌاػب بشای وان ،ػواذتاً اص

ًتاایذ حاكال اص دٍ طاش اًااذاصُگیاشی ٍ هطالؼاِ استؼاؿااات

ًااشمافضاسّااای ػااذدی اػااتفادُ گااشدد .اص دیااذ طشاحاای

هحیطی دس هحل فًَذاػیَىّای واف وِ تَػ پظٍّـاگاُ

فًَذاػیَىّای هزوَس ًِ ،تٌْاا بایاذ ترییشهىااى دائان صیاش

باایيالوللاای صلضلااِؿٌاػاای ٍ هٌْذػاای صلضلااِ دس ؿااْشّای

فًَذاػیَى وٌتشل گشدد بلىِ بایذ ترییشهىاىّاای ا ػاتیه

هاّـْش ٍ لضٍیي اًزام ؿذُاػت ،اسائِ هیگشدد.

ػیؼتن ًیض با حذ هزاص نًْا همایؼِ ؿَد .دسٍالاغ باِ دلیال

کلید واژه ها :حذهزاص استؼاؿاات ،فًَذاػایَى هاؿایين ت

رلَگیشی اص ٍلَع تـذیذ دس ػیؼتن هاؿایي -فًَذاػایَى-

كٌؼتی ،هحتَای فشواًؼی ،داهٌِ ػیگٌال

وان ٍ دس ًْایت ػذمنػایب باِ اراضای هختلاف هاؿایي ٍ
بْشُبشداسی ایوي اص نى ،بایذ داهٌِ استؼاؿات دس ًمام هختلف

 -1مقذمٍ
دس اوخش واسواًِّای بضسي ٍ تأػیؼات هْن ،هاؿیين تی

هاؿیي هحذٍد گاشدد .دسكاَست باا تش اص حاذ هزااص باَدى
ترییشهىاىّا ،هیتَاى هـخلات دیٌاهیىی ػیؼتن سا ترییاش
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هحوذ داٍدی ،ابشاّین حكؿٌاع

داد ٍ ترییشهىاىّای ا ػتیه سا بِ صیش حذ هزاص واّؾ داد.

داهٌِ ٍ فشواًغ اهَاد سػیذُ بِ نى هیتَاًذ هتفااٍت باؿاذ.

ًَع دیگاشی اص طشاحای لاشصُای پایّاا باِ هاؿایيا ت

دس ؿىل (1ت داهٌِ هزاص ترییشهىااى لاائن دس فشوااًغّاای

حؼاع بِ استؼاؽ هشبَم هیؿاَد واِ واَد ،هٌباغ ایزااد

هختلف استؼاؿات اص دیذ واسبشدّای هختلف اسائِ ؿذُ اػات.

استؼاااؽ ًواایباؿااٌذ ،اهااا بااِ داهٌااِ ٍ هحتااَای فشواًؼاای

دس ٍالغ ایي ؿاىل ًـااى هایدّاذ دسكاَستیواِ داهٌاِ ٍ

استؼاؿات سػیذُ اص هحی اطشاف (داول ٍ وااسد اص واسگااُت

فشواًغ استؼاؿی اص حذ هـخلی ووتاش باؿاذ ،نى استؼااؽ

حؼاع هیباؿٌذ .دس ایي گشٍُ هیتاَاى باِ دػاتگاُ تاشاؽ

بشای اًؼاى لابل حغ ًیؼت ٍ با افضایؾ نى ،بِ تشتیب هاشص

دلیاك ،دػتگاُ بشؽ لیاضسی ٍ دػاتگاُ اًاذاصُگیااش CMM

دسن ٍ نػیب باِ اًؼااى ،حااذ هاؿایين ت ٍ فًَااذاػیَى

) (Cad Measuring Machineاؿاااسُ وااشد .دس طشاحاای

نًْا ،حذ احتیاام باشای ػااصُّاا ٍ حاذ نػایب ػااصُّاا سا

فًَذاػیَى ایي ًَع هاؿیين ت ،دیگاش سٍؽ لبال وااسبشدی

هـخق هیوٌذّ .ونٌیي دس ایي ؿىل هالحظاِ هایؿاَد

ًخَاّذ بَد صیشا ضوي هتٌَع باَدى هٌاابغ ایزااد استؼااؽ ٍ

سًٍاذ ولاای حااون بش داهٌاِ هزاص ترییااشهىاى ،وااّؾ نى

فَاكل هختلف نًْا اص ًمطِ هَسد ًظش ،تأحیش یِّای هختلف

با افضایؾ فشواًغ استؼاؿات اػت ٍ ایي واّؾ ،ػوَها سًٍاذ

وان دس ترییش (تضؼیف یا تـذیذت استؼاؿات سػیذُ بِ هحل

وطی داسد.

فًَذاػیَى ًیض پینیذگی هؼألِ سا دٍچٌاذاى هایوٌاذ .لازا
بشای حل ایي هؼألِ بایذ تاسیخنِ صهاًی استؼاؿات سػایذُ اص
هحی اطشاف با اػتفادُ اص دػتگاُّای لشصًُگاس حبت گشدد ٍ
ػپغ با پشداصؽ ًگاؿتّای حباتؿاذُ ،داهٌاِ ٍ هحتاَای
فشواًؼی استؼاؿات هحاػبِ ٍ با هماادیش هزااص هؼشفایؿاذُ
تَػ واسواًِ ػاصًذُ دػتگاُ همایؼِ ؿاَد .دس ایاي حالات
ًیض دسكَست با تش اص حذ هزااص باَدى استؼاؿاات ،هایتاَاى
ػالٍُ بش ترییش هـخلات دیٌااهیىی ػیؼاتن ،اص سٍؽّاای
ایضٍ ػیَى ػاصُای ٍ طئَتىٌیىی اػتفادُ وشد.
بِهٌظَس اسائاِ رضئیاات بیـاتشی اص هباحاج هازوَس ،دس
همالِ حاضش ابتذا بِ حذٍد هزاص استؼاؿات باِ ارواال اؿااسُ
هیؿَد .ػپغ بِ ضَاب بشوی اص اػتاًذاسدّا ٍ نییيًاهِّای
هطش دًیا پیشاهَى حذ هزاص استؼاؿات دس ػاصُّای هختلاف

شکل ( :)7هحذٍدُ هزاص داهٌِ استؼاؿات لائن ].[1

با اػتفادُ اص ًتایذ هطالؼات هـابِ ؿىل هزوَس ،هیتَاى

پشداوتِ هیؿَد ٍ دس اًتْا ًیاض والكاِای اص چٌاذیي طاش

فًَذاػیَى هاؿیين ت استؼاؿی سا دس هحذٍدُ هزاص طشاحی

اًذاصُگیشی ٍ هطالؼِ استؼاؿات دس هحل فًَذاػیَىّای واف

وشد .بِػٌَاى هخال ،دسكَستی وِ حذاوخش داهٌِ ؿتا ،لابال

وِ تَػ پظٍّـگاُ بایيالوللای صلضلاِؿٌاػای ٍ هٌْذػای

اػوال باش سٍی یاه فًَذاػایَى دس فشوااًغ باسگازاسی 33

صلضلِ دس ؿْشّای تْشاى ،هاّـْش ٍ لضٍیي اًزام ؿاذُ اػات

ّشتاض (حاذٍد  2000دٍس دس دلیماِت هاَسد ػَأل باؿاذ دس

اسائِ هیگشدد .بِهٌظَس هـاّذُ هباًی هحاػابات ٍ رضئیاات

ایيكَست اص ؿىل هزوَس ،داهٌااِ هزااص ترییااشهىاى بشاباش

طشاحی فًَذاػیَى هاؿیين ت استؼاؿی هیتَاى بِ وتاّ،اا

 ٍ 0/127 mmیااا هؼااادل 2π×33(2×10-4;0/55gت0/127

ٍ هشارغ دیٌاهیه وان (اصرولِ هشرغ ][1ت هشارؼِ ًوَد.
 -2محذيدٌ مجاس ارتعاضات
تأحیش استؼاؿات ٍاسد بش ػاصُّای هختلف بؼتِ باِ هماذاس
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بِدػت هینیذ.
دس ّش وذام اص صهیٌِّای واسبشدی هَسد اؿااسُ دس ؿاىل
(1ت ،هطالؼاات فشاٍاًاای تَػا هحممیااي هختلاف كااَست
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گشفتِاػت .دس ایي ساػتا هیتَاى بِ تالؽّایی رْت استبام
پاساهتشّای استؼاؽ (رابِرایی ،ػشػت ،ؿتا ٍ ،فشواًغت باا
هـاّذات ادسان ٍ سًزؾ اًؼاى ٍ حذ نػیب ػاصُّا تَػا
هحممیٌی چَى (1931ت 1931( Meister ، Reiherت1949( ،ت
1977( ،Crandellت 1980( ، Medearisت etal

،Siskind

(1996ت  Dowdingوِ دس هشراغ (2ت باذاًْا اسرااع ؿاذُ
اػت ،اؿاسُ وشد .دس ایي هطالؼات ،بشای تَضیح ٍ بیاى ٍیظگیّای
استؼاؽ دس ػیگٌالّای ؿاتا ٍ ،ػاشػت حباتؿاذُ ،ػاالٍُباش
داهٌِ استؼاؽ ،وویتّای دیگشی هاًٌذ "ػشػت حذاوخش رسُای

 -3مثالَایی اس چىذ مًرد مطالعٍ سطح ارتعاضات
در محل پیَای خاظ در ایزان
پظٍّـگاُ بیيالوللی صلضلِؿٌاػی ٍ هٌْذػای صلضلاِ باِ
دلیل دساوتیاس داؿتي تَاى با ی تزْیضات دلیك لشصًُگااسی
ٍ واسؿٌاػاى نؿٌا بِ هباحج پشداصؽ ػایگٌال ،تااوٌَى باِ
ػٌَاى یه هشرغ لَی بشای حل هؼضالت كاٌؼت وـاَس دس
صهیٌِ اًذاصُگیشی ٍ پشداصؽ استؼاؿات ػول واشدُ اػات دس
ایي سابطِ چٌذیي طش حائض اّویت تَػا ایاي پظٍّـاگاُ
كَست گشفتِ اػت:
 بشسػی ػاطح استؼاؿاات باِهٌظاَس اػاتمشاس یاه

" ٍ "P.P.Vپاساهتش ػاطح استؼااؽ "VDVدس اػاتاًذاسدّای

دػتگاُ بشؽ لیضسی پیـشفتِ دس لؼاوتی اص هؼایش وا

هختلف ًیض هَسد اػتٌاد لشاس گشفتِ اػت ].[2

تَلیذ ؿشوت ػایپا دس ػال .[10] 1379

تؼذادی اص هحممیي اص رولِ (1962ت Fogelson ٍ Duvall

 بشسػاای ػااطح اصتؼاؿااات دس هحاال دػااتگاُّااای

ٍ (1968ت 1971( ٍ Wissت  Nichols et alاػتماد داسًاذ واِ

حؼاااع  ٍ CMMدػااتگاُ تااشاؽ دلیااك پظٍّـااىذُ

نػیبّای ػاصُای هیتَاًذ بِ وَبی با پاساهتش حذاوخش ػشػت

ػیؼتنّای پیـشفتِ كٌؼتی دس ػال .[11] 1383

رسُای استؼاؽ صهیي هشتب گاشدد ]ّ .[2ونٌایي دس استباام باا

 اًاااذاصُگیاااشی ٍ هطالؼاااِ استؼاؿاااات دس هحااال

بشسػی حاا ت اًؼااى پاساهتشّاای هتٌاَػی دس اػاتاًذاسدّا ٍ

فًَذاػیَى دػتگاُ ووپشػاَس پتشٍؿایوی لاِ دس ػاال

هطالؼات هختلف هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت وِ هایتاَاى

.[12] 1386

بااِ پاااساهتش ػااطح استؼاااؽ دس اػااتاًذاسد ؿااواسُ 6472
اًگلایغ] ٍ [3پااساهتش ػااشػت حاذاوخش رسُای دس اػااتاًذاسد
نلواى ] [4اؿاسُ داؿت .دس صهیٌِ حذ هزااص استؼاؿاات باذى
اًؼاى ٍ استبام نى با ػىغالؼول اػضای هختلف بذى ًیاض دس
اػتاًذاسد رْاًی  [5] 31/26هباحخی اسائِ ؿذُ اػت.
دس اغلب نییيًاهِّای هؼتبش ،حذ هزااص باشای استؼاؿاات
گزسا ٍ هوتذ بِ تفىیه نٍسدُ ؿذُ اػت .دس نیایيًاهاِّاای

 هطالؼات ًَفِػٌزی هحل احذاث طش چـوِ ًاَس
ایشاى دس ؿوال ؿْش لضٍیي دس ػال .[13] 1391
 دس ایاي بخاؾ ،دٍ ًوًَااِ نواش باِهٌظاَس اسائااِ
تزاس ،وؼبؿذُ دس ایاي هطالؼاات ٍ نؿاٌایی باا سًٍاذ
بشسػیّا دس ایيگًَِ هَاسد تـشیح هیگشدًذ.
 -1-3اوذاسٌگیرزی ي مطالعرٍ ارتعاضرات در محرل
فًوذاسیًن دستگاٌ کمپزسًر پتزيضیمی اللٍ ][12

هزوَس با تمؼین بٌذی ػاصُ ّا ،هحذٍدُ ّایی رْت پشّیاض اص

دس اٍاوااش ػااال  ٍ 1384دس هشاحاال اًتْااایی ػاااوت

ٍلااَع نػاایبّااای ػاااصُای ٍ غیشػاااصُای دس فشواااًغّااای

هزتوغ پتاشٍؿیوی لاِ ٍالاغ دس بٌااذس هاّـاْشً ،لاب ٍ

هختلف استؼاؽ اسائاِ ؿاذُ اػات .اص رولاِ نیایيًاهاِّاا ٍ

بْاشُبشداسی اص یه دػتگاُ ووپشػاَس باا هـاىالتی هَاراِ

اػتاًذاسدّای هَرَد دس ایي صهیٌاِ هایتاَاى باِ اػاتاًذاسد

گـت .ایي دػتگاُ ووپشػَس واِ دس ًاَع واَد ،اص لاَیتشیي

ؿااواسُ  7385اًگلاایغ ] ،[6اػااتاًذاسد اًزوااي ػاااصُّااا ٍ

ووپشػَسّای هَرَد بَد دس هؼیش وشٍری هزتواغ هازوَس

تاػیؼات صیشصهیٌی فشاًؼِ ] ،[7اػتاًذاسد بیيالوللی ؿاواسُ

لاشاس گشفتاِ بَد ٍ ّاشگًَااِ تأویااش دس بْاشُبااشداسی نى،

 ٍ [8] 4866اػتاًذاسد اًزوي هؼذى نهشیىا ] [9اؿااسُ واشد.

باػج تحویل وؼاستّای بؼیاس ػاٌگیي (سٍصاًاِ دس حاذٍد

رْت هـاّذُ ضَاب نییيًاهِّای دیگش وـَسّا هیتَاى بِ

یه هیلیَى د س بش اػااع اهْااس واسؿٌاػااى هزتواغت باِ

هشرغ ] [2هشارؼِ ًوَد.

وـَس هیؿذ.
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دس اٍائل ًلب ووپشػَس تَػ ؿشوت ػاصًذُ واسری ٍ

اًذاصُگیااش ٍ سٍؽ پاشداصؽ دادُّااا ،ػولیات بْاشُباشداسی

بش اػاع نصهایؾّای همذهاتی تَػ یه ؿاشوت وااسری،

اص نى بِ اًذاصُگیاشی هزاذد ٍ پاشداصؽ دلیاك استؼاؿاات ٍ

داهٌااِ استؼاؿااات دس ًمااام هختلااف فًَذاػاایَى دس حالاات

همایؼِ با حذ هزاص هَوَل ؿذ .دس اٍاوش پاییض ػاال ،1385

واااسوشد بااذٍى باااسگیشی ووپشػااَس ،باایؾ اص حاااذ هزاااص

اص پظٍّـگاُ بیايالوللای صلضلاِؿٌاػی ٍ هٌْذػای صلضلاااِ

تـخیق دادُ ؿذ .هطالؼات بؼذی ،ػلات اكالی ٍلاَع ایاي

رْت حبت ٍ پشداصؽ استؼاؿات دس ً 17مطِ هختلف دػاَت

پذیذُ سا بِ ػاوتاس ًشم یاِّاای صیشػاطحی ًؼابت داد ٍ

بِ ػول نهذ.

ؿشوت ػاصًذُ تا بشطشف ؿذى هـىل ،اص بْشُبشداسی دػتگاُ
 -1-1-3تجُیشات مًرد استفادٌ در آسمایص

وَدداسی وشد.
اص نًزا وِ فًَذاػیاَى بش سٍی  210ؿاوغ لاائن ٍ هایال

دس هذت صهااى اًزاام نصهاایؾ ،اص  6دػاتگاُ لاشصًُگااس

با ػواك  25هاتش احذاث ؿذُ بَد ،هذل ػاذدی اٍلیاِای دس

پشتاباال ػااِ هَلفااِای  4 ٍ CMG-6TDدػااتگاُ ؿااتابٌگاس

ًشمافضاس  PLAXISبشای ػیؼتن ؿوغ -فًَذاػیَى تْیِ ؿاذ

پشتاباال ػااِ هَلفااِای  CMG-5TDرْاات حباات استؼاؿااات

ٍ ًتایاذ تحلیل ًـاى داد با اكال ػختی وان دس یِّاای

هحیط اای ٍ ارباااسی دس ًمااام هااَسد ًظااااش اػااتفادُ ؿااذ.

صیشػطحی هیتاَاى داهٌاِ استؼاؿاات سا دس تشاصّاای باا ی

دػتگاُّاای هزوااَس باا اهىااى اتلاال باِ  ،GPSلااابلیت

فًَذاػاایَى واااّؾ داد .لاازا ػولیااات تضسیااك دس یااِّااای

تؼییااي دلیااك هَلؼیات هىاًااای دػتااگاُ ٍ ّونٌیاااي

صیشػطحی دس چْاسگَؿی بِ ابؼاد  30هتش ٍ ػوك  16هتاش ٍ

حبت استؼاؿات باذٍى اوتاالف صهاًااای سا فااشاّن هاینٍسد.

ّونٌیي تمَیت فًَذاػایَى دٍ طبماِ دس دػاتَس وااس لاشاس

دس ؿاااىل (2ت تلاٍیاااااشی اص هشاحااال حبااات استؼاؿاااات

گاشفت .لیىااي بِدلیل اوتالف پیؾنهاذُ بیااي واسفاااشها

هیىاشٍتااشهَس دس بشوای ایؼااتگاُّاای اًااذاصُگیااشی لاباال

ٍ ؿشوت ػااصًذُ ووپااشػَس دس هاَسد دلات دػاتگاُّاای

هـاّذُ اػت.

شکل ( :)0تلاٍیشی اص فًَذاػیَى ووپشػَس ٍ هشاحل حبت استؼاؿات ].[12
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 -2-1-3ماَیت امًاج در ضزایط بارگذاری محل

حاكلِ ٍ همایؼِ با حذ هزاص استؼاؿات ،یىی اص اّذاف اكالی

نصهایؾ حبت استؼاؿات دس ًمام هَسد ًظش دس دٍ ؿاشای

پشٍطُ حاضش تؼشیف ؿذُبَد ،لزا با اػتفادُ اص سٍؽ اًتگشالگیشی

استؼاؽ ارباسی ٍ هحیطی اًزاام ؿاذ .دس نصهاایؾ استؼااؽ

ٍ بش اػاع بشًاهِ ًَؿتِ ؿذُ دس هحای  ،MATLABابتاذا

ارباااسی ،ووپشػااَس دس هااذاس لااشاس گشفاات ٍ پااغ اص اػوااال

تاسیخنِ صهاًی ؿتا ،بِ ػاشػت ٍ ػاپغ باِ ترییاش هىااى

باسگزاسی گزسا ،باس ػیٌَػی حاابتی سا باش سٍی فًَذاػایَى ٍ

تبذیل ٍ دس اًتْا ًیض طیافّاای هشبَطاِ هحاػابِ ؿاذ .دس

هحی اطشاف ووپشػَس اػوال وشد .دس حالت حبت استؼاؿاات

ؿىل ً 4وًَِای اص ًتایذ هحاػبات طیفی كَستگشفتِ اسائِ

هحیطی ،استؼاؽ ًمام هختلف فًَذاػیَى بِ اهَاد وشدلاشصُ

ؿذُ اػت.

با داهٌِّایی دس حذ  0/1تا  1هیىاشٍى ٍ پشیاَد  0/3تاا 10
حاًیِ اًذاصُگیشی ؿذ.
حبت استؼاؿات با اػتفادُ اص دػاتگاُّاای ػاِ هفلفاِای
لشصًُگااس ٍ ؿاتابٌگاس دس پٌزاشُّاای صهااًی هتفااٍت ٍ باا
فشواًغ ًوًَِ بشداسی ً 100وًَِ دس حاًیِ اًزاام گشفات .باِ
هٌظَس ووه بِ تفؼیش ًتایذ ًگاؿتّاای حبات ؿاذُ ،ولیاِ
ػَاهل هفحش بش استؼاؿات هحل اػتمشاس دػتگاُ لشصًُگاس هَسد
تَرِ لشاس گشفت ٍ بِ دلت دس چاهلیؼاتّاایی واِ باذیي
هٌظَس دسًظش گشفتِ ؿذُ بَدٍ ،اسد ؿذ.
 -3-1-3پزداسش رکًردَای ثبتضذٌ

پغ اص اًذاصُگیشی اهَادً ،گاؿتّاای حبات ؿاذُ باشای
حزف  ٍ DCوطای فاكالِ اص وا هباذأ ٍ ّونٌایي باشای

شکل ( :)3تاسیخنِ صهاًی ؿتا ،حبت ؿاذُ دس هاَلؼیتی اص فًَذاػایَى
ووپشػَس پتشٍؿیوی لِ .اص با بِ پاییي بِ تشتیاب رْات:
ؿشلی -غشبی (Yت ،ؿوالی -رٌَبی (Xت ٍ لائن (Zت ].[12

حزف فشواًغّای هضاحن هَرَد دس ػیگٌال ،تَػا فیلتاش
هیاىگزس باتشٍسث هَسد تلحیح ٍ پشداصؽ لاشاس گشفتٌاذ .باِ
هٌظااَس اطویٌاااى یااافتي اص كااحت فیلتااش اًتخااا ،ؿااذُ دس
هحاػبات ٍ ػذم حزف هَلفِّای اكالی ػایگٌال ،پاشداصؽ
ًگاؿتّاا باا هحااذٍدُّاای هختلاف فیلتاااش هیااىگاازس
(ؿااااااهلHz ،0/2-20 Hz ،0/2-50 Hz ،0/1-50 Hz :

1-5 Hz ،0/5-10 Hz ،0/2-10ت ٍ بااا دسرااِّااای هختلااف
فیلتش تىشاس ؿذ ٍ ًتایذ با یىذیگش همایؼِ گشدیذ .باش اػااع
ًتایذ تحلیل ،هحذٍدُ فشواًؼی  0/2الی ّ 20شتاض هحاذٍدُ
هٌاػب فیلتش هیاىگازس باشای سوَسدّاای هازوَس تـاخیق
دادُ ؿذ .دس ؿىل ً ،3وًَاِای اص تاسیخناِ صهااًی ؿاتا-،
ًگاؿت ػِ هفلفِای حبتؿذُ دس ًمطِای اص فًَذاػیَى لبال
اص اػوال اكالحات هزوَس هـاّذُ هیؿَد.
با تَرِ بِ ایٌىِ باشنٍسد هحتاَای فشواًؼای استؼاؿاات
حبتؿذُ دس ًمام هختلف فًَذاػیَى ٍ هحاػبِ داهٌِ طیف

شکل ( :)4طیاف  PSDؿاتا ،حبات ؿاذُ دس هاَلؼیتی اص فًَذاػایَى
ووپشػَس پتشٍؿیوی لِ دس حالت اػاتفادُ اص فیلتاش هیااى
گزس ّ 0/2-20شتض  .اص با بِ پاییي بِ تشتیب رْت :ؿشلی-
غشبی (Yت ،ؿوالی-رٌَبی (Xت ٍ لائن (Zت] .[12

صم بِ روش اػت دس حالت حبات ًگاؿاتّاای استؼاؿای
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ًاهاًا ،اهىاى داسد سٍؽ پشداصؽ ػیگٌال فَق پاػخگَی ًیاص
طش ًبَدُ ٍ بِ سٍؽّای پیـشفتِ پشداصؽ ػایگٌال هاًٌاذ

ؿوالی داًـگاُ نصاد اػالهی لضٍیي ؿىل (5ت لشاس داسد.
با تَرِ بِ هَلیت هحل طش ػشچـوِّای ػوذُ هاَسد

پشداصؽ ػیگٌال باا سٍؽ  TFDدس حاَصُ صهااى  -فشوااًغ

اًتظاس ًَفِ هحیطی بِ ؿش صیش لابل روش ّؼتٌذ:

) (Time Frequency Distributionاحؼاع ًیااص ؿاَد .باشای

 هٌابغ ایزاد ًَفِ دس پیشاهَى وَد هحل :هْوتشیي نًْا باا

هـاّذُ رضئیات سٍؽ فَق بِ هشرغ ] [13هشارؼِ ؿَد.

روش فاكلِ نًْا اص هحل طش ( 550تا  1360هتش اص هحال
طش ت دس ؿىل (4-1ت نٍسدُ ؿذُاًذ .ایي ًَفاِّاا واِ دس

 -2-3بزرسی سطح وًیش در محل احذاث طزح چطرمٍ
وًر ایزان (ضمال قشيیه)
طش چـوِ ًاَس ایاشاى (Iran Light Source Facility,

ادبیات فٌی هطالؼاات ًَفاِ باِػٌاَاى ًَفاِّاای ؿاْشی
ؿٌاوتِ هیؿًَذ هؼوَ ً فشواًؼی با تش اص ّ 1شتض ،داسًذ.
ًَ فِّای ؿْشی دٍستش ٍ ًَفِّاای بلٌاذ دٍسُ :هٌظاَس اص

) ،ILSFاٍلیي تؼْیالت نصهایـاگاّی همیااع باضسي باشای

ًَفِّای دٍستش ًَفِّای ؿْشی با فاكالِ دٍستاش اص هحال

تحمیمات ٍ هطالؼات بیي سؿتِای دس وـاَس ،طشحای باضسي

طش اص رولِ تشددّای داول ؿْش لاضٍیي ٍ واسواًاِّاا ٍ

دس رْت تحمیماات بایي سؿاتِای ٍ بؼایاس هتٌاَع اص ًظاش

واسگاُّای هَرَد دس هٌاطك كٌؼتی نى اػت وِ هـاابِ

واسبشد اػت وِ تَػ پظٍّـگاُ داًؾّای بٌیادی پیگیاشی

با هَسد لبلی دس فشواًغّای با تش اص ّ 1شتض اهاا باا داهٌاِ

هیؿَدّ .اذف اكالی ایاي طاش تأػایغ نصهایـاگاُ هلای

ضؼیفتش لابلاًتظاس ّؼتٌذًَ .فِّای بلٌذ دٍسُ وِ هؼوَ ً بِ

ػیٌىشٍتشٍى ایشاى اػت وِ واسبشی تؼْیالت بؼیاس ػظیوی

ًَفِّای داسای فشوااًغ صیاش ّ 1شتاض اطاالق هایگشدًاذ

ؿااهل ؿاتابگش ػایٌىشٍتشٍى الىتاشٍى باا اًاشطی ٍ 3 GeV

داسای هٌـاءّای طبیؼی هاًٌذ ؿشای نَّ ٍ ،ایی هحلی

هحی تمشیبی  300هتش با ویفیات باسیىاِ ٍ فَتاًَی بؼایاس

(فشواًغّای  0/5تا ّ 1شتضت ٍ ؿشای نَّ ٍ ،ایی ًاحیِای

هطلَ ،سا دس بش وَاّذ داؿت .دس احذاث طش ّاای ؿاتابگش

ٍ اهَاد دسیاّا ٍ الیاًَعّا (ووتش اص ّ 0/5شتضت ّؼتٌذ.

صم اػت تا ػطح ًَفِ هحیطای (ambient noiseت تاا حاذ
اهىاى پاییي باؿذ یا دسكَست باا باَدى توْیاذات واكای
بشای واّؾ ػطح ًَفِ بىاس گشفتِ ؿَد .بشای سػیذى بِ ایي
هْن ضشٍست داسد تا هطالؼات لشصًُگاسی ؿاهل ًَفاِػاٌزی
هٌطمِ دس ًظش گشفتِ ؿاذُ باشای ػااوت ؿاتابگش ٍ بؼاذ اص
ػاوت نى اًزام گیشد .بِ ایي هٌظَس لطؼِ صهیٌی اص صهیيّای
داًـگاُ بیيالوللی اهام وویٌی دس ؿوال ؿْش لضٍیي باشای
ارشای ایي پشٍطُ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.
دس اػفٌذ  ،1390هطالؼات لشصًُگاسی ٍ ًَفِػٌزی اٍلیاِ
بِهٌظَس تـخیق هٌاػب باَدى هحال هشبَطاِ باا دسوَاػات
هزاشی طاش  ،تاَػ پظٍّـگاُ بیايالوللاای صلضلاِؿٌاػای
ٍ هٌْذػی صلضلاِ اًزاام ؿذ واِ ًتایااذ نى دس ایااي بخاؾ
اسائِ هیگشدد.

شکل ( :)5هَلؼیت هٌابغ ػوذُ ایزاد ًَفِ دس ًضدیىای هحال دس ًظاش
گشفتِ ؿذُ بشای احذاث طش چـاوِ ًاَس ایاشاى .اػاذاد
ًـاااى دادُ ؿااذُ فاكاالِ ًمااام هااَسد اًااذاصُگیااشی تااا
هؼتحذحات بِ هتش هیباؿذ].[13

ػولیات هیذاًی اًذاصُگیشی ػاطح ًَفاِ طبیؼای دس دٍ
 -1-2-3معزفی ساختگاٌ طزح ي دادٌَای مًرد استفادٌ

ًمطِ بِ فاكلِ  100هتش اص ّن ،اص تاسیخ ػِؿٌبِ 90/12/16

ػاوتگاُ هَسد ًظاش دس ؿاوال ؿاْش لاضٍیي دس صهیٌای

لرایت ؿٌبِ  90/12/20تَػ دٍ دػتگاُ لاشصُ ًگااسی باًاذ

هزاٍس با ضلغ غشبی پاسن ػلن ٍ فٌاٍسی اػتاى لضٍیي ٍ ضلغ

پْي اص ًَع گَسالپ  CMG3Tاًزام گشدیذ .ػالٍُ باش ایاي دٍ

00
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دػتگاُ باًذپْي دس یىی اص ًمام بِطَس ّوضهاى یه دػتگاُ

ساّؼاصی دس رادُ باساریي ٍ ًیض اراسُ واهیَى بشای تشدد دس

باًذ هتَػ اص ًَع ً CMG6TDیض ًلب گشدیذ .گیشًاذُّاا

ًضدیىی هحل طش افضایؾ لابلتَرْی داسد .دس ػایي حاال

دس ػوااك  50ػاااًتیوتشی صهاایي ٍ اػااتفادُ اص رؼبااِّااای

حتی با تَرِ بِ ایي هؼألِ ػاطح ًاَیض دس تاسیخناِ صهااًی

هخلَف طشاحی ؿاذُ باشای ػاایكبٌاذی حشاستای هاذفَى

ػشػت صیش  2هیىشٍهتش بش حاًیِ بالی هیهاًاذ .باا تَراِ باِ

گشدیذًذ.

هحتَی فشواًؼی با ی ًَفِّای حاكال اص تاشدد وااهیَى ٍ

بِهٌظَس بشسػی بْتش تأحیش ًَفِّاای حاكال اص تاشدد دس

ادٍات ساّؼاصی تأحیش ایي ًَفِّا دس رابِرایی بؼایاس ًااچیض

رادُّای اطشاف دس اًتْای اًذاصُگیشی اص تشدد چٌاذ ػااػتِ

اػت ٍ ػوالً دیذُ ًویؿَد .دادُّااای بااشداؿت ؿاذُ بااِ

یه واهیَى  10تي با باس واهل دس هزااٍست هحاذٍدُ هاَسد

لطؼات یه ػاػتی اًذاصُگیشی ؿىؼتِ ؿذُ ٍ بشای ّش یاه

بشسػی اػتفادُ ؿذ.

ػاػت با اًتخا ،پٌزشُّای  1دلیمِای طیف داهٌِ هیاًگیي

 -2-2-3بزرسی ايلیٍ تاریخچٍ سماوی دادٌَای بزداضرت
ضذٌ ي تغییزات طیفی آن

دس اٍلیي گام اص بشسػی ٍضؼیت ًَفِّای هحیطی بشسػی
تاسبخنااِ صهاااًی ًَفااِ ٍ هحاػاابِ طیااف داهٌااِ ػااشػت ٍ

هحاػبِ ؿذُ اػت ٍ دس ًْایت هیاًگیاي وال دس طاَل دٍسُ
اًذاصُگیشی بِدػت نهذُاػت .ؿىل (7ت بِػٌَاى ًوًَِ ًتایذ
ایي هحاػبات سا بشای هفلفِ لائن ّش ػِ دػتگاُ ًـاى هیدّذ.
جدول ( :)7همادیش هتَػ ػطح ًَفِ حبتؿذُ دس هفلفِّای ػاِگاًاِ
بشای لشصًُگاسّای ًلب ؿذُ].[13

رابزایی ٍ ترییشات نى بش حؼب صهااى ٍ نصیواَت هاذ ًظاش
لشاس گشفت .رذٍل (1ت همادیش هتَػ داهٌاِ حبات ؿاذُ دس

Ecomp

Zcomp Ncomp

طَل هذت صهاى اًذاصُگیشی سا بش حؼب ػشػت ٍ رابِرایی

0/12

0/14

0/10

p1-CMG3T

بشای ّش ػِ دػاتگاُ سا ًـااى هایدٌّاذ .تاسیخناِ صهااًی

0/77

0/86

0/71

p2-CMG3T

ػشػت ًَفِ بشای دػتگاُ  CMG6TDوِ با تَراِ باِ ػاذم

0/12

0/15

0/19

p2-CMG6TD

لطؼی ،بیـتشیي طَل سواَسدگیشی سا داؿاتِ دس ؿاىل (6ت

0/09

0/09

0/05

p1-CMG3T

0/83

1/34

0/73

p2-CMG3T

0/01

0/01

0/01

p2-CMG6TD

ًـاى دادُ ؿذُ اػتّ .واىگًَِ وِ هالحظِ هیؿَد ػاطح
ولی ًَفِ دس طَل هذت اًذاصُگیشی تا سٍص نوش اًاذاصُگیاشی
تمشیباً حابت اػت ،اها دس سٍص نوش با تَرِ بِ واسوشد هاؿیيّای

Velocity
)(µm/s

Displacement
)(µm

شکل ( :)6تاسیخنِ صهاًی ػشػت ًَفِ حبت ؿذُ با دػتگاُ لشصًُگاس ].[13
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هحوذ داٍدی ،ابشاّین حكؿٌاع

بشای یىی اص ایؼتگاُّای باًذپْي ًلب ؿذُ دس ایي هطالؼاِ
دس ؿىل (9ت بشای پاساهتش رابِرایی ًـاى دادُ ؿذُ اػات.
اص همایؼِ ایي ؿىل با ؿىل (8ت هایتاَاى دسیافات هماادیش
چگالی طیف تَاى رابِراایی ًَفاِ دس هحال هاَسد بشسػای
بشای هحذٍدُ فشواًغ با ی ّ 0/05شتض دس حذٍد همادیش دس
طااش ّ ااای هـااابِ ٍ حتاای ووت ااش اص نى اػاات ،اهااا بااشای
فاشواًغّای ووتش اص  0/05همادیش طیفی بیـاتشی اص واَد
ًـاى هیدّذ.

]Power spectral density [μm2/Hz

شکل ( :)7همایؼِ طیف داهٌِ هفلفِ لائن بشای ػِ دػتگاُ ًلب ؿذُ
دس هحذٍدُ هَسد هطالؼِ .هٌحٌیّای سًگای ًـااى دٌّاذُ

شکل ( :)8چگالی طیاف تااَاى ترییااشهىاى استؼاؿاات هحیطاای دس
پشٍطُّای هـابِ].[13

طیف داهٌِ بشای لطؼات یه ػاػتِ ًَفِ ّؼتٌذ ٍ هیااًگیي

db13E.mat
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10

4

10

ّواىگًَاِ وِ دس ایاي ؿىلّا هـخق اػات ،همادیااش

2

10

0

10

هیاًگیاي طیفای بشای ػِ دػتگاُ دس هحااذٍدُ فااشواًؼی

-2

10

-4

 1تا ّ 50اشتااض بؼیاس باِ ّان ًااضدیه ّؼتٌاااذ ٍ باشای

10

-6

10

ػاػتّای هختلف ًیاض ترییش چٌاذاًی ًذاسًاذ .ایاي هؼاألِ

-8

10

Displacement Power Spectral Density PSD / (  m) /Hz

ؿىل پاییي همادیش هیاًگیي همایؼِ ؿذُاًذ ].[13

6

10

2
)Power Spectral Density PSD/ (μm
/Hz
2

با هٌحٌیّای ضخینتش و چیي ًـاى دادُ ؿذُ اػت .دس

8

10

-10

حاااوی اص پایااذاسی هیااذاى هااَد ًَفااِ دس هىاااى ٍ صهاااى دس
هٌطمِ اػت.

2

10

1

10

-1

0

10

10

-2

10

-3

10

10

)Freq (Hz

شکل (ً :)9وَداسّای چگاالی طیاف تاَاى اًاشطی ترییشهىااى ًَفاِ
اًذاصُگیشی ؿذُ دس ًمطِ  1بشای هفلفِ لائن ].[13

 -3-2-3محاسبٍ چگالی طیف تًان ي مقایسٍ آن با محرل
چىذ ضتابگز در جُان

 -4وتیجٍگیزی

ّاذف اص هحاػابِ چگاالی طیاف تاَاى دس ایاي هطالؼاِ

دس ایي همالِ ،هفاّین پایِ ٍ هباًی حاذ هزااص استؼاؿاات

همایؼِ نى با هطالؼات لبلی اًزاام ؿاذُ باشای ؿاتابگشّای

هَسد ًیاص دس احذاث طش ّای هٌْذػی هؼشفی ؿاذ ٍ ًحاَُ

احذاث ؿذُ یا دس حال احذاث دس دیگش ًمام دًیا هایباؿاذ.

اًزام بشسػیّای صم دس ایي صهیٌِ با روش دٍ هخال هتفااٍت

ًوًَِای اص هیاًگیي چگالی طیف تَاى بشای چٌذ ؿاتابگش دس

هَسد اؿاسُ لشاس گشفت .تزضیِ ٍ تحلیل دادُّاا دسایايگًَاِ

ؿىل (8ت ًـاى دادُ ؿذُ اػتً .وًَاِ چگاالی طیاف تاَاى

هطالؼااات طیفاای اص پااشداصؽ ػاایگٌال ٍ هحاػاابات طیفاای

04
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هطالؼِ داهٌِ ٍ هحتَای فشواًؼی استؼاؿات طبیؼی ٍ هلٌَػی دس هحل ػاصُّا ٍ فًَذاػیَىّای حؼاع ٍ همایؼِ با حذهزاص

والػیه تا پشداصؽّای پینیاذُ هاًٌاذ صهااى -فشوااًغ سا

sismiques de l’explosif, Tunnels et Ouvrages
Souterrains, (2), 89-93.

بِ استؼاؽ ،وَد هٌبغ ایزااد استؼااؽ باَدُاًاذ ٍ دس بشوای

8. International Organization for Standardization
(1975). Evaluation and measurement of vibration
in building, Drafts Proposal DP, 4866-1975.

ؿاهل هیگشدد .دس بشوی اص هطالؼات ،هاؿایين ت حؼااع
دیگش ،استؼاؿات سػیذُ اص هحی داول ٍ واسد اص واسگااُ دس
هَلؼیتّای هَسد ًظش اّویت داؿتِ ٍ اًذاصُگیشی ؿذُاًاذ.

9. Duvall, W.I. and Fogelgon ( 1962 ). Review of
criteria for estimating damage to residences from
blasting vibration, U.S. Bureau of Mines,
RI5868. 5868 .

هختلف هاؿیي ٍ بْشُبشداسی ایواي اص نى ،داهٌاِ ٍ هحتاَای

 .10داٍدی ،هحوااااذ ٍ رؼفااااشی ،هحواااذواهن (1379ت.
اًذاصُگیشی داهٌِ ٍ هحتَای فشواًؼی استؼاؿات وف ػالي
هحل ًلب دػتگاُ بشؽ لیاضسی ،پظٍّـاگاُ بایيالوللای
صلضلِؿٌاػی ٍ هٌْذػی صلضلِ تْشاى.
 .11داٍدی ،هحوا ااذ ٍ رؼفاااشی ،هحواااذواهن (1383ت.
اًااذاصُگیااشی ٍ هطالؼااِ استؼاؿااات دس هحاال اػااتمشاس
دػااتگاُّااای اًااذاصُگیااش  ٍ CMGتااشاؽ دلیااك دس
ػاااوتواى رذیذا حااذاث پظٍّـااىذُ ػیؼااتنّااای
پیـشفتِ كٌؼتی ،پظٍّـگاُ بیيالوللی صلضلاِؿٌاػای ٍ
هٌْذػی صلضلِ تْشاى ،ایشاى.
 .12داٍدی ،هحواااذ ٍ رؼفاااشی ،هحواااذواهن (1386ت.
نصهاایؾّااای استؼاؿاای دس هحاال فًَذاػاایَى دػااتگاُ
ووپشػَس پتشٍؿیوی لاِ ٍ پاشداصؽ ًتاایذ حاكالِ،
پظٍّـگاُ بیيالوللی صلضلاِؿٌاػای ٍ هٌْذػای صلضلاِ،
تْشاى ،ایشاى.
 .13حااكؿااٌاع ،ابااشاّین ٍ اًلاااسی ،اًَؿاایشٍاى (1391ت.
هطالؼات لشصًُگاسی طش چـوِ ًَس ایاشاى ،پظٍّـاگاُ
بیيالوللی صلضلِؿٌاػی ٍ هٌْذػی صلضلِ ،تْشاى ،ایشاى.
 .14داٍدی ،هحوذ ٍ رؼفشی ،هحوذواهن (1389ت .هطالؼاِ
سفتاس لشصُای ػاصُای طئَتىٌیىی با اػتفادُ اص سٍؽّای
پیـشفتِ پشداصؽ ػایگٌال دس حاَصُ صهااى -فشوااًغ.
گااااضاسؽ ط ااش پظٍّـاای ،پظٍّـااگاُ بی اايالولل اای
صلضلِؿٌاػی ٍ هٌْذػی صلضلِ ،تْشاى ،ایشاى.

دس ّشدٍ هَسد ،بِ دلیل رلَگیشی اص ٍلَع تـذیذ دس ػیؼتن
هاؿیي -فًَذاػیَى -وان ٍ دسًْایت ػذمنػیب باِ اراضای
فشواًؼی استؼاؿات بایاذ اًاذاصُ گشفتاِ ٍ پاشداصؽ گاشدد ٍ
دسكَست با تش اص حذ هزاص بَدى ترییشهىااىّاا ،هـخلاات
دیٌاهیىی ػیؼتن ترییش یابذ تا ترییشهىاىّای ا ػتیه باِ
صیش حذ هزاص واّؾ یابذ.
 -5مزاجع
1. Das, B.M. and Ramana, G.V. (2011). Principles
of soil dynamic, Second Edition.

 .2هیشرلیلی ،هلطفی (1385ت .هطالؼاتی پیشاهَى حذ
هزاص استؼاؿات دس ػاصُّا ٍ نػتاًِ ادسان ٍسًزؾ اًؼاى
دس استؼاؿات دس اػتاًذاسدّای هختلف ،ػویٌاس
واسؿٌاػی اسؿذ ،پظٍّـگاُ بیيالوللی صلضلِؿٌاػی ٍ
هٌْذػی صلضلِ،
3. British Standard BS ( 1992 ). 6472 : 1992
Guide to evaluation of human exposure to
vibration in building ( 1 Hz to 80 Hz), British
Standard Institute.
4. DEUTSCHE NORM ( 1986 ). (DIN 4150 ).
Structural vibration in buildings - effects on
structures.
5. International Organization for Standardization
( 1974 c). Guide for the evaluation of human
exposure to whole-body vibration, ISO, 26311974.
6. British Standard BS 7385 ( 1990 ). Evaluation
and measurement for vibration in buildings, Part
1 , Guide for measurement of vibration and
evaluation of their effects on building, British
Standard Institute.
7. A.F.T.E.S. GROUPE DE TRAVAIL ( 1974 ).
Racommandations concernant l’étude des effets

پظٍّـٌاهِ صلضلِؿٌاػی ٍ هٌْذػی صلضلِ ،ػال پاًضدّن ،ؿواسُ دٍم ،تابؼتاى  91ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 05

