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  )مقاله پژوهشی(

 مدفون در خاک نقبی رفتار امواج صوتی ارسالی به یک مطالعه
 

 9حسنی، محسن حاجی2، مهدی خرقانی9زمینامیرحسین روح
 نصیرالدین طوسی . دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه4

 تهران یقاتواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم. دانشکده فنی و مهندسی، 2

 . دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه3

 42/42/4311، پذیرش: 01/02/4311دریافت: 

 چکیده
و  مدفون در خاک (نقبنقب )ه از ارسال امواج صوتی، در قالب انفجار در هوای آزاد، به یک رو سعی شده است که با استفادی پیشدر مقاله

، رفتبار ییرخطبی خباک،    نقبب نظیر وجود ، بر رفتار این امواج مؤثر، عوامل سازهو عبوری از  به سطح گیری فشار امواج صوتی بازتابی اندازه

آمبده   دسبت  ببه با توجه ببه نتبای    قرار گیرد. ها مورد تحلیل و اثر آن مدول کشسانی و چگالی خاک انرژی،ی کننده شرط مرزی مستهلک

مبوج صبوتی بازتبابی کباهش      فشار سطح ،ی انرژیکننده و با اعمال شرط مرزی مستهلک ی زیرزمینیدر حضور سازه که شودمیمشخص 

سبختی  هر چه و  دانی بر رفتار امواج صوتی نداردچن تأثیرکه رفتار ییرخطی خاک  شودمینشان داده سازی خاک الگودر رابطه با  یابد. می

شود، اما به دلیل لرزش ایجادشده ناشی از همین اسبتحکام کبم، امبواج    تر انرژی میباشد، اگر چه که باعث استهالک بیش ترکم نیز خاک

تر نسبت به چگالی خباک بسبیار   های سختسطح فشار در خاک تغییرات شود کهمیمشاهده  چنینهمکند. عبوری از محیط را تقویت می

سازی انفجار، خصوصیات الگوی ها، نشان داده شد که نحوهی نتای  این تحقیق با سایر دادهبا مقایسه باشد.تر میهای نرمتر از خاکحساس

هبای  الگو، برای نقبتوجهی بر رفتار امواج صوتی بازتابی به سطح و عبوری از   تأثیر قابل دارای نقبطور خاص، عمق دفن  و به الگوهندسی 

 باشد.مختلف خاک، می

 

 .های زیرزمینیانفجار در هوای آزاد، سازه ،تراگسیلیدهو  دهبازتابیموج  ،ج صوتیموفشار  :ها کلیدواژه

 

  قدمه. م9

ی شهرها و گسترش شهرنشینی و با توجبه  امروزه با توسعه

به موقعیت جغرافیبایی ایبران، نیباز ببه طراحبی و اجبرای       

از قبیبل   هبا های زیرزمینی و مدفون در تمامی زمینبه سازه

ییبره،   ونقل بین شهری، خطبوط انتقبال آو و   مترو، حمل

گردد. با توجبه ببه نبوا کباربرد و     از قبل احساس می بیش

چنین به دلیل محدودیت همها و بارهای وارده به این سازه

ناشببی از آن، یکببی از هببای بببا ی در دسترسببی و هزینببه

ی ، مسباله زیرزمینی هایگذار در بحث سازهمشکالت تأثیر

کنترل سبالمت  ها قبل از احداث و سازه نوا یابی اینمکان

رو ببه   باشبد. از ایبن  ببرداری مبی  ها بعد از بهبره پایش آنو 

روشی نیاز است تا بتوان بدون دسترسی مستقیم، از وجود 

ی احتمبالی مبدفون قببل از اجبرای پبروژه اطالعبات       سازه
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ببرداری از آن محبل، میبزان و    کسب نمبود و بعبد از بهبره   

دیببدگی احتمببالی مشببخص گببردد تببا  گسببتردگی آسببیب

هبای موجبود،   جام گیبرد. یکبی از روش  اقدامات مقتضی ان

استفاده از امواج صوتی و بررسی رفتار این امواج در ارسبال  

باشد. البته کاربرد این های زیرزمینی میو بازگشت از سازه

ایبن   باشبد. های زیرزمینبی نمبی  امواج تنها محدود به سازه

ی احتبرا  در موتورهبا،   امواج در مواری نظیر بررسی نحوه

ی ییرمخرو و پایش و کنتبرل مراحبل مختلبف    هاآزمایش

در  [.4] انبد ساخت و ساز قطعات مورد استفاده قرار گرفتبه 

انبدازه، محبل و   تبوان های زیرزمینی نیز مبی رابطه با سازه

که در عمق زیباد   (هایی تونلهایی ) نقبآسیب در  کاروساز

اند را با استفاده از ترکیب امبواج صبوتی   زمین اجرا گردیده

های اطراف آن مورد آسیب وارده به سنگ فرآیندارسالی و 

توان با ارسال این امبواج  می چنینهم [.2] بررسی قرار داد

و تحلیل رفتار امواج بازگشتی، ببه بررسبی میبزان آسبیب    

 های اطبرف محبل حفباری توسبط دسبتگاه     دیدگی سنگ

 مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران

 991-940، صفحات: 2، شماره: 8، دوره: 9911سال 
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ی تعیین موقعیت مکانی و درجه [.1-3] پرداخت 4اِم بی تی

دیگر کاربردهبای   ازنقب اطراف پوشش بتنی  دیدگیآسیب

ی میبزان رطوببت تبوده    تبأثیر  [.1]باشبد  امواج صوتی می

ببر   ،کباری معبدن  فرآینبد سنگ در فرآیند انفجار سنگ در 

های وارده به سنگ نیز از دیگر موارد استفاده میزان آسیب

 [.6]باشد از این امواج می

منظور تحلیل و بررسبی دقیبق امبواج صبوتی بازتبابی از       به

های زیرزمینی، نیاز اسبت کبه اثبر هبر کبدام از اجبزا       سازه

ی سازه و خاک اطراف سازه درگیر با موج صوتی نظیر بدنه

ج امبو اهبا، ببر رفتبار    و خصوصیات هندسبی و فیزیکبی آن  

[، 7] منبع عنوان نمونه در گیرد. بهصوتی مورد بررسی قرار 

هبای   اثر انفجار ناشی از حمالت هوایی و موشکی ببر سبازه  

و عبواملی نظیبر وزن    مورد بررسی قرار گرفته استمدفون 

ی مدفون بر رفتار سازه، میبزان  خرج انفجاری و عمق سازه

ثر، شتاو دیواره و ییره مورد بررسبی قبرار گرفتبه    ؤتنش م

 یالگبو است. مدول کشسانی خباک، خبخامت  ینینبگ و    

 تبأثیر باشد کبه  استفاده شده در آن از دیگر مواری می بتن

ها ببر رفتبار امبواج صبوتی مبورد بررسبی قبرار گرفتبه         آن

خصوصیات خاک و اثر آن بر رفتار امبواج  بررسی . [8]است

 [40-1]و مدفون در خاک آ آهنی یبرای یک لوله صوتی

شبده در ایبن زمینبه     ای دیگر از مطالعبات انجبام  نیز نمونه

گیری خصوصیات خاک در محل نیز از دیگر اندازهباشد. می

خصوصیات خباک ببر رفتبار امبواج      تأثیرهای بررسی روش

سایر خصوصبیات خباک، نظیبر     .[42-44]باشد می صوتی

باشد که اثبر  ای خاک، از دیگر مواردی می یهساختار چند

-43] آن بر رفتار امواج صوتی مبورد بررسبی قبرار گرفبت    

41]  . 

تر مبوارد  تر و جزئیرو هدف، بررسی دقیقی پیشمقالهدر 

هبای  گذار ببر رفتبار امبواج صبوتی ارسبالی ببه سبازه       تأثیر

عواملی نظیر وجود و  تأثیرباشد. در این مقاله زیرزمینی می

، رفتبار ییرخطبی خباک، اعمبال شبرط      نقبب وجود  یا عدم

مدول کشسبانی و چگبالی    ،ی انرژیکننده مرزی مستهلک

مبورد بررسبی    بر رفتار امواج صوتی بازتابی و عبوری خاک

رو ی پبیش یکی از نکات جدیدی که در مقاله گیرد.قرار می

ی اثر مدول کشسانی و چگبالی  وجود دارد، بررسی جداگانه

                                                      
1TBM;Tunnel Boring Machine 

خاک بر رفتار امواج صوتی بازتبابی ببه سبطح و عببوری از     

هببا و در نظرگببرفتن طیببف وسببیعی از انببواا خبباک نقببب 

گرفتن رفتار  چنین در این مقاله به اثر در نظرمباشد. همی

نیاز به  ییرخطی خاک نیز پرداخته شده است و نیاز یا عدم

گرفتن رفتار ییرخطی خاک را مبورد بررسبی قبرار     در نظر

ی زیرزمینی مورد بررسبی در ایبن مقالبه،    سازه داده است.

ج صوتی ارسالی ناشبی  اباشد که تحت اثر امومترو مینقب 

گیری فشار امبواج  جار در هوای آزاد قرار دارد. با اندازهاز انف

عوامل فبو    تأثیر، نقبصوتی بازتابی به سطح و عبوری از 

گیبرد.  زم ببه   بر رفتار امواج ارسالی مورد بررسی قرار مبی 

 عنصبر افبزار  سازی در نبرم الگوذکر است که تمامی مراحل 

 گیرد.آباکوس انجام می متناهی

 

 . تشریح مسأله2

متبرو مبدفون در   نقب یک  ،ی زیرزمینی مورد بررسیسازه

در ایبن مقالبه مبورد    نقب ی که از این الگوباشد. خاک می

گیبرد شبامل  یبه هبوای سبطحی، خباک       بررسی قرار می

باشبد.  مبی نقبب  و هبوای داخبل   نقب ، پوشش نقباطراف 

 4توان در شبکل  را مینقب  متناهی عنصربعدی  سه یالگو

 مشاهده نمود.
 

 
ی مدفون در خاک به همراه  یهمتناهی نقب  عنصر الگوی 9شکل 

  .نقبو پوشش اطراف  نقبهوای سطحی، هوای درون 
 

 قاببل  4و جدول  2نیز در شکل  الگویمشخصات هندسی 

 د.نباشرویت می 
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 .الگوی کلی هندسه 2شکل 

 
 مورد بررسی. یالگوخصوصیات هندسی  9جدول 

مشخصات 

 هندسی
Hairt DZHB

L

 (الگو)طول 

مقدار 

 )متر(
1 31/0 1 30 60 10 420 

 

در این مقاله، برای ایجاد موج صوتی مناسب از یک انفجبار  

متبری   20شبود. ایبن انفجبار در    در هوای آزاد استفاده می

ی آن دارای وزنبی  منفجبره افتبد و مبواد   زمین اتفبا  مبی  

د. ببا اسبتفاده از   نباشب تبی مبی  ناِکیلوگرم تبی  100معادل 

-310-3سی  یواِف ینامهشده در آیین جداول و روابط ارائه

ناشی از انفجبار را   تاریخچه زمانی فشار توانمی[ 41] 024

 در براساس ارتفاا انفجار و وزن مبواد منفجبره محاسببه و   

به سطح مشترک  آباکوس افزار نرمدر  2قالب موج برخوردی

سبازی  الگو .[46]نمبود  خاک و  یه هوای سطحی اعمبال  

افزار آباکوس، در قالب مبوج برخبوردی، ایبن    انفجار در نرم

عبالوه ببر تاریخچبه    سازد که انفجبار را  امکان را فراهم می

اساس تاریخچه زمانی شتاو ناشی از انفجبار  زمانی فشار، بر

تبر  ریبم محاسببات ببیش   دیگر، علیتعریف نمود. از طرفی 

 سببازی انفجببار )م ببل الگببوهببای نسبببت بببه سببایر روش 

(، با اعمبال ببار انفجبار از طریبق مبوج      3پی دابلیوایی اِن اُ سی

های مرببوط ببه انفجبار    توان تمامی شاخصهبرخوردی، می

زمان اتمام انفجبار  )م ل زمان شروا انفجار، حداک ر فشار، 

تبری ببر   را محاسبه نمود و کنترل ببیش  و راستای انفجار(

مضبباف بببر ایببن، ایببن نببوا  هببا داشببت.شاخصببهروی ایببن 

سازی  یه هوای سطحی الگوسازی انفجار در آباکوس، الگو

ایبن تاریخچبه زمبانی ارائبه      3در شکل  سازد.را ممکن می

 گردیده است.  

                                                      
1UFC 3-340-02 
2Incident wave 
3CONWEP 

 
خاک ناشی از انفجار تاریخچه زمانی فشار وارده به سطح  9شکل 

 متری از سطح خاک. 20تی در ارتفاا ناِکیلوگرم تی 100

 

باشد، کل فرآینبد  نیز مشخص می 3طور که در شکل همان

کشبد، امبا ببرای    ثانیه طول میمیلی 10ی انفجار به اندازه

بررسی و تحلیل دقیق امبواج صبوتی بازتبابی و عببوری از     

شبود.   ثانیه در نظر گرفته مبی  1/0 ، مدت زمان تحلیلنقب

به دلیل پایین بودن سبطح فشبار در فباز منفبی      چنینهم

تر از فشار جو( در مقایسه با فاز م ببت فشبار، از   )فشار کم

 شود.پوشی میاین فاز چشم

در خباک ببر    مبدفون نقبب  مختلف اجزا  تأثیربرای بررسی 

ای از گسترده ی تقریباًرفتار امواج صوتی، نیاز است که بازه

اصلی اعمال گردد.  یالگوهای فیزیکی این اجزا در شاخصه

کبه در   نقبب های متخلفی از خاک اطراف الگو 2 در جدول

 گیرد، ارائه گردیده است.تحلیل مورد استفاده قرار می

 
 های مکانیکی خاک.خصوصیات و شاخصه 2جدول 

 یالگو

 خاک

 مدول کشسانی

 )مگاپاسکال(

خریب 

 پواسون

ی زاویه

 اصطکاک

 چسبندگی

 )کیلوپاسکال(

I 8/8236خاک   3/0  31 310 

II 44/4778خاک   3/0  33 210 

III 41/348خاک   3/0  30 460 

IV 4/407خاک   3/0  30 70 

V 00/10خاک   3/0  31 40 

 

هبا  ی طراحی سباختمان نامههای خاک، که از آیینالگواین 

انبد،  برداشبت شبده   [47] 2800اسبتاندارد   -در برابر زلزله

ها، از سنگ بسبیار متبراکم تبا    ی وسیعی از انواا خاکبازه

دهند.  زم به ذکبر اسبت   خاک بسیار سست را پوشش می

منظور بررسی اثر چگالی خاک بر رفتار امواج صبوتی   که به

نیز برای هر مدول کشسانی خاک چهار مقبدار چگبالی در   

، 4000، 800بارتنبد از:  شود. ایبن مقبادیر ع  نظر گرفته می

 کیلوگرم بر مترمکعب. 2800و  4800
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ی خطی و کشسبان  عنوان یک ماده به نیز نقبپوشش  بتن

 37، مدول کشسانی کیلوگرم بر مترمکعب 2800 با چگالی

 .شبود در نظر گرفته مبی  2/0 و خریب پواسون گیگاپاسکال

ببر  نقبب  خطی و کشسان بتن پوشبش اطبراف    فرض رفتار

در تمبامی  نقبب  ایجاد تبرک در پوشبش     فرض عدم مبنای

و روی نقبب  . هبوای داخبل   باشبد استوار مبی  مدت تحلیل

 44/4عنوان یک محیط صوتی با چگبالی   سطح خاک نیز به

پاسبکال   431000 انبوهبه مکعب و مبدول  کیلوگرم بر متر

 گردد.  تعریف می

جایی در راسبتای  ، جابهالگوسازی شرایط مرزی برای شبیه

 جبایی تمامی درجات آزادی جابه و الگوهای بر کنارهعمود 

شببود. شببرایط مببرزی  محببدود مببی  نیببز الگببوکببف  در

طور که نیز، همان الگوی انرژی انتهای دور کننده مستهلک

ببر   مؤثرعنوان یکی از متغیرهای  تر نیز ذکر گردید، بهپیش

هبایی کبه   الگبو گیرد. در امواج صوتی مورد تحلیل قرار می

 4باشند از میراگرهبای  یزمبر  نین شرط مرزی میدارای چ

خریب این میراگرها ببا توجبه ببه     گردد.ستفاده می[ ا48]

 شبوند خصوصیات مکانیک محیطی که ببه آن اعمبال مبی   

نظیببر چگببالی، مببدول کشسببانی و خببریب پواسببون مببورد 

 گیرد.محاسبه قرار می

 

  نتایج  . 9

شده ببر رفتبار   قسمت به بررسی اثر متغیرهای ذکر در این

پرداختبه   نقبب امواج صوتی بازتابی به سبطح و عببوری از   

بر رفتار امواج صوتی بازتابی به  نقبشود. ابتدا اثر وجود  می

یبک ببار    گیرد. برای این منظورسطح مورد بررسی قرار می

، تحت ببار انفجبار   نقبو بار دیگر به همراه  نقببدون  الگو

 یالگبو سبطح ببرای دو   و موج بازتابی ببه  گردد تحلیل می

از  الگبو در هبر دو  گیبرد.  مورد مقایسه و بررسی قبرار مبی  

برای هر چهار مقدار چگبالی   )سنگ بسیار متراکم( Iخاک 

ببه   شبود   استفاده می کشسانو در حالت خطی و  ذکرشده

مشخص شده  ی اصطکاک و چسبندگیاین معنی که زاویه

ادامه اثبر  شود )در نمی در نظر گرفته آنبرای  4در جدول 

گیبرد(.  رفتار ییرخطی خاک نیبز مبورد بررسبی قبرار مبی     

ی انرژی کننده چنین، شرط مرزی انتهای دور مستهلکهم

                                                      
1Lysmer damper 

شود تا در ادامبه اثبر   در نظر گرفته نمی الگونیز در این دو 

هبای  اعمال این شرط نیز مورد بررسی قرار گیرد. در شکل

بازتابی ببه  ترتیب توزیع حداک ر فشار موج صوتی  به 1و  1

نقبب  دارای  الگوی هوای سطحی، برای سطح بر پشت  یه

  ارائه گردیده است.نقب بدون  یالگوو 

 

 
 )الف(

 
 )و(

 
 )ج(

 
 )د(

توزیع حداک ر فشار موج صوتی بازتابی به سطح در پشت  0شکل 

 800الف( )  I، خاک نوا نقبدارای  الگوی هوای سطحی و در  یه

 4800ج( )کیلوگرم بر مترمکعب،  4000و( )کیلوگرم بر مترمکعب، 

 کیلوگرم بر مترمکعب. 2800د( )کیلوگرم بر مترمکعب، 
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 )الف(

 
 )و(

 
 )ج(

 
 )د(

توزیع حداک ر فشار موج صوتی بازتابی به سطح در پشت  5شکل 

 800الف( )  I، خاک نوا نقببدون  یالگوی هوای سطحی و در   یه

 4800ج( )کیلوگرم بر مترمکعب،  4000و( )کیلوگرم بر مترمکعب، 

 کیلوگرم بر مترمکعب. 2800د( )کیلوگرم بر مترمکعب، 
 

گبردد ببا   مشباهده مبی   1و  1هبای  طور که در شکلهمان

ی سبنگ بسبیار   شبامل تبوده   الگبو ببه  نقبب  اخافه نمودن 

برای تمامی مقادیر چگالی خاک، میبزان  (، Iمتراکم )خاک 

حببداک ر فشببار مببوج صببوتی بازتببابی بببه سببطح کبباهش و 

های با فشار با  )که با رنگ قرمز نشبان  گستردگی محدوده

یابد. بخشبی از انبرژی عببوری از    اند( افزایش میداده شده

رسبد صبرف ایجباد تغییبر شبکل و      مبی نقبب  سطح که به 

همبین نسببت    گبردد و ببه  مینقب ی جایی در دیواره جابه

فشار موج صوتی بازتابی به سطح و مقدار حبداک ر آن نیبز   

و گسبتردگی آن،  نقبب  یابد. اما به دلیبل وجبود   کاهش می

تبری  ی وسبیع امواج صوتی بازگشتی به سطح در محبدوده 

تببری مشبباهده یابنببد و توزیببع فشببار گسببتردهبازتبباو مببی

   گردد. می

کبه اثبر احتمبالی     رفتار ییرخطی خاک عامل دیگری است

گیبرد. ببرای   آن بر رفتار امواج صوتی مورد بررسی قرار می

ارائبه   2هبایی کبه در جبدول    این منظور از تمبامی خباک  

ببار ببه   هبا یبک  شود. ایبن خباک  می گردیده است استفاده

ی اصبطکاک و  صورت خطبی )ببدون در نظرگبرفتن زاویبه    

 الگبو ی ییرخطبی  بار به عنوان یک مادهچسبندگی( و یک

شود و نتبای  حاصبله ببا یکبدیگر مبورد مقایسبه قبرار        می

ببرای  هبای مبورد بررسبی    الگبو گیرد. ببه دلیبل تعبدد     می

ی نتای  تنها به حداک ر مقادیر فشار صوتی بازتبابی   مقایسه

هبای  الگوگردد و نتای  حاصل از اکتفا مینقب و عبوری از 

شامل خاک با رفتار خطی و ییرخطی، در قالب نمودارهای 

گردد.  زم ببه ذکبر اسبت کبه در تمبامی      ای ارائه میمیله

های این بخش، از میراگرهای  یزمر ببه عنبوان شبرط    الگو

ی انرژی، که در انتهبای دور پوشبش   کننده مرزی مستهلک

گببردد. در شببوند، اسببتفاده مببیبتنببی و خبباک اعمببال مببی

حداک ر فشار امواج صوتی  ترتیب میزان به 7و  6های  شکل

هبای شبامل   الگبو ، ببرای  نقبب به سطح و عبوری از بازتابی 

های خطی و ییرخطی و برای تمامی مقبادیر چگبالی   خاک

 ای، نشان داده شده است. خاک، در قالب نمودارهای میله

شبود کبه ببا فبرض رفتبار      مشاهده مبی  6با توجه به شکل 

ییرخطببی خبباک، در مقببادیر متفبباوت مببدول کشسببانی و 

ای در میزان فشار موج صبوتی  چگالی، تفاوت قابل مالحظه

گردد. این روند اما ببرای امبواج   بازتابی به سطح ایجاد نمی

باشبد.  طبور کامبل صباد  نمبی     ببه نقبب  صوتی عببوری از  

گردد با کاهش مدول مشاهده می 7طور که در شکل  همان

ببا خباک خطبی و     الگبو کشسانی خاک، تفاوت فشار میان 

فشبار ببرای تمبامی    یابد. این اختالف ییرخطی افزایش می

  مقادیر چگالی سنگ کامالً متبراکم، خباک بسبیار متبراکم    

 4تبر از  ( کبم III( و خاک متوسط تا نبرم )خباک   II)خاک 

 6تبا   2( ببین  IVدرصد، برای خاک متوسط تا نرم )خباک  

 21تبا   44( ببین  Vدرصد و برای خاک کامالً نبرم )خباک   

تبوان  مبی یابد. دلیل این افزایش اختالف فشار را درصد می

 ه  باک ببر خبتعبدن سریباک و وارد شبی خبش سختبکاه
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 )الف(

 
 )و(

 
 )ج(

 
 (د)

های حداک ر فشار موج صوتی بازتابی به سطح برای الگو 6شکل 

کیلوگرم بر  800الف( )شامل خاک با رفتار خطی و ییرخطی  

کیلوگرم بر  4800ج( )کیلوگرم بر مترمکعب،  4000و( )مترمکعب، 

 کیلوگرم بر مترمکعب. 2800د( )مترمکعب، 

 

شود در چنین مشاهده میی ییرخطی دانست. هم محدوده

های دارای اختالف فشار، میزان فشار موج عبوری برای الگو

باشبد. دلیبل ایبن    خاک ییرخطی بیش از خاک خطی مبی 

ناشبی از ورود خباک ببه    امر، افزایش ارتعاشات ذرات خاک 

ی ییرخطی و کاهش سختی آن و متعاقباً، تقویبت  محدوده

باشد. از طرفی به دلیل این که در امواج عبوری از خاک می

رفت و برگشت امواج ببه سبطح، اسبتهالک انبرژی زیبادی      

 افتد، رفتار ییرخطی خاک تأثیر چندانی بر میزان اتفا  می

 
 )الف(

 
 )و(

 
 )ج(

 
 )د(

های شامل الگوبرای  نقبحداک ر فشار موج صوتی عبوری از  1شکل 

کیلوگرم بر مترمکعب،  800الف( )  خاک با رفتار خطی و ییرخطی

کیلوگرم بر مترمکعب،  4800ج( )کیلوگرم بر مترمکعب،  4000و( )

 کیلوگرم بر مترمکعب. 2800د( )

 

فشار موج بازتابی به سطح نبدارد  در حبالی کبه ببه دلیبل      

نقبب  و اندرکنش زیادی که بین پوشش نقب مدفون بودن 

ی خاک اطراف وجود دارد، اثر رفتار ییرخطی خاک و توده

باشبد. هبدف از بررسبی    تر میبر امواج صوتی عبوری بیش

تأثیر رفتبار ییرخطبی خباک ببر امبواج صبوتی بازتبابی و        

بی امکان اسبتفاده از خباک ببا رفتبار خطبی،      عبوری، ارزیا

در طبور کبه  باشد. همبان منظور کاهش زمان تحلیل، می به

مشاهده گردید، تنها برای خاک کامالً نرم  7و  6های شکل
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باشد که میبزان فشبار ببرای    و برای موج صوتی عبوری می

ای دارد. از خاک خطی و ییرخطبی تفباوت قاببل مالحظبه    

امکان استفاده از این نوا خاک نیبز در  رو نیاز است که  این

حالت خطی مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، عالوه بر 

مقدار حداک ر فشار مبوج، تغییبرات آن در زمبان و توزیبع     

مقادیر حداک ر فشار نیز در حالت خطی و ییرخطی مبورد  

توان تاریخچبه زمبانی   می 8گیرد. در شکل مقایسه قرار می

ی حبداک ر  را، در نقطبه نقبب  وری از فشار موج صوتی عبب 

( Vفشار، برای چهار مقدار چگالی خاک بسیار نرم )خباک  

 و در حالت خطی و ییرخطی مشاهده نمود.

 

 
 (الف)

 
 (و)

 
 )ج(

 
 (د)

در نقاط  نقبتاریخچه زمانی فشار موج صوتی عبوری از  8شکل 

شامل خاک بسیار نرم با رفتار خطی و  الگوحداک ر فشار برای 

کیلوگرم بر  4000و( )کیلوگرم بر مترمکعب،  800الف( )  ییرخطی

کیلوگرم بر  2800د( )کیلوگرم بر مترمکعب،  4800ج( )مترمکعب، 

مترمکعب.

م این که ریشود، علیمشاهده می 8طور که در شکل همان

صوتی  میزان فشار موج Vبرای تمامی مقادیر چگالی خاک 

 ببرای خباک ییرخطبی، در تمبامی طبول      نقبب  عبوری از

امبا   باشد،از میزان فشار برای خاک خطی میتحلیل، بیش

 یالگوکه فشار موج صوتی عبوری در هر دو  روند تغییراتی

ببه   د، بسبیار شببیه  دار تحلیبل خطی و ییرخطی در طول 

ی بایسبت توزیبع فشبار در  یبه    حال میباشد. می یکدیگر

را نیز برای رفتار خطی و ییرخطی خاک نقب هوای داخل 

 40و  1هبای  مورد مقایسبه و بررسبی قبرار داد. در شبکل    

شبامل   الگبو ببرای  نقبب  توزیع فشار موج صوتی عبوری از 

 گردد.می الگوبا رفتار خطی و ییرخطی  Vخاک 

 

 
 )الف(

 
 )و(

 

 )ج(

 
 )د(

بر  یه هوای  نقبتوزیع حداک ر فشار موج صوتی عبوری از  1شکل 

کیلوگرم  800الف( )  با رفتار خطی Vشامل خاک  یالگوداخلی برای 

کیلوگرم  4800ج( )کیلوگرم بر مترمکعب،  4000و( )بر مترمکعب، 

کیلوگرم بر مترمکعب. 2800د( )بر مترمکعب، 
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ی دهنده که به ترتیب نشان 40و  1های ی شکلبا مقایسه

ببا رفتبار    Vببرای خباک   نقب توزیع فشار صوتی عبوری از 

توان مشاهده نمود که اگبر  باشند، میخطی و ییرخطی می

چه رفتار ییرخطی خاک باعث اختالف در میبزان حبداک ر   

گردد، اما برای تمبامی مقبادیر چگبالی ایبن نبوا      فشار می

ی توزیع فشار صوتی، ببا تقریبب خبوبی    خاک، الگو و نحوه

 40تبا   6هبای  رو ببا توجبه ببه شبکل     باشد. از اینثابت می

را، کبه   Vگیری نمود که حتی خباک   توان چنین نتیجه می

عنبوان   تبوان ببه  باشد، مبی ترین میزان سختی میی کمادار

هبای مختلبف   الگبو ی خطی در نظبر گرفبت و در   یک ماده

 کار برد.  به

 

 
 (الف)

 
 (و)

 
 )ج(

 
 (د)

بر  یه هوای  نقبتوزیع حداک ر فشار موج صوتی عبوری از  94شکل 

 800الف( )  با رفتار ییرخطی Vشامل خاک  الگوداخلی برای 

 4800ج( )کیلوگرم بر مترمکعب،  4000و( )کیلوگرم بر مترمکعب، 

کیلوگرم بر مترمکعب. 2800د( )کیلوگرم بر مترمکعب، 

گبذار  ی تأثیرخاک، دیگر شاخصهمدول کشسانی و چگالی 

نقبب  بر رفتار امواج صوتی بازتبابی ببه سبطح و عببوری از     

گیرد. برای باشد که در این قسمت مورد بررسی قرار می می

هبای  توان از نتای  نشان داده شده در شبکل این منظور می

توان مشباهده  ، می6استفاده نمود. با توجه به شکل  7و  6

نمود که برای تمبامی مقبادیر مبدول کشسبانی خباک، ببا       

فشار موج صبوتی بازتبابی ببه    افزایش چگالی خاک، میزان 

 Iافبزایش ببرای خباک     یاببد. ایبن رونبد   سطح افزایش مبی 

تبری نسببت ببه سبایر     )سنگ بسیار متبراکم( نمبود ببیش   

تبوان در اثبرات متنباق     ها دارد. دلیل این امر را می خاک

بر فشار موج بازتبابی دانسبت کبه در    یش چگالی خاک افزا

تبری ارائبه   قسمت بعبد در رابطبه ببا آن توخبیحات ببیش     

   گردد. می

مشباهده نمبود،    6تبوان در شبکل   از دیگر نکباتی کبه مبی   

کاهش کلی فشار امواج صبوتی بازتبابی ببا کباهش مبدول      

چگبالی خباک    مقبدار ثاببت   کشسانی خباک و ببرای یبک   

شبود کبه   است نا در این رونبد دیبده مبی   باشد. دو مورد  می

 کیلوگرم بر مترمکعبب  800 مربوط به مقادیر چگالی خاک

باشبد. ببا   می Iخاک و برای  کیلوگرم بر مترمکعب 4000و 

شود و این ناهماهنگی نیز برطرف می افزایش چگالی خاک،

 2800کیلوگرم بر مترمکعب و  4800 های خاکدر چگالی

صورت مطلبق   شود که بهده میمشاه کیلوگرم بر مترمکعب

 صبوتی  مبوج  فشبار  خاک، میزان مدول کشسانی کاهشبا 

یابد. دلیبل ایبن رفتبار نیبز     می کاهشبازتابی به سطح نیز 

چگالی بر  مدول کشسانی و ات متناق  افزایشتأثیرهمان 

باشبد کبه ببا افبزایش     بازتبابی مبی   صوتیمیزان فشار موج 

میان خاک و هبوا  سختی خاک از یک طرف خریب بازتاو 

یابد و از طرفی دیگر، میزان ارتعاشبات خباک و   افزایش می

گردد در نتیجه تقویت امواج عبوری از آن دچار کاهش می

تبری ارائبه   که در این زمینه در قست بعد توخیحات ببیش 

 گردد.  می

 فشار امواج ، تغییر روند7 ی قابل توجه در شکلاولین نکته

در مقبادیر   تغییبر چگبالی خباک،   ببا  نقب وری از عب صوتی

حباوی   یالگبو باشبد. در  خاک میکشسانی متفاوت مدول 

( مشباهده  مگاپاسبکال  8/8236 با مدول کشسانی) Iخاک 

شود که با افزایش چگبالی خباک، حبداک ر فشبار مبوج      می

یابد. اما این روند نه تنهبا  افزایش مینقب عبوری از  صوتی
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تببر سبختی کببم  هببا، کببه دارای خباک بببا الگبو ببرای سببایر  

صباد    د بلکه عکس ایبن رونبد  گردباشند، مشاهده نمی می

ببا مبدول   ) IIخباک  شامل  یالگوطور م ال در  باشد. بهمی

(، کبباهش چگببالی خبباک مگاپاسببکال 44/4778 کشسببانی

ش با کاه صورت مطلق، ها بهالگوو در سایر  صورت نسبی به

 .  باشدهمراه می حداک ر فشار موج صوتی عبوری

کار بررسی در ایبن پبهوهش سبازو   یکی دیگر از موارد مورد 

ثیر آن ببر رفتبار   أو تب  الگبو استهالک انرژی در انتهای دور 

در تبر ذکبر شبد،    طور که پیشهمانباشد. امواج صوتی می

عنبوان شبرط مبرزی     اخیر از میراگرهای  یزمبر ببه   یالگو

ی انرژی استفاده گردید. ایبن میراگرهبا در   کننده مستهلک

 ی خاک و پوشش  تودهو در انتهای دور  الگوراستای طولی 
 

 
 )الف(

 
 )و(

 
 )ج(

 
 )د(

توزیع حداک ر فشار موج صوتی بازتابی در پشت  یه هوای  99شکل 

   و شرط مرزی انتهای دور Iشامل خاک  یالگوسطحی برای 

 کیلوگرم بر مترمکعب، 4000و( )کیلوگرم بر مترمکعب،  800الف( )

 کیلوگرم بر مترمکعب. 2800د( )کیلوگرم بر مترمکعب،  4800ج( )

ی بازگشت این امواج به دستگاه را ندهنبد. حبال اثبر    اجازه

این شرط مرزی بر رفتبار امبواج صبوتی بازتبابی و عببوری      

گردنبد تبا امبواج    مبی ، در هر سه راستا اعمبال  نقباطراف 

دسبتگاه را مسبتهلک سبازند و    شده به مرزهای دور  منتقل

منظبور، ابتبدا توزیبع    گیرد. برای این مورد بررسی قرار می

و در هر چهار مقبدار   Iفشار موج صوتی بازتابی برای خاک 

اعمبال   الگبوی چگالی خاک و در حالتی کبه میراگرهبا ببه    

، کبه  1و با شکل گردد ارائه می 44گردیده است، در شکل 

ی انبرژی  کننده فاقد شرط مرزی مستهلک الگویمربوط به 

 42هبای  گیرد. سپس در شکلاست، مورد مقایسه قرار می

و مبوج صبوتی   نقب همین مقایسه برای هوای داخل  43و 

 گیرد.عبوری از آن انجام می
 

 
 )الف(

 
 )و(

 
 )ج(

 
 )د(

ی بر  یهنقب توزیع حداک ر فشار موج صوتی عبوری از  92شکل 

فاقد شرط مرزی انتهای  و Iشامل خاک  یالگوبرای نقب هوای داخل 

کیلوگرم بر  4000و( )کیلوگرم بر مترمکعب،  800الف( )دور  

کیلوگرم بر  2800د( )کیلوگرم بر مترمکعب،  4800ج( )مترمکعب، 

مترمکعب.
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)الف(

 
 )و(

 
 )ج(

 
 )د(

ی بر  یه نقبتوزیع حداک ر فشار موج صوتی عبوری از  99شکل 

  شرط مرزی انتهای دورو   Iشامل خاک  یالگوبرای  نقبهوای داخل 

کیلوگرم بر مترمکعب،  4000و( )کیلوگرم بر مترمکعب،  800الف( )

مترمکعب.کیلوگرم بر  2800د( )کیلوگرم بر مترمکعب،  4800ج( )

 

توان مشاهده نمبود کبه   ، می44و  1های ی شکلبا مقایسه

 ی انبرژی در کننبده  با اخافه نمودن شرط مرزی مسبتهلک 

، تفاوت چندانی در میزان فشار موج صوتی الگودور انتهای 

گبردد. دلیبل ایبن امبر را     بازتابی ببه سبطح مشباهده نمبی    

از سطح زمین دانست که باعبث   نقبی زیاد توان فاصلهمی

در مسبیر   نقبب ی پوشش شود موج برخوردی به دیوارهمی

عمل تفاوت چندانی در سطح بازگشت مستهلک شود و در 

 فشار موج بازتابی مشاهده نشود.

بایسبت در  ی دیگری که در این رابطبه مبی  چنین نکتههم

باشبد.  گرفته شود، ماهیت موج بازتابی ببه سبطح مبی    نظر

بسیار زیاد مقادیر فشار موج صوتی بازتابی به سبطح  درصد 

ها نشبان داده شبده اسبت، مرببوط ببه      که در تمامی شکل

باشبد و میبزان   بازتاو موج انفجار برخوردی به سبطح مبی  

ایبن مقبدار فشبار را ببه      درصد کمی از نقبموج بازتابی از 

خود اختصاص داده است. اگر چه کبه اعمبال میراگرهبای    

ندانی بر میبزان فشبار مبوج صبوتی بازتبابی       یزمر تأثیر چ

 نقبب ، اما تبأثیر آن ببر امبواج صبوتی عببوری از      اند نداشته

 43و  42هبای  ی شبکل باشبد. ببا مقایسبه   بسیار واخح می

تببوان مشبباهده نمببود کببه اعمببال شببرط مببرزی       مببی

 Iدر تمامی مقادیر چگبالی خباک    ی انرژیکننده مستهلک

 نقبب وری از باعث کباهش میبزان فشبار مبوج صبوتی عبب      

گردیده است. دلیل اصلی این امر، استهالک انرژی ناشی از 

طبور کبه   باشد. همبان می نقبارتعاش پوشش بتنی اطراف 

تر نیز ذکر گردید یکی از عوامل اصلی تقویبت امبواج   پیش

شده در محیط خاک ، ارتعاشات ایجادنقبی عبوری از صوت

باشببد کببه بببا اعمببال  مببی نقبببو پوشببش بتنببی اطببراف 

راگرهای  یزمر، انرژی این ارتعاشات مستهلک شده و از می

 گردد.  دستگاه خارج می

 

 . بحث 0

ی زیرزمینی، رفتار در قسمت پیشین اثر اخافه نمودن سازه

کار وییرخطی خاک، چگالی و مدول کشسانی خاک و سباز 

 هبا، استهالک انرژی، بر رفتار امواج صوتی در قالب منحنبی 

توزیبع مقبادیر حبداک ر فشبار امبواج      چنین  نمودارها و هم

صوتی ارائه گردید. در این قسبمت ببه تفسبیر ایبن نتبای       

  ، با اخبافه شدبینی میپیشطور که شود. همانپرداخته می

، نقبب توسبط پوشبش    سامانهو خروج انرژی از  نقبشدن 

فشار امواج صوتی بازتابی به سطح کاهش قاببل تبوجهی را   

تجربه نمود. از طرفی دیگر مشاهده شد که ببه دلیبل کبم    

، ناشببی از انفجببار، نیببازی بببه سببامانهبببودن بببار وارده بببه 

سازی خباک  الگود و سازی ییرخطی خاک احساس نشالگو

تبای   ننمبود.  خاص کفایت می الگوبا رفتار خطی، برای این 

ببر  به بررسی اثر چگبالی و مبدول کشسبانی خباک      مربوط

تبری   رفتار امواج صوتی اما نیاز به تحلیل و موشکافی ببیش 

طور که مشاهده شد برای تمامی مقادیر مبدول  دارد. همان
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کشسانی خاک، با افزایش چگالی خاک، میزان فشبار مبوج   

یابد. ایبن رونبد افبزایش    صوتی بازتابی به سطح افزایش می

 تبری نسببت  )سنگ بسیار متراکم( نمود بیش Iبرای خاک 

تبوان در اثبرات    ها دارد. دلیل این امبر را مبی  به سایر خاک

متناق  افزایش چگالی خاک بر فشار موج بازتابی دانست. 

با افزایش چگالی خاک، از یک طرف خریب بازتباو میبان   

ی دهنبده  یابد کبه نشبان  خاک و هوای سطحی افزایش می

باشد و از طبرف دیگبر،   موج بازتابی میافزایش میزان فشار 

میزان ارتعاشات ناشبی از انفجبار در سبطح خباک کباهش      

یابد. این ارتعاشات خود عامل تغییر در میزان فشار موج می

تر باشد، کم الگوباشد. هر چه سختی و پیوستگی صوتی می

تبر و متعاقبباً مبوج عببوری از آن     ارتعاشات ذرات آن بیش

یاببد. امبا در   د و فشار آن افزایش میگردمحیط تقویت می

 عمبالً باشبد، که دارای سبختی بسبیار زیبادی مبی     Iخاک 

ارتعاشات خاک با مقادیر چگالی متفباوت ببر میبزان مبوج     

طور که در شکل بازتابی به سطح تأثیر چندانی ندارد. همان

 800شبود، در مقبادیر کبم چگبالی خباک )     مشاهده می 6

(، میزان حداک ر فشبار مبوج بازتبابی    کیلوگرم بر مترمکعب

هبای حباوی   الگبو تر از سایر ، کمIحاوی خاک  یالگوبرای 

باشد. امبا ببا افبزایش چگبالی     تر میهای با سختی کمخاک

خاک و متعاقب آن، افبزایش نسببی خبریب بازتباو میبان      

شود که حداک ر فشار بازتابی برای خاک و هوا، مشاهده می

تری نسبت به سایر با نرخ بیشحاوی سنگ متراکم  یالگو

یابد، به تری هستند، افزایش مینرم ها، که حاوی خاکالگو

کیلبوگرم ببر    4800ای که برای مقادیر چگالی خباک  گونه

شبود  مشاهده می کیلوگرم بر مترمکعب 2800و  مترمکعب

ها الگوتر از سایر بیش Iکه حداک ر فشار بازتابی برای خاک 

باشد. این روندِ افزایش فشبار مبوج بازتبابی ببا افبزایش      می

تبر )مبدول   های دارای خاک نرمالگوچگالی خاک، در سایر 

شود، اما شدت این افزایش به  تر( نیز دیده میکشسانی کم

هبا ببه دلیبل    الگبو باشد. در ایبن  می Iتر از خاک مراتب کم

کاهش سختی خاک، عامل ارتعباش خباک نیبز ببر میبزان      

باشد و ببا اثبر معکوسبی کبه     موج بازتابی اثرگذار میفشار 

نسبت به اثر خریب بازتاو میان خباک و هبوا دارد، باعبث    

تبر  های نرمشود که تغییرات فشار موج بازتابی در خاکمی

تری اتفا  افتد. رفتار امواج بازتابی ببه سبطح ببا    با نرخ کم

 تغییر در مدول کشسانی خاک نیز تابع این رفتار متنباق  

تبر، ببه دلیبل    تر و با چگالی کبم های نرمباشد. در خاکمی

ی اثر تقویتی افزایش ارتعاشات بر اثر کاهشی خبریب  یلبه

حباوی   یالگوشود که بازتاو بین خاک و هوا، مشاهده می

باشبد.  تری برخوردار مبی ، از فشار صوتی بازتابی کمIخاک 

ببر  اما با افزایش چگالی خاک، اثر تقبویتی ارتعباش خباک    

یاببد و در مقبادیر چگبالی    امواج صوتی بازتاو کباهش مبی  

با تر خاک، این افزایش بازتباو ناشبی از افبزایش خبریب     

حباوی   یالگبو شبود کبه   بازتاو بین خاک و هوا باعث مبی 

تبری نسببت ببه    ، از فشار موج صوتی بازتابی ببیش Iخاک 

کبه ببا    مشبخص اسبت  ها برخوردار گردد. از قبل الگوسایر 

ی و سختی خاک، میزان ارتعاشات ایجاد شبده  کاهش چگال

یابد و افزایش ارتعاشات هر کبدام از  در دستگاه افزایش می

اجزا دستگاه، به معنبی تقویبت امبواج عببوری از دسبتگاه      

باشد. از طرفی دیگر، با کاهش چگالی و سختی )مبدول  می

کشسانی( خاک، میزان خریب بازتاو میبان خباک و ببتن    

یابد. افزایش خریب بازتاو به ایبن  افزایش می نقبپوشش 

دچبار   نقبب باشد که میزان موج عبوی از پوشش معنی می

 گردد.  کاهش می

اثر تغییبر در چگبالی و مبدول کشسبانی خباک ببر امبواج        

هببای مختلببف یکسببان نیببز بببرای خبباک نقبببعبببوری از 

ببه دلیبل سبختی زیباد      Iشامل خاک  یالگوباشد. در  نمی

رات بسبیار کمبی در افبزایش    خاک، با کاهش چگالی، تغیی

ارتعاشات دستگاه و به تبع تقویت مبوج صبوتی عببوری از    

گردد. از طرفی دیگر، برای ایبن نبوا خباک    ایجاد می نقب

کاهش چگالی با افزایش خریب بازتاو میان خباک و ببتن   

 نقبب پوشش و متعاقباً کاهش حداک ر فشار موج عبوری از 

تبر  به دلیل سبختی کبم   ها،الگوباشد. اما در سایر همراه می

خاک، اثر عامل تقویتی افزایش ارتعاشبات دسبتگاه بسبیار    

جبایی  باشد. این عامل تا می Iحاوی خاک  یالگوتر از بیش

دارای  یالگبو شود ببرای  باشد که مشاهده میتأثیرگذار می

( نبه تنهبا   مگاپاسکال 41/384 )با مدول کشسانی IIIخاک 

 نقبب ار موج عبوری از با افزایش چگالی خاک، حداک ر فش

 یالگبو خاک، یابد بلکه برای مقدار ثابت چگالیکاهش می

تبرین  های دیگر دارای ببیش الگونسبت به  IIIحاوی خاک 

باشبد. دلیبل   مبی  نقبب مقدار فشار موج صبوتی عببوری از   

اخیبر   یالگبو در  نقبب بودن فشار موج عببوری از   حداک ر

، حتبی  چگالی خباک ( برای اک ر مقادیر IIIبا خاک  یالگو)



 و همکاران زمینروح امیرحسین -خاک در مدفون نقب یک به ارسالی صوتی امواج رفتار یمطالعه

9911/ پاییز و زمستان 2ره شما/هشتم سال/ایران صوتیّات مهندسی انجمن یمجله  

 

 

441 

 

)ببا   IVتبر نظیبر خباک    های با سبختی کبم  نسبت به خاک

)ببا مبدول    V( و خباک  مگاپاسکال 4/407 مدول کشسانی

(، اسببتهالک مببوج عبببوری از  مگاپاسببکال 10کشسببانی 

باشد. سختی بسبیار کبم   های با سختی بسیار کم می خاک

شود که مقداری از انبرژی مبوج عببوری از    خاک، باعث می

جبایی ذرات خباک   ایجاد تغییر شبکل و جاببه  خاک، صرف 

شبده و دارای   مستهلک نقبگردد و متعاقباً موج عبوری از 

تری گردد. حال اگر سختی خباک بسبیار کباهش    فشار کم

ی خباک نبرم ببر اثبر تقبویتی      کننده یابد، این اثر مستهلک

شود کبه  اندازد و باعث میمی افزایش ارتعاشات خاک سایه

سانی خاک، منجر به کاهش حداک ر کاهش زیاد مدول کش

  7طور کبه در شبکل   گردد. همان نقبفشار موج عبوری از 

باشد، برای مقادیر متفباوت چگبالی خباک، ببا     مشخص می

کاهش مدول کشسانی خاک، در ابتدا یک روند افزایشی تبا  

تبر مبدول   شبود، امبا ببا کباهش ببیش     دیده مبی  IIIخاک 

ببوری متوقبف   کشسانی خاک، روند افزایش فشبار مبوج ع  

 منببع در  شبود. گردد و به یک روند کاهشی تبدیل مبی  می

اثر تغییرات چگبالی و مبدول کشسبانی خباک ببر      نیز  ]8[

، تحبت  نقبرفتار امواج صوتی بازتابی به سطح و عبوری از 

اثر بار انفجبار، مبورد بررسبی قبرار گرفتبه اسبت. در ایبن        

پهوهش چهبار نبوا خباک ببا مبدول کشسبانی مشبابه ببا         

، اما با مقادیر چگبالی متفباوت مبورد    IVتا  Iهای نوا  خاک

ببا کباهش سبختی    اند. ببر ایبن اسباس،    بررسی قرار گرفته

و حبداک ر فشبار    نقبب خاک، حداک ر فشار موج عبوری از 

یاببد. تنهبا   صورت کلی کاهش مبی  موج بازتابی به سطح به

باشد که از روند می IVشامل خاک  یالگواست نا مربوط به 

کند و میزان حداک ر موج بازتابی به سطح پیروی نمیکلی 

در صبورتی کبه    باشبد. تبر مبی  ها بیشالگوبرای آن از سایر 

رو نشبان داده شبد   پهوهش پبیش  براساس نتای  حاصله در

که روند تغییرات حداک ر مقدار فشار امواج صوتی بازتابی و 

عبببوری بببا تغییببر در مببدول کشسببانی خبباک، در مقببادیر 

در رابطبه ببا تفباوت    . باشدالی خاک، ثابت نمیمختلف چگ

تبوان  مبی  ]8[ منببع رو و  نتای  حاصبله در پبهوهش پبیش   

چندین عامل را ذکر نمود. اولین تفاوت در میزان بار انفجار 

باشبد.  افزار آبباکوس مبی  سازی انفجار در نرمالگوی و نحوه

تر گفته شد در ایبن تحقیبق تاریخچبه    طور که پیشهمان

به  انفجار در قالب روش موج برخوردی فشار ناشی اززمانی 

ببا اسبتفاده از   [ 8] منبعدر صورتی که در  شد،اعمال  الگو

 .شبود میاعمال  الگوبار انفجار به  ،پی دابلیوایی اِن اُ سیروش 

توان به فشار مبوج صبوتی بازتبابی ببه     ها میاز دیگر تفاوت

فشبار    رو،سطح و میزان آن اشاره نمود. در پهوهش پبیش 

سبطح نشبان داده شبده در نتبای ، شبامل      موج بازتابی ببه  

باشد که امبواج بازتبابی از   تمامی امواج بازتابی به سطح می

تنهبا  [ 8] منببع امبا در  شبود.  سطح خاک را نیز شامل می

مبدفون در خباک لحباد شبده      نقبامواج بازتابی از سطح 

ود هبای موجب  مقادیر چگالی خاک نیز از دیگر تفاوتاست. 

رو، ی پبیش باشبد. در مقالبه  میان نتای  این دو پهوهش می

برای هر مقدار مدول کشسانی خاک، چهار مقبدار چگبالی   

در نظر گرفته شد تا در کنار بررسی اثر سختی خباک، اثبر   

چگالی خاک نیز بر رفتار امواج صوتی مبورد بررسبی قبرار    

 شبود می نبودن چگالی خاک نیز باعث همین یکسان گیرد.

ی نتای  دو پهوهش اندکی دشوار گبردد. امبا عامبل    مقایسه

عمبق دفبن    ،ایبن دو پبهوهش   تفاوت در نتای  ایجاد اصلی

ی مرکبز سبطح   رو فاصبله باشد. در تحقیبق پبیش  می نقب

باشبد در  متبر مبی   30تا سطح زمبین براببر ببا     نقبمقطع 

در نظبر  متبر   21/6 ایبن فاصبله   ،[8] منببع صورتی که در 

شبدن   تردلیل بیش ،شدهدر پهوهش ذکر. گرفته شده است

 یالگبو میزان حداک ر فشار موج بازتبابی ببه سبطح ببرای     

ببودن   هبا، زیباد  الگبو نسبت ببه سبایر    IVشامل خاک نوا 

، نقبب میزان خریب بازتاو میبان ایبن نبوا خباک و ببتن      

. حبال ببا افبزایش    عنوان شده استها نسبت به سایر خاک

رو، مشباهده  در پبهوهش پبیش   نقبب قابل توجه عمق دفن 

 و سطح خاک، عمالً نقبی زیاد شود که به دلیل فاصلهمی

اثبر چنبدانی    نقبب خریب بازتاو میان خاک و بتن پوشش 

تر امبواج  امواج بازتابی به سطح ندارد و بیش میزان فشار بر

در مسبیر بازگشبت ببه سبطح زمبین       نقببازتابی از سطح 

تبر  ای عمق دفبن کبم  در صورتی که بر ،شوند مستهلک می

باشبد و  تر می، میزان استهالک امواج بازتابی بسیار کمنقب

بر رفتار امبواج بازتبابی ببه    خریب بازتاو میان خاک و بتن 

بطه با تری دارد. در راثیر بیشأت ها،و میزان فشار آن سطح

شبود کبه در پبهوهش    نیز مشاهده مبی  نقبموج عبوری از 

مقبادیر مختلبف چگبالی خباک،     رو، اگر چه که ببرای  پیش

کدام از مقبادیر چگبالی    ، اما در هیچروند ثابتی وجود ندارد

شود. در ایبن  مشاهده نمی[ 8] منبعخاک روندی مشابه با 
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 نقبپهوهش دلیل روند نزولی حداک ر فشار موج عبوری از 

با کاهش مدول کشسانی خاک، استهالک زیادتر انبرژی ببا   

ت. اما در پهوهش پیشکاهش سختی خاک عنوان شده اس

تر نیز ذکبر گردیبد، کباهش مقبدار     طور که پیشرو، همان

مدول کشسبانی و چگبالی خباک، دارای اثبرات متناقضبی      

تر امواج عبوری نیز جزئی از آن باشد که استهالک بیشمی

باشد و افبزایش ارتعاشبات ذرات خباک و تقویبت مبوج      می

بازتباو   چنین تغییر در میزان خریب عبوری از خاک و هم

میان خاک و بتن نیز از دیگر آثبار کباهش سبختی خباک     

رو ببه تفصبیل ببرای مقبادیر     باشد که در پهوهش پیشمی

 متنباق   این آثبار  ،متفاوت چگالی و مدول کشسانی خاک

 مورد بررسی قرار گرفت.

 

 گیری نتیجه. 5

در این مقاله به بررسی خصوصیات و مشخصبات مکبانیکی   

ی زیرزمینی بر امواج صبوتی ارسبالی ببه    سازه دستگاهیک 

)در  ی زیرزمینبی ، شامل سازهدستگاهآن پرداخته شد. این 

ی خاک اطراف سازه، هوای روی سطح و (، تودهنقبجا این

باشد که با ارسال امواج صوتی ببه آن  هوای درون سازه می

 ،نقبب و تحلیل امواج صوتی بازتابی به سبطح و عببوری از   

یبابی و پبایش سبالمت    مکبان  رابطه با در اقدماتی توانمی

 تبأثیر رو نیاز اسبت کبه    انجام داد. از این ی زیرزمینیسازه

کبه ببا امبواج     دستگاههای مکانیکی اجزایی از این شاخصه

صوتی ارسالی اندرکنش دارند، بر این امواج مبورد بررسبی   

رفتبار ییرخطبی    ،نقبوجود  تأثیردر این مقاله قرار گیرد. 

ت مکانیکی خاک نظیر مبدول کشسبانی و   خصوصیا خاک،

ی انبرژی، ببر   کننبده  چگالی و اعمال شرط مرزی مستهلک

مورد بررسی  نقبامواج صوتی بازتابی به سطح و عبوری از 

 .مشاهده گردیدموارد زیر  قرار گرفت و

، سطح فشبار بازتبابی ببه    الگوبه  نقبنمودن   با اخافه (4

سطح و گستردگی مناطق دارای فشبار زیباد کباهش    

 یافت.  

نرژی ی اکننده گرفتن شرط مرزی مستهلک با در نظر (2

میزان فشار موج صوتی بازتبابی ببه سبطح تفباوت      در

، اما فشار موج صوتی عببوری  گرددچندانی ایجاد نمی

 یابد.کاهش می نقباز 

 ،مورد بررسبی در ایبن مقالبه    خاک انواا برای اک ریت (3

مبوج   میزان فشبار  به سطح وموج صوتی بازتابی  فشار

رفتبار   تبأثیر تحبت   انبدکی ببه میبزان    نقبعبوری از 

توان به میای که به گونه ،ییرخطی خاک قرار داشتند

با توجه به میزان بار وارده منظور کاهش زمان تحلیل، 

 ده نمود. ، از خاک با رفتار خطی استفاناشی از انفجار

از یبک طبرف    با تغییر در سختی و اسبتحکام خباک،   (1

و از طرف دیگبر، خبریب    میزان ارتعاشات ذرات خاک

 نقبب بازتاو میان خاک و هوا و خاک و ببتن پوشبش   

کند. تغییر در هر دو عامل ذکر شده، اثبرات  تغییر می

و  نقبب متناقضبی ببر رفتبار امبواج صبوتی عببوری از       

رو نیاز است که در بررسی  ینبازتابی به سطح دارد. از ا

اثر سختی و استحکام خاک بر رفتار امواج صوتی، این 

تبری از  هبای ببیش  الگورات متناق  مبورد توجبه و   اث

 خاک مورد بررسی قرار گیرند.

 

 . تقدیر و تشکر6

تقبدیر و   ارومیبه   بدینوسیله از معاونبت پهوهشبی دانشبگاه   

 گردد. تشکر می
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Abstract 

In the present study, by sending acoustic waves to an underground tunnel, as a free air 

explosion, and measuring the pressure level of the reflected waves to the surface and the 

transmitting waves to the interior space of the structure, the effects of the parameters, such as 

tunnel existence, soil nonlinear behavior, energy dissipated boundary conditions, soil density 

and modulus of elasticity are analyzed. Based on the results, it is observed that in the presence 

of the tunnel and by assigning the wave dissipated boundary conditions to the far ends of the 

model, the pressure level of the acoustic wave is reduced. Furthermore, it is resulted that the 

effect of the soil nonlinearity is negligible. It is illustrated that for the softer soils, although the 

energy dissipation is increased, because of the growth in vibrations due to the lack of soil 

solidity, the transmitted waves are amplified. Moreover, it is shown that the pressure level for 

the stiffer soils is more sensitive to the soil density variation than the softer ones. By 

comparing the present results with results extracted from the similar papers, it is concluded 

that the way the explosion modeled, the geometric properties of the tunnel section and the 

most important of all, the buried depth of the tunnel have significant effects on the behavior 

and trend of the reflected and transmitted acoustic waves for different models of soil around 

the tunnel. 

Keywords: Acoustic wave pressure, Reflected and transmitted wave, Free air explosion, 

Underground structures. 
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