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  چكيده
هاي مجاور خطوط در تحقيق حاضر اثرات ارتعاشات ريلي منتقل شده از زمين بر سازه ساختمان

به عنوان مطالعه موردي، ساختمان هفت طبقه بتني تاالر شهر مشهد با كاربري . ستآهن بررسي شده ا
كه در آينده (فرهنگي و اداري كه در مجاورت و باالي نزديكترين ايستگاه قطار شهري به حرم مطهر 

هاي موجود در متن به اين منظور ورودي نرم افزار يكي از منحني. بررسي شده است) تكميل خواهد شد
به صورت منحني خام استفاده شده كه با تبديلهاي رياضي آماده ورود به نرم  ISO 14837-1اندارد است

دهد كه ارتعاشات آني ناشي از عبور قطارها از نتايج مدل نرم افزاري نشان مي. افزار مورد نظر گرديد
    .تاالر شهر مشهد تاثير قابل مال حظه اي ندارد ايستگاه بر ساختمان

ي بتني به عنوان ساختمان مربوط به ايستگاه ه دوم يك ساختمان فرضي يك طبقه با سازهدر مرحل  
با توجه به . راه آهن بين شهري  در دو حالت كه خاك زير ساختمان درشت دانه و ريز دانه باشد، مدل شد

محاسبات نرم افزاري مشابه مدل فوق الذكر، مشخص شد كه در صورت درشت دانه بودن خاك زير 
اي به ساختمان وجود دارد، اما در صورت ريزدانه بودن خاك زير اختمان، احتمال آسيب سازهس

در راستاي يافتن راهكاري براي كاهش اثر . ساختمان تاثير قابل مالحظه اي بر سازه ساختمان نداريم
ردد، گارتعاشات بر ساختمانهاي مجاور ريل، تكنولوژي ميراگر كه موجب كاهش اثرات ارتعاشات مي

نتايج مدل بيانگر كاهش اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهاي مجاور ريل  .مورد بررسي قرار گرفته است
  .باشددر صورت استفاده از  ميراگرها مي

  .نوسانات قطار، تماس چرخ و ريل، تحليل فركانسي، ايمني سازه، حداكثر سرعت ذره :كلمات كليدي
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  مقدمه -1
معيـت جهـاني، جمعيـت    با توجـه بـه رونـد رو بـه رشـد ج     
در گذشـته، در شـهرها   . شهري نيـز رو بـه افـزايش اسـت    

فرض بر اين بوده است كـه بـراي سـاختمان سـازي همـه      
در حال حاضر بايـد در ايـن   . تواند مناسب باشدزمينها مي

  .رابطه مجدداً اطمينان حاصل شود

ها مكرراً در باال يا دور يـا مجـاورت   به اين دليل كه سازه  
اند، بنـابراين مشـكالت انتقـال    ه آهن ساخته شدهخطوط را

ارتعاشات و سر و صدا از طريـق سـازه بـه سـاختمانهاي     
  .]2[مجاور ناشي از راه آهن، نياز به بررسي دقيق دارد

نوسانات حاصل از قطار بـه دو صـورت ارتعـاش و صـدا     
تواند ازطريق هوا يا ازطريق خاك بر شود كه ميمنتشر مي

در ايــن جــا . ر ريــل اثرگــذار باشــدســاختمان هــاي مجــاو
  


