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 فهرست مطالب

 
 پیشگفتار

 
 فصل اول: مقدمه

 
 فصل دوم: اصول ارتعاش

 مقدمه

 ـ تعاریف اساسی1ـ2

 ارتعاش آزاد:

 ارتعاش جبري

 درجه آزادي

 جه آزاديـ سیستم با یک در2ـ2

 ـ ارتعاش آزاد یک سیستم جرم ـ فنر1ـ2ـ2

ـ ارتعاش جبري در یک سیستم جرم ـ  2ـ2ـ2

 فنر

 ـ حداکثر نیروي وارد بر بستر پی1ـ2ـ2ـ2

 ـ ارتعاش آزاد و میرا3ـ2ـ2

 هاي مختلف میرایی ـ حالت1ـ3ـ2ـ2

dـ 2ـ3ـ2ـ2 d, T ,  

 ـ ارتعاشات جبري مداوم توام با میرایی4ـ2ـ2

 ه آزاديـ سیستم با دو درج3ـ2

 ـ ارتعاش آزاد1ـ3ـ2

 m1ـ ارتعاش جبري، وارد بر جرم 3ـ2ـ2

 m2ـ ارتعاش جبري، وارد بر جرم 3ـ3ـ2

هاي دوگانه دو دوران یک  ـ تغییر مکان4ـ3ـ2

 سیستم جرمـ فنر (ارتعاش آزاد)

 حل مسائل

 اصول ارتعاشی
 

 هاي االستیک فصل سوم: امواج در محیط

 مقدمه

 (Hook)ـ قانون هوك 1ـ3

 امواج تنشی االستیک در یک میلهـ 2ـ3

 ـ امواج االستیک طولی در یک میله1ـ2ـ3

 ـ امواج پیچشی در یک میله2ـ2ـ3

ــ شـرایط انتهـایی ارتعاشـات طـولی در      3ـ3

 هاي کوتاه میله

 ـ شرایط انتهایی آزاد ـ آزاد1ـ3ـ3

 ـ شرایط انتهایی گیردار ـ گیردار2ـ3ـ3

 ـ شرایط انتهایی گیردار ـ آزاد3ـ3ـ3

ـ امواج تنشـی در یـک محـیط االسـتیک     4ـ3

 نامحدود

 ـ ارتباط سرعت امواج و خواص خاك1ـ4ـ3

ـ امواج تنشی در یک محیط نیمه محدود   5ـ3

 االستیک

 (Rayleigh)ـ امواج رایلی  1ـ  5ـ3

 هاي ناشی از امواج رایلی ـ جابجایی 2ـ 5ـ3

امـواج   (Attenuation)ــ کـاهش دامنـه    3ـ  5ـ3

 االستیک با جابجایی
 

فصــل چهــارم: مشخصــات دینــامیکی    

 هاي بارگذاري شده خاك

 مقدمه

 ـ آزمایش ستون تشدید1ـ4

 ـ در حالت انتهایی آزاد1ـ1ـ4

در حالـت   Eو  cVــ بدسـت آوردن   2ــ 1ـ4

 گیردار ـ آزاد

ـ انعکاس و شکسـت امـواج االسـتیک ـ     2ـ4

 اصول اساسی

اي در  ـــ بررســی شکســت امــواج لــرزه3ـــ4

 هاي افقی الیه

هـا بـا    کست امـواج در خـاك  ـ بررسی ش4ـ4

 بندي مایل الیه

 ـ بررسی انعکاس در خاك 5ـ4
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 بندي افقی ـ الیه1ـ   5ـ4

 بندي مایل ـ الیه2ـ5ـ4

هــاي زیــرین توســط  ـــ اکتشــافات الیــه6ـــ4

 ارتعاشات پایدار

هاي حفـر   ـ اکتشافات خاك توسط روش7ـ4

 چاهک

 Up – Holeـ روش 1ـ7ـ4

 Down – Holeـ روش 2ـ7ـ4

 Cross – Holeـ روش 3ـ7ـ4

و  (G)ـ روابط مربوط بـه مـدول برشـی      8ـ4

 (D)نسبت میرایی 

ـ مـدول برشـی و نسـبت میرایـی در     1ـ  8ـ4

 ماسه

ـ مدول برشی و نسبت میرایی در شن 2ـ  8ـ4

 ها

ـ مـدول برشـی و نسـبت میرایـی در     3ـ  8ـ4

 ها  رس

ـ مدول برشی و نسـبت میرایـی بـراي    4ـ8ـ4

 هاي سیمانی شده ماسه

 حل مسائل

هـاي بارگـذاري    خصات دینـامیکی خـاك  مش

 شده
 

 فصل پنجم: ارتعاش فنداسیون

 مقدمه

هـاي   ـ روابط مربوط به ارتعاش قائم پـی 1ـ5

 اي دایره

ـــ روابــط مربــوط بــه ارتعــاش دورانــی 2ـــ5

(Rocking) اي هاي دایره پی 

هاي  ـ روابط مربوط به ارتعاش لغزشی پی3ـ5

 اي دایره

ی ـــ روابــط مربــوط بــه ارتعــاش پیچشــ4ـــ5

(Torsional) اي هاي دایره پی 

آالت  ـ روابط مربوط به ارتعـاش ماشـین    5ـ5

 اي  بر روي فنداسیون ضربه

ـ روابط مربـوط بـه ارتعـاش قـائم بـراي      6ـ5

 اي صلب مدفون فنداسیون استوانه

ـ روابط مربوط به ارتعاش لغزشـی بـراي   7ـ5

 اي صلب مدفون فنداسیون استوانه

دورانــی ـــ روابــط مربــوط بــه ارتعــاش 8ـــ5

(Rocking) اي صـلب مـدفون   فنداسیون استوانه 
 
ـــ روابــط مربــوط بــه ارتعــاش پیچشــی 9ـــ5

(Torsional)  اي صـلب   براي فنداسیون اسـتوانه

 مدفون

 حل مسائل

 ارتعاش فنداسیون
 

فصــل ششــم: ظرفیــت بــاربري دینــامیکی 

 هاي سطحی پی

 مقدمه

 ـ ظرفیت باربري نهایی دینامیکی در ماسه1ـ6

ـ   2ـ6 اربري نهـایی دینـامیکی در   ــ ظرفیـت ب

 ها رس

ــ ظرفیـت بـاربري دینـامیکی و نشسـت      3ـ6

 اي در هنگام زلزله هاي دانه خاك

 حل مسائل

 هاي سطحی ظرفیت باربري دینامیکی پی
 

فصل هفتم: فشـار جـانبی خـاك بـر روي     

 دیوارهاي حائل

 مقدمه

 – Mononobeـ تئوري فشار محرك زمـین  1ـ7

Okabe 
 AKقادیر براساس م AEPـ محاسبه 2ـ7

ـ تأثیر پارامترهاي مختلف بر روي مقـدار  3ـ7

 ضریب فشار محرك خاك
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زمایشـگاهی بـراي    هـاي آ  ــ نتـایج مـدل   4ـ7

 AEKضریب فشار محرك خاك 

 ـ دوران دیوار حول نقطه پایینی1ـ4ـ7

 ـ انتقال و جابجایی دیوار2ـ4ـ7

 ـ دوران دیوار حول نقطه باالیی دیوار3ـ4ـ7

 AEPك ـ محل برآیند نیروي محر5ـ7

 ـ دوران حول نقطه پایینی دیوار1ـ 5ـ7

 ـ انتقال دیوار2ـ 5ـ7

 ـ دوران حول نقطه باالیی دیوار3ـ 5ـ7

ـ طراحی دیوار حائل ثقلی براساس تغییـر  6ـ7

 هاي محدود مکان

هـاي   ـ تأثیر فشارهاي هیدرودینامیکی آب7ـ7

 منفذي

ـ فشـار مقـاوم دینـامیکی در دیوارهـاي       8ـ7

 حائل

 حل مسائل

 انبی خاك بر روي دیوارهاي حائلفشار ج
 

 فصل هشتم: روانگرایی خاك

 مقدمه

روابط مربـوط بـه بررسـی روانگرایـی      -8-1

 خاك

روابــط مــرتبط بــه مقاومــت برشــی  -8-1-1

 متوسط خاك

 روابط مربوط به تنش برشی متناوب -8-1-2

آنالیز روانگرایـی از آزمـایش مقاومـت     -8-2

 نفوذ استاندارد

بررسی روانگرایی خاك بـا اسـتفاده از    -8-3

 کرنش

 مقابله جهت کاهش روانگرایی -8-4

 حل مسائل

 روانگرایی خاك
 

آالت بـر روي   فصل نهم: فنداسیون ماشـین 

 ها شمع

 مقدمه

 ها تحت تأثیر ارتعاشات قائم شمع -9-1

 هاي اتکایی شمع -9-1-1

 شمع هاي اصطکاکی -9-1-2

 تک شمع -9-1-2-1

 وه شمعگر -9-1-2-2

 گروه شمع همراه با کالهک -9-1-2-3

 روابط مربوط به پاسخ سیستم -9-1-3

 هاي تحت تأثیر ارتعاشی لغزشی شمع -9-2

 تک شمع -9-2-1

 گروه شمع -9-2-2

 گروه شمع همراه با کالهک -9-2-3

 روابط مربوط به پاسخ سیستم -9-2-4

هاي تحت تأثیر ارتعـاش دورانـی    شمع -9-3
(Rocking) 

 تک شمع -9-3-1

 گروه شمع 9-3-2

 گروه شمع همراه با کالهک -9-3-3

 روابط مربوط به پاسخ سیستم -9-3-4

هـاي   شـمع  (Torsional)ارتعاش پیچشی  -9-4

 مدفون

 تک شمع -9-4-1

 گروه شمع همراه با کالهک -9-4-2

 روابط مربوط به پاسخ سیستم -9-4-3

 حل مسائل

 ها آالت بر روي شمع فنداسیون ماشین
 

 خیزي خاکریزها ل دهم: پایداري لرزهفص

 مقدمه

 معادالت ارتعاش آزاد یک خاکریز -10-1

 معادالت ارتعاش جبري یک خاکریز -10-2
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روش تقریبــی در محاســبه بیشــترین  -10-3

 خزش شتاب و پریود طبیعی یک خاکریز

هـاي رسـی    آنالیز پایداري براي شیب -10-4

  0 

آنالیز پایداري  -10-5 Majumdar اك براي خـ  
C  

ــداري   -10-6 ــالیز پای ــاك   Praterآن ــراي خ ب
C 

آنالیز پایداري شیب با خاك به روش  -10-7

 قطعات

بدست آوردن تغییر شکل شیب ناشی  -10-8

 از زلزله

 حل مسائل

 خیزي خاکریزها پایداري لرزه

 



 

 

 
 

 

 پیشگفتار

د درس دینامیک خاك از جمله مهمتـرین دروس رشـته ژئوتکنیـک در مقطـع کارشناسـی ارشـ      

هـاي خـاکی    باشد که به بررسی عوامل مختلـف در شـرایط اعمـال بـار دینـامیکی در سـازه       می

ــی ــاب   م ــرین کت ــه مهمت ــردازد. از جمل ــاك    پ ــک خ ــه دینامی ــع در زمین ــاي مرج ــاب   ،ه کت

Principles of Soil Dynamics لیف آقاي أتBraja.M.Das هـاي دنیـا و    باشد که در اکثر کشـور  می

ـ    یهمچنین کشورمان تدریس م هـاي نظـام    ا سرفصـل گردد. این کتاب عالوه بر منطبـق بـودن ب

لذا سعی بر آن گردید که به تشـریح   باشد. نقص می اي کامل و بی مجموعه آموزش عالی کشور،

 کامل مسائل این کتاب مفید پرداخته شود.

 

در کتاب حاظر در بخش اول هر فصل توضیح مختصري از مباحـث مربوطـه آورده شـده و در    

وم فصل به تشریح و حل کامل مسائل کتاب پرداخته شـده اسـت. تـالش گردیـده کـه      بخش د

برگیرنده تمـامی مباحـث اصـلی و مهـم آن     در ،رس هر فصل علی رغم مختصر بودنتوضیح د

بطوریکه تنها با مطالعه این مطالب بتوان به حل مسائل مربـوط بـه آن پرداخـت. از     ،فصل باشد

ذکـر   ،توضـیحات کامـل   ،ی مسـائل ممواردي همچون حل تما توان به هاي این کتاب می ویژگی

 ها اشاره کرد. جداول و نمودار ،مراجع

 

امید است این اثر بتواند مورد استفاده دانشجویان و مهندسان عزیز قرار گرفته و گـامی کوچـک   

هاي عمرانی و ژئوتکنیکی در کشور  در جهت پیشبرد علم دینامیک خاك و کاربرد آن در پروژه

مهندسـان و دانشـجویان محتـرم خواسـتارم بـا ارسـال پیشـنهادات و         ،. همچنین از اساتیدباشد

 در جهت بهبود این اثر بنده را یاري رسانند.انتقادات خود 

 

در پایان فرصت را غنیمت شمرده و از کلیه عزیزانی که بنـده را در تهیـه ایـن کتـاب همراهـی      

 نمایم. صمیمانه سپاسگذاري و قدردانی می ام پدر و مادر و خانواده علی الخصوصنمودند، 

 

 زاده  اهللا  سینا فتح 
 Info@noavarpub.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول
 مقدمه
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 مقدمه

اي از مهندسی عمران است که با خـواص مهندسـی و رفتـار خـاك تحـت       مکانیک خاك شاخه

انفجـارات، کـارکرد    ن زلزلـه، هاي دینامیکی توسـط عـواملی همچـو    تنش، در ارتباط است. بار

ماشین آالت، عملیات ساخت و ساز، معدن کاري، ترافیک، باد و امـواج، بـه خـاك و سـاختار     

کـرنش خـاك و رفتـار آن بـه چنـدین فـاکتور       -گردد. خواص تنش اعمال میخاك ژئوتکنیکی 

 بستگی دارد و می تواند در حاالت مختلف شرایط اعمال بار دینامیکی متفاوت باشد.

 

هاي ناشی از روانگرایی خاك در طول زلزلـه،   هاي اخیر، عوامل مختلفی همچون خرابی ر سالد

هاي ساحلی و تجهیزات دفاعی علت یـک رشـد سـریع     توسعه صنعت، طراحی و ساخت سازه

 باشد. در حیطه رشته دینامیک خاك می

 

 
 شتاب نگاشت ثبت شده مربوط به یک زلزله – 1-1شکل 

 

هـاي خـاکی، مکـرراً در ارتبـاط بـا یـک        ها و سـازه  گذاري دینامیکی خاكمسائل مربوط به بار
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 توان شامل مواردي همچون: باشد که می مهندس ژئوتکنیک می

 زلزله، ارتعاش زمین و انتشار امواج در خاك -1

 هاي دینامیکی، تغییر شکل و خواص خاك تنش -2

 مسائل فشار دینامیکی زمین -3

 هاي سطحی پیمسائل ظرفیت باربري دینامیکی و طراحی  -4

 مسائل مربوط به روانگرایی خاك -5

 اي طراحی فنداسیون براي ماشین آالت و تجهیزات لرزه -6

 هاي دینامیکی هاي تحت بار هاي مدفون و شمع طراحی فنداسیون -7

 هاي زلزله ها تحت بار پایداري خاکریز -8

 

 
 آل شده آن دههاي ثبت شده براي یک ماشین دورانی کم سرعت و حالت سینوسی ای بار  -2-1شکل 

 

 
 ودار شماتیک بارگذاري در خاك زیر فنداسیون حین کار یک ماشینمن -3-1شکل 



 ۱۱فهرست مطالب /  

 

 
 عي شتاب قائم زمین ناشی از کوبش شمنمودار بارگذاري کوتاه ناشی از تک ضربه چکش ب) عناصر عمود -4-1شکل 

 

اسـخ دادن  در هنگام طراحی جهت شرایط بارگذاري دینامیکی یک مهندس ژئوتکنیک نیازمند پ

 به سواالتی مانند:

 هاي شکست چه مواردي هستند؟ گردد و معیار شکست چگونه تعریف می -1

هـاي   هاي مهم بکـاربرده شـده در تعریـف معیـار     هاي اعمالی و پارامتر ارتباط میان بار -2

 شکست چه می باشد؟

 گردد؟ هاي مهم چگونه معرفی و ارزیابی می پارامتر -3

مقداري است و آیا ضریب اطمینان بکاربرده شـده  یک ضریب اطمینان قابل قبول چه  -4

 براي طراحی شرایط استاتیکی کافی می باشد یا نیازمند بهبود است؟

 

باشد که نیازمنـد داشـتن    اي می بر اساس آنچه که گفته شد، دینامیک خاك یک شاخه میان رشته

ذاري اطالعات تئوري از ارتعـاش، اصـول ارتعـاش امـواج، رفتـار خـاك تحـت شـرایط بارگـ         

هاي عددي همچون اجزاء محدود و غیره، براي حل صحیح مسـائل   اي، روش دینامیکی یا دوره

 باشد. مربوطه می


