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خالصه
زض ایي تحمیك یه ضٍش ػسزی هجتٌی ثط تئَضی االستیسیتِ خْت تحلیل پیّبی ًَاضی ٍالغ ثط یه هحیظ ذبوی چٌس الیِ اضائِ ضسُ است .هؼبزالت
زیفطاًسیل حبون ثط ضفتبض یه ذبن سِ الیِ ثب هسٍلّبی االستیسیتِ هرتلف ثب زض ًظط گطفتي هؼبزالت تؼبزل ٍ ضطایظ سبظگبضی ثسست آهسُاًس.
هؼبزالت زیفطاًسیل حبون ثب استفبزُ اظ ضٍش ػسزی تفبضل هحسٍز حل ضسُاًس .ضطایظ هطظی ذبن زض هدبٍضت پی ًَاضی ٍ ًیع ضطایظ پیَستگی
خبثدبیی ٍ تٌص زض سغَح توبس الیِ ّبی هرتلف ذبن ًیع زض ًظط گطفتِ ضسُاًس .اثط پبضاهتطّبیی چَى ضربهت الیِّبی هرتلف ذبن ٍ ًیع
همساض هسٍل االستیسیتِ ًسجی الیِّبی هرتلف ذبن ثط ضفتبض پی ًَاضی ثطضسی ضسُاًس .همبزیط ایي پبضاهتطّب ثب تَخِ ثِ سبذتوبىّبی هتساٍل
هسىًَی اًتربة ضسُ است .ثب ایي ٍخَز ضٍاثظ ثسست آهسُ ثطای ّط هحسٍزُ هٌغمی اظ همبزیط ضربهت ٍ هسٍل االستیسیتِ ًسجی الیِّبی هرتلف
ذبن زاضای اػتجبض هیثبضٌس.
کلمات کلیذی :روش تفاضل محذود ،معادالت تعادل ،پی نواری ،خاک چنذ الیه ،مذول االستیسیته نسبی

.1

مقدمه

ٍخَز ذبن چٌسالیِ زض عجیؼت ثِ زالیلی چَى حصف سطثبض ،اظ ثیي ضفتي پیًَسّبی ضیویبیی هیبى شضات ذبن ،تغییط زض تطاظ آةّبی ظیطظهیٌی ٍ ...
هؼوَل است .هحممیي هرتلفی زض خْت تحلیل ٍ پیصثیٌی ضفتبض ٍ پبسد سبظُّبیی وِ ثطضٍی چٌیي ذبنّبیی سبذتِ هی ضًَس ،تالش ًوَزُاًس .ضٍش -
ّبی هرتلف ػسزی چَى ضٍش اخعای هحسٍز [ ،]2-1ضٍش الوبى هطظی [ً ٍ ]4-3یع تىٌیه تجسیل اًتگطالی [ ]5ثطای حل ایي هسبئل ثِ وبض گطفتِ
ضسُاًسً ]6[ Madhav ٍ Maheshwari .طست فًَساسیَىّبی ٍالغ ثط ذبنّبی ًطم ضبهل یه الیِ ًبظن ثسیبض سرت ضا ثطضسی ًوَزًس.
ً ]7[ Carter ٍ Bookerطست تحىین ذبنّبی چٌسالیِ ضا هغبلؼِ ًوَزًسً ، ]8[ Wu ٍ Ai .طست یه الیِی هحسٍز ذبن ثب ًفَشپصیطی
غیطایعٍتطٍح ضا تحت ضطایظ وطًص صفحِای هحبسجِ ًوَزًسّ ٍ Mei .وىبضاًص [ ]9ثب استفبزُ اظ ضٍش الیِّبی هحسٍز ( ،)finite layerثِ تحلیل
االستیه ًطست ذبنّبی چٌس الیِ پطزاذتٌس.
زض ایي تحمیك یه ضٍش ػسزی هجتٌی ثط تئَضی االستیسیتِ خْت تحلیل پیّبی ًَاضی ٍالغ ثط ذبنّبی چٌس الیِ اضائِ ضسُ است .زض ثرص 2
ایي تحمیك ،اثتسا هؼبزالت تؼبزل ثب زض ًظط گطفتي ضطایظ هط ظی ٍ ًیع ضطایظ پیَستگی تٌصّب زض سغَح توبس الیِّبی ذبن استرطاج ٍ سپس ثب ثىبض
گطفتي ضٍش تفبضل هحسٍز حل ضسُاًس .زض ثرص  ، 3فطهَالسیَى تفبضل هحسٍز پیطٌْبز ضسُ اظ عطیك همبیسِ ثب سبیط ًتبیح هَخَز صحتسٌدی ضسُ
است .زض اًتْب ،اثط پبضاهتطّبیی چَى ضربهت الیِّبی هرتلف ذبن ٍ ًیع همساض هسٍل االستیسیتِ ًسجی الیِّبی هرتلف ذبن ثط ضفتبض پی ًَاضی ثطضسی
ضسُاًس.
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حل معادالت حاکم با استفاده از روش تفاضل محدود

 1استادیار ،داوشکدٌ مهىدسي عمران
2

داوشجًی کارشىاسي ارشد ،داوشکدٌ مهىدسي عمران
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ضٍش تحلیل اضائِ ضسُ زض ایي ثرص ثطای ذبنّبی ثب ّط تؼساز الیِ زلرَاُ هیتَاًس هَضز استفبزُ لطاض گیطز .ثب ایي ٍخَز زض ایي همبلِ تٌْب ضٍاثظ ثطای
یه ذبن سِ الیِ ثب همبزیط هرتلف هسٍل االستیسیتِ ٍ ًسجت پَاسَى اضائِ ضسُاًس .هغبثك ضىل  ، 1ثبض ًبضی اظ پی ًَاضی ثِ صَضت یه ثبض گستطزُ ثب
ضست ً qظط گطفتِ ضسُ است وِ زض ػطضی ثطاثط  2Bثِ سغح ظهیي ٍاضز هیضَز .ثب تَخِ ثِ ٍخَز تمبضى ،تٌْب ًیوی اظ هحیظ ذبن زض تحلیل زض
ًظط گطفتِ ضسُ است (ضىل  2ضا ثجیٌیس).

ضکل  - 1پی نواری واقع بز خاک سه الیه

هؼبزلِ حبون ثط تؼبزل ذبن ثِ صَضت ظیط لبثل ثیبى هیثبضس [:]11
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ضاستبی  y ٍ xهیثبضٌس .هدوَػِ هؼبزالت تؼبزل ( )2ضا هیتَاى ثب استفبزُ اظ ضٍش تفبضل هحسٍز حل ًوَز .ثسیي هٌظَض هحیظ ذبن هغبثك ضىل

 2ثِ ضجىِای اظ ًمبط تمسین هی ضَز .عَل هحیظ ذبوی زض ًظط گطفتِ ضسُ زض تحلیل ثطایط  x  8Bزض ًظط گطفتِ ضسُ است.
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ضکل  - 2بارگذاری ،ضزایط مزسی و ضبکه نقاط در نظز گزفته ضذه جهت تحلیل به روش تفاضل محذود

ثب زض ًظط گطفتي ضطیت پَاسَى یىسبى ثطای ّط سِ الیِ ذبن ٍ ًیع لحبػ اثؼبز هطبثِ ثطای ضجىِ ًمبط گطّی (هص) زض خْبت  ، y ٍ xهؼبزالت
زیفطاًسیل ( )2ضا هیتَاى ثِ صَضت ظیط زض لبلت ضٍش تفبضل هحسٍز ثیبى ًوَز:
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ثب حل ّوعهبى هؼبزالت ( )3تب ( ،)11هَلفِّبی خبثِخبییّبی ػوَزی ٍ افمی ذبن ظیط پی ثسست هیآیس .وطًصّب ٍ تٌصّبی ایدبز ضسُ زض ذبن ضا
ًیع هیتَاى ثِ تطتیت ثب استفبزُ اظ ضٍاثظ خبثِخبیی – وطًص ٍ ضٍاثظ تٌص – وطًص هحبسجِ ًوَز.
.3

نتایج عددی

ثِ هٌظَض صحتسٌدی فطهَالسیَى اضائِ ضسُ ،ذبن ته الیِی ظیط یه پی ًَاضی ثب استفبزُ اظ فطهَالسیَى ػسزی اضائِ ضسُ زض ثرص  2تحلیل ٍ ًتبیح
آى ثب ًتبیح ثسست آهسُ تَسظ  ]11[ Davis ٍ Polousهمبیسِ ضسُ است .هسٍل االستیسیتِ ٍ ًسجت پَاسَى ذبن ظیط پی ثِ تطتیت ثطاثط
   0.3 ٍ E  10MPaزض ًظط گطفتِ ضسُاًس .ثطای آًبلیع تفبضل هحسٍز اظ یه هص ثب ضجىِّبی هطثؼی استفبزُ ضسُ است .اثؼبز ضجىِ هطثؼی
 0.1mزض ًظط گطفتِ ضسُ است .هَلفِّبی خبثدبیی ذبن زض ًمبط هرتلف ظیط پی ثب استفبزُ اظ ضٍش تفبضل هحسٍز هحبسجِ ٍ ًتبیح ثسست آهسُ ثب
همبزیط ًظیط گعاضش ضسُ تَسظ  ]11[ Davis ٍ Polousهمبیسِ ضسًسً .تبیح ایي همبیسِ ًطبى هیزّس وِ ذغبی هیبى زٍ ضٍش ووتط اظ  %4هیثبضس.
ایي ًتیدِ صحت فطهَالسیَى تفبضل هحسٍز اضائِ ضسُ ضا ثِ اثجبت هیضسبًس .زض ازاهِ ذبن سِ الیِی ظیط یه پی ًَاضی ثب استفبزُ اظ ضٍش تفبضل
هحسٍز تحلیل ضسُ است .هطرصبت ٌّسسی ٍ هىبًیىی الیِّبی هرتلف ذبن ،ػطض پی ًَاضی ٍ ًیع ضست ثبض اػوبلی ٍاضز ثط پی زض خسٍل  1اضائِ
ضسُاًس .زض اًتربة اػساز ایي خسٍل ،گستطُی ٍسیؼی اظ سبذتوبىّبی تدبضی ٍ هسىًَی هتساٍل هس ًظط لطاض گطفتِاًس.
جذول  -1مقادیز پارامتزهای مختلف در نظز گزفته ضذه در مطالعه پارامتزی
ٍاحس

همساض

ػالهت

پبضاهتط

MN/m

0.15

q

ضست ثبض اػوبل ضسُ

m

1

B

ًصف پٌِْ ًبحیِ ثبضگصاضی ضسُ

m

16

H

ضربهت الیِ ذبن

MPa

30

E1

هسٍل االستیسیتِ الیِ ذبن ثبالیی

-

0.3



ًسجت پَاسَى

-

0.05-0.3

H1/H

ضربهت ًسجی الیِ ذبن ثبالیی

-

0.05-0.3

H2/H

ضربهت ًسجی الیِ ذبن هیبًی

-

0.5-4

E2/E1

ًسجت هسٍل االستیسیتِ ًسجی الیِ ذبن ثبالیی ثِ هیبًی

-

0.5-2

E3/E2

ًسجت هسٍل االستیسیتِ ًسجی الیِ ذبن پبییٌی ثِ هیبًی

اثط تغییط زض ضربهت الیِی ذبن ثبالیی ثط ًطست لبئن ظیط هطوع پی ًَاضی (  ) Dvزض ضىل ً 3طبى زازُ ضسُ است .ضىل  4اثط تغییط ایي پبضاهتط ثط
تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغح توبس الیِّبی ذبن (  ) svضا ًطبى هیزّس .چٌبًچِ هالحظِ هیضَز ،تغییط زض ضربهت الیِی ذبن ثبالیی تأثیط چٌساًی
ثط ًطست لبئن الیِّبی پبییٌی ظیط پی ًساضزّ .وچٌیي هالحظِ هیضَز وِ ثب افعایص ضربهت الیِ ی ثبالیی ذبنً ،طست لبئن ظیط پی زض الیِّبی ثبالیی
ٍ هیبًی افعایص هییبثس .زلت زض ضىل ً 4یع ًطبى هیزّس وِ زض هحسٍزُی هطوع پی ًَاضی ،تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغح توبس الیِّبی ذبن همساض
حساوثط ذَز ضا زاضاست.

ضکل  - 3اثز تغییز در ضخامت الیه خاک باالیی بز جابجایی عمودی سیز مزکش پی نواری
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ضکل  - 4اثز تغییز در ضخامت الیه خاک باالیی بز تنص قائم ایجاد ضذه در سطح تماس الیههای خاک

اثط تغییط زض ضربهت الیِ ی ذبن هیبًی ثط ًطست لبئن ظیط پی ًَاضی ٍ ًیع تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغح توبس الیِّبی ذبن زض ضىلّبی ً 6 ٍ 5طبى
زازُ ضسُاًس .چٌبًچِ هالحظِ هیضَز ،افعایص ضربهت الیِی هیبًی ذبن ثبػث افعایص ًطست لبئن ظیط پی ًَاضی هیضَز .افعایص ضربهت الیِی
هیبًی ذبن اظ  H 2 / H  0.05ثِ ً ، H 2 / H  0.2طست لبئن ظیط پی ضا حسٍز  %12افعایص هیزّس .هطبثِ تغییط ضربهت الیِی اٍل ،تغییط زض
ضربهت الیِی ذبن هیبًی ًیع تأثیط چٌساًی ثط ًطست لبئن الیِی پبییٌی ذبن ظیط پی ًساضز .ضىل ً 6طبى هیزّس وِ ثب افعایص ضربهت الیِی ذبن
هیبًی ،تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغح توبس الیِّبی ذبن ثِ هیعاى چطوگیطی وبّص هییبثس .ثب افعایص ضربهت الیِی هیبًی ذبن اظ
 H 2 / H  0.05ثِ  ، H 2 / H  0.2تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغح توبس الیِّبی ذبن حسٍز  %12وبّص هییبثس.

ضکل  - 5اثز تغییز در ضخامت الیه خاک میانی بز جابجایی عمودی سیز مزکش پی نواری

5

www.SID.ir

Archive of SID
ايلیه کىفراوس ملّي مکاویک خاک ي مهىدسي پي
داوشکدٌ مهىدسي عمران ،داوشگاٌ تربیت دبیر شهید رجایي تهران
 21ي  21آذرماٌ2131

ضکل  - 6اثز تغییز در ضخامت الیه خاک میانی بز تنص قائم ایجاد ضذه در سطح تماس الیههای خاک

زض ضىلّبی  8 ٍ 7اثط تغییط زض هسٍل االستیسیتِی ًسجی  E 2 / E1ثط ًطست لبئن ظیط هطوع پی ًَاضی ٍ ًیع تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغح توبس الیِ -
ّبی ذبن ثطضسی ضسُ است .چٌبًچِ هالحظِ هیضَز ،افعایص ًسجت  E 2 / E1سجت وبّص چطوگیطی زض ًطست ذبن ظیط پی ًَاضی هیگطزز .ثب
افعایص هسٍل االستیسیتِ ًسجی اظ همساض  E 2 / E1  0.5ثِ ً ، E 2 / E1  4طست لبئن ظیط پی حسٍز  %31وبّص هییبثس .افعایص ًسجت
 E 2 / E1ثبػث افعایص زض همساض تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغَح توبس الیِّبی ذبن هیگطزز (ضىل  8ضا ثجیٌیس) .ثب وبّص هسٍل االستیسیتِ ًسجی اظ
همساض  E 2 / E1  2ثِ  ، E 2 / E1  0.5حساوثط تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغح توبس الیِّبی ذبن حسٍز  %51وبّص هییبثس.

ضکل  - 7اثز تغییز در نسبت

ضکل  - 8اثز تغییز در نسبت

E 2 / E1

E 2 / E1

بز جابجایی عمودی سیز مزکش پی نواری

بز تنص قائم ایجاد ضذه در سطح تماس الیههای خاک
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تأثیط ًسجت هسٍل االستیسیتِی الیِی پبییٌی ذبن ثِ الیِی هیبًی  E 3 / E 2ثط ًطست لبئن ظیط پی ًَاض ی ٍ ًیع تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغح توبس
الیِّبی ذبن زض ضىلّبی ً 11 ٍ 9طبى زازُ ضسُ است .ثب افعایص هسٍل االستیسیتِ ًسجی اظ همساض  E 3 / E 2  0.5ثِ ً ، E 3 / E 2  2طست
لبئن ظیط پی حسٍز  %9وبّص هییبثس .زلت زض ضىل ً 11طبى هیزّس وِ ًسجت  E 3 / E 2تأثیط چٌساًی ثط همساض تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغح توبس
الیِّبی ثبالیی ٍ هیبًی ذبن ًساضز .ثب ایي ٍخَز ،پبضاهتط  E 3 / E 2تأثیط لبثل هالحظِای ثط همساض تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغح توبس الیِی هیبًی ٍ
پبییٌی ذبن زاضز .ثب وبّص هسٍل االستیسیتِ ًسجی اظ همساض  E 3 / E 2  2ثِ  ، E 3 / E 2  0.5تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغح توبس الیِی هیبًی ٍ
پبییٌی ذبن حسٍز  %51وبّص هییبثس.

ضکل  - 9اثز تغییز در نسبت

ضکل  -11اثز تغییز در نسبت

.4

E3 / E 2

E3 / E 2

بز جابجایی عمودی سیز مزکش پی نواری

بز تنص قائم ایجاد ضذه در سطح تماس الیههای خاک

نتیجهگیری

زض ایي تحمیك یه فطهَالسیَى ػسزی هجتٌی ثط ضٍش تفبضل هحسٍز خْت ثطضسی ضفتبض پیّبی ًَاضی ٍالغ ثط ضٍی ذبنّبی چٌس الیِ اضائِ ضسً .تبیح
ػسزی ثسست آهسُ اظ هغبلؼبت پبضاهتطی صَضت گطفتِ ثط ضٍی یه ذبن سِ الیِ ثصَضت ذالصِ زض ظیط ثیبى ضسُاًس:





تغییط زض ضربهت الیِی ذبن ثبالیی تأثیط چٌساًی ثط ًطست لبئن الیِّبی پبییٌی ظیط پی ًساضز.
ثب افعایص ضربهت الیِی ثبالیی ذبنً ،طست لبئن ظیط پی زض الیِّبی ثبالیی ٍ هیبًی افعایص هییبثس.
حساوثط تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغَح توبس الیِّبی ذبن زض هحسٍزُی هطوع پی ًَاضی ضخ هیزّس.



افعایص ضربهت الیِی هیبًی ذبن ثبػث افعایص ًطست لبئن ظیط پی ًَاضی هیضَز.



تغییط زض ضربهت الیِی ذبن هیبًی تأثیط چٌساًی ثط ًطست لبئن الیِی پبییٌی ذبن ظیط پی ًساضز.



ثب افعایص ضربهت الیِ ی ذبن هیبًی ،تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغح توبس الیِّبی ذبن ثِ هیعاى چطوگیطی وبّص هییبثس.
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. سجت وبّص چطوگیطی زض ًطست ظیط پی ًَاضی هیگطززE 3 / E 2 ٍ E 2 / E1 افعایص ًسجت



. ثبػث افعایص زض همساض تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغَح توبس الیِّبی ذبن هیگطززE 2 / E1 افعایص ًسجت




E 3 / E 2  پبضاهتط، ثب ایي ٍخَز. تأثیط چٌساًی ثط همساض تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغح توبس الیِّبی ثبالیی ٍ هیبًی ذبن ًساضزE 3 / E 2 ًسجت
.تأثیط لبثل هالحظِای ثط همساض تٌص لبئن ایدبز ضسُ زض سغح توبس الیِی هیبًی ٍ پبییٌی ذبن زاضز
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