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 چکیده
 

ها در دهه اخیر افزایش قابل توجهی در سطح کشور پیدا کرده است. درک صحیح   با توجه به این که استفاده از پی های عمیق یا شمع

 آن تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی می تواند در طراحی آن بسیار موثر باشد.رفتار 

های عددی اجزای محدود و امروزه عالوه بر روشهای متداول تحلیل استاتیکی جهت محاسبه ظرفیت باربری شمع، تحلیل شمع با روش

ناشی از بار ضربه، زلزله و یا ... بررسی رفتار شمع تحت بار  پذیرد. از طرفی با توجه به تاثیر بار دینامیکی تفاضل محدود نیز انجام می

 دینامیکی به درک صحیح اندر کنش بین شمع و خاک کمک خواهد کرد.

در این تحقیق از نتایج آزمایشات ژئوتکنیک موجود برای تقاطعی در شهر جدید سهند استفاده شده است.  بدین منظور ابتدا ظرفیت باربری 

مورد بررسی قرار گرفته و سپس رفتار دینامیکی   plaxisمتری تحت بار استاتیکی از طریق مدلسازی عددی 12و  10شمع به طولهای 

شمع به ازای بار تعیین شده و ترکیب بارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته شده است.بدلیل بررسی بهتر رفتار دینامیکی و -سیستم خاک

 ی بیشتر در نظر گرفته شده است.اندر کنش خاک و شمع مقدار بار دینامیک
 

 و شمع اجزاء محدود، رفتار دینامیکی، اندرکنش خاک کلمات کلیدی: پی،

 

 مقدمه -1
سازند. این نیروهای های مکانیکی متعددی وجود دارند که نیروهای دینامیکی بزرگی بر شالوده خود وارد میآالت و دستگاهماشین

ها به صورت موج درون خاک منتشر شده باعث ایجاد ارتعاش در گردند. این لرزشمی دینامیکی موجب لرزش در شالوده ماشین

های آالت حساس، سالمت افراد و حتی سازهتوانند بر عملکرد صحیح ماشین شوند که میها و مناطق مجاور منبع آن میشالوده

 مجاور تاثیر منفی بگذارد.

ز وزن خود، نیروهای دینامیکی)نیروی وابسته به زمان( مذکور را بر خاک تحتانی آالت عالوه بر نیروهای استاتیکی ناشی اماشین

ها باید به های تحت این نوع بارگذاریباشد. پی سازهکنند که وجه تمایز این مسئله با مسائل رایج مهندسی پی میوارد می

 و رضایت بخشی داشته باشند. ای طراحی شود که در مورد بارهای استاتیکی و دینامیکی، عملکرد پایدارگونه

ها تحت این نوع ارتعاشات وقتی است که نشست آن از حد مجاز تجاوز کند. هدف اصلی در طراحی  این حالت شکست نهایی پی

ها از حد االستیک ها در حدی که کرنشکنند( محدود کردن نشستها ) که بارهای دینامیکی از قبیل ضربه را تحمل میسازه

 آسیبی به سازه وارد نشود. خارج نشده و

ها تواند در درک رفتار شمع و همچنین در طراحیبنابراین بررسی پاسخ شمع و خاک به ازای بارهای دینامیکی و تحلیل آن می

 موثر باشد.
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در این مسیر، جای یک تحلیل عددی دقیق و جامع به طوریکه خاک زیر شمع به طور دقیق مدل شود، خالیست. در این راستا 

افزارهای بایست شرایط مرزی، خصوصیات استاتیکی و دینامیکی خاک به صورت دقیق مدل معرفی گردد. برای این منظور، نرممی

توان از آنها برای دستیابی به هدف مورد نظر مختلفی که بتوانند مسائل مربوط به ژئوتکنیک را مدل نمایند، وجود دارد که می

و تفاضالت محدود  FEM، اجزای محدود BEMهایی مانند اجزای مرزی یل عددی را به روشبهره گرفت. این نرم افزارها تحل

FDM دهند.انجام می 

توان انتظار داشت با چنانچه پارامترهای معرفی شده به برنامه به واقعیت نزدیک و مدلسازی به صورت صحیح انجام پذیرد، می

 شد.صرف هزینه اندک، تحلیل و طراحی به انجام رسیده با

باشد که هنوز درک صحیحی از سازه می-گیرد، بحث اندرکنش دینامیکی خاکموضوع دیگری که در اینجا مورد توجه قرار می

هایی برای پیشرفت، یک پایگاه اطالعاتی جامع از مسئله که در آن پیچیدگی رفتار واقعی خاک وجود ندارد. فراهم آوردن زمینه

 موثر مسئله را مشخص نماید، کامالً ارزشمند خواهد بود.نتایج تحلیل عددی که پارامترهای 

 گیرد.تواند مورد بررسی قرار میدر این میان شدت و نحوه اعمال بار دینامیکی ) بسامد، طول زمان اعمال بار و....( می

ندارد، بنابراین رفتار  باشد، تغییرشکل خاک در بخش االستیک قرارچون محدوده بارهای دینامیکی اعمالی در این تحقیق زیاد می

شود. در واقع این حلهای ارائه شده بر پایه رفتار ویسکواالستیک غیرخطی ارائه میگیرد و راهغیرخطی خاک مورد بررسی قرار می

های بزرگ ایجاد شده نشان های کرنشویسکوزیته با میرایی خاک از طریق هیسترزیس جهت مدل کردن کاهش انرژی در دامنه

 ود.شداده می

 

 مواد و روشها -2
باشد. در بخش اول به بررسی مشخصات ژئوتکنیکی خاک محل پروژه پرداخته و خصوصیات فیزیکی این فصل شامل دو بخش می

افزار مورد استفاده در این تحقیق و نحوه گردد. در بخش دوم نیز به معرفی نرمو مکانیکی الیه های خاک محل مشخص می

 شود.بار دینامیکی پرداخته میمدلسازی عددی شمع تحت 
 

 معرفی محل پروژه و مشخصات الیه های خاک

خاک و شمع مربوط به پروژه تقاطعی واقع در شهر جدید  در این تحقیق برای بررسی رفتار دینامیکی شمع، از مشخصات

 سهند استفاده شده که در اینجا به معرفی آن پرداخته خواهد شد.
 

 اجنس مصالح و مشخصات الیه ه
با توجه به بررسی خاک حاصل از حفاری و نیز آزمایش های دانه بندی و تعیین حدود اتربرگ، جنس مصالح موجود در گمانه 

 Unified Soil)هاعمدتًا شامل الیه ماسه الی دار به رنگ قهوه ای یا خاکستری است که بر اساس طبقه بندی متحد 

Classification System)  در ردهSM  قرار می گیرد.در برخی از اعماق، حضور مقدار بیشتری از مصالح ریز دانه همچون

 CL-MLو  CL,MLالی و رس، سبب تغییر بافت خاک به الی ماسه دار یا رس ماسه دار گردیده است که رده خاک را به 

 تبدیل نموده است.

 تراکم نسبی الیه ها

شت دانه به صورت متوسط تا های دربر حسب عمق، وضعیت تراکم الیه اصالح شده SPTبر اساس نتایج حاصل از آزمایشهای

متر از سطح زمین، الیه هایی با وضعیت تراکم سست تا  7می باشد. در عمق حدوداً  ((Medium Dense to Dense متراک

 خیلی سست
(Loose to very Loose)  انگرایی در این محل وجود دارد.به دلیل باال بودن سطح آّب زیر زمینی امکان رو دیده می شود که 

  برآورد پارامترهای مکانیکی خاک
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با توجه به آزمایشهای صورت گرفته بر روی مصالح خاک خصوصیات فیزیکی و مهندسی الیه های خاک محل و در یک جمع 

 می باشد.1های اکتشافی در محل مشخصات خاک مدلسازی شده در این تحقیق، به صورت جدول بندی از نتایج حاصل از گمانه

 

 

 

 : خصوصیات فیزیکی و مکانیکی الیه خاک محل مورد مطالعه 1جدول 

 مشخصات واحد ماسه رس والی دار ماسه رس والی دار رس الی و ماسه دار ماسه رس والی دار

10 25 10 7 m عمق 

Dense to 

Very Dense 
Dense to 

Very Dense 
Dense to 

Very Dense 

loose 

to Meduim 
 تراکم -

29 28 26 25 Degree زاویه اصطکاک داخلی)φ( 

05/0- 1/0 1/0-2/0 01/0-05/0 01/0-03/0 2
mc/kg ضریب چسبندگی)c( 

300-400 200-300 200-250 50-100 2cm/kg مدول االستیسیته)E( 

 )μ(پواسوننسبت  - 3/0 3/0 3/0 3/0

76/1-85/1 65/1-75/1 6/1-7/1 55/1-6/1 3mc/g دانسیته)γ( 

 )sG(های جامد وزن مخصوص دانه - 65/2 65/2 65/2 65/2

 

 سطح آب زیرزمینی

سطح آب زیرزمینی در گمانه های محلی حین حفاری اندازه گیری و ثبت گردیده است. با توجه به توپوگرافی منطقه و شیب 

 متری از سطح زمین در نظر گرفت.  5الی  3همچنین زمان حفاری به طور میانگین می توان تراز آب زیر زمینی را الیه ها و 

آید، احتمال در این ناحیه ، بعلت حضور آب زیرزمینی در الیه اول که جنس آن ماسه سست به شمار می همانطور که ذکر شد

 گرفته شود.ها باید مدنظر روانگرایی وجود دارد که در طراحی

 بررسی و انتخاب نرم افزار

جهت تحلیل اثر بارگذاریهای مختلف بر پی های شمعی، روشهای تئوریکی گوناگونی موجود است، اما در عمل به دلیل اینکه، 

زش و گیرند تابعی از عوامل مختلف مانند میزان لغرفتار این فونداسیونها در شرایطی که تحت اثر بارهای قائم و جانبی قرارمی

جدا شدگی بین شمع ها،خاک و روند وقوع پدیده تسلیم شدگی موضعی در خاک بوده که این موارد خود باعث غیر خطی شدن 

گردد. جهت انجام یک تحلیل نزدیک به واقعیت، الزم است که از روشهای عددی ) و بخصوص روش اجزاء محدود( مسئله می

 استفاده شود.

روزافزون پدید آمده در علوم کامپیوتر، نرم افزارهای مختلفی در زمینه روش اجزاء محدود عرضه امروزه با توجه به پیشرفتهای 

 می باشد. PLAXISشده است که یکی از کاربردی ترین آنها خصوصاً در علم ژئوتکنیک 

 

 دالیل انتخاب این نرم افزار
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 .غیرخطی تحلیل انجام امکان

 جمله موهر کولمب، سخت شونده ... . امکان الگوسازی مدلهای رفتار مختلف خاک از

 .است قدرتمند حال عین در و ساده بسیار افزار نرم این در بندی شبکه و مدلسازی

 .المانها این بودن تخصصی و خاک برای بعدی سه المانهای داشتن

که عالوه بر مشاهده کانتورهای است به نحوی  ساده بسیار آنها با وکار دسترسی و است گویا افزارکامالً نرم این گرافیکی فضاهای

 .چگونگی تغییرات آنها را از ابتدا تا انتهای بارگذاری مورد بررسی قرار داد توانتنش و تغییر شکل می

 .افزار نرم خروجی نتایج به تخصصی و جامع بسیار حال عین در و تر ساده دسترسی

 .شد داده توضیح بیشتر هرکدام خدمات که باشد می ها منحنی و خروجی محاسبات، ورودی، منوی دارای چهار افزار نرم این

 plaxisمعرفی نرم افزار 

 نرم ترین پیشرفته از یکی عنوان به در دانشگاه صنعتی هلند،1987به عنوان یک نرم افزار المان محدود درسالplaxis نرمافزار

 انجام برای متعددی مدلهای و که قابلیتها گرفت قرار محققان استفاده شد و مورد ساختهFinit Element  محدود اجزا افزارهای
را  نرم خاک مدل خزش و شده سخت خاک مدل کولمب،-موهر مدل خطی، االستیک مدل همچون پیشرفته و ساده های تحلیل

 برنامه این در ای گره15بعدی سه و المان گرهی15 دوبعدی المان ای، گره6دوبعدی المان قبیل از نیز متعددی های المان دارد.

 :نمود بندی تقسیم زیر شرح عمده به بخش چهار به میتوان را برنامه این قابلیتهای . دارد وجود

 رسم منحنی -4نتایج )خروجی ها(           - 3محاسبات        – 2مدلسازی        -1

 آب سطح شرایط اولیه، بندی، مش مصالح، مشخصات بارگذاری، نوع و مرزی شرایط مدل، هندسه رسم شامل مدلسازی مرحله

 .میباشد اولیه تنشهای و زیرزمینی

محاسبات نام دارد شامل تعریف فازهای محاسباتی، تنظیمات کلی محاسبات، پارامترهای کنترل محاسبات،  مرحله که بعدی مرحله

 اتوماتیک میباشد.مراحل ساخت، بارهای وارده، انتخاب نقاط مورد نظر برای رسم نمودارها وچک کردن خطا به صورت 

بندی، تغییرمکانهای انتخاب نوع تغییرمکانها یعنی تغییرمکان      مش :ها نام دارد شاملمرحله سوم که مرحله نتایج یا خروجی

، تنشها شامل تنشهای مؤثر، تنشهای کلی، نسبت پیش تحکیمی نقاط پالستیک،  .... کلی، نمو تغییرمکانها، کرنشهای کلی و

هاو غیره همچنین نمایش جدولهای ای مؤثر، سازه ها و المان های واسطه شامل پلیت ها، ژئوگریدها، انکربولتفشار آب حفره 

 .خروجی میباشد

 .جابجائی و مسیرهای تنش میباشد - های بارمرحله چهارم در واقع رسم انواع منحنی های منتجه از تحلیل ها از جمله منحنی
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 plaxis: تصویر صفحه ورودی  1شکل 

 

 معرفی المانهای مورد استفاده برای مدلسازی

بطور گره ای سه ضلعی استفاده کرد.  15گره ای و  6توان از المانهای ای( میای و استوانهبرای آنالیزهای دوبعدی )کرنش صفحه

شود. این المان یک میانیابی درجه دو برای تغییر مکانها گره ای برای تحلیل دو بعدی در نظر گرفته می 15پیش فرض المان 

 آید.کند. ماتریس سختی المان با استفاده از انتگرال گیری عددی از نقاط تنش ) سه نقطه گاوس ( بدست میفراهم می

یار دقیق دو بعدی است که برای دستیابی به نتایج دقیق تنش در مسائل مشکل همانند گره ای مثلثی یک المان بس 15المان 

گرهی احتیاج به حافظه  15مسائل مربوط به خرابی خاکهای غیر قابل تراکم می توان از آنها استفاده کرد. البته استفاده از المان 

 نسبتاً زیادی دارد و خروجی آن زیاد است.

گره ای برای تحلیل دو بعدی مقایسه کرد. المانهای با  6توان با دقت المان ای آنالیز سه بعدی را میگره ای بر 15دقت المان 

 اند.کنند مد نظر نبودهتعداد گرههای بیشتر به دلیل این که حافظه و زمان زیادی تلف می

 
 

 گره ای 15گره و  6: مقایسه بین المانهای  2شکل 

 

 
 

      

 شرایط مرزی تعریف مشخصات خاک مش بندی
interface 

 خطوط هندسی
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 هندسه مدل

های خاک که مطابق با آزمایشات ژئوتکنیک پروژه مورد بررسی، مدلسازی طرح ، شامل تعداد و ضخامت الیهبا توجه به نتایج 

 باشد.می 1جدول 

، همانند الیه خاک مرز اطراف شمع مشخص شده و مشخصات مصالح مربوط  plateبرای مدلسازی شمع بجای استفاده از المان 

تعریف شده است. برای بررسی اندرکنش بین خاک  Non-porousبه آن اختصاص داده شده است. برای این شمع نوع مصالح 

 شود.تعریف می  interfaceو شمع نیز در محل سطح تماس آنها، 

شود و بدین منظور بودن سیستم مورد بررسی، نصف این سیستم از محل تقارن مدلسازی می الزم به ذکر است با توجه به متقارن

 انتخاب شده است. Axisymmetryاز گزینه 

 خصوصیات مصالح

 گردند.خصوصیات خاک و مصالح سازه در مجموعه خصوصیات مصالح ذخیره می plaxisدر نرم افزار 

د دارد که متشکل از مجموعه مصالح خاکی و اجزاء فصل مشترک، شمع و های متفاوتی برای خصوصیات مصالح وجومجموعه

های مختلف توان مشخصات الیهگردند که از روی آن میها در یک مجموعه جزء پایه جمع میباشند تمامی این مجموعه...می

 این منو آورده شده است. 3خاک و یا سازهای موجود در هندسه مسأله را تعریف کرد. در شکل

 
 : پنجره تعریف مشخصات مصالح 3شکل 

 

 مدلسازی اندرکنش خاک و سازه

تواند مسئله اندرکنش خاک و سازه را افزارها این است که مینسبت به سایر نرم plaxisافزار های بسیار مهم نرمیکی از توانایی

صل مشترک قادر است اندرکنش بین شود جزء فبطور منطقی و مناسب الگو نماید. این کار توسط جزء فصل مشترک انجام می

 الگو نماید.  4ها و  محیط خاک در تماس با آن را مطابق شکل شمع
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 : کاربرد اجزا فصل مشترک در مسائل ژئوتکنیک4شکل 

 

شود و در صورتیکه از ای استفاده شود از سه جفت نقطه تشکیل میگره6که در خاک از جزء در اجزاء فصل مشترک در صورتی

 شود.جفت نقطه تشکیل می5ای استفاده شود از گره15جزء 

های جزء خاک هستند و ضخامت بین آنها صفر است به هر جزء یک اجزاء فصل مشترک در واقع دارای مختصات همان گره

رزی و ای به تغییر ناگهانی شرایط مآید. در نقاط انتهایی و گوشهگیرد که از مشخصات مواد بدست میضخامت مجازی تعلق می

دهند. این شود که اجزاء فصل مشترک این مقادیر را کاهش میها باعث ایجاد نقاط حداکثر در تنش و کرنش میسختی سازه

 کنند.دهند و از نتایج غیرفیزیکی تنش جلوگیری میپذیری اجزاء محدود را افزایش میاجزاء انعطاف

گوتس و -نقطه نیوتن 3ای از گره6آید. برای جزء گاوس بدست می-نیوتنماتریس سختی اجزاء فصل مشترک از نقاط انتگرال 

 شود.گاوس استفاده می-نقطه نیوتن 5ای از گره15برای جزء 

 

 شرایط مرزی و بارها

شود(، قیود ثابت قائم و قیود گاهها  از قیود ثابت انتقالی بصورت افقی )که مانع انتقال در راستای افق میجهت الگوسازی تکیه

شرایط دینامیکی  شود. عالوه بر این به دلیل اعمالاستفاده می standard fixityثابت کلی )قیود ثابت افقی و قائم(، از گزینه 

 در این تحقیق، از مرزهای جاذب انرژی نیز استفاده شده است.

 یستم، مرزها در فاصله دورتری از شمع در نظر گرفت شده است.از طرفی به منظور کم کردن تاثیر بار دینامیکی بر مرزهای س

برای الگوسازی بارها در شرایط استاتیکی نیز بجای استفاده از بار گسترده از بار مرده ثقلی با وزن مخصوص معادل استفاده شده 

ر مرحله محاسبات وارد خواهد تعریف شده است که مقدار دقیق آن د Aاما برای مدلسازی بار دینامیکی بار گسترده نوع است.

 شد.

 نشان داده شده است. 5باشد که در شکل پس از این مرحله مدل آماده تحلیل و بررسی می

 
 : مدل هندسی آماده شده برای سیستم مورد بررسی 5شکل 
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 plaxisتولید مش در 

 دهد.بندی سیستم مورد مطالعه را نشان میمش 6شکل .

 
 مورد مطالعهبندی سیستم : مش 6شکل 

 

 هد که تراز آب در الیه اول قرار دارد.را نشان می Initial pore pressureتراز سطح آب زیرزمینی در مرحله  7شکل 

 
I: مدل در مرحله 7شکل  ni t i al  pore pressure 

 

نظر تحت بار  خاک مورد -در این فصل به منظور بررسی رفتار شمع تحت بار دینامیکی، ابتدا ظرفیت باربری سیستم شمع

گیرد و سپس تاثیر بار دینامیکی و استاتیکی تعیین گردیده، تغییرشکل و تنشهای ایجاد شده ناشی از آن  مورد بررسی قرار می

نشستهای حاصل از آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. متغیرهای مورد بررسی در این پایان نامه شامل نسبت بار دینامیکی به 

باشد. بدین ترتیب طول شمع به قطر آن، زمان بارگذاری و فرکانس بار دینامیکی و سطح آب زیرزمینی می بار استاتیکی، نسبت

 باشد:این فصل شامل بخشهای زیر می

 شمع -تاثیر بار دینامیکی در رفتار سیستم خاک
 تعیین بار دینامیکی هم ارز بار استاتیکی
 شمع -تاثیر طول شمع بر رفتار سیستم خاک 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 هاثیر زمان تداوم  بر جابجاییبررسی تا
 هاتاثیر فرکانس بار دینامیکی بر جابجایی

 بررسی اثر سطح آب زیرزمینی
 آورده شده است: 2های انجام گرفته در این تحقیق در جدول مشخصات مدلسازی

 های انجام گرفته: مشخصات مدلسازی 2جدول 

No. L s/ P dP f t water tabl e 

 3 1 5 2.34،  1.5، 1،  0.65 12 1سری 

 3 1 5 2.34،  1،  0.45 10 2سری 

 3 1 10 2.34،  1.5، 1،  0.65، 0.45 12 3سری 

 3 2 5 2.34، 1.5، 1،  0.65،  0.45 12 4سری 

 3 1 5 1،1.2،  0.8،  0.6،  0.4، 0.2 12 5سری 

 6،  4،  2 1 5 2.34، 1.5،  1، 0.65، 0.45 12 6سری 

 

 استاتیکی: بررسی رفتار شمع تحت بار

شمع ضروری است، درک صحیحی از رفتار آن تحت باراستاتیکی حاصل گردد. در حالت  -قبل از تحلیل دینامیکی سیستم خاک

کلی نشست شمع به سختی نسبی شمع و خاک، نسبت طول به قطر شمع، سختی نسبی خاک واقع در نوک شمع و خاک موجود 

 ول شمع بستگی دارد.در طول شمع و توزیع مدول االستیک خاک در ط

گذرد به دو قسمت باال و پایین شود خاک توسط یک صفحه افقی که از نوک شمع میالف مالحظه می 8همانطور که در شکل 

شود که الیه باال تنها بعلت نیروی جاری در تنه شمع و الیه پایین تنها بعلت نیروی نوک تقسیم شده است. در ابتدا فرض می

با هم سازگار نیستند و این خود  2B2Aو  1B1Aشود تغییر شکل دیده می ب 8همانطور که در شکل  .هددشمع تغییر شکل می

 شود.منجر به اندرکنشی بین الیه باال و پائین می

 
 چگونگی تقسیم خاک به دو الیه و تغییر شکل دو الیه :8شکل 

 

 

شود. ظرفیت باربری محوری شمع مدنظر گرفته میهای عمیق تعیین ظرفیت باربری شمع و نشست خاک زیر در طراحی پی

 شود.شمع، برابر مجموع مقاومت اصطکاکی و مقاومت نوک شمع آن است که در اثر اعمال بار محوری از طرف خاک بسیج می

 تحت بار قائم استاتیکیظرفیت باربری محوری شمع 

گردد که مقدار آن محدود به میزان نشست استفاده میجابجایی  –جهت تعیین ظرفیت باربری شمع مورد نظر، از نمودار نیرو 

خاک و اعمال نشست از پیش تعیین شده حدودًا  -در نظر گرفته شده است. بدین منظور با مدلسازی سیستم شمع  0.1d مجاز

و  9گردد. )شکل می نیروی الزم جهت ایجاد نشست مدنظر گرفته شده تعیین  10و12سانتیمتر برای شمع به طولهای  12

 (10شکل
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 متر 12: تعیین تنش مجاز برای شمع به طول   9 شکل
 

 

 

 
 

 متر 10: تعیین تنش مجاز برای شمع به طول   10شکل
 

 

 0.1dجابجایی شمع در حالت استاتیکی و تنش مجاز جهت بررسی رفتار شمع نیروی متناسب با نشست  -با توجه به نمودار نیرو

بعنوان نشست مجاز در نظر گرفته شده است. این تنشهای نهایی مورد بررسی در این تحقیق با ضرب مقادیر به دست آمده از 

 آید که در جدول زیر آورده شده است.شمع بدست میو تقسیم آن به مساحت  2نمودار فوق به 
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 0.1dتنشهای متناسب با نشست :  3جدول 

 (m)طول شمع 10 12

 )2KN/mتنش) 347 447

 

 تحت بار قائم استاتیکی خاک-جابجایی و تنشهای سیستم شمع

دهد. همانطور متر را نشان می 12جابجایی ذرات خاک در اطراف شمع تحت بار مجاز تعیین شده برای شمع به طول  11شکل

 یابد و در اعماق پایینها با افزایش عمق کاهش میشود ناحیه تحت تنش و همچنین ناحیه تحت تاثیر جابجاییکه مالحظه می

ها در اطراف شمع به طور تقریبی بیانگر نحوه ود. از طرفی نحوه تغییرشکلشتر اثری از جابجایی ناشی از تنشها دیده نمی

 باشد.گسیختگی خاک اطراف آن می

 
 ها در آخرین گام از بارگذاری استاتیکی: افزایش جابجایی 11شکل 

 

 (  (interfaceبیانگر نحوه توزیع تنش نرمال خاک در امتداد طول شمع و در محل سطح مشترک شمع و خاک  12شکل

دهند. با وجود به ترتیب محل سطح آب زیرزمینی، محل تغییر الیه خاک و نوک شمع را نشان می c ,b,aباشد. نقاط  می

یابد. ولی در ناحیه ، منحنی توزیع تنش در طول شمع بطور خطی )با شیب مالیم( تغییر می a , bهای ناچیز در نقاط جهش

 دهد.الحظه از خود نشان میتماس شمع با خاک کاهش قابل م

با هم سازگار خاک باال و پایین الیه جداکننده در محل تماس شمع با خاک تغییر شکل  همانطور که در بند قبلی نیز اشاره شد

 شود.شده است. از اینرو در ناحیه زیر شمع جهشی مالحظه میالیه این دو و منجر به اندرکنشی بین  نبوده
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 : توزیع تنش نرمال خاک در امتداد طول شمع 12شکل

 

 خاک -تاثیر بار دینامیکی بر رفتار سیستم شمع 

شمع تحت بار توام دینامیکی و استاتیکی خواهیم پرداخت. قبل از این کار مدلسازی -در این بخش به بررسی رفتار سیستم خاک

 ( انجام شده است.Hardening Soil Modelکلمب و مدل سخت شوندگی) -به کمک دو مدل رفتاری  موهر

سیستم مورد بررسی، در حالت موهر کولمب رفتار خاک تقریباً به االستیک نزدیکتر است که با باربرداری جابجایی پسماند کمتری 

شود در حالی که در حالت مدل رفتاری سخت شوندگی، در هر مرحله از اعمال بار و باربرداری تنش پسماند بیشتری حاصل می

 گردد.اند و در هنگام باربرداری مقداری از جابجایی حاصله برنمیممی

 مدلسازی شده است. Hardening Soil Modelرو در این تحقیق مدل رفتاری از این

 
 

 
 

 

 

 به روش مدل موهر کولمب و مدل خاک سخت شونده : مقایسه مدلسازی  13شکل
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کند. به منظور مقایسه خاک تغییر می –با اعمال نیروی دینامیکی بر روی شمع، الگوی تغییرشکل و توزیع تنش در سیستم شمع 

 شود.از بار کل اعمالی روی شمع تحت بار استاتیکی خالص، به صورت بار دینامیکی اعمال می %50این تغییرات 

دهد. نحوه توزیع نحوه جابجایی ذرات خاک در سیستم مورد بررسی تحت بار استاتیکی و دینامیکی را نشان می 14شکل 

باشد که تحت این ترکیب بارگذاری )با وجود برابر بودن مقدار مجموع بار دینامیکی و استاتیکی ها بیانگر این مطلب میجابجایی

طوح گسیختگی تشکیل نگردیده است. از طرفی تاثیر بار دینامیکی در یک دوره از اعمال با مقدار بار استاتیکی خالص ( هنوز س

شود. عالوه بر این جابجایی در نوک شمع نسبت به سایر نقاط در حوالی امتداد آن، بصورت موجی و در امتداد اعمال بار ظاهر می

 باشد.شمع بیشتر می

 
 بارگذاری دینامیکی ها در آخرین گام از: افزایش جابجایی14شکل 

در اثر اعمال بار دینامیکی و  (  (interfaceتوزیع تنش نرمال در امتداد طول شمع و در محل سطح مشترک شمع و خاک 

شود عالوه بر جهش در الیه زیرین شمع همانند حالت استاتیکی، در ترازی باشد. مالحظه میمی 15شکلاستاتیکی تواماً، مطابق 

ای رخ داده است. در پاسخ به بار دینامیکی، اندر کنش بوجود آمده بین قرار دارد، جهش قابل مالحظه که سطح آب زیرزمینی

خاک و شمع ناشی از نیروهای اینرسی شتاب سازه فوقانی که در محل نوک شمع، به خاک منتقل شده و باعث ایجاد تنشهای 

 بیشتر در این ناحیه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : توزیع تنش نرمال در امتداد طول شمع در محل سطح مشترک شمع و خاک 15شکل
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 هاتاثیر نسبت بار دینامیکی به استاتیکی در میزان جابجایی

شمع، حداکثر بار مجاز اعمالی روی  –به منظور بررسی تاثیر بار دینامیکی بر نحوه عملکرد شمع و درک بهتر رفتار سیستم خاک 

 رهای متفاوتی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.با شمع با ترکیب

 ترکیبهای بار مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از:

t otalP %70  =dP  t otaP %30  =sP 

t otalP  %60  =dP  t otaP %40  =sP 

t otaP 50  = %dP  t otaP %50  =sP 

t otaP %40  =dP  t otaP %60  =sP 

 1هرتز( به مدت  5قابل مالحظه است در هر چهار مورد بار دینامیکی با شدتهای متفاوت )با بسامد   16شکلهمانطور که در 

ثانیه بعد از آن مورد بررسی   5/1متر اعمال شده و رفتار شمع در زمان بارگذاری دینامیکی و  12ثانیه بر روی شمعی به طول 

 قرار گرفته است.

 

 
 

 : نحوه اعمال بار دینامیکی )فرکانس و میزان ( در مدت زمان اعمال آن16شکل

 

های قائم خاک در زیر نوک شمع در طول مدت زمان مشخص برای ترکیبهای بارگذاری مختلف را نشان جابجایی 17شکل

زمان شروع( در منحنی شماره باشد با وجود این که نشست ناشی از بار استاتیکی)دهد. همانطور که در این نمودار مشهود میمی

) که سهم بار استاتیکی نسبت به بار دینامیکی کمتر است( از سایر منحنی ها کمتر است ولی بدلیل بیشتر بودن میزان بار  1

 باشند.های بوجود آمده و نشست نهایی نیز بیشتر میها بیشتر بوده و به تبع آن، مقدار جابجاییدینامیکی در آن، دامنه جابجایی

با کاهش نسبت بار دینامیکی به استاتیکی میزان و دامنه جابجایی ها نیز کاهش می یابد. بطوریکه با وجود اینکه مجموع بار 

، کمتر از Pd/Ps<2 ثانیه جابجایی برای ترکیب بار  1باشد، در مدت زمان استاتیکی و دینامیکی در تمامی آزمایشات ثابت می

ها نیز افزایش باشد. از طرفی با افزایش مدت زمان اعمال بار دینامیکی میزان جابجاییارز می جابجایی معادل بار استاتیکی هم

 خواهد یافت.
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 ها در مدت زمان اعمال بار دینامیکی: میزان جابجایی 17شکل

 

 

 

 

 بارگذاریهای حاصل از تاثیر طول شمع در نشست

متری مورد  12و  10به منظور بررسی تاثیر طول شمع در رفتار سیستم مورد بررسی به ازای بارهای ثابت، دو شمع به طولهای 

 گیرد.مقایسه قرار می

گردد دهد. مالحظه میمیزان جابجایی قائم )نشست( ذرات خاک در محل نوک شمع را برای دو طول مختلف نشان می  18شکل

با طول کمتر، دامنه جابجایی و نشست کل ناشی از ترکیب بارگذاری ) به ازای نیرو با مقدار و ترکیب ثابت( بیشتر برای شمع 

ها در این ناحیه بطور محسوسی دهد و جابجاییباشد بعبارت دیگر با افزایش طول، شمع سختی بیشتری از خود نشان میمی

 یابد.کاهش می
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 ناشی از بارگذاری دینامیکی برای شمع با طول متفاوتنشست  : 17شکل

 

تاثیر طول شمع بر نشست المانهای خاک زیر نوک شمع را تحت بار دینامیکی ) با صرفنظر از نشست ناشی از بار  18شکل

یابد. افزایش میدهد. در هر دو مورد با افزایش سهم بار دینامیکی از کل بار، دامنه و نشست بوجود آمده استاتیکی( نشان می

 2شیب کاهش یابنده این دو منحنی نشان دهنده این مطلب است که با افزایش نسبت بار دینامیکی به استاتیکی به بیش از 

 کند.ها بیشتر مقاومت میدهد و در برابر نشستبرابر، خاک از خود رفتار سخت شونده نشان می

 
 ی شمع با طولهای متفاوتنشست ناشی از بار دینامیکی برامقایسه :  18شکل

 

 

از آنجا که به منظور مقایسه تاثیر طول شمع نیروهای اعمالی در این نمودار برابر در نظر گرفته شده  است )نیروهای اعمالی به 

متری در نمودار  12متری در این نمودار کمتر از بار مجاز تعیین شده است( مالیم بودن شیب منحنی مربوط به شمع  12شمع 

کند باشد گویای این مطلب است که هر چه مجموع نیروهای استاتیکی و دینامیکی کمتر از بار نهایی که شمع تحمل میفوق 

 های مختلف بارگذاری بار دینامیکی تاثیر کمتری خواهد داشت.ترکیب
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 تاثیر میزان بار استاتیکی بر رفتار شمع تحت بار دینامیکی :

های قائم ناشی از تغییر شدت بار دینامیکی، بسامد و زمان اعمال آن رفتار شمع و جابجایی در این بخش با ثابت در نظر گرفتن

درصد بار مجاز کل بار استاتیکی به  %50گیرد. بدین منظور به ازای بار دینامیکی میزان بار استاتیکی مورد بررسی قرار می

tمقدارهای  otaP 0.1  ،t otaP 0.2 ،t otaP 0.3 ،t otaP 0.4   ،t otaP 0.5  وt otalP 0.6 شود.اعمال می 

های یابد )هر چند که نشستگردد به ازای بار دینامیکی ثابت هر چه بار استاتیکی افزایش میمالحظه می 19شکلهمانطور که از 

چرا که بار یابد. های حداکثر و نشست ناشی از بار دینامیکی افزایش میناشی از آنها تفاوت جزئی دارند( دامنه جابجایی و نشست

 کند.استاتیکی موجب تشدید بار دینامیکی شده و تاثیر آن  را بیشتر می

 

 
 

 میزان نشست ناشی از بارگذاری برای بارهای استاتیکی متفاوت : 19شکل

 

 

 

دهد. تنش تاثیر افزایش بار استاتیکی بر تنش نرمال بوجود آمده در خاک موجود در حوالی نوک شمع را نشان می  20شکل

یابد، رفته افزایش میشیب این افزایش نیز رفته  ی. از طرفیابدنرمال در نوک شمع نیز با افزایش میزان بار استاتیکی افزایش می

یابد و موجب افزایش اندرکنش بین خاک و نوک شمع خواهد کند تشدید میایجاد می چرا که نیروی اینرسی که بار استاتیکی

 شد.
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 : تنش نرمال خاک در حوالی نوک شمع به ازای بار دینامیکی ثابت و بار استاتیکی متفاوت 20شکل

 

 

 تاثیر فرکانس بار دینامیکی

اعمال آن بستگی دارد. یکی از پارامترهای تاثیرگذار تعداد نوسانهای شمع به نحوه  -نحوه تاثیر بار دینامیکی بر رفتار سیستم خاک 

 باشد.بار دینامیکی در هر ثانیه می

دور در ثانیه به ازای ترکیب  5و  10و خروجی آن برای هر دو فرکانس   plaxisنتایج حاصل از تحلیل نرم افزار   21شکل

 پردازد.اک زیر شمع تحت بار دینامیکی میبه بررسی نشست خ 25شکلباشد و های مختلف میبارگذاری

 

 
 

 : نحوه اعمال بار دینامیکی )فرکانس و میزان ( در مدت زمان اعمال آن21شکل
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دینامیکی در هر ثانیه نمودار زیر حاکی از این است که به ازای ترکیب بارهای یکسان و با مقدار مساوی، افزایش تعداد ضربات بار 

sP=0.7 شود. بطوری که به ازای ترکیب بار های ناشی از بار دینامیکی میها و دامنه جابجاییموجب کاهش میزان جابجایی

Ptotal   وPtotal 0.3=dP    تاثیر بار دینامیکی بسیار ناچیز بوده و رفتاری مشابه با حالت بارگذاری استاتیکی خالص از

دهد. بعبارت بهتر با کاهش دوره تکرار بار دینامیکی در هر ثانیه)فرکانس(، زمان بیشتری برای درک بار ضربه وجود خود نشان می

 شود.های حاصله میداشته و این امر موجب افزایش دامنه جابجایی و نشست

 

 
 

 رکانسهای متفاوت: نمودار مقایسه نشست ناشی از بار دینامیکی به ازای ف21شکل
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 F=10توزیع تنش نرمال خاک در محل سطح مشترک شمع و خاک به ازای  :22شکل

 

 مدت زمان تاثیر بار

باشد. تداوم زمان بارگذاری بار از  دیگر متغییرهای تاثیر گذار بر رفتار دینامیکی خاک تداوم زمان اعمال بار دینامیکی می

شود. بطوریکه با افزایش زمان تداوم بار، منحنی افزایش نشستهای نهایی در زیر نوک شمع میدینامیکی با شتاب یکنواخت موجب 

 ها، همان شیب امتداد خواهند یافت.و دامنه جابجایی

جابجایی ها از حد تعریف شده برای تعیین تنش مجاز افزایش یافته البته در این حالت  Pd>2Psدر حالت ترکیب بارگذاری 

 تگی نرسیده است.هنوز به حد گسیخ

بنابراین برای هر ترکیب بارگذاری یک دوره زمانی مشخص برای اعمال بار دینامیکی وجود دارد که اگر از آن بیشتر شود، 

 یابد.شود و این زمان با کاهش سهم بار دینامیکی )از مقدار بار کل اعمالی مشخص( افزایش میها از حد مجاز بیشتر مینشست
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 :  نمودار جابجایی به ازای زمانهای بارگذاری متفاوت23شکل

 

 تاثیر سطح آب زیرزمینی بر ماکزیمم نیروی برشی بوجود آمده در شمع:

با توجه به حضور آب زیر زمینی در محل مورد مطالعه و احتمال وقوع روانگرایی در این منطقه، در این بخش به بررسی تاثیر آب 

های قرار های بوجود آمده شمع خصوصاً در شمعبر رفتار آن خواهیم پرداخت. چرا که تاثیر آب زیرزمینی بر تنشزیر زمینی 

 باشد.های دارای پتانسیل روانگرایی از اهمیت زیادی برخوردار میگرفته در الیه

که به ازای آن نیروی برشی ماکزیمم در  دهد که ترازی از سطح آب زیرزمینی در الیه روانگرا وجود داردها نشان مینتایج تحلیل

ها این آید. در طراحیآید. این عمق، عمق بحرانی برای الیه روانگرا به ازای ترکیب بارگذاری مشخص به شمار میشمع بوجود می

 عمق باید مدنظر گرفته شود.

 

ای سست بوده و دارای پتانسیل ماسه گردد تغییر ضخامت الیه اول در این تحقیق که الیهمالحظه می 24شکلهمانطور که از 

آید، باشد. همانطور که از نمودارهای زیر برمیباشد، موجب افزایش نیروی برشی در محل سطح تراز آب زیرزمینی میروانگرایی می

 یابد .نیز افزایش می هر چه ضخامت خاک روانگرا افزایش یابد، نیروی ماکزیمم در شمع
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 ماکزیمم نیروی برشی در شمع نسبت به سطح آب زیرزمینی نمودار تغییرات  :24شکل

 
 

 

 نتایج و بحث -3

ها در دهه های عمیق یا شمعباشد. استفاده از پیهای عمرانی، موضوع شمع میهای بلند در پروژهاز جمله مهمترین مطالب سازه

 باشد. ر پلسازی میاخیر افزایش قابل توجهی در سطح کشور پیدا کرده است. یکی از کاربردهای آن د

ها توسط پژوهشگران پیشنهاد های مختلفی جهت طراحی شمعبا آنکه استفاده از شمع در سطح جهان سابقه دیرینه دارد و روش

شده است، اما همچنان تحلیل ظرفیت باربری و طراحی بهینه آن برای مهندسان عمران به عنوان یک مسئله مطرح است. امروزه 

های عددی اجزای محدود و متداول تحلیل استاتیکی جهت محاسبه ظرفیت باربری شمع، تحلیل شمع با روشعالوه بر روشهای 

پذیرد. از طرفی با توجه به تاثیر بار دینامیکی ناشی از بار ضربه، زلزله و یا ... بررسی رفتار شمع تحت تفاضل محدود نیز انجام می

 هد کرد.بار دینامیکی به درک صحیح رفتار شمع کمک خوا

در این تحقیق از نتایج آزمایشات ژئوتکنیک موجود برای تقاطعی در شهر جدید سهند استفاده شده است.  بدین منظور ابتدا 

مورد بررسی قرار گرفته و   plaxisمتری تحت بار استاتیکی از طریق مدلسازی عددی 12و  10ظرفیت باربری شمع به طولهای 

 شمع به ازای بار تعیین شده و ترکیب بارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته شده است.-سپس رفتار دینامیکی سیستم خاک

یابد. جهش این دهد که توزیع تنش در طول شمع بطور خطی )با شیب مالیم( تغییر مینتایج حاصل از این تحلیل نشان می

باشد. خاک و شمع می بین اندرکنش یانگرتنش در ناحیه تماس شمع با خاک ناشی از بسیج خاک در حوالی نوک شمع بوده و ب

و منجر به اندرکنشی بین  نبودهبا هم سازگار خاک باال و پایین الیه جداکننده در محل تماس شمع با خاک تغییر شکل چرا که 

 شده است.الیه این دو 

h= 0؛40؛5

h= 1/5-؛36؛5

h= 3/1-؛57؛5

h= 4/8-؛25؛5

h= 0؛45؛7

h= 1/5-؛40؛7

h= 3/1-؛60؛7

h= 4/8-؛42؛7

h= 5/9-؛30؛7

h= 7-؛39؛7

w
a

te
r 

ta
b

le

maximum shear force (kN)

h=5

h=7
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ی از ناسازگاری تنش در این در توزیع تنش نرمال در حالت بارگذاری دینامیکی در نوک شمع عالوه بر تراز زیر شمع )که ناش

گردد که ناشی از اندرکنش بوجود آمده بین خاک و شمع ناشی از نیروهای اینرسی شتاب باشد( جهشی مالحظه میمحل می

 شود، باعث ایجاد تنشهای بیشتر در این ناحیه شده است. سازه فوقانی که در محل نوک شمع است که به خاک منتقل می

دینامیکی یکسان بوده وسپس مقدار آن -حل تغییر جنس الیه زمین در هر دو حالت استاتیکی و استاتیکیتوزیع تنش نرمال تا م

یابد. چرا که در حالت دینامیکی نیروی اینرسی ایجاد شده در این محل در حالت دینامیکی نسبت به حالت استاتیکی افزایش می

 شود. به خاک منتقل می

ها بیشتر بوده و به همین دلیل سهم بار دینامیکی نسبت به سهم بار استاتیکی دامنه جابجایی به ازای بار ثابت با بیشتر بودن

باشند. با کاهش نسبت بار دینامیکی به استاتیکی میزان و دامنه های بوجود آمده و نشست نهایی نیز بیشتر میمقدار جابجایی

 یابد. های کل حاصله نیز کاهش میجابجایی

 

 

 جمع بندی 

مدت زمان مشخص به ازای بیشتر بودن سهم بار دینامیکی نسبت به کل بار اعمالی معین، جابجایی و نشست در 

دهد. در مقابل به ازای بیشتر بودن سهم بار بوجود آمده بیشتر بوده و خاک رفتار پالستیک از خود نشان می

 دهد.استاتیکی، خاک رفتار االستیک از خود نشان می

ها در این ناحیه بطور محسوسی دهد و جابجاییشمع، سیستم سختی بیشتری از خود نشان میبا افزایش طول 

 یابد.کاهش می

ها بیشتر مقاومت برابر، خاک متراکم  شده و در برابر نشست 2با افزایش نسبت بار دینامیکی به استاتیکی به بیش از 

 کند.می

کی ثابت، بار استاتیکی در افزایش اثر بار دینامیکی موثر بوده و خاک با افزایش میزان بار استاتیکی به ازای بار دینامی

دهدو در واقع تشدید اثر بار دینامیکی توسط بار استاتیکی نیز زیر شمع رفتار پالستیک بیشتری از خود نشان می

 گردد. منجر به بروز رفتار پالستیک خاک می

شود. موجب افزایش نشستهای نهایی در زیر نوک شمع می تداوم زمان بارگذاری بار دینامیکی با شتاب یکنواخت

 ها با همان شیب امتداد خواهند یافت.بطوریکه با افزایش زمان تداوم بار، دامنه جابجایی

برای هر ترکیب بارگذاری یک دوره زمانی مشخص برای اعمال بار دینامیکی وجود دارد که اگر از آن بیشتر شود، 

شود و این زمان با کاهش سهم بار دینامیکی )از مقدار بار کل اعمالی مشخص( ر میها از حد مجاز بیشتنشست

 یابد.افزایش می

 یابد.نیز افزایش می هر چه ضخامت خاک روانگرا افزایش یابد، نیروی ماکزیمم در شمع

این الیه دچار جهشی ترازی از سطح آب زیرزمینی در الیه روانگرا وجود دارد که به ازای آن نیروی بوجود آمده در  

 آید.قابل توجه خواهد شد. این عمق، عمق بحرانی برای الیه روانگرا به ازای ترکیب بار گذاری به شمار می
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