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 چکیده 

 از مسئله این و باشد می عمران مهندس در مهم مسائل از یکی آن زیر خاك و شالوده بین ما العمل عکس

 و خاك محیط نبود فازی چند بدلیل. است کرده جلب خود به را مهندسان توجه نوزدهم قرن اواخر

 با حتی شالوده نشست و تماسی فشار دقیق و واقعی برآورد هم به وابسته متغیرهای وجود همچنین

هدف از این تحقیق بررسی تاثیرات ابعاد پی بر میزان نشست آن در  .است دشوار کاری امروزی دانش

ت در این تحقیق بعد از افزار پلکسیس انجام گرف سازی این تحقیق با نرم باشد. مدل های رسی می خاك

ها که در چند فاز  صحت سنجی مدل، با یک مقاله آزمایشگاهی، مقایسه شد و نتایج آن ارائه گردید. مدل

متفاوت بررسی شد که با تغییرات در شکل پی و سطح موثر پی و همچنین سطح تماس با خاك، و با 

با توجه به نتایج بدست آمده در  آمد.سازی شده نتایج قابل توجهی بدست  های مدل مقایسه بین نمونه

تاثیر قابل  نشستتوان گفت که تغییرات هندسی در پی در رفتار و میزان بارگیری و  این تحقیق می

 توجهی دارد.

 

 ، هندسه پینشست، پی، خاك رس، پلکسیسواژگان كلیدی: 
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 مقدمه  

 نوزدهم قرن اواخر از مسئله این و باشد می عمران مهندس در مهم مسائل از یکی آن زیر خاك و شالوده بین ما العمل عکس

 هم به وابسته متغیرهای وجود همچنین و خاك محیط بودن فازی چند بدلیل. است کرده جلب خود به را مهندسان توجه

 است سال 041 به نزدیک اینرو از. است دشوار کاری امروزی دانش با حتی شالوده نشست و تماسی فشار دقیق و واقعی برآورد

 استفاده وینکلر مدل عنوان تحت کالسیک ریاضی مدل یک از خاك بر مستقر های شالوده طراحی و تحلیل برای مهندسان که

 ساده گیرد می قرار شالوده زیر در پراکنده بصورت که مستفل خطی فنرهای سری یک بوسیله خاك رفتار آن در که کنندمی

 در نقطه هر در تماسی تنش نسبت بصورت و شودمی نامیده "بستر العمل عکس بضری ksفنرها  این ثابت. است شده سازی

 با عنوان بررسی ای مقاله (0131علی الهی و صابر در سال ) شود. می تعریف نقطه همان در آن متناظر نشست به شالوده ، زیر

در این مقاله به عددی ارائه دادند.  روش از استفاده با ها آن نشست و باربری ظرفیت بر رینگی های پی هندسی شکل تاثیر

های رینگی در ظرفیت باربری و نشست آنها در قالب مطالعات پارامتریک پرداخته شده است. بررسی تاثیر اشکال مختلف پی

علی الهی  ) مبتنی بر روش المان محدود استفاده شده است Plaxis 3D Foundation برای این منظور از نرم افزارسه بعدی

 . (0131، رو صاب

 باربری ظرفیت بررسی به ترسکا رفتاری معیار گرفتن نظر در با و باال مرز حدی آنالیز تکنیک روش از استفاده با سالنکون و پکر

 گرفتن نظر در اثر در باربری، ظرفیت کاهش از ناشی حاصل نتایج و پرداختند رس خاك روی بر نواری سطحی های پی ای لرزه

 Pecker, A and Salencon, 1991)) .است شده ارائه هایی نمودار ورتص به ای، لرزه نیروی

بستر ارائه  العمل عکس ضریب تعیین بر شالوده ابعاد اثر ای تحت عنوان بررسی مقاله 0133سما و کالنتری در سال  تورانی

 مورد پی اعضای ایسازه تحلیل در وسیع بطور که است تغییرشکل و فشار بین مفهومی رابطه بستر العمل عکس دادند. ضریب

 (.0133سما و کالنتری،  تورانی) گیردمی قرار استفاده

 
 روش تحقیق 

های انجام شده برای این تحقیق، مدل انجام شده را با یک مقاله صحت سنجی کرده و نتایج  در این قسمت برای صحت مدل

 آن ارائه شد.

برای  از این مقاله تحقیقای در مورد تاثیر شکل پی در نشست آن، ارائه دادند که در این  مقاله (3101بویکو و الحسن در سال )

 . (Boikoa and Alhassan, 2013) .صحت سنجی استفاده شده است

 متر عمق مدل شده است.  32متر عرض،  32خاك زیر پی با ابعاد مدل، 

 

 مشخصات خاک:

ها استفاده شده است  ( آورده شده است. خاکی که در این مدل0ها در جدول ) های مورد استفاده در مدل پارامترهای خاك

 باشد. خاك رس نرم می
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 ( مشخصات خاک1-4جدول )

 پارامترها نماد رس

 مدل رفتاري - كولمب -موهر

 شرايط زهكشي - شده زهكشي

81 
unsat
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02 
sat
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82222 

 

E مدول االستيسيته 

KN/ 0m 

2.3  ضريب پواسون 

81 C 0يچسبندگm  KN/ 

3  )زاويه اصطكاك داخلي)درجه 

8 Rinter ضريب كاهش سطح مشترك 

 

 

، 311، 011همچنین نشست قائم پی در بارهای دهد.  را نشان می سنجی صحت مقاله در پی هندسه کلی نمای (0) شکلدر 

کیلونیوتن  211و  311و  011( در بارهای 3سازی شد که در اینجا در شکل ) مدلکیلونیوتن بر متر مربع  211، و 411، 111

 را به اختصار اشاره شده است. 

 

 

  
 

 

  

 (Boikoa and Alhassan, 2013) .در مقاله صحت سنجی  پی نمای کلی هندسه -1شکل 
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 چپ به راست به ترتیب از مربع متر بر كیلونیوتن011و  211و  011 بار در پی قائم نشست -2 شکل

 

با توجه به ابعاد مدل ایجاد شده در مقاله آزمایشگاهی، در نرم افزار مدل شده و یک پی مستطیلی تحت آنالیز قرار گرفت و در 

کیلونیوتن مورد تحلیل و آنلیز قرار گرفت که به نتایج مقاله و مدل آزمایشگاهی   211، و 411، 111، 311، 011بارهای 

 در اختالف دالیل از یکی. است برخوردار بیشتری نشست از مقاله نمونه به نسبت به شده سازی مدل نمونه باشد، نزدیک می

 . کرد اشاره مقاله در کامل خصوصیات نبود به توان می شده سنجی صحت نتایج

 

  نواری پی مدل بررسی

 اعمال پی روی بر مربع متر بر نکیلونیوت 011 بار معادل سربار بامتر  2و  متر 3 عرض با خاك در مدفون نواری پی یک

 دهد. نشان میها  در این مدل( تغییر مکان کلی مدل و خاك را 4( و )1شکل ) .شود می
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 متر 2در پی نواری با عرض  تغییر مکان كلی مدل و خاک -3شکل 

 

 
 متر 0در پی نواری با عرض  تغییر مکان كلی مدل و خاک -4شکل 

 

  ذوزنقه معکوس پی مدل بررسی

 متر بر کیلونیوتن 011 بار معادل سربار بامتر  2و  متر3 بارگیری عرض با در خاك مدفون معکوس ای ذورنقه پی مدل ررسیب

 دهد. ها نشان می ( تغییر مکان کلی مدل و خاك را در این مدل6( و )2شکل ) .شود می اعمال پی روی بر مربع
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 متر 2ی معکوس با عرض ا در پی ذوزنقه تغییر مکان كلی مدل و خاک -0شکل 

 

 
 متر 0ای معکوس با عرض  در پی ذوزنقه تغییر مکان كلی مدل و خاک -6شکل 

 

  مدفونای  پله ذوزنقه معکوس پی مدل بررسی

 متر بر کیلونیوتن 011 بار معادل سربار بامتر  2و  متر3 بارگیری عرض با مدفونای  پله معکوس ای ذورنقه پی مدل بررسی

 دهد. ها نشان می ( تغییر مکان کلی مدل و خاك را در این مدل3( و )7شکل ) .شود می اعمال پی روی بر مربع
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 متر 2ای با عرض  ای معکوس پله در پی ذوزنقه تغییر مکان كلی مدل و خاک -7شکل 

 

 
 متر 0ای با عرض  ای معکوس پله در پی ذوزنقه تغییر مکان كلی مدل و خاک -8شکل  

 

  های مدفون در خاک مقایسه نتایج پی

بار  –ای جابجایی  ( نمودار مقایسه3های مدفون در خاك پرداخته شده است. در شکل ) در این قسمت به مقایسه نتایج پی

ها  Yباشد و محور  ها مربوط به بارگذاری بر حسب درصد می xدهد در این نمودار محور  را نشان میهای مدفون  متناظر در پی

 باشد.  حسب متر می مربوط به جابجایی بر

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 
  مدفون های پی در متناظر بار –جابجایی ای مقایسه نمودار -9 شکل

 

  گیری بحث و نتیجه
ها درچند وجه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آن  های قبلی ارائه شد مدل بعد از صحت سنجی مدل با یک مقاله که در بخش

 به شرح ذیل است:

را  ها و نشست پی سازی مناسب پی توانایی مدل Plaxisدهد که نرم افزار اجزای محدود ها نشان میسازی ررسی نتایج مدلب -0

های رسی  ها در خاك ی راهکاری مناسب در تقویت و افزایش بارگیری پیتواند به عنوان ابزاری مناسب در ارائهداشته و می

 .مورد استفاده قرار گیرد

 افزایش پی نشست نسبی، بار افزایش و پی بارگیری سطح افزایش با که دهد می مدفون نشانمعکوس  ذوزنقه شکل در نتایج -3

 بار افزایش به نشست افزایش نسبت ولی. است کرده پیدا افزایش هم بار که است خاطر این به نشست افزایش این یابد می

 کاهش پی نشست و است یافته افزایش پی بارگیری پی، عرض افزایش با که کرد بیان توان می پس. باشد می کم خیلی سطحی

 .کند ای نیز صدق می و معکوس پله نواریهای  پی  است. این نتیجه در مدل داشته نسبی

متر بیشترین جابجایی را  2شود که پی ذوزنقه معکوس مدفون در خاك با عرض  بوضوح دیده می( 3شکل )در نمودار  -1

متر را دارد و این بخاطر شکل خاص پی و تاثیر آن در خاك و نشست  2یگر همانند در پی مدفون با عرض های د نسبت به مدل

ای مدفون، قرار دارد. کمترین نشست با توجه به نمودار مربوط به  ای و پی ذوزنقه ای معکوس پله پی دارد. بعد از آن مدل ذوزنقه

 متر نیز صادق است. 3های با عرض  در پی باشد و این مورد متر می 2ن با عرض پی نواری مدفو

توان گفت که تغییرات هندسی در پی در رفتار و  پس با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق که در باال ذکر شد می -4

 میزان بارگیری و جابجایی تاثیر قابل توجهی دارد.

 

 بارگذاری بر حسب درصد

 جابجایی )متر(
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