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 خالصه

زٍُ ضوغ ّب یه ًَع ذ. گثبض تز سهیي هی استفبدُ اس فًَذاسیَى ّبی ػویك یىی اس راُ وبرّبی طزاحبى جْت اًتمبل ثبر سبسُ ثِ اػوبق همبٍم

 چٌیي در. ّوگزدًذ ثخػَظ ٍ هطخع اس پی ّبی ػویك ّستٌذ وِ ثطَر ٍسیؼی ثزای سبسُ ّبی ثلٌذ، پبیِ پل ّب، اسىلِ ّب ٍ ػزضِ ّب استفبدُ هی

ٍ هحیط ّبی ثب خبن هتَرم ضًَذُ استفبدُ اس گزٍُ ضوغ ّب ثِ ضزٍرت تجذیل  ، سبسُ ّبی دٍر اس سبحل هَاردی هبًٌذ سبسُ ّبی وٌبر دریب

در ایي همبلِ ثِ ثزرسی اثزات پبراهتزّبی هختلف طزاحی گزٍُ ضوغ ّب اس جولِ فبغلِ داری، طَل ضوغ ّب، لطز ٍ ضخبهت والّه  .گزدد هی

گزٍُ  اثز ثبر لبئن در ضزایط وٌبر دریب ٍ سبحلی پزداختِ ضذُ است. ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذست آهذُ ، ثب افشایص فبغلِ  هزوش ثِ هزوش ضوغ ّب در تحت

ایص ثبضذ. ثب افش ضوغ، ًطست ولی سیستن وبّص هی یبثذ. ایي وبّص ًطست گزٍُ ضوغ ًطبى دٌّذُ افشایص ثبرثزی سیستن ثب افشایص فبغلِ  ًیش هی

لطز ضوغ ًیش ًطست ولی گزٍُ وبّص هی یبثذ. افشایص طَل ضوغ ػالٍُ ثز وبّص ًطست سجت افشایص ثبرثزی ًیش هی ضَد ٍ ّوچٌیي ثب افشایص 

طَل ضوغ ضبّذ یىٌَاختی تَسیغ ثبر هحَری خَاّین ثَد. در ًْبیت، ثب افشایص ضخبهت والّه، ًطست ولی سیستن افشایص هی یبثذ ٍثبرثزی 

 ّب یىٌَاخت تز هی گزدد. هحَری ضوغ

 

 .شست گريٌ شمع، بار محًری شمعالمان محذيد، و فًوذاسیًن عمیق، گريٌ شمع،کلمات کلیذی: 

 

 مقذمه .1

ثبضذ. ّذف اس ثىبرگیزی پی ّبی ػویك  تز سهیي هی استفبدُ اس فًَذاسیَى ّبی ػویك یىی اس راُ وبرّبی طزاحبى جْت اًتمبل ثبر سبسُ ثِ اػوبق همبٍم

ی ػویك بل ًیزٍّب اس یه الیِ ی ضؼیف خبن ثِ الیِ ّبی پبییي تزوِ دارای ظزفیت ثبرثزی ثزای تحول ًیزٍی سبسُ است.ثسیبری اس سبسُ ّب ثِ پی ّباًتم

ّب ًطست پی یىی اس هْن تزیي ػَاهل هَثز در طزاحی فًَذاسیَى  ثزای استفبدُ اس ظزفیت ثبرثزی الیِ ّبی خبن ػویك تز ٍ هستحىن تزضبى ًیبس دارًذ. 

ذاسیَى در حذ هجبس است وِ ثِ هٌظَر وبّص ًطست سبسُ ٍ ًیش وٌتزل همذار هجبس ًطست هی تَاى اس ضوغ ّب ثْزُ ثزد. اس طزف دیگز در حبلتی وِ فًَ

در طَل دِّ ّبی اخیز  هطبلؼبت ثز رٍی ضوغ ّب ٍ گزٍُ ضوغ ّب ثزای سبسُ ّبی ػظین ٍ هزتفغ طزاحی گزدد، ظزفیت ثبرثزی ًْبیی ًیش ثبیذ وٌتزل ضَد.

گزٍُ اٍل هطبلؼبت ثِ تحلیل رفتبر فًَذاسیَى ّبی ػویك در اثز ثبرگذاری لبئن وِ ّذف اس آى ثزرسی  را هیتَاى ثِ دٍ دستِ ػوذُ تمسین ثٌذی وزد.

جبًجی وِ در هَرد ثزرسی رٍش ّبیی جْت ارسیبثی ظزفیت ثبرثزی ٍ ًطست ضوغ ّب است ٍ گزٍُ دٍم ثِ ثزرسی ضوغ ّبی تحت اثز ثبرگذاری خبلع 

حٌبی ضوغ است، هی پزداسًذ در ایي همبلِ ثِ ثزرسی اثزات پبراهتزّبی هختلف طزاحی گزٍُ ضوغ ّب اس جولِ فبغلِ داری، طَل  .لٌگزّبی خوطی ٍ ًا

 ضوغ ّب، لطز ٍ ضخبهت والّه تحت اثز ثبر لبئن در ضزایط وٌبر دریب ٍ سبحلی پزداختِ ضذُ است.
 

 

 ه مذل، شمع و پبرامترهبی خبک و شمعمشخصبت هنذس .2

استفبدُ ضذُ است. هذل رفتبری  1ًَع خبن هبسِ ای سست، هتَسط  ٍهتزاون ثب هطخػبت ارائِ ضذُ در جذٍل  3در ایي همبلِ جْت ثزرسی هسئلِ اس 

ُ ضذُ است تب حذاوثز ضجبّت ثِ استفبدُ ضذُ ثزای خبن هَّز وَلوت است. ّوچٌیي رفتبر ضوغ ّب ثػَرت االستیه خطی ٍ غیز هتخلخل استفبد

                                                
 سي ارشدىاشداوشجًی کار1
 داوشیار2
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 2

دُ ٍ ثػَرت یىپبرچِ ثب ضوغ در ًظز گزفِت ضذُ است.هطخػبت  ضوغ حبلت ٍالؼی هسئلِ ثبضذ. والّه گزٍُ ًیش اس جٌس ثتي هَرد استفبدُ در ضوغ َث

 ارائِ ضذُ است. 2ٍ والّه ضوغ در جذٍل 

هی ثبضٌذ. جْت رػبیت ضزایط الوبى ّبی هزسی هحیط خبن، هحیطی ثِ اثؼبد  4*4تبیی ثب آرایص  16هسئلِ هَرد هطبلؼِ، ضوغ ّبی ٍالغ در گزٍُ  

 هگبًیَتَى هی ثبضذ وِ ثػَرت گستزدُ ثز سزضوغ ٍارد ضذُ است. 12هذل گزدیذُ است.ول ثبر ٍارد اس سبسُ ثِ گزٍُ ضوغ  55*55

 
ψ φ C(kN/m2) (kN/m3)γ ʋ (kN/m2)E ًَع خبن 

 هبسِ سست 17555 5.15 15 5 29 5

 هبسِ هتَسط 22555 5.25 18 5 32 5

 هبسِ هتزاون 45555 5.3 21 5 37 5

  َای مًرد استفادٌ مشخصات مکاویکی خاک.1جذيل

 
 

(kN/m3)γ ʋ (kN/m2)E                 پبراهتز 

 هػبلح

 ضوغ ثتٌی 25555555 5.2 25

 والّه ثتٌی 25555555 5.2 25

 َکمشخصات بته مًرد استفادٌ در شمع ي کال .2جذيل

 
 ساٍیِ اتسبع هی ثبضٌذ. ψساٍیِ اغطىبن داخلی،  φچسجٌذگی خبن،  Cٍسى هخػَظ غیز اضجبع ،  γضزیت پَاسَى هػبلح،  ʋ، ضزیت االستیسیتِ خبن E وِ در آى

 

 آنبلیز مسئله و نتبیج  .3

احتوبال رٍش الوبى  لذرتوٌذ تزیي ایي رٍش ّب رٍضْبی هختلف تئَری ثزای آًبلیش گزٍُ ضوغ ّبی تحت اثز ثبرگذاری لبئن هَجَد است. هْن تزیي ٍ

دى خبن را ًیش در هسبئل ٍارد ًوبیذ. اس هیبى ًزم افشار ّبی هختلف الوبى  هحذٍدی است. در اغل، ایي رٍش لبدر است تب ًبّوگٌی ٍ غیزخطی َث

برثز هی دّذ تب توبم ضزایط اٍلیِ ٍ هزسی را ثؼذی ایي اجبسُ را ثِ و 3ثب استفبدُ اس یه هحیط گزافیىی   PLAXIS 3D Foundationهحذٍدی ، 

 ضجیِ سبسی وزدُ ٍ ثب تَجِ ثِ تؼبریف وبهل هذل ّبی رفتبری هختلف اًَاع خبن ٍ هػبلح ًتبیج دلیك ارائِ وٌذ.
 

 

 اثر فبصله داری شمع هب در نشست گروه شمع .4

 

 اثر فبصله داری و نشست گروه شمع در خبک مبسه ای سست 4.1

  7،  6،  5،  4، 3هتزی در فبغلِ ّبی  15هتز ٍ طَل ثبثت  5.5تبیی ثِ لطز  16اثزات فبغلِ داری در گزٍُ ضوغ، ضوغ ّبی ٍالغ در گزٍُ  ثِ هٌظَر ثزرسی

هذل گزدیذُ است.  55*55همبیسِ ضذُ اًذ. ثذیي هٌظَر جْت رػبیت ضزایط الوبى ّبی هزسی هحیط خبن، هحیطی ثِ اثؼبد    4*4ثزاثز لطز ثب آرایص 

تخبة ضذُ است. ثب تَجِ ثِ ضىل  55هتز  ٍ ثب ارتفبع  5.5ثؼبد والّه سزضوغ ثِ ضخبهت  ا هطبّذُ هی ضَد وِ در حبلت  1سبًتی هتز اس سطح سهیي ًا

طز ضوغ ثزاثز ل 5تب  3ولی ثب افشایص فبغلِ  هزوش ثِ هزوش ضوغ ّب در گزٍُ، ًطست ولی سیستن وبّص هی یبثذ. ایي وبّص ًطست در فبغلِ داری ثیي 

هیلی هتز وبّص یبفتِ است. ایي وبّص ًطست گزٍُ ضوغ، ًطبى دٌّذُ افشایص ثبرثزی  33هیلی هتزی ثِ  43درغذ هی ثبضذ وِ اس ًطست   22حذٍد 

 45فتِ ٍ ثِ حذٍد ثزاثز لطز ضوغ، ًطست افشایص یب 6سیستن گزٍُ ضوغ ثب افشایص فبغلِ است.  ثب افشایص ثیطتز فبغلِ ثیي ضوغ ّب در فبغلِ هزوش تب هزوش 

هیلی هتز هی رسذ وِ ایي افشایص ًطست احتوبال ًبضی وبّص اثز تذاخل ثلَن ّبی گسیختگی ضوغ ّبی هٌفزد ثب ّن ٍ وبّص اًذروٌص ضوغ ٍ خبن 

 وبّص یبفتِ است.ثزاثز لطز ایي افشایص ًطست هتؼبدل تز ضذُ ٍ ًطبى هی دّذ وِ اثز اًذروٌطی ًسجت ثِ حبلت لجل ثیطتز  7است. در فبغلِ داری 
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 در فاصلٍ داری َای مختلف در ماسٍ سست (mm)وشست گريٌ شمع -1شکل

 
 

 متوسطاثر فبصله داری و نشست گروه شمع در خبک مبسه ای  4.2

هزوش  ص هی یبثذ ٍ در فبغلِ ّبی ثیطتز هزوش تب،  ثب افشایص هزوش ثِ هزوش فبغلِ ضوغ ّب در گزٍُ ضوغ  ًطست ولی سیستن اثتذا وب2ّثب تَجِ ثِ ضىل 

 12ثزاثز لطز ضوغ در حذٍد  4ٍ  3ضوغ در گزٍُ، ًطست ولی سیستن افشایص یبفتِ  سپس رًٍذ وبّطی پیذا هی وٌذ. وبّص ًطست در فبغلِ داری ثیي 

دٌّذُ افشایص ثبرثزی سیستن گزٍُ ضوغ ثب افشایص فبغلِ هیلی هتز وبّص یبفتِ وِ ایي اهز ًیش ًطبى  22هیلی هتزی ثِ  25درغذ هی ثبضذ وِ اس ًطست 

ثزاثز لطز ضوغ تمزیجب ًطست گزٍُ رًٍذ ثبثتی دارد ٍ تغییز هحسَسی هطبّذُ ًوی ضَد. ثب افشایص ثیطتز فبغلِ  4ٍ5هیبى ضوغ ّب در گزٍُ است. در فبغلِ 

ثزاثز لطز ضوغ وبّص ًسجی ًطست  7هیلی هتز هی رسذ. در فبغلِ داری  24ثزاثز لطز ضوغ، ًطست ووی افشایص یبفتِ ٍ ثِ حذٍد  5ثیي ضوغ ّب پس اس

 ًطبى هی دّذ وِ اثز اًذروٌطی ًسجتب وبّص یبفتِ است.
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 در فاصلٍ داری َای مختلف در ماسٍ متًسط (mm) وشست گريٌ شمع -2شکل

 

 

 متراکمی اثر فبصله داری و نشست گروه شمع در خبک مبسه ا 4.3

هطبّذُ هی ضَد وِ ثب افشایص فبغلِ هزوشتب هزوش ضوغ ّب در گزٍُ ضوغ،  ًطست ولی سیستن اثتذا وبّص هی یبثذ ٍلی در فبغلِ ّبی هزوش  3درضىل 

هیلی هتزی  11ثِ  هیلی هتزی 13ثزاثز لطز ضوغ اس ًطست  4ٍ 3تب هزوش ثیطتز ًطست ولی سیستن افشایص پیذا هی وٌذ. ًطست سیستن در فبغلِ داری ثیي 

ثزاثز، ًطست سیستن گزٍُ ضوغ رًٍذ افشایطی دارد ٍ ثِ تزتیت در فبغلِ  4درغذی را ًوبیبى هی وٌذ. در فبغلِ داری ثیطتز اس  15وبّص یبفتِ ٍ وبّص 

ثزاثز لطز،  رًٍذ  6اسفبغلِ داری هیلی هتز ًطست هی رسذ. ثب تَجِ ثِ ًوَدار هی تَاى دریبفت وِ پس  14ٍ  13، 12ثزاثز لطز ضوغ  ثِ 7ٍ  6، 5داری 

 افشایطی ًطست تؼذیل یبفتِ وِ ًطبى دٌّذُ وبّص اثز اًذروٌطی گزٍُ ضوغ پس اس ایي فبغلِ داری هطخع هی ثبضذ.
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 در فاصلٍ داری َای مختلف در ماسٍ متراکم( mm)وشست گريٌ شمع  -3شکل

 

 

 قطر شمع و نشست گروه شمع .5
 15هتزی ٍ طَل ثبثت  1.25ٍ  1، 5.8، 5.5ٍ لطزّبی  4*4تبیی ثب آرایص  16ثِ هٌظَر ثزرسی اثزات لطزدر ًطست گزٍُ ضوغ، ضوغ ّبی ٍالغ در گزٍُ 

، 4ُ در هتز اًتخبة ضذُ است. ثب تَجِ ثِ ًوَدارًطبى دادُ ضذ 5.5هتز ٍ ثِ ضخبهت  11*11هتز همبیسِ ضذُ اًذ. اثؼبد والّه سزضوغ هطبثك تؼزیف 

هتز وبّص  5.8هیلی هتز ًطست داضتِ است. ایي هیشاى ًطست ثب افشایص لطز ضوغ ثِ  45هتزی ضوغ، سیستن ثِ هیشاى  5.5هالحظِ هی ضَد وِ در لطز 

هتزی ًیش  1.25ٍ  1هیلی هتز رسیذُ است. جْت ثزرسی ثیطتز اثز لطز ضوغ ثز ًطست گزٍُ، ضوغ ّبیی ثب الطبر  21درغذی داضتِ ٍ ثِ همذار  55ضذیذ 

هیلی هتز وبّص داضتِ وِ ایي هیشاى وبّص  2هتز ًطست گزٍُ ضوغ تٌْب حذٍد  1ثِ  5.8ثزرسی ضذُ اًذ. ثزرسی ّب ًطبى هی دّذ ثب افشایص لطز ضوغ اس 

هتز  5.8وِ ثب افشایص لطز ضوغ تب  هیلی هتز هی رسذ. ثب ایي تفبسیز ایي چٌیي هی تَاى ثِ ًتیجِ رسیذ 5.5هتز تٌْب ثِ  1.25ثِ  1ًطست در افشایص لطزاس 

طتز ًطست گزٍُ ثسیبر هتبثزاس لطز است ٍلی پس اس آى ثب افشایص لطز تبثیز ثسیبر ًبچیشی در وبّص ًطست سیستن حبغل هی ضَد ٍ افشایص ّزچِ ثی

 .هتزی هی ثبضذ 5.8لطز ضوغ تبثیزی در ًطست سیستن گزٍُ ضوغ ًذاضتِ ٍ ثْیٌِ تزیي لطز در ایي حبلت ضوغ 
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 در قطر َای مختلف در ماسٍ سست (mm) وشست گريٌ شمع  -4شکل 

 

 اثر طول شمع در نشست گروه شمع .6

هتزی همبیسِ ضذُ اًذ. اثؼبد والّه  25ٍ  25، 15، 15هتز ٍ طَل ّبی  5.5ثِ هٌظَر ثزرسی اثزات طَل ضوغ ّبی ٍالغ در گزٍُ ، ضوغ ّبیی ثِ لطز 

 ثیبًگز ًطست ول سیستن در 5هتز اًتخبة ضذُ است. ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذست آهذُ ًوَدارضىل  5.5هتز ٍ ثِ ضخبهت  11*11سزضوغ هطبثك تؼزیف 

هتز  15همبثل طَل ضوغ ّبی هختلف در خبن هبسِ ای سست هی ثبضذ. اس رٍی ًوَدارهالحظِ هی ضَد وِ ًطست گزٍُ ضوغ در ضوغ ّبی ثِ طَل 

هیلی هتز رسیذُ است. وبّص ًطست  45درغذی ثِ همذار  56هتز  ثبوبّص  15هیلی هتز است . ایي همذار ًطست ثب افشایص طَل ضوغ ثِ  155حذٍد 
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درغذ هی ثبضذ. ثب افشایص طَل ضوغ در گزٍُ ضوغ، ًطست  13ٍ  46هتزی ضبّذ ضیت ووتزی ثَدُ ٍ ثِ تزتیت  25ٍ  25در طَل ّبی  گزٍُ ضوغ

 15وٌذ وِ ایي وبّص ثب افشایص طَل اس حذ هؼیٌی افت هحسَسی دارد. هطبّذُ هی گزدد وِ افشایص طَل ضوغ اس  سیستن وبّص چطوگیزی پیذا هی

هتز ًسجت  25ز وبّص ًطست سجت افشایص ثبرثزی ًیش هی ضَد. ثب تَجِ ثِ ضیت ًِ چٌذاى ضذیذ دروبّص ًطست گزٍُ ضوغ در طَل هتز ػالٍُ ث 15ثِ 

 هتز ثِ ػٌَاى طَل ثْیٌِ در ایي گزٍُ ضوغ  پیطٌْبد هی گزدد. 15هتز، ٍ ًیش افشایص ّشیٌِ ّبی التػبدی در استفبدُ اس ضوغ ّبی ثب طَل ثیطتز، طَل  15ثِ 
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 طول شمع و ببربری محوری گروه شمع .7
جبم ضذُ ثز رٍی هیشاى ثبر هحَری در گزٍُ ضوغ ّب ثب طَل ّبی هختلف هالحظِ هیگزدد وِ در ضوغ  هتزی هیشاى ثبر هحَری در سزضوغ  15ثب ثزرسی ًا

ی وِ ووتزیي اثزات ّوپَضبًی تٌص ّب را دارد، ثذست آهذُ است. ثب تَجِ ثِ ضىل  982 هطبّذُ ضذُ  6ویلًَیَتَى ثَدُ ٍ ایي هیشاى ثبر ثزای ضوغ ثحزًا

ل ضوغ ثِ ویلًَیَتَى رسیذُ است. ثب افشایص طَ 844درغذ وبّص ثِ  15است وِ ًزخ تغییزات ثبر هحَری در طَل ضوغ ون ثَدُ ٍ در اًتْبی ضوغ ثب 

درغذ وبّص در سزضوغ است ٍ ایي هیشاى وبّص ًبچیش ًطبى هی دّذ وِ  8ویلًَیَتَى وبّص یبفتِ است وِ  897هتز هیشاى ثبرهحَری سزضوغ ثِ  15

وبّص  افشایص طَل ضوغ تبثیز چٌذاًی در ثبرهحَری سزضوغ ًخَاّذ داضت ٍ سزضوغ ثبیذ ثب ضزیت اطویٌبى ثبثت طزاحی گزدد. اس سَی دیگز، ًزخ

هتزی ثْیٌِ تز است ٍ سجت یىٌَاختی ًیزٍ در طَل ضوغ ضذُ است. ثب  15درغذ هی ثبضذ ٍ ًسجت ثِ ضوغ  32هتزی ثِ   15ثبر هحَری در طَل ضوغ 

درغذ وبّص داضتِ  55هتزی ًیش حفظ ضذُ است ٍ تٌْب  25تَجِ ثِ ضىل هالحظِ هی ضَد رًٍذ ػذم وبّص ضذیذ ثبرهحَری سزضوغ در ضوغ ثطَل 

هتزی ایٌچٌیي ثٌظز هی رسذ وِ ثبر هحَری در ًَن ضوغ ثِ ضذت وبّص یبفتِ است ٍ ثبر در طَل ضوغ  25ست. ثب تَجِ ثِ تَسیغ ثبرهحَری در ضوغ ا

ی ویلًَیَتَى اختالف ضذیذ 419درغذ ثِ ًظز هی رسذ ثب رسیذى ثبر ًَن ضوغ ثِ  55درغذ را دًجبل هی وٌذ. ثب تَجِ ثِ ًزخ وبّطی  55ًزخ وبّطی 

درغذی است وِ ثٌظز هی رسذ  65هتزی ضذیذتز  ٍ ًزخ وبّطی  25ثیي ًیزٍی سزضوغ ٍ ًَن سجت طزاحی غیزالتػبدی است. ایي رًٍذ حتی در ضوغ 

 ثبیذ سؼی ضَد تب ًیزٍی هحَری در طَل ضوغ حذاالهىبى یىٌَاخت تز ضَد تب طزاحی ضوغ ثْیٌِ تزیي ضىل هوىي ثخَد ثگیزد.
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 شمع در ماسٍ سست مختلف َای ًری در طًلمیسان بار مح -6شکل

 

 

 تبثیر کالهک بر نشست گروه شمع .8

،  55، 25هتزی  ثب ضخبهت ّبی هختلف والّه  15هتز ٍ طَل  5.5ثِ هٌظَر ثزرسی اثزات ضخبهت والّه در ًطست گزٍُ ضوغ، ضوغ ّبیی ثِ لطز 

هالحظِ هی ضَد وِ  7هتز اًتخبة ضذُ است. ثب تَجِ ثِ ضىل  11*11ثك تؼزیف سبًتی هتز همبیسِ ضذُ اًذ. اثؼبد والّه سزضوغ هطب 125ٍ 155،  75

ثطَر ولی، ثب افشایص ضخبهت والّه، ًطست ولی سیستن افشایص هی یبثذ وِ احتوبال ثِ دلیل افشایص سختی والّه ٍ غلجیت سزضوغ ٍ درًتیجِ 

سبًتی هتزی ضخبهت والّه گزٍُ ثِ  25هیلیوتز است وِ ثب افشایص  37سبًتی هتزی والّه ، ًطست ول ثزاثز  25غلجیت سیستن است. در ضخبهت 

درغذی هی ثبضذ. ایي ًزخ افشایص در هزحلِ ثؼذی افشایص ضخبهت رًٍذ  22هیلی هتز رسیذُ است وِ افشایص  45سبًتی هتز،ایي هیشاى ًطست ثِ  55

هتزی والّه، ًطست ثِ  1.25ٍ  1طست هی رسذ. در ضخبهت ّبی سبًتی هتز ً 55سبًتی هتزی والّه ثِ  75ثبثتی را طی هی وٌذ ٍ در ضخبهت 

 55هیلی هتز ًطست رسیذُ است. ثب تَجِ ِث ًتبیج ثذست آهذُ اس ایي ثخص ثٌظز هی رسذ پس اس ضخبهت  71ٍ  65درغذ وبّص ثِ  9ٍ  18تزتیت ثب 

هتزی ثِ ثؼذ ثِ ضذت ون هی ضَد. ضخبهت  1اس ضخبهت  سبًتی هتزی والّه، تبثیز افشایص ضخبهت تب حذٍدی وبّص هی یبثذ ٍایي اختالف ًطست

 سبًتی هتزوالّه ثِ ػٌَاى ضخبهت ثْیٌِ ثزای گزٍُ ضوغ پیطٌْبد هی گزدد تب ثب در ًظزگیزی تَجیِ التػبدی ٍ اجزایی ، اس ًطست ّبی ولی ٍ 55

 اختالفی ثیطتز در سیستن جلَگیزی ضَد.
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 تبثیر کالهک بر نیروی محوری در طول شمع .9

ثزرسی ّبی اًجبم ضذُ ثز رٍی هیشاى ثبر هحَری در طَل ضوغ در گزٍُ ضوغ ّب ثب  ثِ هٌظَر هطبلؼِ اثز تغییزات ضخبهت ٍ در ًتیجِ سختی والّه،

سبًتی  25زاًی وِ ووتزیي اثزات ّوپَضبًی تٌص ّب را دارد، ثذست آهذُ است. در والّه ثب ضخبهت ضخبهت ّبی هختلف سزضوغ،  ثزای ضوغ ثح

 1ویلًَیَتَى ٍ حذٍد  15هتزی اس ثبالی سزضوغ ثب وبّص  3ویلًَیَتَى هی ثبضذ وِ ایي ثبر هحَری تب ارتفبع  765هتز،  هیشاى ثبرهحَری در سزضوغ 
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ًَیَتَى ٍ در ًْبیت ثِ  635هتز ثِ  15هتز ثِ ثؼذ ایي وبّص ضذت ثیطتزی داضتِ ٍدر طَل  5اس طَل  ویلًَیَتَى  رسیذُ است. 755درغذی ثِ   485ویل

 55درغذ تغییزات وبّطی در ثبر هحَری ضوغ هالحظِ هی ضَد. در ضخبهت  36هتز طَل ضوغ حذٍد  15رسذ. در  ویلَ ًیَتَى در ًَن ضوغ هی

سبًتی هتزی ضىل ولی تغییزات حفظ ضذُ ٍ تٌْب هیشاى ثبرثزی هحَری ضوغ ّب افشایص یبفتِ است.  25سبًتی هتزی والّه در همبیسِ ثب ضخبهت 

ویلًَیَتَى  772هتزی ضوغ ثبرهحَری ثِ  15درغذی دارد. در  16ویلًَیَتَى  در همبیسِ ثب حبلت لجل، افشایص  955ثطَریىِ در سزضوغ ثب تحول ثبر 

ن ضوغ هیشاى ثبر هحَری ثِ درغذی است. ٍ در ًْب 18رسیذُ ٍ افشایص  درغذ افشایص هیجبضذ. هطبّذُ  25ویلًَیَتَى هی رسذ وِ  654یت در ًَ

درغذ افشایص در هیشاى ثبرثزی هحَری ضوغ ّب داضتِ است. والّه ثب ضخبهت  25تب  16سبًتی هتزی در والّه،  25هیطَد وِ ثب افشایص ضخبهت 

ن ضوغ ثِ تزتیت  15خَد ًطبى هی دّذ. ثِ طَری وِ در سزضوغ، طَل  سبًتی هتزی ًیش رفتبری هطبثِ حبالت لجل اس 75 ویلَ  966،843،675هتزی ٍ ًَ

 55ه ًیَتَى ثبر هحَری هتحول ضذُ است. در ایي ضخبهت احتوبال ثب تَجِ ثِ رفتبر غلت تز سزضوغ، افشایص ثبر هحَری ضوغ ّب ووتز اس حبلت والّ

هتزی  15ثِ رًٍذ لجلی افشایص ثبر هحَری گشارش هی ضَد ثب ایي تفبٍت وِ ثبر هحَری در سزضوغ، طَل هتزی ًیش هطب 1سبًتی هتزی است. در والّه 

سبًتی هتزی ثب افشایص ثبر هحَری در حبلت ولی، در  125ویلَ ًیَتَى هطبّذُ هیگزدد.  در ًْبیت در ضخبهت  1562،944،755ٍ ًَن ضوغ ثِ تزتیت 

 25درغذ وبّص ثبر هحَری در طَل ضوغ دارین وِ ًسجت ثِ والّه  28ویلَ ًیَتَى در ًَن ضوغ  775زی ویلًَیَتَى ٍ ثبرث 1575سزضوغ ثب تحول 

درغذ وبّص یبفتِ است. در ایي ثزرسی، هی تَاى ایٌچٌیي ًتیجِ گیزی وزد وِ ثب افشایص ضخبهت والّه ٍ در ًتیجِ افشایص غلجیت  7سبًتی هتزی 

 هی گزدد. سیستن،  ثبرثزی هحَری ضوغ ّب یىٌَاخت تز

 

 
 تًزیع بار محًری در ضخامت َای مختلف در طًل شمع در ماسٍ سست -8شکل

 

 

 

  گیرینتیجه .11

لبئن در در ایي همبلِ ثِ ثزرسی اثزات پبراهتزّبی هختلف طزاحی گزٍُ ضوغ ّب اس جولِ فبغلِ داری، طَل ضوغ ّب، لطز ٍ ضخبهت والّه تحت اثز ثبر 

اختِ ضذُ است. ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذست آهذُ ، ثب افشایص فبغلِ  هزوش ثِ هزوش ضوغ ّب در گزٍُ ضوغ، ًطست ولی سیستن ضزایط وٌبر دریب ٍ سبحلی پزد

ًٍیش وبّص اًذروٌص ضوغ ٍ  وبّص هی یبثذ وِ ایي افشایص ًطست احتوبال ًبضی اسوبّص اثز تذاخل ثلَن ّبی گسیختگی ضوغ ّبی هٌفزد ثب ّن 

ٍُ ضوغ ًطبى دٌّذُ افشایص ثبرثزی سیستن ثب افشایص فبغلِ  ًیش هیجبضذ. ثب افشایص لطز ضوغ، ًطست ولی گزٍُ وبّص خبن است. ایي وبّص ًطست گز

ل هی هی یبثذ. ایي وبّص ًطست درلطزّبی ون ثسیبر تؼییي وٌٌذُ است ٍلی ثب افشایص ثیطتز لطزضوغ تبثیز ثسیبر ًبچیشی در وبّص ًطست سیستن حبغ

تز لطز ضوغ تبثیزی در ًطست سیستن گزٍُ ضوغ ًخَاّذ داضت. افشایص طَل ضوغ ػالٍُ ثز وبّص ًطست سجت افشایص ثبرثزی ضَد ٍ افشایص ّزچِ ثیط

ین ثَد. در ًْبیت، ثب افشایص ضخبهت والّه، ًطست ولی سیس تن ًیش هی ضَد ٍ ّوچٌیي ثب افشایص طَل ضوغ ضبّذ یىٌَاختی تَسیغ ثبر هحَری خَّا

هحَری ضوغ ّب یىٌَاخت تز هی گزدد وِ احتوبال ثِ دلیل افشایص سختی والّه ٍ غلجیت سزضوغ ٍ درًتیجِ غلجیت سیستن  افشایص هی یبثذ ٍثبرثزی

 است.
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