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 خالصھ
،  Sap2000رینظ يلیتحل يکاربرد ينکلر(وسترگارد) کھ اغلب نرم افزارھایمدل و

Etabs ،Safe ن یرود، برايبکار م يبر بستر ارتجاع يل صفحات متکیتحل يبرا .…  و
فنر قائم کھ  يک سریتوان با يرا م  يبستر ارتجاعفرض استوار است کھ اثر 

باشد، يح نمین فرض صحیکھ ا يباشند مدل نمود. در حاليکامال" مستقل از ھم م
ر مکان یی، تغيت ارتجاعینھايمھ بیط نیرا در عمل با اعمال بار بر سطح محیز

ر بار وارد شده یفقط ز نکلر یو درمدل يشود. وليجاد میقائم در کل سطح آن ا
توان یرا م ياین مشکل خاک و پ يبررس يشود. برا ير مکان در نظر گرفتھ مییتغ

بھ ھر حال جھت اد خواھد شد. یار زیحجم محاسبات بس يبا ھم مدل کرد ول
خاک و پی بھ طور ھمزمان مدل شده و نتایج ق حاضر یبھتر مدل در تحقارزیابی 

آن با مدل وینکلر مقایسھ شد. علی رغم انتظار مالحظھ شد کھ نتایج حاصل از 
مدل وینکلر با مدل ھای توام خاک و پی تفاوت معنی داری داشتھ و نمیتوان 
فرض نمود کھ این انحراف قابل اغماض است. کھ این برخالف باور عمومی در بین 

و طراحھای سازه است. و وجود مدل برای این امکان در نرم افزارھای مھندسین 
SAFE ،SAP2000 ،ETABS .و . . . نشان از این موضوع دارد  

 .استفاده شده است Sap2000افزار نرم سازی از مدل در تحقیق حاضر برای 
 

محدود،  ي، عکس العمل، مدل اجزايب ارتجاعیصفحھ معادل، ضرکلمات کلیدي: 
Sap2000. 

 
 

 مقدمھ  .1
 

باشد. یکي از مسائل مھم در مھندسي ساختمان و ژئوتکنیک تحلیل و طراحي پي ھا مي
 داراي ھمگن غیر و غیر ایزوتروپ ، تنش بھ وابستھ غیرخطي، ماھیت دلیل بھ خاک محیط

 و مشخ�صات بندي الیھ بھ توجھ با خاک رفتار آن بر عالوه و ھمچنین باشد مي اي پیچیده رفتار
 برابر چند پیچیدگي بھ منجر مسئلھ و این کند مي تغییر نیز بار کننده منتقل سیستم
 ساده و منظور تفسیر بھ اینرو، از شود.مي تماسي تنش توزیع و مكانیكي خاك رفتار

 نمایشگر فیزیكي نظر از کھ مدلھایي شالوده،-خاك اندرکنش مسائل در خاك رفتار ترکردن
 کھ است نیاز مورد ساده باشند، محاسباتي نظر از و خاك محیط مكانیكي و خصوصیات مشخصات
 در و آمده اند پدید نوزدھم قرن اواسط از مدلھا این ].١میشوند[ نامیده بستر مدلھاي

 و وارده بار بین رابطھ خاك، -اندرکنش فونداسیون مسائل در بستر، مدلھاي توسط واقع
 .میشود مطرح ریاضي، بیان با و تر ساده صورت بھ آن حاصل از ھاي نشست
 طراحان اکثر بین در باشد کھ مي روش وینكلر مدلھا، این ترین ساده و ترین رایج از یكي

 و االستیسیتھ تئوري بر پایھ کھ دیگري مدلھاي ، آن بر عالوه البتھ .]2و1شده است[ شناختھ
 و استفاده وسیع دلیل بھ مقالھ این در کھ دارند وجود ھستند، نیز االستیك ویسكو رفتار
وینكلر، و نیز اقبال عمومي  زیاد و آشنائي اغلب مھندسین و طراحان با روش شھرت

                                                
چھار راه ھشت بھشت  ياصفھان بزرگمھر نبش غرب- این طرح آرین مشاور بھیرعامل مھندسیمد 1

 يکاربرد يخوراسگان اصفھان و علم يو مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالم 8ساختمان صدر واحد 
 ھالل احمر اصفھان
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از آن بھ نحوي کھ در اکثر نرم افزارھاي کابردي امکان اعمال آن پیش بیني شده 
 .است شده روش معطوف این بھ  توجھ است.

 1867روش تحلیل تیر بر روي بستر ارتجاعي نخستین بار توسط "وینکلر" در سال 
توسط "زیمرمن" توسعھ یافت. بررسي رفتار  1887ارائھ گردید و سپس در سال 

ارتجاعي و محاسبھ تغییر مکان قائم در روش تحلیل تیر بر بستر ارتجاعي، بر این 
ر در ھر نقطھ متناسب با میزان فرض اساسي استوار است کھ میزان عکس العمل بست

تغییر شکل قائم در ھمان نقطھ خواھد بود. وینکلر خاک را بھ صورت مجموعھ اي از 
فنرھاي یکسان االستیک خطي، مستقل از ھم، با فاصلھ نزدیک بھ ھم ولي مجزا از ھم 

؛ حاصل از آن y، بر نشست، Pدر نظر گرفت است. و در ھر نقطھ رابطھ فشار تماسي، 
  ، برقرار مي شود.ksضریب عکي العمل بستر،  توسط
 نزدیك فاصلھ با، طرف دو از مستقل، خطي یكسان االستیك فنرھاي از سیستمي را خاك محیط

 ، باPتماسي ، فشار رابطھ بین نقطھ ھر در و است گرفتھ نظر در ھم از مجزا ھم ولي بھ
 شود در مي برقرار زیر صورت ، بھksبستر، ، العمل ضریب عكس توسط آن از ، حاصل yنشست ،

 این ثابت کھ شودمي جایگزین فنرھاي فرضي با فونداسیون زیر خاك مدل این توسط واقع
  .باشد مي ksھمان  فنرھا

 جملھ آن از کھتحقیق کرده اند، ارتجاعي بستر برپي  مدلسازي بر روي  محققان زیادي 
 ،[4-1]  وينکلر اشاره کرد .و   آرچ ، برادیچ-فالننکو ، والسوف،  پسترنک مدلھاي بھ توان مي

Zimmermann  (1888) ، Heteny (1946)، Popov (1951) ،Terzaghi (1932,1955) ]5[Vesic   (1961)[6] 
Horvath (1983,1989)[7, 8] Daloglu and Vallabhan (2000)[9]. 

 کھ از  باشد مي طراحان در بین استفاده مورد پي بر بستر مدل ترین نکلر رایجوی  روش
 کامپیوتري متعددي ھاي برنامھ و گیرد مي قرار استفاده حال مورد بھ تا ١٩ قرن اواخر

 تعیین روش این از استفاده در اساسي اما مسئلھ .است شده گذاري پایھ مفھوم این براساس
 .مي باشد االستیك فنرھاي سختي ھمان یا بستر العملعكس  عددي ضریب مقدار

 پارامتر مھمترین ضریب اینتاثیر دارند،  و بستر عكس العمل ضریببر  يزیاد  عوامل 
 و رفتار فیزیكي کھ آنجایي باشد. ازميحجم  بر نیرو داراي بعد و است وینكلر روش

 العمل عكس ضریب منظور از این ضریب تعیین میشود. توسط تنھا بستر خاك مكانیكي مشخصات

البتھ کارھاي زیادي در براي بھبود تخمین  .باشد قائم مي العمل عكس �kبستر ضریب 
این ضریب شده است. اما ھیچکدام از آنھا نتوانستھ اند، ضعف این روش را پوشش 

 دھند.
 دلیل بھ م.یپردازي دارد کھ در ادامھ بھ اجمال بھ آن ميضعف نقاطوینكلر  روش

 عینا�  شود، مي داده نمایش خاك از رفتاري کھ، نظریھ این در شده انجام ھایيسازي ساده
 باعث این فرضیات شود. مي وارد آن در تقریب مقداري و نیست خاك رفتار واقعي مانند
 مي تئوري این ضعف نقاط از یکي این کھ مي شود کرنش-تنش خطي رفتار نادرست تصور ایجاد

 تحت سطح از نقطھ ھر بستر در العمل عكس ضریب مقدار تئوري، این طبق بر باشد. ھمچنین
 کردن فنرھاي فرض مستقل، وینكلر نقاط ضعف روش از مقدار یكي داراي تماسي،  فشار اثر

 واقع در، فنرھا این کردن فرض با مستقل زیرا باشد. مي فونداسیون زیر خاك جایگزین
 فقط وارده اثر بارھاي در و شوندنمي منتشر خاك در جانبي برشي کھ تنشھاي کنیممي تصور

 در مھم مسئلھ بنابراین. ]3[دھد مي رخ و تغییرشكل نشست شده،  بارگذاري معین محدودة در
 بھ فنرھا کردن و وابستھ آن در خاك برش رفتاري اثر کردن وارد، مدل این رابطھ با
توسط  اصالحاتي، رابطھ این در کھ باشد مي جانبي انتقال کرنشھاي منظور بھ یکدیگر،
 این نادرست از نتایج کسب بھ منجر کھ فرضیاتي از دیگر یكي  .است گرفتھ صورت محققان
 اثر تحت وینكلر بستر بر واقع دال تیر یا در تئوري این برطبق کھ اینست، شود مي تئوري

 نقاط وجود با وینكلر روش کلي حالت . در[9]  یابد نمي گسترش لنگر خمشي، یكنواخت بار
- مي قرار استفاده طراحان مورد بین در کھ باشد مي قرن یك از بیش حدود در، ذکر شده ضعف

 انعطاف تیرھاي مورد در قبولي خصوصا قابل نتایج بھ و در برخي موارد منجر گیرد
 .باشد آن سادگي، روش این قوت نقطھ شاید تنھا و است شده]10[پذیر

-در تحقیق حاضر ما بھ بررسي چند مثال از پي ھاي واقع بر بستر ارتجاعي مي
ده و نشان میدھیم کھ رپردازیم، و نتایج آنھا را با تحلیل ھاي دقیق مقایسھ ک
 جوابھاي پرت میدھد.در اغلب این موارد روش وینکلر دقت خوبي نداشتھ و حتي 

  
 

 روابط و روشھا  .2
  

نشان داده میشود،  1ھمانگونھ کھ در شکل 
بررسي پي واقع بر بستر ارتجاعي نیاز بھ حل 
مسئلھ ارتجاعي و تعیین میزان تنش و کرنش در 
این محیط میباشد. کھ در عمل این کار 
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 شود.پیچیده، وقت گیر و صرفا براي حاالت خاص محدود مي
کنیم، ابتدا یک بھ دالیل فوق، براي بررسي از روشھاي عددي استفاده ميبھ توجھ 

 220900ضریب ارتجاعي با  بستر ارتجاعي
���

�� کھ دایره اي بھ  0.25و ضریب پواسون   

 15ضریب ارتجاعي بھ شدت متر از سطح آن  بار گذاري یکنواخت  5شعاع 
���

انجام   ��

)، را با استفاده از روش اجزاء محدود توسط نرم افزار 2شده است(شکل 
SAP2000 V14  با استفاده از المانھايSolid  شده است. چون امکان مدل مدل و تحلیل

از اطراف آن را کھ در سازه  يوجود ندارد، لذا محدوده ا يکردن کل بستر ارتجاع
 يلیج تحلیسھ آن با نتایل و مقایتحل م و با انجامیریگیموثر است را در نظر م
ن مدل ما اطراف یم. در ایکنینان حاصل میاطم يمدل ساز ياز مناسب بودن انازھ
 يگرھھا يشده مدل کرده و جابجائ يبرابر شعاع بارگذار 10 سازه را بھ اندازه 

المانبندي استفاده  3 شکلم. یاد کردهیمرز مدل را در جھت عمود بر سطح را مق
با  يط ارتجاعیر شکل در سح محییتغ يبرانتایج حل تحلیلي  .دھدنشان مي شده را

مقایسھ  ج اجزاء محدودی، آنھا را با نتاآیندبدست مي 2و1استفاده از روابط 
. سپس ھمین مسئلھ را با استفاده از مدل وینکلر آنالیز شده )1میکنیم(نمودار 

ھمانند  يپبدست آمده و المانبندي نسک) ی(بوس 3بستر از رابطھ  �k است، سختي فنر
ولي با استفاده از المان بوده،  يھ بارگذاریدر ناحمدل سھ بعدي سطح المانھاي 

PLATE  استفاده شده است، (چون در اینجا پي وجود ندارد لذا یک المان با ضخامت
سانتیمتر) در نظر گرفتھ) و نتایج را با مدل تحلیلي و اجزاء محدود  1ناچیز (
). ھمانطور کھ مالحظھ میشود نتایج اجزاء محدود سھ 1میکنیم (نمودار  مقایسھ

بعدي با نتایج تحلیلي در حد خیلي خوبي با ھم مطابق دارند. این نشان دھنده 
در ادامھ تحقیق از ھمین مش  کفایت و مناسب بودن المانبندي انجام شده است.

 بندي استفاده خواھد شد.
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 ھا و نتایج عدديمثال  .3
 

 2530000اي با مدول ارتجاعي بتني دایره يچند پ ين بخش ما بھ بررسیدر ا
���

��
 ،

کھ بر روي بستر متر 1متر و بھ ضخامت  5با شعاع ،  0.2و ضریب پواسون 

 220900ارتجاعي با ضریب ارتجاعي 
���

��
نحوه  بوده، وواقع  0.25و ضریب پواسون   

 15میباشد، کھ بار گسترده  1بار گذاري آنھا مطابق جدول 
���

��
را بھ الگوھاي  

متفاوت بر پي اثر داده شده است میپردازیم و نتایج تغییرشکل آنھا را با 
 نیز از رابطھ بوسینسک �kبراي مدل اجزاء محدود سھ بعدي و مدل وینکلر (کھ 

 باھم مقایسھ میکنیم. 4-2ھاي  بدست آمده را در نمودار استفاده شده است.)
 
 

مقدار  شرح مسئلھ
 نیرو

  

A بار گسترده در کل سطح 
15 

ton

m�
 

  

B  بار خطي در محیط دایره بھ شعاع
 متر 4

187.5 
ton

�
 

  

C  بار خطي در محیط دایره بھ شعاع
 متر 2.5

  

D  بار متمرکز در چھار نقطھ بر روي
متر و بر روي  4دایره بھ شعاع 

 عمودي و افقياقطار 
294.52 ton 
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کردن پي نکلر در مدل یمدل و شود،ميمشخص  5تا  2 يھمانطور کھ از نمودارھا
 ر شکلییبدست آمده از آن با تغ ير شکلھاییبوده و تغ يادچار مشکالت عمده

و علي االصول فرض کردن فنر  حاصل از مدل اجزاء محدود بسیار تفاوت دارد.
 شود.ثابت براي پي فرض درستي نیست و باعث ایجاد خطاھاي قابل توجھ مي

فنریت کھ بستر از خود نشان میدھد، ثابت نبوده و در نقاط مختلف پي فرق 
میکند. عالوه بر آن، با تغییر فرم بار گذاري و نحوه توزیع بار مقدار 

کھ این باعث بھ وجود آمدن چنین خطاھاي فنریت فرض شده بایست تغییر کند 
 شود.قابل توجھي مي

ممکن است برخي بگویند کھ ھدف اصلي از مدل وینکلر تعیین نیروھاي ایجاد 
دارد. کھ توجھ این دستھ را بھ   شده در پي است و نشست زیر پي اھمیت کمتري 

مدل جدول ریز جلب میکنیم، کھ در آن مقادیر حداکثر لنگر بدست آمده از 
اجزاء محئوئ سھ بعدي و مدل وینکلر را براي چھار مسئلھ مطرح شده را 

 مقایسھ میکند.
 

مسئ
 لھ

 شرح

 مدل اجزاء محدود
 متر)- (تن

-(تن مدل وینکلر
 متر)

لنگر 
 مثبت

لنگر 
 منفي

لنگر 
 مثبت

لنگر 
 منفي

A 
 بار گسترده در کل سطح

4.111 2.29 0.00 0.00 

B 
بار خطي در محیط دایره بھ 

 16.46 14.56 4.049 17.63 متر 4شعاع 

C 
بار خطي در محیط دایره بھ 

 4.606 36.967 0.105 28.889 متر 2.5شعاع 

D 
بار متمرکز در چھار نقطھ 
 4بر روي دایره بھ شعاع 

متر و بر روي اقطار عمودي 
66.454 4.123 75.032 17.465 
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 و افقي
 

بستگی بھ الگوی بار گذاری انجام شده، گردد کھ آشکار می 2با مالحظھ جدول شماره 
تفاوت مابین نتایج از روش وینکلر و مدل اجراء محدود متغییر بوده و در برخی 
حاالت کمتر و در بعضی حاالت بیشتر از نتایج میشود. و بنابراین حتی نمیتوانیم 

 بگوئیم کھ جوابھا ھمیشھ در یک جھت (مثال اطمینان) بیشتر میشود.
برای مقادیر حداکثر لنگر در مدل تھیھ شده است ولی این  2اره البتھ جدول شم

 امر در مورد تغییر شکلھا (نشستھا) و توزیع لنگر و برش نیز صادق است.
  
  

 گیرينتیجھ  .4
 

از بررسی انجام شده در این تحقیق مشخص گردید کھ روش وینکلر علی رغم مقبولیت 
ھد، و بھتر است در استفاده آن و ھمھ گیر شدن استفاده آن نتایج مناسبی نمید

بازنگری شود. و از کاربرد آن بھ این شکل سھل انگارانھ کھ اغلب مھندسین محاسب 
 از آن استفاده میکنند پرھیز کرد. SAFEو طراح با استفاده از نرم افزار 

یکی از راھکارھایي کھ میتواند نسبت بھ اصالح مشکل روش وینکلر بھ کار بست، 

 �kسطح پی را بھ بخشھائی تقسیم کنیم ) و ب فنریت ھای متغییر ( استفاده از ضری
 برای بخش ھای داخلی را بھ نسبت بخش ھای خارجی بیشتر معرفی کنیم. 

یا بھ سراغ روشھای مناسب جایگزین رفت کھ یکی از مناسب ترین آنھا کھ ھمزمان 
نیز زیاد با افزایش دقت بتواند سرعت مناسب را حفظ کرده و حجم محاسبات را 

 .با روش اجزاء محدود است BEM(1نکند استفاده از ترکیب روش اجزاء مرزی (
 

  

                                                
1 Boundary Element Method 



 رانیا کیژئوتکن يكنفرانس ملي مھندساولین 
 يلیدانشگاه محقق اردب يو مھندس يفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

 

 
 

 

 فھرست مراجع
 

[1]  L. Auersch, "Dynamic interaction of various beams with the underlying soil-finite and infinite, 

half-space and Winkler models," European Journal of Mechanics A/Solids, vol. 27, pp. P.P. 

933-958, 2008.  

[2]  N. Doyle, "Railway Track Design: A review of current practice, Occasional paper no.35," in 

Bureau of Transport Economics,Commonwealth of Australia, Canberra, 1980.  

[3]  S. R. Dutta, "A critical review on idealization and modeling for interaction among soil-

foundation-structure system," Computers and structures, vol. vol.80, pp. p.p.1579-94. , 2002.  

[4]  M. M. T. Gorbunov-posadovT, "The design of structures on an elastic foundation," in 

Stroiizdat, Moscow, 1973.  

[5]  K. Terzaghi, "Evaluation of coefficient of subgrade reaction," Geotechniqu, vol. Vol. 5, no. No. 

4, pp. P.P. 297-326., 1955.  

[6]  A. Vesic, "Beams on elastic subgrade and Winkler’s hypothesis," in Proc. 5th. Int. Conf. Soil 

Mech. Found. Eng, Paris, 1961.  

[7]  J. Horvath, "Subgrade models for soil-structure interaction analysis. Found. Engr. Curr.," 

Principles Pract., vol. Vol. 20, pp. P.P. 599-612., 1989.  

[8]  J. Horvath, "Modulus of subgrade reaction: new perspective," J. Geo. Eng, vol. Vol. 109, no. 

No. 12, pp. P.P. 1591-6, 1983.  

[9]  A. V. C. Daloglu, " Values of k for slab on Winkler foundation," J. Geotechnical and 

Geoenviromental Engineering, vol. May, pp. P.P. 463-71., 2000.  

[10] L. Stavridis, " Simplified analysis of layered soil-structure interaction," J. Struct. Eng., vol. 

February, pp. P.P. 224-30., 2000.  

 
 
 


