
 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 

HN10105800445 

بعنوان یک مکانیزم گسیختگی شمع ها در خاکهای  کمانش –برهم کنش خمشی  

 روان 
 

 

 4، احسان سعیدی3علی خواجه علیجانی، 2فیسه حاج نوروزین، 1وحیدحاج نوروزی

 اراک یدانشگاه آزاد اسالم یخاک وپ کیعمران مکان یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1,3,4

 تهران قاتیدانشگاه علوم و تحق کیتکتون یشناس نیارشد زم یسکارشنا یدانشجو -2

  

vahidhaj@yahoo.com 
nafisehhaj@gmail.com 

khajealijani@gmail.com 
eh3an13@gmail.com 

 

 خالصه

 يم يبررس یعدد یها کياستفاده از تکن روان با یشمع در خاک ها یلرزه ا يكمانش متقابل را در طراح - يبر هم كنش خمش تيمقاله اهم نیا 

 یرو ريت کی بعنوان شمع –ثبت شده انجام شده است. كه برهم كنش خاک  يبخوب یمورد خیتار کیبا استفاده از  کيشبه استات ليتحل کیكند. 

شوند كه درآن شمع در  ينجام ما هیپا یيو سه جابجا هیپا یرويممکن، سه ن يليشود. سه روش تحل يم یقالب بند يخط ريشوند، غ بجاجا هیپا

 يم ليخمش تحل یتنها برا کهيشمع ها را از زمان يختگيگس ليشود. سه تا از شش مورد تحل يقرار داده م یو محور يعرض یمعرض هر دو بارها

كامل  عانيالص در طول مدر مقابل كمانش خ نيكمانش نشان داد كه شمع همچن لي(. تحليجانب ای يعرض یكنند )تنها بارها ينم ينيب شيشوند، پ

شوند  يم ليكمانش تحل –يبرهم كنش خمش یكنند، دوباره برا ينم ينيب شيرا در خمش پ يختگيآن سه مورد كه گس گرید یاست. دو تا منیا

ان دادند و تر از واكنش شمع نش نانهيرفتار واقع ب کیمركب  یها ليتحل نیكنند(.ا يكه به طور همزمان عمل م یو محور يعرض ی)مثال بارها

شود و  طراحي جداگانه بطور كمانش –خمش  اريمع یشمع برا کیكرد اگر  یريگ جهيتوان نت يرو، م نیكردند. از ا ينيب شيشمع را پ يختگيگس

 .آنها شکست بخورند يبيمنحصر به فرد است و ممکن است با توجه به اثر ترك يطراح یارهايمع نیا یبرا

 
 .p-y یکمانش، منحن ،ییکلیدی: شمع، روانگرا کلمات

 

 

 

  مقدمه .1
 

است كه  قتيحق نی، برخالف ا یقو يليخ ی( مشاهده شده بعد از زلزله هاعیبه ما لی)قابل تبدریگدازپذ یدر خاک ها يشمع یشدن ساختارها يمتالش

استقرار  یبرا :  a ) ست به علتممکن ا نيروان در معرض لرزش زم یشمع در خاک ها هیدر طرح شان بکار رفته است. پا يمنیعامل بزرگ ا کی

 یخطوط راهنما ميتنظ یعمل از آن ها برا یشوند و كدها يدرک م يبخوب یها زميمکان نیخم شدن ، شکست بخورد . ا  c )،ایبرش  ،b) حد زا شيب

شمع  هیپا یشکست ها یا شهیوان علت راغلب بعن نيزم عانيالقا ء شده  م يجانب يپراكندگ جهيها ، خمش در نت زميمکان نیكند. از ا يطرح استفاده م

  .شود يدر طول زلزله ها محسوب م یاريبس یها

                                                
 مهندسی عمران مکانیک خاک وپی دانشجوی کارشناسی ارشد1
 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک2
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک وپی3
 ی ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک وپیدانشجوی کارشناس4
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 Hamada[ ،[6 ]  Goh and O'Rourke، Tokimatsu  et al [5] ، Ishihara [4] ، ،[7] Abdoun and Dobry، finn ۱،0[مثال یبرا

and fujta [8]، ديرا مشاهده كن . 

شمع را  یعملکرد لرزه ا يخیشود. مورد تار يروان ذكر م یدر خاكها يختگيگس گریممکن د یها زميبه عنوان مکان يخمش یداریناپا راياخ

كرد. در اكثر موارد كه بار  یشود، طبقه بند يم لیتبد عیكه خاک به طور كامل به ما يزمان لرشانیاو يتوان آنها را طبق بار خمش يكرده و م قيتلف

كنند كه بار  ياشاره م نيها همچن يختگيگس نیبرده است. ا يرنج م یقابل مالحظه ا بياز آس هیباشد، پا ينباز بار جا شتريب ای%  03در شمع  یحورم

 يخرد پاش يباشد. گرچه دو حالت محدود اصل يشمع م يختگيگس يشود كه علت احتمال يم بيترك یيباال یزلزله با بار محور کیدر طول  يجانب

هم در  يشوند، اما مقدار كم يبطور جداگانه مطالعه م اتي( با جزئی)در اثر بار محور چشي( و پير خاک جانبفشا ای يجانب ينرسیشمع،خمش)در اثر ا

از  دهخاک روان با استفا یشمع را در ته نشستها کی هیپا كمانش – يمقاله برهم كنش خمش نیا ن،یشود. بنابرا يگزارش م شانیمورد برهم كنش ها

 د.كن يم يبررس یمورد یمطالعه  کی

 

 : کمانش -برهم کنش خمشی       . 

 

 به روشهای مختلفي نياز دارد :  های شمع برای معيار خمشي و كمانش طراحي پایه

یک ناپایداری  خمش شمع بستگي دارد در حالي كه خمش اولي بر مبنای قدرت و دومي بر مبنای سفتي است. گسيختگي خمشي به قدرت       

( مي رسد را نشان مي دهد . در واقعيت شمع ها در معرض هر دو بارهای جانبي و محوری  بارمحوری به ارزش بحراني ) ناگهاني از شمع، زماني كه 

تير عمل مي كنند. حضور بار طولي در شمع ها باعث شل شدن جانبي آنها مي شود .  –در طول یک زلزله قرار مي گيرند و از این رو مثل اعضای ستون 

ر كه بار محوری به طول بحراني  نزدیک مي شود، از دست دادن سفتي جانبي مي تواند باعث شود تير بيشتر از دفعاتي كه  بدون بار جانبي همانطو

در احي را منحرف مي شود، انحراف پيدا كند.  انحراف بزرگ متعاقب تير ممکن است انعطاف پذیری تير منتج را در گسيختگي اوليه القا كند. فرایند طر

 1اشاره كرد. )تصویر  كمانش -ن با عنوان برهم كنش خمشي ذهن داشته باشيد، به این برهم كنش بارهای جانبي و محوری روی شمع ها را مي توا

پچشي در واكنش پایه یک شمع  –پيچشي روی واكنش پایه شمع( یک طرح از تأثير بر هم كنش خمشي  –:نمایش نموداری تأثير بر هم كنش خمشي 

نشان مي دهد، كه شمع باردار به طور محوری در معرض پراكندگي جانبي قرار داده شده است. این تصویر انحراف رأس شمع را در سه سطح را 

. (( بار محوری نزدیک به بار پيچشي )cو  % بار خمشي 03( بار محوری در P=0 ). b( بدون بار محوری ) aبارگذاری محوری نشان مي دهد :  

 همانطور كه بار محوری افزایش مي یابد انحراف رأس شمع و گشتاور خمشي در شمع همچنين افزایش مي یابند. زمانيکه بار محوری به بار خمشي

به نزدیک مي شود عامل تقویت گشتاور خمشي خيلي باال مي رود كه منجر به این مي شود كه گشتاور خمشي در یک مقدار پایين تری از بار جانبي 

برسد. افزایش ناگهاني در انحراف رأس شمع نقطه گسيختگي شمع را نشان مي دهد. جایي كه گشتاور خمشي به   توانایي گشتاور انعطاف پذیرش

ماني ممکن است كه پيچشي همچنين ز –رسيده و شمع به انحراف، بدون هيچ بارگذاری اضافي ادامه مي دهد. الگوی مشابه بر هم كنش خمشي   

رسي شمعهای بار گذاری شده به صورت محوری در سطح زمين در معرض بارگذاری اینرسي قرار داده مي شوند . زمانيکه هر دو پراكندگي جانبي و این

حوری داشته باشد. با یکدیگر عمل كرده و در بارگذاری جانبي شمع شركت مي كنند ، شمع ممکن است مقدار انحراف بزرگتری را برای همان بار م

 (یافت مي شود.شمع مثال دیگری از بر هم كنش ميان دو مکانيزم )بارهای پراكندگي جانبي روی شمع و مستقر روی

 
 پیچشی روی واکنش پایه شمع-نمایش نموداری تأثیر بر هم کنش خمشی – 1شکل 
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 پیچشی  : –.  بررسی عددی بر هم کنش خمشی  3

 
پيچشي برای  –اینجا برای درک اهميت بر هم كنش خمشي  1۳91سال  Niigata در زلزلهshowa ي ستون پل یک مورد خوب ثبت شده گسيختگ

جانبي  شمع ها در خاک های روان در نظر گرفته شده است . این مثال مناسبي برای مطالعه كنوني است زیرا شمع در معرض بارهای جانبي از پراكندگي

پيچشي قابل مالحظه به اندازه كافي باال است.  –مي گيرد و بار محوری برای تأثير روی بر هم كنش خمشي  خاک های روان در بستر رودخانه قرار

را نشان مي  1۳91سال  Niigataمتالشي شده بعد از زلزله  showaبعد از زلزله( یک طرح ترسيمي از پل  showa( )شکل متالشي شده پل aتصویر )

 لزله برای بررسي مورد مطاله قرار گرفته است .بعد از ز دهد .  شمع 

، كه بعد از زلزله  )جزئيات شمع   ۱( bداده های خاک نزدیک به شمع و نيز جزئيات شمع استفاده شده در مطالعه ی عددی در تصویر )

 .جدول جزئيات ساختاری شمع را نشان مي دهد ، توضيح داده مي شود  ۱( cبيرون مي آید ، )

 

 . قالب بندی ساختاری شمع پل :3.1

 
 ۱0قالب بندی مي شود . شمعي با  SAP 2000به عنوان یک تير روی پایه جابجا شونده غير خطي با استفاده از برنامه عنصر محدود  showa شمع پل  

( شمع در معرض بار جانبي از جریان خاک و بار 0متر درازا از ميان یک سيستم چهار الیه، هوا ، آب و خاک های روان عبور داده مي شود. )تصویر )

متر نگه داشته شده و در معرض تركيبي از بارهای جانبي و محوری قرار داده مي شود. این شمع با استفاده از عناصر ستون   bمحوری( شمع در كمتر از 

ي شود. سفتي و قدرت جهش های جانبي زماني كه خاک توسط جهش های خاک جانبي قالب بندی م –تير الگوبندی مي شود و بر هم كنش شمع  –

 خاک روان قالب بندی مي شود به طور مناسب كاهش مي یابند. بارگذاری جانبي روی شمع مي تواند در یکي از دو روش زیر قالب بندی شود : 

a.با بکار بردن فشار محدود كننده در نتيجه خاک پراكنده ) 

b آزاد زمين پراكندگي جانبي .( بکار بردن جابجایي خاک در انتهای 

مثل یکي كه مورد  showa پل جزئيات این دو نوع بارگذاری در بخش های بعدی این فصل بحث مي شود. بخش های عرشه روی شمع 

دور از پایه آزاد است مالحظه است در روشي ساخته مي شوند كه یک انتهای فرو رونده ثابت مي شود و انتهای دیگر برای لغزیدن به طور طولي 

(. زمانيکه ميعان آغاز مي شود و رأس شمع جابجایي بزرگي را تحمل مي كند و مقاومت ایجاد شده از عرصه پل محدود مي شود بنابراین سر ۱)تصویر 

ر عمودی ثابت است كه به عنوان پل بطور مؤثر آزاد است. مدل عدد كنوني این را فرض مي كند و همچنين در نظر مي گيرد كه شمع در پایه زیر استقرا

ان یک تکيه گاه غلطان قالب بندی مي شود كه جابجایي عمودی را در پایه شمع نگه مي دارد این فرضيات ممکن است بطور كامل شرایط زمين را نش

ن كه تأثير قابل مالحظه ای روی بر ندهد با این وجود تغييراتي در شرایط مرزی در نوک شمع به دليل مقاومت جانبي بزرگ ایجاد شده توسط خاک روا

 پيچشي ندارد. –هم كنش خمشي 

 

 . مدل خاک :3.3

 
متر( برای ایجاد  9( الیه شن غير روان متراكم تر زیری )ضخامت ۱( bمتر است )تصویر ) 13طول شمع در خاک منطقه قابل تبدیل به مایع، حدود  

مي باشند كه با توجه به  P-Yجانبي غير خطي خاک، معموال معروف به جهش های مقاومت در طول پراكندگي جانبي فرض مي شود. جهش های 

( پيشنهادی توسط 1( خاک با استفاده از معادله )[( برای خاک شني قالب بندی مي شوند. چگالي نسبي درجا )11] APIمدل ) APIدستورالعملهای 

Meyerhof : محاسبه مي شود 

 

(1) 
 

 

 در عمق در دست بررسي است. KPA( فشار سربار موثر در (( و )b) ۱زش آزمون نفوذ استاندارد خاک )شکل ار Nكه در آن  
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 /kn 10در ميعان كامل فشار موثر در پای خاک روان صفر است و از این رو مثل یک سطح آزاد عمل مي كند . وزن واحد مخفي خاک 

متر خاک  13برای باالی   p-yمتر الیه خاک غير روان در جدول یک ارائه مي شود . جهت  9ای تخميني جهش برای قعر گرفته مي شود . پارامتره

( ) عامل  1محاسبه مي شوند ) تصویر   توسط یک عامل كاهش  روان توسط ضرب كردن مقاومت جانبي حداكثر  

( در طول ميعان بي خاک روان جابجایي خاک متحرک جهش )  p-y (. عامل كاهش برای جهش های خاک روان  p-yكاهش برای جهش های 

 در خاک روان را به طور مفصل توضيح مي دهد . p-yبرای جهش های  p-multiplierتاثير فرض مي شوند . بخش زیر درباره ی تاثير كننده ی 

 
( جدول جزئيات  c ، كه بعد از زلزله بيرون مي آید    (جزئيات شمع bنيگاتا  1۳91زلزله بعد از   showa( شکل متالشي پل ۱شکل )

 ساختاری شمع را نشان مي دهد .

 . بارگیری شمع : 3.3

 
جانبي روی شمع است .  متر تنها منبع خارجي نيروی 13مطالعه كنوني از تاثير اینرسي روی شمع چشم پوشي مي كند بنابراین جریان خاک روان باالی 

 بخش های بعدی در مورد بارگيری روی شمع ها برمبنای هر دو روش نيروی محدود كننده و روش جابجایي زمين و مقایسه این روش ها بحث خواهند

 كرد . 

شمع قالب بندی كرد  روشي برمبنای نيرو : فشار جانبي روی شمع ها از جریان خاک های روان را مي توان بعنوان فشار محدود كننده روی

را مشخص یک كد مدرن عمل است كه فشار جانبي محدود كننده  ( ) مدل برمبنای نيرو ( . كه انجمن جاده های ژاپن  .)تصویر 

صفر است كه ممکن است قدرت را محدود كند و درصد فشار باراضافي كلي مي باشد . مي توان ذكر كنيم كه فشار موثر درخاک روان  03مي كند كه 

وزن واحد  با فرض اینکه این را به حساب نمي آورد . با این وجود ، به دنبال   بنابراین فشار جریان نزدیک به صفر مي شود كه

/KNو 13حجم خاک و آب به ترتيب  % فشار كلي بار اضافي 03( به عنوان و  ر الیه خاک مایع   )است . نيروی شمع در رأس و قع  ۱3 

 محاسبه مي شود. 
 

 
( مدل بر مبنای c  ( مدل بر مبنای نیروb( شرایط گسیختگی aشمع در معرض بار جانبی از جریان خاک و بار محوری  -3شکل 

 جابجایی
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 متر خاک اطراف شمع. 6خواص خاک جانبی بهار پایین :1جدول شماره 

 

 
 
 p-yجریان خاک جانبي را همچنين مي توان به عنوان جابجایي های محدود بکار گرفته در انتها های آزاد جهش های روش بر مبنای جابجایي :             

 Pكاهش قدرت و سفتي جهش ها با استفاده از یک عامل كاهش، خاک روان توسط  P-Yمبنای جابجایي(. جهش های  0(cقالب بندی كرد )تصویر )

– multiplier .قالب بندی مي شوند 

 روشي بر مبنای نيرو در مقابل روشي بر مبنای جابجایي:

خاک در طول جریان خاک روان پيچيده است. با این وجود دو روش باال آن را توسط قالب بندی نيرو از حركت  –بر هم كنش واقعي ميل 

اک و شمع انبي خاک آسان مي كنند با مقایسه این روش تحليل بر مبنای نيرو و آسان تر است و مي توان با محاسبه دستي انجام داد  اما بر هم كنش خج

ثر نيروی قالب بندی نمي شود. تحليل بر مبنای جابجایي بيانگرتر از این فرایند است اما توسط یک برنامه عنصر محدود بهتر انجام مي شود. حداك

( مقایسه مي شود. حداكثر بار برای تحليل جابجایي به عنوان بار بي نهایت در 0پراكندگي جانبي كه شمع تحمل مي كند در این تحليل ها در تصویر )

زرگي ( ، بطور واضح ناسازگاری در ب0برای شمع تحت جابجایي بزرگ خاک بکار خواهد رفت. تصویر )  p-y نظر گرفته مي شوند كه جهش  

ر نيروهای جانبي را نشان مي دهد كه ممکن است منجر به نتایج خيلي متفاوت شوند در حالي كه این شمع ها را توسط روشهای مختلف پيشنهادی د

 راهنماهای طرح و توسط محققان تحليل مي كند.

 

 .نوع تحلیل :3.3

 
 تحليل مدل عددی كنوني به سه شرط كه باید راضي شوند نياز دارد مثل: 

 در نظر گرفته شود.  دلتا  p ( بار محوری در سراسر مرحله بارگيری جانبي ارائه شده ، و تأثير1

 ( بار به موجب پراكندگي جانبي تدریجي و متناسب با مقدار جریان خاک باشد. 2

 ( تحليل شبه استاتيک باشد كه توجيه شود زیرا شمع بعد از اینکه زلزله متوقف شد ، شکسته شد.3

نشان داده مي شود.  Bانجام مي شود. الگوی بارگيری استفاده شده در این تحليل در تصویر   SAPيل ایستایي غير خطي با استفاده از یک تحل

ده مي شود كه بار (  بطور خطي بکار بر ( قرار داده شده و سپس بار شمع جانبي یا جابجایي زمين   ) شمع ابتدا در معرض بار محوری كامل )

 مي باشد . p-u( ثابت نگه مي دارد . این تحليل شامل تأثيرات جابجایي بزرگ و   محوری)

 

 :نتایج و بحث  . 3

 

 :.تحلیل خمشی3.1

 
ود برای مقایسه ، ( برای شش مورد ممکن بارگيری جانبي ، سه نيروی پایه و سه جابجایي پایه تحليل مي ش0)تصویر  showaشمع پل BNWF  مدل

( را  ( جابجایي رأس شمع ) bو ) 7(aاولين مجموعه تحليل بدون در نظر گرفتن بار محوری روی شمع انجام مي شود از تحليل بر مبنای نيرو تصاویر )

توانایي گشتاور   و Dکار رفته نرمال مي كنند ، كه ( را در شمع در مقابل مقدار نيروی جانبي بنرمال كرده و همچنين گشتاور حداكثر خمشي )

(  ارائه مي شوند ،كه انحراف رأس شمع نرمال و گشتاور dو ) 7(Cپالستيک و قطر شمع مي باشند. نتایج مشابه از تحليل بر مبنای جابجایي در تصاویر )

 (.خاک روان كشيده مي شوند ) خمشي حداكثر نرمال در مقابل جابجایي نرمال زمين در باالی الیه
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 خاک روان p-yعامل کاهش را برای جهش های  -4شکل 

 

 
 نیروی جانبی روی شمع به سبب جریان خاک روان ، روش بر مبنای نیرو در مقابل روش جابجایی -5شکل 

 

 

 
خمشی نرمال شمع با افزایش در  (حداکثر گشتاورb( انحراف رأس نرمال با افزایش در بارگیری جانبی a  -7شکل 

( حداکثر گشتاور خمشی نرمال در شمع d( انحراف رأس شمع نرمال با افزایش در جابجایی زمین cافزایش در بارگیری جانبی 

 .با افزایش در جابجایی زمین
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است كه مي گوید شمع ایمني است. تقویت  از این رو اگر معيار پيچش به تنهایي در تنهایي در نظر گرفته شود. عامل ایمني بيشتر از یک مورد

كه در دیناميک بار محوری در طول زلزله ممکن است عامل ایمني را در مقابل پيچش كاهش دهد، با این وجود اینجا در نظر گرفته نمي شود همانطور 

 این تحليل از تأثيرات اینرسي چشم پوشي مي شود.

 
 

 

(جابجای رأس cنیروی بکار رفته   %W.r.t( حداکثر گشتاور خمشی نرمال در شمع b ( جابجای رأس شمع نرمال بکار رفتهa_8شکل 

 (گشتاور خمشی نرمال در شمع با افزایش در جابجایی زمینdشمع نرمال با افزایش در جابجای زمین و 
 

 : کمانش –تحلیل خمشی  .3.3

 

بعالوه  مي كنند. یک روش بر مبنای نيرو و دو روش بر مبنای جابجایي.در تحليل تنها خمشي ، سه تا از شش تحليل، گسيختگي شمع را پيش بيني ن

همچنين یک گسيختگي از شمع را پيش بيني نمي كند. تحليلي كه گسيختگي از هر روش بارگيری پيش بيني نمي كند ، برای بررسي  تحليل كمانش

انتخاب مي شوند. این   Brandenberg و بارگيری   He et al  [11]بيشتر در نظر گرفته مي شود. بارگيری مرز پایيني كمانش –برهم كنش خمشي 

طبق مقدار كامل و نيمه وزن رو بنای  Kn 713  , 073فرآیند در بخش های قبلي توصيف شده كه برای این موارد با همکاری دو سطح بار محوری 

 تکرار مي شود .  Brandenbergتخميني توسط  

رمال را در مقابل گشتاور خمشي حداكثر نرمال در شمع با توجه به مقدار بار جانبي ترسيم مي كنند. نتایج جابجایي راس شمع ن bو  a1تصاویر

كه زمانيکه بار محوری  heدر مقابل جابجایي نرمال زمين ترسيم مي شوند. مقدار مرز پایيني   dو  2cمشابه برای تحليل بر مبنای جابه جایي در تصاویر

سيختگي پيش بيني نمي كند. زمانيکه بار محوری در تحليل تركيب مي شود، گسيختگي را پيش بيني مي كند. گسيختگي شمع بکار برده مي شود هيچ گ

% بار جانبي زماني كاهش مي یابد كه بار محوری 11بکار برده مي شود. این بيشتر برای  370Kn% بار جانبي زماني است كه یک بار 93در 

 بکار برده مي شود.  740Knكامل

% متر را 0، بدون هيچ بار محوری، جابجایي جانبي زمين یک جابجایي حداكثر راس شمع حدود  Brandenbergبرای مورد بارگيری نوع 

محدود متری متحرک شده و یک فشار ثابت برابر فشار  13، كل ستون خاک روان (13)% متر 9حدود  تحميل مي كند. در اوج جابجایي زمين 

ناگهاني در  كننده بکار مي رود. از این رو ، با حداكثر جابجایي زمين باقي مي ماند زمانيکه بار محوری در تحليل در برگرفته مي شود. راس شمع بطور

پایدار مي شود. برای مي توان دید( پایين تر زمين نا 8cیک جابجایي ) توسط افزایش سریع در شيب منحني نشان داده مي شود، همانطور كه در تصویر 

، شمع ها ایجاد نمي شوند . با این وجود زمانيکه بار منسوخ كامل بکار برده مي شود، تحليل گسيختگي را پيش بيني مي كند.  Kn 370یک محوری

 افزایش مي یابد .این تحليل همچنين نشان داد كه برای همان بارگيری جانبي، انحراف و گشتاور خمشي در شمع با یک افزایش در بار محوری 

 

 اظهارات و نتایج : . 5
نشان  سه مورد بارگيری در تحليل خمشي نشان دادند كه شمع ایمن است در حاليکه در معرض تنها نيروی پراكندگي جانبي قرار گيرد  و تحليل پيچشي

ع را مي توان در حال گسيختگي دید كه تاثير است . این نشان مي دهد كه اگر شم 00/1حدود  Eulder كه عامل ایمني شمع در مقابل كمانشداد 

را در طول زلزله  كمانش –مركب بارهای محوری و جانبي همراه با پراكندگي جانبي در نظر گرفته شوند . از این رو ، طراحان باید برهم كنش خمشي 
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يچشي شمع ها را درخاک مایع نشان مي دهد . اما پ –ای پایه شمع در خاک های مایع در نظر بگيرند . گرچه این  تمرین اهميت برهم كنش خمشي 

 ممکن است در نتيجه تركيبي از تاثيرات مختلفي باشد كه فراتر از حيطه ، این مقاله است .  showaعلت واقعي گسيختگي پل 

 

 نتیجه گیری :. 6

و یا خمشي بعنوان یک علت ممکن  ، یا كمانشننتایج زیر را مي توان از مطالعه كنوني بدست آورد : درک جاری گسيختگي شمع در خاک های روا

ر جداگانه گسيختگي در نظر گرفته مي شود. با این وجود، در واقعيت، دو مکانيزم بر هم كنش دارند. از این رو، پایه شمع كه با این سه مکانيزم بطو

باشد. طرح مقدار بار جانبي روی شمع ها به سبب جریان طراحي مي شود ممکن است زمانيکه این مکانيزم ها برهم كنش دارند ، غير محافظه كارانه 

ی جانبي خاک روان بطور گسترده طبق راهنمایهای طرح مختلف استفاده شده تغيير مي كند. تحقيق بيشتر برای رسيدن به كميت های دقيق تر این بارگير

زمانيکه تحليل خمشي مرسوم استفاده مي كند، گسيختگي را پيش  مورد نياز است. این تحليل نشان داد كه سه تا از شش مدل تحليل پراكندگي جانبي

ایمن در نظر گرفته مي شود. با این وجود، این تحليل نشان نمي دهد   1.33بيني نمي كند. این شمع همچنين در مقابل پيچش اویلر با یک عامل ایمني 

به حساب آورده مي شود، گسيختگي را پيش بيني كند. از این رو ،  نشكما –كه گسيختگي تحت خمش به تنهایي مي تواند زمانيکه برهم كنش خمشي 

 پيچشي طراحي لرزه ای شمع ها درخاک های روان مهم است.  –برای طراحان در نظر گرفتن برهم كنش خمشي 
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