
 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

PHN10109991118 

 مقایسه سهم باربری سیستم پی مرکب در خاک رس به کمک نرم افزار 

FLAC 3D 

 

 
 علی قربانی1، رضا جمشیدی چناری1، حسن کامیاب فرحبخش2 ، فاضله میرعباسی3

 

 گیالن  دانشگاه گیالن، فنی، دانشکده ژئوتکنیک، گروه استادیار -1

 گیالن  دانشگاه گیالن، فنی، دانشکده ژئوتکنیک، گروه استادیار -2

 گیالن گیالن، دانشگاه پی، و خاك مکانیک ارشد کارشناس -3

 گیالن گیالن، دانشگاه پی، و خاك مکانیک ارشد کارشناسی دانشجوی– 4

 
f.mirabassi@gmail.com 

 

 خالصه

 
هاي ال یابد. جهت انتقال بار معموالً از فونداسيونهاي ضعيف الزم است كه بار از الیة ضعيف به الیة محکم انتقخاكدر  ن هادر طراحي فونداسيو 

پي مركب معروف است به عوامل گردد. ظرفيت باربري این سيستم كه به سيستم واقع در سرشمع استفاده مي رادیهبه همراه یک  عميق مانند شمع

این مقاله با در نظر گرفتن سهم رادیه و شمع ها و به  مختلفي وابسته است و روشهاي محاسبه ظرفيت باربري مختلفي تا كنون پيشنهاد شده است. در

و  25خاك رس براي دو حالت چسبندگي  دربه بررسي سهم و ظرفيت باربري سيستم پي مركب  FLAC 3Dكمک نرم افزار تفاضل محدود 

متر  15شمع مربعي به طول  9است. براي مدلسازي، سيستم پي مركب شامل  پرداخته 3و  1كيلوپاسکال و در سه روند مشخصه  صفر،  50

مي باشد. و براي مقایسه ظرفيت باربري  Flemingو روش  PDRدرنظرگرفته شده است. روشهاي تجربي براي محاسبه سهم باربري شامل روش 

نهایت نتایج بدست  در .از سيستم پي مركب با در نظرگرفتن رادیه و  نيز ظرفيت باربري گروه شمع بدون در نظرگرفتن رادیه درنظر گرفته شده است

نشان داد كه سهم باربري رادیه كمتر از مقداري است كه روشهاي تجربي در نظر گرفته اند.  نتایج آمده با روشهاي تجربي موجود مقایسه مي شود.

قابل  ار و تجربي تفاوتشمع هاي گوشه بيشترین سهم و شمع هاي مياني كمترین سهم باربري را دارند. ظرفيت باربري بدست آمده از نتایج نرم افز

 را نشان داد كه این مسئله ممکن است به علت فرض صلبيت رادیه در روابط تجربي باشد. توجه اي
 

 ، ظرفیت باربریسهم باربریسیستم پی مرکب، شمع، رادیه، کلمات کلیدی: 

 

  مقدمه .1
 

اي رمبنده ، فروریزشي و یا خاكهاي دستي مواجه ایم ، پي هاي سطحي به در شرایط بارگذاري ویژه و یا مواردي كه با خاكهاي مسئله دار از قبيل خاكه

. در اینگونه موارد به كارگرفتن پي  [4]تنهایي پاسخگو نبوده و در صورت تامين ظرفيت باربري كافي مشکالت نشست به صورت جدي مطرح است 

باشد. در تحليل و طراحي سيستم هاي پي مركب ، چنانچه سهم باربري  مي تواند راهگشا هاي عميق در تركيب با پي هاي سطحي تحت عنوان پي مركب

شمع  گفته شده و در صورتيکه پي سطحي به عنوان رادیه صلب تنها براي انتقال بار به شمع _پي سطحي در نظر گرفته شود به سيستم مورد نظر سيستم پي

                                                 
 دانشگاه گیالن فنی دانشکده ژئوتکنیک گروه استادیار 1
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رفيت باربري شمع ها در نظر گرفته مي شوند. به چنين سيستمي گروه شمع آزاد یا ها در نظر گرفته شود، از ظرفيت باربري آن صرف نظر شده و تنها ظ

وارده بر خود ایستا گفته مي شود. در سال هاي اخير با رشد روز افزون احداث سازه هاي سنگين و با توجه به اینکه پي سطحي قادر است بخشي از بار 

استفاده از سيستم پي مركب ، براي  [1].ر آن بر سيستم پي مركب، اهميت زیادي یافته است سيستم را تحمل نماید محاسبه ظرفيت باربري پي و تاثي

حداقل كردن نشست هاي كلي و تفاضلي، بهبود ظرفيت باربري پي هاي سطحي و كاهش سطح تنش هاي داخلي و لنگرهاي خمشي، كامال اقتصادي 

روسازه به خاك زیرین استفاده شود و در طول خدمت دهي، تماس بين خاك و پي سطحي . هر جا از سيستم پي مركب جهت انتقال بار از  [5]مي باشد

فه است. بار قطع نشود، بار اعمالي به نسبتي بين ) پي ( رادیه و شمع ها تقسيم مي شود و این سيستم در مقایسه با سيستم گروه شمع آزاد مقرون به صر

مي گویند كه به سختي و جنس رادیه، قطر و طول شمع ها، جنس شمع ها، آرایش شمع ها و در  تحمل شده توسط هر مولفه را سهم باربري آن مولفه

 نهایت مدل رفتاري شمع ، رادیه و خاك زیرین بستگي دارد.

ردازد. در این مي پ FLAC 3Dروشهاي تجربي و نتایج حاصل از مدلسازي با نرم افزار بين این مطالعه به بررسي سهم باربري رادیه و شمع ها و مقایسه 

سهم باربري هر یک از اجزاء سيستم پي مركب محاسبه و با توجه به تغيير خواص خاك در عمق ، براي سه حالت  FLAC 3Dمقاله به كمک نرم افزار 

سي و نتایج كيلوپاسکال برر 50و  25براي دو مورد چسبندگي  3و چسبندگي با روند مشخصه  1چسبندگي ثابت در عمق، چسبندگي با روند مشخصه 

 مقایسه مي شود. Flemingو  PDRروش هاي تجربي موجود نتایج با 

 

 باربری سیستم پی مرکب: .  2
مطرح گردید. براي طراحي پي مركب ، ظرفيت  Poulos and Davise (1972)و سپسZeevaert (1957) مفهوم پي مركب نخستين بار توسط

بيشترین نشست ، نشست تفاضلي ، ممان هاي رادیه و برش ها براي طراحي سازه اي رادیه ، ممانهاي  باربري نهایي تحت بار قائم ، افقي و ممان خمشي،

ي باد، شمع ها براي طراحي سازه اي شمع ها الزم است. در بيشتر موارد، نشست تحت بار قائم در نظر گرفته مي شود در حاليکه ممکن است تحت بارها

ي هم قرار گيرد. بهترین عملکرد پي هاي مركب وقتي است كه رادیه ظرفيت باربري كافي را تامين كرده و بارهاي قائم مرده و زنده و ممان چرخش

ون روش نشست كل و نشست تفاضلي از مقدار مجاز تجاوز نکند. به منظور بررسي باربري هر یک از اجزاء سيستم پي مركب اعم از رادیه و شمع ها تاكن

 بندي طبقه مورد بررسي قرار گرفته اند. سه Poulos (2001) و   poulos et al(1997)رفته اند. این روشها توسط هاي مختلفي مورد استفاده قرار گ

 [. 6] تردقيق كامپيوتري هايروش( 3) تقریبي، كامپيوتري هايروش( 2) شده، ساده محاسباتي هايروش( 1: )اندشده معرفي هاروش این براي

.  [7],[8],[9],[10] ل شرایط ساده كننده در ارتباط با پروفيل خاك و یا شرایط بارگذاري به بررسي مسئله مي پردازندروشهاي ساده معموال با اعما

این روشها امکان مطالعه پروژه هاي ژئوتکنيکي  .باشدرادیه مي در بارگذاري شرایط و خاك پروفيل مدلسازي با رابطه در سازي ساده شامل آنها همه

ادي ترین راه حل با توجه به شرایط پروژه را بکار مي برند. تعداد و طول شمع ها و سهم بار شمع  و كل ظرفيت باربري پي مركب و جهت دریافت اقتص

 "  1فنر روي بر نوار " روش( 1) شوند؛مي روش دو شامل تقریبي كامپيوتري هايروش نشست آن اصلي ترین معيار طراحي اند كه باید بررسي شوند.

 2فنر روي بر پليت" روش( 2) و ]27[هستند  شمع سختي معرف كه گيرندمي قرار فنرهایي روي بر نواري فونداسيون یکسري صورت به رادیه آن در كه

 هايروش براساس دقيقتر كامپيوتري هايروش .[11],[12],[13],[14]. گرددمي مدل فنر صورت به شمع و پليت صورت به رادیه آن در كه "

 تئوري از مش بندي شده و مجزا صورت به دو هر رادیه و شمع كه مرزي المان روش( 1) باشند؛مي روش چهار شامل هاروش این. باشدمي عددي

انتگرالي مورد نظر ممکن مي گردد  در این روش ها تحليل به كمک انتقال معادله دیفرانسيلي جزئي به معادله گردد.مي استفاده االستيک

رادیه. در این روش  براي محدود المان و شمع براي مرزي المان تركيبي تئوري المان مرزي و اجزاء محدود كه هايروش( 2) .[15],[16],[17],[18]

 محدود المان آناليزهاي( 3) [19],[20],[21],[22]. مدلسازي رادیه بهره گرفته مي شودها از تئوري المان مرزي براي شمع ها و اجزاء محدود براي 

 محوري تقارن مسئله عنوان به یا ، Desai (1974) شودمي گرفته نظر در ايصفحه كرنش مسئله یک عنوان به فونداسيون سيستم آن در كه شده، ساده

 محاسباتي هايروش از استفاده با مقاله . اینFLAC3D [28] افزار نرم با آناليز و [24],[25],[26],[27] محدود المان بعدي سه آناليز( 4). [23]

 فونداسيون، ضخامت)  سيستم این پارامترهاي انتخاب. مي پردازد رادیه همراه بتني شمع حالت در پي مركب هاي سيستم پارامتري آناليز به شده ساده

ها اند. در بيشتر تحليل شده انتخاب مهندسي مرسوم كاربردهاي و اجرایي مالحظات براساس(  خاك سختي ، شمع سختي ها،شمع تعداد و قطر فواصل،

نظر  خاك بصورت الیه همگن و یا بصورت الیه بندي با مشخصات ژئوتکنيکي در هر الیه به صورت یکنواخت و بر مبناي مقدار ميانگين پارامتر مورد

                                                 
1 strip on springs 
2 plate on springs 
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كمک  در الیه تعيين شده است، در نظر گرفته مي شود. امروزه با پيشرفت كامپيوترهاي شخصي به لحاظ سرعت ، قدرت و افزایش حافظه مي توان به

شمع ها در این مورد . با بررسي سهم رادیه، مي توان پي هاي اقتصادي تري ساخت. روش هاي عددي سيستم پي مركب را مورد بررسي دقيقتر قرار داد

ده معيار اصلي وكنترل كنن  Burland et al (1977)  ، Hanisch et al (2002)براي تحمل بارهاي نزدیک به باربري نهایي طراحي مي شوند. 

است. روش ساده اي كه  اینده پشتيباني شمع روي نشست پيطراحي پي هاي مركب ، مربوط به نسبت سهم بار حمل شده رادیه و شمع ها،  و اثر افز

بارت گرفته شده اند عبتواند جواب سریعي به معيارهاي طراحي بدهد از نظر عملي بسيار مهم است. فرضياتي كه براي ساده سازي روش طراحي در نظر 

مسئله ظرفيت باربري پي خاك هم تحت شرایط سرویس االستيک خطي فرض مي شود. ( 2و سازه باالیي صلب فرض شود. ) شمع ها( 1است از: )

بارگذاري سيستم هاي مختلف مركب نسبتا پيچيده است و مکانيسم واحدي كه گسيختگي كل سيستم شمع ها ، خاك و رادیه را بدهد، وجود ندارد. 

اي معموال در شرایط خدمت )سرویس( انجام مي شود، لذا الزم است ابتدا ظرفيت باربري سيستم پي مركب در شرایط مختلف پارامترهاي شالوده 

رس در رفتاري محاسبه و سپس بار وارده به پي مركب را طوري انتخاب نمود كه در محدوده رفتار خطي قرار گيرد. محاسبات مزبور براي دو نوع خاك 

هکشي نشده انجام گرفته و ظرفيت باربري نوك شمع ، جداره شمع و رادیه و نهایتا ظرفيت باربري كل مجموعه مطابق محاسبه گردیده است. شرایط ز

انتخاب  .هاي مختلف زماني انجام گرفته استو به صورت اعمال یک حوزه سرعت در گام FLAC3Dظرفيت باربري به كمک نرم افزار سه بعدي 

مورد طوري در نظر گرفته مي شود كه باربري سيستم پي مركب در محدوده خطي قرار گيرد و لذا رفتار سيستم االستيک خطي فرض  بارسرویس در هر

 مي شود.

 

 روشهای تجربی مورد استفاده در این مطالعه: . 3
هاي معمولي ثابت د. در طراحي فونداسيوننباشكنند  و شامل سه المان باربر شمع، رادیه و خاك ميپي هاي مركب به صورت ساختار تركيبي عمل مي 

توان سطح باربري بيشتري براي شمع نسبت به گردد. براساس اندركنش رادیه و شمع ميشده است كه بار سازه توسط رادیه یا شمع به زمين منتقل مي

 و Fleming   هايتوان به روشن روشها مي[. از جمله ای29حالت تکي آن در نظر گرفت كه باعث ایجاد روشهاي طراحي متفاوت شده است ]

Poulos-Davis-Randolph (PDR)  گيرند. به منظور ارزیابي ظرفيت باربري پي اشاره نمود كه در گروه روش هاي محاسباتي ساده شده قرار مي

( مجموع باربري 1ر زیر در نظر گرفته شود: )تواند به عنوان كمترین دو مقداهاي مركب با استفاده از روش هاي ساده شده ظرفيت باربري نهایي مي

 Poulosنشست یک روش مشابه توسط -( ظرفيت نهایي بلوكي حاوي شمع ها و رادیه. براي تخمين رفتار بار2نهایي رادیه به عالوه همه شمع ها، )

and Davis(1980)  ارائه شده است. بسط مفيدي از این روش توسطRandolph(1994) تواند سهم باربري بين رادیه و شمع را يارائه گردید كه م

 [28همانند روش قبل مي باشد فقط در به دست آوردن ضرایب اندكي با روش قبل تفاوت دارند. ]  Fleming[. اصول روش 8تعيين كند ]

 

 مدلسازی عددی :. 4
 مي افزار، نرم این از استفاده با ورت گرفته است.ص FLACمدلسازي عددي سيستم پي مركب به روش تفاضالت متناهي و به كمک نرم افزار سه بعدي 

مدل  .نمود مدل پالستيک است، جریان صورت كه به آنها تسليم حد در را مواد سایر یا سنگ از خاك، شده ساخته بعدي سه هاي سازه رفتار توان

افقي و قائم محدود شده و مرزهاي جانبي تنها در راستاي  متر مي باشد. مرز زیرین شبکه در راستاي 1در  1المان به ابعاد   13896انتخاب شده شامل 

كولمب استفاده شد و _. براي شمع و پي سطحي مدل رفتاري االستيک و براي خاك از مدل رفتاري موهر (1شکل ) قائم اجازه حركت داده شده است

كه با خاك در تماس اند،  رادیه ر اطراف و انتهاي شمع ها و زیربه منظور در نظر گرفتن اثر اندركنشي خاك ، شمع و رادیه، از المان هاي اندركنشي د

فضا مدلسازي شده است. تحليل ها براي دو  4/1متر مکعب مي باشد كه به علت تقارن معادل  25×25×25استفاده شده است. ابعاد خاك مدل شده 

آورده شده  1جدول ي شده است. مشخصات پارامترها در بررس 3و  1كيلوپاسکال و سه روند مشخصه صفر، 50و  25نوع خاك رسي با چسبندگي 

تحليل . مدول برشي پارامتر ورودي معرف سختي خاك است و بر حسب مدول االستيسيته قابل محاسبه است FLAC3Dاست. در مدلسازي با نرم افزار 

 نيوتن برسد ادامه مي یابد. e1 -6گره ها به در  ره ها به بار اصلي(گ)حداكثر بار نامتعادل در  نسبت مکانيکيها تا آنجایي كه مقدار 
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 مشخصات پارامترهای مورد استفاده در مدلسازی -1 جدول

 ابعاد 1المان سطح مشترك

(m) 
مدول 

 بالک

(MPa) 

مدول 

 برشي

(MPa) 

ضریب 

 پواسون

(MPa) 

مدول 

االستيسيته 

(MPa) 

چسبندگي 
(kpa) 

L = 15 

m سختي برشي 

(Mpa) 

 سختي نرمال

(Mpa) 

 ضخامت

 ) عمق(
 طول عرض

8e 4/1 8e 4/1 25 25 25 70 7.2 0.45 21 25 
 خاك

8e9/2 8e9/2 25 25 25 140 14.5 0.45 42.5 50 
 شمع - 25 0.2 10400 13900 15 - - - -

 رادیه - 25 0.2 10400 13900 9 9 1 - -

 

 

 مسئله یمدلساز و هندسه -1 شکل

 

 : مقایسه  بررسی و.  5

 
ش مي با توجه به نمودارها با سه حالت روند مشخصه صفر، یک و سه ، با افزایش چسبندگي ، ظرفيت باربري و در نتيجه سهم باربري پي مركب افزای

 (2یابد. )شکل 

 

 
 نمودارهای ظرفیت باربری پی مرکب در سه روند مشخصه -2شکل 

                                                 
1 interface 
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در نظر گرفته شده است، در حالت ثابت، مقدار چسبندگي با افزایش عمق ثابت و بدون تغيير خواهد بود  در این مطالعه سه حالت براي هر روند مشخصه

بررسي ها ميانگين حسابي و هندسي محاسبه مي شود.  رابطه  و در دو حالت بعدي مقدار چسبندگي در عمق، با توجه به روند مشخصه معين براساس 

شامل چسبندگي با روند مشخصه ثابت ، ميانگين حسابي و ميانگين هندسي ، همگي مقادیر  هاي روند مشخصه،نشان داده اند كه براي هر یک از حالت

(. با این حال مقادیر بدست آمده از روشهاي تجربي در مقایسه با نتایج حاصل از نرم افزار بخصوص با در 3یکسان و  مشابهي را نشان مي دهند. )شکل

 (3و  2مالحظه اي را نشان مي دهد.)جدول  تفاوت قابلنظر گرفتن سهم باربري رادیه، 

 
 لوپاسکالیک 25 یچسبندگ -FLAC 3D افزار نرم و یتجرب یروشها یباربر تیظرف -2 جدول

 

 

 کیلوپاسکال 50چسبندگی  – FLAC 3Dروشهای تجربی و با نرم افزار ظرفیت باربری -3 جدول

 

 روند مشخصه FLAC 3Dبا نرم افزار  روشهاي تجربي

L
=

1
5

 m
 

 ظرفيت كل

 ) پي مركب( 
(MN) 

ظرفيت كل 

 )گروه شمع(

 (MN) 

 ظرفيت كل
(MN) 

 ظرفيت نوك
(MN) 

 ظرفيت جداري

(MN) 

 ظرفيت رادیه
(MN) 

cuλ 

47/23 7/13 73/5 6/1 18/3 04/2 - 0  =λ  

C
 =

 2
5

 K
p

a
 

 ثابت 89/4 97/2 13/9 55/15 - -

1  =λ 36/32 5/33 4/16 86/8 13/4 88/4 ميانگين حسابي 

 ميانگين هندسي 88/4 89/3 86/8 2/16 1/33 31/31

 ثابت 21/7 93/2 16/20 02/28 - -

3  =λ 43/43 4/39 63/30 89/20 11/6 26/7 ميانگين حسابي 

 ميانگين هندسي 25/7 7/5 22/20 8/29 6/38 57/41

 مشخصه روند FLAC 3D افزار نرم با تجربي روشهاي
L

=
1
5

 m
 

 ظرفيت كل

 ) پي مركب( 
(MN) 

 ظرفيت كل

 )گروه شمع( 

(MN) 

 ظرفيت كل
(MN) 

 ظرفيت نوك
(MN) 

ظرفيت   

 جداري
(MN) 

 ظرفيت رادیه

(MN) 
cuλ 

27/48 41/27 77/11 95/2 23/6 68/3 - 0  =λ  

C
 =

 5
0

 K
p

a
 

 ثابت 29/8 02/6 76/10 81/23 - -

1  =λ 6/48 3/41 4/25 96/10 46/7 21/8 ميانگين حسابي 

 ميانگين هندسي 23/8 97/6 81/10 82/24 5/40 3/47

 ثابت 05/11 01/6 47/22 86/35 - -

3  =λ 82/54 2/47 8/38 1/23 13/9 03/11 ميانگين حسابي 

 ميانگين هندسي 04/11 54/8 09/23 34/38 2/46 08/54
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 تبرای میانگین حسابی، هندسی و ثابنمودار ظرفیت باربری پی مرکب  - 3شکل

 
كاهش مي  نسبت به بار كل كه با افزایش چسبندگي سهم بار قابل تحمل توسط شمع هاداد مقایسه روشهاي تجربي و نتایج حاصل از نرم افزار ، نشان 

ز نرم افزار در هر حالت مقادیر بدست آمده سهم شمع ها در روش هاي تجربي كمتر از نتایج بدست آمده ارادیه سهم بيشتري را متحمل مي شود. یابد و 

 (4است.)جدول 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

با افزایش مقدار  و را نشان مي دهندمقادیر یکساني براي هر حالت ميانگين حسابي ، هندسي و شرایط ثابت مقادیر بدست آمده از سهم شمع ها  بعالوه

)شکل افزایش مي یابد ولي نسبت سهم شمع ها با توجه به موقعيت قرارگيري آنها همچنان تابع یک روند مشخص است. بري شمع هاسهم بارچسبندگي 

 نمودار براي وضح بيشتر  Pile 4 گوشه و مياني مي باشد. شمع هاي كناري،در شکل و نمودارها  pile 1 ،pile 2 ،pile 3توجه شود كه منظور از  (.4

براي چسبندگي مشخص مقدار سهم باربري شمع هاي كناري مشابه هم و شمع هاي گوشه بيشترین و  .استست و جزء شمع هاي كناري آورده شده ا

با این حال بررسي ها نشان داد كه براي حالت ثابت سهم شمع هاي كناري كامال شمع هاي مياني كمترین سهم باربري را به خود اختصاص داده اند. 

 (6) شکل هم متمایزندكي نسبت به سهم شمع هاي كناري اند 3و  1اما براي روند مشخصه  (5شکل ) .مساوي هم است

 

 سهم باربري بر حسب درصد
 روند مشخصه

L
=

1
5

 m
 

cuλ 
Cu= 50 kpa  Cu= 25 kpa  

 هیسهم راد سهم شمع ها  هیسهم راد سهم شمع ها

99/77% 22% 03/85% 97/14% - 0  =λ  

با نرم افزار 
F

L
A

C
 3

D
 

 ثابت 53/16% 47/83% 09/28% 91/71%

1  =λ 12/72% 88/27% 96/76% 04/23% ميانگين حسابي 

 ميانگين هندسي 37/23% 63/76% 75/28% 25/71%

 ثابت 78/21% 22/78% 73/26% 26/73%

3  =λ 25/77% 75/22% 9/79% 09/20% ميانگين حسابي 

 ميانگين هندسي 66/20% 34/79% 69/23% 31/76%

6/64% 4/35% 4/74% 6/25% Fleming روشها
 ی

 
جرب

ت
 ی

5/68% 5/31% 74% 26% PDR 

 مقایسه سهم باربری روشهای تجربی و نتایج حاصل از نرم افزار -4جدول 
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 شمع ها تيموقع -4شکل 

 

 
 3شمع ها براي روند مشخصه  يسهم باربر -6شکل           روند مشخصه صفر يمركب برا يپ ستميس يسهم باربر -5شکل      

 

 نتیجه گیری : .  6
بدست آمده از روشهاي ظرفيت باربري  سهم باربري پي مركب افزایش مي یابد. ربري وظرفيت بامشخصه، با افزایش چسبندگي  الت روندسه ح در

ممکن است علت این مسئله به علت صلب فرض كردن رادیه كه ، مالحظه اي را نشان مي دهد تجربي در مقایسه با نتایج حاصل از نرم افزار تفاوت قابل

نسبت  كه با افزایش چسبندگي سهم بار قابل تحمل توسط شمع هاداد مقایسه روشهاي تجربي و نتایج حاصل از نرم افزار ، نشان  باشد.در روابط تجربي 

در هر حالت مقادیر بدست آمده سهم شمع ها در روش هاي تجربي كمتر از نتایج رادیه سهم بيشتري را متحمل مي شود. كاهش مي یابد و  به بار كل

براي چسبندگي مشخص  و نسبت سهم شمع ها با توجه به موقعيت قرارگيري آنها همچنان تابع یک روند مشخص است .ه از نرم افزار استبدست آمد

 .مشابه هم و شمع هاي گوشه بيشترین و شمع هاي مياني كمترین سهم باربري را به خود اختصاص داده اندمقدار مقدار سهم باربري شمع هاي كناري 
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