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خالصه

ار اینگونه سازه ها مورد استفاده قر میزان نشست ظرفیت باربري و ه منظور تعییندر عمل مدلسازي عددي پی هاي سطحی ب

. یک مدلسازي مناسب که پاسخ هاي نزدیک به شرایط برجا را ارائه کند، از اهمیت ویژه اي برخوردار است لذا می گیرد و

المان محدود کمک نرم افزاری تحت بار قائم به در این تحقیق به بررسی اثر مدل هاي رفتاري خاك در آنالیز پ

PLAXIS  3D FOUNDATION خاك موهر کلمب و  خاك، فتاريرمدلسازي به کمک دو مدل. داخته شده استپر

 و نتایج حاصل از مدلسازي عددي در تعیین مقدار نشست پی، گسترش تنش در عمق خاك. شدت شونده انجامسخ

مدل رفتاري  2از  بین نتایج حاصل زیاديکه تفاوت  مالحظه گردید .دماکزیمم تنش ایجاد شده در زیر پی با هم مقایسه ش

هنگامیکه تغییر شکل هاي بسیار کوچک مورد نظر باشد استفاده از مدل رفتاري قدرتمند ضروري  خاك وجود ندارد و فقط

  .است

.PLAXIS 3D FOUNDATION، مدل رفتاري، مدل موهر کلمب، مدل سخت شونده: کلمات کلیدي

  دمهمق  .1

بطور دقیق و با توجه ... هندسه مدل، شرایط مرزي، شرایط اولیه، بارگذاریها، مشخصات مواد، مدل رفتاري مواد، المانها و  در یک مدل اجزا محدود باید

ولی در میان آنها نقش مدل هاي هرچند انتخاب هر یک از موارد اشاره شده باال با توجه به کاربرد مساله مهم می باشد . به نیاز مسئله در نظر گرفته شوند

پالستیک کامل را بعنوان -ورمیر و دي بورست مدل هاي ساده و ابتدایی االستیک. رفتاري مواد بخصوص در علم مهندسی ژئوتکنیک بسیار مهم است

ثر آن بر سازه هاي ژئوتکنیکی وود پیشنهاد کرد براي بدست آوردن یک تصویر عمومی از رفتار خاك و ا. ]1[دلهاي دانش آموزي معرفی کرده اندم

در عین حال می توان گفت که هیچ کدام از مدلهاي رفتاري ارائه شده . بهتر است که از مدل رفتاري واقع بینانه تر، یعنی مدلهاي پیشرفته تر استفاده شود

در این میان استفاده از مدل هاي رفتاري . دار باشددر عین حال از سادگی الزم برخور همه خاك ها در شرایط مختلف نیست کهقادر به شبیه سازي رفتار 

  .حائز اهمیت است،در پی ها به منظور تعیین نشستمختلف 

. ]2[ر نظر گرفتن محیط خاك می باشدروابط،  االستیک د فرض بنیادي در این.  یین مقدار نشست پی ارائه کرده استروابطی را براي تعباولز 

براي تعیین مقدار  با تغییرات اندك  جانبو، کریستین و کریر نیز روابط دیگري را.حیط کامال االستیک نیستم خاك یک مهمانطوریکه می دانی و

  .]2[نشست ارائه داده اند

پارامتر هاي موثر در این رابطه بیشتر از روابط قبلی بوده . پی ها ارائه کرده اند شده اي را براي تعیین نشست ین نیز روابط اصالح و م سلپو

ت پی ضخام در این ضریب پارامتر  صلبیت پی می باشد وجدید به فرمول ها اضافه شده که براي در نظر گرفتن  یضریب در این روابطبراي مثال . ستا

                                               
١

  گاه اراكشکده فنی و مهندسی، دانشاستادیار دان
  دانشجوي کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه اراك2
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مدل سازي شده و  ( HS )خاك سخت شوندهو)  MC(خاك با مدل هاي رفتاري موهر کلمب  2در این مقاله یک پی در  .]2[نیز تاثیر گذار است

  .ایج حاصل از بارگذاري این پی ها در مقایسه با روابط ارائه شده توسط پژوهشگران بررسی شده اندنت

  متدولوژي و پارامتر هاي مصالح  .2

  

همچنین مصالح زیر . با سطح افقی در نظر گرفته شد یمتر در زمین 2یدن به هدف تعریف شده در بخش قبل، یک پی مربعی شکل با ابعاد به منظور رس

نرم افزار المان . ارائه شده است 1در جدول  دديمشخصات سازه اي مورد نیاز به منظور مدل سازي ع.به صورت همگن در نظر گرفته شده استپی 

براي مدل کردن خاك زیر پی استفاده  MC ،HSمدل رفتاري  2از . براي مدل سازي استفاده گردید  PLAXIS 3D FOUNDATIONمحدود 

خاك مورد  .ه شده اندایجاد شده در زیر پی با هم مقایس تعیین مقدار نشست پی، گسترش تنش در عمق خاك و ماکزیمم تنش شده و نتایج آنها در

  . ارائه شده اند 2رض شده و پارامتر هاي مورد استفاده براي آن در جدول فاستفاده در این تحقیق از نوع ماسه اي با چسبندگی اندك 

  

  خصات هندسی مش-1جدول

  مقادیر  رپارامت

  )m(ارتفاع قائم خاك

  )degree(خاك سطح شیب

  )degree(شیب پی

  مدل مصالح پی

  )kpa(مدول االستیک پی

  )m(عرض پی

  )m(ضخامت پی

  )m(در نرم افزار ابعاد زمین مدل شده

10  

0

0

االستیک

30000000

2

0.5

20×20

ب

این نرم افزار . مدل سازي شده اند PLAXIS 3Dها در نرم افزار المان محدود  تحت بارگذاري استاتیکی این مدل ،به منظور بررسی عملکرد مدل ها

ه بعدي یک بسته نرم افزاري تحلیل به روش المان محدود در زمینه ژئوتکنیک می باشد که تولید کامالٌ اتوماتیک مش هاي المان محدود دو بعدي و س

  .نقطه اي تولید می شوند 6این المان ها از المان هاي مثلثی . نقطه اي می باشند 15المان هاي مش، المان هاي گوه اي شکل . را اجازه می دهد

به منظور هرچه دقیق تر .استفاده شده است و مدل خاك سخت شونده کلمب- از مدل رفتاري موهر در نرم افزار براي مدل سازي رفتار خاك 

ضخامت . برابر ابعاد پی می باشد 10راف پی از هر طرف داراي ابعاد همچنین خاك اط ر در نظر گرفته شد،مت 10شدن نتایج، عمق خاك در تمام مدل ها 

بار وارده در هر مدل در نقطه .در نظر گرفته شده است بر متر مکعب نیوتنکیلو 2400  برابر بتن واحد حجم وزنو مقدار  متر بوده 0.5پی هاي مدل شده 

آورده  2هاي ایجاد شده در نرم افزار  در جدول  مشخصات  مدل.ایجاد خروج از محوري در پی جلوگیري شودمرکز سطح پی وارد شده است تا از 

  .شده اند

  

  پارامترهاي ژئوتکنیکی براي مدل هاي رفتاري- 2جدول 

HSمدل MCمدل   رپارامت

C  چسبندگی

  φزاویه اصطکاك داخلی

  Ψزاویه اتساع

  ɣمخصوصوزن 

  E  كمدول االستیسیته خا

         تنش نهایی% 50مدول مرجع مماسی در تنش معادل 

1  

33  

0  

15.7  

22400  

-  

1  

33  

0  

15.7  

-  

22400
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      مدول مماسی در بارگذاري ادیومتري اولیه

  مدول بار برداري  بارگذاري مجدد

  فشار مرجع

  νنسبت پواسون

  نسبت پواسون باربرداري و بارگذاري مجدد

  m     مقدار توانی براي وابسته ساختن سختی به سطح تنش

-  

-  

-  

0.2  

-  

-  

16960  

93120  

100  

-  

0.2  

0.5  

  

  

  لمبوک-مدل رفتاري موهر         .3

  

براي مدل کردن رفتار . ]3[بر اساس تئوریهاي کالسیک، پالستیسیته نمو کرنش پالستیک متناسب با مشتق تابع تسلیم نسبت به تنش ها می باشد

این مدل از ترکیب قانون هوك و معیار گسیختگی . پارامتر اصلی استفاده می شود 5لمب با تعداد وک-یک کامل مصالح، از مدل موهرپالست- االستیک

پارامترهاي االستیک مدل . پارامترهاي مورد استفاده در این مدل به دو دسته پارامترهاي االستیک و پالستیک تقسیم می شوند. کولمب استفاده شده است

  .مدول یانگ، ضریب پواسون و پارامتر هاي پالستیک این مدل شامل زاویه اصطکاك داخلی، چسبندگی و زاویه اتساع می باشند: تند ازعبار

در واقع این شرایط ضمانت کننده . لمب براي وضعیت تنشها در حالت کلی می باشدولمب حالت توسعه یافته قانون کوک-شرط تسلیم موهر

لمب را می توان بطور کامل با استفاده وک-شرط تسلیم موهر. لمب در هر صفحه دلخواه در داخل المان ماده می باشدوبرقراري قانون اصطکاك موهر ک

  .لی فرمول بندي شده اند، تشریح کرداز سه تابع تسلیم که به صورت مولفه هایی از کرنش هاي اص

  

  

  مدل رفتاري خاك سخت شونده  .4

از جمله ویژگی هاي مهم این . ]4[می باشد شبیه سازي رفتار انواع خاك هاي سخت و نرم شونده یک مدل رفتاري قدرتمند برايمدل خاك سخت 

ت بودن سطح تسلیم مدل و تغییر آن با افزایش کرنش هاي پالستیک اشاره وان به وجود دو نوع سخت شوندگی برشی و فشاري و نیز عدم ثابمدل می ت

نش در این مدل اشاره ت کولمب، می توان به وجود سختی وابسته به سطحت- به عنوان یکی از تفاوت هاي اصلی مدل سخت شونده با مدل موهر. کرد

پارامترهاي . ش محوري و تنش انحرافی در بارگذاري سه محوري می باشدایده اصلی براي فرمول بندي این مدل رابطه هایپربولیک مابین کرن. کرد

رفتار حجمی خاك را کنترل و            که :              پارامترهاي کنترل کننده سختی خاك شامل. Ψو  φ ،Cپارامترهاي مقاومتی: اصلی مدل عبارتند از

تعیین  mمیزان وابستگی سختی به سطح تنش نیز از طریق فاکتور . ري بارگذاري مجدد           معرفی شده اند و مدول باربردا 2می کنند و قبال در جدول 

  .می گردد

رابطه تنش و کرنش و نیز سطح تسلیم مدل سخت شونده در فضاي تنش هاي . در بازه صفر تا یک قرار می گیرد mبر اساس مطالعات وون سون مقدار 

  .دنشان داده شده ان 1سه بعدي، در شکل 
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  کرنش و سطح تسلیم مدل خاك سخت شونده- رابطه تنش: 1شکل

  مدل سازيکلی روند  .5

  

  زمین مدل شده. استفاده شده استPLAXIS 3D FOUNDATIONبراي ساخت مدل همانطوریکه قبال ذکر شده است از نرم افزار المان محدود 

شبکه بندي دو بعدي و سه . بوده اند 2×2سطح زمین در نظر گرفته شده و داراي ابعاد پی هاي مدل شده در . می باشد 20×20در نرم افزار داراري ابعاد 

veryبعدي به صورت اتوماتیک و با چگالی  fine  گرفته استانجام.

  مدل ایجاد شده در نرم افزارشبکه بندي : 2شکل

  

در ادامه پارامتر هاي مصالح وارد می . مدل سازي می شودهندسه مساله که شامل خاك، پی و نیروي وارده است، نرم افزار  inputدر قسمت 

در این پژوهش به دلیل نیاز به دقت . پس از پایان این مرحله شبکه المان محدود مورد نیاز انتخب شده و مدل بر اساس آن شبکه بندي می شود. گردد

  .استفاده شده است fineباالي محاسبات از شبکه بندي 

در این قسمت روند ساخت مرحله اي براي . نرم افزار می شویم calculationوارد قسمت  inputدر قسمت بعد از تکمیل ساخت مدل 

مرحله اول ایجاد تنش هاي برجا، مرحله . فاز تعریف شده است 3مدل در . تعریف و تحلیل مراحل اجرا منطبق بر مراحل واقعی اجرا انتخاب شده است

حجم محاسبات در شرایط مدل رفتاري خاك سخت شونده بسیار باال بوده، .شدن نیروي در باالي پی می باشد دوم مرحله ساخت پی و مرحله سوم وارد

  .کلومب بسیار کمتر بود- این مقدار براي مدل رفتاري موهر.ساعت زمان نیاز داشت 3بطوري که در برخی از آنالیز ها انجام محاسبات بیش از 

  

  

  تاثیر مدل هاي رفتاري بر نشست پی  .6
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مقدار متفاوت از بار وارده  2مقادیر نشست براي . نتایج حاصل از آنالیز مدل ساخته شده براي هر  دو مدل رفتاري به صورت فایل اکسل ذخیره شدند

کولمب از مقادیر نشست در مدل رفتاري خاك - مشخص است مقادیر  نشست پی در مدل رفتاري موهر 3همانطوریکه در شکل .بدست آورده شد

  .ختالف مقدار کمی را دارا می باشداما این ا. شونده کمتر استسخت 

  

  
  مقادیر نشست پی در هر دو مدل رفتاري : 3شکل

  

  

  عمق تاثیر تنش در خاكتاثیر مدل هاي رفتاري بر   .7

  

         همانطوریکه .دهند خاك سخت شونده نشان می کولمب و مدل رفتاري-ل رفتاري موهردر زیر پی را به ترتیب براي مد را تنش 5و شکل4شکل

ه بر روي پی برسد دیگر حائز تنش وارد 0.2اما هنگامیکه این تنش ها به مقداري کمتر از . می دانیم تنش هاي زیر پی از اهمیت زیادي برخوردار هستند

براي این کار با استخراج  .نشان می دهد تنش وارد شده به پی را بین دو مدل رفتاري خاك 0.2مقایسه بین عمق تنشی معادل  3جدول. نیستند اهمیت

مربوط به تنش مورد  فایلی به صورت اکسل از نرم افزار المان محدود و با استفاه برنامه نوشته شده توسط مولفین مقاله در نرم افزار متلب، قادر بودیم نقاط

همانطوریکه مشاهده می کنید این عمق در مدل رفتاري  .بدست آوریمرا نیاز را از بقیه نقاط استخراج شده از نرم افزار جدا کرده و عمق مورد نیاز 

  .بیشتر استاز عمق بدست آمده در مدل رفتاري خاك سخت شونده کولمب -موهر
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  کولمب- تنش ها در زیر پی مربوط به مدل رفتاري موهر: 5شکل

  
  تنش ها در زیر پی مربوط به مدل رفتاري خاك سخت شونده: 6شکل

  

  تنش وارد شده به پی 0.2تنش معادل  ابحب عمق-3جدول

  )m(عمق  مدل رفتاري خاك

  3  کولمب- موهر

  2.5  خاك سخت شونده

  

  

  نتیجه گیري  .8

  

  : بر این  اساس نتایج زیر بدست آمد.مقایسه گردید و نتایج حاصل از نرم افزاریق حاضر با تئوري هاي موجود در مهندسی پیقنتایج حاصل از تح

.کلومب می باشد- مدل رفتاري خاك سخت شونده بیشتر از مقادیر نشست حاصل از مدل رفتاري موهرنشست در مقادیر -1
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کولمب کمتر از مقادیر تنش -مشخص است که مقادیر تنش ماکزیمم در زیر پی در خاکی با مدل رفتاري موهر 6و  5با دقت در اشکال -2

.دماکزیمم در زیر پی در خاك با مدل رفتاري خاك سخت شونده دار

که در کتب ژئوتکنیکی بیان شده است همخوانی  Bبرابر 1.5تنش موجود بر روي پی، تقریبا با عمقی به مقدار  0.2عمق حباب تنش معادل -3

.دارد

.مدل رفتاري با تقریب مناسبی یکسانی می باشدتعیین ظرفیت باربري براي پی ها در هر دو نتایج -4

دو مدل رفتاري براي تعیین ظرفیت باربري و تعیین مقدار نشست در پی ها با تقریب مناسبی نتایج  با دقت در نتایج بیان شده استفاده از هر-5

مگر در شرایطی که اختالف بسیار کوچک در نتایج . یکسان را می دهد و احتیاجی به استفاده از مدل رفتاري خاك سخت شونده نیست

.داراي اهمیت باشد
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