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 خالصه

های مناسب جهت احداث فونداسيون در مناطق با خطر ها به عنوان یکی از روششمع

های شوند. در این مقاله با استفاده از نرم افزارزلزله خيزی باال استفاده می

Seismosignal  وAnsys های ها در حالتمقادیر نيرو و ممان خمشی موثر جداره شمع

استاتيکی و دیناميکی مورد مطالعه قرار گرفته است. عوامل متعددی بر رفتار 

ها تأثير گذار هستند که در این پژوهش تأثير عوامل شامل: قطر ای شمعلرزه

ها به شمع مورب، باال آمدن تراز آب، نسبت فاصله بين شمع، زاویه تمایل شمع

( مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه نتایج تحليل شده نشان S/Dها )قطر شمع

های شمع منفرد در مدل وهای شمع منفرد قائم با افزایش قطر شمع دهد در مدلمی

های استاتيکی و دیناميکی مورب نيز با افزایش زاویه انحراف شمع در حالت

-یابد. نتایج مدلسازی نشان میجداره کاهش میمقادیر نيرو و ممان خمشی موثر 

 (.S.D.S)در مقایسه با خاک اشباع  (.D.S)دهند که اجرای گروه شمع در خاک خشک 

ها به قطر های با نسبت فاصله بين شمعها در گروه شمعباشد. بررسیمناسبتر می

بر با ( براS/Dدهد که گروه شمع با )نشان می 5و  4، 0( معادل با S/Dها )شمع

 باشد.مناسبتر ميهای استاتيکی و دیناميکی در حالت 0

    
 Ansysشمع، نیرو، ممان خمشی، زلزله، نرم افزار : یکلمات کلید

 

 

 . مقدمه1

 

عميق  يمطالعات متعددي در خصوص تعيين نيرو و ممان خمشی موثر جداره شالوده ها

و  Sen[، 1و همکار] Kayniaهاي ناشي از زلزله صورت گرفته است. تحت تأثير نيرو

[ پاسخ دیناميكي شمع را با فرض رفتار خطي خاك 0و همکار ] Dobry[، ۱همكاران ]

[ با فرض عناصر جدا از هم جرم، فنر و 4و همکار ] Elneggarمطالعه نمودند. 

 Finnميراگر رفتار شمع را با در نظر گرفتن رفتار غير خطي خاك بررسي نمودند. 

هاي روانگرا و غير روانگرا را براي زلزله هاي عملي خاكنه[ نمو5و همکار ]

Niigata (1۳94 شبيه سازي نمودند. این محققين با نصب و اتصال وسایل كرنش سنج )

را در نقاط معيني ترسيم نمودند  m-yو  p-yهاي هاي مختلف شمع، منحنيدقيق در عمق

و در  m-yو  p-yهاي منحني انه ای تدوین شده با استفاده ازیبرنامه راسپس توسط 

ادامه تشکيل معادالت دیفرانسيلي تغيير شکل تير االستيک در نقاط دلخواه و سپس 

مکان شمع، ممان خمشي و فشار جانبي خاک را حل این دستگاه معادالت مقادیر تغيير

های عددی دو بعدی و در [ با انجام روش9و همکار ] Lin. در طول شمع بدست آوردند

شمع و با مدلسازی گروه شمع شناور تحت بار قائم در  -فتن اندرکنش خاکنظر گر

خاک مقادیر فشار خاک و ممان خمشی موثر جداره را مطالعه نمودند. این محققين 

علت وجود ممان خمشی موثر شمع را وقوع تغيير مکان جانبی خاک تحت بارگذاری 

 قائم دانستند. 
 

 

 ها. مواد و روش2
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های منفرد قائم، مورب و گروه پنج شمعي قائم و مورب تحت شمعدر این مطالعه 

ها با عملكرد اصطكاكي )شناور( اثر بار دیناميكي زلزله مدلسازي شده است. شمع

های شوند. قطر شمعباشند و بصورت درجا در محل بتن ریزي اجرا ميمورد توجه مي

سانتی متر در  03و  سانتی متر 53سانتی متر،  43منفرد قائم، مورب به ترتيب 

سانتی متر  53نظر گرفته شده است همچنين قطر گروه پنج شمعی قائم و مورب 

متر در نظر گرفته شده است. به منظور  5ها مدلسازی شده است. عمق تمامي شمع

درجه  10و  1۱، 9بررسي تأثير تغيير زاویه تمایل در شمع منفرد زوایای انحراف 

ائم و مورب زوایاي یاد شده بطور متقارن مورد و در حالت گروه پنج شمعی ق

مي باشد.  yهاي مورب در جهت محور مطالعه قرار گرفته است، زاویه تمایل شمع

پراگر انتخاب شده است. در جدول  –پالستيک خاک، مدل رفتاري دراکر -رفتار االستو

 ها ارائه شده است.( مشخصات خاك1)
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 . ( فرض شده اند۱طبق جدول )

 

 ها رايلي در خاک βو  αضرايب  -2 جدول

رایلی αضریب  نوع خاک رایلی βضریب    

 خاک الیه باال: ماسه متراکم خشک

353/3  353/3  

 خاک الیه پایين: رس متوسط اشباع

 خاک الیه باال: ماسه متراکم اشباع

39۱/3  395/3  

 خاک الیه پایين: رس متوسط اشباع

 
شود، با فرض این که  با توجه به اینکه شمع درجا بصورت بتن آرمه اجرا مي

'35cf)( مقاومت مشخصه بتنی mpa باشد. مدول االستيسته بتن بر طبق آئين نامهACI 

 [.0باشد ] ( مي1برابر رابطه )
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)(مدول االستيسيته بتن  CE،1در رابطه 
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n وcf   مقاومت مشخصه بتن)(
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n باشد. می

-برداري است. مشخصات شمع در مدلسازي فرض بر این است كه بارگذاري در حالت بهره

( آورده شده است. مدول االستيسيته مصالح بتن آرمه به 0هاي بتن آرمه در جدول )

  روش وزني محاسبه گردیده است.
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 ها و کالهکمشخصات بتن آرمه مورد استفاده براي شمع -3 جدول
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)(چگالی بتن آرمه c،0در جدول 
3m

kg،
rcE  مدول االستيسيته بتن آرمه)(

2m

n و  ضریب

-باشد. در مدلسازي تحقيق حاضر اثر نسبت فاصله به قطر شمعپواسون بتن آرمه می

منظور گردیده است، براي اتصال شمع ها از كالهك بتن  0( معادل S/Dها در گروه )

هاي دیناميكي است. براي انجام تحليل متر استفاده شده 1آرمه به ضخامت 

اي به كف توده خاكي تأثير مي نماید نوع این تحریكات بصورت گذرا تحریكات لرزه

مي باشد. براي اعمال این تحریك  xبوده و با یك درجه آزادي، در راستاي محور 

[. جهت تبدیل طيف شتاب ۳از طيف شتاب نگاشت زلزله طبس استفاده شده است ]

استفاده شده  Seismosignal Ver.3زمان از نرم افزار  –به ركورد تغيير مكان نگاشت 

 است. 

 
 

 

 . مدلسازي مسئله3

 

جهت مطالعه رفتار شمع انتخاب شده است. المان  Ansysنرم افزار اجزاء محدود 

سطحي در نظر گرفته شده براي خاك و شمع،                                  

در حالت دیناميكي بستن مرزها سبب  (.1مي باشد )شكل   Solid 82ايالمان هشت گره

شود مگر اینکه مرزهای مدل را به اندازه بازگشت موج زلزله به درون مدل می

شود کافی از شمع دور شود که این مطلب باعث افزایش قابل مالحظه زمان تحليل می

ميراگر جهت  –هاي فنر به منظور عدم بازگشت موج زلزله بر مدل از المان . [13]

. المان فنر [11]هاي جداره مدل استفاده شده است اعمال مرز جاذب انرژي در گره

ضریب ميراگر مي باشد  vCضریب سختي فنر و  Kميراگر یك المان دو جزیي شامل  –

 برابر با صفر منظور شده است. K(. در مدلسازي ۱)رابطه 

)(چگالی خاک  ،۱در رابطه     
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kg
 ،SV سرعت موج برشی در خاک)

sec
(

m  وA  سطح

 (.1باشد )شكل ميراگر می –های فنر تحت پوشش هر یک از المان

 
 میراگر -اي شمع و خاک ) ب( المان فنر)الف( المان سطحي هشت گره -1 شکل

هاي تماسي جهت منظور نمودن اندركنش در فصل مشترك شمع و خاك از المان    

Target 169  وContact172  استفاده شده است. با استفاده از المانهای تماسی اثر

ضریب اصطكاك بين خاك و شمع در خصوص  uM [.1۱]شود اختالف سختی دو محيط مدل می

و در مورد خاک ماسه متراکم اشباع برابر  00/3خاک ماسه متراکم خشک برابر با 

درنظر گرفته شده است.با هدف جلوگيري و به حداقل رسانيدن اثر تداخل  ۱0/3با 

ها امواج رفت و برگشت زلزله با سعي و خطا، طول و ارتفاع انتخابي براي مدل

متر منظور شده است. با توجه به انتخاب دو الیه براي  ۱3و  50برابر  بترتيب

متر در نظر گرفته شده است. براي  13خاك مجاور شمع، ارتفاع هر الیه معادل 

 .انجام تحليل عددي هر یك از اجزاء سيستم باید به نحو مناسبي شبكه بندي شوند

رگذاري استاتيكي شرایط براي مدلسازي محيط خاك نيمه بي نهایت و در حالت با

جهت بررسي نشست آزاد  yمقيد و در جهت  xهاي جانبي مدل در جهت مرزي در گره

(۱)                          AVC sv 
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( مدل ۱هاي كف مدل به صورت كامل مقيد منظور شده است. در شکل )هستند. گره

 ساخته شده در نرم افزار نشان داده شده است.

 
 عدی ساخته شدهب  مدل دو -2 شکل

ttمعادالت حاکم بر حرکت در لحظه    بعد از اعمال زلزله مطابق رابطه شماره

 [.10( مي باشد ]0)

(0)                          
       ttFUKUCUM tttttt   

 
 

ماتریس ميرایي سراسري شامل ميرایي   Cماتریس قطري جرم، M، 0در رابطه     

ماتریس متقارن سختي که شامل سختي فنرها در نقاط  Kمادي و ميرایي تشعشعي ،

ttبار خارجي در لحظه Fمرزي ميباشد و  وU،U وU  به ترتيب هر یک تغييرمکان

tt، سرعت و شتاب نسبي نودي در لحظه       .مي باشند 

 

 
 

 . بررسي نتايج4

 

معرف خاک غير همگن که خاک الیه باال ماسه متراکم خشک و خاک  .D.Sدر این مقاله 

معرف خاک غير همگن که خاک الیه باال ماسه  .S.D.Sالیه پایين رس متوسط اشباع، 

حداکثر  FFمتراکم اشباع و خاک الیه پایين رس متوسط اشباع می باشند. همچنين

مقدار نيروی موثر جداره شمع  kn،M  حداکثر مقدار ممان خمشی موثر جداره شمع

 mkn. اندیس،r  مربوط به مدل مبنا در حالت استاتيکی، اندیسre  مربوط به مدل

مربوط به شمع  bمربوط به شمع قائم و اندیس  vمبنا در حالت دیناميکی، اندیس 

جهت مقایسه و بررسي دقيق تر درخصوص مقادیر کاهش یا افزایش باشند. مورب می

 03نيرو و ممان خمشی موثر جداره شمع در حالت شمع منفرد قائم، شمع با قطر 

سانتی متر و  23شمع با قطر و در حالت شمع منفرد مورب،  .D.Sسانتی متر در خاک 

گروه پنج شمعي، یكي در حالت انتخاب شده است.  .D.Sدرجه در خاک  9زاویه انحراف 

درجه مدل مبنا مي باشد.  9در حالت گروه شمع با زاویه انحراف  هاي قائماز شمع

 133بدین صورت كه نيرو و ممان خمشی موثر جداره شمع در مدل مبنا به عنوان 

درصد فرض شده و مقادیر درصد كاهش یا افزایش نيرو و ممان خمشی موثر جداره 

 .وه شمع با مقایسه با این مدل محاسبه شده اندهاي گرشمع، در سایر مدل
 

 
 

 موثر جداره نسبت به قطر شمع منفرد قائم و ممان خمشي . نیرو1.4
 

، مورد مقایسه قرار گرفته است .D.Sدر خاک شمع منفرد قائم نيروی موثر جداره 

نيروی موثر جداره مقدار دهد که در حالت استاتيکي  مطالعات انجام شده نشان مي

% حداکثر مقدار نظير در ۳۱% و۳9سانتی متر بترتيب برابر   03و  23به قطر   شمع

  در شمع این مقادیرگردد. در شرایط تأثير زلزله  ميسانتی متر  43شمع با قطر 

% حداکثر مقدار نظير در ۳0% و ۳/۳9سانتی متر بترتيب برابر   03و  23به قطر 

گردد با    ( مالحظه مي0گردد. همانطور که در شکل ) ميمتر سانتی  43شمع با قطر 

 یابد. افزایش قطر شمع، مقدار نيروی موثر جداره شمع کاهش مي
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)الف( بار  قائم  نسبت  به قطر شمع منفرد  بررسي نیروی موثر جداره  شمع -3شکل 

 استاتیکي )ب( بار زلزله

مورد مطالعه قرار گرفته  .D.Sدر خاک  در شمع منفرد قائم ممان خمشی موثر جداره

ممان خمشی مقدار دهد که در حالت استاتيکي  هاي انجام شده نشان مي                بررسي، است

این در شرایط تأثير زلزله  .باشد صفر ميها برابر با  موثر جداره در تمامي شمع

  %9/02% و 0/۳۱سانتی متر بترتيب برابر   03و  23به قطر   در شمع مقادیر

( 0گردد. با توجه به شکل ) ميسانتی متر  43شمع با قطر حداکثر مقدار نظير در 

 یابد. باشد با افزایش قطر شمع، مقدار ممان خمشی موثر جداره کاهش مي مشخص مي

 

 )ب(                          )الف(                              

  منفرد قائم  نسبت  به قطر شمع  بررسي ممان خمشی موثر جداره شمع -4شکل 

 )الف( بار استاتیکي )ب( بار زلزله
 

 

 موثر جداره نسبت به زاويه انحراف شمع منفرد موربو ممان خمشي . نیروی 2.4
 

با زاویه  و سانتی متر 53ها ، قطر تمامی شمع.D.Sها سه شمع در خاک در مدلسازي

شده نتایج  بررسي قرار گرفته است. مقادیر تحليل  درجه مورد 10و  1۱، 9انحراف 

هاي مورب با زاویه  دهد که در حالت استاتيکي نيروی موثر جداره در شمعنشان مي

با زاویه   مقدار نظير در شمع % حداکثر۳9% و ۳0بترتيب برابر  10و  1۱انحراف 

باشد. در صورتي که در شرایط تأثير زلزله این مقادیر معادل  درجه مي 9انحراف 

شمع با زاویه انحراف گردد. نتایج حاصله بيانگر عملکرد مناسبتر  % مي00% و ۳1

گردد با افزایش زاویه  ( مشاهده مي2باشد همانطور که در شکل ) ميدرجه  1۱

گذارد. در مقدار تنش تماسی اصطکاکی موثر جداره رو به کاهش میانحراف شمع، 

 یابد. نتيجه مقدار نيروی موثر جداره شمع  مورب کاهش مي

 

 )ب(                          )الف(                             

  بررسي نیروی موثر جداره نسبت به زاويه انحراف شمع منفرد مورب -5شکل 

 استاتیکي )ب( بار زلزله )الف( بار

 درجه مورد 10و  1۱، 9با زاویه انحراف  و .D.Sها سه شمع در خاک در مدلسازي
شده نتایج نشان مي دهد که در حالت  مطالعه قرار گرفته است. مقادیر تحليل 

 10و  1۱هاي مورب با زاویه انحراف  استاتيکي ممان خمشی موثر جداره در شمع

درجه  9با زاویه انحراف   حداکثر مقدار نظير در شمع %۳0% و ۳9بترتيب برابر 

% 0/۳3% و 0/۳0باشد. در صورتي که در شرایط تأثير زلزله این مقادیر معادل  مي

 باشد ميدرجه  1۱شمع با زاویه گردد.  نتایج حاصله بيانگر عملکرد مناسبتر  مي
انحراف شمع مورب، تنش گردد با افزایش زاویه  ( مشاهده مي9همانطور که در شکل )

گذارد. در نتيجه ممان خمشی موثر جداره تماسی فشاری موثر جداره رو به کاهش مي

 یابد.شمع مورب کاهش می

 

 )ب(                       )الف(                        
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 مورب  شمع منفردزاويه انحراف  ممان خمشی موثر جداره نسبت بهبررسي  -6شکل 

 بار زلزلهبار استاتیکي)ب()الف(

 موثر جداره شمع های مورب نسبت به باال آمدن تراز آبو ممان خمشي . نیروی 3.4

 

 0معادل   S/Dبا   .S.D.Sو  .D.Sعدد شمع( درخاک  2در مدلسازي شش گروه شمع )شامل 

بررسي قرار گرفته است. مطالعات  درجه مورد 10و  1۱، 9و با زوایاي انحراف 

نيروی موثر  مقدار .D.S دهد که در حالت استاتيکي و در خاک شده نشان ميانجام 

%، 0۱درجه بترتيب برابر 10و  1۱، 9هاي مورب در زوایاي انحراف  جداره شمع

 9با زاویه   .S.D.Sهاي قائم و در خاک % حداکثر مقدار نظير در شمع9/00% و 9/09

هاي مورب در  ی موثر جداره شمعمقدار نيرو .S.D.Sگردد. همچنين در خاک  درجه مي

% حداکثر مقدار 90% و ۳/90%، 03درجه بترتيب برابر  10و  1۱، 9زوایاي انحراف 

با اشباع شدن باشد.  درجه مي 9با زاویه   .S.D.Sهاي قائم و در خاک نظير در شمع

ها در حالت شمع نيروی موثر جدارهوری گروه شمع در خاك مقادیر خاك و غوطه

در شرایط تأثير  یابد. كاهش مي  .D.Sدر مقایسه با خاك  .S.D.Sاستاتيكي در خاك 

%، 0۱0درجه بترتيب برابر  10و  1۱، 9در زاوایاي  این مقادیر .D.Sزلزله در خاک 

 10و  1۱، 9این مقادیر در زاوایاي  .S.D.Sگردد همچنين در خاک  % مي۱22% و۱02

 (.0)شکل باشد % مي1/00و  %0/0۳% ، 03درجه معادل 

 

 )ب(                          )الف(                         

 باال آمدن تراز آب  هاي مورب نسبت به بررسي نیروی موثر جداره شمع -7شکل 

 )الف( بار استاتیکي )ب( بار زلزله

قرار گرفته مورد مقایسه هاي فوق  مدلهاي گروه در  ممان خمشی موثر جداره شمع

مقدار  .D.Sدهد که در حالت استاتيکي و در خاک  هاي انجام شده نشان مي                بررسي، است

درجه بترتيب برابر  10و  1۱، 9ممان خمشی موثر جداره در زوایاي انحراف 

با   .S.D.Sهاي قائم در خاک % حداکثر مقدار نظير در شمع0/110% و %۱/110، 0/1۱0

هاي  مقدار ممان خمشی موثر جداره شمع .S.D.Sگردد همچنين در خاک  ه ميدرج 9زاویه 

% 2/03% و 00%، ۳9درجه بترتيب برابر  10و  1۱، 9مورب در زوایاي انحراف 

باشد.  درجه مي 9با زاویه   .S.D.Sهاي قائم در خاک حداکثر مقدار نظير در شمع

در مقایسه  .S.D.Sمع در خاک وری گروه شمقادیر ممان خمشی موثر جداره بدليل غوطه

در  این مقادیر .D.Sدر شرایط تأثير زلزله در خاک یابد. كاهش مي .D.Sبا خاك 

باشد در  % مي1۱0% و103%، 0/100درجه بترتيب برابر  10و  1۱، 9زوایاي انحراف 

% 0۱% و 02%، 00درجه معادل  10و  1۱، 9این مقادیر در زوایاي انحراف .S.D.S خاک 

 (.0شکل گردد  مي

 

 

 ب()                        الف()                         

 هاي مورب نسبت به باال آمدن تراز آب بررسي ممان خمشی موثر جداره شمع -8شکل 

 بار زلزله )ب()الف( بار استاتیکي

 

 های مورب نسبت به فواصل شمعموثر بر جداره شمع و ممان خمشي . نیرو4.4

 

  2و   0،  0متفاوت معادل  S/Dبا  و .D.Sدر مدلسازي ها سه گروه پنج شمعی در خاک 

شده نتایج   بررسي قرار گرفته است مقادیر تحليل درجه مورد 9در زاویه انحراف 

 S/Dهاي مورب در نشان مي دهد که در حالت استاتيکي نيروی موثر بر جداره شمع
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 0

% حداکثر مقدار نظير در 0/00% و0۱%، ۳/03بترتيب برابر  2و  0 ،0برابر با 

باشد. در صورتي که در شرایط تأثير زلزله این  مي S/D=5هاي قائم در مدل  شمع

گردد. نتایج حاصله بيانگر عملکرد  % مي09% و 0/9۳%، ۳/90مقادیر معادل 

گردد با افزایش  ( مشاهده مي۳باشد. همانطور که در شکل ) مي 0معادل  S/Dمناسبتر 

دليل آن  یابد. به هاي مورب افزایش مي ها نيروی موثر بر جداره شمع بين شمعفاصله 

ها رو  هاي تماسی اصطکاکی موثر بر جداره شمعها تنش که با افزایش فاصله بين شمع

 گذارند. به افزایش مي

 

 )ب(                      )الف(                           

 ها هاي مورب نسبت به تغییر فواصل شمع جداره شمعبررسي نیروی موثر  -9شکل 

 )الف( بار استاتیکي)ب( بار زلزله

 0، 0برابر با  S/Dها در گروه پنج شمعی با مقدار ممان خمشی موثر بر جداره شمع

درجه مورد بررسي قرار گرفته است، مطالعات انجام شده  9در زاویه انحراف  2و 

برابر  S/Dهاي مورب در استاتيکي مقدار ممان خمشی در شمعدهد که در حالت  نشان مي

هاي  % حداکثر مقدار نظير در شمع9/۳0% و1/00، %9/00بترتيب برابر  2و  0، 0با 

بوده در صورتي که در شرایط تأثير زلزله این مقادیر  S/D=5قائم در مدل 

گر عملکرد گردد. نتایج حاصله در اینجا نيز بيان % مي۱/0۳ % و0۱%، 0/00معادل

هاي تماسی فشاری  ها تنش با افزایش فاصله بين شمع .باشد مي 0 معادل S/Dمناسبتر 

گذارند. بنابراین با افزایش فاصله بين  ها رو به افزایش مي موثر بر جداره شمع

 .(13)شكل  یابد هاي گروه افزایش نيز مي ها ممان خمشی موثر بر جداره شمع شمع

 

 )ب(                             )الف(                                 

  ها هاي مورب نسبت به تغییر فواصل شمع بررسي ممان خمشی موثر جداره  شمع -11شکل 

 )الف( بار استاتیکي)ب( بار زلزله

 
 

 . نتیجه گیری 5

 

استاتيکی و های با مطالعه مقادیر نيرو و ممان خمشی موثر جداره در تحليل -1

شود که نتایج در تحليل دیناميکی با نتایج در تحليل دیناميکی، مشخص می

-استاتيکی، رفتار همسانی با یکدیگر دارند. بررسی نتایج تحليل شده، نشان می
 باشد.مياستاتيکی در مقایسه با حالت دیناميکی بيشتر  دهد که نرخ رشد در حالت

علت این مطلب آنست که مقادیر نيرو و ممان خمشی موثر جداره در حالت استاتيکی 

باشد اما در حالت دیناميکی این مقادیر با توجه به مدت زمان تداوم ثابت می

 شوند. زلزله و بزرگی زلزله قرائت می

سانتی متر در  03شمع منفرد قائم با قطر  های استاتيکی و دیناميکیدر حالت -۱ 

به دليل اینکه با شود. سانتی متر انتخاب می 23و  03قایسه با شمع با قطر م

، مقاومت و سختی شمع در مقابل نيروهای استاتيکی و دیناميکی افزایش قطر شمع

 یابد. افزایش یافته، بنابراین نيرو و ممان خمشی موثر جداره کاهش می

سانتی متر، شمع  53طر های استاتيکی و دیناميکی شمع منفرد به قدر حالت -0

و  9درجه در مقایسه با شمع با زاویه انحراف  1۱منفرد مورب با زاویه انحراف 

شود. علت این مطلب آنست که مقدار تغيير مقادیر نيرو و درجه انتخاب می 10

درجه در مقایسه با   1۱درجه به  9ممان خمشی موثر جداره از زاویه انحراف 

درجه قابل توجه بوده و با توجه  10درجه به  1۱راف مقدار تغيير از زاویه انح
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 0

سختی اجرا و افزایش هزینه اجرای شمع درجا بصورت مایل، اجرای شمع مایل با 

 شود. درجه انتخاب می 1۱زاویه انحراف 

گردد. علت این مطلب آنست که با انتخاب می .S.D.Sدر مقایسه با خاك  .D.Sخاك  -0

چسبندگي بين ذرات خاك و همچنين کاهش وزن  ين رفتناشباع شدن خاك، بدليل از ب

 .D.Sمخصوص خاک، مقادیر نيرو و ممان خمشی موثر جداره در حالت استاتيكي در خاك 

بدليل ميرایي موج یابد. در حالت دیناميکی  كاهش مي  .S.D.Sدر مقایسه با خاك 

نيرو و ممان  مقدار .S.D.Sزلزله در اثر وجود ذرات آب در خلل و فرج ذرات خاك 

 یابد. افزایش مي .S.D.Sدر مقایسه با خاك  .D.S در خاكخمشی موثر جداره 

، 0معادل  S/Dهاي پنج شمعي قائم و مورب با نسبت  مطالعات انجام شده در گروه -5

درجه در نظر گرفته شده است  9هاي مورب  و زاویه انحراف شمع .D.Sدر خاك  5و  4

با  باشد. علت این مطلب آنست که مناسبتر مي 0عادل م S/Dعملکرد دهد كه  نشان مي

یابد  ها تنش تماسي اصطكاكي موثر جداره افزایش مي افزایش فاصله بين شمع

. همچنين با ها نيز افزایش مي یابد نيروي موثر جداره شمع درنتيجه ميزان

ها بدليل افزایش تنش تماسي فشاري موثر جداره، نيروي  افزایش فاصله بين شمع

یابد و درنتيجه گشتاور خمشي موثر جداره  برشي موثر جداره نيز افزایش مي

 یابد. افزایش مي
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