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 خالصه

مدل های مختلفي ارائه شده است كه معموال از مدل  ده ها اعم از صلب یا انعطاف پذیربه منظور بررسي رفتار خاک تحت اثر بارهای وارده از شالو

عکس العمل بستر تنها پارامتر ورودی مدل وینکلر مي باشد و از آنجایي كه رفتار فيزیکي و ضریب  .وینکلر به دليل سادگي استفاده بيشتری مي شود

با  .مفهوم این ضریب و عوامل مؤثر بر آن صورت گيردمشخصات مکانيکي خاک بستر توسط این پارامتر مدل سازی مي شود، باید توجه خاصي به 

  لزوما برای خاک تعيين دو نوع ضریب عکس العمل بستر  لذا ،دهد توجه به اینکه خاک تحت بارگذاری قائم و افقي رفتار متفاوتي از خود نشان مي

بين  در واقع  رابطه اییب عکس العمل افقي بستر ضریب عکس العمل عمودی بستر و ضریب عکس العمل افقي بستر. ضر مي گرددكه عبارتند از

این ضریب در تحليل و طراحي شمع هایي كه تحت اثر بار افقي و یا ممان خمشي  وارد بر خاک در صفحه ای قائم و تغيير مکان افقي مي باشد. تنش

مانند اثر قطر شمع،  (های دانه ای و عوامل مؤثر بر آن در این تحقيق در ارتباط با ضریب عکس العمل افقي بستر در خاک .كاربرد دارد، قرار دارند

جهت بررسي و تعيين  .بحث شده و دقت روابط تخميني كنوني در تعيين این ضریب مورد بررسي قرار گرفته است ) عمق خاک و ميزان بار وارده

 ایش صفحه بارگذاری مقایسه شده اند. از نتایج این تحقيقتغيير مکان افقي خاک از مدل سازی عددی استفاده شده و نتایج با اطالعات موجود از آزم

 .انتخاب و ارائه بهترین رابطه برای تخمين ضریب عکس العمل افقي بستر در پروژه های مختلف مهندسي ژئوتکنيک است 

 

 کلمات کليدی: ضریب عکس العمل افقی بستر، آزمایش بارگذاری صفحه          

 
 

  مقدمه .1

 
بستر، یکي از روش های تحليل شمع های تحت بار جانبي مي باشد. در این روش از مدل تير بر بستر االستيک كه توسط  روش عکس العمل

را  ه در این حالت خاک اطراف شمع است(ك)[، استفاده مي شود. طبق مدل وینکلر، یک محيط االستيک 1پيشنهاد شده است ] 1867در سال   1وینکلر

واقع است.  ی االستيکشمع بر روی بستر فرض مي شود كه فنر االستيک نزدیک به هم جایگزین نمود. در این حالت به وسيله یک سریمي توان 

 بنابراین مي توان نوشت :

0
4

4

 dyk
dz

yd
IE hPP                                                                                                                (1) 

  PIو PEعمق،  zدر هر نقطه را نشان مي دهد،  yو خيز  pضریب عکس العمل افقي خاک كه نسبت بين فشار  hkتغيير شکل جانبي شمع،  yرابطه در این 
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1Winkler 

 

              عکس العمل د. با توجه به اینکه ضریبتعيين شو  hkمقدار به ترتيب مدول االستيسيته و ممان اینرسي مقطع شمع مي باشد. برای حل معادله فوق بایستي 

مشخصات ذاتي خاک نيست و مقدار مناسبي برای این ضریب تعيين گردد. این ضریب جز افقي بستر مهمترین پارامتر ورودی این مدل مي باشد، بایستي 

       از روش های زیر استفاده  hkمقدار آن عالوه بر مشخصات خاک به مشخصات شمع و شرایط بارگذاری نيز بستگي دارد. به طور كلي برای تعيين 

 :[۲] مي شود

 آزمایش های بارگذاری جانبي بر روی شمع با مقياس واقعي .1

 آزمایش بارگذاری صفحه  .۲

 ارائه شده توسط محققين مختلف با در نظرگرفتن خصوصيات خاکروابط تجربي  .3

انجام شده  1۹74در سال  [4] 3و همچنين ریسه و كاكس 1۹58[ در سال 3] ۲یسهمتالک و رآزمایش بارگذاری جانبي برروی شمع توسط محققاني نظير 

است كه خيز یا چرخش شمع در سطح زمين  روش متداول تر این. پرهزینه استبتاً است. اما این روش نياز به زمان زیاد و دقت كافي دارد و نس

در طول شمع آن را با استفاده از محاسبات برگشتي به دست  hkها و با فرض یک توزیع مناسب برای گيری شود و سپس با استفاده از آناندازه

 [.۲بياورند]

مورد بحث قرار گرفته است. وی با استفاده از نتایج آزمایش  1۹55[ در سال 5] 4استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ابتدا توسط ترزاقي               

زیر  بارگذاری صفحه بيان كرد كه در خاک های رسي ضریب عکس العمل افقي و قائم یکسان بوده و مستقل از عمق مي باشد. وی رابطه محافظه كارانه

 پيشنهاد كرد: hkرا برای 

1
5.1

1
sh k

d
k                                                                                                                                                (2) 

 این در نيز دیگری افراد او از بعد. عرض و یا قطر شمع مي باشد d سانتي متر و 30ضریب مربوط به صفحه ای مربعي و افقي به عرض  1skكه در آن 

 .زد زمينه این در آزمایشاتي به دست 1۹64 سال در كه باشدي م[ 6-7] 5برومز آنها جمله كردند، از فعاليت زمينه

 كه شدند آن بر خاكها محققين عمومي خصوصيات داشتن دست در با روش این در در دسترس مي باشد. نيز تجربي يروابط ، hkبرای تعيين            

 این در شده انجام كارهای جمله از .اند داده ارائه بسياری محققين روابط زمينه این در د.آورن بدست بستر العمل عکس ضریب و آنها بين را روابطي

ماسه ای  برای خاک های  كرد. اشاره ای ماسه های خاک روی  بر 1۹55 سال در [5]ترزاقي  و 1۹64سال  در [6-7] برومز  كارهای به توان مي زمينه

 ترزاقي رابطه زیر را بيان كرد:











d

z
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 ثابت عکس العمل افقي بستر مي باشد و برابر است با:  3ton/ft( hn(بيانگر قطر شمع و d بيانگر عمق، z ( ،3در رابطه )

35.1

A
nh                                                                                                                                                          (4)           

 پيشنهاد كرده است: hkبرومز رابطه زیر را برای  ،نسبت به عمق hkبرای خاک های رسي با فرض ثابت بودن                

d
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kh

5067.1                                                                                                                                                   (5) 

 مدول االستيسيته سکانتي مربوط به نصف تنش نهایي در یک آزمایش زهکشي نشده است. 50Eدر این رابطه 
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   سازی عددیمدل .           معرفی نرم افزار و صحت  سنجی2

 

استفاده شده است. این نرم افزار یک برنامه اجزا محدود برای  Plaxis 3D Foundationبرای انجام تحليل های عددی در این مقاله از نرم افزار 

. در این مرحله برای آنکه نسبت به نتایج تحليل عددی اعتماد بيشتری داشته باشيم، مهندسي ژئوتکنيک مي باشدتحليل سه بعدی تغييرشکل و پایداری در 

های درجا در ماسه سيمانته شده بحث أیيد شود. مثال صحت سنجي در مورد اثر بار جانبي در پاسخ خيز شمعسازی تالزم است كه صحت عمليات مدل

[ 8]  7و مدل سازی عددی توسط طاها و همکارانش با آزمایش های صحرایي روی شمع منفرد تحت بار جانبي 1۹۹8ل در سا 6مي كند كه توسط اسمعيل

متر بوده اند. پروفيل خاک شامل یک الیه ماسه سيلتي سيمانته شده با  5یا  3متر و طول  3/0انجام شده است. همه شمع ها دارای قطر   ۲00۹در سال 

ر مي باشد و زیر آن تا انتهای گمانه ماسه سيلتي با تراكم متوسط تا خيلي متراكم با كلوخه های سيمانته شده وجود دارد. آب مت 3تراكم متوسط تا عمق 

ابعاد فضای مدل مطابق شکل  نشان داده شده است. 1زیرزميني در عمق گمانه برخورد نداشته است. ویژگي های ژئوتکنيکي الیه های خاک در جدول 

 مدل االستيک خطي در نظر گرفته شد. ، شمع رفتار كولمب و برای -رهبرای بررسي رفتار خاک از مدل مو ه شد.در نظر گرفت 1
 

 [8] مشخصات الیه های خاک و شمع  -۱جدول 

ماسه سيلتي با تراكم متوسط تا  شمع واحدها

خيلي متراكم با كلوخه های 

 سيمانته شده

الیه ماسه سيلتي سيمانته شده با 

 متوسطتراكم 

 پارامترها

3kN/m 25 19 18 unsatγ 
3kN/m - 19 18 satγ 
2kN/m 2E+09 1.300E+04 1.3E+04 E 

 0.15 0.3 0.3 ν 
2kN/m - 1 20 ʹc 

 - 45 35 ʹφ 

 

 

 
 ابعاد فضای مدل -۱شکل 

 

Ismael6 

.Taha et al7 
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مدل سازی های عددی در این مورد در محدوده وسيعي از نشان داده شده است.  ۲مقایسه بين نتایج حاصل از تحليل های عددی در شکل 

 متر به طور معقولي درست بوده است و این مسئله بيانگر كارایي مناسب مدل سازی عددی است. 5و  3تغييرشکل ها برای شمع های به طول 

 

 
 متر 3و طول  3/0( شمع های به قطر bمتر و  5و طول  3/0( شمع های به قطر a  -۲شکل 

 

 

 تعیین ضریب عکس العمل افقی خاک          03
  

همانطور كه اشاره شد یکي از روش های تعيين ضریب عکس العمل افقي خاک آزمایش بارگذاری صفحه مي باشد. مشکل اصلي این روش، تعميم 

آزمایش بارگذاری صفحه با ضریب نتایج حاصل از یک صفحه به یک شمع واقعي است. برای مقایسه ضریب عکس العمل افقي به دست آمده از 

وی دو [ استفاده شده است. ۹] عکس العمل به دست آمده از تحليل عددی شمع های تحت بار جانبي از نتایج آزمایشات انجام شده توسط مشکوه

ای در غرب تهران با صفحه ای آزمایش بارگذاری صفحه به صورت افقي) به طوریکه راستاهای اعمال بار عمود برهم قرار گيرند( بر روی خاک منطقه 

انجام داد. با بررسي های انجام شده در خاک منطقه مشخص شد كه خاک منطقه طبيعتي دانه ای و سيمانته متری  3 داً سانتيمتر و در عمق حدو 30به قطر 

 آورده شده است. ۲در جدول  انتخاب و واز نتایج آزمایشات آزمایشگاهي توسط امورد نياز جهت انجام مدل سازی عددی  شده دارد. پارامترهای خاک

 

 مشخصات خاک به دست آمده از آزمایشات آزمایشگاهی انجام شده توسط مشکوه -۲جدول 

 پارامترها مقادیر

)3kN/m(18.1 γ 
)2kN/m(26.5 c 

˚35.2 φ 
)2kN/m(87932 E 

˚5.2 ψ 
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( به  yوجهت  xنشست را در هر دو جهت عمود بر هم ) جهت -مشکوه برای به دست آوردن ضریب عکس العمل افقي منحني های تنش              

 تعيين نمود. hkدست آورد و با ترسيم مماس ابتدا و انتها بر نمودار مقادیر زیر را برای 

 3(kg/cm16=hk(  : yجهت                                kg/cm17.7=hk)x : )3جهت 

 

            

 مدل سازی .4
 

اثر قطر شمع، عمق خاک و ميزان بار وارده، در این مرحله به منظور تعيين ضریب عکس العمل افقي خاک با استفاده از نتایج تحليل عددی و بررسي 

كولمب استفاده شد. كليه شمع ها از نوع  -قرار گرفت. برای بررسي رفتار خاک از مدل مورمتر و قطرهای مختلف مورد بررسي  1۲شمع هایي به طول 

استفاده  15/0مگاپاسکال و  ۲5000به ترتيب برابر با  νو  Eنظر گرفته شد و برای بررسي رفتار آن از مدل االستيک خطي با پارامترهای  درجای بتني در

 نظر گرفته شده است.در  1شکل شد. ابعاد فضای مدل نيز مطابق 

  پس از انجام مراحل مدل سازی و اتمام محاسبات انجام یافته توسط نرم افزار، مي توان با استفاده از نتایج خروجي تحليل اجزا محدود،                 

با  ، برای یک شمعP ،عکس العمل خاک و جابجایي متناظر و در نتيجه ضریب عکس العمل خاک را محاسبه نمود. مقاومت خاک در واحد طول

[. این مسئله را مي توان به صورت زیر بيان 10عمق به دست مي آید ] -عمق و یا نمودار لنگرخمشي -استفاده از عمل مشتق گيری از نمودار نيروی برشي

 كرد:

dz

dV
P   یا       

2

2

dz

Md
P                                           (6) 

 مي باشد. z در عمق لنگر خمشي  Mو  zنيروی برشي در عمق z ، Vفشار خالص خاک در واحد طول شمع در عمق P  كه 

 5و  4و  3جابجایي جانبي برای هر شمع( در برابر قطر شمع در شکل های  -نمودارهای ضریب عکس العمل بستر )شيب اوليه نمودار مقاومت خاک    

       نشان داده شده است.

  

 
 نمودار ضریب عکس العمل بستر در مقابل قطر شمع در عمق ا متری از سطح زمين -3 شکل
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 متری از سطح زمين ۲نمودار ضریب عکس العمل بستر در مقابل قطر شمع در عمق  -4شکل 

 

 
 متری از سطح زمين 3نمودار ضریب عکس العمل بستر در مقابل قطر شمع در عمق  -5شکل 
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متر مورد بررسي قرار گرفت. بار به صورت  1۲متر و طول  ۲/1شمعي با قطر  بر ضریب عکس العمل بستر، ميزان بار وارده به منظور بررسي تأثير

 نشان داده شده است. 6در شکل  نيز منحني این تغييراتآورده شده است.  3مرحله ای اضافه شده است. نتایج این تحليل در جدول 
 

 متر  ۱۲متر و طول  ۲/۱شمعی به قطر  نتایج تحليل های عددی روی -3جدول 

ميزان بار  متری 1عمق  متری 3عمق 

ضریب عکس العمل  (kN)وارده

 p/yhk=سکانتي، 

جابجایي جانبي، 

y ،(m) 

، عکس العمل خاک

p، )2KN/m( 

العمل  ضریب عکس

 p/yhk=سکانتي، 

   ،جابجایي جانبي
y، (m) 

، عکس العمل خاک

p، )2KN/m( 

46863.64 3-10×0.044 2.062 97432.20 3-10×0.118 11.497 30 
63164.63 3-10×0.164 10.359 83810.15 3-10×0.453 37.966 100 
63205.15 3-10×1.087 68.704 59780.47 3-10×2.847 170.195 500 
54824.58 3-10×2.742 150.329 47773.69 3-10×6.871 328.253 1000 
43917.56 3-10×8.333 365.965 31378.25 3-10×19.4 608.738 2000 
31226.45 3-10×29.19 911.5 16708.51 3-10×61.336 1024.833 4000 

 

 
 متر ۲/۱متر و قطر ۱۲جابجایی جانبی برای شمعی به طول  –نمودار مقاومت خاک  -6شکل 

 

 

 .           نتیجه گیری5
 

 مي توان به نتایج زیر دست یافت:با توجه به مدل سازی های انجام شده و نمودارهای ارائه شده در بخش قبل 

  متری مشاهده مي شود كه در قطر  3با مقایسه ضریب عکس العمل به دست آمده از تحليل شمع های تحت بارجانبي در عمق

 آمده از آزمایش بارگذاری صفحه است.متر این ضریب برابر با مقدار به دست  6/0اندكي كمتر از 

  وریکه در قطرهای كمتر ميزان تغييرات بيشتر و با افزایش قطر قطر شمع تغيير مي كند طافزایش مقدار ضریب عکس العمل بستر با

 نرخ تغييرات این ضریب كمتر است.



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 13۹۲آبان ماه  1مهر و  30
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 متری با افزایش بار این ضریب كاهش 1مق مقدار ضریب عکس العمل سکانتي با افزایش بار وارده بر سر شمع تغيير مي كند، در ع

كيلو  4000متری این ضریب ابتدا افزایش و سپس كاهش مي یابد. در هر دو عمق كمترین مقدار مربوط به بار  3مي یابد و در عمق 

 نيوتن است.
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