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  خالصه

در این مقاله به ارائه روشی ساده . در طول پنجاه سال گذشته چندین فرضیه ظرفیت باربري براي تخمین ظرفیت باربري نهایی پی هاي سطحی ارائه شده است

براي تحقق این امر با استفاده از روش تحلیلی و با فرض یک دیوار حائل مجازي . اهد شدبراي تعیین ظرفیت باربري استاتیکی پی هاي نواري کج پرداخته خو

 با استفاده ازو گرفته شده است در نظر  )سمت راست پی(وگوه ي مقاوم ) زیر پی(که از لبه پی عبور می کند، گوه هاي گسیختگی را به صورت گوه فعال 

  .خواهد شدروش تعادل حدي ظرفیت باربري پی و همچنین ضرایب ظرفیت باربري در حالت استاتیکی محاسبه 

  ظرفیت باربري، تعادل حدي، پی نواري: کلمات کلیدي

  

  مقدمه. 1

اربري پی کج روش هانسن و از بین نظریه هاي متعدد ارائه شده براي تعیین ظرفیت ب. چندین روش براي تعیین ظرفیت باربري پی کج ارائه شده است

. را در حالت کلی پیشنهاد کرد Nγمعادالت ظرفیت باربري و ضریب ) 1975(و وسیک ) 1970(هانسن. وسیک مورد استفاده ي وسیع قرار گرفته است

براي حالتهایی است که شالوده نسبت به افق کج  biبسط معادالت شامل ضرایب پی . است) 1951(مایرهوفاین معادله در واقع بسط بیشتر کار اولیه 

  [1,3]. براي در نظر گرفتن احتمال شیب زمین زیر پی است giشده و ضرایب زمین 

نسبت به افق در این مقاله با استفاده از نظریه دیوار حائل مجازي رابطه اي براي تعیین ظرفیت باربري و ضرایب ظرفیت باربري براي پی شالوده اي که 

این دیوار، از طرف بخش چپ، تحت رانش . براي تحقق اي امر یک دیوار حائل صلب مجازي در زیر پی فرض می شود. است، ارائه شده استکج 

با مساوي قرار دادن نیروهاي وارد بر دیوار می توان رابطه اي ساده . جانبی محرك و از طرف بخش راست، تحت رانش جانبی مقاوم قرار گرفته است

  .ارائه شده است 1مکانیزم گسیختگی خاك زیر پی در شکل . ین ظرفیت باربري پی کج در خاك دانه اي بدست آوردبراي تعی
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براي ظرفیت باربري پی مستقر بر خاك دانه اي در حالت استاتیکی و ) 1993(نظریه ي دیوار حائل مجازي براي اولین بار توسط ریچاردز و همکاران 

در حات استاتیکی گسترش این روش را براي ظرفیت باربري پی روي خاك دوالیه دانه اي ) 2008(قضاوي و اقبالی . [4]لرزه اي توسعه داده شد

رابطه اي ساده براي تعیین ظرفیت باربري پی نواري اصطکاکی  _چسبنده با مصالح خاك همگن در نظر گرفتن با ) 2012(قضاوي و سلمانی.  [5]دادند

  .[6]محاسبه کردند

  

  مستقر بر خاك دانه اي تحلیل براي تعیین ظرفیت باربري پی کج روش. 2

در خاك دانه اي ) کجی پی(در این بخش با فرض شیب دار بودن کف پی یک روش ساده براي تعیین ظرفیت باربري پی هاي سطحی با شیب کف پی 

پی کج است براي استفاده از تعادل حدي ظرفیت باربري  براي تحقق آن از یک روش تعادل حدي استفاده خواهد شد که خاك زیر. ارائه خواهد شد

د که در به دو مولفه افقی و قائم تبدیل شده است و با فرض یک دیوار حائل مجازي نیروهاي فعال و مقاوم در طرفین دیوار مساوي قرار داده خوهد ش

  :پارامترهاي مفروض در این شکل. نشان داده شده است بنابراین ظرفیت باربري و همچنین ضرایب ظرفیت باربري بدست خواهد آمد 1شکل 

α=  کف پیزاویه شیب  

ηa =زاویه سطح لغزش در ناحیه فعال  ،ηp =زاویه سطح لغزش در ناحیه فعال ،d =بین ناحیه فعال و مقاوم ،زاویه اصطکاك در طول سطح ،γ:  وزن

  عمق مدفون پی= Dزاویه اصطکاك داخلی خاك، = φ، سربار :q، مخصوص خاك

  

  مکانیزم شکست فرض شده در این روش براي پی با شیب کف در خاك دانه اي  -1شکل   

  

  :طول گوه ي گسیختگی است که می توان آن را از رابطه ي زیر بدست آورد h، 1در شکل 

ℎ = ���������� 																																																																																																																																																																(1)

ha را می توان از رابطه ي زیر محاسبه کرد:  
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�� = � + �����
− tan(� + �) + �1

�2
�																																																																																																																									(	2)

�1 = �tan(� + �) [tan(� + �) + cot�][1 + tanδcotϕ	

�2 = 1 + [����(tan(� + �) + cot(�)]  

  :تبدیل می شود که بارها را می توان از روابط زیر محاسبه کرد yو در راستاي xرا به دو بخش در راستاي qultمشاهده می کنید  1همانطور که در شکل 

�� = ��������																																																																																																																																																																					(3)

�� = ���� 	����																																																																																																																																																																				(4)

  :از رابطه زیر قابل تعیین استفشارهاي فعال و مقاوم با استفاده از تئوري فشار جانبی خاك کولمب با استفاده 

�� = ��(�ℎ + ����)																																																																																																																																																										(	5)

�� = ��(�ℎ + �)																																																																																																																																																													(6)		

  

  :در رابطه فوق

kp =ضریب فشار مقاوم که از رابطه ي  بدست می آید .  

ka= ضریب فشار فعال که از رابطه ي زیر بدست می آید.

�� =
����

�

����(1 + �
���(���) ���(���)

��������
)�
																																																																																																															(7)

�� =
�����

���� �1 −�
���(���)����

����
�

� 																																																																																																																										(	8)

  :نیروي فعال و مقاوم را می توان از رابطه زیر بدست آورد

�� = ��(�ℎ + 0.5�ℎ�)															(9)

�� =
1

2
���ℎ

� + ��
��������

cos	�
ℎ								(10)

  :نیرو هاي افقی فعال و مقاوم را می توان از روابط زیر بدست آورد

��� = ������ + ���������																																																																																																																																									(11)

��� = ������																																																																																																																																																																		(12)

  :می توان ظرفیت باربري را بصورت زیر بدست آورد) 12(و ) 11(با مساوي قرار دادن رابطه هاي

���� =
1

2
�ℎ�����

(�� − ��)

ℎ������ + �����
+ �ℎ����

��
ℎ������ + �����

(13)
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  :ضرایب ظرفیت باربري را می توان بصورت زیر نوشت) 13(با توجه به رابطه 

�� =
���������������

��������������� + ����
																																																																																																																															(14)

�� =
��� − �������(���������)

�

��������������� + ����
																																																																																																																									(	15)

  بررسی نتایج بدست آمده براي ظرفیت باربري پی کج                                  .3

براي این منظور یک برنامه . در این بخش، نتایج به صورت گراف هایی براي ظرفیت باربري پی سطحی مستقر بر شیب در خاك دانه اي ارائه شده است

در خاك دانه اي را براي مقادیر مختلف ) کجی پی(آماده شده است که ظرفیت باربري پی با شیب کف MATLABکامپیوتري در محیط نرم افزار 

در ادامه نمودار هایی براي نشان دادن . عرض پی، وزن مخصوص خاك، زاویه شیب کف پی و زاویه اصطکاك داخلی خاك می تواند محاسبه کند

یت باربري پی کج و همچنین تاثیر زاویه اصطکاك داخلی خاك بر ظرفیت باربري پی کج ارائه تاثیر شیب زیر پی بر ضرایب ظرفیت باربري پی و ظرف

  .شده است

  

  تغیرات ضرایب ظرفیت باربري با زاویه شیب کف پی  -1نمودار 

(φ=30o, γ=17kN/m3, B=2m,D=1m)
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  با زاویه شیب کف پی qultتغیرات  -2نمودار 

(φ=30o, γ=17kN/m3, B=2m,D=1m)

)15oα=(تغیرات ضرایب ظرفیت باربري با زاویه اصطکاك داخلی خاك براي پی کج   -3نمودار 

  با زاویه اصطکاك داخلی خاك براي پی کج  qultتغیرات -4نمودار 

)(γ=17kN/m3, B=2m,D=1m, α=15o  

  

زاویه اصطکاك خاك ضرایب ظرفیت باربري و بالطبع ظرفیت باربري پی نیز افزایش می  افزایش می توان مشاهده کرد با4تا  1با توجه به نمودارهاي 

می  2با توجه به نمودار . ضرایب ظرفیت باربري و بالطبع ظرفیت باربري پی مستقر بر شیب کاهش خواهد یافت) کجی پی(یابد و با افزایش زاویه شیب 

  .کاهش می یابد% 12/60درجه،  ظرفیت باربري  20به  0ز که با افزایش زاویه شیب کف پی ا مشاهده نمودتوان 

  کج نتایج بدست آمده از روش دیوار حائل مجازي براي پی  اعتبار سنجی.4

از روش دیوار  براي پارامترهاي مقاومتی مختلف خاك مقادیر ضرایب ظرفیت باربري و ظرفیت باربري بدست آمده براي اعتبار سنجی روش ارائه شده،

مقایسه خواهد شد و به صورت نمودار  ارائه  ،)1975(وسیک ،)1970(حائل مجازي با مقادیر بدست آمده با دیگر روش هاي موجود مانند روش هنسن
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تفاده از روابط براي اس. است وسیکمقادیر بدست آمده از این روش نزدیک به روش  مشاهده نمودمی توان  ي ارائه شدهنمودارها توجهبا  ،شده است

  .استفاده شده است) bi(از ضرایب کجی کف پی  وسیکو هانسن

  

  با زاویه اصطکاك خاك براي روش هاي مختلف کجی کف پی   qultتغیرات   -5نمودار   

(α=20o, γ=17kN/m3, B=2m,D=1m)

  

  

  با زاویه اصطکاك خاك براي روش هاي مختلف کجی کف پی qultتغیرات   -6نمودار   

(α=10o, γ=17kN/m3, B=2m,D=1m)

  

  نتیجه گیري. 5

این رابطه براي پی نواري مستقر بر خاك دانه . رابطه اي ساده براي تعیین ظرفیت باربري و ضرایب ظرفیت باربري پی نواري کج ارائه شد مقالهدر این  

در . بر حسب زاویه اصطکاك داخلی خاك، زاویه شیب کف پی با افق، وزن مخصوص خاك، عمق دفون پی و عرض پی است روابطاین . اي است

براي اعتبار سنجی روش دیوار حائل مجازي با توجه به کمبود مطالعات آزمایشگاهی روي ظرفیت باربري پی کج، مقادیر بدست آمده از روش  مقالهاین 
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مقایسه شد و نتایج نشان دهنده ي صحت روش دیوار حائل مجازي براي پی  وسیکو هانسن روش هاي تحلیلی مانند روش  دیوار حائل مجازي با دیگر

  :نتایج زیر حاصل شده استبر اساس روابط ارائه شده و نمودار هاي نشان داده شده در این مقاله . نواري کج می دهد

ه اصطکاك داخلی خاك و زاویه شیب پی نسبت به افق هستند تابعی از زاوی) Nqو  Nγ(ضرایب ظرفیت باربري پی کج -1

.با افزایش زاویه شیب پی بدلیل ناپایدار شدن پی ضرایب ظرفیت باربري و ظرفیت باربري پی کج کاهش می یابد -2

.ایش می یابندبا افزایش زاویه اصطکاك داخلی خاك ضرایب ظرفیت باربري و بالطبع ظرفیت باربري پی کج روي خاك دانه اي نیز افز-3
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