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  :چکیده

الیه خاك با مرز افقی با استفاده از نرم افزار  2تایی در 4قائممدل سازي سه بعدي گروه شمع  هدر این تحقیق ب

 -محیط خاك به صورت االستوپالستیک با مدل رفتاري دراگر. پرداخته شده است  آباکوسالمان محدود 

 ،چگالی وچسبندگی  ،زاویه اصطکاك  ،مدول االستیسیته : پراگر و خواص فیزیکی متغیر خاك الیه اي مانند 

در هر حالت خاك الیه اي دو الیه خاك به صورت خاك نرم بر سخت و . دل شده است ضریب پواسون  م

خاك سخت بر نرم در نظر گرفته شده است تا اثر الیه اي بودن خاك و جنس خاك با هم در نظر گرفته شود 

در بار جانبی دینامیکی . خاك بررسی می گردد  –اثر نوع خاك در هر دو الیه با توجه به اندرکنش شمع 

کالهک گروه شمع وارد می گردد و پدیده انتشار امواج در خاك با روش مرز جاذب انرژي انجام گردیده 

زمان مربوط  –فرض بر آن است که خاك بر روي سنگ بستر قرار گرفته ورکورد زلزله به صورت شتاب . است

متغیر  فیزیکی ر پایان اثر خواصد. ثانیۀ اول به کف مدل خاك الیه اي وارد شده است  5به زلزلۀ السنترو در 

خاکالیه اي با رسم نمودارهاي بیشترین جابجایی جانبی ، نشست و تنش در بدنه شمع و خاك اطراف شمع، 

در  چگالیبا تحلیل هاي انجام شده مشخص شد که با افزایش زاویه اصطکاك داخلی و  .ارزیابی شده است

اطراف آن دستخوش تغییرات قابل الیه اي ر شمع و خاك خاك الیه اي  نشست و تغییر شکل جانبی و تنش د

در خاك الیه  و ضریب پواسون مالحظه اي نمی گردد ولی در مقابل با تغییرات چسبندگی و مدول االستیسیته

اي مقادیر فوق دستخوش تغییرات قابل مالحظه اي می گردد که این موضوع اهمیت این پارامترها در خاك 

  . ندبیان می کالیه اي را 

  ،شمع ، خاك الیه اي ، روش اجزاء محدود–بار جانبی دینامیکی ، اندرکنش خاك :  کلمات کلیدي 
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  :مقدمه -1

یکی از موضوعاتی که می تواند در تحلیل اندرکنش خاك و پی در نظر گرفته شود ، بررسی اندرکنش خاك و شمع به عنوان 

نیروهاي وارد بر شمع ، نیروهاي محوري ، جانبی و لنگر هاي خمشی می باشند و طراح . نوع خاص از انواع رایج پی ها است 

مع بحرانی در گروه شمع تحت نیرو هاي مذکور ایمن بوده و تغییر مکان نیز از باید اطمینان داشته باشد که شمع تک و یا ش

. طراحی شمع تحت بارهاي قائم  و محوري با حل معادالت تعادل در جهت نیرو صورت می گیرد. مقادیر مجاز تجاوز نمی کند 

ر می شود که از پیچیدگی برخوردار در حالیکه در شمع هاي با بار جانبی مسئله به حل معادالت دیفرانسیلی غیر خطی منج

در تحقیق . این مسئله هنگامی که بارگذاري جانبی به صورت دینامیکی و در گروه شمع باشد ، اهمیت بیشتري می یابد. است 

با خواص فیزیکی متفاوت با  اي خاك در خاك الیه –حاضر سعی شده  با مدل سازي نمونه هایی از سیستم گروه شمع 

م افزار آباکوس که داراي المان هاي متنوع و قابلیت هاي محاسباتی باالیی بر پایه روش اجزاء محدود می باشد ، استفاده از نر

از جمله مزایاي استفاده از روش اجزاء .خاك پرداخته شود –به بررسی اثر نوع خاك الیه اي با توجه به اثر اندرکنش شمع 

همچنین با استفاده از این .خاك و اندرکنش آنها با در نظر گرفتن همزمان پارامترها می باشد  –محدود ، قابلیت تحلیل شمع 

یکی از علل موفقیت این روش در تحلیل . روش می توان هر نوع نیمرخ خاك را در حالت سه بعدي مورد مطالعه قرار داد

با استفاده از آن رفتار خاك را با دامنه وسیعی از  مسائل خاکی استفاده از مدلهاي رفتاري مختلف خاك می باشد که می توان

محیط خاك االستوپالستیک بامدل رفتاري . مورد مطالعه قرار داد ......... کرنشها ، اثرات سرعت بارگذاري ، کاهش سختی و 

رم مدل الیه با مرز افقی به صورت خاك نرم بر سخت و خاك سخت بر ن 2خاك به صورت . پراگر فرض شده است –دراگر 

در نهایت اثر تغییر خواص فیزیکی خاك الیه اي ، در ترسیم نمودارهاي بیشترین مقدار جابجایی جانبی ، و . گردیده است 

  . نشست قائم و تنش موجود در بدنه  گروه شمع و خاك الیه اي اطراف گروه شمع ، مورد ارزیابی قرار گرفته است 

  

  :مروري بر مطالعات گذشته -2

خاکدر  - قابلیتاستفادهازالگویمکانیسمچندگانۀ برشیدرجزءاتصالدهندةفنراندرکنششمع )2004(والسیندر) 1998(رولینز

5×3ازطریقتجزیهوتحلیلدوبعدیآزمونهایبارگذاریجانبیبامقیاسکاملگروهشمعراخاک - تأثیرگذاریجداسازیشمع 

وتحلیآلزمونگروهشمعبامقیاسکلیازشبکۀ اجزاء درتجزیه. دادند کهدرفرودگاهسالتلیکسیتیآمریکااجراشد، موردبررسیقرار 

) درباالیسطحزمینm) 495/0ازبارجانبیبصورتایستادررأسشمعاستفادهشدهاست. محدود،برایانجاممحاسباتاستفادهشدهاست 

مدل با استفاده از المان هاي مکعبی و به صورت سه بعدي  و با استفاده از فنر و میراگر به  2008رجیب و ماهشوري در سال .

اما تا کنون تحقیق مناسبی از روش اجزاء محدود در گروه شمع تحت بار جانبی . سازي گروه شمع و خاك اطراف آن پرداختند

، دوبري و گازاتاس ) 1985(، سن و همکاران) 1982(کی نیا و کازل .دینامیکی در خاك هاي الیه اي گزارش نشده است

با استفاده ) 1988-1986(نوگامی و کوناگی . ار دینامیکی گروه شمع انجام دادندو دیگران تحقیق هایی را بر روي رفت) 1988(

تحلیل تاریخچه زمانی ) 1992(نوگامی و همکاران . از مدل وینکلر به بررسی رفتار شمع به صورت تاریخچه زمانی پرداختند 

روش شبه سه بعدي را ) 1997(وو و فین . گروه شمع را با استفاده از سیستم هاي مجزاي جرم ، فنر و میراگر انجام دادند 

با مطالعه دینامیکی شمع منفرد تحت بار قائم در خاك ) 1982(و همکارانش دوبري.براي تحلیل دینامیکی خاك انجام دادند

  . همگن ، ضرایب میرایی و سختی را به صورت تابعی از مدول الستیسیته خاك و شمع اصالح کردند 
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  شرح مسئله -3

  ABAQUSمدلسازي گروه شمع در خاك الیه اي با  1-3

  

جهت مدل سازي استفاده شده  6-10- 1نسخه  ABAQUSدر این تحقیق ، با توجه به امکانات روز افزون نرم افزار پیشرفته 

جهت مدل سازي .. الیه با مرز افقی است 2باشد که شامل  می 10*15*15در این مدل سازي محیط خاکی به ابعاد .است

  . استفاده شده است Homogeneousاز نوع  SOILDنمونه خاکی از المان کلی این 

بر اساس این المان می . یک المان شش وجهی و هشت گرهی است  که در هر گره سه درجۀ آزادي وجود دارد  solidالمان

توان رفتار االستوپالستیک را از طریق مشخصه هاي دینامیکی خاك همچون چسبندگی و زاویه اصطکاك داخلی خاك ، براي 

در هر بار مدل سازي یک پارامتر از خواص . م نزدیک گرددرفتار غیرخطی تعریف نمود تا رفتار مدل  به رفتار واقعی سیست

فیزیکی خاك به صورت متغیر فرض گردیده است و سایر پارامترها ثابت می باشند از طرفی با توجه به الیه اي بودن خاك ، 

و  20cmرتایی به قط 4جهت مدل کردن گروه شمع . یکبار خاك سخت بر نرم و بار دیگر خاك نرم بر سخت مدل شده است 

المان مورد استفاده در گروه شمع از نوع . متر استفاده شده است  0.5به ضخامت  2.5*2.5متر از یک کالهک به ابعاد  5طول 

و سایر پارامترهاي ) بتن(می باشد که مشخصات و تنظیمات الزم بر اساس جنس شمع  Homogeneousو  solidکلی 

شکل زیر نمایی از مدل سازي گروه شمع و .ن با رفتار خطی تعریف گردیده استدر این مدل سازي ، بت. شمع انجام شده است

  . خاك الیه اي را نمایش می دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  مدلسازي گروه شمع و خاك الیه اي - 1شکل 

  

عموماً سطح تماس بین .خاك می باشد –مدل کردن سطح تماس خاك و شمع یکی از مهمترین قسمت هاي اندرکنش شمع 

شمع و خاك به دو صورت مدل می شود ، یا به صورت کامالً چسبیده و یا به شکل تماس اصطکاکی که امکان لغزش بین 

در این تحقیق از المان هاي تماسی براي مدل سازي سطح تماس . خاك و شمع و همچنین جدا افتادگی بین آنها موجود باشد

  .تماس هاي مکانیکی بین دو جسم به دو طریق ممکن است  ABAQUSدر برنامه  .خاك و شمع استفاده شده است 



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

در این تحقیق دو نوع تماس . تماس سطح با سطح و تماس سطح با گره که داراي دقت بیشتري نسبت به حالت اول می باشد 

از فرموالسیون پنالتی در تماس اصطکاکی . تماس اصطکاکی و تماس عمودي : بین سطوح مشترك در نظر گرفته شده است 

استفاده شده است و تماس عمودي از فرموالسیون پنالتی و تماس سخت با امکان ایجاد جدایی بین دو سطح  0.4با ضریب 

  .استفاده شده است

  

  :مرز جاذب انرژي 2-3

واج ایجاد شده در اثر بار زیرا انرژي ام.در تحلیل دینامیکی  مانند تحلیل استاتیکی نمی توان ازشرایط مرزي ثابت استفاده کرد

به محیط برگشت داده شده و شرایط تنش موجود را متغیر می سازند و از آنجایی که از یک مدل بزرگتر به دلیل زمان زلزله 

به عنوان مرز جاذب انرژي ) ویسکوز(محاسبات و نیاز به پردازشگرهاي قوي نمی توان استفاده کرد ، لذا از المان هاي میراگر 

  براي. شده است  استفاده

  محاسبه مقادیر ضریب میرایی المان هاي میراگر از روابط زیر استفاده شده است 

  

� = ����̇ → �� = ����(2)  

  

 فرمول. میرایی در نظر گرفته شده براي خاك ، میرایی رایلی می باشد که معموالً در مسائل حوزه زمان از آن استفاده می شود 

  .میرایی رایلی در ذیل نوشته شده است 

              (3)C=α[�] + �[�]  

α و	ضرایب میرایی رایلی می باشند � ،.αضریب میرایی وابسته به جرم  و	قابل . ضریب میرایی وابسته به سختی می باشند �

رخ داده ،که سهم میرایی )���ξ(، حداقل ضریب میرایی) ���ω(ذکر است که در نقطه اي مربوط به حداقل فرکانس طبیعی

بعنوان فرکانس دورانی خاك براي   ���ωلذا براي مستقل بودن میرایی از فرکانس ، از. وابسته به جرم و سختی برابرند 

  .محاسبه میرایی استفاده می شود 

  

  

    (4)  

  :صحت و ارزیابی مدل  -4

علت اصلی . به طور کلی در هر نوع آنالیزي نیاز به تعیین دقت و اطمینان از صحت مدل سازي از وظایف اصلی محقق می باشد

نیاز به این اطمینان روش هاي مختلف و گوناگون و ساده سازي هایی است که امکان دارد در انجام آنالیز استفاده شده باشد و 

براي این . انجام آزمایش و یا استفاده از راه حل هاي تئوریک موجود محک زده شود  به این دلیل می بایستی صحت مدل با

منظور در اینجا از آزمایش بارگذاري استاتیکی بر روي تک ریز شمع در مقیاس واقعی جهت احداث مؤسسه مالی و اعتباري 

گمانه توسط  3محل ، اقدام به حفر جهت شناسایی الیه هاي خاك در .قوامین واقع در شهرستان رشت استفاده شده است 

  .متر گردیده است  18دستگاه دورانی تا عمق 
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  :نحوه انجام آزمایش و نتیجه آن  1-4

بعد از اجراي کامل ریز شمع ، عملیات . متر بوده اند  10و  200mmدر این آزمایش قطر و طول ریز شمع به ترتیب برابر 

تغییر مکان جانبی در سر ریز شمع با استفاده از . ریز شمع انجام می پذیرد  بارگذاري جانبی از طریق عملیات جکینگ روي

  . گیج هاي نصب شده اندازه گیري گردیدند

  

  :مدل سازي عددي ریز شمع تحت بار استاتیکی جانبی 2-4

ردیده استفاده گ ABAQUSبراي ساختن مدل عددي آزمایش انجام شده بر روي تک ریز شمع از نرم افزار المان محدود 

20ابعاد محیط خاکی . است  × 20 × براي انجام تحلیل استاتیکی ، یک بار متمرکز جانبی به مقدار . متر می باشد  30

  .تن در سر ریز شمع اعمال شده است  3.34

  
  مدلسازي تک ریز شمع وخاك با آباکوس - 2شکل 

  

بر گیرنده رفتار غیر خطی خاك است ، در نظر  کولمب به صورت االستوپالستیک که در-مدل رفتاري خاك بر پایه مدل موهر

  .ریز شمع به صورت المان هاي سه بعدي االستیک که داراي چسبندگی کامل با خاك می باشد، مدل گردید.گرفته شده است 

به دست آمده از مدل المان محدود  P-Yمنحنی . در شکل زیر پاسخ ریز شمع تحت بار استاتیکی جانبی مشاهده می شود  

  .طباق خوبی با نتایج آزمایش انجام شده نشان می دهد ان

  

  

  

  به دست آمده از آزمایش و المان محدود  p-yمقایسه  - 3شکل 

  

  

  

  :نتایج تحلیل گروه شمع  - 6
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پس از اجراي فرایند مدل سازي و بررسی صحت آن ، نتایج به شرح نمودار هاي زیر براي مقادیر حداکثر تنش و حداکثر تغییر 

شمع حاصل شده  –حالت مورد نظر با توجه به اثر اندرکنش خاك  4شکل جانبی و نشست در شمع و خاك اطراف شمع در

و چگالی دول االستیسیته و چسبندگی و وزن مخصوص و زاویه اصطکاك در تمامی حاالت مقادیر م  Dبه  Aاز حالت . است 

مرحله اول . مرحله قابل استنتاج هستند  2این نتیج در .، که متغیر هاي مسئله فرض شده اند کاهش می یابد و ضریب پواسون

نرم بر سخت که در زیر نتایج حاصل از مدل سازي خاك سخت بر نرم و مرحله دوم نتایج حاصل از مدل سازي در حالت خاك 

  .فقط به بررسی تغییر تنش در بدنه شمع  و خاك اطراف آن با کاهش مدول االستیسیته پرداخته شده است 

  

  تغییر تنش در بدنه شمع با تغییر مدول االستیسیته 3-4کلش               تغییر تنش در خاك اطراف شمع با تغییر 6- 4شکل 

سخت بر نرمدر خاك الیه اي در حالت خاك سخت بر نرم مدول االستیسیته در حالت خاك

  تغییر تنش در بدنه شمع با تغییر مدول االستیسیته 3-4کلش               تغییر تنش در خاك اطراف شمع با تغییر 6- 4شکل 

  سخت نرم بردر خاك الیه اي در حالت خاك نرم بر سخت                     مدول االستیسیته در حالت خاك 
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  :نتیجه گیري  - 7

  

ر مورد تغییر شکل جانبی در شمع و خاك اطراف آن در خاك نرم بر سخت  تغییرات مقادیر به مراتب د:مدول االستیسیته

در مورد نشست در شمع به طور کلی تغییرات در حالت خاك نرم بر سخت بیشتر .کمتر از حالت خاك سخت بر نرم می باشد

در .مالحظه می باشد اما نشست در خاك اطراف شمع تغییرات خاك سخت بر نرم بیشتر می باشد است و این تغییرات قابل 

دارند ، در خاك نرم بر سخت به مراتب بیشتر می باشد اما  Dبه  Aمورد تنش در شمع تغییرات که حالت افزایشی از حالت 

  .ت در خاك سخت بر نرم بیشتر می باشد دارند تغییرا Dبه  Aدر خاك اطراف شمع تغییرات که حالت کاهشی از حالت 

در مورد تغییر شکل جانبی شمع و خاك اطراف آن تغییرات در حالت خاك نرم بر سخت به مراتب بیشتر از :ضریب پواسون 

در مورد نشست شمع و خاك اطراف آن .حالت خاك سخت بر نرم می باشد که این افزایش تغییرات به وضوح قابل رویت است

حالت خاك نرم بر سخت به مراتب بیشتر از حالت خاك سخت بر نرم می باشد که این افزایش تغییرات به وضوح تغییرات در 

در مورد تنش در بدنه شمع نیز تغییرات تنش در حالت خاك نرم بر سخت به مراتب بیشتر از حالت خاك قابل رویت است

  .صادق است سخت بر نرم می باشد و این نتیجه در مورد خاك اطراف شمع نیز 

. تغییر شکل جانبی خاك اطراف شمع در حالت خاك نرم بر سخت تغییرات بیشتري را از خود بروز    می دهد:چسبندگی

  .تنش در شمع در خاك نرم به سخت به مراتب بیشتر از حالت خاك سخت بر نرم می باشد

حالت خاك نرم بر سخت با کاهش  نشست خاك در حالت خاك سخت بر نرم با کاهش چسبندگی کاهش می یابد اما در

نشست در شمع در خاك نرم به سخت به مراتب بیشتر از حالت خاك سخت . چسبندگی ، نشست خاك تقریباً ثابت می باشد

  .بر نرم می باشد 

ضمن اینکه تغییرات کاهشی در حالت خاك نرم بر سخت . حالت کاهشیمی باشد  2وضعیت تنش در خاك اطراف شمع در هر 

تنش در شمع در خاك نرم به سخت به مراتب بیشتر از حالت خاك سخت بر نرم می باشد به طوري که در . می باشد بیشتر 

.بیشترین تغییرات مالحظه می گردد) D(حالت آخر

پارامتر هاي تنش و تغییر شکل جانبی و نشست هم در شمع و خاك اطراف آن با تغییرات چگالی : چگالی و زاویه اصطکاك

  .و زاویه اصطکاك بر آن ها تقریباً بی اثر است  در نتیجه تغییرات چگالی و زاویه اصطکاك واکنش محسوسی نشان نمی دهند 

  و مراجع منابع
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