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 خالصه

 
با افزایش طبقات و ارتفاع سازه های بلند ، مقاومت الیه های سطحی خاکها   

بکارگيری  ودر زیر فونداسيونهای گسترده در حد شدت بارهای وارده نمی باشد 

بکار گرفته می  آنهادر اغلب شمع رویکردی است که  –همزمان سيستم رادیه 

متر از  830شود و در برج خليفه دبی ، مرتفعترین برج جهان با حدود ارتفاع 

تحليل این سيستم بر مبنای خواص  .این سيستم فونداسيون استفاده گردیده است 

مع سطحی خاک مانند مدل وینکلر و بستر االستيک بدون در نظر گرفتن اندرکنش ش

رادیه و  –خاک  –شمع توسط معادله ميندلين و همچنين اندرکنش شمع  –خاک  –

رادیه ، صحيح نمی باشد . در این  –خاک  –نيز بدون احتساب اندرکنش رادیه 

سيستمها نمی توان بصورت محافظه کارانه از اثر انتقال بار رادیه بر خاک 

ود زیرا بخش مهمی از صرفنظر نمود و از آن فقط بصورت سر شمع استفاده نم

بارهای سازه مستقيما از طریق رادیه به زمين منتقل ميشود. در این مقاله 

یک روش  رویبر تحقيقات رندولف  ( و1980) 1 بر اساس کارهای پاولوس ، دیویس

عددی هيبریدی ) مبتنی بر المانهای محدود و روابط فرم بسته برای ماتریس 

، با  (1993و  1983) 3و 2 نيروهای متمرکز (سختی با بکارگيری حل ميندلين و 

در نظر گرفتن سختی شمعها و گروه شمع و نيز سختی نسبی رادیه به تحليل سهم 

هر یک از دو بخش رادیه و گروه شمع و برآورد تقریبی نشست مجموعه پرداخته 

 شده است .

 

 شمع ، مدل وینکلر ، اثر میندلین . –اندرکنش ، سیستم رادیه کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه  
 

در طراحی سرشمعهای متکی بر گروه شمعها ، معموال اثر فشار تماس مستقيم            

در حاليکه در شرایطی که خاک  بين سرشمع و خاک بستر در نظر گرفته نميشود .

طبيعی و دست نخورده در زیر سرشمع قرار دارد اغلب بخش قابل توجهی از بارهای 

سازه فوقانی ممکنست از طریق سطح تماس سرشمع و یا رادیه بر بستر انتقال یابد 

و هر چند ممکنست بنظر برسد که صرفنظر کردن از فشار تماس مستقيم محافظه 

و غير د زیاد شمعها اطمينان است ولی ممکنست به تراکم و تعد   کارانه و در جهت

  اقتصادی بودن طرح بينجامد .

 –بمنظور  باالبردن راندمان طراحی و دقت تحليل سيستم شمع               
رادیه و به حداقل رساندن تعداد شمعها نياز به استفاده از توسعه دادن روشهای 

که قادر به در نظر گرفتن هر دو اثر نشست کلی و نشست است تحليلی ساده ای 

بتوانند سهم مشارکت در انتقال بار بين رادیه  سيستم فونداسيون باشند ونسبی 

و شمعها را از کل بارهای وارده مشخص نمایند و البته این روشهای ساده شده 

 حتما بایستی با روشهای تحليلی عددی قبال کاليبره شده باشد .

شمع  –روشهای تحليل تقریبی برای سيستمهای فونداسيون رادیه             

سرشمع  -اساس تحليل واحدهای شمع بر( ،1980) 1،اولين بار توسط پاولس و دیویس 

پيشنهاد و ارائه گردید گرفتن اندرکنش بين آنها یا رادیه انفرادی با در نظر 

این روش  ( 1993 ) 3 وکالنسیراندولف  و  (   1983)  2 راندولف . همچنين توسط

تحليل تقریبی با پيشنهاد ضرایب تاثير اندرکنش بين رادیه و شمع در تحليل 

                                                 
 استادیار و عضو هیات علمی ، دانشگاه سمنان  -1

   دانشجوی دکتری عمران ، مکانیک خاک و پی ، دانشگاه سمنان    -2

mailto:alioliaee@yahoo.com
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شمع بکار گرفته شده است . راندولف با استفاده از روش  –سيستمهای رادیه 

اجزای محدود و ترکيب کردن نتایج آن با روابط ساده شده بکمک استفاده از روش 

رتجاعی و بکار بردن بارهای متمرکز ، امکان بدست آوردن حل ميندلين در محيط ا

شمع را مستقيما بر اساس پاسخ جداگانه هرکدام از دو قسمت  –پاسخ سيستم رادیه 

با تقریب مناسب فراهم کرده است که در تحليلهای اوليه و رادیه و گروه شمع 

کيبی برآوردهای سریع نسبتهای مشارکت نيروهای این دو قسمت در سيستم تر

 ميتواند بسيار کارساز باشد .

( در  1992راندولف و کالنسی همچنين از نتایج کارهای فلمينگ )           

 و طول موثر آنها در شمعهای باریک در سيستم رابطه با تعيين شعاع تاثير شمعها 

و نسبت آنها در تعيين ضریب تاثير گروه شمع بر روی رادیه شمع  –رادیه 

( نيز بر روی مدل  2001همچنين پراکوسو و کالهاوی )  . انده استفاده نمود

الیه رسی در محيط شمع  –در سيستم رادیه عددی با در نظر گرفتن شمعهای شناور 

 شمع پرداخته اند . –بين دو الیه ماسه ای به بررسی روش تقریبی رادیه 

صورت تير ( روش مشابهی با مدل کردن شمعها ب 2003کيتيودوماند و ماتسوموتو ) 

ارتجاعی و با بکارگيری اندرکنش بين عضوهای سازه ای توسط روش حل ميندلين 

بارهای جانبی تاثير با این تفاوت که فونداسيون می تواند تحت  بکار برده اند

شود و در آن نيز قرار گيرد و محيط خاک نيز بصورت غير همگن و الیه ای منظور 

مت خمشی آنها نيز مشارکت داده شده است که عالوه بر مقاومت محوری شمعها ، مقاو

   استفاده نشده است .  از آندر اینجا در تحليل تقریبي

 
 

 و فرضیات  روش تحلیل  

 

ا استفاده از روش تحليل عددی و بکارگيری یک مدل فونداسيون در ب            

نتایج عددی مدل المانهای هيبریدی سازه شبکه منظم آرایش استقرار شمعها ، 

فونداسيون توسط راندولف با محاسبات تحليلی کالسيک در مورد پاسخ خاک به 

چاو نيروها ترکيب شده است . روش کار بر اساس تحليل گروه شمع ارائه شده توسط 

  ( 1988)  6 اسميت و گریفيت کدنویسی کامپيوتری توسط  ( و 1987و  1986)  5و  4

و در آن از المانهای محوری جهت مدل کردن شمع در  المانهای طولی با  است

غير خطی و المانهای  ( t-z )فنرهای مقاومت زمين در هر گره شمع بصورت فنرهای 

شبکه دو بعدی رادیه بصورت المانهای خمشی صفحه ای و فنرهای متمرکز مقاومت 

ر استفاده شده است و زمين در هر گره رادیه بصورت یک فنر معادل سختی بست

 –رادیه و باالخره رادیه  -خاک  – شمع ، شمع –خاک  –تاثير اندرکنشهای شمع 

تغيير شکلهای اطراف شمع رادیه بين هر دوگره در نظر گرفته شده است .  –خاک 

توسط مدل ایده آلی استوانه های متمرکز برشی و هم محور و پاسخ زیر پی صلب 

با محيط نيمه بينهایت تحليل شده و نتایج با  بصورت جداگانه بر سطح خاک

استفاده از سازگاری تغيير شکلها ترکيب گردیده است . این روش بکار گرفته شده 

را  حتی امکان استفاده از تغييرات غير خطی مدول برشی خاک ) از درجه دوم (

ز . اندرکنش بين شمعها ا جهت بکار گيری در مدول برشی سکانت فراهم ساخته است

طریق خاک  توسط بکار گيری روش حل ميندلين صورت می گيرد یعنی تغيير مکان در 

هر نقطه داخلی از محيط نيم فضای ارتجاعی خطی ، بر اساس بار نقطه ای در نقطه 

دیگری از محيط مرتبط ميشود و چون بارها بصورت متمرکز در هر گره شمع و فقط 

ه انتگراسيون عددی روی سطح جانبی در امتداد قائم متمرکز شده است ، نياز ب

شمع نمی باشد . در این روش تقریبی فنرهای انتقال بار نياز به اندرکنش بين 

 گرهها در روی همان شمع را ندارند .

برای رادیه ، از المانهای توسط راندولف در تحليل جداگانه ای             

خمشی دو بعدی صفحه ای جهت مدل کردن رادیه استفاده شده است و فنرهای متمرکز 

معادل سختی و واکنش بستر در هر گره المان رادیه متناسب با سهم سطح تماس و 

آن گره در کليه گرهها بکار گرفته شده است و با توجه به تغييرات انتقال بار 

های رادیه ، سطح و همچنين سهم بار متمرکز شده ی در مرکز اندازه های المان

سطوح در اندرکنش بين گرههای المانهای رادیه و خاک با استفاده از رابطه 

)  7 کالنسی و راندولف ميندلين بکار رفته است . دقت این روش توسط گریفيت ، 

  شده است . بررسی ( 1991

المانهای شمع و رادیه با در نظر گرفتن ترکيب دو تحليل  سرانجام            

نقاط اتصال شمعها و رادیه در نقاط متمرکز انجام شده و فرض گردیده است که 

فقط به شمعها نيروی محوری انتقال داده ميشود و درجه آزادی حرکت شمعها فقط 

گرههای شمع وگرههای رادیه توسط معادله  در راستای قائم است . اندرکنش بين
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این کار توسط راندولف برای تحليلهای عددی مختلف و  محاسبه ميشود .ميندلين 

با تغييرات هندسه و سختی شمع ، سختی خاک و سختی خمشی رادیه انجام گرفته است 

شمع می باشد . از  –که هنوز از روشهای تقریبی موثر برای تحليل سيستم رادیه 

ائم در نظر گرفته شده است محدودیتهای این روش ساده شده آنست که فقط بارهای ق

و با وجودیکه فقط شرایط رفتار خطی ارتجاعی برای محيط خاک بکار رفته است ، 

خاک وجود دارد  –امکان مدل کردن فنرهای غير خطی انتقال بار در اندرکنش شمع 

  .  

 

 
 پارامترها  

 

در مراحل تحليل سيستم ، خاک همگن و شمعها در آرایش منظم و             

فواصل یکنواخت در نظر گرفته شده است . پارامترهای خواص خاک شامل ضریب 

ضریب ارتجاعی شمع ، طول ، برای خواص شمع  و s , Es ) ( υارتجاعی و ضریب پواسن خاک

و پارامترهای  در دو جهت ( s ) با فاصله های محوری مساوی    ( d , L , Ep )قطر شمع 

جاعی رادیه ، ضریب پواسن ، ضخامت ، طول کلی خواص رادیه بترتيب شامل ضریب ارت

بدون بعد و نسبی شامل  می باشد و پارامترهای   ( Br , Lr , t , υ r, Er )و عرض کلی رادیه 

، نسبت طول به  9تا  5/2در محدوده   ( s/d )نسبت فاصله محوری به قطر شمعها  

 ( ، نسبت سختی شمع به خاک 100تا  10در محدوده کاربردی عملی  ( L/d )قطر شمعها  

( K ps = Ep/Es   و نسبت سختی رادیه به   100000تا  100در محدوده کاربردی عملی

استفاده شده  10تا  01/0طبق رابطه ی زیر و در محدوده کاربردی عملی   K rsخاک  

 است .

  )1(1
.3

..4 2

4

3

s
LrEs

tBrEr
Krs 




 
تحليلهایی که بر اساس مدل عددی اجزای محدود با تغييرات پارامترهای فوق  در

( با نسبتهای  1980)   1 پاولوس و دیویس و(  1978)  8ث توسط راندولف و ور

مختلف درشتی چشمه های شبکه اجزای محدود رادیه بصورت جداگانه انجام شده است  

انهای محوری و طولی مدل شده است . در م، در همگی آنها شمعها بصورت ال

تحليلهای راندولف ، اندازه و ابعاد گروه شمع ، نسبت فاصله به قطر شمعها ، 

خاک و نسبت سختی رادیه  بهنسبت طول به قطر یا الغری شمعها ، نسبت سختی شمع 

 به خاک تغيير داده شده است . 

دن دو ضریب تاثير اندرکنش گروه با فرض کر(  1993)  3و کالنسی راندولف            

بکمک   (α pr )و ضریب تاثير اندرکنش رادیه روی گروه شمع  ( α rp )شمع روی رادیه 

 –روابط زیر متوسط تغيير مکان گروه شمع و رادیه را در ترکيب مجموعه رادیه 
 . ندشمع را ارائه نمود

)3(
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 wp  : تغيير مکان گروه شمع در ترکيب فونداسيونمتوسط  

wr  : در ترکيب فونداسيون رادیهمتوسط تغيير مکان 

Pp  :در ترکيب فونداسيون کل بار حمل شده توسط گروه شمع 

Pr  :در ترکيب فونداسيون کل بار حمل شده توسط رادیه 

Kp  : سختی کلی گروه شمع بصورت جداگانه 

Kr  : سختی کلی رادیه بصورت جداگانه 

خواهد بود ولی در حالت کلی با انعطاف  prw =  wr = wp در یک رادیه صلب

 برابر نخواهد بود . پذیری رادیه ، متوسط تغيير مکان گروه شمع بارادیه

(  2باشد ، بر اساس ماتریس نرمی رابطه های ) K2و  K1اگر سختی دو شمع بترتيب 

)( فوق ، تغيير مکانی برابر  3و ) 
2

2
12

1

1

K
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P
)  و برابر 1در شمع شماره (
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)  1شمع  در صورتيکه ابتدا. و ایجاد می نماید  2در شمع شماره 

 بارگذاری شده باشد، کل کار انجام شده  برابر است با :
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کل کار انجام شده   بارگذاری شده باشد ، 2و در صورتيکه ابتدا شمع شماره 

 برابر است با :
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، انرژی ذخيره شده در هر  با توجه به اصل اجتماع اثر قوا یا برهم نهی

 حالت بایستی یکسان باشد ، لذا :
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بين گروه شمعها و رادیه بصورت زیر و سهم مشارکت توزیع بار  بر این اساس

 : می آیدبدست 
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wpr  : شمع در ترکيب فونداسيون -سيستم رادیه متوسط تغيير مکان 

Kpr  :شمع در ترکيب فونداسيون -و مجموعه رادیه  سختی سيستم 
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 نوشت .هم  pr بر حسب ميتوان rpاین روابط را بجای محاسبه بر حسب البته 
راندولف در روش تقریبی فرض نمود که نسبت توزیع بين رادیه و گروه شمع            

معادل با نسبت توزیع بار بين تک شمع و سر شمع تکی سهم آن از رادیه باشد . 

که به یک سيستم شمع رادیه تکی برميگردد prو  rpاز این رو محاسبه دو ضریب  

 نتایج آن را بصورت زیر ارائه گردید .
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)11(
Kp

Kr
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rm  : شمع شعاع تاثير 

de   قطر دایره معادل مساحت سطح رادیه سهم یک شمع  : 

شمع که دارای بيش از یک شمع  –سختی کلی مجموعه رادیه  از این رو جهت محاسبه

در تخمين اوليه با تقریب مناسب prو rp باشد مقادیر ضرایب تاثير اندرکنش 

ولی این روابط را می توان فوق قابل احتساب می باشند  مستقيما از رابطه های

( 2بعدی تصحيح و تدقيق نمود زیرا بر اساس روابط ) با روابط کنترلی در کنترل

  (  روابط زیر را داریم :3و )

)12()Pr/( Krwpr
Pp

Kp
rp  

)13()/(
Pr

KpPpwpr
Kr

pr  

و روشهای محاسبات سختی مستقل معادل گروه شمع و رادیه  پرداختن به البته

هر یک به تنهایی ، بهمراه تئوریهای تعيين آنها بر اساس روابط ژئوتکنيکی 

جایگاه مستقلی را ميطلبد که در این مقاله به اختصار نتایج کاربردی مربوطه 

  منطبق بر پيشنهادات راندولف استفاده شده است . 

 
  گیرينتیجه                
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( برای 1993) 3تحليلهای مقایسه ای مختلفی که راندولف و کالنسی  با           

تغييرات فاکتورهای فوق انجام داده اند در یک مورد کاربردی با رادیه به 

متر  80/0متر با شمعهای بتنی به قطر  36*  36*  5در ضخامت   طول در عرض ابعاد

و ضریب  35000Mpaعی  متر  در زیر رادیه با بتن با ضریب ارتجا 20و با طولهای 

، نتایج تحليلهای عددی  4/0و ضریب پواسن  2800Mpaارتجاعی خاک بستر برابر 

دقيقتر در مقایسه با نتایج بدست آمده از روش تقریبی مقایسه شده و برای یک 

) مگا   MN 1296در تمام سطح رادیه جمعا به مقدار  Mpa 1بارگذاری یکنواخت 

زیر از روش تحليل عددی بکمک اجزای محدود دست نيوتن ( به نتایج دقيق تر 

یافته اند که تحليل بکمک روش تقریبی با استفاده از روابط فوق الذکر نيز به 

استفاده از این روش تحليلی سریع  .منتهی ميگرددزیر ی جوابهای پيش بينی شده 

عليرغم تقریبهای وارده ، در تصميم گيری و برآورد اوليه تعداد شمعها و 

خصات فنی الزم آنها با توجه به خصوصيات خاک پروژه و تخمين ضخامت اوليه مش

 رادیه کمک چشمگيری در کاهش محاسبات می نماید .

        
 نتایج تحليل دقيقتر عددی گزارش شده عبارتند از :     

85/0 =rp 

  84mm =wpr 

MN 868 Pp 

MN 428 Pr 
 در حاليکه نتایج تحليل تقریبی گزارش شده عبارتند از :            

80/0 =rp 

  84mm =wpr 

MN 778 Pp 

MN 518 Pr 

 
همچنين نتایج تحليل تقریبی انجام شده توسط نگارندگان با استفاده از            

 عبارتند از : (  1و نتایج محاسبات جدول ) روابط فوق 

80/0 =rp 

  83/2mm =wpr 

MN 771/3 Pp 

MN 7/524 Pr 

 

 

 
با توجه به نتایج کارهای عددی و نمودارهای ارائه شده توسط راندولف و       

نشان داده شده است که در رابطه با سيستم صلب ضریب تاثير اندرکنش کالنسی ، 

با تغيير صلبيت  یميگردد ول 80/0، نزدیک به حدود  ( α rp )گروه شمع روی رادیه 

و با تغيير نسبت (   s/d) خمشی رادیه و فاصله نسبی محور شمعها از یکدیگر 

همچنين با تغييرنسبت سختی شمعها ( و L/d طر ) قالغری شمعها یا نسبت طول به 

رابطه ( ضریب تاثير اندرکنش تغيير می یابد که توسط  Ep/Esنسبت به سختی خاک ) 

با توجه به نمودارهای راندولف (  داد و اوليائیح) زیر شده  برازشتقریبی 

گروه شمع را این ضریب تاثير اندرکنش  ، حليل تقریبیتميتوان با دقت مناسب در 

      بدست آورد :

)14(2.0)^//(05.0)^/(*2.0)^/(2.070.02.0)^(4.0 dLErEsds
Lr

t
rp 

   

      

شمع موثر و  –وقتی سيستم رادیه  پيشنهاد می کند که(  2011یاماشيتا  )        

 % کل بار را انتقال دهد .30کارآمد است که رادیه حداقل 
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شمع ، موارد  –همچنين از موارد دیگر مهم در طرح و تحليل سيستم رادیه       

 زیر ميباشد :

 

توسط تغيير فاصله محوری و تعداد شمعها می توان نسبت مشارکت باربری  -1

 شمعها و رادیه را تغيير داد .

 تعداد شمعها سهم مشارکت رادیه کاهش می یابد .با افزایش  -2

 سهم بار رادیه وقتی نشست رادیه افزایش یابد ، زیاد ميشود . -3

نسبت مشارکت در انتقال بارها بين رادیه و گروه شمعها عالوه بر نسبت  -4

 سختيها به مقدار کل نشست سيستم فونداسيون هم بستگی دارد .

با زاویه اصطکاک داخلی کمتر از شمع در خاکهای ماسه ای  –سيستم رادیه  -5

 درجه چندان موثر نيست . 33

شمع عمدتا تابع نسبت سختی شمع به سختی  –سختی سيستم فونداسيون رادیه  -6

 می باشد .  Kp/Kr رادیه 

از سختی خمشی شمعها صرفنظر شده و فقط سختی سيستم در تحليل تقریبی  -7

 است . خاک همگن فرض شده و آمده  بمحوری آنها بحسا

 

 

  PILED   RAFT   FOUNDATION  SYSTEMS 
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Es=         280         Mpa                        Er=       35000      Mpa                           Ep=      35000     Mpa 

E L=         280         Mpa                       γr=          0.2         -                                  γp=         0.2        - 

E L/2=         280         Mpa                       Br=          36          m                                   L=         20         m 

γs=          0.4         -                               Lr=          36          m                                  d=       0.80       m 

γ L=          0.4          -                                 t=           5           m                                  s=       4.00       m 

γ L/2=          0.4         -                             B`r=          36          m                                fc =         30         Mpa 

ϒ=          19          KN/m3                  L`r=          36          m                                fy =        400        Mpa 

Df=           5           m                           A1=       16.00       m2                            n.p=         81         81 

ρ=GL/2/GL                1           -                               rr=        2.26        m                             qaB ≈        1          Mpa 

rm=       30.00       m                                Le=      20.00      m 
 

ΣP =     1296     MN 

 

Kr1 =          161         MN/m                                                                                               ( 0.01---10 ) 

Kr =       13080      MN/m                                                                                     Krs =       0.119      MN/m 
 

KBp=          383         MN/m 

KSp1=         5585        MN/m                                                                          Ψ=kr/kp =      0.914       - 

KLp=         1257        MN/m 
 

KP1 =          177         MN/m                                                                                   wpr =     0.0832     m 

Kp =       14310      MN/m 

wp =     0.0832     m 

Kpr =       15571     MN/m                                                                                     wr =     0.0832     m 
 

Pp =        771.3       MN                                                                                     Pp/ΣP=      0.595       - 

Pp1 =           9.5         MN 
 

Pr =        524.7      MN 

qr =         0.42         Mpa HADDAD  AND  
OLIAEE 

وها به روش تقریبی در سیستم نتایج محاسبات تغییر مکان کلی سیستم و سهم نیر – 1جدول

 شمع -فونداسیون رادیه

 قدرداني
 

در این قسمت نویسندگان الزم ميدانند که ضمن تقدیر از دانشکده               

از تالشهای برگزارکنندگان کنفرانس تقدیر ، مهندسی عمران دانشگاه سمنان 

 نمایند .   
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