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 هخالص

و  ABAQUSسازی سه بعدی گروه شمع بتنی با نرم افزار  در تحقيق حاضر با مدل 

کولمب، به مطالعه و  -فرض محيط خاک بصورت االستوپالستيک با مدل رفتاری موهر

ای ) زلزله نورتریچ( با توجه به اندرکنش خاک وکالهک و عدم  بررسی بار لرزه

خته شده است.گروه شمع در دو اندرکنش خاک و کالهک بر رفتار گروه شمع پردا

اند. تاثير نوع زلزله  ای و شمع مستطيلی بصورت معادل مدل شده حالت شمع دایره

سازی اثر اندرکنش خاک و شمع و پدیده انتشار  بصورت تاریخچه زمانی وبرای مدل

امواج در خاک از روش حل مستقيم و مرز جاذب استفاده شده است. در نهایت اثر 

ر رفتار گروه شمع با رسم نمودارهای بيشترین مقدار نشست و تنش رکورد زلزله ب

 موجود در مرکز کالهک ارزیابی شده است. 

کلمات کلیدی: گروه شمع، زلزله، مدلسازی عددی، اندرکنش خاک و کالهک، تحلیل سه 

 بعدی.

 

 

  مقدمه .1
 

اسب بودن باشند که در صوت نامن شمع ها اعضایی از جنس فوالد، بتن مسلح و چوب می

ها به منظور انتقال بار  های سطحی، از آن ظرفيت باربری برای استفاده از شالوده

کنند. فارغ از اینکه  های خاک پایين تر و مقاوم تر استفاده می روسازه به الیه

های اخير  های شمعی زمان بر و هزینه زیادی را در بر دارد، در سال ساخت شالوده

های  های مهمی همچون تجهيزات نيروگاهی، مجتمع سازه ها در زیر استفاده از شمع

ها گسترش زیادی یافته است لذا شکست و خرابی  های دریایی و پل پتروشيمی، سازه

های  ها پس از وقوع زلزله بدليل عدم مشاهده، زیان این نوع  این قبيل سازه

لذا این های جانی، اقتصادی، زیست محيطی را بدنبال دارد،  مختلفی همچون زیان

ای جانبی از  های لرزه ها تحت اثر بار شود طراحی ایمن این نوع پی مسئله باعث می

بایست با توجه به عوامل مؤثر و تاثير گذار،  ای برخوردار شود و می اهميت ویژه

ها انجام پذیرد. یکی از این عوامل نيروی زلزله است  در طول مدت سرویس دهی شمع

نماید. این مسئله سبب  ای عميق نقش بسزایی را ایفا میه که در طراحی و تحليل پی

ها را تحت اثر نيروی  شده است تا در ساليان گذشته، محققين زیادی تحليل شمع

 شمع مورد توجه قرار دهند.–زلزله و با توجه به اندرکنش خاک 
در ادامه به مواردی از مطالعات گذشته، پيرامون تحليل گروه شمع اشاره   

شمع را با  -اندرکنش لرزه ای غير خطی خاک ]1[ شده است. چائو و همکاران 

استفاده از ميز لرزه و تحليل اجزاء محدود مورد بررسی قرار دادند.  کاناگی و 

خاک استفاده  -نش گروه شمعاز شبيه سازی تير تنها برای بررسی اندرک ]۱[همکاران

                                                 
 خاک و پی،دانشگاه رازی. –کارشناس ارشد مهندسی عمران .1

 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه.. 2

 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه.. 3
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با استفاده از تحليل غير خطی به  ]0[نمودند. حسين تحقيقی و کازائو کوناگای 

 ۱332ای گروه شمع وخاک تحت بارهای جانبی پرداختند. در سال  بررسی اندرکنش لرزه

ای در اطراف شمع تحت بار جانبی با استفاده از  ميالدی الگوهای گسيختگی خاک ماسه

برداری با استفاده از اشعه  -اسکن صنعتی ) عکس CT فيزیکی و دستگاه  مدل سازی

 .]4[ایکس ( بررسی شد
های سه بعدی استفاده شده است تا  در فرآیند تحليل گروه شمع، از مدل

ارزیابی صحيح تری از اثر نوع زلزله بر پارامترهای طراحی و رفتار گروه شمع 

برای نيل به این هدف، از  آن حاصل گردد.همچون تنش موجود در کالهک ونشست قائم 

که قابليت محاسباتی مناسبی بر پایه روش اجزای محدود دارد،  ABAQUSنرم افزار 

استفاده شده است. قابل ذکر است که در مدلسازی خاک پيرامون شمع ها، خاک به 

کولمب فرض شده و برای انجام  -صورت همگن و االستوپالستيک با مدل رفتاری موهر

kg/mفرآیند تحليل، ابتدا کالهک تحت بارگذاری گسترده 
2

قرار گرفته و سپس  1۱1۱2 

شود. در نهایت اثر رکورد زلزله بر  مولفه رکورد زلزله انتخابی، اثر داده می

رفتار گروه شمع با رسم نمودارهای بيشترین مقادیر نشست و تنش موجود در مرکز 

 یابی شده است.زکالهک ار

 

 اندرکنش خاک و سازه .2

 
حين زلزله تحت اثر شش مؤلفه ای که در خاک مدفون است، در  طور کلی هر سازهب

ها شامل دو مؤلفه جانبی، یک مؤلفه قائم و  گيرد. این مؤلفه حرکت زمين قرار می

باشد. بر همين اساس سازه و خاک اطراف  سه مؤلفه پيچشی حول محورهای مختصات می

آن دارای اثر متقابل بر روی هم بوده و این عامل باعث تغييرات بيشتر در اثر 

ای  های لرزه بایستی در تحليل شود. مفهوم این امر این است که نمی ای می امواج لرزه

فقط به تحليل سازه پرداخت و اثر اندرکنش سازه و خاک باید مورد توجه قرار 

سازه وقتی که تحت اثر یک بارگذاری  –ای سيستم خاک  گيرد. رفتار و پاسخ لرزه

ين، نيروها و سيستم مورد نظر گيرد تابعی از سه عامل اثر زم دیناميکی قرار می

ای گروه شمع هم از این قاعده مستثنی نبوده و بدليل وجود  باشد. رفتار لرزه می

اثرات ذکر شده دارای رفتاری پيچيده است که این مسئله سسب دقت بسيار باال در 

ای گروه شمع با  شود. به همين علت تحليل لرزه ای گروه شمع می مدلسازی تحليل لرزه

به اثر اندرکنش خاک و شمع تا حدود زیادی، نيازمند تحليل خطر زلزله است  توجه

تا براساس آن بتوان ارزیابی صحيحی از عملکرد سازه در حين وقوع زلزله و پس از 

( بصورت شماتيک اندرکنش خاک، شمع و رادیه نمایش داده 1آن انجم داد. در شکل )

 شده است.

 

 ش خاک، شمع و رادیه: اندرکن1شکل                 
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نوع اندرکنش وجود دارد.  4شود در این نوع پی  همانطور که در شکل مشاهده می

وجود گسترده این تعداد نيروهای کنش و واکنشی در این سيستم باعث پيچيدگی باالی 

تحليل و طراحی آن شده است به طوریکه بساری از دانشمندان علم ژئوتکنيک مانند 

ها در زیر  شمع –ین موضوع و اهميت محل استقرار رادیه پلوس، با توجه به ا

ها و ... بطور گسترده روی این نوع پی  ها، نيروگاه های مهمی مانند اسکله سازه

های مختلفی پيرامون تحليل و طراحی آن ارائه  اند و نظریات و روش تحقيق نموده

و اجرای این  نمودند. همچنين اغلب کشورهای توسعه یافته برای تحليل و طراحی

 باشند. نوع پی دارای آیين نامه مخصوص با در نظر گيری شرایط خاص منطقه می

 روش حل معادله .3

ای گروه شمع وجود دارد که بطور کلی در دو دسته  روشهای مختلفی برای تحليل لرزه

شوند. این در حالی است که که روش تحليل  تحليل استاتيکی و دیناميکی خالصه می

ریخچه زمانی، اثر حرکت زمين به دو صورت تحليل طيفی و تحليل تادیناميکی نيز 

شود. در این روش سازه تحت تاثير  خص میبصورت تاریخجه زمانی شتاب ساختگاه، مش

گيرد. بر اساس تحليل خطر  های افقی و قائم شتاب حرکت زمين قرار می مستقيم مؤلفه

توان  گيرد. بر اساس تحليل خطر زلزله می توان مشخصات حرکت زمين قرار می زلزله می

روند را محاسبه نمود. این  مشخصات حرکت زمين و سپس طيف ها و رکوردهای الزم

. در ]5[ای بوده و مستلزم داشتن پارامترهای مختلفی است فرآیند پيچيده ،عموما

مقاله حاضر از روش تحليل تاریخچه زمانی در حوزه فرکانس استفاده شده است. 

 شود: بنابر این معادله حرکت بصورت زیر بيان می

[M]   ̈  + [C]   ̇  + [K][U]= -[M][U]   ̈                                                                                                      (1) 

ماتریس استهالک  [C]ماتریس شتاب سيستم،  ̈  ]ماتریس جرم،  [M]در رابطه فوق 

ماتریس جابجایی  [U]ماتریس سختی سيستم،  [K]ماتریس سرعت سيستم،  ̇  ]سيستم، 

 .]2[شتاب حرکت زمين است  ̈   سيستم و

 

 ABAQUS روند مدلسازی سیستم در نرم افزار .4

گيرد و در عمل بتن  شمع درجاریز بتنی مورد مطالعه قرار می –از آنجا که رادیه 

ها با هم به صورت یک  پذیرد، لذا کالهک و شمع ریزسی کالهک و شمع ها با هم صورت می

ای و شمع های مستطيلی بصورت نامتقارن  جسم یکپارچه مدل شده اند. شمع های دایره

ه و کالهک در دو حالت تماس با خاک و عدم تماس با در زیر کالهک مستطيلی توزیع شد

، ABAQUS V.6.11خاک مدل شده است. برای مدلسازی عددی سه بعدی، از نرم افزار 

یک نرم افزار اجزای محدود، با قابليت های بسيار  ABAQUSاستفاده شده است. 

پيچيده باالی مدلسازی است که توانایی باالیی در مدلسازی مسائل ساده تا مسائل 

. در این پژوهش برای مدلسازی رفتار ]7[غير خطی را در محيط دو سه بعدی دارد

کولمب یک مدل نسبتا  –کولمب استفاده شده است. مدل موهر  –خاک، از مدل موهر 

کند. برای ساده سازی  باشد که نتایج قابل قبولی ارائه می ساده و فراگير می

ای مصالح برای الیه خاک اتخاذ شده است. فرآیند تحليل، مقادیر متوسط پارامتره

برداری، مدول کشسان مصالح بتن نسبت به خاک بسيار  با توجه به بارهای بهره

باالتر بوده و بنابراین کالهک و شمع ها به صورت یک ماده کشسان و همسانگرد مدل 

ق اند. با توجه به تحليل حساسيت صورت گرفته و نتایج گزارشات پزوهشگران، عم شده

شود که در  کرنش، دو برابر با طول شمع هاست و فرض می –خاک برای تحليل تنش 

پایين، سنگ بستر )الیه صلب( وجود دارد. گسترش افقی خاک از لبه کالهک در هر جهت 

الیسمر کولمایر و شرایط مرزی از فرمول  ،هاست. در این پژوهش برابر با طول شمع

از تعادل اوليه سيستم، بارگذاری قائم  بعد  .]2[برای ميراگرها استفاده شده است

شود. المانهای شمع و خاک از نوع  در باالی سطح کالهک بصورت تدریجی اعمال می

های خاک با  بندی و ابعاد المان بوده و شبکه  ABAQUSالمان محيط پيوسته سه بعدی

. این امر موجب افزایش زمان تحليل ولی در عوض ]2[یابد نزدیک شدن به شمع کاهش می

به ترتيب پالن و نماهای سه بعدی  0و  ۱شود. شکل  باال بردن دقت نتایج تحليل می

 دهد.  بندی رادیه، شمع و خاک را نشان می از مش

در پژوهش حاضر، از مدل سه بعدی گروه شمع از جنس بتن، برای بررسی و 

ش خاک و سازه استفاده شده است. در مدل مفروض، ای بر اساس اندرکن تحليل لرزه
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ای سست استفاده شده است. در  خاک پيرامون شمع بصورت تک الیه و از جنس خاک ماسه

ای و مستطيلی به ترتيب در  هزیر مشخصات مصالح و مشخصات هندسی شمع های دایر

به  متر مربع و 4/۳  15نشان داده شده است. ابعاد کالهک   ۱جدول  و 1جدول 

 باشد. متر می ۱ضخامت 

 ]9[بعدی : مشخصات مصالح تعریف شده در تحلیل سه 1جدول 

  E(MPa) ϑ γ مصالح
  

  
  

(%) 
C(Pa) φ ψ K e Dr 

۱/3 ۱3333 بتن  ۱433        

۱5/3 ۱3 خاک  1225 03 1333 ۱2 3 
4- 

e5 
2/3  43 

 ای و مستطیلی : مشخصات شمع های دایره 2جدول           

 قطر تعداد شمعنوع 

 متر ۱/1 1۱ ای دایره

 13 مستطيلی
4/۱   2/3 

 متر مربع

 

  
ای و  : پالن شمع های دایره2شکل                         

 مستطیلی در تحلیل سه بعدی

 

     
: مش بندی رادیه، شمع و خاک در گروه شمع 3شکل                    

 ABAQUS ای در نرم افزار دایره
 

 

 مشخصات زلزله اعمال شده .5
 

خاک بر روی بستر سنگی قرار دارد و رکورد زلزله از طریق مرزهای پایين به 

شود. رکورد زلزله بصورت تاریخچه زمانی شتاب بر اساس شتاب  سيستم اعمال می

شتاب نگاشت زلزله انتخابی  4نگاشت زلزله نورتریچ بر مدل اعمال شده است. شکل 

 % در نظر گرفته شده است.5ب ميرایی نيز برابر دهد. ضری را نشان می
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 : رکورد زلزله نورتریچ 4شکل          

 

ها، برای انجام محاسبات از  با توجه به زمان بر بودن تحليل و حجيم بودن مدل

نورتریچ استفاده شده است. مدت زمان مورد   ناحيه نوسانات شدید رکورد زلزله

 باشد. ثانيه( می 5-0ثانيه ) ۱استفاده برابر 

 

 روه شمعای گ نتایج تحلیل لرزه .6

 تاثیر طول شمع .6-1

 

 ۱ای و مستطيلی با ضخامت کالهک  را در گروه شمع دایره Lمقادیر متغير   0جدول  

ای گروه شمع بر اساس شتاب نگاشت زلزله  دهد. پس از تحليل لرزه متر نشان می

 7و  2، 5نورتریچ نتایج برای حداکثر مقادیر تنش قائم و نشست، بشرح نمودارهای 

  حاصل شده است.

 

ای  گروه شمع)شمع دایره –در پی گسترده  Lجدول مقادیر مختلف  : 3جدول 

 و شمع مستطیلی(

 
 

       
: نمودار تاثیر طول شمع در جابجایی قائم مرکز کالهک نسبت به زمان 5شکل 

 ای در شمع دایره

 خاک و کالهک() با اندرکنش  )سمت راست( و شمع مستطیلی ) سمت چپ(،
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قائم مرکز کالهک نسبت به زمان : نمودار تاثیر طول شمع در جابجایی 6شکل 

 ای در شمع دایره

 چپ(،) بدون اندرکنش خاک و کالهک()سمت راست( و شمع مستطیلی ) سمت 
 

 
: نمودار ماکزیمم تنش قائم مرکز کالهک با افزایش طول شمع در گروه 7شکل 

 ای شمع دایره

 ت راست( و شمع مستطیلی ) سمت چپ()سم
 

 تاثیر سختی کالهک .6-2
 

بررسی  ۱و  1،  5/3تاثير سختی کالهک با تغيير پارامتر ضخامت کالهک به مقدار 

 دهند. حداکثر نشست قائم و تنش قائم رانشان می13و  ۳، 2های  شده است. شکل

   
: نمودار تاثیر سختی کالهک در جابجایی قائم مرکز کالهک نسبت به 8شکل 

 ای زمان در شمع دایره

 ت چپ(،) با اندرکنش خاک و کالهک(مستطیلی ) سم)سمت راست( و شمع 
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رکز کالهک : نمودار تاثیر سختی کالهک در ماکزیمم جابجایی قائم م9شکل 

ای)سمت راست( و شمع مستطیلی ) سمت چپ(، )  شمع دایرهنسبت به زمان در 

 بدون اندرکنش خاک و کالهک(

 

      
در ماکزیمم تنش قائم مرکز : نمودار تاثیر افزایش سختی کالهک 11شکل 

 ای کالهک در شمع دایره

 راست( و شمع مستطیلی ) سمت چپ( )سمت 

 

 

 نتایج .7

 

  با افزایش طول شمع ها جایجایی ماکزیمم قائم مرکز کالهک کاهش پيدا

 کند. می

  با افزایش ضخامت کالهک جایجایی ماکزیمم قائم مرکز کالهک کاهش پيدا

 کند. می

  شود. ها از ميزان تنش قائم بر روی کالهک کاسته میبا افزایش طول شمع 

  با افزایش ضخامت کالهک از ميزان تنش قائم بر روی شمع ها کاسته خواهد

 شد.

  مقدار تنش قائم بدست آمده در فونداسيون با شمع مستطيلی از مقدار تنش

ای بيشتر است. به این معنا  قائم بدست آمده در فونداسيون با شمع دایره

ه کالهک در فونداسيون با شمع مستطيلی تنش قائم بيشتری را در برابر است ک

 .کند ) در هر دو حالت اندرکنش و عدم اندرکنش خاک و کالهک( زلزله تحمل می

  جاجایی ماکزیمم و تنش قائم بدست آمده در حالت با اندرکنش خاک و کالهک از

 حالت بدون اندرکنش خاک و کالهک کمتر است.

 ن سهم کالهک در تماس با خاک در تحمل بارهای وارده، موجب در نظر نگرفت

شود. در حاليکه  ها می افزایش غير واقعی نيروهای محوری بوجود آمده در شمع

توان شمع ها را برای نيروهای کمتری طراحی  با در نظر گرفتن نقش کالهک می

 نمود. 
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