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 خالصه

سال های اخير نشان می دهد که  ها و تحقيقات گسترده ی انجام شده در رسیبر 

به طور گسترده ترزاقی که  در تئوری رابطه محاسبه ظرفيت نهایی بارپذیری خاک

بسياری  موثر عواملفراوانی که دارد، با وجود سادگی  دوبکار گرفته می ش ای

اثيرات بعد شالوده بر در سالهای اخير به ت. در آن در نظر گرفته نشده است

ظرفيت باربری توجه خاصی شده است. در تحقيقات ثابت شده است که پارامتر روی 

Nγ به ( بعد پیB بستگی دارد به طوری که با افزایش )B  مقدارNγ یابدکاهش می 

در حالی که در فرمولهای تئوری موجود این پارامتر تنها تابعی از زاویه 

 این مقاله سعی بر آن شده است تا ميزان تاثيردر اصکاک داخلی خاک است. 

 و نهایتًا بر روی ظرفيت باربری بررسی شود.Nγ بر روی پارامترعوامل مختلف 

 
 اثر ابعاد شالوده،ضرایب ظرفیت باربری،شالوده سطحیکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1

 

ایی یک ميالدی، ترزاقی یک رابطه تئوری برای تعيين ظرفيت باربری نه 1948در سال 

پی سطحی نواری، صلب، کامال زبر که بر روی خاک همگن قرار گرفته بود به شرح زیر 

 ارائه کرد:

(1) 

 

cN ،qN،Nکه در آن   1[ضرایب ظرفيت باربری ترزاقی می باشند[ . 

  

وع ظرفيت باربری پی های سطحی مستقر مصالح دانه در سالهای اخير به موض   

Nای توجه زیادی شده است. بر طبق تحقيقات انجام شده پارامتر    برای تعيين

ظرفيت باربری پی های سطحی در خاک ماسه ای از اهميت فوق العاد ای بر خوردار 

ساس می باشد. همانطور که در است و به شدت نسبت به تغيير در خصوصيات مصالح ح

Nفرمول مالحظه می شود پارامتر ظرفيت باربری    فقط به زاویه اصطکاک خاک بستگی

 دارد و اثر پذیری از خود با تغييرات در بعد شالوده نشان نمی دهد.

 3یتوسط بر 1935اثر اندازه بر روی ظرفيت باربری  برای اولين بار در سال   

Nکاهش مقدار پارامتر1963در سال   4معرفی شد و دی بير     با افزایش بعد پی را

                                                 
 استادیار گروه خاک و پی1
 پی دانشگاه یزددانشجوی کارشناسی ارشد خاک و 3،2
 

3 Berry 
4 De Beer 

0.5q CN qN B Nu c q    
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ناميد. پس از دی بير محققان زیادی عوامل موثر بر رفتار پارامتر  1اثر ابعاد

N ، ردند. که روند کاهشی با افزایش در مقدار بعد پی داشت را بررسی ک

N( دو عامل را به عنوان مسئول اصلی اثر ابعاد بر پارامتر 1991-1994تاتسوکا)  

 :معرفی کرد

 2وابستگی خواص مکانيکی مصالح به سطح تنش .1

تغيير در نسبت  .2

50

B

d
 3که این عامل ممکن است به عنوان اثر اندازه ذرات 

يزان تاثير آن بر پارامتر نسبت به عامل اول اندک و شناخته شود و م

 .]2[ناچيز است
 

( پس از تحقيقات انجام گرفته توسط تاتسوکا توصيه نمود که 1995کوزاکابه) 

 در تستهای انجام گرفته بر روی ظرفيت باربری پی از نسبت:

 

 

ابعاد  ( با بررسی دو نوع پی مربعی و دایره ای با2007)4استفاده شود. سراتو  

متر که بر روی دو نوع خاک ماسه ای متراکم و در سه نوع چگالی  0.914 -0.025بين 

نسبی انجام شد دریافتند که پارامتر وابسته به بعد مطلق برای هر دو نوع پی 

دایره ای و مربعی می باشد به گونه ای که با افزایش بعد مقدار کاهش می 

 .]2[یابد
 

   

ام شده و در نظر گرفتن ابعاد شالوده، با توجه به تحقيات انج  

 ( رابطه:1974)5حبيب

*

50

400 B
N N n

n d
   

 

که 
*N   پارامتر ظرفيت باربری اصالح شده است. این رابطه زمانی اهميت بيشتری

 .]2[پيدا می کند که خاک زیر پی داشته باشد

دست آوردن پارامتر  اصالح شده ( رابطه زیر را برای ب1990)6شيرا ایشی  

 ارائه کرد:

1 1

* 3 5(1 ( ) )(1 ( ) )i iB B
N N

B B
    

متر  می باشد. شيرا ایشی برای جلوگيری  1.4که در آن  بعد پی مرجع که برابر با 

از اینکه برون یابی بين مدل مقياس شده و واقعيت باعث تخمين بيش از حد 

ندسی استوار بود ارائه پارامتر شود رابطه زیر را که بر مبنای تجربيات مه

 :]2[کرد

*

0.2

0.71N
N

B



  

N( به بررسی اثر زبری کف پی بر پارامتر2007و همکاران) 7کومار    .پرداختند

آنها در پژوهش خود از روش المان محدود،تئوری حد باالی آناليز حدی استفاده 

                                                 
1 Scale Effect 
2 Stress Level 
3 Particle Size Effect 
4 Amy Cerato 
5 Habib 
6 Shiraishi 
7Jyant Kumar 
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 )ر این واقعيت بود که افزایش در ميزان کردند. نتایج حاصل این پژوهش بيانگ

Nزاویه اصطکاک بين خاک و کف پی( باعث افزایش در مقدار   خواهد شد.   پارامتر

در مقدار   مقدارN  پی با سطح کامال زیر از  بدست آمده با مقداری که برای

روابط تئوری بدست می آید، تقریبا مشابه بود. مطالعه کومار نشان داد،زمانی 

است، فرض پی کامال زبر منجر به پيش بينی نامطمئن ظرفيت کوچکتر از  که

  .]3[باربری خواهد شد

متر که بر روی  1.2و  0.6ی دو نوع پی نواری با ابعاد در این مقاله با مدلساز

Nخاک ماسه ای قرار گرفته اند، به بررسی تاثير اندازه شالوده بر پارامتر    و

  همچنين نوع گسيختگی زیر دو نوع پی خواهيم پرداخت.

 
 

 

 طرح مسئله: .2

 

الوده بر روی پارامتر ظرفيت در این مقاله برای بررسی ميزان تاثير بعد ش

برای این کار استفاده شده است.  ABAQUSاز نرم افزار اجزا محدود ،  Nγباربری 

برای مدلسازی از  دو نوع هندسه مدل،  با توجه به این موضوع که دامنه)ابعاد( 

مدل باید به گونه ای باشد که بر روی نتایج تاثير گذار نباشد بهره   گرفته 

برای مدلسازی رفتار خاک در حالت پالستيک از مدل  ABAQUSفزار شد. در نرم ا

 اصالح شده استفاده شد. 1پراگر -کالهک یا دراکر
 

 : ]4[پراگر -مدل دراگر

پراگر یا مدل کالهک به طور وسيعی در برنامه های اجزا محدود  –مدل خميری دراکر 

تکنيک مورد برای مقاصد مختلف در زمينه ژئو  ABAQUSاز جمله نرم افزار 

استفاده قرار می گيرد. مدل کالهک برای مدلسازی رفتار پالستيک خاک مناسب می 

باشد زیرا این مدل قابليت در نظر گرفتن  اثر تاریخچه تنش، مسير تنش،  اتساع 

 و اثر تنش اصلی متوسط را دارد. سطح تسليم مدل کالهک دارای سه قسمت است:

 پراگر –سطح گسيختگی برشی دراکر  -1

 کالهک بيضی شکل که با زاویه قائمه محور تنش موثر را قطع می کند -2

 ناحيه انتقال مالیم بين سطح گسيختگی برشی و کالهک -3

 

 p-tده در صفحه شسطوح تسليم مدل کالهک اصالح   -1شکل 

 

 
 

                                                 
1 Drucker-Prager 
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 1هوکرفتار ارتجاعی، به صورت ارتجاعی خطی و با استفاده از قانون تعميم یافته 

پراگر و سطح تسليم  –مدل می شود. آغاز رفتار خميری توسط سطح گسيختگی دراکر 

پراگر توسط رابطه زیر مشخص می  -کالهک شکل تعيين می شود. سطح گسيختگی دراکر

 شود:

 

tansF t p d   
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2

3 3 tan
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9 12 tan
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c
d














 

 

 

 

 چسندگی می باشد. dو زاویه اصطکاک  که 

 تنش، 2( نشان داده است، سطح تسليم کالهک شکل به سومين نامتغير3چنانچه در شکل)

r.در صفحه انحرافی وابسته می باشد ، 

 

2 2 2

1 2 2 3 1 3

1
[( ) ( ) ( ) ]

2
q            

 .می باشندتنشهای اصلی  1 ،2 ،3که 

1 1

33 3
3 3 1 2 1

27 27
( ) ( 9 )

2 2
Dr J J J J J   

سومين نامتغير 3DJبه ترتيب نامتغير اول تا سوم تانسور تنش و  1J،2J ،3Jکه 

 تانسور تنش انحرافی است .

 صویر سطوح تسلیم کالهک اصالح شده در صفحه ت  -2شکل 

 

 
 

همانطور که اشاره شد، دو نوع هندسه مدل برای آناليز در نرم افزار به منظور 

بررسی اثر ابعاد بر پارامتر ایجاد شد که جزئيات این مدلها در شکل آورده شده 

 است:
   B=0.6,1.2(m)سه مدل برای پی با بعد هند -3شکل 

                                                 
1 Hook Law’s 
2 Invariant 
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 مشخصات مصالح برای خاک دانه ای به شرح زیر است:

 

  مشخصات خاک مورد استفاده در مدلسازی -1دول ج

زاویه  مدول یانگ ضریب پواسن

 اصطکاک

 مصالح چسبندگی

0.3 182 MPa 37◦ 0 MPa  خاک دانه

 ای

 

وان  توسط تکولمب را می -ای موهربرای حالت مسائل کرنش صفحه ای، پارامتر ه

نمود، که مقادیر محاسبه شده به  پراگر تبدیل -روابط به پارامتر های دراکر

 درجه و صفر بدست می آید. 44.56ترتيب برابر

 

 نتایج .3

  

رای   γN  و  qN با استفاده از رابطه مقدار ظرفيت باربری، پارامتر های 

 (5بدست آمد و برای شکل) 53.27و  KPa 586 ،.9242به ترتيب  برابر  (4شکل)

 بدست آمد.   KPa875.5 ظرفيت باربری مشابه حال قبل و مقدار γNو    qNپارامترهای

برای دو هندسه مدل مفروض ، در  شکل   ABAQUSنتایج حاصل از نرم افزار  

 (آورده شده است.6( تا )4های )

 B=0.6کرنش پالستيک پی   -4شکل 

 
 

 B=0.6(m)تنش قائم پی -5شکل 
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 B=1.2(m)تنش قائم پی -6شکل 

  
 

 

متر  B=0.6بر طبق تحليل های انجام شده، ميزان ظرفيت باربری برای پی با  

کيلو پاسکال بدست آمد. با مقایسه مقادیر  617 و 510 متر به ترتيب  B=1.2و پی 

و مقادیر تئوری مشاهده می  ABAQUSمده توسط نرم افزار ظرفيت باربری بدست آ

 شود که رابطه ترزاقی مقادیر بيشتری را برای ظرفيت باربری ارائه می کند. 

اگر با توجه به تحليل های انجام شده توسط نرم افزار مقدار پارامتر    

بدست می  B=1.2و  B=0.6به ترتيب برای پی با   29.5و  39.4را محاسبه کنيم، مقادیر

Nآید. اعداد بدست آمده اثر ابعاد را بر روی پارامتر    .نشان می دهند 

 

 نتيجه گيری: .3

همانطور که در قسمت نتایج مشخص شد، مقدار ظرفيا باربری بدست آمده برای  

متر کتر از مقادیر بدست آمده از رابطه می باشد.  1.2و  0.6مدل با ابعاد

بسياری می توانند در تفاوت مقادیر بدست آمده موثر باشند ولی دو علت عوامل 

 عمده عبارتند از:

 

فرضيات رابطه ترزاقی این بود که خاک یک ماده صلب کامال پالستيک است که  .1

بارسيدن به ظرفيت باربری نهایی خاک ناگهان گسيخته می شود. اما در 

ض می کند که خاک یک ماده ( فرABAQUSمقابل روش المان محدود)نرم افزار 

االستوپالستيک و همراه با سخت شوندگی است، چنين ماده ای بر خالف یک ماده 

 .]5[صلب که تغيير شکل نمی دهد ، در زیر بار وارده تغيير شکل می دهد

خاک می تواند به صورت پيشروی کننده تسليم شود که این حالت ناشی از  .2

اشد و المانها می توانند به تدریج و ماهيت فرمول بندی المان محدود می ب

به صورت پيشروی کننده تسليم شوند و یک المان تسليم شده موجب می شود تا 

المان مجاور آن نيز تسليم شود و این فرایند ادامه پيدا می کند تا خاک 

 .]5[گسيخته شود

پس به نظر می رسددر خاکهای دانه ای که به ميزان بار وارده حساس می  .3

 باید برای بدست آورن ظرفيت باربری دقت بيشتری نمود. باشند، 
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