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 خالصه 

شمع ها به عنوان شالوده های عميق ، دربسياری ازسازه های مهندسی کوچک 

وند.محدوده ی بسياروسيعی ازبارگذاری ها توسط شمع ها تحمل روبزرگ بکارمی 

می گردد.این بارگذاری به بارهای محوری ، بارهای جانبی وبارگذاری های مرکب 

نبی ، یعنی بارهای قابل تفکيک هستند.دراین مقاله به بررسی اثربارهای جا

درراستای عمودبرمحورشمع های قائم ،پرداخته می شود.دراین جا ، شمع قائم 

بتنی درمحيط خاک چسبنده ی رسی با حضورسفره ی آب زیرزمينی مدل سازی می 

شود.بارگذاری روی شمع درمراحل مختلف محاسبات تفاضل محدودسه بعدی ، شامل 

، بارمحوری وبارجانبی وتوزیع فشارآب اعمال بارثقلی ناشی ازوزن خاک وشمع 

 -حفره ای می باشد.منحنی های انتقال بارجانبی موسوم به منحنی های بار

، به کمک مدل سازی تفاضل محدود دربرنامه ی  p-yتغييرشکل ، منحنی های 

FLAC3D  استخراج شده اند.اساس نظری این منحنی ها استواربرتئوری

خاک ،توسط فصل مشترکی  –شمع  –رکنش خاک تيربربسترارتجاعی می باشد. اند

استوانه ای شکل بين شمع قائم وخاک پيرامونی مدل سازی شده است.رهيافت 

منحنی های انتقال بارجانبی ، یکی ازکاربردی ترین روش های شناخته شده 

درزمينه تحليل وطراحی شمع های تحت بارجانبی می باشد.درپایان مقاله نتایج 

ای تنش ، کرنش ، سرعت و ... به نمایش درآمده اند، که می نموداری وکانتوره

 توانند دردرک رفتارشمع تحت بارجانبی ، بسيارمفيدواقع شوند.

 

،منحنی انتقال زهکشی نشده کلمات کلیدی : شمع قائم بتنی ، خاک رسی 

 بارجانبی ،سطح آب زیرزمینی .

 
  موضوعرورتاریخچه ی مقدمه وم.         1

 
تحت بارجانبی واستخراج نمودارها وروابط طراحی مدون برای های بررسی موضوع شمع 

 درآغازردد.گ قرن بيستم ميالدی برمی وپایانی به سال های ميانی، این موضوع 

(1946)Hetenyi[2] کتابی با عنوان تيربربسترارتجاعی ارائه نمود،که توسط دانشگاه

 p-yین کتاب، مبنای نظری روش منحنی های ميشيگان چاپ شدومعادالت ارائه شده درا

[ظرفيت باربری 3] Skempton( 1951) برای تحليل وطراحی شمع های تحت بارجانبی شد.

استفاده  Terzaghi[1](1955)راموردمطالعه قرارداد، ی رسهای -    -خاک

 Hansen(1961) درسال های بعدی.ازمقادیرمدول عکس العمل بسترراپيشنهادنمود

رابرای  ونمودارهایی ازجمله اولين افرادی بودندکه روابط [8و7]Broms(1964)و[6]

درسال 1پيش بينی ظرفيت باربری شمع های تحت بارجانبی ارائه کردند.

تعيين تغييرشکل مجازدر بارکاری رهيافت ارتجاعی رابرای  [11و10]Poulosميالدی،1971

رهيافت مدول عکس العمل Matlock[4](1970)وReese[4](1956)وپيش ازاو شمع ارائه داد
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رابرای محاسبه ی تغييرشکل مجازدربارکاری شمع ارائه داده بودند.ازجمله بستر

تحقيق نموده اند، می توان به  p-yافراددیگری که درخصوص موضوع منحنی های

 وO’Neill [17]،(1975 )Welchو Koop [13-16] ،(1984) Murchisonو Cox(1975و1974)

Reese[18]،(19771979و)Sullivan[2122و].(1984)اشاره نمودReeseوGazioglu[23 به ارزیابی ]

 (API)درخاک های رسی برای موسسه ی نفت آمریکا  p-yرابطه ی 

های ستون  -تيررای ارزیابی ب CBEAMCازبرنامه [25و24] Dawkins(1982و1980)،پرداختند

 LPILEبرنامه ی تفاضل محدودهم چنين واقع برتکيه گاه های غيرخطی استفاده کرد.

شده  معرفی p-yبرای تحليل شمع های تحت بارجانبی واستخراج منحنی های 

برای شمع های قائم درخاک رسی می  p-y.دراین مقاله به بررسی منحنی های است

 .[19و5پردازیم]

 

 بانی ریاضی ونظری مسئله ی شمع تحت بارجانبی م           .2

 
تحقيقات روی موضوع شمع های تحت بارجانبی درابتدا توسط آزمایش های بارگذاری 

-pمقياس دنبال می شد وسپس منحنی های انتقال بارجانبی  –مقياس یا تمام  –بزرگ 

y  ازنتایج این آزمایش ها بدست می آمدند، اما درسال های اخيربا پيشرفت دانش

رهای متنوع ، محققين اقدام به بررسی افزا -      -کامپيوتروروی کارآمدن نرم 

محدود، اجزاء محدود  ضلعددی مسائل شمع تحت بارجانبی )ازطریق روش های تفا

و...( می کنند وسپس نتایج حاصل رابانزدیک ترین نتایج آزمایشی دردسترس درخصوص 

آن موضوع مقایسه می کنند)صحت سنجی مدل وروش(.دليل اصلی این کارکمياب بودن 

برای ه بودن انجام آزمایش های واقعی شمع تحت بارجانبی می باشد.وپرهزین

لنگرخمشی رابدست پروفيل درحالت بارگذاری واقعی ،ابتدا p-yاستخراج منحنی های 

بدست آیدوسپس بادوبارانتگرال گيری  pآورده ، سپس دوبارازآن مشتق می گيرندتا 

ازبحث  p-yاصلی منحنی های انتقال بارجانبی نظری اساس  بدست می آید. yازلنگر،

تيرهای بربسترارتجاعی )تئوری وینکلر(آغازمی گردد.به طوری که معادله ی 

دیفرانسيل حاکم برشمع های بارگذاری جانبی شده ، بافرض رفتارارتجاعی )االستيک( 

 :[2]خطی شمع به شکل زیرمی تواند بيان گردد

(1                             )                                                                                                       
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xتغييرشکل جانبی شمع درنقطه ی yصلبيت )سختی( خمشی شمع،EIکه دراین معادله ،

می شمع عکس العمل خاک درواحدطول pبارمحوری روی شمع وPدرطول شمع ،

 [:5معادله ی فوق به شکل زیرنيزمی تواندنمایش داده شود]باشد.
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بارمحوری xP، درطول شمعxتغييرشکل جانبی شمع درنقطه ی yکه دراین معادله نيز

می  xلنگرخمشی درشمع درعمقMو شمع عکس العمل خاک درواحدطولpروی شمع و

 توسط معادله ی بنيادی زیربيان شده است :pمقاومت خاک رابطه ی باشد.

(3)                                                                      

                                                                                        

kyp   

مدول خاک بانام های مدول عکس العمل بسترجانبی یا  kکه دراین معادله 

مدول عکس العمل افقی خاک می باشد.دراین معادله)وروش( خاک باتعدادی فنرمجزا 

( مدل سازی می گردد، که سختی آن ها درعمق خاک  )عموما بارفتارغيرخطی

باشرایط کی )یاسنگی( می باشد. حل این معادالت برای یک محيط خاkبرابرمقدار

می  ،1،مطابق شکل پيدایش خانواده ای ازمنحنی ها، منجربه خاک وشمع بخصوص 

می باشند.نمونه ای ازاین p-y موسوم به منحنی های انتقال بارجانبیگردد، که 

منحنی های دراشکال بعدی به نمایش درآمده اند.شایان ذکراست است که ازاین 

y، تغييرشکل شمع دراین ظرفيتupبری نهایی خاکمنحنی ها، می توان ظرفيت بار

hKkوسایرمواردبارگذاری ومدول عکس العمل بسترجانبی  رامستقيما بدست آورد، که

تحليل وطراحی شمع های تحت جهت این پارامترها جزء اساسی ترین ملزومات 

 باشند.بارجانبی می 
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ه شود که سختی ، توج  درطول شمعixاق مختلف مختلف برای اعم y-pنمونه ی منحنی های  -1شکل 

،برسختی خاک زمین ثابت نمی ماند وباافزایش عمق ازسطح استقرارشمع خاک درطول عمق 

 . افزوده می گردد

 
نمایش  به همراه استاتیکی )کوتاه مدت (بارگذاری برای یک  p-yنمونه ای ازمنحنی  -2شکل 

 .hKتعیین مدول بسترافقی چگونگی 

 

 D3FLACدرنرم افزارمدل سازی سه بعدی مسئله          .3

 

متربوده 5شمع این مسئله یک شمع منفردبتن مسلح بامقطع دایروی می باشد.طول شمع 

باشد،به طوری که خاک رسی می ازنوع بتنی شمع  پيرامون متراست.خاک6/0ودارای قطر

زهکشی ی قراردارد،رفتارازسطح زمين متری  5/5آب زیرزمينی که درعمق  سطحدرزیر

 10ابعادمدل هندسی مسئله درراستای سه بعدمحورهای مختصات برابرنشده دارد.

یعنی راستای اعمال xمتردرهرکدام ازطرفين محور z،10محورمنفی متردراستای 

02می باشد،به طوری که ابعادکلی این مدل yمحورمثبت متردرراستای 10وبارجانبی 

0110 مترمی باشد.کف مدل دربرابرتمام حرکات گيردارشده وجوانب مدل فقط

درمقابل حرکات عمودبرراستای جوانب مدل مقيدشده اند،یعنی شرایط مرزی درکف 

غلطکی می باشند.به طورکلی درمسائل ازنوع مدل گيرداربوده ودرجوانب آن 

شد.به بارگذاری جانبی شمع استفاده ازچنين شرایط مرزی ای مرسوم می با

منظورکاهش زمان تحليل مسئله وباتوجه به تقارن هندسی حاکم برمسئله ،فقط نصف 

خاک وشمع مدل سازی شده است وابعادمدل به منظورکاهش اثرات مرزی هندسه ی 

کنترل شده اند.شرایط اوليه به منظوراعمال تنش های دکارتی  ،درحين تحليل

),,(اوليه ی سه بعدی  zzyyxx 3مک دستورگرادیان درنرم افزاربه کDFLAC  اعمال

محاسبات نيروهای نامتعادل درمحدودوتسریع  ضلجهت پاالیش مش بندی تفاشده اند.

شعاعی دراطراف شمع استفاده شده است.برای  -ازمش بندی استوانه ای ،داخلی مدل

 3DFLACجلوگيری ازبروزشوک ناگهانی به مدل هندسی ایجادشده درنرم افزار

،بارجانبی افقی به شکل سرعتی بسيارکوچک درواحدگام های محاسباتی به سرشمع 

معادل باتغييرمکانی  ultpواردشده است.دراین مسئله هدف پيداکردن مقاومت نهایی 

سانتی متردرسرشمع بوده است.دراصل تحليل صورت گرفته دراین مقاله 4برابر

 ،های تحت بارجانبی برمبنای تغييرمکان بوده ،چراکه درحين طراحی شمع

،ازاولویت زیادی درآیين نامه درمحدوده ی مجازقرارگرفتن ميزان تغييرمکان ها 
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رابطه ی اساسی اعمال شرایط مرزی  یهای مختلف طراحی برخوردارمی باشد.به طورکل

 :[ 26]به شکل رابطه ی زیراست  3DFLACسرعت به نقاط گره ای درنرم افزار

(4)                                                                                                                                                                                                     

V

D
N  

که دراینجا  درسرشمع می باشد، مطلوبجانبی تغييرمکان Dکه دراین رابطه

سرعت مرزی برحسب متربرگام محاسباتی که برابرVسانتی مترفرض شده ،4برابر

)step/m(e 85 
که می باشد Vتعدادگام های اعمال سرعت مرزیNودرنظرگرفته شده 

خاک  –برای مدل سازی فصل مشترک شمع باشد.-    -گام می 832600دراین مقاله برابر

خاک ازسختی های نرمال وبرشی موجوددرنرم  –به منظوردرنظرگرفتن اندرکنش شمع 

ستفاده کرده ایم.دراین مسئله دوفصل مشترک استوانه ای یکی ا 3DFLAC افزار

قابل درگرداگردشمع ویکی درکف شمع درنظرگرفته شده است.سختی های نرمال وبرشی 

قابل محاسبه ( درزیر،5)تقریبی ازطریق رابطه ی اختصاص به فصل مشترک ، 

 : [26]هستند

(5                                                )                                                                                                                

s
min

n k
Z

)GK(

maxk 





















3

4

 

به ترتيب سختی نرمال وبرشی فصل مشترک برحسب یکای skوnkکه دراین رابطه 

( حداقل ب-3مطابق شکل )minZوخاک مدول برشی G،خاک مدول بالک Kتنش برطول،

درعبارت max،منظورازدرجعد مش بندی فصل مشترک درجهت عمودبرفصل مشترک می باشدب  

مع می ش -فوق انتخاب حداکثرمقداربرای تمام زون های منتهی به فصل مشترک خاک

m/Pa(ekk(باشد.دراین مقاله  sn 81، همچنين اصطکاک وچسبندگی  درنظرگرفته شده

فصل مشترک نيزبه ترتيب برابر
20وkPaC 30 درنظرگرفته شده است.به

وترسيم منحنی انتقال  p درواحد طول شمع یعنی راستخراج مقادیرمقاومت خاکمنظو

 FISHازقابليت های زبان برنامه نویسی درونی خودبرنامه،یعنی  p-yبارجانبی 

 استفاده شده است.

 
گره های فصل مشترک ؛)ب(ابعاد در.)آ( توزیع نواحی نمایشگر FLAC3Dفصل مشترک در -3شکل 

minZدرمحل فصل مشترک شمع  ناحیه ی استفاده شده درمحاسبه ی ضریب سختی نرمال- 

  [.26]خاک

 

 -خميری کامل مور –دراین مقاله برای مدل سازی رفتارخاک رسی ازمدل ارتجاعی 

ازمدل ارتجاعی ایزوتروپيک بهره برده شده  بتنی کولمب وبرای مدل سازی رفتارشمع

درحين قاله خاک رس دراین مبرای به طوری که سطوح تسليم کششی وبرشی ،است

ولمب توصيف ک -رخدادجریان خميری براساس گسيختگی وشکست کششی وبرشی درمدل مور

 خصوصيات مصالح شمع وخاک رسی آورده شده است. 1درجدول می گردد.

 

 [.26]یشخصات شمع بتن مسلح بامقطع دایره ای وخاک رسم -1جدول 

 مشخصه شمع بتنی  یرسخاک 

)3kg/m( 1230 )3kg/m(2500 
d دانسیته ی

 خشک
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)3kg/m( 1550 - 
t دانسیته ی

 تر

(Mpa) 00/100 (Gpa)0/25 Eمدول یانگ 

30/0 20/0 نسبت پواسون 

 (Mpa) 33/83 (Gpa)90/13 Kمدول بالک 

 (Mpa)46/38  (Gpa)40/10 Gمدول برشی 

 (kPa)00/30 - Cچسبندگی 

- -  زاویه ی

 اصطکاک

 

 

درنرم نتایج نهایی حاصل ازمدل سازی تفاوت محدودسه بعدی          .4

  y-pدراستخراج منحنی 3DFLACافزار
 

اصوال به تعادل رساندن مجموعه ی شمع بتنی وخاک رسی دریک تحليل عددی تفاوت 

به طورکلی به دليل اختالف  راست،امری زمان ب   3DFLACمحدودصریح درنرم افزار

،تحليل این مسئله زمان برخواهدبود.به  [26]بسيارزیادبين سختی خاک وشمع بتنی

تعادل رسيدن نيروهای نامتعادل داخلی وکوچک شدن نسبت نيروهای مکانيکی 

ساعت زمان  8 بيش از گيگاهرتزنيازبه33/2باسرعت پردازش معمولی درکامپيوتری 

درجهت رسيدن به تعادل هزارگام محاسباتی 25چنين کامپيوتری به طورمتوسط هردارد.

 محاسباتی الزم گام832600دقيقه انجام می دهد،بنابراین  15ررادنسبی 

ساعت انجام خواهدداد.بنابراین اولين الزمه ی اساسی درانتخاب نرم  33/8رادرحدود

دراختيارداشتن سيستم ،به منظورتحليل شمع های تحت بارجانبی  3DFLACافزار

رم افزاری شمع اصوال درمسائل تحليل نکامپيوتری باسرعت پردازش باالمی باشد.

ونيزابعادمش بندی ودانسيته ی ،اختالف سختی خاک وشمع )بتنی یافوالدی(3DFLAC،در

سرانجام عامل کنترل کننده ی زمان تحليل می باشد. مش بندی )ریزی ودرشتی مش(

، درنظرگرفته شده دراین جا قائم بتنی پس ازپایان تحليل مشخص شد که شمع 

کيلونيوتون 300درحدودافقی سانتی متری قادربه تحمل باری  4درتغييرمکان جانبی 

می باشد.بدین ترتيب ظرفيت باربری جانبی شمع به ازای تغييرمکان شمع  سردر

ومی توان ازآن درطراحی شمع ه ،حاکم برمسئله ،بدست آمد ی جانبی کنترل کننده

الزم پس ازاعمال ضریب اطمينان  عشمجانبی مجازبهره بردوبه عنوان ظرفيت باربری 

ناشی ازنوسانات  ،حاصله p-y های نوسانات موجوددرمنحنیدرنظرگرفته شود.

موجوددرنيروهای نامتعادل داخلی می باشد، به طوری که باکاهش نيروهای 

نرم افزار،منحنی به شکل رميرایی مرکب دقابليت نامتعادل داخلی به کمک 

 هموارتری بدست می آید.
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 )سمت y-Hمنحنی انتقال بارجانبی ( وراست )سمتبرحسب پاسکالxxنمودارتنش افقی  -4شکل 

سانتی  4به ازای  3DFLACنرم افزاردر صریح حاصل شده ازتحلیل تفاضل محدودسه بعدی(چپ

 [.26]مترتغییرشکل جانبی سرشمع

 
step/m(e(باحداکثرمقدارxدرراستای محورنمودارکانتوری سرعت  -5شکل  85  راست( وآهنگ(

 کرنش برشی دراطراف شمع)چپ(.  

 

مقررشده وصحت سنجی  استخراج مقداربارکاری شمع به ازای تغييرمکان جانبی .1 .4

 مدل 

 

تفاضل محدودصریح حاصل شده توسط تحليل سه بعدی درنرم افزاريجه ی صحت سنجی نت
3DFLAC (1965راازطریق گراف های موجوددرروش )Broms [9 ] انجام می دهيم ،برای این

تغييرشکل جانبی بدون بعددرمقابل طول بدون بعدبرای خاک رسی  منظورازگراف

  استفاده می کنيم.

(6                                                                           )                     

)essDimensionl:unit(L)L/:unit(
IE

kD

pp

  1
4

4 (7                                                                                                                            )                                               

.V.G
Q

kDL)z(x

g

z 
 0

 

kکميت مشخصه برای شمع درخاک رسی برحسب یکای عکس طول ،که دراین روابط

مدول pEقطرشمع بتنی برحسب متر،3kN/m( ،D(مدول عکس العمل بسترافقی برحسب 

طول بدون Lشمع حول محورقوی مقطع شمع،ممان اینرسی pIارتجاعی مصالح شمع ،

z(xz(بارکاری شمع درتغييرمکان سرشمع مقررمعادل باgQبعدشمع ، 0،L  طول شمع به

می )سمت راست(  6مقدارقرائت شده ازمحورقائم گراف شکل V.G.متروسرانجام 

 kN/m4K=10،D=0.6m،=25GPapE،45m-=636epI)3( این مسئله برای خاک رسیباشد.در

،(z=0)=0.04mzx  وسرانجامG.V.=4.0  برای شرایط سرشمع آزادومقادیرمحاسبه شده ی

)m/(. 1055402770و.L ، استخراج )سمت راست(  6ازگراف شکل برای شمع این مسئله

محاسبه جایگذاری وحالت سرشمع آزادباتوجه به این مقادیرومی گردد.سرانجام برای 

kNQgروابط فوق ،بارکاری سرشمع معادل بامقادیری  300 محاسبه می گرددکه دقيقا

yHنزدیک به مقدارمحاسبه شده توسط نرم افزاردرمنحنی  سمت  4حاصل شده درشکل(

وداراگرازگراف مربوط به سرشمع مقيداستفاده می باشد.البته درهمين نمچپ( 

 به ازای همين تغييرمکان سرشمع، نمایيم ،خواهيم دیدکه ظرفيت باربری جانبی شمع

 کيلونيوتن می گردد.1200برابرشده وبرابرمقدار 4
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 )سمت راست(برای برآوردتغییرشکل سرشمع درخاک رسی Broms( 1965راه حل )گراف  -6شکل 

تانوک  )Z=0(دراعماق مختلف ازسرشمع 3DFLACاستخراج شده توسط نرم افزار y-pومنحنی های [9]

 .[26])سمت چپ((Z=5m)شمع 

 

 .بررسی وضعیت جریان خمیری وگسیختگی خاک اطراف شمع  2. 4

 

رادرنظرمی گيردکه عبارتندازشکست  تسليمدونوع مکانيزم شکست و 3DFLACنرم افزار

می توان مشخص کردکه تنش ها دریک  Plot block stateبرشی وشکست کششی .باکمک دستور

حال حاضریک زون شکست است زون مشخص برروی سطح شکست قراردارند،یعنی زون در

زون قبالدچارشکست شده وتنش هازیرسطح شکست قراردارند،یعنی زون  یا n-بانماد

.روابط حاکم برتوابع تسليم برشی وکششی  p-هادرگذشته شکسته شده اندبانماد

( 8درزیرآورده شده است ،چنان چه درشکل ) D3FLACکولمب درنرم افزار -معيارمور

مشخص است ،محدوده ی وسيعی ازخاک رس اطراف مدل دچارگسيختگی کششی شده)بلوک های 

کششی شده است ،هم چنين خاک رس  – قرمزرنگ( وبخشی نيزدچارگسيختگی توامان برشی

انتهای شمع درمحل مقابل به بارگذاری نيزدچارگسيختگی برشی شده است.توابع 

 - براساس تنش( ، 9( و)8ولمب ،به ترتيب روابط )ک -مدل مورتسليم برشی وکششی 

ه نمی مشاهد2ميانه یا تنش های اصلی اول وسوم نوشته شده اندواثری ازتنش 

  [:26]گردد

(8 )                                                                                                                                                               

 NcNf s 231  

(9)                                                                                                                                                                   

ttf   3 

(10)                                                                                                                                                                






sin

sin
N






1

1
 

(11)                                                                                                                                                             

)(ah PPt   13 

که دراین رابطه  NNaP  و21 NcNtP 2 ،ی تعریف  دوثابت رابطه

تنش اصلی سوم ،3تنش اصلی اّول ،1همچنين دراین روابطهستند. hتابع 
t تنش

ضریبی است که Nومصالح چسبندگی c،مصالحزاویه ی اصطکاک داخلی ،مصالح کششی 

نقاط وبلوک ( تعریف می گردد.10براساس زاویه ی اصطکاک داخلی مطابق رابطه ی )

مطابق معيارهای به ترتيب کششی  برشی و که دچارتسليمازخاک اطراف شمع ،هایی 

( نمایش داده شده اند،همچنين 8درشکل )، ( درفوق شده اند9( و)8موجوددرروابط )

روی پوش ( به نمایش درآمده اند.7کولمب درشکل ) -معيارهای تسليم مدل مور
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مکان هرنقطه ی تنشی توسط قانون جریان سازگاربرای گسيختگی کششی  ،گسيختگی مدل

وقانون جریان ناسازگاربرای گسيختگی برشی کنترل می گردد.درحقيقت در 

  معيارتسليم این مدل، یک تسليم مرکب ازتسليم برشی وکششی درنظرگرفته شده است.

 
),(رفضای تنش های اصلی کولمب د -مدل مورنواحی تسلیم  -7شکل  31 3درDFLAC ؛ نواحی

یعنی تابع برای تسلیم برشی  1ناحیه  درتعریف قانون جریان ،)سمت چپ(بکاربرده شده 

 .0tfیعنی  تابع تسلیم برای تسلیم کششی 2وناحیه ی 0sfتسلیم 

 

 
 -های برشی وکششی درمحیط خاک رس پیرامون شمع بتنی درمدل مور وضعیت گسیختگی -8شکل 

 کولمب.

 

 نتیجه گیری .         5

 

 تحت بارجانبی افقی استاتيکی )کوتاه مدت( قائم دراین مقاله به مدل سازی شمع

درخاک رسی پرداختيم.نتایج کلی حاصل  p-yواستخراج منحنی های انتقال بارجانبی 

 :ازاین تحقيق رامی توان به شرح زیردرنظرگرفت

به سبب اختالف بين سختی  3DFLACحليل مسئله ی شمع تحت بارجانبی درنرم افزارت -1

خاک وشمع )بتنی یافوالدی( زمان بربوده ونيازبه سيستم کامپيوتری باسرعت پردازش 

تاتيکی ، حداقل کردن نيروهای نامتعادل داخلی بسيارباالدارد.هدف ازتحليل اس

 شمع می باشد.سرواعمال سرعت مرزی در

درتوافق  ،برای شمع استخراج شده  H-yومنحنی  p-yنتيجه ی حاصل از منحنی های  -2

 است.شمع خوبی بانتایج روش های تحليل کالسيک 

درک داشتن نيازمند ،دل سازی وتحليل شمع تحت بارجانبی درحالت سه بعدیم -3

 کاملی ازرفتارمصالح شمع وخاک می باشد.
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