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 خالصه

یکی از قدیمی ترین روش ها برای غلبه بر مشکالت پی سازی بر روی خاک های سست و همچنین انتقال بارهای سازه به زمین استفاده از شمع و 

ق می باشد. گروه شمع یک حالت خاص از پی های عمیق است که در سازه ها ،بار های عمودی وجانبی را تحمل می کنند. باید در پی های عمی

با  4x4نظر داشت که ماهیت بارگذاری و نوع خاک فاکتور های اصلی در تعیین گروه شمع تحت بار جانبی می باشند. در این مقاله، گروه شمع 

به روش المان محدود و با  foundation  plaxis 3Dبرابر قطر از هم با استفاده از نرم افزار 4،3،4و با فاصله مرکز به مرکز  m 1شمع های به قطر 

مدل رفتاری موهر کولمب مدل سازی شده و رفتار شمع ها تحت اثر بار جانبی و لنگر خمشی در ماسه بررسی گردیده است . به کمک نتایج بدست 

و ظرفیت بار بری برای هر کدام از  x ،yتار گروه شمع تحت بار جانبی  بدست آمده و می توان جابجایی در طول شمع در جهت آمده، مکانیسم رف

 شمع ها را محاسبه کرد.
 

 plaxis 3D foundation گروه شمع  ، المان محدود ، لنگر خمشی ، نیروی افقی ،کلمات کلیدی:              

 

 

  مقدمه .1
 

       تقسیم بندی و مدلسازی عددی عموماً به دو دسته آزمایشگاهی  و قائم جام گرفته در زمینه ی رفتار گروه شمع تحت بارگذاری جانبیتحقیقات ان 

عددی در طراحی پی های عمیق به عنوان یکی از ارکان اصلی جهت اثبات عملکرد سیستم شمع و تصدیق پارامترهای طراحی به مدلسازی  .می شوند

ظرفیت باربری نهایی افقی شمع  -1طراحی شمع ها تحت اثر بار جانبی بر اساس دو معیار صورت می گیرد:  می باشد. ه از بررسی های محلیدست آمد

 ی که گروه شمع تحت هنگامبا توجه به مطالعات انجام گرفته  تغییر مکان افقی سر شمع، که در بیشتر موارد معیار دوم نقش تعیین کننده ای دارد. -4

 4انحراف گروه شمع تحت بار جانبی  [.1می کنند ] تحمل داخلی بار بیش تری نسبت به شمع های ردیف اول، شمع های قرار می گیردبارگذاری جانبی 

روه به .مقاومت تحت بار جانبی ،عملکرد فاصله شمع ها بوده و با کاهش این فاصله اثر متقابل گ]4[برابر انحراف شمع منفرد در همان سطح بار است

.تغییر مکان گروه شمع شامل یک شمع مایل و یک شمع قائم از تغییر مکان گروه شمع شامل دو شمع ]3[تدریج از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.

 .]5[می شودظرفیت باربری گروه بیشتر وقتی فاصله شمع ها بیشتر می شود،.]4[قائم کمتر است

بوده و شمع  که بر اساس شمع صلب و خاک پالستیک Bromsتفاوتی ارائه شده است:روشبرای طراحی شمع تحت بار جانبی روش های م

است . این  p-y.روش دیگری که مطرح می شود روش ]7[و]6[ها را به دو گروه شمع با انتهای گیردار و شمع با انتهای آزاد تقسیم بندی کرده است

     تیک بیان می شود . در این روش خاک به صورت فنر های مجزای غیر خطی مدل روش بر اساس مدول عکس العمل بستر و در محیط االستو پالس

به دلیل اینکه تغییر شکل های خمشی در سطح زمین یا باالی آن را  p-yبدست می آید. منحنی  p-yمی شود و برای هر گره در طول شمع یک منحنی 

( ارائه شد ،که این روش جهت محاسبه لنگر 1994نام روش بار مشخصه در سال )معلوم می کند  یک منحنی با ارزش محسوب می شود.روش دیگر به 
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و استفاده از پارامترهای بدون بعد  p-yحداکثر و تغییر مکان جانبی در شمع به کار می رود. از مزایای این روش می توان به سادگی آن نسبت به روش 

 .]9[و]8[اشاره کرد

 

 

 معرفی نرم افزار .2
 

با قابلیت های  Plaxis 3D Fondationتعداد زیادی نرم افزار برای تحلیل محیط های ژئوتکنیکی وجود دارد که از میان آنها نرم افزاردر حال حاضر 

فراوان از جمله درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، محاسبه تغییر شکل های بزرگ، مدل های رفتاری مختلف خاک وسازه و در نظر گرفتن فشار 

برنامه ی رایانه ای المان محدود سه بعدی می باشد که با  Plaxis 3D Fondationدارای دقت و سرعت باالیی می باشد. نرم افزار  آب حفره ای

قائم می استفاده از یک محیط گرافیکی، کاربر را قادر به ساختن یک شبکه بندی واقعی سه بعدی بر اساس ترکیبی از مقاطع افقی در الیه های مختلف 

ه دلیل سه بعدی بودن شبکه بندی می توان رفتار سازه و خاک و همچنین رفتار اندرکنش آنها را بدون به کارگیری فرضیات و به صورت کلی و کند. ب

 ]11[دقیق مورد بررسی قرار داد.

 

 

 به کمک مدل سازی عددی لنگر خمشیمدلسازی گروه شمع تحت بار جانبی و  .3
 

در   مدل مورد بررسیدر این مقاله  در نظر گرفتن مسئله به صورت صفحات موازی سه بعدی ساخته می شود.مدلسازی به روش اجزا محدود و با 

ریز استفاده شده است. در نرم ت در نتایج ، در این مقاله  از مش بندی با ابعاد متردر نظر گرفته شده و به منظور افزایش دق   41x51x51محدوده خاک 

 6گرهی می باشند. این اجزا از اجزای مثلثی  15اجزای پایه ای یک شبکه اجزای محدود خاک، اجزای گوه ای   Plaxis 3D Fondation  افزار

گرهی در  8گرهی در جهت افقی و چهارضلعی  6گرهی متشکل از مثلث های  15گرهی تشکیل شده در شبکه دو بعدی ساخته می شوند. المان گوه ای 

گرهی و اجزای سازه ای سازگار در تحلیل دو  6گرهی و اجزای سازه ای سازگار، قابل مقایسه با اجزای مثلثی  15جهت قائم می باشد. دقت المان گوه 

طبقه بوده که تحت بارگذاری ناشی از بار همسایه و لنگر خمشی و نیروی برشی ناشی از  41مورد نظرفونداسیون یک ساختمان بعدی می باشد. مدل های 

 المان می باشد. 6448و 6144و  5196دارای و   نیروی باد قرار گرفته است

ردیف شمع وجود دارد بنابراین از ردیف نزدیک به بار جانبی به ترتیب ردیف اول، ردیف دوم، ردیف سوم و ردیف  4با توجه به این که 

یک سری  3D foundation  Plaxisاست. برای شرایط مرزی، نرم افزارو ردیف مورد بررسی نیز مشخص شده چهارم در مسئله نامگذاری شده 

گیرداری های عمومی را برای مرز های مدل هندسی خاک در نظر می گیرد .به طوری که کف و دیواره های خاک مدلسازی شده در تمامی جهات 

اگانه برای اعمال گزینه های جد 3D foundation plaxisعالوه براین در نرم افزار.گیرداروصفحه باالیی آن در تمامی جهات آزادی حرکت دارد

( پالن مربوط آرایش شمع ها،جهت بار و سازه های اطراف مدل را نشان 1شکل )شرایط مرزی افقی و قائم وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد.

 می دهد.

 

 
 

 و نحوه بارگذاری آرایش شمع هابه ( پالن مربوط 1شکل )



 
 

 

 

 پارامتر های شمع و خاک  .1. 3
 

  کولمب استفاده شده است.در این تحقیق رفتار شمع ها به صورت-( و از مدل رفتاری موهر1با مشخصات جدول) خاکیمسئله از برای مدلسازی 

مدل شده است وبرای اینکه شمع ها به  4x4االستیک خطی و نوع مصالح آنها به صورت غیر متخلخل تعریف شده است.شمع ها به صورت گروه شمع 

(مشخصات شمع  4کالهک شمع تعریف می شود که در جدول )،عمل کنند بر روی گروه شمع  لنگر خمشییروی افقی و صورت همزمان در مقابل ن

 وکالهک شمع نشان داده شده است.

 

 
 مشخصات خاک مورد استفاده -1جدول 

 (kN/m3)  C(kN/m2) 
 

E(kN/m2) نوع خاک جنس خاک 

 7 ماسه 70000 35/0 0 82 71 0

 

 

 مشخصات شمع وکالهک شمع -2ول جد

(kN/m3)  E (kN/m2) D (m) h (m) BxL(m)            پارامتر                   

     مصالح                      

 شمع - 70 7 87000000 8/0 85

85 8/0 87000000 - 7 70x70 کالهک شمع 

 

(  وزن مخصوص غیر ϒ( زاویه اصطکاک داخلی، )ϕ( چسبندگی خاک، )Cریب پواسون ،)( ضν(مدول االستیسیته، ) Eدر جداول باال) 

 ( قطر شمع می باشند.D( ارتفاع شمع و )h( طول پی ،)L( عرض پی ،)B( زاویه اتساع ، )ψاشباع، )

 

 

 آنالیز مسئله .4
 

 .   تنشهای برجا1. 4

نرم افزار مورد در مرحله مدل سازی نوبت به عملیات محاسباتی میرسد.  نگر خمشیبا لبعد از مدل کردن خاک،شمع،کالهک شمع و بار جانبی همراه 

در فاز صفر یا همان استفاده در این مقاله در مرحله محاسبات دارای یک سری فاز بندی هایی است که این فاز بندی ها باید به ترتیب اختصاص داده شود.

(initial phaseتنش های ناشی از وزن خاک قرار گ ) رفته و محاسبه می شود که این فاز حالت طبیعی خود خاک بوده و هیچ گونه عملیاتی در آن

فاز اول مربوط به اختصاص شمع ها و فاز دوم مربوط به اختصاص کالهک شمع ها می شود.در نهایت نوبت به فاز بارگذاری میرسد  انجام نگرفته است.

 دهد. نشان میدر فاز صفر را ( تنشهای برجا را در ماسه 4) شکل ال می شود.که در این فاز تمامی بارهای موجود به سازه اعم

 

  
 ( تنشهای برجا  در ماسه در فاز صفر2شکل )                                                                                                  



 
 

 

 

 .   اعمال بار2. 4
 

جنس کالهک شمع اختصاص داده می شود.در فاز آخر که فاز بار گذاری است بار افقی و لنگر  4و در فاز  جنس شمع های مدل 1در فاز 

 به سازه نیرو وارد می کنند، K0  خمشی وارد به سازه و بارهای مربوط به سازه های اطراف مدل مورد نظر که این بارها نیز به صورت افقی و طبق قضیه 

 بوده و بار جانبی وارد شده m 2  KN 311/ سازه ناشی از وزنو بار KN/m 2 445بار سازه های مجاور بار یکنواخت می شود.  اختصاص داده

KN/m  911 و لنگر اعمالیKN 4411 همان طور که در مشخصات مسئله اشاره شد ،رفتار مورد نظر برای تحلیل و بررسی. در نظر گرفته شده است 

( بار اعمال شده به شمع ها را نشان می دهد.بعد از انجام عملیات برای هر مدل مقادیر جابجایی در 3ه شده است. شکل )رفتار موهر کولمب در نظر گرفت

 امتداد طول شمع،جابجایی نوک انتهای شمع و لنگر خمشی در طول شمع ها بدست می آید.

 

 
 

 گروه شمع اعمال شده به  های( بار3شکل )
 

 

 ها در امتداد طول شمعه دوران و نقط  xجهت  .  جابجایی3. 4
 

% کم    18(   xبرابر قطر ،جابجایی نوک شمع در جهت)  4( مالحظه می شود که با افزایش فاصله مرکز به مرکز شمع ها  به 4با توجه به نمودارشکل )

ع ها به هم نزدیک می شوند بلوک شمع  و % افزایش می یابد. علت امر این است که وقتی شم18برابر قطر جابجایی  4می شود و با کاهش فاصله به 

            افزایشx خاک زیر آن کوچکتر شده و شمع ها به بار جانبی نزدیک می شوند. با نزدیک شدن شمع ها به بار جانبی مقدار جابجایی در جهت 

فاصله می گیرند .این کار از جابجایی زیاد شمع ها می یابد.همچنین با دور شدن فاصله شمع ها، هم بلوک خاک بزرگ شده و هم شمع ها از بار جانبی 



 
 

 

 

   با توجه به همچنین  کمتر می شود. xجلو گیری کنند .بنابرین جابجایی کمتر می شود. پس با افزایش فاصله مرکز به مرکز شمع ها جابجایی در جهت 

متری قرار دارد  11برابر قطر تقریبا در نقطه  4وران در فاصله ( مالحظه می شود که در شمع های ردیف های اول تا چهارم نقطه د5نمودار های شکل )

برابر قطر آن در ردیف ها در نزدیکی های سطح زمین اتفاق می افتد بنابراین با افزایش فاصله نقطه دوران به سطح زمین  4ولی نقطه دوران شمع به فاصله 

 نزدیک می شود.

 

 جابجایی افقی و نقطه دوران شمع ها -3جدول 

 فاصله برابر قطر 4 برابر قطر3 رابر قطرب4

171/1 1874/1 115/1 (mجابجایی افقی نوک شمع) 

1- 5/6- 11- (mنقطه دوران) 

 

 

 
 

 برابر قطر 2،3،4( نقطه دوران شمع به فاصله 5شکل)                             در طول شمع               x( جابجایی جهت 4شکل )              

 

 

 ها شمع  Yجهت  جابجاییمنحنی .  4. 4
 

( نمودار مربوط به جابجایی نوک شمع در ردیف اول تا چهارم شمع ها را نشان می دهد با توجه به شکل مشاهده می شود که در ردیف ها از 6شکل )

باد ایجاد شده سمت راست سازه را از زمین یروی نریف اول به سمت ردیف چهارم مقدار جابجایی بیشتر می شود .علت امر این است که لنگر ناشی از 

افزایش می یابد. همچنین با توجه به  yبلند رده و سمت چپ آن را به سمت پایین حرکت می دهد بنابراین در ردیف ها رفته رفته جابجایی در جهت 

برابر قطر جابجایی نوک  4ایش و با کاهش فاصله به % افز15برابر قطر جابجایی نوک شمع  4( مشاهده می شود که درشمع ها با افزایش فاصله به 7شکل)

علت امر این است که وقتی شمع ها به هم نزدیک می شوند این نزدیکی باعث می شود که شمع ها بر هم اثر گذاشته  % کاهش می یابد.19انتهایی شمع 

شته باشد ولی با افزایش فاصله شمع ها از یکدیگر وبلوک خاک به صورت یکپارچه عمل کرده و سیستم همزمان نشست کرده و جابجایی کمتری دا

 د.شمع ها به یکدیگر تاثیری نداشته و اثر شمع ها به هم نرسیده و باعث می شود که شمع ها به طور جداگانه عمل کرده و جابجایی افزایش یاب



 
 

 

 

 جابجایی قائم نوک شمع-4جدول

 فاصله برابر قطر 4 برابر قطر3 برابر قطر4

89/45- 67/41- 74/17- (mجابجایی قائم نوک شمع) 

 
 
 
 

 
 

 برابر قطر 2،3،4به فاصله  y( جابجایی شمع در جهت 7شکل)            ردیف مورد بررسی      y(جابجایی نوک شمع در جهت 6شکل)   
 

 

 ها شمعمنحنی نیروی محوری ایجاد شده در .  4. 4

 
مالحظه می شود که مقدار نیروی رابر قطر از هم را نشان می دهد .ب 4مع ها به فاصله ( نمودار تغییرات نیروی محوری در نوک شمع در ش8شکل)

اطر وجود محوری در شمع هااز ردیف اول تا چهارم افزایش می یابد.در بقیه فواصل نیزهمین روند تکرار می شود. زیرا رفته رفته به ردیف چهارم به خ

ر ساختمان شده و باعث می شود که سمت چپ فونداسیون نشست بیشتری نسبت به سمت راست از خود لنگر ،مقدار نیرو هم جهت با نیروی قائم وارد ب

% افزایش و با کاهش فاصله 33برابر قطر نیروی محوری  4(با مقایسه نمودار ها می توان مشاهد کرد که در شمع با فاصله 9همچنین در شکل ) نشان دهد.

% کاهش می یابد.علت امر این است که با فزایش فاصله شمع ها سطح بارگیری هر شمع در ردیف های اول تا 57 برابر قطر این مقدار 4مرکز به مرکز به 

 دهد.دمان نزدیک به هم از خود نشان میچهارم افزایش یافته و بار زیادی به آنها وارد می شود. بنابراین نشست بیشتری نسبت به شمع با چی

 
 وک،وسط و انتهای شمع هانیروی محوری ایجاد شده در ن-5جدول

 فاصله برابر قطر 4 برابر قطر3 برابر قطر4

 نیروی محوری در نوک شمع -94/645 -84/1475 -57/4176

 نیروی محوری در وسط شمع -33/916 -43/1583 -41/1984

 نیروی محوری در نوک  انتهای شمع -74/978 -1/1388 -56/1759

 



 
 

 

 

 
 

 برابر قطر 2،3،4( نیروی محوری در طول شمع به فاصله 9شکل)                      در ردیف مورد بررسی (نیروی محوری نوک شمع8شکل)     
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شده است.  لنگر خمشی و بار جانبی وارد شده به گروه شمع از اهمیت زیادی برخوردار است به همین علت در این مقاله این مسئله با دقت باالیی بررسی

از هم مورد تحلیل و  شمع برابر قطر 4،3،4ماسه بصورت مدل سازی عددی در فواصل درساس گروه شمع  تحت بار جانبی ، قائم و لنگر خمشی بر این ا

 کمتر می شود و Xبا افزایش فاصله مرکز به مرکز شمع ها جابجایی در جهت مطالعه  قرار گرفته وبا توجه به ارزیابی نتایج حاصل از آن مشاهده شدکه 

 4متری قرار دارد ولی نقطه دوران شمع به فاصله  11برابر قطر تقریبا در نقطه  4در شمع های ردیف های اول تا چهارم نقطه دوران در فاصله همچنین 

د.زمانی که لنگر برابر قطر آن در ردیف ها در نزدیکی های سطح زمین اتفاق می افتد بنابراین با افزایش فاصله نقطه دوران به سطح زمین نزدیک می شو

افزایش و با کاهش این فاصله فاصله  yخمشی و بار جانبی به گروه شمع وارد می شود با افزایش فاصله مرکز به مرکز شمع ها مقدار جابجایی در جهت 

برابر قطر شمع ها از یکدیگر  4برابر قطر به 3مقدار جابجایی کاهش می یابد.و همچنین نمودارهای نیروی محوری نشان می دهد که با افزایش فاصله از 

 می یابد.و با کاهش فاصله ظرفیت باربری شمع ها کاهش افزایش   %33،ظرفیت باربری گروه شمع  

 

 

 قدردانی .6
راه یاری مرا در این  مشوق من هستند و دانی می کنم کهانقدر خانم دکتر  بهروز سرند تشکر و قدراز پدر و مادر عزیز و مهربانم و همچنین از استاد گر

 .می کنند
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