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تحليل کشسان -مومسان پی پوستهای نواری تاشده وارون بر روی خاک ماسهای
کیهان ساجدی ،9جعفر بلوری بزاز* 1و محمدرضا رضایی

پژند3

 9دانشجوی دکتری خاک و پی ،گروه عمران ،دانشگاه فردوسی مشهد
 1دانشیار گروه عمران ،دانشكده مهندسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 3استاد گروه عمران ،دانشكده مهندسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
(دریافت ،16/1/15 :پذیرش ،16/99/1 :نشر آنالین)16/99/90 :
چکيده
امروزه برتری اقتصاادی اساتفاده از پیهای پوستهای و همچنین افزایش ظرفیت باربری این نوع پیها در صورت اجرای وارون ،باعث گسترش تحقیق
و پژوهش بر روی پی پوساتهای وارون گشاته است .در سالهای اخیر ،پژوهشهای زیادی بر روی پیهای پوستهای با شكلهای مختلف انجام شده است.
شااییگرام در ساال  1099و  Rinaldiدر ساال  1091تحقیقات وسایعی بر روی پی پوساتهای تاشاده وارون انجام دادهاند Rinaldi .عملكرد پی پوستهای
معكوس و مسااتقین نواری را در خاک ماسااهای با تحلیل آزمایشااگاهی و عددی مورد بررساای قرار داد .بر پایه پژوهشهای انجام گرفته توسا  Rinaldiو
رابطه تحلیلی ،که برای محاساهه ظرفیت باربری پی پوساتهای وارون نواری ارائه داده اسات ،در این پژوهش رفتار کشاساان -مومساان کامل و نیز سخت
شااونده همگن خاک ماسااهای واقع در زیر پی نواری پوسااتهای تاشااده در نرمافزار  Plaxisمدل گردید .در تحقیق پیش روی از سااطت تساالین مور-کلمب
اسااتفاده شااده اساات و ایر تهییر پهنای پی در افزایش باربری و نحوه توزیع نیروهای داخلی ایجاد شااده در پی بررساای میگردد ،همچنین دوازده ایگوی
هندسای با ضاخامت و پهنای متنوع به کار میرود .بیش از  150تحلیل غیر خطی مختلف برای این گونه پی پوستهای انجام شده و رابطه تحلیلی ظرفیت
باربری به دساات آمده از تحقیق  Rinaldiبا نتیجههای تحلیلهای عددی این پژوهش مقایسااه خواهد شاد .یافتههای این مقایه آشااكار میکند که افزایش
پهنای پی پوسااتهای باعث افزایش ظرفیت باربری میگردد و افزایش ضااخامت آن تأییر چندانی در افزایش ظرفیت باربری ندارد .تنشهای تماساای خاک
در مجاور پوساته غیر یكنواختند .ظرفیت باربری پی در تحلیل کشاساان -مومسان کامل نزدیک به مقدار رابطه تحلیلی ارائه شده توس دیگر محققین و
مشاخصاا  Rinaldiاسات ،نتای ایگوی سخت شونده همگن در تحلیل عددی هنخوانی مناسهی با نتای سایر محققین ندارد .در ادامه به تفصیل نتای این
پژوهش ارائه خواهد شد.
کليدواژهها :پی پوستهای تا شده وارون ،تحلیل کشسان -مومسان ،سطت تسلین مور -کلمب ،سخت شونده همگن و ظرفیتباربری.

 -6مقدمه
با وجود استفاده بسیار طوالنی از پوستهها در سقفها ،آنها در
خانواده پیها ،سازههای تازه وارد محسوب میشوند .از زمانی که
کاندال نخستین پی سطحی پوستهای را در مكزیک استفاده نمود
تنها پن دهه میگذرد .برتری اقتصادی استفاده از پوستهها در پی
با افزایش بار ستونی و کاهش تنش مجاز خاک بیشتر میشود .در
خاک با مقدار تنش مجاز کن ،پوستهها جایگزین خوبی برای پی-
های سطحی خواهند بود .پژوهشها نشان میدهند که وارون اجرا
کردن پوستهها در پی به باال بردن ظرفیت باربری کمک میکند
( .)1005 ،Kurianپژوهشگران ظرفیت باربری بیشتر پیهای
پوستهای در آزمایشهای خود را وابسته به اصطكاک بیشتر موجود
در سطت پایه پی پوستهای میدانند .پیهای پوستهای به خاطر

شكل مورب ،سطت تماس بیشتری با خاک دارند .در نتیجه ،این
گونه پیها بار بیشتری نسهت به پی تخت تحمل میکنند .پیهای
پوستهای به شكلهای مختلف مانند :مخروطی ،کروی ،استوانهای،
تاخورده ،سهمی ،هذیویی و هرمی طراحی و اجرا میگردند
( .)1005 ،Alraziqiپژوهشهای نظری و آزمایشگاهی وابسته به
ویژگیهایی مانند تنش ،کرنش و تهییر شكل پرداختهاند .تاکنون
از روشهای اجزای محدود ،تفاوت محدود و رابطههای تحلیلی
برای تحلیل پیهای پوستهای بهره جستهاند .پژوهشهای زیادی
در سالهای اخیر بر روی پیهای پوستهای با شكلهای مختلف
انجام پذیرفته است .در سال Abdel-Rahman ،9110و Hanna
به بررسی رابطههای سنتی ظرفیت باربری پی پوستهای تا شده بر
روی ماسه پرداختند .آنها با تهییر زاویه رأس ،رابطااهای را برای

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس01966955190 :
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ظرفیت بارباااری پیهای پوستهای هشت شااكل پیشنهاد
کردناد ( Abdel-Rahmanو  .)9110 ،Hannaهمچنین ،ایشان
ایرهای ژئوتكنیكی پوستههای مخروطی و تاخورده را بر روی ماسه
با تراکنهای مختلف بررسی نمودند .این پژوهشگران ،ایر افزایش
عمق پی را در افزایش ظرفیت باربری مطایعه کردند .آنها نتیجه
گرفتند افزایش عمق پی باعث افزایش ظرفیت باربری پی میگردد
(  Abdel-Rahmanو  .)9111 ،Hannaدر سال Maharaj ،1000
ایر ترکیهی پی پوستهای و شمع را مطایعه کرد .در این تحلیل،
اندرکنش خاک و سازه و ایر افزایش ضریب کشسانی خاک بررسی
شد.
 Maharajسطت تسلین در اکرپراگر را درحایت کشسان-
مومسان ،به کار گرفت .در این پژوهش با افزایش ضریب کشسانی
خاک ظرفیت باربری افزایش یافت .استفاده ترکیهی پی پوستهای
و شمع باعث افزایش ظرفیت باربری گردید (.)1000 ،Maharaj
در سال  ،1006محققین ایر نوع بارگذاری با خروج از محوریت را
در شكلهای مختلف پوسته بر روی خاکهای اصطكاکی و
چسهنده مورد بررسی قرار دادند .این پیهای کروی ،مخروطی و
سهمیگونه بودند که به صورت سخت ،ایگوسازی آزمایشگاهی و
عددی شده بودند .در این پژوهش ،از رفتار کشسان -مومسان
کامل مصایت و سطت تسلین مور -کلمب بهره جستند .کاهش
ظرفیت باربری در ایر نوع بارگذاری با خروج از محوریت از نتای
این تحقیق به شمار میرود ( Kurianو همكاران .)1006 ،در ادامه
محققین تحلیل غیر خطی کشسان را برای پیهای نواری و منفرد
بر روی خاک ماسهای اشهاع انجام دادند .آنها افزایش ظرفیت
باربری پی ،بر ایر اضافه شدن یهه به انتهای پی پوستهای را با روش
اجزای محدود بررسی کردند .اضافه شدن یهه به انتهای پی پوسته-
ای باعث افزایش ظرفیت باربری پی گردید ( Bujangو ،Thamer
.)1005
درسال  ،1001محققین تأییر خاک مسلت ماسهای را بر
افزایش ظرفیت باربری پی پوستهای بررسی کردند .همچنین ،آن-
ها ایر افزایش ارتفاع پی را بر روی ظرفیت باربری ارزیابی نمودند.
افزایش ارتفاع پی و استفاده از خاک مسلت باعث افزایش ظرفیت
باربری پی پوستهای گردید ( Esmailiو .)1001 ،Hataf
آخرین تحقیقات بر روی پیهای پوستهای تا شده توس
 Shaligramدر سال  1099و  Rinaldiدر سال  1091انجام گرفته
است .تأییر عمق مدفون ژئوتكستایل بر تهییرات ظرفیت باربری
پی نواری مثلثی بر روی ماسه الیهبندی شده مسلت بررسی
گردیده که در نتیجه آن استفاده از پی مثلثی با زاویه رأس 50
درجه و قرار دادن ژئوتكستایل در مجاورت پی و در ناحیه برش
شعاعی پرانتال بهترین تأییر در افزایش ظرفیت باربری را داشته
است (.)1099 ،Shaligram

 Rinaldiعملكرد پی پوستهای معكوس و مستقین را در خاک
ماسهای با تحلیل آزمایشگاهی و عددی مورد بررسی قرار داد.
همچنین تأییر پی پوستهای ترکیب شده با  FRPو تأییر زاویه
پوسته و ضخامت را بر روی هر دو حایت بررسی نمود .نتای نشان
داد استفاده از  51 ،FRPتا  56درصد ظرفیت باربری پی پوستهای
واقع برروی خاک ماسهای را افزایش داده است و سطوح شكست
با افزایش ضخامت و زاویه پوسته عمیقتر شده است .همچنین
ظرفیت باربری پی معكوس تا  %11بیشتر از پی مستقین با همان
هندسه است .وی همچنین نتیجه گرفت با افزایش زاویه پوسته و
ضخامت پی پوستهای معكوس ،ظرفیت باربری بیشتر میگردد.
تمرکز تنش در پی پوستهای معكوس بسیار کمتر از پی پوستهای
ایستاده است (.)1091 ،Rinaldi
با توجه به این که پژوهش  ،Rinaldiتنها تحقیقی است که بر
روی پیهای پوستهای نواری صورت گرفته است ،در این پژوهش
از رابطه و ظرایب تحلیلی ،ظرفیت باربری حاصله از نتای تحلیل
آزمایشگاهی و برنامهنویسیهای مربوط به آن استفاده شده است.
بر پایه پژوهشهای انجام گرفته میتوان دریافت که کارهای
پژوهشی فراوانی درباره پیهای پوستهای وجود دارد .زیرا ،عامل-
های زیادی در رفتار پیهای پوستهای مؤیر هستند که هنوز ایر
آنها به طور کامل مشخص نشده است .باید افزود ،بیشتر کارهای
پژوهشی که تا کنون انجام پذیرفته است ،در بازه رفتار کشسان
میباشد .به سخن دیگر ،رفتار کشسان -مومسان پیهای پوستهای
نیاز به پژوهشهای دیگری دارد .در این مقایه ،رفتار پیهای نواری
پوستهای تاشده وارون زیر ایر بار یكنواخت بررسی میشود .دو
ایگوی رفتاری کشسان -مومسان کامل ( )EPPو نیز سخت شونده
همگن ( )IHدر خاک ماسه برای تحلیل انتخاب گردید .ایر تهییر
ضخامت و پهنای ایگوی معینی از این گونه پوستهها بر روی
ظرفیت باربری و همچنین وضعیت تنشهای تماسی پی بررسی
میشود .میزان نشست وظرفیت باربری نهایی پی پوستهای در
خاک ماسه با ایگوی کشسان -مومسان کامل و سخت شونده
همگن با نتای رابطه تحلیلی  Rinaldiمقایسه خواهد شد .افزون
بر اینها ،محل و نیز مقدار بیشینه نیروهای محوری ،برشی و ینگر
خمشی در این گونه از پیهای پوستهای در قسمتهای مورب و
افقی آن مورد بررسی قرار میگیرد.
 -6رابطه تحليلی ظرفيت باربری
 Rinaldiدر سال  1091ظرفیت باربری پی پوستهای تاشده
وارون را در حایت نواری بر روی ماسه و با فرض پوش گسیختگی
مرکب از دو بخش دایرهای و خطی و نیز با فرض گوه گسیختگی
زیر پی به صورت مثلثی مطابق شكل ( )9بررسی کرد (،Rinaldi
 .)1091الزم به ذکر است که ،با توجه به متقارن بودن پی پوسته-
ای وارون ،نیمی از آن در شكل ( )9نشان داده شده است.
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شکل  -6سطح گسيختگی نيمه پی پوستهای وارون در الگوی تحليلی Rinaldi

 Rinaldiبر روی پوستههای مثلثی وارون کوچک مقیاس،
تحت بارگذاری بار یكنواخت پیوسته در محور تقارن پی و در ماسه
متراکن ،متوس و شل و با خاکهایی با زاویه اصطكاک داخلی
متفاوت آزمایش انجام داده است .وی براساس نتای آزمایشگاهی
و تحلیل عددی ،رابطه تحلیلی ظرفیت باربری برای پی پوستهای
وارون پیشنهاد کرده است .معمولترین سطت گسیختگی مورد
استفاده در نگرههای ظرفیت باربری متشكل از یک گوه خاکی
است که بالفاصله زیر اساس پی قرار میگیرد .این گوه جسمی
سخت بوده و در طول بارگذاری با پی حرکت میکند و در وضعیت
کشسان باقی میماند.
یک مارپیچ یگاریتمی در نقطه تقاطع محور تقارن پی و گوه
کشسان خاکی ایجاد میشود .سپس ،این مارپیچ یگاریتمی به یک
سطت صاف متصل میگردد تا جایی که به سطت زمین برسد.
مقطع پهنای پی پوستهای نواری و سطوح گسیختگی در شكل
( )9رسن میشوند .برای آسان ساختن روش تحلیلی ،سطت
گسیختگی به دو بخش دایرهای ( )abو صاف ( )bcتهدیل میگردد.
زیرا ،این سطت گسیختگی باید شرطهای ایستایی و حرکتی را
برای پیهای پوستهای برقرار کند.
سطت گسیختگی ساده شده برای تعیین ضریبهای ظرفیت
باربری ( Nq ،Ncو  )Nو ظرفیت باربری نهایی ( )quبه کار میرود.
برخی عوامل روش تحلیلی در ادامه معرفی میشوند .در رابطه
تحلیلی  θ ،Rinaldiزاویه پوسته میباشد که سطت پوسته و تراز
قائن را میسازند .همچنین α ،زاویه گسیختگی نام دارد که به
نسهت پوسته ( )SRو زاویه مقاومت برشی (  ) بستگی دارد .مقدار
 αاز رابطه زیر به دست میآید:
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در این رابطهها SR ،نسهت پوسته میباشد که ایر شكل پوسته
را بر زاویه گسیختگی ( )αمشخص میکند .سه حد برای ()SR
وجود دارد .برای پیهای تخت ( SR=1)θ=0و برای شمعها ()θ=90
مقدار  ،SRدو و یک میباشد .برای پی پوستهای وارون مقدارهای
 SRبین یک و دو میباشد .این مقدارها برای پیهای پوستهای
ایستاده بین صفر و یک است .عامل دیگر رابطه تحلیلی ،ارتفاع
گوه گسیختگی ( )Hمیباشد که به قرار زیر حساب میشود.
()3

 
  

H  D f  b tan  R sin(  )  cos(  )
4 2
4 2 


در این رابطه R ،شعاع دایره b ،نصف پهنای پی  ،زاویه
اصطكاک داخلی خاک و  Dfعمق استقرار پی میباشد .در روش
تحلیلی ،تنش در محل تماس پی پوستهای با خاک را یكنواخت
میپندارند .همچنین ،شرطهای ایستایی و حرکتی را برقرار می-
کنند .مشخصههای خاک به وسیله عاملهای  25 ،  24 ،  22 ، 
و   26وارد تحلیل میشوند ،که  ، نسهت بین شعاع و نصف
عرض پی است و   25 ،  24 ،  22و  ،  26یابتهایی هستند ،که
از رواب پیچیده ریاضی و با توجه به زاویه اصطكاک داخلی خاک،
عرض پی و عمقگیرداری جهت به دست آوردن رواب تحلیلی
ظرفیت باربری به دست میآیند .وی رابطه تحلیلی ( )5را برای
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تعیین ظرفیت باربری نهایی ( )quارائه کرد .براین پایه ،ضریبهای
ظرفیت باربری همانند زیر حساب میشوند (.)1091 ،Rinaldi
qu  cNc  D f N q  bN

()5

1.5
) ( 26  tan
SR

()6

Nc 

)Nq   22( 25  1

()5
1
) tan
2

()7

N   22 ( 24 2  25 tan 

در رابطه تحلیلی  ،Rinaldiضریبهای ظرفیت باربری به
 B f  2bعرض پی  ،زاویه اصطكاک داخلی خاک  ،وزن
مخصوص Df ،عمق استقرار پی ،نسهت پوسته  ،SRزاویه گسیختگی
 ،αزاویه پوسته  θو چسهندگی خاک  cبستگی دارد.
 -9مشخصههای پی پوستهای
ایگوی کلی پیهای نواری پوستهای این مقایه ،همانند شكل
( )1است ،که با توجه به نمونه پیهای نواری وارون  Rinaldiکه
تنها مرجع پی پوستهای معكوس نواری است اقتهاس شده است.

شکل  -6شکل هندسی پی پوستهای

دوازده ایگوی هندسی با ضخامت و پهناهای متنوع همانند
دادههای جدول ( )9در تحلیل به کار خواهد رفت .یادآوری می-
کند Abdel-Rahman .و  ،Hannaدر سال  9111و همچنین
 Shaligramدر سال  1099در پژوهشهای جداگانه دریافتند که
در پوسته با زاویه  50درجه و درحایت معكوس ،پیهای پوستهای
بیشترین ظرفیت باربری را دارند .در نتیجه برای مقایسه با نتای
محققین و نتای بهتر ،در این مقایه از زاویه  50درجه و حایت
معكوس بهرهجویی میشود .در شكل ( )1تصویر کامل پی پوسته-
ای نواری مدل شده نشان داده شده است.
 -7شبکه اجزاء محدود
برای تحلیل عددی ایگوهای پی از نرمافزار  PLAXIS.v8.5بر
پایه روش اجزای محدود استفاده میشود .جزءهای به کار رفته
سه پهلو  96گرهی خطی و ایگوی پی ،کرنش صفحهای میباشد.
بر ایر اندرکنش خاک و سازه و برای جلوگیری از تمرکز تنش در
محل تماس پی با خاک ،از ضریب کاهش تنش نهایی Rf=0/1
بهرهجویی خواهد شد .شهكه بندی در ناحیه مجاور پی ،بسیار ریز
و در بقیه توده خاک ،متوس است .اندازه مش با توجه به مثلثی
بودن آن ،در قسمت مجاور پی ،جهت افزایش دقت شهكه مش،
نین متر و ریزتر از آن است و درسایر قسمتها از نین تا یک متر
است .در تحلیل از  160گام تكراری راهكار طول قوس در تحلیل
بهرهجویی میشود و پی به حایت مومسان در میآید .در تحلیل
غیر خطی سخت شونده در نرمافزار  ،PLAXISکنترل تهییر مكان
با نموی رشد بار از روش طول قوس صورت میگیرد .در تحلیل
تهییر شكلها ،برای اطمینان از عدم تأییر مرزهای مدل و شرای
مرزی بر روی نتای تحلیل و با توجه به اینكه ،عمق تأییر تنش در
زیر پی  6ایی  90برابر عرض پی است ،ابعاد مدل مرزی به اندازه
 90برابر عرض پی از طرفین و به اندازه  1برابر عمق پی از زیر پی
در نظر گرفته شده است.

جدول  -6مشخصههای هندسی الگوی پی پوستهای

 

ایگو
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از نمو جابجاییها بهره میجویند و جابجاییها ،کرنشها و
تنشها را در هر گام حساب میکنند .هر چند شرطهای سازگاری
و ایستایی با معادیه ( )1برقرار میشوند ،با وجود این ،باید شرط
سازگاری تنشها و سطت تسلین را نیز برقرار کرد .رابطه غیر خطی
تنش و کرنش سهب رفتار کشسان -مومسان خاک میشود .یک
ویژگی برجسته این رفتار ،باقی ماندن تهییر شكل دائن در خاک
است .باید دانست ،خاک زیر بار پس از گذشتن از مرز کشسانی
هنوز هن مقاومت و توانایی تحمل نیروهای بیشتری را دارد .تحلیل
کشسان -مومسان ،تهییر شكلها و تنشهای وابسته و نیز بار
گسیختگی را به دست میدهد .مرز کشسانی و مومسانی با یک
تابع پنداشتی مشخص میشود .تابع یا معیار تسلین بر پایه
نامتهیرهای تنش چند محوری تعریف میگردد .نگره مور-کلمب،
تابع تسلین  Fرا بر پایه تنشهای اصلی ،زاویه اصطكاک ( )و
ضریب چسهندگی ( )Cدراختیار میگذارد:

(ایف)

()1
()90
()99
()91
(ب)

شکل  -9شبکهبندی پی :الف) پيش از تغيير شکل ،ب) پس از
تغيير شکل

شرای مرزی در قسمت تحتانی بدون تهییر مكان فرض شده
است .درحایی که در سمت چپ و راست در راستای قائن دارای
تهییر مكان آزاد و در راستای افق بدون آزادی حرکت میباشد.
شكل ( )3شهكهبندی ایگو را نشان میدهد .چون پی متقارن می-
باشد ،نیمی از آن شهكهبندی شده است.
 -5رفتار کشسان -مومسان خاک

} S D { P

q 
sin sin 
cos 
  C cos  0
3
3 

F   m sin 

1
1   2   3 
3

m 

1

 q   [ 1   2 2   2   3 2   3   1 2 ]
2


 1  2 2   3
) 3( 1   3

  tan1

کرنش برگشت ناپذیر مومسان رابطه تنش و کرنش خاک را
پیچیده میکند .پس از به تسلین رسیدن خاک ،چگونگی تهییر
سطت تسلین در ایر گسترش مومسانی باید مشخص شود .این کار
را قانون سخت شوندگی انجام میدهد .پس از تسلین ،قانون جریان
رابطه کلی تنش و کرنش را مشخص مینماید .نمو کرنش
مومسانی را عمود بر سطت تسلین میپندارند .براین پایه ،با تابع
تسلین  ،Fتنشهای کلی  ،  نمو کرنش مومسان   P و ضریب
مومسانی  ، قانون جریان زیر بر پا میشود:
()93

با افزایش تنشهای خاک ،حایت مومسان در آن پدید میآید.
پاسخ رفتار کشسان -مومسان خاک با تحلیل نموی و تكراری پیدا
می شود .روش سختی و راهكار اجزای محدود برای این گونه
تحلیل به کار میروند .در هر گام تحلیل ،به برپاسازی ماتریس
سختی سازه (] )[Sنیاز است .به کمک یک فرآیند تكراری ،بر ایر
بار نموی  ، Pنمو جابجایی  Dاز حل دستگاه معادیه
خطی زیر به دست میآید:
()1

63

    F 
p

در مصایت با رفتار کشسان -مومسان کامل ،تهییر تنش
مومسانی ایری بر سطت تسلین ندارد .به سخن دیگر ،افزایش
کرنش مومسانی در تنش تهییری به وجود نمیآورد و سطت تسلین
همواره در جای نخستین خود بدون تهییر میماند .بر پایه قانون
سخت شوندگی همگن ،سطت تسلین بر ایر تهییر شكل مومسان
در همه جهتها به طور یكسان گسترش مییابد و تشابه خود را
با معیار تسلین نخستین حفظ میکند .افزون بر این دو ،انتقال
بدون دوران سطت تسلین در فضای تنش ،به گونهای که اندازه و
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شكل معیار تسلین عوض نشود ،با قانون سختشوندگی پویا امكان-
پذیر است .باید دانست ،قانون سختشوندگی ترکیهی از جمع دو
سخت شوندگی همگن و پویا به دست میآید.
ماتریس مواد  De در ناحیه کشسان یابت میباشد و تنشها
را به کرنشها با قانون هوک به هن پیوند میدهد .نمو کرنش را به
دو بخش کشسان و مومسان تجزیه میکنند .قانون هوک بخش
کرنش کشسان را در اختیار میگذارد .تحلیل کشسان -مومسان
از تابع تسلین ،قانونهای سخت شوندگی و جریان بهره میجوید
و ماتریس کشسان -مومسان  Dep را بر پا میسازد .این
ماتریس نموهای تنش    و کرنش    را به صورت زیر
به هن پیوند میدهد:

    Dep   

()95
()96

Dep  De  De { F }M 1{  }T De




عاملهای مجهول  و ] [Mدر فرآیند تحلیل حساب میشوند.
از ماتریس کشسان -مومسان در یافتن ماتریس سختی جزءها بهره
میجویند .در فرآیند اجزای محدود ،ماتریسهای سختی را بر روی
هن سوار میکنند و ماتریس سختی سازه را بهدست میآورند .در
هر گام نموی ،ماتریس سختی سازه را به کار میبرند وجابجایی-
های نموی را پیدا میکنند .اگر ماتریس کرنش با ] [Bو ماتریس
سختی جزء با  S eمشخص شوند ،ماتریس سختی جزء از تابع
اوییهگیری در حجن جزء و به صورت زیر حساب خواهد شد:
()95

Dep Bdv

  B 

T

S e

v

 -1مشخصات خاک زير پی

ویژگیها

مقدار

یكا

وزن واحد غیر اشهاع
وزن واحد اشهاع
ضریب نفوذپذیری
ضریب یانگ
نسهت پواسون
ضریب چسهندگی
زاویه اصطكاک
زاویه اتساع

97
91
9
50000
0/3
0/009
33
1

kN/m3
kN/m3
m/day
kN/m2
kN/m2

درجه
درجه

 -4صحتسنجی روش عددی در برابر فن تحليلی
پاسخهای عددی این مقایه نشان میدهد ،با افزایش بارگذاری
گوه صلب تشكیل شده در زیر پی بر خالف فرضیات رواب تحلیلی
ارائه شده خطی نهوده و منحنی است .همچنین ،دو گوه صلب یكی
از محل انتهای فوقانی پی و دیگری از محل تالقی قسمت افقی و
مورب پوسته در زیر پی ایجاد میشود .گوه صلب کوچكتر در
امتداد شیب قسمت مورب پی است و گوه صلب بزرگتر به صورت
منحنی و عمق حدود دو برابر گوه نخست میباشد .با افزایش
بارگذاری گسترش این گوه عرضی نهوده و به سوی عمق میباشد.
در ایگوی کشسان -مومسان کامل ،چون تنش کشسان در خاک
بدون سخت شوندگی به مومسان کامل تهدیل میشود و با توجه
به تنشهای کششی موجود در سطت خاک ،نقطههای مومسان در
این سطت پدید میآید .از سوی دیگر ،در ایگوی سختشونده گوه
صلب کشسان در زیر پی به شكل محسور شده در پوش گسیختگی
مومسان به وجود نمیآید .نقطههای مومسان با افزایش بار از زیر
پی به طرفین پی گسترش مییابد .در مدل سخت شونده در مدل
رفتاری موهر کویمب به دییل ماهیت رفتاری این نوع پیها نرم
شوندگی ناشی از تسلین در خاک در این پژوهش رخ نداده است.
1000
900
800
2

) Q u(kN/m

ویژگیهای خاک در این پژوهش را ،جدول ( )1به نمایش
میگذارد .با توجه به انتخاب سطت تسلین مور -کلمب توس
 ، Rinaldiجهت مشابهسازی شرای مدلسازی در این پژوهش با
شرای آزمایشهای انجام شده توس  ،Rinaldiبه منظور مقایسه
نتای و همچنین استفاده از رواب تحلیلی ارائه شده توس این
پژوهشگر ،برای ایگوسازی خاک از معیار تسلین مور -کلمب بهره-
جویی میشود ،این مدل یكی از مدلهای رفتاری خانواده
االستوپالستیک کامل میباشد .از آنجا که پیهای پوستهای
توصیهای برای خاکهای سست از جمله ماسه شل میباشد و
همچنین اغلب تحقیقات ارائه شده توس سایر محققین بر روی
نشستهای آنی که مربوط به خاکهای دانهای میباشد انجام شده
است و همچنین ساخت نمونههای یكسان و تراکن خاک رس در
مخازن آزمایشگاهی بسیار سخت میباشد ،یذا از خاک ماسهای
یكنواخت استفاده گردیده است .جهت یكسانسازی نتای از
مشخصههای خاک  Rinaldiدر تحلیل استفاده میشود.

جدول  -6ويژگیهای خاک زير پی
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شکل  -7مقايسه ظرفيت باربری پی پوستهای وارون با افزايش
عرض پی
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جدول  -9عوامل ظرفيت باربری نهايی پی پوستهای وارون در رابطه تحليلی Rinaldi
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جدول  -7مقايسه ظرفيت باربری پی پوستهای در عرض پی در سه مدل رفتاری
عرض پی
()cm
60
50
70
10
10
900

رابطه تحلیلی
Rinaldi

مدل رفتاری EPP

535
501
630
539
510
550
511
511
770
791
153
757
مقدار متوس درصد اختالف

مدل رفتاری IH

795
719
155
101
133
155

جهت صحتسنجی مدلسازی انجام شده ،نتیجههای ظرفیت
باربری بیشینه پی پوستهای وارون با تحلیل اجزای محدود بر پایه
خاک دارای سخت شوندگی همگن ( )IHو نیز با خاک دارای رفتار
کشسان -مومسان کامل ( )EPPبا رواب ارائه شده تحلیلی
 Rinaldiدر زاویه پوسته  50درجه مقایسه گردید .همچنین
پارامترهای تعیین ظرفیت باربری نهایی در جدول ( )3میآید.
نمودار شكل ( )5مقایسه ظرفیتهای باربری را در این سه حایت
نشان میدهد.
مطابق شكل و جدول ( ،)5تنش نهایی بیشینه ایجاد شده در
مرکز پی با پاسخهای تحلیلی  Rinaldiتفاوت دارد .با وجود این،
نتای پژوهش عددی بر پایه رفتار کشسان  -مومسان کامل به
پاسخهای وی نزدیکتر است .این مقایسه نشان میدهد در خاک-
های با زاویه اصطكاک باال ( 30تا  50درجه) مقادیر به دست آمده
از رابطههای تحلیلی  Rinaldiبا پاسخهای تحلیل اجزای محدود
این مقایه ،در حایت سختشوندگی همگن ،اختالف  10تا 30
درصدی دارند .بر پایه شكل ( ،)5ظرفیت باربری پی در خاک
سخت شونده همگن تا سی درصد بیش از رواب تحلیلی است.
ظرفیت باربری در خاک کشسان -مومسان کامل ،به دییل فرض-
های مشابه رابطه تحلیلی و ایگوی عددی پاسخهای نزدیکتری به
آن دارد و در پهناهای  70و  10سانتیمتری تقریها یكسان است،
یذا ایگوی سختشونده همگن ایگوی مناسهی برای نتیجهگیری از
تحلیل عددی نیست و بهتر است از تحلیل عددی با روش
کشسان -مومسان کامل استفاده شود .چنانچه در جدول شماره
( )5دیده میشود؛ اختالف رابطه تحلیلی  Rinaldiبا مدل رفتاری
کشسان -مومسان کامل  %91و با مدل رفتاری سخت شونده %17
است .با وجود این ،در کلیه ایگوها با افزایش پهنای پی ظرفیت
باربری افزایش مییابد .این افزایش در تحلیلهای اجزای محدود
غیر خطی و در رابطه  Rinaldiخطی است .در شكل ( )6گستره

درصد اختالف ظرفیت باربری مدل
رفتاری  Rinaldiو EPP

درصد اختالف ظرفیت باربری
مدل رفتاری  Rinaldiو IH

%11
%95
%5
%0
%7
%93
%91

%91
%15
%11
%39
%30
%11
%17

توده مومسانی برای ایگوی شماره  5با افزایش بارگذاری از بار  6تا
 950کیلونیوتن بر متر به تصویر کشیده میشود .در رفتار کشسان
 مومسان کامل ،خاکهای سطحی ،گسیختگیهای موضعی و ازنوع کششی دارند.
با افزایش نیرو ،گسترش ناحیه مومسان در نزدیک پی ،عمیق-
تر شده و گوه دومی در زیر گوه یكن تشكیل میگردد .این عمق
تا  3برابر عمق مدفون پی میرسد .عمق گوه گسیختگی در تحلیل
عددی خاک کشسان -مومسان کامل از عمق گوه گسیختگی
رابطه  Rinaldiبیشتر است .وی تنش تماسی را یكنواخت می-
پندارد و گوه را خطی فرض میکند ،در نتیجه ،عمق گوه
گسیختگی  Rinaldiکمتر از مقدار حقیقی به دست میآید .در
شكل ( )5گسترش سختشوندگی خاک برای ایگوی شماره  5با
افزایش بارگذاری با رنگ تیره به تصویر کشیده شده است .در محل
تماس پی و خاک ،نقطههای مومسان ایجاد میگردد .تودههای
سخت در اطراف و زیر توده مومسان کامل به وجود میآید .با
افزایش بارگذاری این توده به سمت افقی پیش میرود .بر پایه
شكل ( ،)5خاک سخت شونده همگن ظرفیت باربری بیشتری را
نسهت به ایگوی کشسان -مومسان کامل دارد .نتای عددی نشان
میدهند ،گسترش دو گوه گسیختگی به شدت بار وارده بستگی
داشته و تنش در محل تماس پی و خاک غیر خطی است .عمق
گوه گسیختگی نیز تا دو برابر عمق مدفون میرسد.
در ادامه ،میزان تهییر بیشینه نشست پی در محور تقارن و
همچنین نمودار تهییر تنش عمودی بیشینه در محل تماس پی با
خاک در برابر بارهای وارده ،از حدود  6کیلونیوتن بر متر تا مرز
مومسانی کامل ،برای دو ایگوی رفتاری کشسان -مومسان کامل و
سخت شونده همگن بررسی میگردد .بر پایه شكل ( ،)7تنش در
محل تماس پی و خاک در کلیه ایگوها غیر خطی و در قسمت
مورب بسیار کمتر از قسمت تخت تحتانی پی است.
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q = 60 kN /m

q = 16 kN /m

q = 6 kN/m

q = 950 kN /m

q = 930 kN /m

q = 900 kN/m

شکل  -5گسترش ناحيه مومسان و ايجاد گوه صلب در خاک با الگوی کشسان -مومسان کامل برای الگوی شماره 7

q = 60 kN /m

q = 16 kN /m

q = 6 kN/m

q = 950 kN /m

q = 930 kN /m

q = 900kN/m

شکل  -1گسترش ناحيه مومسان و سخت با افزايش بار برای خاک با الگوی سخت شونده همگن درالگوی شماره 7
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شکل  -4تنش غير يکنواخت در محل تماس پی و خاک

شکل  -9نمودار تنش بيشينه تماسی دربرابر مقدار بارگذاری
برای پی با پهناهای مختلف در خاک سخت شونده برای الگوی
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افزایش نشست با افزایش بار در پهنای پی در تحلیل کشسان-
مومسان کامل بر هن منطهقاند و با شیب همسان تا مرز گسیختگی
ادامه مییابد .اما در ایگوی سخت شونده ظرفیت باربری پی و خاک
با افزایش پهنای پی بیشتر میشود و ویژگی سخت شوندگی خاک
باعث این برتری میگردد .در یک بارگذاری و با پهنای پی یكسان،
افزایش ضخامت ایر چندانی بر ظرفیت باربری ندارد و در ضخامت-
های مختلف ،میزان نشست یكسان است Rinaldi .ایر تهییر عرض
پی را بر روی میزان نشست بررسی نكرد .وی در خاک با زاویه
اصطكاک داخلی  33درجه مقدار بیشینه نشست پی نواری با عرض
 16سانتیمتر را  91میلیمتر در بار نهایی  7کیلونیوتن بر متر
گزارش نمود ،در نمودارهای زیر به دییل عدم وجود اطالعات کافی
در مقایسه نتای  ،مقادیر عددی با یكدیگر مقایسه گردید.
این پژوهش آشكار میکند ،در هر دوحایت کشسان -مومسان
کامل و سخت شونده ،تهییر نشست بیشینه و تنش قائن بیشینه با
بار ،غیر خطی است و با افزایش پهنای پی افزایش مییابد .اما در
حایت سختشونده ،میزان نشست بیشینه پی  3تا  5برابر و تنش
بیشینه باربری خاک بین  10تا  10درصد بیش از مقدارهای مشابه
آن در خاک کشسان -مومسان کامل است .با توجه به آن که نتای
پژوهش عددی در شكل ( )5بر پایه رفتار کشسان -مومسان کامل
به پاسخهای  Rinaldiنزدیکتر است به نظر میرسد نتای نشست
در ایگوی رفتار کشسان – مومسان به نتای وی نزدیکتر است .یذا
استفاده از این ایگوی رفتاری در تحلیل عددی پاسخهای بهتری در
اختیار محققین قرار میدهد.

شماره 7

همچنین ،در شكلهای ( )1و ( )1تهییرهای افزایش تنش
بیشینه با افزایش بارگذاری در دو ایگوی سخت شونده و کشسان-
مومسان کامل مربوط به ایگوی  5به تصویر کشیده شده است .در
هر دو ایگو ،با افزایش پهنای پی مقدار تنش نهایی بیشتر میگردد.
اما مسیر تنش در آنها متفاوت است .در ایگوی کشسان -مومسان
کامل مسیر افزایش تنش بیشینه با افزایش پهنای پی منطهق بر
مسیر منحنی میباشد اما در ایگوی سخت شونده افزایش پهنای پی
باعث تهییر درمسیر تنش میگردد و این مسیر روند خاصی
ندارد.برای یافتن میزان تهییر نشست بیشینه ،که در محل محور
تقارن ایگو اتفاق میافتد ،بیش از  160تحلیل با بارگذاریهای
متفاوت تا مرز گسیختگی و برای دو سطت تسلین کشسان -مومسان
کامل و سخت شونده انجام گردید .آن گونه که در شكل ( )90و
( )99دیده میشود ،نشست بیشینه در پهنای یكسان در خاک
سخت شونده بیشتر از ایگوهای مومسان کامل است و این نشان
دهنده باالتر بودن قابلیت بارپذیری پی در این ایگو میباشد .اما در
حایت کشسان -مومسان کامل ،خاک زودتر به گسیختگی میرسد
و همان پی ،بار کمتری را در یحظه گسیختگی تحمل میکند .مسیر

شکل  -3تنش بيشينه تماسی دربرابر مقدار بارگذاری برای پی با
پهناهای مختلف درخاک کشسان -مومسان کامل برای الگوی
شماره 7

0
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شکل -62نمودار نشست بيشينه با افزايش بارگذاری برای الگوی شماره  7در حالتهای رفتاری کشسان -مومسان کامل و سخت شونده

 -4تحليل پی
برای بررسی محل و مقدار بیشینه نیروی محوری ،نیروی برشی
و ینگر خمشی ایجاد شده در پی و ایر تهییر ضخامت و پهنای آن
دراین گونه از پیهای پوستهای در قسمت مورب و افقی پوسته،
بیش از  910تحلیل انجام گردید .پی با پهنای نین تا یک متر و با
ضخامتهای  96 ،90و  10سانتیمتر با بارهای وارد ،از  6کیلونیوتن
بر متر تا مرز مومسانی کامل ،تحلیل شد .نتیجههای تهییر نیروهای
داخلی با بارهای مختلف در شكل ( )91و ( )93برای قسمت افقی
و مورب پوسته آمده است.
شکل  -66نمودار نشست بيشينه درپهناهای مختلف پی

شکل  -66نمودار نيروی محوری ،برشی و لنگر خمشی با افزايش نيرو در پهناهای  52تا  622سانتیمتر برای قسمت مورب
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شکل  -69نمودار افزايش نيرو با نيروی محوری ،برشی و لنگر خمشی در پهناهای  52تا  622سانتیمتر برای قسمت افقی

شکل  -67تأثير افزايش پهنای پی در ميزان نيروی محوری ،برشی و لنگر خمشی بيشينه در قسمت مورب و افقی پوسته

این پژوهش نشان میدهد ،برای هر دو قسمت افقی و مورب
پی پوستهای وارون ،افزایش ضخامت در میزان بیشینه نیروی
محوری ،نیروی برشی و ینگر خمشی بیایر است .در کلیه ایگوها،
محل ینگر خمشی و نیروی برشی بیشینه درقسمت افقی پوسته
در مرکز پی واقع شده و در قسمت مورب محل بیشینه ینگر و
نیروی محوری در محل تاشدگی پوسته و محل بیشینه برش در
باالی یهه میباشد .همچنین نیروی محوری در قسمت افقی،
نزدیک به صفر بوده ،ویی در قسمت مورب زیاد میباشد .ینگر
خمشی در قسمت افقی مثهت و در قسمت مورب منفی است.
نیروهای داخلی بیشینه در قسمت افقی پوسته پی به وجود میآید.
تهییر پهنای پی در میزان نیروهای داخلی پوسته پی مؤیرند.
مطایعه کنونی نشان میدهد که افزایش پهنای پی باعث افزایش
کلیه نیروهای داخلی پی میگردد .پی پوستهای با پهناهای،60
 10 ،70و  900سانتیمتر زیر بارگذاریهای متفاوت تحلیل شدند.
آن گونه که در شكل ( )95میآید ،با افزایش پهنای پی از نین متر
به یک متر ،میزان بیشینه نیروی برشی در قسمت افقی پوسته 1
برابر و در قسمت مورب  7برابر افزایش مییابد .این افزایش در
میزان بیشینه ینگر خمشی در قسمت افقی پوسته به میزان  3برابر
و در قسمت مورب  7برابر میباشد .بیشینه نیروی محوری در

قسمت مورب به کمتر از  1برابر افزایش مییابد.
 -9نتيجهگيری
 )9ظرفیتباربری خاک با رفتار کشسان -مومسان کامل ،به دییل
فرضهای مشابه با رابطه تحلیلی  Rinaldiپاسخهای نزدیکتری
به آن دارد و در پهناهای  70و  10سانتیمتری تقریها معادل
یكدیگر است .از سوی دیگر ،ظرفیت باربری پی برای خاک با ایگوی
سختشوندگی همگن تا  %30بیش از رابطه تحلیلی  Rinaldiاست.
یذا استفاده از این ایگوی رفتاری در تحلیل عددی پاسخ بهتری
میدهد.
 )1در تحلیل پی پوستهای بر روی ماسه با ایگوی سخت شوندگی
همگن ،میزان نشست بیشینه پی  3تا  5برابر و تنش بیشینه باربری
خاک بین  10تا  10درصد بیش از مقدارهای مشابه آن در تحلیل
پی درخاک با رفتار کشسان -مومسان کامل به دست آمده است.
یذا پیشبینی مقدار نشست و تنش با ایگوی سخت شوندگی همگن
دور از واقعیت بوده و توصیه میشود از نتای تحلیل پی درخاک با
رفتار کشسان -مومسان کامل استفاده شود.
 )3افزایش پهنای پی پوستهای ،سهب افزایش ظرفیت باربری می-
شود .درحایی که با افزایش پهنای پی از  0/6به یک متر ،میزان
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1. Introduction
In the present saraeser, the elastic perfectly plastic and hardening behavior of the sandy soil, located under
the inverted folded shell strip foundation, have been modeled in Plaxis software. The analysis is based on the
Mohr–Coulomb theory. Moreover, the distribution of internal forces and the effects of variations in the width
and thickness of the shell foundations on the bearing capacity have been investigated. The results of the
numerical analysis have been compared with the analytical relations proposed by Rinaldi in 2012.

2. Methodology
2.1. Theoretical bearing capacity of inverted folded shell foundation
Rinaldi in 2012 investigated the bearing capacity of inverted folded shell strip foundation resting on sandy
soil. He investigated the bearing capacity coefficients and the ultimate bearing capacity ( qu ) in sandy soil and
proposed new equations for these coefficients.

2.2. Finite Element modeling
The FEM-based software package, PLAXIS, was used for the numerical modeling and analysis. In this study,
Plane strain state has been considered for the problem. A 15-node triangular element has been used to mesh
the soil media beneath the foundation. It is assumed that linear uniform load exerts to the shell foundation. The
behavior of the inverted folded shell strip foundation has been investigated. The model is based on two
different soil behaviors, namely
a) Elastic perfectly plastic model (EPP model)
b) Isotropic hardening model (IH model)

3. Results and discussion
3.1. Geometric model
Abdel-Rahman and Hanna, (1990) and Shaligram, (2011) showed that the inverted shell strip foundations
at the shell angle of 60° have the maximum bearing capacity. Based on their findings, twelve different models
with variable thicknesses and widths have been used in the present research. Fig. 1 depicts the schematic shape
of the shell strip foundations. Also the properties of the models have been given in Table 1. Finally, the
numerical results have been compared with Rinaldi's, (2012) analytical model.
* Corresponding Author
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Fig. 1. Geometric shape of inverted shell strip foundation
Table 1. Properties of inverted shell strip foundation model
Model

B=2b (cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

50
70
80
100
50
70
80
100
50
70
80
100

t (cm)

A (cm2)

INL (cm4)

EINL (kN.cm4)

EA (kN)

10
10
10
10
15
15
15
15
20
20
20
20

2242.6
2442.6
2542.6
2742.6
3470.1
3770.1
3920.1
4220.1
4768.8
5168.8
5368.8
5768.8

1724789
1821601
1857638
1910059
2933035
3090932
3150617
3240552
4422666
4650591
4738378
4874871

6890000
7280000
7410000
7610000
11730000
12360000
12600000
12960000
17690000
18600000
18950000
19490000

8970
9768
10168
10968
13880
15080
15680
16880
19072
20672
21472
23072

3.2. Bearing capacity
The numerical analysis results of the bearing capacity of inverted shell strip foundations resting on sandy
soil based on the isotropic hardening behavior is about 30% more than Rinaldi`s findings, using theoretical
approach. However, in the case of the assumption of elastic perfectly plastic for soil, the numerical and
theoretical findings are almost the same. In this case, these two techniques yield to similar bearing capacity,
and for the footings with 70 and 80 cm widths, the results are nearly identical. Nevertheless, in all models as
the width increases, the bearing capacity increases too. The trend of mentioned increases is linear in all models
proposed by Rinaldi`s formulation (Fig. 2).
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Fig. 2. Comparison of inverted shell strip foundation bearing capacity
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4. Conclusion
1. The results of the current research revealed that the bearing capacity of inverted shell foundation
obtained from elastic perfectly plastic model analysis is nearly close to the Rinaldi findings. It can be stated that
the results are approximately the same where the foundation bears the widths of 70 and 80 cm. On the other
hand, using isotropic hardening model, the bearing capacity is 30% more than Rinaldi’s analytical model.
Therefore, utilizing elastic perfectly plastic model in numerical analysis, yields the results close to the Rinaldi’s
(2012) solution in comparison with IH model.
2. Increase in shell width causes the load bearing capacity increase as well. Increasing in foundation width
from 0.5 to 1 meter, leads to the bearing capacity increase about 30 to 40 percent.
3. At the same conditions, an increase in the foundation thickness has no significant influence on the bearing
capacity and the magnitude of settlement.
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