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ٌچنيد
 تحت تاثيش تاس،دس ايي هقالِ ظشفيت تاستشي پي ًَاسي ٍاقغ تش خاك سس دس دٍ حالت ٍجَد حفشُ دايشُ اي ضنل ٍ ٍجَد حفشُ هشتؼي ضنل دس صيش پي
 تا ايي تشًاهِ قاتليت اًجام تحليل ديٌاهيني گستشدُ تا اهناى. تحليل ضذُ استplaxis 2D ِ تش اساس سٍش اجضاء هحذٍد تا استفادُ اص تشًاه،ديٌاه يني
 جْت. هذل گسيختگي تشاي خاك سس هَسد ًظش هذل سخت ضًَذُ ّايپشتَليل دسجِ دٍم هي تاضذ.سشتاسّاي تا تضسگي هختلف تش سٍي پي ٍجَد داسد
ُماليثشاسيَى پاساهتشّاي هذل اص تغثيق ًتايج ػذدي تا ًتايج آ صهايص ّاي استاتيني اًجام ضذُ تَسظ هَلفيي تش سٍي هذل ّاي هطاتِ استفادُ ضذ
 تحليل ّاي اًجام ضذُ تِ هٌظَس تشسسي تاثيش تاس ديٌاهيني تش سٍي پاساهتشّاي هَثش تش ظشفيت تاستشي پي ّاي ًَاسي ٍاقغ تش حفشُ ّاي صيش.است
 ًتايج ًطاى هي دّذ مِ افضايص قغش حفشُ تحت تاثيش تاس ديٌاهيني هَجة. ضنل حفشُ ٍ قغشحفشُ اً جام ضذُ است،صهيٌي ضاهل فاغلِ حفشُ اص پي
 ّوچٌيي ضنل حفشُ تاثيش چٌذاًي دس ماّص ٍ افضايص.ماّص ظشفيت تاستشي ٍ افضايص فاغلِ حفشُ اص پي هَجة افضايص ظشفيت تاستشي پي هي ضَد
.ظشفيت تاستشي پي ًذاسد
 تاس ديٌاهيني، پي ًَاسي، ظشفيت تاستشي، حفشُ صيشصهيٌي:ياژٌَاي مليدي
The effect of the dynamic load on bearing capacity of the strip footings on the underground void in clay

Abstract

In this paper, the bearing capacity of the foundation laid on the clay in two circular voids and square voids in the
foundation, under the influence of dynamic load, based on the finite element method is analyzed using
plaxisTthe program is extensive with the ability to perform dynamic analysis with large overheads with the
possibility of follow-on there. Failure to clay model of the hyperbolic quadratic model is cured.Calibration
parameters for the implementation of the numerical results with the static tests conducted by the authors on the
same model is used. This analysis was conducted to determine the effects on parameters affecting the dynamic
load bearing capacity of strip foundation based on the following hole distances underground void, the shape of
the void and the void diameter hole has been done. The results show that increasing the diameter of the cavity
under the influence of dynamic load bearing capacity increased and decreased with increasing distance from the
cavity of the foundation bearing capacity of the foundation. The shape of the cavity has no significant effect in
increasing or decreasing capacity
Keywords: underground void ,bearing capacity , strip footing, dynamic load
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 .1مقدمٍ
خاك ّا ٍ ساصُ ّا اغلة فقظ تاتغ تاسّاي استاتيني ًاضي اص ساصُ ّا دس داخل ٍ سٍي صهيي ًيستٌذ تلنِ تاتغ تاسّاي ديٌاهيني ًيض هي تاضٌذ .اگش
ايي تاسّا ّواًٌذ صلضلِ پش قذست تاضٌذ خساسات ضذيذي سا تِ تاس هي آٍسًذ .ظشفيت تاستشي پي ّاي سغحي هوني است دس اثش تاسّاي ديٌاهيني ماّص
ياتذ ٍ ًطست ٍ دٍساى دس پي ّا افضايص ياتذ ،دس ٍاقغ هقاٍهت خاك دس ٌّگام اػوال تاس ديٌاهيني تستِ تِ ًَع خاك ٍ ضشايظ طئَتنٌيني (هاًٌذ ٍجَد
آب صيشصهيٌي يا ضشايظ صّنطي) تاثيش صيادي دس ماّص هقاٍهت خاك ٍ افضايص ًطست پي دس اثش تاس ديٌاهيني داسد .دس اغلة اٍقات ًطست تيص اص حذ
هَجة خشاتي پي هي ضَد .دس صهيٌِ هحاسثات ظشفيت تاستشي ٍ ًطست پي هغالؼات صيادي تَسظ هحققيي اًجام ضذُ است .تِ ّويي هٌظَس آصهايص
ّا ٍ سٍش ّاي هختلفي تشاي هحاسثِ ظشفيت تاستشي اسائِ ضذُ است ،اها دس تواهي تحقيقات رمش ضذُ تاثيش هستقين تاس ديٌاهيني تش ظشفيت تاستشي پي
ّاي ًَاسي ٍاقغ تش حفشُ دس خاك سس هَسد هغالؼِ قشاس ًگشفتِ ٍ تاثيش پاساهتشّاي هختلف تش سٍي ظشفيت تاستشي پي تحت تاس ديٌاهيني هطخع ًطذُ
است.
هغالؼات اًجام ضذُ دس صهيٌِ سفتاس پي ّا تش سٍي حفشات صيشصهيٌي تسياس هحذٍد ٍ دس خػَظ تاسّاي ينٌَاخت هي تاضذ ))،Terzaghi (3491
)Joon kyu lee ،Ghazavi & Talesaz (9004) ،Badie & Wang (3499) ،Wang & Badie (3491) ،Baus & Wang (3491
)ّ .)et al. (9039وچٌيي دس صهيٌِ ظشفيت تاستشي پي ّا تحت اًَاع هختلف تاسگزاسي اػن اص استاتيني ٍ ديٌاهيني تحقيقاتي غَست گشفتِ است .مِ
اص هياى ماسّاي استاتيني اًجام ضذُ هي تَاى تِ ماسّاي )Guido at al. ،Fragaszy and Lawton (3499) ،Binquent and Lee (3491
)Takemura ،Khing et al (3449) ،Huang and Tatsuo ka (3499,3440) ، Akimusuro and Akinbolade (3493) ،(3491
) Adams and coolin (3449) ،et al (3449اضاسُ ًوَد ٍ دس هياى ماسّاي ديٌاهيني هي تَاى تِ ماسّاي )،Raymon and komo (1978
) Ghazavi and Tafreshi (2229) ٍ Das (1998اضاسُ مشد .دس ايي هقالِ تحليل ػذدي تا استفادُ اص تشًاهِ اجضاء هحذٍد  plaxis2Dتِ هٌظَس
تشسسي اثش حفشُ صيشصهيٌي (تاثيش فاغلِ ،قغش حفشُ) دس دٍ حالت حفشُ دايشُ اي ٍ هشتؼي ضنل تش ظشفيت تاستشي پي ًَاسي تحت تاس ديٌاهيني ،اًجام
ضذُ استّ .وچٌيي جْت غحت سٌجي پاساهتشّاي هَسد استفادُ اص تغثيق ًتايج آصهايص ّاي استاتيني اًجام ضذُ سٍي هذل ّاي هطاتِ خاك -
حفشُ استفادُ ضذُ است.
 .2ضرايظ مدل
اص جولِ سٍش ّاي حل هسائل هٌْذسي ،هذل ساصي ػذدي هي تاضذ مِ اهناى پيص تيٌي سفتاس ٍ هغالؼِ تاثيش پاساهتشّاي هختلف سا دس صهاى ٍ
ضشايظ سْل تش ًسثت تِ هذل ساصي آصهايطگاّي فشاّن هي ساصد .تا تَجِ تِ سشػت تيطتش سٍش اجضاء هحذٍد ًسثت تِ سٍش تفاضل ّاي دس حل
هؼادالت دي فشاًسيل حامن ٍ ًيض ضنل دس ًظش گشفتِ ضذُ تشاي پي (ًَاسي) مِ اهناى تحليل دٍ تؼذي (مشًص هسغح) سا فشاّن هي ساصد ،اص ًشم افضاس
 plaxis 2Dجْت ساخت هذل ػذدي استفادُ ضذُ است .هذل سفتاسي تشاي خاك سس دس ًظش گشفتِ ضذُ ،هذل سخت ضًَذُ (Hardening Soil
) Modelهي تاضذ مِ هذلي ّايپشتَليل ٍ مطساًي خويشي اص دسجِ دٍم است .هذل سخت ضًَذُ خَد ضاهل دٍ تخص سخت ضًَذگي تشضي ٍ سخت
ضًَذگي فطاسي هي تاضذ .سخت ضًَذگي تشضي تشاي هذل ًوَدى مشًص ّاي غيش قاتل تشگطت تِ ػلت اػوال تٌص ّاي اًحشافي ٍ سخت ضًَذگي
فطاسي تشاي تاسگزاسي تل هحَسُ ّوساًگشد ،هاًٌذ آصهايطات ادٍهتشيل ،هٌاسة است .تشاي الواى خاك اص الواى هثلثي  15گشُ اي استفادُ ضذُ است،
مِ اص دسٍى ياتي هشتثِ چْاس اص تغييش هناى ٍ اًتگشال گيشي ػذدي اص ً 12قغِ گاٍس (ًقاط تٌص) تذست هي آيذ .ضشايظ هشصي تِ گًَِ است مِ پاييي
هذل دس جْت  y ٍ xتستِ است ،دس حالينِ مٌاسُ ّاي آى تٌْا دس جْت  xتستِ هي تاضذ ٍ دس اهتذاد  yداساي قاتليت حشمت است .صيش پي اص الواى
سغح هطتشك) (interfaceاستفادُ ضذُ است .صتشي اًذسمٌص پي ٍ خاك تَسيلِ اًتخاب هٌاسة ضشية ماّص هقاٍهت

 ،هذل ضذُ است.

ايي پاساهتش ،هقاٍهت سغح هطتشك سا تِ هقاٍهت خاك هشتثظ هي ساصد .اص ايي الواى دس صيش پي ٍ اعشاف حفشُ استفادُ ضذُ است .اص پاساهتشّاي
ديٌاهيني ضشية هيشايي ) (Dampingخاك است .الصم تِ رمش است مِ تشًاهِ  plaxis 2Dتشاي ضثيِ ساصي هيشايي دس خاك ٍ تشاي تطنيل هاتشيس
هيشايي اص تشمية خغي هاتشيس ّاي جشم ٍ سختي استفادُ هي مٌذ.
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دس فشهَل تاال ضشاية  β ٍ αضشاية هيشايي هي تاضٌذ.

 .3مراحل اوجام تحليل عددي
تؼذ اص هذل ساصي سيستن خاك; پي; حفشُ دس هشحلِ اٍل (ضنل ، )1تحليل ػذدي سٍي پي ًَاسي تحت ضشايظ تاسگزاسي استاتيني تِ هٌظَس تذست
آٍسدى پاساهتشّاي خاك اًجام ضذُ است .دس ايي هشحلِ اص تغثيق ًتايج اسائِ ضذُ تَسظ ػسامشُ ٍ قضاٍي ( )2229مِ تا هذلساصي هطاتِ تشاي تذست
آٍسدى پاساهتشّاي خاك غَست گشفتِ ،استفادُ هي ضَد (ضنل  .)2دس هشحلِ دٍم ٍ تا دس ًظش گشفتي پاساهتشّاي هذل حاغل اص تحليل ػذدي دس هشحلِ
اٍل ،تحليل ػذدي تحت تاس ديٌاهيني اًجام ضذُ است .دس ايي تخص تاس ديٌاهيني تِ غَست تاس ًاضي اص سفت ٍ تشگطت غلتل تش پي اػوال هي گشدد ٍ
تاس استاتيني مِ تػَست تخويٌي اص ٍصى اجضاء ٍ هلحقات هاضيي
هٌظَس هذلساصي ًتايج ػذدي دس  plaxis2Dاستفادُ ًوَدًذ،γ .

هي تاضذ ثاتت ًگِ داضتِ هي ضَد .ػسامشُ ٍ قضاٍي ( )2229اص جذٍل  1تِ
52

،υ ،ψ ،φ ،c ،

تِ تشتية داًسيتِ ،هذٍل سناًت ،چسثٌذگي ،صاٍيِ

اغغناك ،صاٍيِ اتساع ،ضشية پَاسَى ٍ ضشية ماّص هقاٍهت خاك سس هي تاضذ υ ٍ EI ،EA .تِ تشتية سختي هحَسي ،سختي خوطي ٍ ضشية
پَاسَى غطاء حفشُ هي تاضذ.
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ضنل  -1ابعاد َىدسي مدل عددي براي يل خاك حفرٌ دار در عمق  5متري
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ضنل -2مىحىي تىص – وطست حاصل از تحليل عددي ي مدل مربًط بٍ عسامرٌ ي قضايي براي يل خاك حفرٌ دار براي عمق  5متر
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ضنل -3مىحىي تىص – وطست حاصل از تحليل عددي ي مدل مربًط بٍ عسامرٌ ي قضايي براي يل خاك حفرٌ دار براي عمق  4متر
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ضنل -4مىحىي تىص – وطست حاصل از تحليل عددي ي مدل مربًط بٍ عسامرٌ ي قضايي براي يل خاك حفرٌ دار براي عمق  3متر
ّواى عَس مِ دس ضنل ّاي  4 ٍ 3 ،2ديذُ هي ضَد ًتايج حاغل اص هذل ساصي تا اختالف ًاچيضي ًسثت تِ ًتايج هذل هشتَط تِ ػسامشُ ٍ قضاٍي
تشاي ػوق ّاي هذفَى هختلف تذست آهذُ است  .تش ايي اساس هقاديش ػذدي پاساهتشّاي استفادُ ضذُ تشاي خاك ،غطاء حفشُ دس تشًاهِ  plaxis2Dدس
 ψ ،تا تَجِ تِ تَغيِ تشًاهِ اتخاب ضذُ اًذ .الصم تِ رمش است مِ استفادُ اص هقاديش تضسگتش  ψهَجة تِ

جذٍل ً 2طاى دادُ ضذُ است .هقاديش
افضايص ظشفيت تاستشي پي هي ضَد.

جديل -2پارامترَاي مصالح ي المان َاي مًرد استفادٌ در تحليل
اودازٌ المان َاي ضبنٍ )(mm
58

پارامترَاي غطاء حفرٌ
EA
EI
𝛖
)(kn
)(kn.m2
2.46

2.333

υ
1

282.2

5

2.3

ψ
2

پارامترَاي خاك
C
φ
)(kpa
24

2.4

52

γ
)(kn/m3

15222

16

 .4بحث ي بررسي وتايج
دس هذلساصي ػذدي اًجام ضذُ ًتايج تا استفادُ اص پاساهتشّاي جذٍل 2تشاي حفشُ ّاي دايشُ اي ضنل مِ ّواًٌذ لَلِ تا قغشّاي هختلف ،8 ،6 ،4
 12 ٍ 12ايٌچ ّستٌذ ٍ ّوچٌيي تشاي حفشُ هشتؼي ضنل تا اتؼاد هطاتِ تحت تاس ديٌاهيني ٍاقغ تش خاك سس دس ػوق ّاي هذفَى هختلف اًجام گشفتِ
است ،مِ ًتايج تِ غَست صيش هي تاضذ (ضنل  5تا .)9

ضنل -5ابعاد ي ضبنٍ بىدي مدل

ضنل -6تغييرات وطست بر حسب عمق مدفًن براي يل حفرٌ دايرٌ اي تحت بار ديىاميني
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قطرحفرات بر حسب اينچ
ضل -7تغييرات ظرفيت باربري بر حسب قغر براي يل پي وًاري ياقع بر حفرٌ دايرٌ اي ضنل تحت بار ديىاميني

ضنل -8وطست پي وًاري ياقع بر حفرٌ دايرٌ اي با قغر  6ايىچ تحت بار ديىاميني

7

ضنل -9وطست پي وًاري ياقع بر مربعي با عًل  6ايىچ تحت بار ديىاميني

ّواًغَس مِ دس ضنل  6هطاّذُ هي ضَد تا افضايص ػوق هذفَى حفشات ًسثت تِ سغح صهيي هيضاى ًطست موتش ضذُ ٍ ظشفيت تاستشي افضايص
پيذا هي مٌذّ .وچٌيي تا تَجِ تِ ضنل  7مِ سًٍذ تغييشات ظشفيت تاستشي تش حسة قغش حفشات تحت تاس ديٌاهيني سا ًطاى هي دّذ هطاّذُ هي ضَد
مِ تا افضايص قغش حفشات اص  4ايٌچ تا  12ايٌچ ظشفيت تاستشي ماّص يافتِ است ٍ تذيْي است هيضاى ًطست افضايص هي ياتذ .آًاليضّاي اًجام ضذُ
تشاي يل حفشُ هشتؼي ضنل ًيض اًجام ضذُ است مِ تا تَجِ تِ ضنل ّاي  9 ٍ 8مِ تا اتؼاد ينساى هذلساصي ضذُ است( 6ايٌچ) هثيي آى است مِ
هيضاى ًطست دس دٍ حالت حفشُ هشتؼي ضنل ٍ دايشُ اي ضنل تفاٍت چٌذاًي تحت تاثيش تاس ديٌاهيني ًذاسًذ.
 .5وتيجٍ گيري:
دس ايي هقالِ تحليل ّاي اًجام ضذُ تِ هٌظَس تشسسي تاثيش تاس ديٌاهيني تش سٍي پاساهتشّاي هَثش تش ظشفيت تاستشي پي ّاي ًَاسي ٍاقغ تش حفشُ ّاي
صيش صهيٌي ضاهل فاغلِ حفشُ اص پي ،ضنل حفشُ ٍ قغشحفشُ غَست گشفتِ استً .تايج ًطاى هي دّذ مِ :
 -1افضايص قغش حفشُ تحت تاثيش تاس ديٌاهيني هَجة ماّص ظشفيت تاستشي پي هي ضَد.
 -2افضايص فاغلِ حفشُ اص پي هَجة افضايص ظشفيت تاستشي پي هي ضَد.
 -3ضنل حفشُ تاثيش چٌذاًي دس ماّص ٍ افضايص ظشفيت تاستشي پي ًذاسد.
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