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 خالصه
 SAFEدر نرم افزار . یکی از مشکالت موجود در طراحی پی ها مربوط به حالتی است که نیروي کششی زیادي در پاي ستون ها بوجود آید
وجود کشش زیاد در . عملیات حذف فنرهاي کششی خاك  بر اساس تئوري فنر ارتجاعی وینکلر و تنها براي ترکیبات بارگذاري انجام می شود

از سوي دیگر چون عملیات تحلیل بدون لحاظ نمودن اثر میلگردهاي پی صورت می گیرد، . پاي ستون می تواند منجر به نتایج غیر اقتصادي شود
 .این مقاله موضوع فوق را مورد بررسی قرار می دهد. ل شده با آنچه که در نهایت به مرحله اجرا در می آید یکسان نخواهد بودمقطع تحلی

 
  بلند شدگی ، تئوري فنر ارتجاعی وینکلر ، طراحی پی ، مقطع تحلیل و طراحی: کلمات کلیدي

  
 

   مقدمه  .1
 

در برخی از ترکیبات  .بسیار زیاد در پاي ستونها است 1به آن برخورد می شود وجود نیروي کششی فونداسیون هامسائلی که بعضاً در طراحی یکی از 
بنابراین بوجود آمدن . بارگذاري معرفی شده در آیین نامه ها عالوه بر کاهش و بعضاً حذف اثر بارهاي زنده و مرده،  نیروي زلزله افزایش داده می شود

  . ها تبدیل به موضوع مهمی در طراحی آنها شده است نیروهاي کششی زیاد در فونداسیون

این نرم افزار خاك زیر پی را بر اساس تئوري فنرهاي . می باشد  SAFEهم اکنون رایج ترین نرم افزار در طراحی فونداسیون ها نرم افزار 
در .منظور حذف فنرهاي کششی استفاده می کند ارتجاعی وینکلر به صورت فنرهایی با رفتار خطی در نظر می گیرد و از یک عملیات تکراري به

در . نیز عملیات حذف کشش را تنها براي ترکیبات بارگذاري انجام می دهد  SAFEطراحی فونداسیون از بارهاي ضریبدار استفاده می شود و نرم افزار 
پیش بینی شده است که با فعال نمودن این گزینه کلیه فنرها تنها این نرم افزار براي آنالیز مدلهایی که بر روي یک بستر تکیه گاهی قرار دارند گزینه اي 

در این حالت نرم افزار یک . ]1[استفاده شود  Iterative for upliftدر طراحی پی ها همواره باید از حالت . به صورت فشاري عمل خواهند کرد
  :توان  به صورت زیر بیان کرداین عملیات را می . عملیات تکراري را جهت حذف کشش در خاك انجام می دهد 

در تحلیل بعدي این فنرها حذف می شوند و مجدداً تغییرمکان ها و نتایج . ابتدا یک تحلیل عادي انجام شده و فنرهاي تحت کشش مشخص می شود
به منظور متوقف کردن عملیات . این عملیات تکراري تا ناچیز شدن کشش ایجاد شده در تمام فنرهاي گرهی ادامه پیدا می کند.جدید بدست می آیند

  : ]2[تکراري ِ حذف کشش باید از دو طریق وارد عمل شد

 معرفی کردن یک عدد به عنوان حداکثر خطاي مجاز براي حذف  فنرهاي کششی  .1

 معرفی کردن حداکثر تعداد دفعات انجام عملیات تکراريِ حذف کشش .2

                                                 
1 Uplift 
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این مسئله در صورت استفاده از برخی از ترکیبات بارگذاري سبب افزایش بیش چنانچه نیروي کششی زیادي به بعضی از ستون ها وارد شود، 
ش از پیش نیروي مذکور شده و روند نرم افزار در حذف کشش زیر پی سبب بزرگ شدن بیش از حد  مساحت ناحیه اي از زیر پی می شود که داراي تن

در قسمتی از این . ي فنرهاي ارتجاعی وینکلر منجر به نتایج غیراقتصادي می شونددر واقع اینجا است که فلسفه طراحی در ترکیب با تئور. صفر هستند
از سوي دیگر از آنجا که عملیات تحلیل بدون لحاظ کردن اثر . مقاله سعی می شود که این موضوع به چالش کشیده شده و مورد بررسی قرار گیرد

در قسمت دوم از این مقاله اثر .نهایت به مرحله اجرا در می آید یکسان نخواهد بود میلگردهاي پی صورت می گیرد، مقطع تحلیل شده با آنچه که در
  .افزایش ممان اینرسی بر نتایج تحلیل و طراحی مورد بررسی قرار  می گیرد

 
 

   :مدلسازي براي آنالیز اندرکنش خاك و پی   .2
 

  :قرار می گیردبراي آنالیز و طراحی پی هاي گسترده ، خاك از دو دیدگاه مورد توجه 

 .خاك به عنوان مجموعه اي از فنرها در نظر گرفته می شود که بر اساس تئوري  وینکلر تعریف می شوند  .1

 .خاك به عنوان یک مجموعه پیوسته در نظر گرفته می شود که رفتار االستیک پی را به صورت یک جسم نیم فضا مدل می نمایند .2

خواهد شد که بر اساس رابطه زیر تعیین   در حد فاصل پی و خاك باعث ایجاد تغییر شکلی برابر  ، بر اساس نظریه وینکلر فشارِ  تماسی 
  . شناخته می شود» ضریب عکس العمل بستر « می باشد که تحت عنوان   می گردد، ثابت این معادله پارامتر 

  

در حالی که به وضوح می دانیم . استبا توجه به فرض هاي ساده کننده موجود، آنالیز بر اساس مدل ارتجاعی وینکلر مورد توجه قرار گرفته 
توجه داریم که فرض رفتار ارتجاعی و غیر . پی شامل نیروهاي ناشی از چسبندگی و اصطکاك داخلی نیز می باشد -رفتار واقعی اندرکنش خاك

روي بستر ارتجاعی را مورد مطالعه قرار تئوري وینکلر، آنالیز پی بر . ارتجاعی براي خاك ، کامالً متفاوت از فرض رفتار ارتجاعی و صلب  پی می باشد
در برخی موارد ممکن است رفتار پی به رفتاري صلب تبدیل گردد و در پاره اي دیگر از موارد رفتار پی انعطاف پذیر باشد ، اما در فرضیه . می دهد

  .وینکلر خاك همواره رفتاري ارتجاعی دارد

همانطور که مشاهده ). 3و  2و  1شکل (بر اساس فرضیات مختلف مدلسازي ، نتایج مدلهاي مختلفی را در آنالیز پی ها می توان در نظر گرفت 
ک می شود در تئوري ارتجاعی وینکلر میزان تغییرشکل پی و در نتیجه تنشهاي ایجاد شده در خاك بدون در نظر گرفتن میزان صلبیت پی همواره ی

 علت اصلی به وجود آمدن این پدیده آن است که در فرضیه تئوري ارتجاعی وینکلر جابجایی هر نقطه مستقیماً تحت تاثیر میزان بار وارده بر. دارد جواب
  . ]3[روي همان نقطه است 

 

  

 

  

  

  

  ب             الف            

  پی صلب. پی انعطاف پذیر  ب. ِ الف نتایج مدلسازي براساس نظریه فنرهاي ارتجاعی وینکلر در دو حالت. 1شکل 
  
  

مشاهده می شود  در مدلسازي انجام شده با استفاده از تئوري وینکلر جابجایی هر نقطه مستقیماً تحت تاثیر میزان بار  1همانطور که در شکل 
سایر نقاط مستقل است و این در حالی است که به عبارت دیگر جابجایی پی و در نتیجه جابجایی فنرها در هر نقطه از . وارده بر روي همان نقطه است
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همچنین نوع خاك نیز در تئوري وینکلر تاثیري بر توزیع تنش و نشست . مدلسازي نیم فضا و همچنین در واقعیت این استقالل رفتار در فنرها وجود ندارد
 .پی تاثیر ندارد

 

 
  .ب                .   الف                                                   

 پی صلب. پی انعطاف پذیر  ب. نتایج مدلسازي براساس نظریه نیم فضا براي خاك هاي چسبنده در دو حالت ِ الف.  2شکل 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  .    ب            .لف                                      

  پی صلب. پی انعطاف پذیر  ب. نتایج مدلسازي براساس نظریه نیم فضا براي خاك هاي دانه اي در دو حالت ِ الف.  3شکل 

بدست آورد این است که وقتی رفتار واقعی پی بر روي خاك به حالت صلب نزدیکتر   3و  2و  1نتیجه دیگري را که می توان از شکل هاي 
مدلسازي وینکلر و در حالتی که رفتار پی انعطاف پذیر باشد ، نتایج تنش هاي حاصل از مدلسازي وینکلر به مدل نیم باشد نتایج تغییر شکل حاصل از 

رفتار خاص خاك در پیرامون پی در ارتباط با رفتار خاك در مناطق کناره پی باعث می گردد که در پی هاي ارتجاعی .]4[فضا نزدیکتر خواهد بود
براي اجتناب از تاثیر منفی . نقاط کناري نسبت به وسط پی باشیم که این پدیده اصطالحا تغییرشکل کاسه اي نامیده می شود شاهد تغییر شکل کمتري در

  .این پدیده در دقت آنالیز توصیه می شود که میزان سختی فنرهاي وینکلر در بخش کناري پی افزایش یابد

 

u

P
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   :رفع معایب روش وینکلر   .3
  

ر روش کالسیک مدلسازي پی ها بر اساس روش وینکلر که در آن رفتار خاك با استفاده از فنرهایی خطی مستقل مدل همانطور که بیان شد د
  .می گردد و کلیه فنرها میزان سختی ثابتی برابر عکس العمل بستر دارند

  :]3[مهمترین ضعف هاي نظریه وینکلر را می توان در موارد زیر جستجو کرد

نشست خاك  یک رفتار غیر خطی است ولی ضریب بستر استفاده شده بر اساس ایده آل سازي رفتار پی به صورت یک فنر خطی  -رفتار بار .1
  . در نظر گرفته می شود

همانطور که در . (بر اساس روش وینکلر، نتیجه ناشی از نشست یک پی مستطیلی تحت یک بار گسترده یکنواخت ، یکنواخت خواهد بود .2
در صورتی که میزان نشست هاي واقعی پی هاي گسترده با . و تمامی فنرها به یک میزان فشرده می گردند) نشان داده شده است 1ل شک

علت رخ دادن این پدیده به خاطر این است که مقدار جابجایی در نقاط وسط پی . همان بارگذاري یکنواخت در مرکز بیشتر از طرفین است
)δ  (از آن گذشته تاثیر خاك هاي مجاور پی در سطح . قانی خاك مقادیر باالتري نسبت به ترازهاي پایین تر خاك داردو در ترازهاي فو

 .فوقانی بر روي نشست پی در گوشه ها را نباید فراموش کرد ، این امر باعث ایجاد نوعی سختی بیشتر در نقاط اطراف پی می گردد

 .ند، زیرا در واقعیت نیز چنین است که خاك هاي اطراف بر روي هم تاثیر می گذارندفنرها نباید به طور مستقل از هم عمل نمای .3

عامل اصلی بروز این اشکاالت استفاده از . منابع اصلی خطا در مدلسازي به روش وینکلر می باشند) 3و  2به خصوص موارد (موارد ذکر شده 
در حالی که تغییرشکل واقعی پی . ث به وجود آمدن نشست یکسان در تمام نقاط پی می شودفنرهاي غیر وابسته می باشد، زیرا استفاده از این تئوري باع

با این وجود نظریه فنرهاي ارتجاعی وینکلر تنها نظریه کاربردي موجود در مدلسازي رفتار اندرکنشی بین خاك و پی . به صورت کاسه اي خواهد بود
در ادامه به برخی از .همین دلیل تالشهایی براي اصالح روش مدلسازي وینکلر صورت گرفته است  می باشد که مورد استفاده وسیع پیدا نموده است به

  :آنها اشاره خواهیم کرد

  :روش کنترل تنشهاي مجاز •

  :]5[جهت کنترل تنشهاي مجاز براي پی هایی که توسط تئوري وینکلر مدل شده اند سه راهکار پیشنهاد کرد  

در حالتی که بارگذاري پی باید یکنواخت بوده و پی تنها داراي یک یا حداکثر دو بار . (فنرهاي لبه اي پی هاي گسترده دوبرابر گردندسختی  .1
  .)همچنین تنش خاك زیر پی  در محدوده بار گسترده پی باشد. ستونی باشد

  . هاي خارجی ، می توان سطح پی را بخش بندي کردبا استفاده از فنرهاي نرمتر در بخش داخلی و حرکت انتقالی به سمت لبه    .2

     در نظر گرفته شود ، در نقاط کناري و وسط پی این میزان به       در کنترل تنش خاك براي مرکز پی ، مقدار تنش مجاز برابر   .3
 .  در نظر گرفته شود      افزایش یابد و در گوشه هاي پی مقدار تنش مجاز برابر 

  :نرهاي مزدوجروش ف •

وجود این فنرهاي )  4شکل . (در این روش عالوه بر فنرهاي قائم فنرهایی مایل به جهت ایجاد وابستگی بین فنرهاي وینکلر ، معرفی می گردند 
  . ]6[اضافی در مدل باعث می گردد که تغییرشکل ناشی از بارگذاري یکنواخت در پی گسترده به شکل مطلوب کاسه اي نزدیک گردد

  
  مدل پیشنهاد شده بر اساس روش فنرهاي مزدوج.  4کل ش
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  :]3[روش فنرهاي مزدوج مجازي •

روش فنرهاي مزدوج مجازي در واقع تالشی براي فائق آمدن بر ضعف مدسازي وینکلر با اجتناب از درگیر شدن با مشکالت مدلسازي به 
در این روش از فنرهاي غیر وابسته استفاده شده  .پیشنهاد گردیده است  و   روش فنرهاي مزدوج است که توسط  

بر اساس این روش مقادیر سختی . مورد استفاده قرار می گیرند)  با توجه به موقعیت نقاط در سطح پی(است ولی مقادیر متفاوتی از عکس العمل بستر 
براي دسته بندي . قاط درونی پی تغییر یابند که نتیجه کار منجر به ایجاد تغییر شکل کاسه اي در پی گرددفنرها در نقاط محیطی پی باید به نحوي با ن

نجمن بتن آمریکا کردن و ارائه یک راهکار عملی به منظور مدلسازي با این روش تا کنون تحقیقات زیادي انجام شده است ، ما در اینجا بنا را بر پیشنهاد ا
  :ی گذاریمم  )( 

مراحل گام به گام انجام .بنابر پیشنهاد انجمن بن آمریکا مقادیر سختی براي نقاط کناري را می توان در نقاط محیطی تا دو برابر افزایش داد
  :به صورت زیر می باشد مدلسازي بر اساس روش فنرهاي مزدوج مجازي بر اساس پیشنهاد انجمن بتن آمریکا

تقسیم بندي درونی ترین بخش باید به نحوي باشد که هر ضلع این . تقسیم  شود)  6مطابق شکل (هم مرکز سطح پی به دو یا سه بخشِ  .1
مرزهاي بخش میانی در حد فاصله اي برابر از مرز بخش هاي بیرونی و .بخش برابر نصف بعد مشابه خود در محیط پی ، طول داشته باشد

 .درونی قرار می گیرد

 . این مقادیر باید از بخش هاي درونی به بیرونی ، بیشتر شوند. مقادیري براي  عکس العمل بستر به هر بخش، نسبت داده شود .2

 .تعیین می شوند مقادیر لنگر ، برش و تغییرشکل بر اساس تئوري بستر ارتجاعیِ وینکلر .3

 .مقطع بر اساس ضوابط طراحی موجود، طراحی می شود .4

 25تا  18آمریکا مشخص گردید که میزان لنگرهاي بدست آمده به کمک این روش بین ات انجام شده توسط انجمن بتن براساس نتایج تحقیق
قابل ذکر است که یکی از مزایاي  این روش امکان مدلسازيِ پی ها با استفاده از بسته . درصد کمتر از لنگرهاي بدست آمده از روش وینکلر می باشد

بدست آمده باشد و مساحت کل پی     چنانچه  مقدار ضریب عکس العمل بسترِ متوسط براي یک خاك برابر  .ی باشدهاي نرم افزاري موجود م   :به صورت زیر می باشد  5باشد، یکی از راههاي پیشنهادي براي تخمین ضریب عکس العمل بستر براي هر بخش  با توجه به شکل         
  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 .یک پی که بر اساس روش فنرهاي مزدوج مجازي بخش بندي شده است. 5شکل 
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زمایشهاي مناسب درجا آبسیار مهم می باشد که با استفاده از  Aضریب عکس العمل بستر در منطقه  صحیحباید توجه  داشت که برآورد و تعیین مقدار 
  .]7[به این مهم دست یافتمی توان 

 

 
   :حل معادله تیر بر بستر ارتجاعی   .4
  

  :]8[بیان می شود 3معادله دیفرانسیل تغییرمکان یک تیر بر بستر ارتجاعی با رابطه 

       

    
B  عرض پی نواري(پهناي تیر ( ،E   مدول االستیسیته وI  معادله دیفرانسیل فوق جوابی به صورت زیر دارد . ممان اینرسی مقطع تیر است:        

  :ه صورت زیر تعریف می شود ب  در معادله فوق پارامتر 

   
 

از سمت چپ تیر قرار دارد با اعمال شرایط مرزي و همسازي و  aرکزي به فاصله که تحت بار متم Lبراي تیري به طول  6با توجه به شکل 
  :به ترتیب زیر بدست آورد  می توان روابط زیر را براي تغییر مکان ، لنگر خمشی و نیروي برشی تیر در فاصله    4تعیین ثابتهاي معادله 

  
  

  

  

  

 

  تیر بر بستر ارتجاعی. 6شکل 
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در . از سمت راست در نظر گرفته شود xوض کرد و را ع  bو  aتنها کافی است که در روابط فوق ، جاي   قابل ذکر است که براي 
در این صورت می توان مقادیر تغییرمکان ، خمش و برش در نقاط مختلف پی را با استفاده از اصل جمع . عمل یک پی تحت چند بار متمرکز قرار دارد

فوق تنها در صورتی صحیح هستند و نتایج قابل قبولی را  البته باید توجه کرد که فرمول هاي. آثار قوا براي بارهاي متمرکز در طول پی بدست آورد
  .بدست می دهند که در هیچ نقطه اي بین پی و زمین ایجاد کشش نشود زیرا پی و زمین به یکدیگر اتصال ندارند

و از سوي دیگر تغییرمکان همانطور که از تئوري تیر بر بستر ارتجاعیِ وینکلر مشخص است تنش زیر پی ارتباطی مستقیم با تغییر مکان پی دارد 
می دانیم که پس از طراحی مقطع فونداسیون مقداري میلگرد در مقطع قرار خواهد گرفت . نقاط مختلف پی نیز با ممان اینرسی مقطع نسبت عکس دارد

برخی از موارد  آرماتور زیادي در  در. درصد به ممان اینرسی مقطع افزوده می شود 12در صورتی که تنها از آرماتورهاي حداقل استفاده کنیم حدوداً 
با توجه به رابطه مستقیم بین . مقطع پی قرار داده می شود، این امر ممان اینرسی پی را افزایش داده و در نتیجه مقدار تغییرمکان پی کاهش می یابد

   این موضوع را . و برش نیز دستخوش تغییر می شوندبنابراین مقادیر لنگر . تغییرمکان و تنش زیر پی با کاهش تغییرمکان ،تنش زیر پی کمتر می شود

خمشی  می توان ناشی از اشکال و ابهام در طراحی پی ها دانست چرا که طراحی و آرماتورگذاري در پی ها بر اساس روابط موجود براي طراحی تیرهاي
  . ح نیست صورت می گیرد که در آنها موضوع تنش زیر پی و اثر آن بر روي مقدار لنگر خمشی  مطر

  

   :بررسی یک نمونه   .5
  

پالن  .در این قسمت یک نمونه پی بررسی می شوند که در آنها نیروي کششی زیاد در پاي ستون منجر به مقادیر بسیار زیاد آرماتور می شود
با توجه به . در نظر گرفته شده است سانتیمتر 70همچنین ضخامت پی برابر . متر می باشد 1.2متر و  1فونداسیون مورد نظر داراي نوارهایی به عرض 

مقادیر . تن دارد 293متوجه می شویم که بیشترین مقدار نیروي کششی ناشی از نیروي زلزله مقداري برابر با   Etabsواکنش هاي منتقل شده از نرم افزار 
به منظور بررسی صحت نتایج نسبت به . نشان داده شده است 7پس از لحاظ کردن موارد الزم در طراحی پی ها در شکل  SAFEخروجی نرم افزار 

در این نرم افزار با توجه به درصد میلگردهاي مختلف مقدار ظرفیت خمشی المان . ]9[نیز اقدام شد  SAP2000مدلسازي همین پی در نرم افزار 
 . وجه به آن میزان میلگردهاي الزم در مقطع تعیین گردیدسطحی محاسبه شد و سپس با ت
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  .          ب              .لفا                                     
 در راستاي عرضی. در راستاي طولی  ب. الف: میزان آرماتورهاي پی . 7شکل 

 60و ضخامت  100با توجه به مطالب بیان شده تاثیر افزایش ممان اینرسی در تغییر شکل و مقدار لنگر خمشی براي یک پی مفروض  با عرض 
  .نشان داده شده است 1سانتیمتر و پارامترهاي  در جدول 

 
  
  
  

  
  
 
 
 
 
 

  مشخصات پی االستیک مورد بررسی.  8شکل                                                         
   
  

بررسی تاثیر افزایش ممان اینرسی بر تغییرشکل و لنگر در مقطع میانی تیراالستیک. 1جدول  

            
200 210000 0.018 0.339 2 4 2 2 60000 0.180 523.58 
200 210000 0.020 0.331 2 4 2 2 60000 0.164 523.58 
200 210000 0.023 0.321 2 4 2 2 60000 0.144 523.58 
200 210000 0.032 0.295 2 4 2 2 60000 0.103 523.58 
200 210000 0.036 0.285 2 4 2 2 60000 0.090 523.58 

  
  

مشاهده می شود با افزایش ممان اینرسی تا دو برابر ، مقدار تغییرمکان نقاط روي پی به نصف کاهش یافته است این  1همانطور که در جدول 
  . در حالی است که در مورد میزان لنگر خمشی این مطلب تاثیري نداشته است
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   :نتیجه گیري  .6
  

این موضوع را با افزایش مدول . در این مقاله تاثیر افزایش ممان اینرسی مقطع ناشی از وجود آرماتورها در عملیات تحلیل و طراحی بررسی شد
رویس جزء کنترل تنش زیر پی ناشی از بارهاي س(االستیسیته در نرم افزار لحاظ کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اثر آرماتورها در توزیع تنش زیر پی 

. مثبت و در راستاي اقتصادي تر شدن طرح است ولی در میزان آرماتورهاي طراحی تغییر محسوسی ایجاد نمی کند) یکی از مراحل طراحی پی ها است
را داشته باشد  )به همراه آرماتورهاي آن(پس از انجام عملیات طراحی، قابلیت تحلیل وکنترل مجدد مقطع نهایی فونداسیون  بنابراین اگر نرم افزار

یکی از مهمترین چالش هایی که در مورد طراحی فونداسیون ها به چشم می خورد، وجود دو . دسترسی به طرحی اقتصادي امکان پذیر خواهد بود
این امر در . ی نمایدفلسفه طراحی پی ها که از طراحی بتنی نشأت می گیرد طراح  را ملزم به استفاده از بارهاي ضریب دار م.  فلسفه طراحی مختلف است

داریم می تواند سبب افزایش بیش از پیش نیروي کششی شود و اینجاست که امکان دارد مدلسازي خاك با استفاده از تئوري  UPLIFTحالتی که 
  .وینکلر منجر به نتایجی غیراقتصادي گردد
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