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 چکیده :

ها معموالً  شمع   ( انجام شد. FEMمحدود )   اجزاءروش  ه ب    چیدو شمع مارپ  ی برا  یکینامید  یمحور  اندرکنش  ب ی، توسعه ضرنامهانیپا  ن یدر ا

های شمعی گیرند. در گروه قرار می  مورداستفاده ها تحت عنوان یک گروه شمع  شوند و تعدادی از شمعتکی اجرا نمی  صورتبه ها  در اکثر پروژه 

  - های تنش، اندرکنش شمعیابد که این تداخل حبابیی شمع افزایش میجاجابهاگر یک شمع در میدان تغییرشکل شمع مجاور خود قرار گیرد،  

های شمعی است که رفتار گروه شمع را به نحوه بارزی شمع یکی از موارد مهم در تحلیل گروه  -خاک -کنش شمعشمع نام دارد. اندر -خاک

ی بارگذاری به  کننده افت یدرچرخش( شمع  ایو یی )جاجابه عنوان نسبت دهد. ضریب اندرکنش بین دو شمع به بیان ساده، به قرار می  ریتأثتحت 

های شمع  ها در گروه اندرکنش موجود بین شمع  درنظرنگرفتنشود. های خاک تعریف میبه علت تغییرشکل چرخش( شمع مجاور   ا یو نشست ) 

است. در   رگذاریتأثشود و مستقیماً بر روی نشست و سختی گروه  کننده میهای منحرفدر برخی مواقع منجر به تحلیل نادرست مسئله و جواب 

افزار نرم   به کمکسازی  روش مستقیم و مدل سازی به مارپیچ، از رویکرد مدل شمعاندرکنش سیستم گروه این مطالعه، به جهت تحلیل دینامیکی  

پاسنجی  است. صحت استفاده شده   اجزاء محدود  با    ه یمدل  معتبر، سنجیده شد.  با مراجع آزمایشگاهی  دینامیکی  و  استاتیکی  هر دو حالت  در 

های مارپیچ از هم در یک گروه، سختی نسبی شمع و خاک، الغری ی بین شمع، فاصله ختلفی از جمله قطر پره ای جامع تأثیر پارامترهای ممطالعه

های مختلف بررسی مارپیچ در فرکانسشمع -مارپیچی استاتیکی، بر روی ضریب اندرکنش محوری دینامیکی شمع بارگذار ش یپو همچنین اثر 
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 :استاد راهنما

 دکتر امیرمهدی حلبیان 

 الحسینیدکتر حمید هاشم

 : مشاوراستاد 

  دینامیکی وری ح م  اندرکنش ریبضی هعتوس

 های مارپیچ گروه شمع
 حدیث ُکرانیان 
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