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Abstract 
          Laterally loaded single piles are usually analyzed by methods derived 
directly from the classical beam on elastic foundation or Winkler soil model. Soil 
strength is characterized using modulus of sub-grade reaction.   
Early solutions that employed Winkler’s model assumed that the modulus of 
sub-grade reaction is constant with depth, or linearly varying with depth, while 
in fact it   varies nonlinearly with depth due to the nonlinear soil response to 
loads. The characterization of soil using “p-y curves” concept; (which relates the 
soil reaction and pile deflection at typical points along its length, and extracted 
from field tests), is proper for representing nonlinearity in soil response, and 
gives better solutions. Another method used for the solution of the problem of 
laterally loaded piles is the elastic continuum method. In this method the soil is 
modeled as an elastic media, such formulation poses increased difficulty when 
the soil modulus varies with depth.  
The Sub-grade Reaction or Winkler method of solution is used through this 
study. The soil is characterized by a nonlinear springs with employing the “p-y” 
model, while the pile is modeled as a two-node element.   
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 استخدام العناصر غير المحددة  للتحليل غير الخطي لركائز محملة   
  جانبياً في ترسبات طينية

  الخالصة
الركائز المنفردة والمحملة جانبياَ يتم تحليلها بطرق غالباَ ما تكون مشتقة مباشرة من الطرق      

ة التربة في هذا مقاوم. التقليدية لـ عتبة فوق اساس مرن أو ما تسمى بـ نموذج تربة  وينكلر
  .النموذج تمثَل باستخدام رد فعل معامل التربة التحتية

الحلول السابقة افترضت ان معامل التربة التحتية يكون مقداره ثابت مع العمق أو يمكن أن يتغير 
ولكن في واقع األمر انه يتغير و بصورة غير خطية نظراَ . بصورة خطية مع تغير العمق

  . بة اثناء التحميلللسلوك غير الخطي للتر
والتي ترسم العالقة بين رد فعل التربة وانحراف   p-yان تمثيل التربة باستخدام مفهوم منحنيات 

الركيزة وعلى امتداد طول الركيزة والتي تستنبط من خالل الفحوصات الحقلية هي بالفعل 
 .الطريقة األنسب لتمثيل األستجابة الغير خطية للتربة 

لمستخدمة هي طريقة التواصل المرن حيث يتم تمثيل التربة في هذه الطريقة الطريقة األخرى ا
ان هذا التمثيل له نتائجه السلبية عندما يكون تغير معامل التربة التحتية . باعتبارها وسط مرن

ان نموذج تربة  وينكلر في تمثيل رد فعل التربة التحتية قد تم اعتماده في هذا . كبيراَ مع العمق
ان التربة قد تم نمذجتها او تمثيلها بـ نوابض غير خطية مع اعتماد مفهوم منحنيات و. البحث

p-y  والتي افترضت بان الركيزة لها عقدتان لغرض التحليل   
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