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 خالصه

اال اخيرا های خاكبرداری شده، مي باشد كه با توجه به سرعت و قابليت انعطاف اجرای باز جمله روشهای پایدارسازی دیوارميخ كوبي )نيلينگ( 

افزایش یافته است. این روش در صورت اجرای بهينه ميخها مي تواند از نظر اقتصادی نيز مقرون به صرفه باشد.  استفاده از آن در پروژه های عمراني

سازی آرایش ميخها در یک اقدام به بهينه در علوم ریاضي است، كارا یکي از روش های بهينه سازی كه گرافها  نظریهدر این مقاله با استفاده از  لذا

گرافها  نظریهاز  یک الگوریتم پيشنهادیآرایش ميخ در نظر گرفته شده و با استفاده از  درمختلفي  فواصل. بدین منظور شده استدیوار ميخ كوبي 

متعدد مطابق ورودی های مختلف بررسي نتایج طبق آناليزهای  اقدام به جابجایي پارامترهای موثر در بهينه سازی شده است. متلبدر محيط برنامه 

داد ميخ داده شده به برنامه نشان داده است كه هر چند اجرای ميخکوبي با فواصل ميخ بيشتر نياز به طول بيشتری برای هر ميخ مي شود ولي كاهش تع

نياز مي باشد. همچنين  كمتر و قائم  مورد نياز این نقيصه را بر طرف نموده و در مجموع به حجم ميخ كمتری نسبت به اجرای ميخ با فواصل افقي

قستهای مشخص شد بهترین مدل تغيير طول ميخ ها در ارتفاع دیوارگود، استفاده از ميخهای بلندتر در قسمتهای مياني ارتفاع و ميخهای كوتاهتر در 

ي كه بيشتر از مقدار مورد نياز مي باشند، كه با رعایت چنين الگویي ضریب اطمينان همه گوه های گسيختگ تاني و فوقاني دیوار گود مي باشدتح

 كاهش مي یابد.

 

 میخ کوبی خاک بهینه سازی،نظریه گراف ها، کلمات کلیدی : 

 

 

 مقدمه  .1

های بزرگ عمراني است كه متاسفانه عليرغم پيشرفت های  سانحه ریزش دیواره گود و ساختمانهای مجاور در حين گودبرداری از مشکالت اصلي پروژه

گردید. های مجاور و صدمات جاني و مالي فراوان آن منتشر مي  هر از چند گاهي خبر ریزش دیواره گود و به آوار كشيدن خانه ،هندسي عمراناخير م

( با توجه به رشد روز افزون ساخت و سازهای نوین شهری و لزوم پایدارسازی ایمن گود و در واقع نياز به حضور مهندسين خاك و پي )ژئوتکنيک لذا

مي باشد كه عليرغم ایمني باال بسته  كوبي ميخها، روش  یکي از روش های پایدارسازی ترانشه آید. در كنار مهندسين عمران و معماری بسيار به چشم مي

 [1] .ها داشته و در زمان بسيار كمتری اجرا مي گردد های كمتری نسبت به سایر روش به شرایط در اغلب موارد هزینه

 

 

 گراف نظریه .2

                                                
 آزاد اسالمی واحد زنجان مدرس دانشگاه  1
 پی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و 2
  مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان 3
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گراف ها یکي از شاخه های ریاضيات تركيبي محسوب شده و كاربردهای زیادی در علوم مهندسي دارد. انواع شبکه های مورد مطالعه در  نظریه

ابزار  گرافها مدلسازی نمود. نظریهدانش مهندسي از جمله شبکه های هيدروليکي، حمل و نقل، ترافيک و مدیریت پروژه را مي توان توسط 

یال نيز . گرافها مطرح مي شود نظریهگراف )كه بدون آن گرافي نخواهيم داشت( رأس است كه معموالً به عنوان یک مفهوم اوليه در اصلي علم 

 .گرافهاست و نشاندهنده وجود یک ارتباط ميان دو رأس یا دو شيء مورد بررسي است نظریه همچون رأس یک مفهوم اوليه و ابزاری مهم در

 ( تعریف نمود:1را به صورت مجموعه ای از زوجهای مرتب راس ها و یال ها مطابق با رابطه ) ک گرافبنابراین مي توان ی

 
                                                                                                                             ( , )    (1)G V E

 

 رئوس از شده تشکيل های نامرتب زوج مجموعه   Eبردار  و باشد مي گراف هر گره های یا رئوس نشاندهنده مجموعه Vبردار  آن در كه

 . مي باشد ها یال عرفم و بوده گراف متمایز
 

 

 شبیه سازی دیوار با گراف  .3
دستيابي به یک الگوی بهينه برای ميخها به منظور پایدارسازی یک دیوار ميخکوبي شده اشاره مي كنيم. ابتدا سازی جهت مدلبه چگونگي بخش در این 

يخ در صفحه دیوار را با یک راس از گراف مدل كرده و فاصله بين هر با استفاده از تعریف گراف اقدام به شبيه سازی یا مدلسازی شبکه مي كنيم. هر م

با رئوس و یال هایي معرف ميخ ها و فاصله  دو ميخ مجاور هم   G(V , E)دو راس را با یک یال از گراف اشاره شده، مدل مي كنيم. بنابراین گراف

 ن مي دهند.چگونگي مدلسازی دیوار با یک گراف را نشا (1شکل )مدلسازی مي گردد. 

 

 

 

 

 
 =======˃ 

 

 

 

 
 دیوار ميخ كوبي شده از شبيه سازی: نمایي  (1)شکل 

 

 

 کردن مدل دیوار وزن دار .4
 در موجود های یال وزن مجموع گراف، در مسير موجود طول و مي شود داده نسبت یال ها به مقادیری آن در كه است گرافي دار، وزن گراف یک

 طول با مسيری مسير )یعني ترین كوتاه خواهيم مي اوقات اغلب دار، وزن های گراف در باشد؛ (i,j)یال  وزن نمایش w(i,j)كنيد  فرض است. مسير

 [۱] در برخي موارد هدف یافتن گرافي با كمترین مجموع وزن یال ها مي باشد. .آوریم دست به شده داده رأس دو كمينه( را بين

تعریف مي كنيم. با توجه به موقعيت راس مورد نظر در گراف مي   Wijد كه آن را بصورت نوزني مي باش هر یک از یال ها دارای (1در گراف شکل )

شد. بنابراین وزن در اینجا فرض بر توزیع یکسان وزن در بين یال های متصل به یک راس مي با .نمودن ميزان وزن یال های متصل به این راس را تعيين اتو

گوشه های گراف قرار دارند اختصاص مي یابد برابر با یک سوم سهم كل آن راس مي باشد. برای یال های كناری و  رئوسي كه در یال هایي كه به

داخلي با توجه به مطالب مشروحه به ترتيب سهمي برای با یک پنجم و یک هشتم اختصاص مي یابد. چگونگي تخصيص وزن هر یال در گراف مدل 

 مشخص شده است. (۱)شده در شکل 
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 : چگونگي تخصيص وزن هر یال در گراف (۱)شکل 
 

 

 میخ کوبی .5
 برشي و كششي مقاومت و نموده تسليح را خاك (نيلينگميخ كوبي ) ،دارد پایيني برشي و كششي مقاومت و باال نسبتاً فشاری مقاومت معموالً خاك

 مي ميلگرد سری یک توسط عمليات گودبرداری، حين در خاك نكرد مسلح مسلح نيلينگ شامل خاك دیوار یک احداث .دهد مي افزایش را آن

 درجه 11 حدود در كمي شيب و بوده یکدیگر موازات به غالبا و كرده كار در كشش ها عمال ميخ خاكناميده مي شوند.  (نيل)ميخ خاك  كه باشد

سطح  برشي تنش طریق از خاك به ميخ خاكداخل  از آمده بوجود كششي بار انتقال مبنای سيستم نيلينگ بر كار اساس .دارند سمت پایين به

 [0] .باشد مي آنها مشترك
 

 

  مسئله بهینه سازیو فرضیات  تابع هدف .6
یوار ميخ كوبي تابع هدف مربوط به این مسئله بهينه سازی را با توجه به مطلوب مسئله كه دستيابي به بهينه ترین ميزان حجم آرماتور مورد استفاده در د

 تعریف مي شود : (۱)نشان مي دهيم. به این ترتيب تابع هدف مسئله را به شکل رابطه   F(D)است را باپایدار 
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 قطر آرماتور مصرفي در دیوار ميخ كوبي شده مي باشد.  Dحجم آرماتور مورد استفاده در دیوار،  Vتابع هدف،  F(D)،  (0)در رابطه 

مواردی همچون طول و قطر آرماتور بکار رفته برای پایداری دیوار ميخ كوبي تاثير چشم گيری دارند، لذا برای رسيدن  باال در تابع هدف رابطه

. قيود مربوط به این مسئله ناشي از كنترل هایي است كه برای تضمين طراحي ین پارامتر ها كمک گرفته شده استبه جواب بهينه در این مسئله از ا

ری فاده قرار مي گيرند. قيود مورد توجه در این مسئله عبارتند از كنترل هایي مربوط به كنترل پایداری دیوار در برابر لغزش، كنترل پایداصحيح مورد است

بر بر اثر شکست قاشقي، كنترل های دیوار در شرایط لرزه ای، كنترل شکست های داخلي، كنترل رها شدن ميخ ها، كنترل مقاومت كششي ميخ در برا

 گسيختگي گوه ، كنترل جابجایي دیوار مي باشند كه توجه به همه این موارد رسيدن به یک الگوی بهينه را امکانپذیر مي سازد.

با تعریف تابع هدف و مشخص كردن قيود و محدودیت پارامترها مي بایست از یک الگوریتم مناسب برای جستجوی جواب بهينه استفاده 

گوریتم وارشال، الگوریتم كراسکال، الگوریتم پاول لوریتم های متعددی نظير الگوریتم كوتاهترین مسير، الگوریتم پریم، انمود. در تئوری گراف ها الگ

كوبي و نيز و فلچر و ... وجود دارند كه برای دستيابي به نتایج مورد نظر استفاده مي گردند. ليکن با توجه به شرایط مسئله بهينه سازی دیوار ميخ 

شرایط خاص هر یک از این الگوریتم ها نمي توان بطور دقيق یک سيستم كامل دیوار ميخ كوبي را جایگذاری نمود، طبيعي است در  مفروضات و

این صورت عدم ارضای كامل تمامي محدودیت ها و قيود مسئله با شرایط متناظر آن الگوریتم دسترسي به جواب صحيح ميسر نمي باشد. بنابراین در 

به تعریف و طراحي یک الگوریتم ساده در محيط برنامه مطلب گردید تا با توجه به محدودیت ها و قيود این مسئله تابع هدف بطور صحيح اقدام  مقاله

 .بهينه سازی گردد

 عبارتند از: برخي از شرایط و مقادیر مفروض برای دیوار ميخ كوبي شده
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متر مي باشد بطوریکه هر  1/1ميخ ها به شکل مربعي بوده و فاصله ميخ ها بطور پيش فرض متر در نظر گرفته مي شود. آرایش  13 و عرض دیوار ارتفاع

متری از  13سربار مورد نظر در باالی دیوار و در فاصله  متری را دارا مي باشند. 1/1ميخ با ميخ مجاورش كه در راستای افقي و قائم وجود دارند فاصله 

، ضریب اطمينان برای پایداری در برابر شکست قاشقي  01/1باشد. ضریب اطمينان برای پایداری عمومي برابر  كيلو پاسگال مي 133تاج دیوار برابر با 

، ضریب اطمينان مقاومت گسيختگي ميله  ۱، ضریب اطمينان برای رهاشدگي برابر  1/1، ضریب اطمينان برای پایداری در برابر لغزش برابر 0برابر 

خاك مورد نظر از نوع ماسه ای خشک و  در نظر گرفته شده است. ۱ينان برای شکست قطعات سر ميخ خاك برابر ، ضریب اطم 8/1آرماتور برابر 

كيلونيوتن بر  18(، وزن مخصوص خشک خاك برابر با  α=  13) 13(، شيب دیوار برابر  β= 3 )غيرچسبنده و زمين خاك پشته مسطح و بدون شيب 

 11برابر  (، شيب ميخ خاك c= 1/۱كيلوپاسگال ) 1/۱ضریب چسبندگي خاك برابر (،  qa= 13)مجاز خاك(، مقاومت چسبندگي  ɣ=  18مترمربع ) 

 ( در نظر گرفته مي شود.= DDH 11ميليمتر ) 11(، قطر چال گمانه برابر با  φ = 01درجه )  01ضریب اصطکاك داخلي خاك برابر با  ، ( θ= 11درجه ) 
 
 

  معرفی الگوریتم پیشنهادی .7
وارشال یک الگوریتم كارا برای یافتن كوتاهترین مسير است. به عبارت دیگر به كمک این الگوریتم مي تواند مسير های مختلف بين  –وریتم فلوید الگ

كند.  بانتخاعنوان مسير مطلوب  به ا مي باشدكه كمترین وزن یال ها را دار دو نقطه )راس( در گراف را مورد بررسي قرار دهد و از بين آنها مسيری را

بنابراین ما در این تحقيق  مطلوب مسئله مي باشد.بهينه سازی ميخ كوبي ، یافتن بهينه ترین مقدار كلي وزن یال ها  درباید به این نکته توجه نمود كه لي و

مجموعه طول ها و بدین منظور ابتدا  م.باشد، مي نمایي وط به طراحي یک دیوار ميخ كوبياقدام به ارائه یک الگوریتم پيشنهادی كه منطبق با شرایط مرب

این مجموعه طول ها و قطر ها از روابط اوليه طراحي ميخ كوبي بدست مي آیند. با تغيير فواصل  قطر ها را به عنوان ورودی در برنامه وارد مي كنيم.

ام از حاالت، حجم آرماتور مصرفي را محاسبه مي كند برنامه برای هر كد روبرو مي شویم. ۳×۳و  7×7و  6×6و  1×1آرماتورها در شبکه با چهار گراف 

 و آن را بصورت نزولي مرتب مي نماید. سپس از گره اول گراف شروع به بررسي شبکه كرده و كوچکترین حجم را به آن گره اختصاص مي دهد. اگر

طول و قطر را برای گره اول ثبت مي كند. در غير اینصورت این مقدار حجم آرماتور تمامي قيود مسئله )كنترل های طراحي(  را ارضا نمود، این مقدار 

در قيود مسئله صدق كند. با انجام این مرحله از الگوریتم، تمامي رئوس گراف مدل به سراغ حجم آرماتور بعدی مي رود تا جایي كه مقدار طول و قطر 

لگوریتم مقادیر حجم آرماتور را در یال های گراف توزیع نموده و ادیوار دارای حجم مي باشند ولي برای رسيدن به جواب بهينه دقيق تر در مرحله بعد 

ا مورد بررسي نهایي قرار مي دهد. در مرحله پایاني الگوریتم اقدام به جستجوی كوچکترین جواب ماتریس حاصل از گرافي با یال های وزن دار شده ر

  در بين حاالت مختلف گراف های مدل شده، مي كند و آن را نمایش مي دهد.
 

 

   محدودیت پارامترها . 8
 :انحراف رو به باالی ميخ ها به انحراف سطح باالی شيب محدود مي شود  -

 

  ,  1,  ,                                                                                                                  (3)j j n   

 

 زاویه پشته مي باشد. β وزاویه ميخ  یاشيب  بيانگر θ در رابطه باال، -

 

باشد، انتخاب اندازه قطر ميلگرد مورد استفاده برای ميخ كوبي مي بایست از سایز های آرماتور مصرفي موجود در بازار كه برای ميخ كوبي متداول مي  -

 ( 16Φ  ،18Φ  ،۱1Φ  ،0۱Φ)ی ميخ كوبي عبارتند از : شوند. ) آرماتورهای متداول جهت پروژه ها

 

 [4فاصله عمودی ميخ ها به ارتفاع كل دیوار محدود مي شود. ] -

 

      1
                                                                                                                  (4)min v v maxj j

H S S H
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 [4طول آرماتور های مورد استفاده برای پایدارسازی دیوار متفاوت بوده و از مجموعه طول هایي زیر انتخاب مي گردند. ] -

   4,5,6,7,8,9                                                                                                                   5{ }  ( )L  
  

 [4] طول مقاومتي هر آرماتور مي بایست بزرگتر یا برابر صفر باشد. این محدودیت به شکل زیر نشان داده مي شود: -

 

0                                                                                                                                               (6)L   

 

 

 قیود  .9
امتر جریمه به شکل زیر زیر تعریف به منظور تعيين ميزان عدول از قيد و همچنين مشخص شدن جریمه متناسب با آن در صورت عدم ارضای قيود، پار

 مي شود :

 

       –                                                                                                          | 7| ( )n f yF D V S F F 

    

F(D)  ، تابع هدفVn  ، حجم آرماتور مصرفيSf |(F – Fy) |  .قيود در این مسئله بهينه سازی برای یک دیوار ميخ كوبي  پارامتر جریمه مي باشند

 د. شده پایدار به صورت ارضای كنترل های طراحي تعریف مي شون

 

 

 کنترل های طراحی  .11
قيود مورد توجه در این مسئله عبارتند . قيود مربوط به این مسئله ناشي از كنترل هایي است كه برای تضمين طراحي صحيح مورد استفاده قرار مي گيرند

ترل های دیوار در شرایط لرزه ای، كنترل شکست از كنترل هایي مربوط به كنترل پایداری دیوار در برابر لغزش، كنترل پایداری بر اثر شکست قاشقي، كن

 .های داخلي، كنترل رها شدن ميخ ها، كنترل مقاومت كششي ميخ در برابر گسيختگي گوه ، كنترل جابجایي دیوار مي باشند

 

 

 قی شکنترل پایداری در برابر شکست قا  .1.11

بيشتر امکان این شکست در زمين های نرم و خاك های ریزدانه رخ به علت اینکه وقوع شکست قاشقي در دیوارهای ميخ كوبي نادر است و 

، با توجه به مفروضات مسئله مي دهد، در اینجا صرفا پایداری در برابر این نوع شکست در مسئله ما مورد توجه قرار گرفته و كنترل شده است.

 [1] ميخ كوبي مورد نظر نمي باشد. نيازی به كنترل شکست قاشقي در طراحي دیوارمي باشد، لذا   03برابر  Suچون 

 

 کنترل پایداری عمومی در برابر لغزش   .2.11
تعریف  ( D Σبه نيروهای محرك افقي ) ( (ΣRبه صورت نسبت نيروهای بازدارنده افقي  (FSsl)ضریب اطمينان )فاكتور ایمني( برای لغزش 

 [1]مي شود.
 

  ( (ΣRافقی مقاوم نیروهای محاسبه  .1.2.11
 ( تعيين نمود:8های مقاوم افقي را مي توان به كمک رابطه )نيروی 

 

                                                                                                    ( )  8t )a (n  b L D A bR C B W Q P Sin       
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 QD ، توده خاك ميخ كوبي شده وزنW ، شکست سطح طول BL، كف طول در خاك چسبندگي مقاومت Cb ،( 8رابطه ) در  

 باشد. مي موثر شکست دروني زاویه  bФو  شده محاسبه  QT  ،PAسربار  كل از دائمي بخش

 

  (ΣD) افقی محرك نیروهای محاسبه  .2.2.11
 ( محاسبه مي شود: 11( تا )۳نيروی های محرك افقي از روابط )

 

2                                                                                                                         t  an 45              (9)
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                                                                                                                                      (11)AD P Cos  
 

 (FSslمحاسبه ضریب اطمینان برای لغزش ) .3.2.11
 ( محاسبه مي گردد:1۱برابر لغزش به كمک رابطه )ضریب اطمينان در 

 

                                                                                                                                         (12)SL

R
FS

D





 

 

 کنترل پاره شدگی میخ خاك   .3.11

 يختگي در لبه دیوار را مشخصمي توان محتمل ترین محل ایجاد گوه گس Snailبا استفاده از نتيجه مدلسازی دیوار ميخ كوبي مسئله در برنامه 

و از طریق وزن مخصوص خاك مورد نظر كه از مفروضات مسئله  نمود گوه گسيختگي به وجود آمده را تعيين حجم تقریبي و به كمک آن،

مي بایست همواره كوچکتر از تنش مجاز آرماتور به ( 10مطابق با رابطه ). این مقدار تنش ل در خاك را تعيين نمودمي باشد، ميزان تنش نرما

 [1] كار رفته در آن قسمت از دیوار باشد.

 
       .                                                                                                                        (13)s y

W
A F

A
   

 

  رها شدن میخ خاك کنترل .4.11

از جای درآمدن ميخ خاك در یک دیوار ميخ كوبي شده عمدتا از نوع شکست داخلي محسوب مي گردد. به طور كلي مقاومت حاصله به 

 [1] :زیر بيان شود (14رابطه ) مي تواند به صورت Quازای هر متر طول از ميخ خاك، 

     . .                                                                                                                           (14)u u DHQ q D

  

قطر چال گمانه   DDHو  مقاومت چسبندگي نهایي  qu،  ظرفيت رهاشدن ميخ خاك به ازای واحد طول )یا نرخ انتقال( Qu رابطه باال كه در

 زیر بيان مي شود :( 11رابطه )حدنهایي مقاومت چسبندگي مي باشد و به صورت ،  Rpظرفيت رهاشدن  حفاری هستند.

 

    .                                                                                                                                          (15)p u pR Q L
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ارتفاع  0/3برای ميخ خاك هایي كه در ناحيه باالیي دیوار قرار دارند به اندازه  است. طول واقع شده هر ميخ خاكنشاندهنده  Lpدر رابطه باال 

توضيحات داده شده مي  بنا بر ارتفاع دیوار از ميزان اوليه طول ميخ خاك كسر مي گردد. 11/3دیوار و برای ميخ خاك های تحتاني به ميزان 

 را كه كنترلي برای ضریب اطمينان در برابر رها شدگي ميخ خاك مي باشد به شکل زیر بيان نمود: (16)توان رابطه 

 

                                                                                                                              (16)P
P

Max

R
FS

T
    

 

 خاك مي باشند.حداكثر با وارده بر هر ميخ   Tmaxو   ضریب اطمينان در برابر رها شدگي ميخ خاك  FSpنكه در آ

 

 

 تاثیر زلزله بر پایداری دیوار میخ کوبی شده   .5.11

ه ای ارزیابي تاثير زلزله بر پایداری دیوار ميخ كوبي شده از موارد پر اهميت در مکان های لرزه خيز مي باشد. ميخ خاك ها عملکرد فوق العاد

روش عملکرد نيروهای اینرسي متغير با زمان در بلوك . در این در زمان حركت شدید زمين نسبت به سيستم های دیگر از خود نشان مي دهند

( وارد بر مركز ثقل بلوك جایگزین مي شود. در این حالت مولفه های عمودی و افقي به  Finخاكي مستعد لغزش با نيروی شبه استاتيک )

 [0] بيان مي شود : (18( و )17روابط )صورت 

    .                                                                                                                              (17)
inh hF K W   

 

    .                                                                                                                               (18)
inV VF K W  

 

 هستند. مولفه قائم زلزله ) ضریب بدون بعد (  Kv،  مولفه افقي زلزله ) ضریب بدون بعد (  Kh،  وزن بلوكW  كه در آنها 

Am ( تابعي از ضریب شتاب حداكثر زمينA مي باشد و به صورت )( 1۳رابطه) تعریف مي گردد:  

 

 1.45 –                                                                                                                        (19)mA A A  

 

 تعيين نمود : (۱3)از رابطه باال مي توان ضریب افقي زلزله را از طریق رابطه  بنابراین با كمک گرفتن

 

 

0.2 1.66                                                                                                       ( ) (20)m
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طول  باشد، 1/1از  كوچکتر شده محاسبه FSGاگر ( نمود.  FSGای)  لرزه شرایط برای ایمني فاكتوربه این ترتيب مي توان اقدام به كنترل 

 .كنيم مي تکرار دوباره را روند این و داده افزایش را ميخ خاك

 

 
 برنامه متلب  مدلسازی در .11

و برای فواصل  0۱، ۱1، 18، 16و برای آرماتورهای سایز  ۳ ،8، 7، 6، 1، 4ورودی های برنامه ما بر حسب شيب های متفاوت ميخ خاك و طول های 

وار ميخ كوبي شده وارد مي گردد و نتایج آن ها با یکدیگر مقایسه مي ها در دی متر به صورت سيکلي در الگوهای مختلف ميخ خاك ۱و 8/1، 1/1، ۱/1

 7ردیف و  7متر مورد بررسي قرار مي گيرد. در نتيجه ما با یک دیوار با  1/1در گام اول یک الگوی ميخ كوبي با فواصل مساوی افقي و عمودی  گردد.

متر مطلوب به نظر رسيده و در الگوی مورد نظر  13و  8، 6به طراحي طول های ستون مواجه مي شویم. با كمک گرفتن از محاسبات مقدماتي مربوط 
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مناسب برای این  0۱و  ۱1قرار داده مي شوند. با توجه به حداكثر نيروی كششي در ميخ خاك و تعيين ظرفيت كششي ميخ خاك، آرماتورهای با سایز 

. انجام مي شود( 1)دیوار با یک گراف، مشابه شکل  سپسل دیوار مشخص مي شود. درجه كليات مد 11الگو تعيين شده و با شيب كم ميخ خاك برابر 

در ماتریسي كه از این راس مدل شده و مي بایست از طریق الگوریتمي كه در برنامه متلب برای بهينه نمودن كل حجم آرماتور  4۳گراف مورد نظر با 

 برای آن تعریف شده، جواب بهينه این سيستم را بدست مي آوریم.و نيز با توجه به قيدهای كنترلي كه گراف تشکيل شده است 

آناليز دیگر بررسي شده و همانند  ۱متر نيز در  ۱،  8/1متر و به همين ترتيب فواصل  ۱/1در گام بعد یک الگوی دیگر از دیوار با فواصل افقي و عمودی 

مشخص مي كنيم كداميک از ناشي از آناليزهای حاالت مختلف در برنامه سه نتایج مرحله اول مورد تجزیه و تحليل قرار مي گيرند. در انتها با مقای

 حاالت ارائه شده بهينه ترین الگوی آرایش ميخ خاك برای این دیوار ميخ كوبي شده مي باشد.

 

 

 نتیجه گیری .12

 ترین مدل برای تغيير طول ميخ خاك ها در مشخص شد كه بهينه متلب برنامه  در طبق آناليزهای متعدد مطابق ورودی های مختلف داده شده

ن ارتفاع دیوار، قرارگيری ميخ خاك های بلندتر در ميانه ارتفاع دیوار و ميخ های كوتاهتر در یک سوم تحتاني و باالیي دیوار مي باشد. ای

تم دیوار ميخ كوبي شده  را سسي شود، ليکن حجم آرماتور مصرفي در كل آرایش اگرچه منجر به استفاده از ميخ خاكهای با طول بيشتر مي

 كاهش مي دهد كه این مسئله با شکل ایجاد شده گوه گسيختگي محتمل در دیوار نيز مطابقت دارد. 

  طبق مطالعات انجام شده مشخص شد كه بهينه ترین زاویه شيب ميخ خاك، زاویه كم با افق بوده و به زاویه عمود بر رویه دیوار ميخ كوبي

 شده نزدیکتر است.

 ز تغيير شيب پشته تاثير چنداني بر اپتيمم زاویه ميخ كوبي نداشته و صرفا ضریب اطمينان دیواره با شيب های تحت زوایای ميخکوبي باالتر ا

 درجه نسبت به دیواره های زمين پشته افقي تنزل مي نماید. 11

  مطرح شده و باعث ناپایداری دیوار ميخ كوبي مي شود.در مدل دیواره بدون ميخ در یک سوم فوقاني آن، مسئله تغيير مکان راس دیوار  
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