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 خالصه

بينی های مهندسی اجازه گسيختگی داده نمی شود بنابراین پيشمشخصا به سازه

ماکسيمم بار که به فنداسيون اعمال می شود و پيش بينی ماکسيمم ارتفاع و 

به دليل پيچيدگی حل کامل  .حفاری از جنبه های مهم مهندسی ژئوتکنيک استشيب 

مسائل با توجه به ارضای معادالت تعادل، سازگاری و رفتاری نياز به روشهای 

که بتوان توسط آن بار حدی را بدون نياز به حل کامل بدست آورد همواره مورد 

در  ترین این روش هاست.توجه محققين بوده است. روش تحليل حدی یکی از دقيق 

-م اصالح شده پرداخته شده و با استفاده از تکنيکزمطالعه فوق به ارائه مکاني
های بهينه یابی ، حد باالی ضریب ظرفيت باربری را به کمترین مقدار ممکن 

شوند که حداقل انرژی ای انجام میفرآیندهای طبيعی به گونهایم. چون رسانده

ای با نتایج سایر محققين انجام شده نهایت مقایسهدر گردد.یا کار صرف می

 است.

 
، قانون میدان سرعت ،تحلیل حدی، حد باال، مکانیزم گسیختگیکلمات کلیدي: 

 جریان وابسته

 

 

  مقدمه .1
 

بينی يختگی داده نمی شود بنابراین پيشهای مهندسی اجازه گسمشخصا به سازه

و پيش بينی ماکسيمم ارتفاع و شيب  ماکسيمم بار که به فنداسيون اعمال می شود

مسائل مکانيک خاک اغلب به دو  حفاری از جنبه های مهم مهندسی ژئوتکنيک است.

گروه مجزا تقسيم می شوند. مسائل پایداری پالستيسته و مسائل االستيک. حل کامل 

مسائل پایداری نيازمند در نظر گرفتن هر دو رفتار و انتقال از حالت ارتجاعی 

همچنين، سه دسته معادالت تعادل، رفتاری و سازگاری باید ارضا  ری استبه خمي

گردند. اغلب یافتن مقدار بار حدی در مسائل با طی کردن سه مرحله مذکور بسيار 

دشوار است.  به دليل پيچدگی زیاد، روشهای که بتوان توسط آن بار حدی را بدون 

روش تحليل حدی  ققين بوده است.نياز به حل کامل بدست آورد همواره مورد توجه مح

 یکی از دقيق ترین این روش هاست.

با ارائه مفاهيم قضایای حدی، اصل  1950علم پالستيسته  از حدود سال  

( و قانون جریان وابسته ) شرط نرماليته ( به نحوی ) تعریف پایداری مصالحدراکر

گردد تعميم اصل اساسی متحول گردید )این روش که در قالب قضایای حدی مطرح می

مطرح نمود و پس از  1948کار خميری حداکثر می باشد. اصل مزبور را هيل در سال 

با تعميم اصل هيل قضایای حدی را  1952وی دراکر و گرین برگ و پراگر  در سال 

 1965تا  1950ارائه کردند.( و روش تحليل حدی بر مبنای مفاهيم مزبور در سال 

                                                 
 مکانیک خاک و پی -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران1
 استادیار دانشکده مهندسی عمران گروه مکانیک خاک و پی2
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استفاده از قضایای حدی مرز باال و مرز پایين، بارهای شکل گرفت. در روش فوق با 

شود. با ارائه مفاهيم پایداری مصالح و شرط نرماليته در روش حدی تعيين می

تحليل حدی، ارتباط ميان تنشها و تغيير شکلهای نسبی که تا آن زمان نادیده 

 در علمساز پيشرفتهای زیادی شد، فراهم گردید و بدین ترتيب، زمينهگرفته می
(، به علت عدم دسترسی به حل دقيق 1975سپس تئوری آناليز حدی چن ) پالستيسيته شد.

 های قبلی ، بيشتر مورد توجه قرار گرفت.ظرفيت باربری در روش

 

 
 

 اصول و مفاهیم روش .2

 
، خطوط 1مکانيک خاک روش های رایج برای تحليل مسائل پایداری شامل تعادل حدیدر 

می باشد.روش تحليل حدی بر پایه اصل کار مجازی وفرض قانون 3و تحليل حدی 2مشخصه 

جریان که به صورت وابسته می باشد استوار است. در حاليکه در دو روش دیگر 

منظور از قانون جریان رابطه ی بين تانسور تنش و  قانون جریان لحاظ نمی شود.

 .تانسور کرنش پالستيک می باشد

ل پایداری و تعيين بار نهایی وش کلی برای حل مسائحدی یک ر تحليلروش 

کار گرفتن تئوری های جهت ساده سازی محاسبات پایداری ، با به ها می باشد. ساز

توان از برخی شرایط تعادل و سازگاری صرف نظر نمود در مقابل به خميری خاک می

يه اساسی حد مبانی آن از دو قض .ا مرزی برای بار نهایی بدست آوردجای جواب یکت

با نقض شرایط تعادل می توان مرز باالی بار نهایی را  باال و پایين می باشد.

محاسبه نمود و با نقض شرایط سازگاری می توان مرز پایين بار نهایی را محاسبه 

اوی بار واقعی می باشد در سدر روش حد پایين بار محاسبه شده کمتر یا م . نمود

محاسبه شده بيشتر و یا مساوی بار واقعی است. بنابراین حاليکه در حد باال بار 

جواب واقعی بين این دو محدوده قرار می گيرد و اگر جواب حاصل از دو روش بر هم 

شده است. هر چه محاسبات و فرضيات دقيقتر باشد  همنطبق باشد بار واقعی محاسب

زدیک کردن هدف ن، در تحليل حدی اختالف بار حاصل از دو روش کمتر می شود.

  جوابهای حاصل از دو روش و کوچکتر کردن محدوده بار واقعی می باشد.
 

 فرضيات مورد استفاده در روش تحليل حدی عبارتند از : 

 الف( رفتار مصالح در حالت حدی به صورت خميری کامل است. 

 ( رفتار خميری مصالح تابع قانون جریان وابسته است.ب

با قانون جریان وابسته کرنش می کند، بدین معنا که در شکست، خاک 

و نيروها و تنش ها برای بوده بنابراین بردار کرنش پالستيک بر پوش گسيختگی عمود

جز تغيير شکل ثابت است و در نتيجه زمانی که نيروها و تنش ها ثابت است کرنش 

 االستيک صفر می باشد و کرنش کل و پالستيک برابرند.

که تابع تسليم ناميده می شود ،   F(σ)=0( حالت حدی با تابعی محدب به معادله ج

 گردد. نمایش این تابع در فضای تنش های اصلی به سطح تسليم موسوم است.بيان می

 د( تغيير شکلها کوچک می باشد ، لذا معادالت کار مجازی را می توان به کار برد.

حدی استفاده می شود. اصل کار مجازی  از اصل کار مجازی برای اثبات قضایای

بيان می کند که کار انجام شده توسط بار خارجی با کار انجام شده توسط تنش های 

و کرنش های داخلی باید یکسان باشد. در حالت کلی اصل کار مجازی به صورت زیر 

 بسط می یابد. 

 

(1)  
 

F از بارهای متمرکز یا یکنواخت ، برشی و یا نرمال می باشد که در  یترکيب

نمو جابجای مجازی متناظر ضرب داخلی شده و برابر با انتگرال کار حاصل از تنش 

 کرنش روی حجم ناحيه می باشد.

جوابهای حاصل از این قضایا، زمانی به واقعيت نزدیک است که فرضياتی از قبيل 

 قرار باشد.موارد ذیل بر 

 خاک از معيار گسيختگی مناسب تبعيت کند.-1

 پالستيک(. -گوه لغزش و خاک پشت آن صلب باشد ) رفتار صلب-2

                                                 
1 Limit equilibrium 
2 Slip line method 
3 Limit analysis method 


v

voldwF .)(.. ** 
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 کليه نيروها در تعيين کار یا انرژی در نظر گرفته شود.-3

 تعيين  پارامترهای مقاومتی خاک دقيق  باشد.-4

 .خاک مورد بررسی مطابق با شرایط واقعی در محل باشد-5

 

 حد باال و مکانیزم گسیختگی  .3

 

ترکيب تئوری های آناليز حدی با روش های عددی و تکنيک بهينه سازی تواما به 

 ابزاری قدرتمند جهت تحليل مسائل پایداری می باشد.

 
شکل اگر یک مکانيزم گسيختگی برای یک جسم فرض شود که با تغيير حد باالیی:

سازگار باشد، آنگاه با محاسبه و معادل قرار مکانهای مرزی خميری جسم و تغيير

های داخلی با کار نيروهای خارجی جواب حد باالی مورد نظر حاصل دادن کار تنش

 گردد.می

یک مرز باال برای بار حدی پالستيک می تواند از تئوری سينماتيک آناليز  

ماتيکی ، حدی حاصل گردد. طبق این تئوری در ميان تمامی سرعت های قابل قبول سين

به بيانی  سرعت واقعی در پایين ترین نرخ توان اتالف پالستيک تسليم می شود.

شوند که حداقل انرژی یا کار صرف ای انجام میفرآیندهای طبيعی به گونه دیگر،

 .باشدگردد. از این رو در تحليل قضيه حد باال هدف، یافتن کمترین حد باال میمی

 

روش های تحليل حدی ، انتخاب مکانيسم گسيختگی در اغلب مکانیزم گسیختگی: 

می شود. یک محيط پيوسته با اضافه کردن صفحات  اولين و مهمترین مرحله محسوب

می توانند  مکانيزم ها شامل سطوح لغزش است که. لغزش به مکانيزم تبدیل می شود

شکل  قوس دایره، لگاریتم اسپيرال یا خط مستقيم باشند و نواحی لغزش را به صورت

 می دهند.گسيختگی خميری با لغزش بلوک ها روی یکدیگر رخ می دهند.

قانون جریان باعث افزایش دقت روش شده چون مکانيسم باید طوری توسعه یابد 

که در هر نقطه از سطح گسيختگی بردار سرعت نسبی بين دو بلوک صلب مجاور زاویه 

اتساع است با این سطح  ای برابر با زاویه اصطکاک داخلی که برابر با زاویه

 بسازد.

مکانيسم های گسيختگی که تا کنون مطالعه شده اند در یکی از دو گروه 

دارای حرکت دورانی یا حرکت انتقالی جای گرفته اند. فرض حرکت صرفا انتقالی یا 

دورانی در برخی حاالت باعث ایجاد محدودیت می شود از این رو حاالت ترکيبی نيز 

انيسم ها استخراج نمود. مکانيزم گسيختگی به صورت مجموعه ای می توان برای مک

از اشکال هندسی در نظر گرفته می شود و طی یک فرآیند بهينه یابی کمترین جواب 

ممکن به عنوان بار حدی معرفی می گردد. روند بهينه یابی به این صورت است که 

ند تا حداقل بار حدی ابتدا زوایا تک تک و سپس به طور همزمان تغيير داده می شو

  محاسبه گردند.

 
پيشينه علمی ما در استفاده از دایره لغزش در آناليز های ژئوتکنيکی این 

زمينه را ایجاد می کند که تحقيق را با استفاده از این سطح گسيختگی آغاز 

مستقر بر  Bمشاهده می شود پی نواری با عرض  1همانگونه که در شکل شماره کنيم. 

می باشد.  σbو فشار سربار  σaخاک رسی با فشار ناشی از بار وارده بر پی برابر

مکانيزم موجود به صورت انتقالی می باشد. با محاسبه و معادلسازی کار داخلی و 

 .خارجی ظرفيت باربری به صورت زیر محاسبه می شود

 

 
                                                                                 

 مکانيزم دایره لغزش – 1شکل 

                          
 



 رانیا کيژئوتکن یفرانس ملي مهندسكناولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

(2)                                                                   𝛔𝐚𝐁 (
𝐁𝛚

𝟐
) = 𝐜𝐮𝛑𝐁𝟐𝛚 + 𝛔𝐛𝐁 (

𝐁𝛚

𝟐
) 

                    
(3)                                                                                                                                             

𝛔𝐚 − 𝛔𝐛 = 𝟐𝛑𝐜𝐮 
                                                              

تر از سطح زمين معادالت به صورت زیر در حالت کلی، با فرض مرکز لغزش باال 

 خواهد شد:

 
نمودار بهينه یابی مربوط به ظرفيت نسبت  -مکانيسم لغزش دایره ای -2شکل 

 به زاویه مرکزی

 

 

  

(4)                                                                                                                                      

(𝛔𝐚−𝛔𝐛)𝐁𝟐

𝟐
𝛚 = 𝐜𝐮𝟐𝛃(

𝐁

𝐬𝐢𝐧 𝛃
)𝟐𝛚 

 

(5)                                                                                                                                                                  

𝛔𝐚 − 𝛔𝐛 =
𝟒𝐜𝐮𝛃

𝐬𝐢𝐧𝟐𝛃
 

 

می توان مقدار فوق را به حداقل رساند. حداقل مقدار رابطه فوق به   βبا تغيير 

می  5.52πشود و این مقدار متناظر با درجه ایجاد می 66.8برابر با  βازای زاویه 

 باشد.

 

 

 

 حل حد باال برای مکانیزم گسیختگی اصالح شده  .4

 
برای پی نواری با استفاده از آناليز حد باال با بلوک  Nɣضریب ظرفيت باربری 

های صلب با مکانيزم گسيختگی اصالح شده بررسی شده است. فرض شده است که نا 

پيوستگی ها در جهت شعاعی و تانژانتی اتفاق افتاده است و مقادیر سرعت در جهت 

تعداد بلوک ها   پيوستگی سرعت با افزایشکند و ناشعاعی در این مکانيزم تغيير می

گردد.به واسطه پيکربندی متقارن تنها نيمی از می به صورت منحنی در ناحيه شعاعی

آمده است. برای کنترل  4و ميدان سرعت مربوطه در شکل  3یک مکانيزم در شکل 

  نيز آمده است. 3در شکل  Plaxisدرستی مکانيزم انتخابی، مکانيزمی از برنامه 

ها و سرعت های نسبی انتخاب شده است و سرعت سایر بلوکسرعت حرکت پی واحد 

 گردد.می نبين هر دو بلوک مجاور بر اساس سرعت پی و پارامترهای هندسی تعيي

با فرض خاک غير چسبنده از مصالح موهر کولمب که قانون جریان وابسته را 

گرفته قرار  Nɣکند و بدون سربار بر روی خاک با ضریب ظرفيت باربری تبعيت می 

 است . 
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(6)                                                                                                                                                                      

𝑵𝜸 =
𝟐𝒒𝒖

𝜸𝑩
 

 

بری به صورت با معادل قرار دادن کار خارجی با اتالف انرژی داخلی، ظرفيت بار

 زیر خواهد بود:

 

(7)                                                                                                                           

𝑞𝑢 = −
2𝑝𝛾

𝐵𝑣0
 

 شود.با جایگذاری دو معادله فوق معادله نهایی به صورت زیر محاسبه می

 

(8)                                                                                                                     𝑁𝛾 =

−
4𝑝𝛾

𝛾𝐵2𝑣0
 

 

      
در نتيجه محاسبا ت با فرآیند بهينه یابی به حداقل مقدار ممکن بر اساس 

 پارامترهای هندسی می رسد. 

 
 
 

 
 
 

 گسيختگی اصالح شدهمکانيزم  -3شکل 

برای زاویه اصطکاک  n و mنتایج ظرفيت باربری را برای مقادیر مختلف 1جدول 

دهد. نتایج را تغيير می n و mدهد. مشخص است که مقادیر درجه نشان می 30داخلی 

مقایسه ای بين  2جدول مقادیر ظرفيت باربری کاهش یافته است. n و mفزایش  ابا

 دهد.سایر مطالعات نشان می نتایج مطالعه موجود با
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 ميدان سرعت مربوط به مکانيزم اصالح شده - 4شکل 

 

هر نمودار سرعت این خاصيت کلی را دارد که بردار متصل کننده دو نقطه سرعت 

 نسبی بين دو نقطه را نشان می دهد.

 

 

 درجه 30برای زاویه اصطکاک n و mتغییرات ضریب باربری بر اساس  -1جدول 

 

Nɣ n m Nɣ n M 

17.66 5 

10 

18.47 5 

5 

17.27 10 18.07 10 

17.23 15 18.01 15 

17.18 20 17.97 20 

17.17 25 17.96 25 

17.17 30 17.96 30 

17.43 5 

20 

17.66 5 

15 

17.09 10 17.13 10 

17.02 15 17.07 15 

16.99 20 17.05 20 

16.99 25 17.04 25 

16.98 30 17.03 30 
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 مقایسه نتایج تحليل مورد نظر با سایر مطالعات – 2جدول
 

مارتين 

2005 

هجاج 

2005 

ژو 

2000 
 1997ميخالفسکی  1999سوبرا

چن 

1975 

مطالعه 

 موجود
ɸ 

0.11 0.12 - - 0.8 0.38 0.15 5 

0.43 0.45 0.71 - 0.71 1.16 0.54 10 

1.18 1.23 - - 1.94 2.73 1.44 15 

2.83 2.96 4.47 4.49 4.47 5.87 3.39 20 

6.49 6.73 - 9.81 9.77 12.4 7.61 25 

14.75 15.23 21.38 21.51 21.39 26.7 16.96 30 

34.47 35.64 - 49 48.70 60.2 39.15 35 

85.56 88.39 118.75 119.84 118.83 147 96.79 40 

234.21 240.88 - 326.59 332 401 265.41 45 

 

 

 

 ایج و خالصه مقالهنت .5

بينی يختگی داده نمی شود بنابراین پيشهای مهندسی اجازه گسمشخصا به سازه 

ماکسيمم بار که به فنداسيون اعمال می شود و پيش بينی ماکسيمم ارتفاع و شيب 

حل کامل  به دليل پيچدگی زیاد حفاری از جنبه های مهم مهندسی ژئوتکنيک است.

توسط آن بار حدی را بدون نياز به حل کامل بدست آورد ، روشهای که بتوان مسائل

روش تحليل حدی یکی از دقيق ترین این روش  همواره مورد توجه محققين بوده است.

 هاست.

 

مکانيک خاک روش های رایج برای تحليل مسائل پایداری شامل تعادل حدی، در 

ار مجازی وفرض خطوط مشخصه و تحليل حدی می باشد.روش تحليل حدی بر پایه اصل ک

قانون جریان که به صورت وابسته می باشد استوار است. در حاليکه در دو روش 

منظور از قانون جریان رابطه ی بين تانسور  دیگر قانون جریان لحاظ نمی شود.

 .تنش و تانسور کرنش پالستيک می باشد

 

ما ترکيب تئوری های آناليز حدی با روش های عددی و تکنيک بهينه سازی توا

 به ابزاری قدرتمند جهت تحليل مسائل پایداری می باشد.

 

شوند که حداقل انرژی یا کار صرف ای انجام میفرآیندهای طبيعی به گونه

 .باشدگردد. از این رو در تحليل قضيه حد باال هدف، یافتن کمترین حد باال میمی

مقادیر  n و mدهد. با فزایش نتایج را تغيير می n و mمشخص است که مقادیر 

 ظرفيت باربری کاهش یافته است. 

 

-دهد لذا میمقادیر محاسبه شده با مکانيزم موجود مقادیر کمتری ارائه می

 توانند جوابهای معقول تری برای استفاده در حد باال باشند.
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