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 چكیده
 

ارائه تنها  ،ه ی كوچکي از ناحيه ی مورد بررسيبه خاطر ماهيت غير همگن خاک وعدم قطعيت پارامترهای آن حتي در محدود

به همين دليل استفاده از روش های قابليت اعتماد در  ی مورد بررسي منطقي نمي باشد. خاک ناحيه پارامترعدد به عنوان  یک

بکار گيری دامنه  با در روش ارزیابي قابليت اعتماد تالش مي شود تا ارزیابي پارامترهای خاک جایگاه ویژه ای پيدا نموده است.

دراین مقاله بانسبت دادن دامنه هایي از مقادیر محتمل  ا،دامنه تغييرات تابع هدف تعيين گردد.ای از مقادیرممکن برای متغييره

)وزن مخصوص خاک( رابطه عمق ترک )زاویه اصطکاک داخلي خاک( ، )ضریب چسبندگي خاک(،cبرای متغييرهای 

 بفرم نرمال درنظرگرفته شده و و ،،cابع توزیع متغييرهای برای این منظور ت ارزیابي گردیده است. ریزكششي درخاك

عمق ترک كششي   ( منحني توزیعJointed Distributionبااستفاده از روابط حاكم درروش تركيب منحني توزیع متغييرها )

سه نتایج بدست آمده از این روش با روش مونت مقای درخاک تعيين ورابطه عمق ترک كششي درخاک بدست آمده است.

 ( نشان دهنده ی دقت باالی این روش مي باشد.Mont Carloكارلو)

 قابلیت اعتماد ، عمق ترک کششی درخاک ، منحنی توزیع متغییرها،روش مونت کارلوهای کلیدی: واژه

 

  مقدمه .1
 

دیوار های حائل  عيين كننده نيروهای وارده برمل تتعيين عمق ترک كششي برای یک خاكریز ازجمله ی مهمترین عوا

 .  است. ازطرفي چون ماهيت خاک ناهمگن است وپارامترهای آن درنقاط مختلف، متفاوت است
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        نمي توان بطور قطعي  عدد آنها را تعيين كرد وهمواره مهندسان از تقریب وتجربه درطراحي ها استفاده مي كنند.          

روشهای تقریب استفاده از احتمال وروشهای عدم قطعيت مي باشد. در این مقاله عدم قطعيت برای تعيين یکي از بهترین 

 منحني های تصادفي انجام شده است. عمق ترک كششي درخاكریز با روش تركيب

 

  عمق ترک کششی درخاکریز. 2
 

بنابراین: شود شي ميشود كه خاک درشرایط رانکين دچار ترک كش برای محاسبه عمق ترک كششي فرض مي  

 

                                                                                                                  (1) 

 
         شود: ضریب فشارجانبي خاک درحالت اكتيو توسط رابطه زیر بيان مي درآن  كه          

 

                                                                                             (2)   

 

     .     ضریب فشارجانبي خاک    وزن مخصوص خاک ، ، چسبندگي خاک C داخلي خاک ،  زاویه اصطکاک           

 [1]شد.درحالت اكتيو مي با

 

 آنالیز قابلیت اعتماد .3

 

              احتماالتي اغلب پارامتر ها در مهندسي ژئوتکنيک بصورت قطعي معين نيستند ، از این رو نياز به یک سيستم                     

یکي از  .تند ازبهترین راه های تخمين پارامترهای خاک هسدرخاک  آناليز قابليت اعتماد ، روشهای كهشود  مياحساس 

 دیگری نيز برای این روشهایهای توزیع متغيرهای تصادفي است. ، روش تحليلي تركيب منحنياعتماد  روشهای آناليز قابليت

بر برخي از  تصادفي، این روش كاروجود دارد ولي بدليل زمان كمتر در آناليزهای روش تركيب منحني های توزیع متغيرهای

     تركيب منحني های توزیع  متغيرهای تصادفي استفاده شده است. ليل دراین مقاله از روشبه همين دآنها ارجحيت دارد.

  

 روش ترکیب منحنی های توزیع متغیرهای تصادفی .4
 

متغيرهای تصادفي ، با استفاده از پارامترهای غير ثابت )دارای توزیع (  توزیع های درروش تركيب منحني        

دراین بخش روابط مورد استفاده در این  توزیع(اقدام به تعيين توزیع تابع هدف مي شود . وپارامترهای ثابت )فاقد

 [2].تحقيق ارائه گردیده است

  یک متغير تصادفي با توزیع              اگر Fx(x) و  Y بفرم  تابعي از رابطه g(y)  باشد چگالي احتمال آن بصورت

 شود: زیر محاسبه مي
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                                                                                            (3) 

   

محاسبه مي بترتيب  zباشد چگالي   Fy(y)  ,Fx(x)احتمال چگالي رای اد اگردومتغير تصادفي 

 : شود

 

                                                                               (4)   

 

 عمق ترک کششی درخاکریزتعیین منحنی توزیع . 5
 

                دراین تحقيق متغير های چسبندگي خاک ، زاویه اصطکاک داخلي خاک ووزن مخصوص خاک به عنوان                 

شده در   ر های تصادفي در نظر گرفته شده است. برای این منظور توزیع پارامترهای تصادفي  به صورت نرمال قطعپارامت

 نظرگرفته شده است كه معادالت آن بشرح ذیل مي باشد:

 

                                                                                                                 

   (5) 
                                                                                                                     (6) 

                                                                                                   (7) 
                                                                                                            (8) 

                                                                                                               (9) 
                                                                                                                   (10) 

 

              ،مي شود سطح  زیر منحني چگالي نرمال در نظر گرفته %8/۹۹انحراف معيار،برای  3با در نظر گرفتن ضریب                  

بنابراین از اصالح سطح صرفنظر مي شود.               

 

     (11     )                                                                                            

     
 

 

                                                                                                )12(   

 

 

                                                                                                               )13(   
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 تابع چگالي چسبندگي خاک عبارتست از : 

 

                                                                                       )14(   
 

               به ترتيب ميانگين و انحراف معيار مقدارچسبندگي  خاک مي باشد. كه درآن  

 توزیع سایر متغير ها نيز بصورت زیر است : 

 

                                                                                 )15(   

 

 

                                                             )16(   

 

 

 

        )17(   

 

 

                                                                                              )18(   

 

 

                                                                                                 )19(   

 

 

                                                                                            )20(  
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 حل یک مساله .6

 

برابر  ، مقدار زاویه اصطکاک  3پوندبرفوت مربع وميزان انحراف از معيار آن  ۲10مقدار چسبندگي ميانگين برابر                

پوند برفوت    118 درجه مي باشد . همچنين مقدار وزن مخصوص خاک برابر 3ميزان انحراف از معيار آن برابر  درجه و ۲0

توزیع بدست آمده با استفاده از این روش با روش مونت كارلو مقایسه گردیده  فرض شده است . 3انحراف ازمعيار آن  و مربع

          [3]  .رمي باشدیکدیگ نتایج موید تطبيق بسيارخوب جواب ها با ،كه

 

 

 

 
 

 
منحنی توزیع احتمال متغییر تصادفی چسبندگی:  (1شکل)  
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منحنی توزیع احتمال متغییر تصادفی زاویه اصطکاک ( : 2شکل)  

 

 
منحنی توزیع احتمال متغییر تصادفی ضریب جانبی اکتیو خاک ( : 3شکل)  
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مخصوص خاک منحنی توزیع احتمال متغییر تصادفی وزن  ( : 4شکل)  

 

 
منحنی توزیع احتمال عمق ترک کششی ( : 5شکل)  

 

 گیرینتیجهخالصه و  .7

 

غيرهمگن بودن محيط خاک وعدم قطعيت در تعيين پارامترهای آن حتي در یک محدوده بسيار كوچک از محل        

اله با در نظر گرفتن رابطه سایت، لزوم استفاده از روشهای قابليت اعتماد را در خاک به وجود مي آورد. دراین مق

، اقدام شده كششي، به تعيين رابطه قابليت اعتماد برای محاسبه عمق ترک كششي رانکين برای محاسبه عمق ترک

است. به همين منظور با در نظر گرفتن روش تركيب منحني توزیع متغييرها وبا غير ثابت گرفتن پارامترهای چسبندگي، 

 كششيمخصوص خاک به تعيين رابطه قابليت اعتماد برای محاسبه عمق ترک  زاویه اصطکاک داخلي خاک ووزن
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موید  ایجهمچنين توزیع بدست آمده با استفاده از این روش با روش مونت كارلو مقایسه گردیده كه نت اقدام شده است.

 تطبيق بسيارخوب جواب ها بایکدیگرمي باشد.
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