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 خالصه

های ساده و دقيق پيوسته از تالش  ،تعریف رفتار خاک به صورت کاربردی

این مقاله به تعریف رفتار ماسه در شرایط  بوده است.مهندسين ژئوتکنيک 

پردازد. دو عامل موثر در رفتار ماسه تنش نشده میسویه زهکشیبارگذاری تک

-باشد که در چارچوب پارامتر حالت تعریف میجانبه و تخلخل اوليه میهمه
جانبه و گردند. در این مقاله ابتدا دو پارامتر حالت جدید: نسبت تنش همه

-جانبه به صورت نسبت تنش همهشوند، نسبت تنش همهسبت تنش برشی تعریف مین
جانبه ابتدایی و نسبت تنش برشی به صورت نسبت تنش جانبه کنونی به تنش همه

شوند. دو پارامتر حالت تعریف می ۱2/3برشی کنونی به تنش برشی در کرنش 

جانبه و دو هجانبه و شاخص اندیس فشار تغييرات تنش همنسبت تنش همه

پارامتر حالت نسبت تنش برشی و شاخص اندیس فشار امکان تعریف تغييرات تنش 

جانبه ابتدایی و های مختلف تنش همهبرشی را در طی کرنش برای تمامی محدوده

 کنند. می فراهم ،نسبت تخلخل از حالت شل تا متراکم

 

 
جانبه، پارامتر مهماسه، مسیر تنش، پارامتر حالت نسبت تنش هکلمات کلیدي: 

 نشدهسویه زهکشیحالت نسبت تنش برشی، بارگذاری تک

 

 

 مقدمه .1
 
های رفتاری همواره در مهندسی ژئوتکنيک از تعریف رفتار ماسه به صورت مدل 

اهميت خاصی برخوردار بوده است. دو عامل مهم در تعریف رفتار ماسه دانسيته و 

ل ماسه شل رفتار انقباضی و ماسه متراکم جانبه اوليه است. به طور معموتنش همه

. همچنين به وضعيت تنشی که رفتار خاک از رفتار انقباضی ]1[رفتار اتساعی دارد

[. عالوه بر آن هر نوع 0-۱شود]کند نقطه گذارفاز گفته میبه اتساعی تغيير می

رسد که در آن به طور ماسه چه به حالت شل و چه متراکم به یک حالت نهایی می

دهد جانبه تغيير فرم میهای برشی و همهيوسته در حجم ثابت و بدون تغييرات تنشپ

با استفاده از یک سری نسبت  ،شوداین حالت که به عنوان حالت بحرانی شناخته می

 .]6-5-4[شود بعدی تعریف میجانبه و برشی به صورت سهتخلخل بحرانی و تنش همه

تار ماسه در آزمایشگاه به طور مشخص الزم به یادآوري است که ارزیابی رف

دهد. به عنوان مثال ماسه جانبه به دانسيته را نشان میوابستگی تاثير تنش همه

جانبه مختلف رفتار یكساني های همهو تحت تنش سویهشل در بارگذاری زهکشی نشده تک

م جانبه در رفتار ماسه متراکدهد در حالی که تغييرات تنش همهاز خود نشان مي

تر جانبه ماسه رفتار انقباضیتأثير بارزی دارد؛ به طوری که با افزایش تنش همه

جانبه بر رفتار ماسه از حالت کند. به طور کلی ميزان تأثير تنش همهپيدا می

بسيار شل تا بسيار متراکم از تأثير قابل اغماض تا تأثير بسيار زیاد تغيير 

                                                 
 دانشجوی دکترا1
 استادیار2
 دانشجوی کارشناسی ارشد3



 رانیا کيژئوتکن یس ملي مهندسكنفراناولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 ۱

-ه این تأثيرات را مد نظر قرار ندادههای معمول ماسکند. در حالی که مدلمی

جانبه و تأثير دانسيته در اثر تنش [. برای اعمال اثر دانسيته و تنش همه7اند]

توان از مفهوم "پارامتر حالت" بهره برد. مزیت استفاده از مفهوم جانبه میهمه

حالت در مدل کردن رفتار ماسه مربوط به توانایی آن در کمی کردن تأثير ترکيبی 

جانبه در رفتار ماسه است. مفهوم پارامتر حالت راه حلی دانسيته و تنش همه

دهد و در منطقی برای دربر گرفتن این عوامل در مدل کردن رفتار ماسه ارائه می

[. پارامترهای حالت بسياری 7نماید]تری ارائه مینتيجه ساختار تئوریک منطقی

پارامتر  ،[ یکی از این پارامترها۳-8-6اند]برای توصيف رفتار ماسه پيشنهاد شده

اندیس فشار،
pI ،است. شاخص اندیس فشار

pI  جانبه کنونی به به صورت نسبت تنش همه

 [. 6شود]جانبه حالت بحرانی تعریف میتنش همه

در این مقاله شاخص اندیس فشار اوليه،
0pI جانبه رت نسبت تنش همهبه صو

شاخص اندیس فشار اوليه،شود. جانبه حالت بحرانی تعریف میاوليه به تنش همه
0pI 

تأثير تابع دانسيته تنش جانبه و نسبت تخلخل، جهت تعریف تاثير توام تنش همه

حالت  شود. پارامترارتباط حالت کنونی به حالت بحرانی استفاده می جانبه وهمه

جانبه نسبت تنش همه-جانبه امکان تعریف فضای تنش جدیدی از کرنشنسبت تنش همه

جانبه ماسه را در طی آورد، این فضا امکان مقایسه تغييرات تنش همهفراهم می

شاخص اندیس فشار اوليه به صورت مجموعه مسيرهای نرماليزه شده کرنش بر اساس 

-نش برشی نيز با تعریف فضای تنش جدید کرنشپارامتر حالت نسبت تآورد. فراهم می

جانبه، امکان مقایسه تغييرات تنش برشی ماسه را در طی کرنش بر نسبت تنش همه

-شاخص اندیس فشار اوليه به صورت مجموعه مسيرهای نرماليزه شده فراهم میاساس 
 [.13]آورد

  

 

و شاخص اندیس فشار،  CSLخط حالت بحرانی ماسه،  .1 .۱
pI 

 

خط حالت بحراني یا دائمي ماسه به صورت مكان هندسي نقاط است كه به حالت 

شود. تعریف مي (e-p)در فضاي نسبت تخلخل به تنش نرمال مؤثر و اند بحراني رسيده

Li et al.  نشان دادند كه خط حالت بحراني به صورت زیر قابل تعریف  1999در سال
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(1)  

كه در آن
0e 0مقدار نسبت تخلخل درp  و

ap فشار اتمسفریك و
sوهاي ثابت

-با ثابت) برازش شده و نمودار Toyoura هاي آزمایش ماسهرابطه هستند. داده

0.019sهای 0.7و و
0 0.934e  )نشان داده شده است. 1در شكل Wang  همكارانش در سال

جانبه حالت بحرانيهمه تنش ارتباط بين ازبا استفاده  2002
cp جانبه و تنش همه

 کردند:به صورت زیر تعریف  را فشار اندیس شاخص ،pمؤثر كنوني
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(۱)  

تنش تحكيم اوليه
0p و دانسيته اوليه )یا نسبت تخلخل اوليه

0e نقش مهمي )

مؤثر اوليه پس  جانبههمه از ميان خطوط مشابه، تنش. در تعيين رفتار ماسه دارد

)از تحكيم
0p )تواند به تنش حالت بحراني،مي

cp  با رابطه
0 cp p  مرتبط گردد. این

استفاده  نشده ماسه بر اساس حالت اوليه آنتعریف كمي رفتار زهكشي رابطه براي

 :گردداوليه به صورت زیر تعریف می فشار اندیس و شاخص شودمی
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همچنين شاخص اندیس فشار اوليه خود شاخص مناسبی برای بيان اثر نسبت 

تنش مؤثر حالت بحراني، جانبه است.تخلخل بر تأثير تنش همه
cp  بر اساس نسبت

ي كه در صورت. آیدو با استفاده  از خط حالت بحراني به دست مي eتخلخل كنوني،

 :داریم( تعریف شود، 1خط حالت بحراني با رابطه)
1

0
c a

s

e e
p p





 
  

 

 
(2)  

,رابطه بين , , ,p c cI e p e p نشان داده شده است. در حالت زهكشي نشده به  1در شكل

مقدار eدليل ثابت بودن
cp .نيز ثابت است 

 

 

جانبه، هنسبت تنش هم .۱. ۱
pR نسبت تنش برشی،  و

sR 

 

جانبه به صورت جانبه اوليه در رفتار خاک، نسبت تنش همهبا توجه به اثر تنش همه

 شود:جانبه اوليه تعریف میجانبه کنونی به تنش همهنسبت تنش همه
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Critical-State Relationship of Toyoura Sand

Test Results by Verdugo
 and Ishiraha (1996)

Eq.(1) e=0.934-0.019(p/pa)
0.7

(p,e)
e

ec

ppc

State Pressure Index:  Ip= p/pc

State Parameter:  = e-ec

 
 Toyouraخط حالت بحراني ماسه  -1شكل
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(5)  

جانبه کنونی وتنش همه pکه 
0p باشد. می تنش همه جانبه اوليه 

گراید با توجه به این واقعيت که تنش در حالت بحرانی به یک مقدار ثابت می

ماسه به حالت بحرانی رسيده  ۱4/3های بزرگ چون و در بارگذاری تک محوری در کرنش

به عنوان یک مشخصه خاک  ۱4/3های بزرگ چون رشی مربوط به کرنشاست لذا تنش ب

شود و نسبت تنش برشی به صورت نسبت تنش برشی کنونی به تنش برشی کرنش تعریف می

 شود: تعریف می ۱4/3

0.24

q

q
R

q


 
(6)  

تنش برشی کنونی و qکه 
0.24q  باشد. می ۱4/3تنش برشی کرنش 

 

 

ی هابررسی رفتار ماسه در چهارچوب فضا .0 .۱
1 pR   و

1 sR  

 

جانبه نموداربرای تعریف اثر نسبت تخلخل بر تنش همه
1 pR  شود، مسير تعریف می

جانبه با تغييرتنش همه
0pI در  ۱شكل . مطابقکندرا درست می مسيرهای تنش مشخصی

های متراکم بانمونه
0pIیابد کوچکتر از یک، تحت بارگذاری، نمونه اندکی کرنش می

جانبه را دارد، سپس به نقطه گذارفاز رسيده و در و ابتدا کمی کاهش تنش همه

جانبه بعد از شود و تنش همهجانبه صفر مینقطه گذارفاز سرعت تغيير تنش همه

-رفاز افزایش یافته و با نزدیک شدن به حالت بحرانی سرعت افزایش تنش همهگذا
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گراید. با کاهشجانبه کاهش یافته و در حالت بحرانی به صفر می
0pI  نمونه در

جانبه نيز بشدت رسد و شدت افزایش تنش همههای بسيار کمتر به گذارفاز میکرنش

باشد. می تحت اثر دانسيته جانبهتنش همهر ناشی تأثير ین رفتایابد. اافزایش می

های بادر نمونه
0pI جانبه را داردکاهش تنش همه ،بزرگتر از یک نمونه تحت کرنش. 

جانبه صفر سپس به نقطه گذارفاز رسيده و در نقطه گذارفاز سرعت تغيير تنش همه

ز افزایش یافته و با سرعت افزایش تنش جانبه بعد از گذارفاشود و تنش همهمی

همراه است، تا حالت بحرانی  ینسبتًا ثابت یجانبه هموار که با سرعت کاهشهمه

های باتا در حالت بحرانی به صفر گراید. در نمونه یابدمیادامه 
0pI  بزرگتر از

یک با افزایش
0pI  شوند زیرا با جانبه به هم نزدیکتر میمهه تنش -کرنشمسيرهای

افزایش
0pI تر جانبه بر رفتار ماسه کاهش یافته و مسيرهای تنش مشابهاثر تنش همه

 شده و به هم نزدیکتر

 
 )ب( )الف(

جانبهنسبت تنش همه -مسیرهای کرنش محوری -ب-2الف و -2شکل
1 pR  

 
نسبت تنش برشی -رهای کرنش محوریمسی -3شکل

1 sR  

 

شوند زیرا با افزایشجانبه به هم نزدیکتر میهمه
0pI جانبه بر رفتار اثر تنش همه

شوند همچنين تر شده و به هم نزدیکتر میماسه کاهش یافته و مسيرهای تنش مشابه

توان به دو شود، مسيرهای تنش کرنش را میمی ب نيز مشاهده-۱طور که در شکلهمان

کوچکتر از یک خص اندیس فشار بزرگتر مساوی یک وسری مجزای مسيرهای تنش با شا

تنش با شاخص اندیس فشار یک تحت کرنش ابتدا کمی کاهش تقسيم کرد زیرا که مسير 

کند می جانبه را دارد و پس از اندکی تغيير، مسير نسبتًا یکنواختی را طیتنش همه

 تواند در نظر گرفته شود.که مرز رفتار حالت متراکم و شل می

برای تعریف اثر نسبت تخلخل بر تنش برشی نمودار
1 sR  شود، مسير تعریف می

تنش برشی با تغيير
0pI  ( در 0شكل) مطابق .کندرا درست میمسيرهای تنش برشی مشخصی

متراکم باهای نمونه
0pIیابد و کوچکتر از یک، تحت بارگذاری، نمونه کرنش می

لت بحرانی تنش برشی همراه است تا اینکه به حا افزایش نمونه به طور پيوسته با

تر باهای متراکمشود. در نمونهجانبه صفر میسرعت افزایش تنش همه رسيده و
0pI 

های باشود. در نمونهکوچکتر مسير بسيار هموارتر می
0pI نمونه  ،بزرگتر از یک

افزایش یافته در کرنش  تحت بارگذاری کرنش یافته و ابتدا تنش برشی به شدت

 شودرسد و سرعت تغيير تنش برشی صفر میبسيار پایين به حداکثر تنش برشی خود می

یابنده تا حالت بحرانی ادامه کاهش گذاشته و با سرعت کاهشسپس تنش برشی رو به 

تر های شلدر نمونهشود در حالت بحرانی سرعت تغيير تنش برشی صفر می ویابد می

دهد و سرعت کاهش تنش پس از رسيدن تر رخ میهای پایينتنش برشی حداکثر در کرنش
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های باشود و در نمونهبه تنش برشی حداکثر شدیدتر می
0pI  کوچکتر این کاهش سرعت

های متراکم بادهد تا اینکه در نمونهبه صورت هموارتر رخ می
0pI  کوچکتر از یک

 یابد. کاهش تنشی وجود ندارد و تنش برشی به طور پيوسته افزایش می

 
 )ب( )الف(

های محوری جانبه برای کرنشت تنش همهنسب-مسیرهای شاخص اندیس فشار -ب-4الف و -4شکل

، 24/0بین صفر تا 
0p pI R 

 
های محوری هموار شده بین نسبت تنش برشی برای کرنش-مسیرهای شاخص اندیس فشار- 5شکل

0، 24/0صفر تا 

0

pI

p s sI R  

 کاليبراسيون اثر شاخص اندیس فشار .2. ۱
 

برای بيان کمی اثر
0pI جانبه در طی کرنش، نمودار شاخص اندیس فشاردر تنش همه- 

جانبه،نسبت تنش همه
0p pI R جانبه مربوط گردد به طوری که نسبت تنش همهتعریف می

به هر یک از مسيرها با
0pI های محوریمتناظر برای کرنش

1 آید و یکسان به دست می

هایمنحنی
0p pI R دیده  4طور که در شکل گردد. همانهای متناظر رسم میبرای کرنش

های تر شده و تأثير نسبت تخلخل در نمونهها کشيدهشود با افزایش کرنش، منحنیمی

) متراکم
0

1pI های شل و در نمونهیابد فزایش می( به سرعت ا(
0

1pI  به سرعت )

  گردد.کاهش یافته و قابل اغماض می

برای بيان کمی اثر
0pI در تنش برشی در طی کرنش، نمودار شاخص اندیس فشار-

0pIنسبت تنش برشی که با استفاده از شاخص

s  (sهموار )شده  یک مقدار ثابت است

0است به صورت

0

pI

p s sI R  گردد به طوری که نسبت تنش برشی مربوط به هر تعریف می

یک از مسيرها با
0pI های محوریمتناظر برای کرنش

1 آید و منحنییکسان به دست می-

0های

0

pI

p s sI R  دیده می 5طورکه در شکلگردد. همانهای متناظر رسم میبرای کرنش-

یابد تا تر شده و اختالف افزایش میها کشيدههای کم ابتدا منحنیشود در کرنش

اینکه مسيرهای تنش با
0pI رسند، بزرگتر از یک به کرنش مربوط به تنش حداکثر می

تمامی مسيرها  ۱4/3شوند تا در کرنش ها به تدریج هم نزدیک میپس از آن منحنی

1sRبه  های شل )شوند. تأثير نسبت تخلخل در نمونهمنتهی می
0

1pI  به شدت )

)های متراکم افزایش یافته و در نمونه
0

1pI  یایدمیکاهش ( به سرعت.  
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 رفتار ماسه تعریف تحليلی .5. ۱
 

 شود:جانبه و کرنش محوری به صورت زیر تعریف میرابطة بين نسبت تنش همه

1 2 3
0 0 0 0 0 0 0

0

1 2 3
1 1 0 1 0 1 0

0

( (log ) (log ) (log )

( (log ) (log ) (log )

10 , 1

10 , 1

p p p p p p p

p p p p p p p

a b I c I d I
p

p
a b I c I d I

p

I
R

I

  

  












 

(7)  

در رابطه باال
0 0 0 0
, , ,p p p pa b c d  های رابطه مربوط به حالت با شاخص اندیس ثابت

فشار اوليه کوچکتر از یک و
1 1 1 1
, , ,p p p pa b c d های رابطه مربوط به حالت با شاخص ثابت

-باشند که به صورت تابع کرنش تعریف میاندیس فشار اوليه بزرگتر مساوی یک می
 شوند.

 شود:رابطة بين نسبت تنش برشی و کرنش به صورت زیر تعریف می

  0

0
* *

p s
I c

s s s s pR a b a I 

 
(8)  

,در رابطه باال ,s s sa b c شوند ای رابطه که به صورت تابع کرنش تعریف میهثابت

و
s ماسهیک مقدار ثابت است )که برای Toyoura 0.83مقدارs  در نظر گرفته شده

0هایاست( برای هموار کردن منحنی

0

pI

p s sI R  شود.استفاده می 

 

 

 )ضرایب وابط پيشنهادیهای رثابت تعریف .6. ۱
0 0 0 0
, , ,p p p pa b c d  و

1 1 1 1
, , ,p p p pa b c d  و

, ,s s sa b c) 

 

در  Verdugo and Ishihara توسط  Toyoura هاي آزمایش ماسهدادهدر این تحقيق از نتایج 

در مکانيک خاک تعریف شده  sو ضرایب .شودبه عنوان مرجع استفاده می (1996)سال 

-بوده و محاسبات متنظر با خود را دارا هستند. با در دست داشتن نتایج آزمایش
های سه محوری فشاری مقادیر

,,s pR R آیند. هرچه تعداد مربوط به هر آزمایش بدست می

 تر خواهد بود.ها بيشتر باشد نتایج بدست آمده دقيقآزمایش

های منحنیبا استفاده از داده
0p pI R ( 4-۱قسمت) مقادیر

pR های برای کرنش

مقدار عددی ضرایب 7آید. با استفاده از رابطةدست میب ۱4/3صفر تا 
0 0 0 0
, , ,p p p pa b c d با

شاخص اندیس فشار اوليه کوچکتر از یک و مقدار عددی ضرایب
1 1 1 1
, , ,p p p pa b c d با شاخص

 يرها به سطح کرنش مربوطهبرای هر یک از مس اندیس فشار اوليه بزرگتر از یک

  د.انشدهترسيم  10تا  6هایشکل در مربوطه شود. تابع کرنش ضرایبتعيين می

های منحنیبا استفاده از داده
0p sI R( ۱-4) مقادیر

sR های صفر تا برای کرنش

,مقدار عددی ضرایب   8آید. با استفاده از رابطةبدست می ۱4/3 ,s s sa b c  برای هر یک

-شکلمربوطه در  شود. تابع کرنش ضرایبسطح کرنش مربوطه تعيين می بااز مسيرهای 
 .دانشدهترسيم  16تا  14های



 رانیا کيژئوتکن یس ملي مهندسكنفراناولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 7

           

 
ضرایب- 7- 6شکل

1 0
,p pa a  7مربوط به رابطه 

                         

 
ضرایب - 9 – 8شکل

1 0
,p pb b 7مربوط به رابطه 
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ضرایب- 11- 10شکل

1 0
,p pc c  7مربوط به رابطه 

             

 
ضرایب -13و  12شکل

1 0
,p pd d 7مربوط به رابطه 

 
,ضرایب- 16- 15- 14شکل ,s s sa b c 8 مربوط به رابطه 

، ۱4/3تنش برشی مربوط به کرنش 
uq ورت تابع شاخص به طور منحنی عددی به ص

 شده است.ارائه  17در شکلاندیس فشار اوليه 
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 ۳

 
، 24/0تنش برشی مربوط به کرنش - 17شکل

0.24q 

 

 

 نتایج و شبيه سازی مدل .0

 

-به عنوان مرجع استفاده می Toyouraهاي آزمایش ماسهدادهدر این تحقيق از نتایج 

ای را نشدههای سه محوری زهکشیسری آزمایش( 1۳۳6)در سال  Verdugo and Ishiharaشود. 

سویه فشاری ی تکانجام دادند. سه سری آزمایش زهکشی نشده Toyouraبر روی ماسه 

کيلوپاسکال انجام گردید. در هر سری  0333تا  133تحت تنش تحکيم در محدوده 

آزمایش نسبت تخلخل ثابتی بعد از زهکشی به دست آمد. نتایج آزمایشگاهی آنها با 

 ۱0-18هاینقاط منقطع و نتایج محاسباتی مربوط به این تحقيق با خط ممتد در شکل

 نشان داده شده است. ۳37/3و  800/3 ،705/3های برای نسبت تخلخل

 
 19شکل 18شکل

محوری فشاری ماسه سازی شده با نتایج آزمایش سهمقایسه مدل شبیه - 19 – 18شکل

Toyoura  بر روی نمونه سست با نسبت تخلخلe=0.907 (Verdugo and Ishihara 1996) 

 
 

 21شکل 20شکل

محوری فشاری ماسه نتایج آزمایش سهسازی شده با مقایسه مدل شبیه- 21 – 20شکل

Toyoura  بر روی نمونه تراکم متوسط با نسبت تخلخلe=0.833 (Verdugo and Ishihara 1996) 
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 23شکل 22شکل

محوری فشاری ماسه سازی شده با نتایج آزمایش سهمقایسه مدل شبیه- 23-  22شکل

Toyoura  بر روی نمونه متراکم با نسبت تخلخلe=0.735 (Verdugo and Ishihara 1996) 

 

 

 گيریبحث و نتيجه .2

 

جانبه و دانسيته با استفاده توانایی تعریف رفتار ماسه با اعمال اثر تنش همه

از سه پارامتر حالت تعریف شده در این مقاله امکان تعریف رفتار ماسه را در 

 -. در فضای کرنشآوردهای تنش و نسبت تخلخل شل تا متراکم فراهم میتمامی محدوده

جانبه جانبه رفتار ماسه در حين کرنش و رابطه بين کرنش و تنش همهنسبت تنش همه

شود به طوری که به خوبی تعریف می
0pI به عنوان شاخص موثر در تعریف تاثير تابع

تنش با وجود تعریف فضای نسبت  رود.جانبه و تنش برشی به کار میدانسيته تنش همه

کرنش محوری،-جانبههمه
1pR  کرنش محوری،-و فضای نسبت تنش برشی

1sR   فقط برای

سویه، فضا امکان تعریف رفتار ماسه را به صورت یک بارگذاری زهکشی نشده تک

ن ای آوردنشده را فراهم مینمونه خاک با پارامترهای یکسان برای بارگذاری زهکشی

های یک خاک را به عنوان خاک متفاوت با های دیگر نمونهدر حالی است که مدل

کرنش محوری،-جانبهکنند. فضای نسبت تنش همهپارامترهای مجزا تعریف می
0 1pR   با

وجود تعریف مناسب از پاسخ اتساعی و انقباضی ماسه در حين بارگذاری امکان 

جانبه در طی فرایند نرم شونده ماسه شل و فرایند همه تعریف همزمان رفتار تنش

سخت شونده ماسه متراکم را ندارد و نيازمند تعریف پارامترهای مجزا است این در 

کرنش محوری، -حالی است که نسبت تنش برشی
1sR   به خوبی رفتار تنش برشی تحت یک

 کند.دهای یادشده را تعریف میسری پارامتر واحد در طی فراین
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