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 خالصه
کنيم که فقط دهد. فرض میپذیر از خود نشان میزمين نرم، رفتار پالستيک و شکل

در تئوری خميری شرکت کند و تغيير حجم پالستيک و  (Flow Rule) قانون جریان

اصطکاک بين ذرات، هر دو در مقاومت زمين نرم وارد عمل شوند، آنگاه ممکن 

آل که به است یک مکان هندسی تسليم )سطح تسليم(  تئوریکی برای یک خاک ایده

این مدل، بعضی ( ميگویند بدست آید. این مقاله ضمن بررسی Cam-Clayکلی)-آن کم

کلی اصالح شده در روشهای -از مسائل و مشکالتی که هنگام استفاده از مدل کم

کند. در پژوهش حاضر، شکل آید را بيان میعددی و مسائل ژئوتکنيکی بوجود می

سطح تسليم در مقاومت گسيختگی مورد بحث واقع شده و عالوه بر آن بعضی از 

آیند نيز بيان یش زهکشی نشده بوجود میمسائلی که در حالت بحرانی در آزما

کلی اصالح شده یک مدل بسيار ساده -دهد که مدل کمشده  است. نتایج نشان می

-های غير ایزوتروپيک و بارگذاریتر و بارگذاریتواند مسائل پيچيدهاست که نمی
های خاک، عملکرد خود را های تناوبی را تحليل کند. این مدل همانند سایر مدل

های سطوح تنش، های تجربی به دست آمده از آزمایشبخشد، اگر از دادهود میبهب

بينی عددی آنها مورد نياز حالت تنش و مسير تنش مشابه با آنهایی که پيش

شود سازی( مسئله میسازی )منيمماست، استفاده شود. اما این امر موجب حداقل

. این تئوری امترها داردکه عموما قابل حل نيست و نياز به بهينه سازی پار

های عادی تحکيم یافته و یا کمی بيش تحکيم یافته نوشته پایه خاک راساسا ب

رود و در واقع تنها برای شده است که اغلب در هسته سدهای خاکی به کار می

 .آميزی به کار رودتواند به صورت موفقيتهمين خاکها است که این تئوری می

 
حالت بحرانی، رس مکانیک خاک کلی اصالح شده، خاک، مدل کم مدل رفتاریکلمات کلیدي: 

  رفتار پالستیکاشباع، 

 

 

  مقدمه .1
 

دهد پاسخ)عکس العمل( یک محيط یک مدل رفتاری، مدل ریاضی است که اجازه می

پيوسته بازسازی شود. مدلهای رفتاری خاکهای کامأل اشباع متفاوت از مدلهای نيمه 

ات مدلهای رفتاری مختلفی جهت بيان رفتار تغيير حجمی . در ادبي[1]اشباع است 

خاکهای اشباع ارائه شده است. عموما در تدوین این مدلها مفهوم حالت بحرانی در 

خاکهای اشباع، از جمله مفاهيم اساسی است که بيشترین توجه به آن معطوف شده 

بحرانی برای  است. امروزه تمایل زیادی به استفاده از چهارچوب مکانيک خاک حالت

                                                 
1
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های رفتاری مبتنی بر مکانيک خاک ها وجود دارد. زیرا مدلمدلسازی رفتار خاک

حالت بحرانی پارامترهای ورودی کمی دارند و پارامترهای آنها از طریق آزمایش 

کلی، رفتار خاک را بدون نياز به مدل کم .[2]محوری معمولی قابل تعيين هستند سه

کند و مورد ذرات معدنی موجود در رس، به خوبی بيان می فرضيات و قوانين شيمی در

قابل قبول بودن باشد. های رسی سيلتی اشباع مییک مدل مکانيکی برای رفتار خاک

های حول آن در شبيه سازی تراکم، کشاورزی، تنشاز این مدل حتی منجر به استفاده 

 .[3] کشاورزی شده استهای در حال رشد و سایر اتفاقات تغيير شکل در مهندسی ریشه

کلی به عنوان مدل رفتاری خاکهای رسی اشباع مورد بررسی در این مقاله مدل کم

 قرار گرفته است.

 

 

 کلیمدل کم .2

 

 کلی اصلی )اصالح نشده(کممدل  .2-1

 

مقاومت اوجی که در جعبه برش در آزمایش برش مستقيم بر روی خاکهای رسی سيلتی 

های نرمال متوسط بين ذرات، مقاومت برشی بوجود آمده از تنششود عالوه بر ظاهر می

 تواند با دو دليل زیر بيان شود:می

 کنند.ذرات معدنی رس که به نيروی چسبندگی کمک می .1

 کنند.ذرات سيلتی که به قفل و بست کمک می .۱

های خود روی آزمایش برش مستقيم بر روی ماسه خشک، سیردر بر [4] 1تيلور

کنند. فاکتور اول، برشی خاک کمک می که دو فاکتور به مقاومت پيشنهاد کرد

-زمانيکه ذرات توسط نيروی برشی بر روی هم می ؛مقاومت اصطکاکی بين ذرات است

ناميد، فاکتوری است که الزم                  بست ولغزند. فاکتور دوم، که آن را قفل

با  ،یابد. به عنوان مثال است انجام شود تا حجم در طول اعمال برش، افزایش

شود مالحظه میباشد، که مربوط به آزمایش بر روی ماسه متراکم می (1توجه به شکل )

   هنگامی که در مقاومت اوج، جابجایی اضافی دو نيمه جعبه برش به اندازه 

یک افزایش ضخامت در دو نيمه مجزای جعبه برش به  ،       یابدافزایش می

ماسه در            داللت بر نسبت اتساع        افتد. مقدار میاتفاق     اندازه

رسد مقاومت نيز به اوج به ماکزیمم مقدار خود می       ناحيه برش دارد. وقتی 

کند و در نهایت دو نيمه ماسه به صفر ميل می       ،   رسد و با افزایش خود می

لغزند. یک الیه نازک ماسه شل یبر روی هم م σμمتراکم در جعبه برش در تنش ثابت 

رسد که از آن به بعد هيچ قفل و بست اضافی شده در صفحه لغزش به حالت بحرانی می

 وجود ندارد.

 آزمایش برش مستقیم ماسه متراکم -1شکل 

 توان نسبت فوق را با محاسبه کار انجام شده در مقاومت اوج محاسبه کرد: می

τ                        σμ                                    μ                                                                                                 

                                                                       

 داریم: μبر  (1)با تقسيم طرفين رابطه  
 

 
                                    σ                                         

  

  
                                                                                         

                                                                             

محاسبه شده در        بود و   σ       برابر  تيلوردر مثال   σضریب اصطکاک 

τ μو از آنجا مقاومت اوج نيز برابر با              مقاومت اوج  برا بر         

                                                 
1 Taylor 
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 .بدست آمد. اگر کل نمونه در آب غوطه ور و اشباع گردد نتيجه تغيير نخواهد کرد

تواند بصورت زهکشی شده بر آزمایش برش می شود.زیرا ماسه اشباع براحتی زهکشی می

روی نمونه اشباع هر خاکی انجام شود. آزمایش بر روی چند نمونه از یک خاک تحت 

رد و نمودار مقاومت زهکشی شده برای مقادیر گيهای نرمال متفاوت انجام میتنش

 .(     شود )شکل رسم میاوج مقاومت 

τ    μ                                                                                                                                                                  

دارد که این خط را مالکی بر چسبنده بودن ذرات خاک دانست  این امکان وجود

-چسبندگی خاک می cکه در آن 
های متناوبًا داده باشد. 

تواند آنها می متناظر با 

ثابت بودن ضریب  دليلی بر 

باشد. اما  اصطکاک خاک 

مقدار ثابتی              

ندارد )شکل  (.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایش برش مستقیم زهکشی شده بر روی نمونه یک خاک اشباع  -2شکل 

)حجمی که توسط واحد حجم ذرات جامد خاک اشغال   برای هر حجم مخصوص ثابت 

وجود دارد که در آن، خاک تحت برش بدون اتساع تغيير  ́ μشود( یک تنش بحرانی می

 پس خواهيم داشت: .دهدشکل می

  μ ́       σμ    ́     σ       μ ́                                                                                                         
بصورت زیر              آزمایش، اتساع  ́ μای که تحت تنش بحرانی موثر برای نمونه

 شود:تعریف می
  

  
 

 

 ́
  σ         σ        

  ́ 

 ́
                                                                                                        

باشد نه به علت می             اتساع بعلت وجود  ،باتوجه به توضيحات مذکور

-به صفر ميل می μ́های آزمایشگاهی  زمانی که چسبندگی. بين معادالت اتساع و داده

های بدست آمده از آزمایش های موثر پایين دادهک تناقض وجود دارد. در تنشکند ی

برش مستقيم، غير واقعی است. بدنه یک خاک سيلتی تازه تغيير شکل داده توسط کشش 

شود، بين ذرات سيلت تنش مؤثر کششی مثبت ایجاد سطحی بر روی هم نگه داشته می

آب منفذی مکشی منفی است که در داخل  کندکه این تنش مؤثر مثبت برابر با فشارمی

شود. حال اگر نمونه در آب اشباع شود سرانجام کشش سطحی نمونه رسی ایجاد می

شود و تواند ذرات را بر روی هم نگه دارد وبدنه خاک، دوباره ساخته میمکشی نمی

  شوند.شدن در آب بسيار نرم میاشباع های رسی بعد از خاک

ه ترزاقی بر روی نمونه خاکهای رسی پيش تحکيم یافته مطالعاتی در آزمایشگا

های تنش انجام گرفت، او قادر بود مؤلفه[5]          در آزمایش برش مستقيم توسط 

و ميزان رطوبت در ناحيه برشی را در صفحه لغزش در لحظه قبل از گسيختگی مشاهده 

صفحه بسيار نازک توانست افزایش تغيير حجم و رطوبت در و کنترل کند ولی نمی

های بدست گيری کند. ترزاقی دادهگسيختگی مشاهده و اندازه زگسيختگی را بعد ا

-را مالکی بر چسبندگی،که ذرات خاک را بر روی هم نگه می         آمده توسط 

 )قفل و بست( را در نظر نگرفت.             در نظر گرفت و امکان تاثير  ،دارند

روسکوبر پایه تالشهای 
1

های آزمایشی پيشرفته، در کمبریج در مورد تکنيک 

انگليس یک دستگاه برش ساده درست شد که دانشجویان پيوسته در تالش بودند که 

تغييرات شرایط خاک در ناحيه برش را برای هر دو خاک رس و ماسه بررسی کنند. در 

ی گگسيختهای انجام شده در مورد تسليم و بر پایه مطالعات و آزمایش 1۳91سال 

های ست آمده از دستگاه برش ساده در دانشگاه کمبریج  و دادهدهای بخاکها و داده

 بدست آمده از آزمایش سه محوری در دانشکده امپریال لندن منجر به انتشار مفهوم

حجم مخصوص باشد، برای هر خاکی تحت تنش   ؛ اگر [6]شد(               حالت بحرانی )

 باشد:بصورت زیر قابل بيان می، حالت بحرانی  μ́نرمال

                                                 
1 Roscoe 
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     μ                                                                                                                   
حالت  باشد که یک نقطه ازترکيب حجم مخصوص و فشار مؤثر می μ́, ) ( که در آن

اميدوار بود که بتواند  روسکوباشد. پارامتر خاک می λو  کندرا مشخص میبحرانی 

تغييرات حجم مخصوص را در طول آزمایش در دستگاه برش ساده، بعد از گسيختگی و 

شوند، مشاهده کند ولی این امر ميسر نشد. سپس ها بسيار زیاد میزمانی که کرنش

مطالعه بيشتر در مورد به این نتيجه رسيدند که دستگاه آزمایش سه محوری برای 

باشد و لذا ادامه مطالعات فقط بر تسليم خاکها بهتر از دستگاه برش مستقيم می

عات فقط الها و اطهای بعدی دادهپایه آزمایش سه محوری انجام گرفت و در بخش

 باشد.ای در آزمایش سه محوری میهای استوانهمربوط به نمونه

ای تحت دهد که بصورت استوانها نشان مییک نمونه از ماسه اشباع ر (0)شکل 

  ای و فشار آب حفره  μو تنش شعاعی  μ́آزمایش سه محوری، با تنش کل محوری

μ́قرارگرفته است. از آنجایی که   μ توانيم تنش مؤثر نرمال پس می .باشدمی   

انحرافی سه  متوسط و تنش 

بصورت زیر تعيين  محوری را 

 کنيم:

 ́  
 

 
 μ   μ      

   μ 
́   μ 

́ : تنش مؤثر     

   نرمال متوسط

   μ  μ   μ ́                           

μ́   انحرافی سه : تنش

 محوری 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایش سه محوری -3شکل 

)قفل و بست(              ای با های ماسههای انجام شده بر روی نمونهآزمایش

االستيک غير خطی و دهد که تراکم بصورت کم، نشان می ́ و تغييرات     زیاد و با 

در بار برداری، با فرمول زیر مطابقت دارد: که  های بدست آمده برای تورمداده

́ حجم مخصوص خاک در حالت    پارامتر خاک است و   در آن  در آزمایش زهکشی    

االستيک باشد. وقتی که آزمایش سه محوری بر روی یک نمونه خاک از حالت شده می

شرفت يپ با و شودنمونه به صورت پالستيک تسليم می   شافزای شود، باشروع می

های آزمایش سه محوری داللت بر آن دارد که در داده شود.ها بيشتر میآزمایش کرنش

شود که با هدایت میحالت بحرانی  های اشباع به سمتهای بيشتر نمونهکرنش

   ́  :شود کهتوصيف می          و́     

  λ    ́ ́          و                  ́                                                                                                                     

آید که در ای بوجود میرا تعریف کنيم پس ناحيه ́   λ     حال اگرپارامتر 

در این ناحيه  و یندگوبه آن ناحيه، ناحيه خشک خط بحرانی می باشد ومی Γ   آن 

-ومت اوج همانند توضيحاتی که قبال داده شد،گسيخته میاخاک در صفحه لغزش با مق

شود باشد، ناحيه مرطوب خط بحرانی ناميده میمی Γ   شود و ناحيه دیگری که آن 

 .شوددهد، تسليم میو در این ناحيه خاک همانند پالستيکی که پيوسته تغييرشکل می

 باشد.می است، Γ   مربوط به منطقه دوم که در آن          معادله 

اسکفيلد
1

آل که یک سطح تسليم تئوریکی برای خاکهای ایده 1۳9۱در سال   [7]

باشند بدست آورد که ميزان تلفات کار در طول تغيير تر از خط بحرانی میمرطوب

 باشند برابر است با:شکل خاک، برای خاکهایی که در ناحيه مذکور می

   δ     δ   δ      δ                                                                                                                         
تواند به عنوان حالت باشد. این معادله تلفات کار میضریب اصطکاک می  

در نظر گرفته شود. الزم به ذکر است که هم در  معادله  (1)یافته معادله تعميم

و تغيير شکل     δ        زمانيکه ترکيبی از تغيير حجم     و هم در معادله تيلور

                                                 
1 Schofield 
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       δ     کند. وجود داشته باشد، کرنش برشی است که نسبت تلفات را تعيين می

باشد و لزومی می               اتساع و تغييرحجم در واقع نتيجه هندسی قفل و بست 

ظاهر شود. حالت اصلی این     ندارد که بطور مستقيم در معادله 

خيلی ساده و بدین صورت است که باید بردار جریان بر خط                      مسئله

 :مماس سطح تسليم متعامد باشد، یعنی

δ  

δ  

  
  

   
                                                                                                                                                             

تقسيم کنيم خواهيم    δ  را بر    اگر معادله     مانند محاسبات معادله

 داشت:

δ  

δ  

 
  

   
                                                                                                                                                           

 خواهيم داشت:     در    با جایگذاری معادله 

 

  
 

  

   
                                                                                                                                                              

خواهيم  (b)و  (a)رابطه  دو گيری است و با معرفیمعادله فوق قابل انتگرال

 داشت:

 
  

    
 

  (
  

    
 

  )   
 

          و                          
 

                       

      
  

 
 

   

  
       

 از سطح تسليم یک مماس افقی دارد، پس داریم: Bچون درنقطه 

  
 

 
 

 

   
     (

  

  
 

)                                                                                                                                      

توان برای که با توجه به آن میاست مسئله  حالت اصلی این     معادله 

نشان داده     با     باشد، سطح تسليم را که در شکل می     خاکهایی که در آنها 

 wetکه برای اولين بار این موضوع با نام  1۳90شده است، ترسيم نمود. در سال 

clay   نام اصلی  1۳99سال آخر ليسانس در کمبریج در سال  اسکفيلدارائه شد. ولی

بورلند ًً  تغيير داد، بعدا         آن را به 
1

فرضيات آن را اصالح  [8]روسکو و 

گذاشتند که                   کرده و آن را بهبود دادند و نام مدل اصالح شده را 

این کار برای  تمایز

اصل  بين  قائل شدن

انجام  واصالح شده آن 

 فت.گر

معادله  در 

افزایش با      

، نسبت    تنش مؤثر 

آن خاک که در   تنش

کاهش می شود، تسليم می

که فشار  یابد. وقتی 

مقدار  مؤثر به 

 رسد: زیر می

         
 
                                                                                                                                                     

همچنين در آنجا هيچ تنش برشی  خواهيم داشت.    یک تغيير شکل پالستيک با 

تواند وجود داشته باشد. وقتی که ی میوجود داشته ولی تغيير شکل برش تواندنمی

گيرد و به تحت بارگذاری تراکمی ایزوتروپيک پالستيک قرار می       آل خاک ایده

–    در آزمایش سه محوری یک نمونه از خاک . رسدمی      در شکل    نقطه  چند       

و در  توانند موجود باشند که در آنها صفحه افزایش در یک جهت باشدناحيه می

 ها صفحه لغزش در جهات مختلف دیگر باشد.بقيه قسمت

 

 

 

 

                                                 
1
 Burland 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 9

 

 
 

 

 

 

 

 و مسیرهای آزمایش         مکان هندسی تسلیم  -4شکل 

 دارای معادله زیر است: ́  ́ ́ )خط(     خط         در شکل 

           ́     

́  ́  خط تراکم ایزوتروپيک پالستيک خط   باشد:دارای معادله زیر می  

                ́     

          دهنده تمامی حاالت قرار دارد که نشان ́  ́   در بين دو خط فوق خط

شکل  باشد است دارای یک مقدار ویژه می    که همان شيب خط   باشد که در آن می

 داریم:  برای هر مقدار ثابت      معادلهطبق .      

  (
 ́

  ́
)         

 

 
                                                                                                                                         

 از آنجا که؛

           (  
 

 
 )                                                                                                                                          

 یر است:زشود به صورت دیده می       که در شکل        پس معادله خط 

           

́ برای آزمایشی است که برای آن     ́ ́       که برای اولين بار           

مورایاماتوسط گروه 
1

کيوتو در 
2

 ،σریافت که با افزایش د [9] 3 شيباتا انجام شد و 

  برای آزمایش با     ́ ́      خطوط  یابد.حجم مخصوص به صورت خطی کاهش می

  مقدار  تر است.باشد که متداولهکشی نشده میزو برای آزمایش سه محوری          

از معادله       ́  های رده بندی خاک و مقدار براحتی و با دقت زیاد از آزمایش

 آیند. بدست می ́     از   ́    و مقدار  ́         

 

 (MCC)کلی اصالح شده کممدل  .2-2

 

تئوری پالستيسيته تاریخچه زیادی داشته که باعث شد [11]  9و رانکين [10]4کلمب  تالش

اده قرار فهای آناليز محدود مکررًا مورد استتئوری خط گسيختگی و قضيهو باشد

 تار خاکها عموميت داده شد.فبينی ربرای پيشکلمب -معيار گسيختگی موهر .گيرد

بنام مدل  [12] 9روسکو، اسکفيلد و ورت حالت بحرانی خاک برای اولين بار توسط

                  اصالح و با نام  روسکو و بورلند ارئه شد و بعدًا توسط         

 ارائه شد.

فرضيات مهم  رکه ببرای آزمایش سه محوری ارائه شده  اصالح شدهCam-Clay مدل 

 :است و اساسی زیر استوار

  ،شودزهکشی می فشار همه جانبه ایزوتروپيکتحت خاک رس ابتدا نمونه الف( 

((μ ́  μ ́  μ ́ ́  و حجم مخصوص      و     μ ́  μ  ́ μ ́    ) . در مرحله اول زهکشی و

   نمودار  برداری،بار
7

بار برداری شود     اگر از نقطه  (.9آید )شکلبدست می 

در فضای  آید.بدست می deباربرداری شود، خط   دهد و اگر از را نتيجه می     خط 

 داریم: ́     

      ́                                                                                                                                          
      ́                                                                                                                                

                                                 
1 Murayama 
2Kyoto 
3 Shibata 
4 Coulomb 
5 Rankine 
6 Worth 
7 Virgin Consolidation Line 
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 رفتار خاک تحت فشار ایزوتروپیک -5شکل

 

تغيير حجم      روی خط  باشد.از پارامترهای ثابت برای هر خاک می       

  برداری تغيير حجم االستيک را خواهيم داشت.خط بارپالستيک و روی 

 با افزایش تنش برشی در آزمایش سه محوری داریم:ب( 

   μ ́  μ ́ ́ μ    که در آن    √   μ ́ 
   μ ́  μ ́ 

   μ ́  μ ́ 
      √  

-Camدر مدل .شودکه داخل سطح تسليم بعنوان منطقه االستيک در نظر گرفته می

Clay شود.زیر مشخص می همعادلشکل سطح تسليم با  اصالح شده 

  {μ́} { }   
 

    
   [

  ́

    ]                                                                                                                       

در  که 

آن  ́ 

تنش  متوسط 

J  موثر و

تنش 

   انحرافی و 

 ́  پارامتر خاک و 

 .باشدبرداری میباردر نقطه  ́ ميزان 

نشان ( 9)در شکل بيضی که نمودار نيم

اصالح  Cam-Clayتسليم  شکل سطح  داده شده،

مقدار  هر خط تورمی باشد که برای شده می

برای هر خط بار  چون  مخصوصی دارد.

. تسليم وجود دارد برداری یک سطح 

لذا تابع سطح تسليم  (16)که با معادله 

یک سطح را  ́      در فضای  ص شد،خمش

سطح مرزی پایدار آن  کند که به مشخص می

اگر خاک در داخل   .(7گویند )شکلمی

رفتار االستيک و اگر  این سطح قرار بگيرد 

-هرگز نمیرس خاک  .دهدپالستيک از خود نشان می-روی سطح واقع شود رفتار االستو

 .قرار گيرد تواند در خارج از این محدوده )سطح تسليم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 1

 

                                                         حالت سطح مرزی -7شکل      
  ́ -Jتصویر کردن سطح تسلیم بر صفحه -6شکل

-کنترل می ́  صورت ایزوتروپيک بوده و با پارامتر پ( نرم شوندگی و سخت شوندگی ب
 در ارتباط است.     یشود که با کرنش حجم

   ́

  ́

    
 

 

    
                                                                                                                                               

 .باشده خاک پالستيک است بردار نمو کرنش پالستيک عمود بر سطح تسليم میت( زمانيک

     باشد لذا کرنش حجمی االستيک از معادله برداری االستيک میاز آنجاکه بار ث(

 .قابل تعيين است

    
  

  

 
 

 

 
  

  ́

 ́
                                                                                                                                                           

 آید:ست میبد 1از این رابطه مدول بالک
  ́

 
                                                                                                                                                                    

  ́

   
  

در فرمول اصلی                     

کرنش برشی االستيک مطرح  برای نشده است.

های محاسبات در روش اجتناب از حجم باالی 

مدل در داخل سطح  عددی و دستيابی به یک 

االستيک را از مدول  تسليم )مرزی( کرنش برشی 

که یکی از  کرده، برش االستيک محاسبه 

-در این مدل می پارامترهای اضافه شده 

کلی ، مدل کممذکور باتوجه به مطالب  .باشد

پارامتر نياز پنج  کلی اصالح شده به کم و

ضریب  اوقاتبعضی و               :دندار

-به کار می Gجای  به ( μاالستيک) پواسون

 رود.

پيشنهاد کردند که  [8] روسکو و بورلند

هر چند که . کلمب باشد-سطح تسليم باید ترکيبی از دایره و معيار گسيختگی موهر

́ μآید که در تراکم سه محوری بدست می زمانی تنهاشرایط بحرانی   μ ́ .برای  باشد

با      در معادله    کلمب برای سطح تسليم بایستی -بدست آوردن شش ضلعی موهر

 جایگزین شود.     

       
      ́

            
      ́

√ 
  
                                                                                                                                    

است که باید با  یدر مقاومت برش CSLزاویه  ́    و گذاریزاویه بار  که در آن 

 جایگزین شود.   

          μ ́  μ ́   μ ́  μ ́     √   
 را بدست آورد،( 1)توان شش ضلعی نشان داده شده در شکلبا این توصيفات می

 دهد:نتيجه می     معادله در  زینیجایگ

   {μ́} { }   
 

  ́      
    (

  ́

 ́
  )                                                                                                 

 افتد.ثابت اتفاق می ́   وضعيت بحرانی در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطوح گسیختگی پیشنهادی -8شکل

                                                 
1 Bulk modulus   
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 ۳

تقریب اول و برتری آن به دایره در  با مشاهده شرایط گسيختگی خاک، کارایی

دیگر، سطوح تسليم پيشنهاد شده  کلمب راضی کننده نيست.-معيار گسيختگی موهر

سطوح معرفی      ر ترم ( د1)در شکل سازگاری بيشتری با نتایج آزمایشها دارند.

 تواند بدین صورت بيان شود که:می [13]  ۱و ناکایی 1ماتسوکا شده توسط

     √   
                                                                                                                                                                  

   که در آن 
 از طریق حل معادله مکعبی زیر بدست آید. ،مشخص  تواند برای می  

           
  

 

√  
         (   

 )
 

                                                                                      

          که در آن 
     √ /9  

    
برای  ́    در فضای    شيب خط    و      

 داریم: رانی استفاده کنيم،حباشد. اگر از حالت بمی       آزمایش سه محوری

   
 √       

       

        
                                                                                                                                                  

    نشان داده شود. (22) تواند با معادلهمی [14]  0ليدنشان داده توسط  سطح
تواند می 

 از معادله زیر تعيين شود. ،مشخص ́ و   برای 

    
  

 

√  
         

                                                                                                                                  

   که در آن
  

  

 
  

   ́
  

   
  
  

 
  
    

 
 باشد.فشار اتمسفر می   از خصوصيات مواد و  و   و    

 کلی اصالح شدهمدل کمهای محدودیتمزایا و  .3

 

تواند در آناليزهای عددی پيشرفته میاصالح شده  Cam-Clayاستفاده از مدل  -

محوری ارائه ساز باشد. این مدل در ابتدا برای تنشها و کرنشهای آزمایش سهمسئله

شده که برای استفاده از آن در روشهای عددی بایستی مدل برای کليه فضاهای تنش 

برای عموميت  یکرنش عموميت داده شود. در حال حاضر، هيچ روش عمومی مورد قبول –

های برنامه ،کرنش وجود ندارد. در نتيجه –دادن این مدل به تمام فضاهای تنش 

توانند جزئيات دقيقی از اند که نمینظور نوشته شدهکامپيوتری مختلفی به این م

آید که ما را از مدل را مشخص کنند، در نتيجه خطاهای پنهانی زیادی بوجود می

 .[15] سازنددرک عميق مدل ساختاری به کار گرفته شده، دور می

تر و تواند مسائل پيچيدهباشد ونمییک مدل بسيار ساده می این مدل، -

 های تناوبی را بررسی کند.های غير ایزوتروپيک و بارگذاریبارگذاری

های در آزمایش پارامترهای ورودی ءکه مقاومت زهکشی نشده جز از آنجا -

لذا استفاده از این قبيل  ،باشدهای ساختاری نمیمعمولی حالت بحرانی و مدل

ه مقاومت یابد کبخصوص این امر زمانی شدت می ساز باشد.تواند مسألهمدلها می

برای مثال اگر ساخت و ساز یک پی یا . مورد نياز باشد زهکشی نشده محل طراحی

برای بدست  تر خواهد بود.پارامترهای زهکشی نشده بحرانی، خاک ریز مد نظر باشد

های اوليه های واقعی باید از مدلهای مناسب وتوزیع تنشآوردن پارامترهای جواب

هر چند که بعضی از  ترهای ورودی استفاده کرد.مناسب برای بدست آوردن  پارام

های کامپيوتری آنها فقط زمانی که امکانات آزمایشگاهی پيشرفته و برنامه

 .[15] های عددی وجود داشته باشد، ميسر خواهد شدپيشرفته برای روش

های حالت بحرانی از زمان اولين پيدایششان، برای توضيح دادن بسياری مدل -

( هنوزبه MCCکلی اصالح شده )مدل کم. اندرفتار مکانيکی خاک موفق بودهاز ابعاد 

ای مورد ارجاع قرار گرفته و برای حل کردن مسائل مقادیر مرزی در صورت گسترده

های خاک، همانند سایر مدل . این مدل،شودمهندسی ژئو تکنيک بکار گرفته می

های جربی به دست آمده از آزمایشهای تاگر از داده ،بخشدعملکرد خود را بهبود می

بينی عددی آنها مورد سطوح تنش، حالت تنش و مسير تنش مشابه با آنهایی که پيش

-سازی ( مسئله میسازی )منيمماما این امر موجب حداقل استفاده شود.نياز است، 

 . [3]و نياز به بهينه سازی پارامترها دارد شود که عموما قابل حل نيست

های االستيک در بينی مسير کرنشهای مختلف جهت پيشتعدادی از تئوریتاکنون  -

-خاک پيش از این بيان شده است که اغلب آنها کار محققين دانشگاه کمبریج بوده
ها مشابه یکدیگر است. در اینجا اند، حال انکه پارامترهای اصلی اکثر این تئوری

ای اصوال بعنوان پایه ن تئوریایم زیرا ایکلی پرداخته-به بيان تئوری ساده کم

                                                 
1 Matsuoka 
2 Nakai 
3 Lade 
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تری قرار گرفته است که بعضا با وجود پيچيدگی بيشتر برای چندین تئوری پيچيده

اند. این تئوری اساسا به پایه با نتایج ابزار دقيق مطابقت بهتری هم نشان داده

های عادی تحکيم یافته و یا کمی بيش تحکيم یافته نوشته شده است که اغلب در خاک

رود و در واقع تنها برای همين خاکها است که این ه سدهای خاکی به کار میهست

 . [16] آميزی به کار رودتواند به صورت موفقيتتئوری می
 

 

 گیرينتیجه .4

 

سازی رفتاری خاکهای اشباع یکی از موضوعات اساسی در مکانيک خاک است. در مدل

مورد بررسی قرار گرفته است. این کلی این مقاله یکی از مدلهای مشهور بنام کم

مدل در چهارچوب مدلهای رفتاری حالت بحرانی و با وارد سازی پارامتر حاصل شده 

علی رقم سادگی در فرمول نویسی و دارا بودن پارامترهای ثابت با  ، لذااست

آميز عمل کند موفقيت در آناليزهای عددی پيشرفتهتواند  معانی فيزیکی مشخص، نمی

تناوبی قابل کاربرد خواهد ایزوتروپيک و غيرهای فی صرفا در بارگذاریو از طر

-در آزمایش پارامترهای ورودی ءکه مقاومت زهکشی نشده جز از آنجاهمچنين  بود.
لذا استفاده از این قبيل  ،باشدهای ساختاری نمیهای معمولی حالت بحرانی و مدل

 ساز باشد.تواند مسألهمدلها می
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