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 خالصه

 از درستي بينيپيش به قادر اندشده ارائه اشباع خاكهاي براي رفتاري كه هايمدل
 بخصوص مناطق، از بسياري در اینكه به توجه نيستند. با غيراشباع رفتار خاكهاي

 هاي خاكيسازه ایران( دارند )مانند قرار خشك نيمه یا خشك ناحيه در كه مناطقي
 به مربوط موجود رفتاري هايمدل ارزیابي باشند،مي غيراشباع شرایط در بشر دست ساخته
 رفتاري هايمدل ميان باشد. درمي ضروري ،جدید هايمدل ارائه یا و خاكها، اصالح این

 كه هایيكاستي و هاضعف عليرغم خطيغير االستيك هاياشباع، مدل غير خاكهاي براي موجود
 ايگسترده سطح عملي در در كارهاي محدود به پارامترهاي نياز و سادگي دليل به دارد
 خاكهاي رفتار بينیپيش جهت رایج االستيک هايمدل از د. یکینگيرمي قرار استفاده مورد

باشد. این مدل به عنوان مدل می هایپربوليک یا مدل هذلولی مدل غيراشباع،

Duncan-chang  نشتشناخته می شود. یک مدل دو پارامتری برای بدست آوردن منحنی-

آل از های ایدهشخصهرابطه هذلولی که بيانگر مکرنش آزمایش سه محوره است. 

های خاک است، دارای مزایایی مانند استفاده از مدل بدون نياز به برنامه

-می ...ای و های رایانهآزمایشی گسترده، قابل اجرا بودن مدل برای برنامه
های زمينه رفع کاستی در هایي كهتالش دهد که با وجود همهمي نشان باشد. نتایج

 اشباع نيمه خاكهاي پالستيك رفتار بينيپيش به قادر این مدلاست  شده این مدل انجام
 هذلولی دلتوان به مناسب نبودن روابط ماین مدل میهای محدودیتاز باشد. نمي

ای که ناپایداری خاک وجود دارد، مفيد نبودن روابط در برای تحليل مرحله

و... اشاره ط تجربی بودن ضرایب مورد استفاده در روابوشرایط تغيير حجم خاک 

 معایب طوریکه به باشد،می مدل هذلولی فرموالسيون اصالح اصلی هدف این مقاله درکرد. 

 .باشد بيشتري داشته انطباق تجربی نتایج با مدل و شده رفع مدل در موجود

 
 مدل هذلولی، خاکهای غيراشباع، مدل رفتاری، مدل االستيک غيرخطیکلمات کليدي: 

 

  مقدمه .1

 توانمی است معمول که آن طور ژئوتکنيک، مهندسی حوزه در خاکریزها پایداري بررسی در
در  آن کوبيدگی ميزان و رطوبت درصد حسب را بر خاك نوع هر مقاومتی پارامترهاي

 خاکریز در آن آزمایشی لغزش سطح یک روي را پایداري اطمينان ضریب تعيين و آزمایشگاه
 خاکریزها، احداث شرایط که است حایز اهميت نکته این به توجه این، وجود با کرد. محاسبه
 و واقعا   باشد، بلکه خشک حالت نه در و اشباع حالت در نه خاك که وضعيت است خاصی شرایط

 این پایداري تحليل در جهت، این از. باشد داشته قرار غيراشباع شرایط وضعيت در عمال  

                                                 
 کارشناسی ارشد ژئوتکنيک، دانشگاه یاسوج 1
 کارشناسی ارشد ژئوتکنيک، دانشگاه یاسوج 2
 کارشناسی ارشد ژئوتکنيک، دانشگاه یاسوج 3

  مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه یاسوجاستادیار دانشکده فنی 4
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 که است دیگر سوي در درگير پارامترهاي مقادیر غيراشباع، تئوري خاك اساس بر خاکریزها

 زمان و اشباع، نفوذپذیري درصد چون مختلفی، عوامل تابع و متغير بسيار مقادیر آنها

 تاکنون و آغاز شده 1960 دهه سالهاي حدود از خاکها غيراشباع وضعيت بررسی .[1] است

 است. از شده انجام آن مورد در نظري و صورت آزمایشگاهی، محاسباتی به متعددي تحقيقات
-شرایط خاص پروژه در آنها به مربوط هايآزمایش نتایج و تئوریها این کاربردي نيز نظر

-می را تحقيقات این از هایینمونه. است گرفته قرار ارزیابی و تحليل مورد اجرایی هاي

 ارائه این زمينه در متعددي که مقاالت و [2] خاکهاي غيراشباع مکانيک کتاب در توان

 ايگسترده بصورت امروز به تا اشباع خاكهاي براي رفتاري هايمدل .کرد اند، مشاهدهشده

 به توجه با غيراشباع، خاكهاي درمورد موضوع این اما .اندیافته توسعه یا ارائه

 رفتاري مدلهاي طرفي از .یافته است كمتري توسعه تجربي نتایج كمبود و پيچيدگي موضوع

 غيراشباع رفتار خاكهاي از درستي بينيپيش به قادر اندشده ارائه اشباع خاكهاي براي كه
 نيمه یا خشك ناحيه در كه مناطقي بخصوص مناطق، از بسياري در اینكه به توجه با نيستند.

 شرایط در یا طبيعي بشر دست ساخته هاي خاكيسازه ایران(، )مانند دارند قرار خشك
 یا و اصالح خاكها، این به مربوط موجود رفتاري مدلهاي ارزیابي باشند،مي غيراشباع

 غير خاكهاي براي موجود رفتاري مدلهاي ميان در .باشدمي جدید ضروري مدلهاي ارائه
 نياز و سادگي دليل به دارد كه هایيكاستي و هاضعف عليرغم خطي غير االستيك مدلهاي اشباع

 حال گيرد.مي قرار استفاده مورد عملي كارهاي در ايگسترده سطح در محدود به پارامترهاي
اجتناب مدلهاي االستوپالستيك از استفاده تر،دقيق هايبينيپيش به رسيدن براي آنكه

 در و دارند بيشتري پارامترهاي به نياز مدلها این كه نمود توجه باید اما .است ناپذیر

 اولين ]4[1همکاران و آلونسو ،1990سال در. ]3[ باشندمي قبلي مدلهاي از ترپيچيده مجموع

 پالستيسيته تئوري از استفاده با غيراشباع خاكهاي براي را االستوپالستيک رفتاري مدل

 هر براي بيضی این باشد.می شده اصالح کلیکم مدل مانند بيضوي یک شکل آن که نمودند ارائه
 شونده منبسط مقداري تا غيراشباع کمی خاكهاي براي مدل این است. متفاوت بافتی مکش سطح
 مفاهيم مدل این با است. مناسب کم پالستيسيته با رسهاي و رسی هايماسه سيلت، ماسه، مثل

 مقاومت و سفتی در تغيير ایزوتروپ، تراکم در خاك حجم االستوپالستيک کاهش مثل اساسی
 شودمی توصيف شدن براحتی تر فرایند در خاك االستوپالستيک حجم افزایش و مکش سطح با برشی

 اشباع درجه ناپذیربرگشت تغييرات و شدن مرطوب فرایند در ناپذیربرگشت حجم تغيير اما
 رغم علی آلونسو توسط شده ارائه تسليم سطح شود.دیده نمی شدن خشک و تر فرایند در

 پيش به قادر متاسفانه غيراشباع، خاکهاي رفتار بيان در نسبی توانایی از برخورداري

 خاکهاي رفتار بيان در و نيست کم هايتنش محدوده در غيراشباع خاك رفتار خوبی از بينی

 اصلی هدف این مقاله در لذا .ندارد تجربی نتایج با خوبی انطباق یافتهتحکيمبيش رسی

 با مدل و شده رفع مدل در موجود معایب طوریکه به باشد،می مدل هذلولی فرموالسيون اصالح

 .باشد بيشتري داشته انطباق تجربی نتایج
 

 

 غيراشباع هاي خاک رفتار سازي مدل تاریخچه .2

 

 اکثریت که است شده ارائه غيراشباع خاکهاي رفتار توصيف براي مختلفی رفتاري هايمدل
 اندشده گذاريپایه شده کلی اصالحکم و کلیکم بحرانی حالت هايمدل اساس بر آنها

-می مخصوص حجم و بافتی مکش انحرافی، تنش متوسط، تنش از عبارت مدل در متغيرهاي اساسی.

 2کاربو رفتاري مدل .دهدمی رخ کل برشی کرنش %12 در حدود بحرانی معموال  شرایط .باشند

 .[5] است شده ارائه 1988 سال در ذیل ساده صورت به غيراشباع خاكهاي براي

 

q = M. f[(p − ua), (ua − uw)]                                                                                                                      (1)      
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P
]                                                                                 (2)     

)فوق رابطه در 
−∆V

Δε
 .باشدمی اتساع نشانه همان ،(

 .]6[ شد ارائه ذیل صورت به3 همکاران و فردالند رفتاري مدل ،1978 سال در

q = M. f[(p − ua), (ua − uw)]                                                                                                                      (3) 
 2000 سال در 1جومی .است خاك ثابت κو تنش به وابسته مصالح مشخصه  Mدر رابطه فوق 

 .[7] داد ارتقاء ذیل صورت به را فردالند معادله

                                                 
1 Alonso et al 
2 Karube 
3 Fredlund et al 
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q = M. [(p − ua) + S. (ua − uw)]                                                                                                                (4) 
 بافتی مکش و کل هايتنش پایه بر را اشباع غير هايخاك برشی رفتار ،1990سال در 2تول

 قرار اشباع هايمحيط بحرانی حالت مکانيک خاك اساس بر او مدل نمود. بيان خاك بر وارد
 که داد پيشنهاد است. او شده اضافه آن به اشباع غير رفتار بر موثر پارامترهاي که دارد

 مدل در بحرانی حالت در تنش رفتار .ندارد اثري خاك مقاومت روي کم، مکش اشباع درجه در

 .[8] است ذیل صورت به تول

q = Ma(p − ua) + Mb(ua − uw)                                                                                                                 (5) 
Mb   وMa خاك اشباع درجه به باشند. البتهمی مکش تابع و کل تنش پارمترهاي نسبت 

 کاهش با  Mbو  رودمی باال صعودي طور به اشباع، درجه کاهش با Maهستند.  وابسته بسيار

 به ايتوصيه تول مدل روي 1995 سال در3سيواکومار و ولر دارد. نزولی روند اشباع، درجه

 .[9] نمود ارائه ذیل صورت

q = f [(p − ua), (ua − uw)]                                                                                                                          (6) 

q = M(p − ua) + f(ua − uw)                                                                                                                       (7) 
 Maاشباع  خاك است. در کامل اشباع حالت در خاك بحرانی حالت نسبت M فوق رابطه در

= Mb = Ms شودمی ساده زیر شکل به تول رابطه و باشدمی : 

qf = Ms(p − ua)                                                                                                                                              (8) 
 ( ua -uw)برابر  در را q -M ( p -ua )تابع  است ، کافیf (ua -uw )تابع  معادله یافتن جهت

 خاك درون بافتی مکش و کل تنش براساس انحرافی تنش پارامترهاي نتيجه، در نمائيم. ترسيم

 .است تخمين قابل
 

 

 :(hyperbolic)مدل هذلولی .3

 

شده است.  ارائه غيراشباع رفتار خاكهاي بيان جهت مختلفی رفتاري هايمدل ادبيات، در 

 هايمدل از است. یکی خاكها رفتار بيان براي مفيدي بحرانی ابزار حالت مفاهيم

باشد که غيراشباع مدل هذلولی می خاكهاي رفتار بينیپيش جهت رایج االستوپالستيک

 برشي   مدول آوردن بدست برايAlonso et al  [4]( 1988و ) Lloret et al( 1987بار ) اولين

Gبرشي تنش قانون از غيراشباع خاكهاي رفتار تحليل برشي  در مدول آوردن بدست براي- 

 صورت به مكش از ناشي شوندگي سخت اثر آن در نمودند،كه استفاده ليكهایپربو برشي كرنش

خاكهاي  رفتاري مدلسازي [10] و همكاران گتميري 1992 سال بود. در شده وارد رابطه در خطي

 نمودند. ارائه را حالت سطوح از گيري بهره و خطي غير االستيك رفتار فرض با را غيراشباع

 .شدمي استفاده مماسي یانگ مدول آوردن بدست براي هایپربوليكقانون  از مدلسازي این در

 قانون و غيراشباع خاكهاي با سازگار ايرابطه با را حجمي مدول آنها [11] 1998 سال در سپس

 .نمودند تعریف هایپربوليك

  S اتمسفر، فشار  atmPثوابت،   m و  b ،a  ،bK حجمي، مدول  sKزیر  رابطه در

 عليرغم اشباع نيمه خاكهاي براي شده ارائه هذلولي مدل باشد.مي تورم فشار  eσمكش و 

 دهد. نشان خاكها این در را ماندگار تغييرشكلهاي نيست قادر بودن االستيك بدليل سادگي،

Ks = KbPatm (
σ3

Patm

)
m

                                                                                                                                     (9) 

Ks =
KbPatm

a −
bs

σe

[a
(σ − pa)

Patm

+ b (1 −
(σ − pa)

σe

)
S

Patm

]m                                                                          (10) 

 .شودمي اشباع حالت به تبدیل باشد برابر a و صفر برابر مكش اگر شودمي مالجظه كه همانطور

 .باشدمي مكش و تنش تابع تخلخل نسبت كه است این بر فرض مدل این در

e = f((σ − Pa), s)                                                                                                                                            (11) 

 

sD:  صورت به كه است مكش تغييرات از ناشي رفتار گرفتن نظر در جهت دوبعدي تانسوري مبين 

 شود.مي تعریف زیر

Ds =
KbPatm

b(1 −
(σ−Pa)

σe
)

[a
(σ − Pa)

Patm

+ b(1 −
(σ − Pa)

σe

)
S

Patm

]

m

                                                                  (12)  

                                                                                                                                                    
1 Jommi 
2 Toll 
3 Wheeler and Sivakumar 
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 تغير از ناشي برشي و تغييرات كرنش )vεd (كل  تنش تغيرات از ناشي حجمي كرنش راتيتغي

 .آیدمي بدست زیر روابط از  )sεd(مكش 

dεv =
1

1 + e

∂e

∂(σ − Pa)
= Ks

−1d(σ − Pa)                                                                                                  (13) 

 

dεs =
1

1 + e

∂e

∂S
= Ks

−1dS                                                                                                                            (14) 

 
 .آیدمي بدست فوق مقدار دو جمع از نيز كل رنشك

کرنش  –مدل هایپربوليک، یک مدل دو پارامتری برای بدست آوردن منحنی تنش 

باشد.کندر آزمایش سه محوره است. در این مدل، رفتار به صورت االستيک غير خطی می

 (1) شکل ای مطابقکرنش را برای دو خاک رسی و ماسه-و همکارانش منحنی تنش

 ( بدست آمده است15پيشنهاد دادند که این منحنی، طبق رابطه هایپربوليک)رابطه

 . در این مدل:[12,13]

 

 

 

 
 

 

 

کرنش   ε1های اصلی ماکزیمم و مينيمم، به ترتيب تنش σ3و   σ1(15معادله )در 

های ی دادهباشند که به وسيلهپارامترهای مدل می bو  aاصلی ماکزیمم و 

 آیند.آزمایشگاهی بدست می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های تفاضل تنشمنحنی  -1شکل        

اصلی نسبت به کرنش محوری  برای خاک

مماسی از ثابت باشد مدول  σ3اگر 

 آید:رابطه زیر بدست می

Et =
∂(σ1 − σ3)

∂ε1

=
(a + bε1)(1) − bε1

(a + bε1)2
=

a

(a + bε1)2
                                                                         (16)  

 (:15طبق رابطه )

ε1 =
a(σ1 − σ3)

1 − b(σ1 − σ3)
                                                                                                                                     (17) 

 آید:بدست می   Et( رابطه16( در رابطه )17با جایگزاری رابطه )

Et =
1

a
[1 − b(σ1 − σ3)]2                                                                                                                             (18) 

σ1)زمانيکه  − σ3)=0 باشد، مدول مماسی اوليهEi کرنش( است. با -)شيب منحنی تنش

 ( خواهيم داشت:18)ارزیابی معادله

Ei =
1

a
[1 − b(0)]2                     a =

1

Ei

                                                                                                   (19) 

                                                 Et         0                                                                :1مطابق شکل

ult)σ1 − σ3)         (σ1 − σ3(   

𝜎3 𝜎3 

𝜎1 

𝜎1  

𝜎1 − 𝜎3= 
𝜀1

𝑎+𝑏𝜀1
                                                        (15)                                 
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ult )σ1 در اینجا − σ3( های اصلی در کرنش بی مقدار مجانب است که از تفاضل تنش

( برای این شرایط و با جایگزینی این 15آید. با ارزیابی معادله )نهایت بدست می

 رسيم:به این عبارت می Et( برای18در معادله ) bو  aعبارت برای 

Et = Ei [1 −
σ1 − σ3

(σ1 − σ3)ult 
]

2

                                                                                                                              (20)   

 هانکته -

 1( که تنها برحسب 15) درواقع معادلهƐ های اصلی است، یک حالت و تفاضل تنش

 کند.تقارن سه محوری مواد را بيان می

 هنشان داده شده است، آشکار است که اید (1)کرنش که در شکل -از منحنی تنش-

تواند برای خاکهای رسی عادی تحکيم یافته یا بيش سازی هذلولی تنها میآل

 های سست صحيح باشد.تحکيم یافته و همچنين برای ماسه

 سازی آلدر واقع از آنجا که این مدل االستيک و همگن فرض شده است، ایده

 دهد.هذلولی اطالعاتی در مورد تغييرات حجم مواد ارائه نمی

را به عنوان طول در نظر بگيریم و Ɛ1اگر ما 
Ɛ1

(σ1−σ3)
سازی آلرا عرض، آنگاه ایده 

خواهد داشت. شيب این خط ( 2)کرنش هذلولی طرحی مطابق خط مستقيم شکل -منحنی تنش

b  و محل تقاطع آنa  .است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبدیل شده  نمودار -2شکل

 کرنش-هایپربوليک تنش

 

 

 1چانگمدل دانکن و  .4

 

،  ]41[ 2از جانبو با ذکر تجربيات قبلی 

های ثابت باید به   bو aاشاره کرده بودند که هر کدام از این  [15] دانکن و چانگ

تر آنها پيشنهاد وابسته باشند)محدود باشند(. بطور دقيق σ3تنش مؤثر اصلی حداقل

 متفاوت خواهد بود:(3)از روش زیر و طبق شکل Eiاند کهکرده

Ei =
1

a
= Klpa (

σ3

pa

) n                                                                                                                                    (21) 

Kl بارگزاری: شماره مدول(loading modulus number)  

pa:  اتمسفرفشار(atmospheric pressure) 

n : نمای ضریب بدون بعد است که ميزان یا مقدار تغييراتEi باσ3 دهد.را نشان می 

 

 

 

 

                                                 
1 Duncan-chang 
2 Janbu 
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کرنش مدل هایپربوليک -نمودار تنش -3شکل

 دانکن و چانگ

 :Etومدول مماسی 

𝐸𝑡 = [1 −
𝑅𝑓(𝜎 − 𝜎3)(1 − 𝑠𝑖𝑛 ∅)

2𝑐(𝑐𝑜𝑠 ∅) + 2𝜎3 𝑠𝑖𝑛 ∅
]

2

𝐸𝑖                                                                                                      (22)     

Ei مدول مماسی اوليه : 

Et مدول مماسی : 

 زاویه اصطکاک داخلی خاک ∅ :

c  چسبندگی : 

Rf :  و ماکزیمم مقاومت برشی)نسبت  منحنی هایپربوليکنسبت بين خط مجانب

 استحکام محاسبه شده در تغيير شکل بينهایت(

  (Rf = 0.75 − 1.0)  

Eur باربرداری –: مدول بارگزاری 

Eur = kurpa (
σ3

pa

)
n

                                                                                                                                         (23) 

: kur باربرداری= -شماره مدول بارگزاری kl(1.5 − 3) 

n : نمای ضریب بدون بعد است که ميزان یا مقدار تغييراتEur باσ3 را نشان می-

 دهد.

است. در مورد خاص بر اساس   Eur ˃ Etدهد که بطور کلینتایج تجربی نشان می

تا  kur 1 به این نتيجه رسيدند که [16] های آزمایشگاهی، ونگ و دانکنداده نتيجه

اساسأ برای بارگزاری اوليه و  nبزرگتر است، در حالی که ki  مرتبه از 3

باربرداری و بارگزاری مجدد یکسان بود. ضریب پواسون نيز باید ثابت باشد. 

 کاهاوی و دانکن این فرضيه را اصالح کردند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

 

 

 1پيشنهاد شده توسط کاهاوی و دانکناصالحات  .5

 

 پيشنهاد کردند 𝜀𝑟و کرنش شعاعی  𝜀𝑎ای بين کرنش محوری کاهاوی و دانکن رابطه

[17]: 

𝜀𝑎 = −
𝜀𝑟

𝑓 + 𝐷𝜀𝑟

                                                                                                                                               (24)   

f  وD توسط مماس  ضریب پواسون بایب ااین ضرارتباط مدل هستند.  پارامترهای

 :شودرابطه زیر مشخص می

𝑣𝑡 = −
𝜕𝜀𝑟

𝜕𝜀𝑎

=
𝑓

(1 − 𝐷𝜀𝑎)2
                                                                                                                            (25) 

از ضریب پواسون مماس در کرنش صفر  𝑣𝑖معادل مقدار اوليه  f(، 25) مطابق رابطه

 با کرنش است.𝑣𝑖 نشانگر ضریب تغيير  Dاست و 

 𝑣𝑖 بطور کل با افزایش𝜎3 یابد، کاهاوی و دانکن این عبارت زیر را کاهش می

 اند:پيشنهاد کرده

𝑣𝑖 = 𝐺 − 𝐹𝑙𝑜𝑔 (
𝜎3

𝑝𝑎

) ≡ 𝑓                                                                                                                              (26)   

𝜎3در  𝑣𝑖ارمقد Gجایی که  = 𝑝𝑎  است وF کاهش 𝑣𝑖برای افزایش ده برابری در𝜎3  .است

 ( در نتيجه خواهيم داشت:26( در )25با جایگزینی معادله )

                                                 
1 Kulhawy and Duncan 
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𝑣𝑡 =
𝐺 − 𝐹𝑙𝑜𝑔(

𝜎3

𝑝𝑎
)

(1 − 𝐷𝜀𝑎)2
                                                                                                                                        (27)  

Ɛ1با فرض اینکه = Ɛ𝑎 شود:( منجر به رابطه زیر می22( و )21) و استفاده از رابطه 

𝜀1 =
(𝜎1 − 𝜎3)

𝐾𝑝𝑎(
𝜎3

𝑝𝑎
)𝑛[1 −

𝑅𝑓(1−𝑠𝑖𝑛∅)(𝜎1−𝜎3)

2(𝑐𝑐𝑜𝑠∅+𝜎3𝑠𝑖𝑛∅)
]
                                                                                                       (28)   

 : برای محاسبه ضریب پواسون مماس بطور مختصر

𝑣𝑡 =
𝐺 − 𝐹𝑙𝑜𝑔(

𝜎3

𝑝𝑎
)

[1 −
𝐷(𝜎1−𝜎3)

𝐾𝑝𝑎(
𝜎3
𝑝𝑎

)
𝑛

[1−
𝑅𝑓(1−𝑠𝑖𝑛∅)(𝜎1−𝜎3)

2(𝑐𝑐𝑜𝑠∅+𝜎3𝑠𝑖𝑛∅)
]

2]2
                                                                                                  (29)    

کنترل  Dو  Fو  Gاین توصيف از ضریب پواسون با مقادیر سه پارامتر مدل یعنی 

 شود.می

 

 

 1اصالحات توصيه شده توسط هرمن .6

 

یک مدل اصالحی روشنی را از مدل دانکن و چانگ ارائه کرده است. این  [18] هرمن

ها مشاهده شد، بوجود اصالحات به منظور جلوگيری از مشکالت جدی که در برخی تحليل

نتيجه این بوده است که این خاک در برخی نواحی شاهد کاهش حجم زیادی  آمده است.

رفته است، بنابراین باعث از بين بوده است، برای مثال بطور مؤثر بکلی از بين 

شود. برای جلوگيری از این مشکل، فرض شده است که خاک یک ها میرفتن بقاء توده

 شود:دارد. سپس ضریب پواسون نيز از این معادله حساب می Bضریب حجمی ثابت 

𝑣𝑡 =
1

2
(1 −

𝐸𝑡

3𝐵
)                                                                                                                                            (30) 

𝑣𝑡 ≥0یک بررسی بطور معمول برای اطمينان اینکه  ≤  .شودباشد، انجام می 0.49

 

 

 2اصالح پيشنهاد شده توسط دانکن .7

 

، آنچنان که توسط   𝐸𝑢𝑟و  𝐸𝑡و  𝐸𝑖با فرض ثابت نگه داشتن یک عبارت مشابه برای

بستگی  𝜎3تنها به  Bفرض کرده است که  [19] دانکن و چانگ معرفی شده است، دانکن

 برایای که در پایين آمده است دارد و از تفاضل تنش اصلی مستقل است. معادله

 ه:مدول حجمی االستيک مماسی است ک

𝐵𝑡 = 𝐾𝑏𝑝𝑎(
𝜎3

𝑝𝑎𝑡𝑚

)𝑚                                                                                                                                        (31)   

𝑝𝑎در B/𝑝𝑎عدد مدول حجم بدون بعد است)مساوی با مقدار  𝑘𝑏جایی که  = 𝜎3 و )

m ا تغيير درنمای مدول حجم بدون بعد است)برابر است ب B/𝑝𝑎 برای افزایش ده

بارگزاری مجدد، اصالحی از  -باربرداری-در مورد تاریخچه بارگزاری .(𝜎3برابر در

( برای 31ی )( توسط دانکن توصيه نشده است. با استفاده از معادله31) معادله

 شود:زیر محاسبه می مدول حجم، ضریب پواسون طبق معادله

𝑣𝑡 =
1

2
(1 −

𝐸𝑡

3𝐵𝑡

)                                                                                                                                           (32)  

 
 

 

 

 ی هذلولیهای رابطه برپایهمزایا و محدودیت .8

 

رنش هایپربوليک، از سادگی و ک-تنش مزیت مدل ارتجاعی نيمه خطی بر اساس رابطه

شود. آميزشان در تحليل تعدادی از مسائل عملی متفاوت ناشی میموفقيت استفاده

 هایی به تربيت زیر هستند:های چنين مدلتر، مزیتبطور دقيق

های تواند به آسانی از نتایج مجموعه آزمایشمقدار پارامترهای مورد نياز می .1

ن معمولی مشخص شوند. بنابراین استفاده از این مدل تراکم سه محوره متقار

                                                 
1 Herrmann 
2 Duncan 
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این نکته مهم  های آزمایشی بسيار گسترده یا غيرمعمول نيست.نيازمند برنامه

تواند به است زیرا که هزینه برخی از آزمایشات آزمایشگاهی غيرمعمول می

 شود، بيشتر شود.راحتی از هزینه تحليل اجزای محدود که برای آن اجرا می

پارامترهایی که در این مدل دخيل هستند، به سادگی شناخته  ميت فيزیکیاه .2

شده است که موضوعی کمک کننده است. زیرا هر عاملی از این مدل که در شرایط 

شود و تأثير این فيزیکی قابل درک باشد موجب بهتر شدن تشخيص مهندسی می

 شود.  بينیتواند به سادگی پيشتغييرات در مقدار پارامترها می

اند، تحت ها مشخص شدهمقدار پارامترهایی که برای بسيار از این نوع خاک .3

اند. این داده برای شرایط زهکشی شده یا در شرایطی بدون زهکشی صورت گرفته

تخمين مقدار پارامترها هنگامی که نوع و تراکم خاک شناخته شده باشد مفيد 

آزمایشگاهی که از ابزارهایی  خواهد بود و همچنين برای تشخيص صحت آزمایشات

 رود. اند با نتایجی از همان خاک مشابه بکار میاز مقایسه بدست آمده

 ای قابل اجرا است. های رایانهمدل نيمه خطی بطور نسبی برای برنامه .4

های نسبتأ آل از خاک است، برخی محدودیتهای ایدهرابطه هذلولی که بيانگر مشخصه

 ز:مهم دارد که عبارتند ا

صورت نگرفته است.  (σ2)در این مدل گزارشی برای مقدار تنش اصلی ميانه  .1

تواند مورد سوال می بينی بر طبق شرایط سه محوری متقارنبنابراین صحت پيش

 قرار گيرد. 

ها بيشتر برای تحليل تنش و تغييرمکان اوليه این رابطه ،براساس قانون هوک .2

-بينی صحيح رابطهها قادر به پيشرابطهدر هنگام گسيختگی مناسب هستند. این 

ها هستند و این امکان وجود دارد که های غيرخطی بين بارها و تغييرمکان

ها دچار گسيختگی موضعی شوند. در ای پيش برود که برخی المانتحليل تا مرحله

نتيجه این پاسخ مدت زمان زیادی قابل موثق و معتبر نخواهد بود، و این 

در حوزه رفتاری خاک در هنگام و پس از گسيختگی،  د که پاسخامکان وجود دار

ای که ناپایداری ها برای تحليل مرحلهغيرواقعی باشد. بنابراین این رابطه

بينی تغيير مکان در توده خاک وجود دارد مفيد نخواهند بود. آنها برای پيش

 خاک پایدار مناسب هستند.

شوند. رشی، شامل تغييرحجم نمیهای هذلولی بعلت تغيير در تنش برابطه .3

هایی است که تحت فشار جانبی قرار بنابراین روابط، محدود به تراکم ماسه

مدل دانکن  ]02[1کارپوراپ و دارند. برای اشاره به این نقطه ضعف، باتراست 

 ها ادامه دادند.را با ترکيب یک زاویه اتساع برای شبيه سازی انبساط خاک

. /5ها، مقدار ضریب پواسون مماس ازهای پارامترها و تنشبرای برخی از ترکيب .4

فراتر خواهد رفت. با این حال، از آنجا که مشاهدات ترمودیناميکی مقدار 

های کنند، در اکثر برنامهمحدود می (𝑣t≤0.50≥1.0-ضریب پواسون را به بازه خاصی)

فراتر از  𝑣t اند؛ زمانی که مقدارای که این پارامترها را بکار بردهرایانه

 شود.. در نظر گرفته می/49بازه ذکر شده رود، مقدار آن 

های اصلی خاک نيستند و تنها مقدار ضریب تجربی هستند این پارامترها، مشخصه .5

که نشان دهنده رفتار خاک تحت بازه محدودی از این شرایط هستند. مقادیر 

مورد استفاده در این پارامترها به تراکم خاک، رطوبت خاک، محدوده فشار 

آزمایش و شرایط زهکشی بستگی دارند. به منظور اینکه این پارامترها 

ای از رفتار خاک تحت این شرایط باشند، شرایط آزمایشات آزمایشگاهی نماینده

 باشد. ،باید مطابق با شرایط طبيعی خاک و با توجه به فاکتورهای گفته شده

 

 گيرينتيجه .9

 

 دارای مزایایی مانند ،آل از خاک استهای ایدهبيانگر مشخصهرابطه هذلولی که 

، قابل اجرا های آزمایشی بسيار گستردهبرنامه بدون نياز بهاستفاده از مدل 

و قابل درک بودن پارامترهای مدل  ایهای رایانهمدل نيمه خطی برای برنامهبودن 

دهد مي نشان نتایجباشد. میبهتر شدن تشخيص مهندسی در شرایط فيزیکی و در نتيجه 

 با است و شده های این مدل انجامزمينه رفع کاستی در هایي كهتالش که با وجود همه
 خاكهاي پالستيك رفتار بينيپيش به قادر ، این مدلساده و کاليبراسيون سادگي به توجه
گزارشی  نبودهایی مانند این مدل همچنين دارای محدودیت .باشدنمي اشباع نيمه

برای تحليل ، مناسب نبودن روابط این مدل (σ2رای مقدار تنش اصلی ميانه )ب

                                                 
1 Bathurst and Karpurapu 
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مفيد نبودن روابط هذلولی در شرایط  ،ای که ناپایداری خاک وجود داردمرحله

و تجربی بودن ضرایب مورد استفاده در  بعلت تغيير در تنش برشی تغيير حجم خاک

تنها نشان دهنده رفتار  وهای اصلی خاک نيستند مشخصهروابط و اینکه این ضرایب، 

 خاک تحت بازه محدودی از شرایط هستند.
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