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 خالصه

 از حاصل جینتا كه یيآنجا از. باشديم خاک کيمکان در کيكالس یداریپا مسائل از يکی مقاوم، و محرک یحالتها در خاک يجانب فشار محاسبه

از  مقاله نیا درلذا  باشد،يم نرمال تنش مقدار به خاک يداخل اصطکاک هیزاو بودن وابسته و يختگيگس پوش بودن يرخطيغ از يحاك شاتیآزما

 اتالف و گرفته انجام كار محاسبه یبرا ق،يتحق نیا در. است شده استفاده خاک قاومم يجانب فشار محاسبه یبرا كلمب -موهر غيرخطي ميتسل اريمع

 خاک قاومم فشار یباال حدو  شده یريگبهره باشد،يم يواقع يرخطيغ ميتسل اريمع بر مماس نقطه هر در كه يخط ميتسل اريمع از دروني یانرژ

 رگذاريتاث یپارامترها ریسا و خاک هياول يچسبندگ ،يختگيگس پوش یانحنا بیضر ر،ينظ مختلف یپارامترها ريتاث و محاسبه مختلف طیشرا تحت

 .است قرار گرفته يبررس مورد

 

  .خاک، معیار تسلیم غیر خطی، مکانیزم گسیختگی انتقالی مقاومآنالیز حد باال، فشار  کلمات کلیدی:

 

 

  مقدمه .1

 
توان با انتخاب یک مکانيزم گسيختگي سينماتيک و انجام محاسبات نرخ كار مناسب بدست آل را ميحد باالی بارگسيختگي برای مصالح پالستيک ایده

مقدار بار حاصل از تساوی نرخ كار خارجي با نرخ اتالف انرژی دروني در مود تغييرشکل های آناليز حدی، بر اساس قضيه حد باال از تئوری آورد.

(شرایط سازگاری سرعت و كرنش را ارضا نماید، هرگز كمتر از بار گسيختگي ۱(شرایط مرزی سرعت؛ و )1كه: ) فرضي )یا ميدان سرعت فرض شده(

آل سازی نسبت تنش/ نرخ كرنش )كه قانون جریان ناميده توان با ایدهنخواهد بود. اتالف انرژی ناشي از جریان پالستيک )جریان خميری( را ميواقعي 

روش شود. دقت حل در این شود( محاسبه كرد. ميدان سرعتي كه شرایط فوق را ارضا نماید، تحت عنوان ميدان سرعت سازگار سينماتيکي ناميده ميمي

 .]1[ بستگي كامل به دقت در انتخاب مکانيزم گسيختگي و نزدیکي آن به سطح گسيختگي واقعي دارد

اند تا روشهایي برای محاسبه فشار جانبي در مبحث مکانيک خاک، محققين زیادی تالش كرده فشار جانبي خاکبه دليل اهميت باالی موضوع 

(روش خط لغزش؛ ۱(روش تعادل حدی؛ )1توان به چهار گروه اصلي )د. روشهای ارائه شده را ميمقاوم و محرک خاک بر دیوارهای حائل ارائه دهن

 (تکنيکهای المان محدود، تقسيم بندی كرد.4های آناليز حدی؛ و )(تئوری0)

چند كه هزینه  دهند. هرتکنيکهای المان محدود، نسبت به روشهای تعادل حدی مقادیر نسبتاً دقيقتری برای بار گسيختگي پالستيک مي

روش تعادل  باشند.حلها ميهای تکنيکهای المان محدود برای كاربرد در مسائل عملي ژئوتکنيک عامل منفي برای این قبيل راهمحاسبات و پيچيدگي

ولبندی ساده این روش و رسد دليل این امر استفاده و فرمباشد، به نظر ميحدی متداولترین روش برای تخمين فشار جانبي خاک در حالت استاتيکي مي

باشد كه روش تعادل حدی به خوبي شناخته شده و توسط اكثر مهندسان پذیرفته شده است. آناليزهای حدی روش ریاضي بسيار توانمند این نکته مي

باشند. استفاده از معيار گسيختگي خطي شده در تحليلهای حدی )آناليز حد باال و حد پایين(، باعث ال و پایين بار گسيختگي واقعي ميبرای محاسبه حد با
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ریزی خطي فرمولبندی كرد. تحقيقاتي صورت گرفته است كه در آنها از تركيب آناليزهای حدی و المان مسائل پایداری را با یک برنامه بتوان شود تامي

. تجربيات موجود حاكي از این است كه پوش گسيختگي اكثر خاكها ]0و۱[ حليل مسائل پایداری استفاده شده استمحدود و برنامه ریزی خطي برای ت

 یابدای با افزایش فشار محصور كننده كاهش ميدر شرایط طبيعي غيرخطي بوده و زاویه اصطکاک داخلي در اكثر خاكها و به ویژه در خاكهای دانه

، به خصوص با فرض معيار تسليم غير خطي و استفاده از ای محاسبه فشار محرک و مقاوم خاکای برقات بسيار پراكنده. با توجه به اینکه تحقي]5و4[

و با به  خطيح لغزش كلمب و سط -غيرخطي موهرخاک با فرض معيار تسليم  مقاومبه محاسبه فشار  این مقالههای حدی، صورت گرفته است، لذا تئوری

  خواهد پرداخت.كار گيری آناليز حد باال

P0، Pp دهد. نقاط مشخص شده باتغيير مکان دیوار را در دو حالت مقاوم و محرک نشان مي -منحني بار 1 شکل n  وPa n ه ترتيب بيانگر ب

توان های آناليز حدی ميهمانگونه كه گفته شد، براحتي و با به كارگيری تئوری باشند.نيروی دیوار در حالت سکون، گسيختگي مقاوم و محرک مي

ستفاده حدود بار گسيختگي دیوارهای حائل )مقاوم و محرک( را بدست آورد. شایان ذكر است كه اگر آناليز حد پایين )یا روش مبتني بر تنش( مورد ا

Pp )در حالتهای محرک و مقاوم( درون محدوده P قرار گيرد، مقدار بدست آمده برای n - Pa n یعني اگر فشار محرک مد نظر رار خواهد گرفت ق(

Paر باشد، مقدار بدست آمده برای فشار گسيختگي محرک بيشتر از مقدا nآناليز حد  ، و اگر حد پایين فشار گسيختگي مقاوم را با استفاده از تئوری

Pp پایين بدست آوریم، همواره مقداری كمتر از n گار )یا روش سينماتيکي( استفاده شود، واهد داشت( و همچنين اگر از روش مبتني بر سرعتهای سازخ

Pp خارج از محدوده P مقدار بدست آمده برای n -Pa n .قرار خواهد گرفت 

 

 
 تغییر مکان دیوار حائل -منحنی بار -1شکل 

 

 

تغير شکل  نيروی وارد بر دیوار كمتر از نيروی مقاوم و یا بيشتر از نيروی محرک باشد شود، در صورتي كهمشاهده مي 1همانگونه كه در شکل 

Pp پيوندد. از آنجایي كه نتایج آناليز حد باال خارج از محدودهپيوسته و یا به عبارتي گسيختگي پالستيک به وقوع نمي n -Pa n  قرار دارد، یعني بيشتر از

به جواب دقيق باید به نحوی فشار محرک بدست  جوابتوان نتيجه گرفت كه برای یافتن نزدیکترین شد، ميبافشار مقاوم و كمتر از فشار محرک مي

در  fminconكه در این تحقيق برای حل بهينه مسئله فشار جانبي خاک از تابع بهينه سازی  آمده را حداكثر و فشار مقاوم بدست آمده را حداقل كرد

 .استفاده شده است MATLABمحيط برنامه نویسي 

 

 

  کلمب -معیار تسلیم غیر خطی موهر .2
 

 فضایدر بسياری از مسائل عملي ژئوتکنيک، تجربيات زیاد موجود حاكي از این است كه برای بسياری از خاكها معيار تسليم )یا پوش گسيختگي( در 

(σ n -τ )باشد. در حالت كلي، محاسبات مسائل پایداری )یا پالستيسيته( بسيار با اهميت مي درباشد. این حركت به سوی غيرخطي بودن غيرخطي مي

 :]6[توان به صورت زیر بيان كرد معيار تسليم غيرخطي برای پوش گسيختگي غيرخطي را مي
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                                                                                                                                   (1) 

σكه  n   وτ باشند. پارامترهای)یا سطح( گسيختگي مي های نرمال و برشي بر روی پوشه ترتيب تنشب σ t و m توان به راحتي از نتایج آزمایشات را مي

 آزمایشگاهي بدست آورد. 

C، شوددیده مي ۱همانگونه كه در شکل  Cه )سبندگي اوليچ 0 0 ≥0)، σ t قاومت كششيم (σ t پارامتر كنترل كننده انحنای پوش  mو  (0≤

mگسيختگي غيرخطي) mباشد. هنگامي كه ( مي1≤  شود.كلمب مي -تبدیل به معيار خطي شناخته شده موهر (1)است، معادله  1=

  

 
σکلمب در فضای  -پوش گسیختگی غیرخطی موهر -2شکل  n -τ  

 

 

σ) هنگامي كه سطح تنش پوش موجود را در فضای n - τ) شود. زاویه اصطکاک لمس كند، جریان پالستيک یا به عبارتي گسيختگي آغاز مي

φ داخلي بسيج شده t شود:ه عنوان یک متغير به صورت زیر تعریف ميب 

       
  

   
                                                                                                                                         (2) 

σ نرمال ( تنش1معادله )با استفاده از  n  تنش برشيو τ ای معيار تسليم غيرخطي به صورت زیر تعریف خواهد شد:بر 

      (
        

  
)

 

   
                                                                                                                   (3) 

𝜏    (
        

  
)

 

   
                                                                                                                          (4) 

 توان به صورت زیر بيان كرد:، را ميMنشان داده شده است، معادله خط مماس بر منحني در نقطه تماس  ۱همانگونه كه در شکل

 𝜏                                                                                                                                          (5) 

باشد. بر اساس تحقيقات صورت گرفته و نيز تجربيات مي τ ه لحاظ هندسي عرض خط مماس بر منحني بر روی محورب Ctدر روابط فوق 

 :]6[توان از معادله زیر بدست آورد را مي Ct، آزمایشگاهي

    
   

 
(
        

  
)

 

   
                                                                                                        (6) 

mبارحدی محاسبه شده از یک پوش گسيختگي محدب ) باشد، همواره حد باالیي از غيرخطي واقعي مي(، كه محيط بر پوش گسيختگي 1≤

برابر یا همواره بار گسيختگي واقعي است. این امر ناشي از این واقعيت است كه مقاومت در پوش گسيختگي محدب )محيط بر منحني غيرخطي واقعي( 

 باشد.بيشتر از مقاومت در پوش گسيختگي واقعي مي
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  کلمب -با معیار تسلیم غیر خطی موهر قانون جریان همراه و اتالف انرژی .3
 

-، بردار افزایش كرنش خميری ماده هم جهت با بردار عمود بر سطح تسليم بوده و به عبارتي دیگر بر سطح تسليم عمود ميجریان همراه براساس قانون

اصلي در نظر گرفت. به این ترتيب با پذیرفتن این فرض  توان مرتبط با بردار گرادیان سطح تسليم در فضای تنشهایباشد. از نظر ریاضي این بردار را مي

 توان قانون سيالن را برای محاسبة افزایش كرنش خميری به صورت رابطة زیر بيان نمود:مي

   











F
d p .                                                                                                                               (7) 

نسبت  F باشد. مشتق جزئي نيز معرف مشتق از تابعميσ های ماتریس تنش معرف شرایط تسليم به عنوان تابعي كلي از مولفه F در رابطه فوق،

dεای از تنش است كه در آن سطح از تنش ماتریس كرنش برابر با به هر مولفه p باشد.  ومي λ مطمئناً حاكي ( 7)باشد. معادله یک مقدار ثابت مثبت مي

dε از تعامد p نسبت به سطح تسليم F  .است 

 را به صورت زیر بازنویسي كرد: (7)توان معادله منطبق بر جهت تنشهای اصلي باشند، مياگر سيستم مختصات 

  
3,2,1. 




 k

F

k
d p

k 
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dε كه
k

p

σ نشان دهنده نرخ كرنشهای اصلي و  k باشد. شان دهنده تنشهای اصلي متناظر با آنها مين 

مهندسي مکانيک خاک و سنگ، بستگي كامل به انتخاب سطح در  در چارچوب تئوری حد باال از آناليزهای حدی، محاسبات پایداری

باشد. ها بسيار مهم ميگسيختگي دارد. بنابراین انتخاب سطح گسيختگي مناسب برای تخمين فشار محرک و مقاوم خاک در مبحث پایداری شيرواني

بجای استفاده از معيار تسليم غيرخطي واقعي، از معيار  نرژی درونيخ كار خارجي و اتالف ادر این تحقيق برای محاسبه نرهمانگونه كه قبالً نيز گفته شد، 

φ (، استفاده شده است. پارامترهای۱باشد )شکل كلمب كه مماس بر منحني غيرخطي مي -خطي شده موهر t  وC t  مربوط به خط مماس بر منحني نيز

 شوند.ميثابت در نظر گرفته  برای محاسبه نرخ كار خارجي و نرخ اتالف انرژی دروني

 -بصورت خطي یا اسپيرال باید شرایط سازگاری سينماتيکي، سطح لغزش برای گسيختگي صلببرای ارضای  بر اساس تئوری حد باال، 

باشد. اتالف انرژی دروني در طول سطح داشته  زاویه ثابت نسبت به ناپيوستگيباید جهت بردار سرعت  همچنينلگاریتمي در نظر گرفته شود و 

. هرچند كه در معيارهای غير خطي در ]7[ بدست آورددر محيط توزیع تنش  خصوصتوان بدون نياز به داشتن هرگونه اطالعاتي در ا ميگسيختگي ر

σ) فضای n - τ) پذیرد. بردار سرعت محاسبه اتالف انرژی دروني در طول سطح لغزش از توزیع تنش نرمال تاثير ميV  در ناپيوستگي سرعت برای خاک

φ با معيار تسليم غير خطي، با سطح ناپيوستگي زاویه t زاویه مماسي سازد كهمي φ t متغير بودن زاویه مماسي كند. در تنشهای نرمال مختلف تغيير ميφ t 

 جریان همراه داریم:باشد. چرا كه از قانون دهد كه نسبت بين نرخ كرنش نرمال و نرخ كرنش برشي نيز متغير مينشان مي

 



t

tan


                                                                                                                                       (9) 

 زیر محاسبه خواهد شد:( در طول ناپيوستگي سرعت به صورت Dبنابراین نرخ اتالف انرژی در واحد حجم )یعني 


tnt

VD sincos                                                                                                                        (10) 

σ) ، تنش نرمال(τ) دهد كه اتالف انرژی دروني شامل سه متغير تنش برشيمعادله فوق نشان مي n ) زاویه خط مماس برمنحني )وφ t باشد. ( مي

φ اگر مقدار t علوم باشد، مقادیر پارامترهایم τ و σ n راحتي قابل محاسبه خواهند بود. بنابراین نرخ اتالف انرژی دروني كه از معادله فوق محاسبه ميب-

φ شود، فقط دارای یک متغير مجهول t واهد بود. خ 

خطي به جای استفاده از معيار غير خطي واقعي، برای محاسبه نرخ اتالف انرژی دروني، نظر گرفتن خط مماس بر منحني غير در این تحقيق با در

عيار از مشکالت ناشي از غير خطي بودن معيار تسليم در محاسبه اتالف انرژی اجتناب شده است. با توضيحات فوق، نرخ اتالف انرژی دروني برای م

 آید:ه از رابطه زیر بدست ميتسليم مورد استفاد

 ttVD C cos                                                                                                                                (11) 
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باشد، بنابراین برای راحتي كار ناپيوستگي سرعت ميروابط فوق حاكي از مستقل بودن نرخ اتالف انرژی در ناپيوستگي سرعت از ضخامت 

 را تا حد امکان كوچک در نظر گرفت.  tتوان مي

كلمب خواهيم  -بنابراین نرخ اتالف انرژی بدست آمده از معادله فوق مشابه خواهد بود با آنچه كه در صورت استفاده از معيار خطي موهر

φ داشت. با این تفاوت كه مقدار پارامتر t كلمب مقدار -باشد، این در حالي است كه در صورت استفاده از معيار خطي موهرر معادله فوق مجهول ميد 

φ های باشد. استفاده از معادله فوق برای محاسبه اتالف انرژی دروني عالوه بر اینکه سادگيا زاویه اصطکاک داخلي خاک، جزء معلومات مسئله ميی

 باشد، غير خطي بودن معيار تسليم غير خطي را نيز مدنظر قرار داده است.مزایای این روش )عدم وجود پارامترهای تنش( را دارا ميروش حد باال و 
 

 

  خاک مقاومآنالیز حد باال برای محاسبه فشار  .4

 
ورد مکانيزم گسيختگي یک مثلثي )یا مکانيزم كلمب( به طور وسيعي برای تحليل مسائل فشار جانبي خاک با استفاده از روشهای رایج تعادل حدی م

ل كلمب و یک گوه گسيختگي در تحلي -خطي موهرغيراستفاده قرار گرفته است. در این بخش كاربرد آناليز حد باال با در نظر گرفتن معيار تسليم 

وارد بر دیوار با فرض معيار تسليم  مقاوممدل كلي در نظر گرفته شده برای محاسبه فشار مسائل فشار جانبي خاک در شرایط استاتيکي ارائه شده است. 

 نشان داده شده است. 0كلمب در شکل  -غير خطي موهر

 

 
 کلمب -با معیار تسلیم غیر خطی موهر خاک مقاوممکانیزم گسیختگی یک مثلثی برای فشار  -3شکل 

 

 

كلمب )خط مماس بر منحني غير خطي واقعي(، زاویه اصطکاک  -همانگونه كه گفته شد، در صورت استفاده از معيار تسليم غير خطي موهر

حصور كننده مختلف، مقادیر شود. به عبارتي دیگر، زاویه اصطکاک داخلي خاک تحت تنشهای مداخلي خاک جزء متغيرهای مسئله در نظر گرفته مي

φهای خاک نسبت به سطح گسيختگي در این مدل برابر با دهد، زاویه سرعت تودهنشان مي 0متفاوتي خواهد داشت. همانگونه كه شکل  t هد بود. اخو

فرمولبندی ارائه شده، متغير بودن باشد. شایان ذكر است كه در ای كه بردار سرعت توده گسيختگي نسبت به سطح گسيختگي دارد، متغير ميیعني زاویه

ب زاویه اصطکاک داخلي در محاسبات مربوط به نرخ كار خارجي و نرخ اتالف انرژی دروني و در نتيجه آن در روند محاسبه روابط مربوط به ضرای

φ با φ فشار جانبي خاک، تغييری ایجاد نکرده و فقط برای نشان دادن متغير بودن زاویه اصطکاک داخلي خاک، t با توضيحات فوق شود.جایگزین مي 

Pp :با رابطه زیر قابل محاسبه خواهد بود 

   
 

 
                                                                                                                          (12) 

φt 
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Kp در رابطه فوق γ ،Kp q  وKp c  خاک به ترتيب ناشي از وزن توده گسيخته شده، وجود سربار بر روی خاكریز و  مقاومضرایب فشار جانبي

 باشند.    باشند و با روندی مشابه با آنچه كه در مسائل قبل ارائه شده است، قابل محاسبه ميوجود چسبندگي در خاک مي

Kpبرای محاسبه ضریب فشار جانبي خاک ناشي از وزن توده خاک )  γ  نرخ كار خارجي انجام گرفته توسط وزن توده خاک با نرخ اتالف ،)

سبه شود. بنابراین، ضریب فشار جانبي خاک ناشي از وزن توده گسيخته شده بصورت زیر محا( مساوی قرار داده ميC=q=0انرژی دروني در حالت )

 شود:مي

    
    

              
       (    )

   (      )

{
   (   )    (   )    (    )

       (   )    (      )
}                                                            (13) 

درون توده خاک، نرخ كار خارجي انجام گرفته را مساوی با به همين ترتيب برای محاسبه ضریب فشار جانبي خاک ناشي از وجود چسبندگي 

 دهيم. ضریب فشار جانبي خاک ناشي از وجود چسبندگي در خاک برابر خواهد بود با:نرخ اتالف انرژی دروني قرار مي

    
    

              
       (    )

   (      )

{
        (   )

   (   )    (     )
}                                                                       (14) 

برای محاسبه ضریب فشار جانبي خاک ناشي از وجود سربار بر روی خاكریز نيز نرخ كار خارجي انجام گرفته توسط سربار را با نرخ اتالف 

 ي از وجود سربار بصورت زیر محاسبه مي شود:دهيم. با روندی مشابه ضریب فشار جانبي ناشانرژی دروني مساوی قرار مي

    
    

              
       (    )

   (      )

{
   (   )    (    )

   (      )    (   )
}                                                                     (15) 

Pp بهترین مقدار برای n شود. یعني رابطه مذكور به صورت  حداقلدر ارتباط قيدهای موجود در مسئله  (1۱)شود كه معادله ماني حاصل ميز

 شود:زیر بازنویسي مي

       {
 

 
                  }                                                                                         (16) 

Pp تابع n (η ,φ t η) ارای دو متغيرد ( ,φ t Pp مقدار كمترینباشد، كه باید در ارتباط با قيدهای موجود حداكثر گردد و مي ( n  شود.محاسبه 
 

 

 و تاثیر پارامترهای مختلفبررسی نتایج عددی حاصل از تحلیل  .5
 

 MATLABیکي از توابع  fminconاستفاده شده است؛ تابع  MATLABاز توابع بهينه سازی موجود در محيط  بهينه مسئله فشار جانبي خاکبرای حل 

 باشد. برای حل مسائل بهينه سازی با یک یا چند متغير مي

هر یک از پارامترهای موجود، در صورتي كه ثابت در نظر گرفته شوند، خاک با روش حد باالی ارائه شده  مقاومفشار جانبي در حل مسئله 

 خواهند بود. 1جدول مطابق با 
 

 خاک مقاوممقادیر پارامترهای ثابت در حل مسئله فشار جانبی  -1جدول 

H (m) C0 (kpa) q=δ=β γ (kN/m3) α σt (kpa) 

4 9 0 18 
π/2 20 

 

 

)ضریب انحنای پوش گسيختگي(  mوارد بر دیوار را با  مقاومتغييرات فشار  4شکل بررسي تاثير مقدار سربار موجود بر روی خاكریز،  جهت

 دهد.( نشان ميkpa)برحسب  qف برای مقادیر مختل
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 mبا مقدار سربار برای مقادیر مختلف  مقاومتغییرات فشار  -4شکل 

 
 

 دهد.نشان مي  C0 برای مقادیر مختلف mوارد بر دیوار را با  مقاومنيز تغييرات فشار  5شکل        
 

 
 mبا چسبندگی خاک برای مقادیر مختلف  مقاومتغییرات فشار  -5شکل 

 

 

 دهند.نشان مي β=10°و  β=0° به ترتيب برای مقاومتاثير زاویه اصطکاک بين دیوار و خاكریز را بر روی فشار نيز   7و  6شکلهای 
 

 

 (β=0°) مقاومتاثیر زاویه اصطکاک داخلی بین دیوار و خاکریز بر روی فشار  -6شکل 
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 (β=10°) مقاومتاثیر زاویه اصطکاک داخلی بین دیوار و خاکریز بر روی فشار  -7شکل 

 
 

 جمع بندی .6
 

 خاک قاوممحاسبه فشار مكلمب یک روش كارآ و موثر برای  -با بکارگيری تئوری حد باال و در نظر گرفتن معيار تسليم غير خطي موهر تحقيقدر این 

كلمب تاثير پارامترهای مختلف موجود در این معيار بر مقادیر فشار جانبي خاک در حالت  -با در نظر گرفتن معيار تسليم غير خطي موهر ارائه شده است.

الزم به ذكر است كه  باشد.در نظر گرفته شده است كه نتایج حاصل حاكي از تاثير قابل توجه هر یک از پارامترها بر مقادیر فشار جانبي خاک مي قاومم

مند شدن از هرهكلمب در محاسبه كار خارجي و اتالف انرژی دروني، عالوه بر ب -در این تحقيق با استفاده از خط مماس بر معيار تسليم غيرخطي موهر

امتيازات روش سينماتيکي از مشکالت ناشي از متغير بودن زاویه اصطکاک داخلي در محاسبات مربوط به كار خارجي و نرخ اتالف انرژی دروني 

 اجتناب شده است.
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