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ظرفيت باربري پي نواري مستقر در شيب به روش
مرز باالي تحليل حدي اجزاء محدود

تاریخ :دریافت 10/20/02

پذیرش 10/12/20

چکیده
در این مقاله ،ظرفیت باربری پی نواری مستقر در شیبهایی با خاک دانهای ،بهروش مرز
باالی تحلیل حدی اجزاء محدود بررسی شده است .این روش تحلیلی ،امکان استفاده از
مزیتهای هر دو روش تحلیل حدی و اجزاء محدود را فراهم میآورد .تأثیر شیبهای
مختلف باالدست و پاییندست ،عمقهای مختلف گود باالدست و پاییندست ،زوایای
مختلف اصطکاک خاک و همچنین تأثیر انواع مشبندی بر ظرفیت باربری ارزیابی شده است.
ظرفیت باربری پی با در نظرگیری لغزش بین دو المان و تحت بهینهسازی خطی حاصل شده
است .مطابق نتایج حاصل ،تغییرات پاییندست پی تأثیر بهسزایی و تغییرات باالدست پی
تأثیر اندکی بر ظرفیت باربری دارد .نتایج روش ارائه شده در این تحقیق ،حد باالیی از
روشهای تعادل حدی و اجزاء محدود جابهجایی است .با این وجود در تحقیق حاضر،
روش تحلیل حدی قطعات صلب حد باالیی از روش ارائه شده است .روش خطوط
مشخصه ،با توجه به زاویه شیب در برخی موارد ظرفیت باربری بیشتری و در برخی موارد
مقدار کمتری را نشان میدهد.
واژههای کلیدی :ظرفیت باربری ،پی مستقر در شیب ،روش تحلیل حدی اجزاء محدود ،تغییرات باالدست و
پاییندست شیب.
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مقدمه
تعیین تأثیر شیب زمین بر ظرفیت باربری پی در مناطق شهری از جمله مسائل مهم
ژئوتکنیك است که از دیرباز مورد توجه محققان بوده است .بهطورکلی روشهای تحلیلی
مسئله ظرفیت باربری پی در شیب را میتوان به سه دسته روش تعادل حدی ،روش خطوط
مکانیسم گسیختگی فرضی ،بار حدی بهکمك حل معادالت تعادل در تودۀ خاک گسیخته
شده بهدست میآید [ .]1در این راستا محققان مکانیسمهای گسیختگی مختلفی ،برای پیهای
سطحی در مجاورت و یا مستقر در شیب در نظر گرفتهاند [ .]0[ ،]4[ ،]3[ ،]0در روش
خطوط مشخصه ،از ترکیب معادالت تعادل با معادله سطح خمیری ،دستگاهی از معادالت
دیفرانسیل بهدست میآید .حل این معادالت با در نظر گرفتن شرایط مرزی ،منجر به تعیین
میدان تنش در توده خاک و در نهایت تعیین بار حدی میشود .به این روش تحقیقات
مختلفی در زمینه ظرفیت باربری پیهای سطحی در مجاورت و یا مستقر در شیب صورت
گرفته است [ .]8[ ،]0[ ،]6در روش تحلیل حدی ،با در نظر گرفتن یك مکانیسم گسیختگی
فرضی و حل معادله کار مجازی روی میدان سینماتیکی ،مقدار ظرفیت باربری پیهای
سطحی در مجاورت و یا مستقر در شیب استخراج میشود [.]13[ ،]10[ ،]11[ ،]12[ ،]1
همچنین در صورت حل معادالت تعادل و تسلیم ،مقدار مرز پایین گسیختگی روی میدانهای
تنش بهدست میآید [ .]16[ ،]10[ ،]14در تعیین ظرفیت باربری باید عالوه بر گسیختگی
خاک زیر پی ،گسیختگی کلی شیروانی و پایداری آن نیز در نظر گرفته شود .در این راستا
تحقیقات زیادی بهروش تحلیل حدی صورت گرفته است [ .]02[ ،]11[ ،]18[ ،]10امینپور
و قنبری [ ]01بهروش مرز باالی تحلیل حدی ،گسیختگی و جابهجایی لرزهای دیوارهای
حائل صلب در مجاورت سربار را بررسی کردهاند .امین پور و همکاران [ ]03[ ،]00بهروش
تحلیل حدی ،گسیختگی و جابهجایی لرزهای شیروانیهای خاکی و دیوارهای خاک مسلح در
مجاورت ساختمان را ارزیابی کردند.
در سالهای اخیر با توجه به محدودیتهای روشهای حدی ،تحقیقاتی در استفاده از
روش اجزاء محدود در غالب حالت حدی ،در مصالح ژئوتکنیکی انجام شده است .در این
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زمینه برخی از محققان به بررسی ظرفیت باربری پیهای سطحی [،]00[ ،]06[ ،]00[ ،]04
[ ]31[ ،]32[ ،]01[ ،]08و برخی به بررسی پایداری شیروانیها پرداختهاند [،]34[ ،]33[ ،]30
[ .]36[ ،]30شیایو 1و همکاران [ ]33پایداری شیب زهکشی نشده رسی در مجاورت سربار را
بررسی کردند .راج 0و همکاران [ ]36ظرفیت باربری لرزهای پی نواری روی شیب را در مرز
در این تحقیق ،بهروش مرز باالی تئوری تحلیل حدی اجزاء محدود ،به بررسی ظرفیت
باربری پی نواری مستقر در شیب پرداخته شده است .برای یافتن حالت بحرانی گسیختگی،
انرژی مستهلك شده داخلی تحت بهینهسازی خطی بهروش نقاط داخلی قرار گرفته است .از
مزایای این روش سرعت حل باالی آن نسبت به دیگر روشهای بهینهیابی تحلیلی است
[ .]30تأثیر مشبندیهای مختلف ،زوایا و عمقهای مختلف باالدست و پاییندست شیب
بررسی شده است .در نهایت نتایج حاصل با روشهای تعادل حدی ،تحلیل حدی قطعات
صلب ،خطوط مشخصه و روش اجزاء محدود جابهجایی مقایسه شده است.

تعریف مسئله
یك پی نواری با عرض  ،Bدارای عمق مدفون پاییندست  H1و عمق مدفون باالدست
 H0مستقر در شیب است .زاویۀ شیب باالدست  αو زاویۀ شیب پاییندست  βدر نظر گرفته
شده است (شکل  .)1مصالح خاکی بهصورت دانهای و منطبق بر معیار تسلیم مور-کولمب با
زاویۀ اصطکاک داخلی  ، زاویۀ اتساع  و وزن مخصوص  است .پی بهصورت صلب
در نظر گرفته شده است .بار حدی وارده بر پی ( )qحاصل از نتیجه تحلیل حدی اجزاء
محدود بهدست میآید.
محدودۀ مشبندی باید شامل توده گسیختگی خاک باشد .برای این منظور از پایین پی،
محدوده  D=0Bو از طرفین پی ،محدوده  L=R=12Bبررسی شده است .دیگر محققان از
محدودۀ مشبندی مشابهی برای گسیختگی خاک زیر پی استفاده کردهاند [.]33[ ،]06[ ،]04
1. Shiau
2. Raj
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فرموالسیون مرز باالی تحلیل حدی اجزاء محدود
با مشبندی مسئله و اعمال روابط تحلیل حدی به المانها و گرههای محیط ،عالوه بر
افزایش دقت مسئله ،دیگر نیازی به در نظرگیری پیشفرض مکانیسم گسیختگی ،مطابق روش
کالسیك تحلیل حدی ،نیست [ .]30از طرف دیگر مطابق روش اجزاء محدود کالسیك
نیازی به تشکیل ماتریس سختی و محاسبات قبل از گسیختگی نیست .شکل  0نشاندهندۀ
یك المان مثلثی سه گرهای است .براساس اصول روش اجزاء محدود ،با داشتن سرعت در
گرههای المان ،سرعت در هر نقطه از المان بر اساس توابع شکل بهدست میآید.

شکل  .2المان سه گرهای استفاده شده در روش پیشنهادی
()1

3

v   Ni vi
i 1

3

; u   Ni ui
i 1

توابع شکل است .برای  Niسرعت در جهت قائم و  vسرعت در جهت افق u ،در رابطۀ (،)1
استفاده از بهینهسازی خطی در مرز باالی تحلیل حدی ،باید تابع گسیختگی مور-کولمب با
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مدلی تقریب زده شود که در آن معادالت انرژی مستهلك شده داخلی و قیود سینماتیکی
بهصورت خطی و مستقل باشند [ .]06[ ،]00[ ،]04برای این منظور تابع مور-کولمب در فضای
بهصورت یك دایره (شکل  )3مدل میگردد .در نهایت این دایره با یك چندضلعی X-Y

تخمین زده میشود .رابطۀ ( )3تقریب رابطۀ مور-کولمب ،استفاده شده در بهینهسازی خطی

شکل  .5تخمین معیار مورکلمب بهصورت یک ششضلعی

F  ( x   y ) 2  (2 xy ) 2  2c cos  ( x   y ) sin   0
()0

()3


 X  ( x   x ); Y  2 xy ; R  2c cos  ( x   y ) sin 
 2
2
2

X  Y  R
Fk  Ak  x  Bk  y  C k  xy  2c cos  0


2k
 sin 
 Ak  cos
p


2k
 Bk  sin   cos
p


2k
; k  1,2,3,..., p
C k  2 sin
p
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در رابطۀ ( ،)3سطح گسیختگی مور-کولمب بهصوت تخمینی از تعدادی صفحه است.
هر یك از این صفحات دارای ضریب پالستیك مختص بهخود است ،بهطوریکه نرخ کرنش
پالستیك از مجموع تغییرات هریك از سطوح بهدست خواهد آمد [ .]06[ ،]00[ ،]04با
افزایش تعداد اضالع چندضلعی میزان دقت رابطۀ ( )3باالتر میرود .استفاده از دوازده ضلع

قانون جریان
در مصالح با زاویۀ اصطکاک باال ،استفاده از قانون جریان متحد ،1مقدار اتساع را زیادتر از
واقعیت نشان خواهد داد .در این حالت ،استفاده از پارامترهای برشی اصالح شده خاک
مناسب است [ .]30پارامتر برشی اصالح شده برای خاک غیرچسبنده بهصورت رابطۀ ()4

است [ .]30در این رابطۀ  زاویۀ اتساع خاک است.
cos cos 
()4
tan     tan  ;  
1  sin sin 

براساس تقریب تابع مور-کولمب و استفاده از توابع شکل ،نرخ کرنشهای پالستیك
بهصورت روابط ( )0است.
p
3 N
Fk
  k Ak   i ui
 x k 1
i 1 x

()0

p
3 N
Fk
  k Bk   i vi
 y k 1
i 1 y
p
3 N
3 N
Fk
  k Ck   i vi   i ui
 xy k 1
i 1 x
i 1 y

p

  k
k 1


p
u
F
 x 

  k
x
 x k 1


p
v
F


  k
 y 
y
 y k 1


v u
F
 y  (  )  
x y
 xy



این معادالت بر پایه میدان سرعت قابلقبول سینماتیکی است و شامل شش سرعت
گرهای مجهول و تعداد مشخصی ضرایب پالستیك مجهول برای یك المان است .صورت
ماتریسی معادالت نرخ کرنش پالستیك ،بهصورت روابط ( )6است [ .]06منظور از A

مساحت المان و  xiو  yiبهترتیب مختصات افقی و قائم گره  iاست.
()6

a11 x1 a12 x2  0

1. Associative flow rule
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x1T  u1, v1, u2 , v2 , u3 , v3 
x2 T  1, 2 , ,  p 
0

x13

0

x32

x21

y31

x13

y23

yij  yi  y j
... Ap 

... B p 
... C p 

... Ak

A3

... Bk

B3

... Ck

C3

 A1 A2
a12    B1 B2
C1 C2


انرژیهای مستهلک شده داخلی در المانها
در حالت حدی ،میدانهای سینماتیکی ایجاد شده در محیط المان باعث ایجاد کرنش و
تنشهای حدی در محیط خاک خواهند شد .در این صورت ،مقدار نرخ انرژی مستهلك شده
داخلی برابر حاصلضرب تنش در جزء کرنش صورت گرفته در یکایك المانها خواهد بود.
برای یك المان خاک غیرچسبنده ،نرخ انرژی مستهلك شده داخلی برابر صفر خواهد شد.







p



Internal
Welement
 A  x  x   y  y  xy  xy dA  A  k  x Ak   y Bk  xy Ck dA  0

()0

k 1

 A  k F dA  F A  k  d2 x2
T



p

p

k 1

k 1



 1, 2 ,..., p

T
d2T  
0 ; x2

انرژیهای مستهلک شده داخلی در ناپیوستگیها
تغییر شکلهای پالستیك و حرکت تودهای از خاک گسیخته شده ،منجر به لغزش دو
المان مجاور هم میشود .لغزش دو المان نسبت به یكدیگر باعث ایجاد اتالف انرژی خواهد
شد .برای بررسی لغزش دو المان مجاور ،عالوه بر سرعت نهایی باید چندین سرعت نسبی
برای هر گره تعریف شود .مفهوم لغزش دو المان مجاور نسبت به یكدیگر در شکل  4نشان
داده شده است [ .]06منظور از  u ijو  u ijسرعتهای برشی در جهت ناپیوستگی در گره

مشترک بین دو المان و تفاضل بین  u ijو  u ijنشاندهندۀ اختالف سرعتهای برشی در جهت
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0
x21 
y12 

y12

0

y31

0

 y23
1 
a11    0
2A
 x32
xij  xi  x j
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ناپیوستگی و در واقع برابر لغزش در گره مشترک دو المان مجاور است .منظور از  زاویۀ
ناپیوستگی نسبت به افق است.
بدون در نظرگیری معیار گسیختگیی ،نرخ کار داخلی مستهلك شده در هر ناپیوستگی
بهصورت رابطۀ ( )8تعریف میشود [ .]00با در نظرگیری تغییرات خطی سرعت ،برآیند





Internal
Wdiscont
  τ u  σ v dl

()8



()1

d



 

1
u  u12  u12  u34  u34  u12  u12
l

شکل  .5لغزش برشی دو المان مجاور یکدیگر

با در نظرگیری رابطه بین مؤلفههای برشی و نرمال ،نرخ کار مستهلك شده در مرز
ناپیوستگی المان خاک غیرچسبنده ،صفر خواهد شد.









Internal
Wdiscont
  τ u  σ v dl   τ  σ tan  u dl  0
d

()12

d

  x 
T





3



 u12 , u12 , u34
, u34

Internal
Wdiscont
 d3

 x3 T

; 0

d 

T

3

ارتباط بین سرعتها در سطوح لغزشی
با اعمال قانون جریان در ناپیوستگی سینماتیکی ،رابطۀ ( )11بین سرعتهای مماس بر
راستای ناپیوستگی (شکل  )4و سرعتهای گرهای افقی و قائم حاکم است [ .]00[ ،]06بر
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این اساس معادالت ماتریسی ( )10بین سرعتهای گرهای موجود در یك ناپیوستگی برقرار
است.
()11

(ui  u j ) sin   (v j  vi ) cos  (uij  uij ) tan 

()10

x1  u1, v1, u2 , v2 , u3 , v3 , u4 , v4 T
0
0 
 

 

0
0



0
0

0
0




 
 
0
0



0
0

0
0

 

a21   
0

 0

  cos ;   sin 
0 
0 
1 

tan  

0
0
1
tan 

1
tan 
0
0

 1
 tan 
a23   
0

 0

x3   u12 , u12 , u34 , u34 T
شرایط مرزی سینماتیکی
شرایط مرزی ،شامل سرعتهای سینماتیکی صفر بر مرزهای محدوده مشبندی و سرعت
قائم منفی یك و سرعت افقی صفر در نقاط زیر پی صلب است (شکل  .)0قید شرایط مرزی
برای یك ناپیوستگی بهصورت رابطۀ ( )13تعریف میشود .در این رابطه [ ]a31ماتریس

واحد b3 ،بردار مقادیر مشخص شده میدان سینماتیکی و  x1میدان سینماتیکی گره مرزی
است.
()13

a31 x1  b3 
1 0
u 
;x1   i 
;

0 1
vi 
0
0
b3     &  
0

   1

a31   
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میدانهای سینماتیکی و ظرفیت باربری در الگوریتم خطی
براساس قانون کار مجازی ،مقدار نرخ انرژی مستهلك شده داخلی با مقدار نرخ کار
خارجی برابر است .از اینرو ،بهجای حداقلسازی معادله کار مجازی میتوان انرژی
مستهلك شده داخلی را بهینه کرد [ .]06معادالت رابطۀ ( )14کامالً بهصورت خطی و مستقل
است .این نوع از بهینهسازی تحت عنوان بهینهسازی خطی در مباحث ریاضی مطرح است و
براساس روش نقاط داخلی 1قابل حل است [ .]30از مزایای این روش ،سرعت حل باالی آن
نسبت به دیگر روشهای بهینهیابی تحلیلی است .با تفکیك ماتریس مجهوالت و انجام
فرآیند بهینهسازی ،میدانهای سینماتیکی مجاز ،ضرایب پالستیك و سرعتهای برشی وارده
بر گرهها تعیین میشود.
()14

minimize  D2   X 2    D3  X 3 
T

T

 A11 X 1  A12 X 2   B1  0 
 A X   A X   B   0 

23
3
2
subject to  21 1








A
X

B

0
31
1
3


X 2   0 


X 1 T  u1 , v1 , u 2 , v2 , ..., u n , v n 
X 2 T  11 , ..., 1p , 12 , ..., 2p , ..., 1E , ...,  Ep 
X 3 T  u12 , u12 , ..., u (n 1)n , u (n 1)n 
1. Interior points method
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در روابط مذکور  X 1 بردار جمعبندی کل سرعتهای گرهای X 2 ،بردار ضرایب

پالستیك جمعبندی شده و  X 3 بردار جمعبندی سرعتهای ناپیوستگی است .ماتریسهای
[ ]D3[ ،]D0[ ،]A31[ ،]A03[ ،]A01[ ،]A10[ ،]A11و [ ]B3بهترتیب ماتریسهای جمعبندی
شده [ ]d3[ ،]d0[ ،]a31[ ،]a03[ ،]a01[ ،]a10[ ،]a11و [ ]b3هستند .در این معادالت  nتعداد
مور-کولمب است.
با پیدا کردن میدانهای سینماتیکی مجهول و استفاده از قانون کار مجازی ،مقدار ظرفیت

باربری از رابطۀ ( )10بهدست خواهد آمد .این رابطۀ نشاندهندۀ نرخ کار خارجی ناشی از

نیروهای وزنی و نیروهای سطحی است [ .]00در این رابطۀ t 
بارگذاری سطحی b  ،بردار نیروهای وزنی وارده بر گرهها N ،ماتریس توابع شکل المان
s

بردار شامل مؤلفههای

e

مثلثی و  N sماتریس توابع شکل خطی برای وجه المان است.
()10



   N T NdA  u  0
A


 

T



   N sT N s dl  u  b e
lt


t 

s T

کدنویسی حجیمی در محیط برنامه متلب برای حل فرموالسیون اشاره شده ،مشبندی
محدوده مسئله ،ارتباط بین گرهها و المانها ،تشکیل ماتریسهای جمعبندی و انتگرال توابع
شکل صورت گرفته است .همچنین رابطۀ ( )14در برنامه متلب تحت تابع لینپروگ 1روی
میدانهای سینماتیکی و ضرایب پالستیك بهینهیابی شده است.

مشبندی و نتایج حاصل
در این پژوهش ،از دو نوع مشبندی یکنواخت و غیریکنواخت استفاده شده است .انواع
مشبندیها شامل مشهایی با المانهای یکنواخت در سه اندازه کوچك ،متوسط و بزرگ و
مشبندی های غیریکنواخت در چهار حالت بسیار کوچك ،کوچك ،متوسط و بزرگ است.
محققان از المانهایی برابر نصف عرض پی برای مشبندی بزرگ و از المانهایی برابر یك
چهارم عرض پی برای مشبندی کوچك استفاده کردهاند [.]06[ ،]00[ ،]04
1. Linprog
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در این تحقیق ،از مشبندی بزرگ با میانگین اندازه المان  02سانتیمتر و از مشبندیهای
متوسط و کوچك بهترتیب با میانگین اندازه المانهای  42و  02سانتیمتری استفاده شده است.
در شکل  6مشبندی بزرگ و کوچك برای شیب باالدست  02و پاییندست  32درجه نشان
داده شده است .در شکل ( 6الف) ،میانگین اندازه المانها برابر  02سانتیمتر است .برای
المانهای مرزی ،از اندازههای متفاوتی استفاده شده است.
از خاک دانهای با زاویۀ اصطکاک داخلی اصالح شده  30درجه و وزن مخصوص 18
کیلونیوتن بر مترمکعب استفاده شده است .بهعنوان مثال ،با توجه به رابطۀ ( ،)4این خاک
میتواند دارای زاویۀ اصطکاک داخلی  43درجه و زاویۀ اتساع  1درجه ،معادل زاویۀ
اصطکاک داخلی اصالح شده  30درجه باشد .در ابتدا هندسه مسئله در سه حالت تغییرات
زاویۀ شیب پاییندست بررسی شده است (جدول  .)1در جدول  ،1منظور از پارامترهای ،B

 α ، H0 ، H1و  βبهترتیب عرض پی نواری ،عمق مدفون پاییندست ،عمق مدفون باالدست،
زاویۀ شیب پاییندست و زاویه شیب باالدست است .همچنین مقادیر  R ،Lو  Dابعاد
مشبندی بهترتیب از چپ ،راست و پایین پی است (شکل .)1
جدول  .1مشخصات هندسی مسئله
)D (m

)R (m

)L (m

0

12

12

˚β

˚α

)H0 (m

)H1 (m

)B (m

12
02

02

0

1

1

32

الف

ب

شکل  .5مشبندی یکنواخت الف) بزرگ و ب) کوچک در شیب پاییندست  56درجه
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در جدول  0تعداد المانها ( )Eو گرههای ( )nاستفاده شده در مشبندیهای مختلف
یکنواخت نشان داده شده است .چنانکه در جدول  0دیده میشود با کاهش اندازۀ المانها
( ،)hتعداد المانها و گرهها بسیار زیاد میشود .در این حالت ابعاد ماتریسهای محاسباتی
بهشدت افزایش پیدا کرده و حل مسئله زمانبر خواهد شد .با کوچكتر کردن المانها به انداز
خطا میشود .در جدول  3به مقایسه ظرفیت باربری پی نواری روی شیب ،در مشبندیهای
مختلف یکنواخت پرداخته شده است.
جدول  .2تعداد المانها و گرهها در مشبندیهای مختلف یکنواخت
مشبندی یکنواخت

مشبندی یکنواخت

مشبندی یکنواخت

()h =2/0 m

()h =2/4 m

()h =2/0 m

n

n

β

n

E
646

368

E
0201

1288

E
8023

4000

˚12

621

344

1888

1211

0666

3101

˚02

000

318

1036

141

0234

3600

˚32

جدول  .5مقایسه ظرفیت باربری در مشبندیهای مختلف یکنواخت () kN/m2
مشبندی یکنواخت

مشبندی یکنواخت

مشبندی یکنواخت

()h =2/0 m

()h =2/4 m

()h =2/0 m

1432/01

1410/32

1311/20

˚12

146/04

132/10

114/41

˚02

640/61

611/02

011/13

˚32

β

برای انتخاب مشبندی مناسب ،باید نتایج ظرفیت باربری در مشبندیهای مختلف به
همگرایی برسند .بر این اساس از مشبندیهای مختلف غیریکنواخت استفاده شده است .در
شکل  ،0مشبندیهای غیریکنواخت کوچك و بزرگ برای شیب پاییندست  32درجه و
باالدست  02درجه نشان داده شده است .در این حالت نقاط زیر پی و اطراف شیب ،دارای
مشبندی ریزتر و در سایر نقاط ابعاد مشبندی بزرگتر است.
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برای مشبندی غیریکنواخت شماره گرهها ،المانها و مختصات گرهها از برنامه پلکسیس

1

اقتباس شده و با اعمال اصالحاتی بر فرموالسیون اعمال شده است .در برنامه پلکسیس،
المانهای زیر خط پی و المانهای زیر خط شیب پاییندست ،برای چندین مرحله ریزتر شده
بهطوریکه در مشبندی کوچك ،میانگین اندازه المانهای زیر پی برابر  0سانتیمتر است.
بزرگتر میشوند .اندازه بزرگترین المان در شکل  0الف برابر  1/0متر است.

ب

الف

شکل  .5مشبندی غیریکنواخت الف) کوچک و ب) بزرگ در شیب پاییندست 56درجه

در مشبندیهای متوسط و بزرگ غیریکنواخت شیب پاییندست  32و باالدست 02
درجه ،اندازۀ المانهای زیر پی بهترتیب برابر با  10/0و  02سانتیمتر و اندازه بزرگترین
المانها بهترتیب برابر  0و  0/0متر است .همچنین مشبندی بسیار کوچك غیریکنواخت
دارای اندازه المانهای زیر پی برابر  3/0سانتیمتر و اندازه بزرگترین المان برابر  1متر است.
در این حالت همۀ المانها نسبت به حالت مشبندی کوچك ،ریزتر شدهاند .در جدول 4
تعداد المانها و گرههای استفاده شده در مشبندیهای غیریکنواخت نشان داده شده است.
جدول  .5تعداد المانها و گرهها در مشبندیهای مختلف غیریکنواخت
مشبندی بزرگ
غیریکنواخت

مشبندی متوسط

مشبندی کوچك

مشبندی بسیار کوچك

غیریکنواخت

غیریکنواخت

غیریکنواخت

β

E
403

n
080

E
018

n
310

E
882

n
002

E
0300

n
1181

˚12

004

166

438

001

601

440

1810

1321

˚02

001

136

412

028

660

400

1463

100

˚32

1. Plaxis software
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در جدول  0نتایج ظرفیت باربری حاصل از مشبندیهای مختلف غیریکنواخت نشان
داده شده است .چنانکه در این جدول دیده میشود ،نتایج بین مشبندیهای غیریکنواخت
کوچك و بسیار کوچك ،نتایج نزدیك به یكدیگر دارد و در واقع دارای همگرایی هستند.
مشبندی غیریکنواخت دارای المانها و گرههای کمتری نسبت به مشبندی یکنواخت است.
جدول  .3مقایسۀ ظرفیت باربری در مشبندیهای مختلف غیریکنواخت () kN/m2
مشبندی بزرگ

مشبندی متوسط

مشبندی کوچك

مشبندی بسیار کوچك

غیریکنواخت

غیریکنواخت

غیریکنواخت

غیریکنواخت

1421/01

1310/84

1380/62

1384/16

˚12

140/06

100/33

118/00

118/04

˚02

630/02

628/11

623/32

623/26

˚32

β

برای بررسی تأثیر شیب باالدست بر مقدار ظرفیت باربری ،مشبندی استفاده شده در
سمت باالدست نیز مانند شیب پاییندست ریزتر شده است .در شکل  8مشبندی استفاده
شده برای شیب باالدست  32و پاییندست  02درجه نشان داده شده است.

شکل  .5مشبندی غیریکنواخت در شیب پاییندست  26و شیب باالدست  56درجه
جدول  .5تغییرات ظرفیت باربری در تغییرات شیب باالدست
(q)kN/m0

α

β

110/20

˚12

˚02

118/00

˚02

˚02

101/08

˚32

˚02

در جدول  6نتایج حاصل از تغییرات شیب باالدست ( )αبر ظرفیت باربری ،برای خاک
دانهای با زاویۀ اصطکاک داخلی اصالح شده  30درجه و وزن مخصوص  18کیلونیوتن بر
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مترمکعب نشان داده شده است .در این جدول شیب پاییندست همواره برابر با  02درجه
است و شیب باالدست دارای تغییرات است .تغییرات شیب باالدست تأثیر بسیار کمی در
نتایج دارد .این امر در صورتی است که شیب باالدست پایداری کامل داشته باشد .در
حالتهای بررسی شده بهدلیل بیشتر بودن زاویۀ اصطکاک داخلی نسبت به زاویۀ شیب،
تغییرات مشبندی و اضافه شدن المانها و چیدمان جدید مشبندی است.
در شکل  1تغییرات ظرفیت باربری در زوایای مختلف اصطکاک داخلی خاک برای
شیبهایی با زوایای مختلف پاییندست ،منطبق بر جدول  ،1نشان داده شده است .همچنین،
از زاویۀ اصطکاک داخلی اصالح شده منطبق بر رابطۀ ( )4استفاده شده است .چنانکه در
شکل  1دیده میشود ،با افزایش زاویۀ اصطکاک اصالح شده خاک ،مقدار ظرفیت باربری
افزایش پیدا کرده است .در زوایای زیاد اصطکاک اصالح شده ،شیب مالیم  12درجه افزایش
ظرفیت باربری بیشتری نسبت به شیبهای  02و  32درجه دارد.
  10
  20
  30

40

39

35
36
37
38
زاویه اصطکاک داخلی اصالح شده (درجه)

34

ظرفیت بابری ()kN/m2

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
33

شکل  .5تغییرات ظرفیت باربری دربرابر تغییرات زاویۀ اصطکاک داخلی کاهش یافته خاک

در شکل  12تغییرات ظرفیت باربری در عمقهای مختلف پاییندست گود برای شیبهایی
با زوایای مختلف پاییندست ،منطبق بر جدول  ،1نشان داده شده است .همچنین ،از خاک
دانهای با زاویۀ اصطکاک داخلی کاهش یافته  30درجه و وزن مخصوص  18کیلونیوتن بر
مترمکعب استفاده شده است .با افزایش عمق گود پاییندست ،مقدار ظرفیت باربری افزایش
پیدا کرده است .در عمقهای زیاد پاییندست گود ،شیب مالیم  12درجه افزایش ظرفیت
باربری بیشتری نسبت به شیبهای  02و  32درجه دارد .در شیبهای تند ،کاهش ظرفیت
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باربری بهعلت کاهش حمایت جانبی خاک در سمت پاییندست بهاندازهای است که مانع
افزایش زیاد ظرفیت باربری با توجه به عواملی مانند افزایش زاویۀ اصطکاک خاک و افزایش
عمق گود پاییندست میشود.
در جدول  0به بررسی تغییرات ظرفیت باربری در عمقهای مختلف باالدست گود برای
تغییرات عمق باالدست بسیار محدود است .این تغییرات اندک بهدلیل مشبندی متفاوت و
تفاوت در نرخهای انرژی محاسبه شده است.
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شکل  .16تغییرات ظرفیت باربری دربرابر تغییرات عمق پاییندست گود
جدول  .5تغییرات ظرفیت باربری دربرابر تغییرات عمق باالدست گود

β

H0/B= 3

H0B= 0

H0/B= 1

1388/04

1380/61

1383/48

˚12

111/00

118/00

114/00

˚02

620/46

623/34

621/02

˚32

در شکل  11کانتور میدانهای سینماتیکی قائم و افقی در هندسه با شیب پاییندست 32
و باالدست  02درجه نشان داده شده است .میدانهای سینماتیکی قائم در اطراف گود
پاییندست و گود باالدست دارای بیشترین مقدار منفی و در راستای شیب پاییندست دارای
بیشترین مقدار مثبت است .میدانهای سینماتیکی افقی در راستای گسیختگی برشی زیر پی
و همچنین در انتهای گود باالدست دارای بیشترین مقدار است .در حالت حدی ،با
گسیختگی خاک زیر پی ،خاک اطراف گود باالدست و پاییندست ناپایدار شده و دچار
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گسیختگی میشود .محدودۀ تغییرات میدانهای سینماتیکی ،نشاندهندۀ تودۀ خاک گسیخته
شده است .این محدوده نسبت به شرایط مرزی فاصله دارد.

شکل  .11کانتور میدانهای سینماتیکی الف) قائم و ب) افقی در شیب پاییندست 56درجه

مقایسۀ نتایج بهدست آمده با سایر روشهای موجود
در ادبیات فنی ،روشها و تحقیقات معروفی برای تخمین ظرفیت باربری پی روی شیب
وجود دارد .در تمامی این روشها زاویه پاییندست و باالدست برابر با یكدیگر است .با
توجه به نتایج حاصل ،شیب باالدست در نتایج تأثیر گذار نیست .از اینرو ،برای مقایسۀ
پژوهش حاضر با سایر روشها ،صرفاً تغییر شیب پاییندست کافی است .در ادامه نتایج
روش پیشنهادی با روشهای اجزاء محدود ،تعادل حدی ،تحلیل حدی و روش خطوط
مشخصه مقایسه شده است .در همۀ قیاسهای صورت گرفته ،ویژگیهای هندسی بررسی
شده مطابق با جدول  1است .خاک استفاده شده دارای زاویۀ اصطکاک داخلی اصالح شده
 30درجه ،زاویۀ اتساع صفر و وزن مخصوص  18کیلو نیوتن بر مترمربع است.
در جدول  8مقایسه بین نتایج حاصل از روش ارائه شده با روش اجزاء محدود
جابهجایی برنامه پلکسیس نشان داده شده است .هندسه و مشبندی استفاده شده در برنامه
پلکسیس کامالً مشابه با روش ارائه شده است .نتایج روش تحلیل حدی اجزاء محدود با
بهینهسازی خطی ،کمی بیشتر از نتایج روش اجزاء محدود جابهجایی است و در واقع حد
باالیی از نتایج روش اجزاء محدود پلکسیس است.
برنامه پلکسیس بار حدی را نتیجه نمیدهد .در این راستا با اعمال جابهجایی مشخصی
بر پی نواری ،مقدار تنش زیر پی در جابهجاییهای مختلف بررسی میشود .کاهش تنش در
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افزایش جابهجایی ،متناسب با تنش گسیختگی و ظرفیت باربری پی است .در شکل 10
منحنی تنش قائم در مقابل جابهجایی قائم ،برای پی نواری قرار گرفته روی شیب پاییندست
 32و باالدست  02درجه نشان داده شده است .با توجه به شکل  ،10تنش گسیختگی برابر با
 062کیلو نیوتن بر مترمربع است.

2

روش پیشنهادی

روش اجزاء محدود جابجایی

(مشبندی غیریکنواخت)
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1380/62

1342

˚02

118/00

832

˚02

623/32

062

˚02

α

β
˚12
˚02
˚32
0.000
-0.002

-0.006
-0.008

نشست قائم زیر پی ()m

-0.004

-0.010
-0.012

0

-200

-400

-600

-800

تنش قائم زیر پی ()kN/m2

شکل  .12منحنی تنش قائم-جابهجایی قائم برنامه پلکسیس برای شیب پاییندست  56و باالدست
 26درجه

در شکل  13به مقایسه نتایج روش ارائه شده با روشهای تعادل حدی مایرهوف،]0[ 1
هانسن ]3[ 0و باولز ]0[ 3پرداخته شده است .اساس تحلیل صورت گرفته در روش باولز []0
کاهش طول و سطح توده خاکی گسیخته شده در حالت وجود شیب نسبت به زمین مسطح
است .ترمهای سهگانه ظرفیت باربری براساس کاهش سطح توده گسیخته شده ،کاهش پیدا
1. Meyerhof
2. Hansen
3. Bowels

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 14:23 +0330 on Saturday March 6th 2021

جدول  .5مقایسۀ نتایج روش پیشنهادی با روش اجزاء محدود جابهجایی ( ) kN/m

52

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد چهاردهم ،شمارۀ  1بهار 1311

خواهند کرد .تفاوت هندسه روش مایرهوف ( )1100و باولز ( )1110نسبت بهروش ارائه
شده ،برابری زاویۀ شیب باالدست و پاییندست است.
هانسن [ ]3مقدار ظرفیت باربری یك پی نواری در لبه شیب را بررسی کرده است.
تفاوت هندسه روش هانسن ( )1102نسبت بهروش ارائه شده ،صفر بودن زاویۀ شیب
نتایج حاصل و نتایج روش هانسن صورت گرفته است .در روش تعادل حدی ،منحنی
گسیختگی در جهت شیب پاییندست بحرانی است و حل مسئله در جهت شیب پاییندست
صورت گرفته است.
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شکل  .15مقایسۀ ظرفیت باربری در روش پیشنهادی با روشهای تعادل حدی

اختالف بین روشهای مایرهوف و هانسن ،عالوه بر اختالف در هندسه مسئله ،بهدلیل
اختالف در مکانیسم گسیختگی فرض شده است .مکانیسم روش مایرهوف مشابه روش پراندل

1

و با استفاده از گوههای صلب مثلثی میباشد .هانسن مکانیسمی مشابه ولی با گوههای منحنی
شکل را در نظر گرفته است .چنانکه در شکل  13دیده میشود ،روش مایرهوف نسبت به
سایر روشها نزدیکی بیشتری به روش ارائه شده دارد .روش باولز در زوایای زیاد شیب،

1. Prandtl
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مقدار ظرفیت باربری را نزدیك به دیگر روشها نتیجه میدهد اما در زوایای کم شیب
محافظهکارانه بوده و مقدار ظرفیت باربری در این روش ،کمتر از سایر روشها است.
در شکل  14مقایسه بین روشهای تحلیل حدی اجزاء محدود ،تحلیل حدی قطعات
صلب و روش خطوط مشخصه صورت گرفته است .روش ارائه شده نتایجی کمتر از روش
نشاندهندۀ ناسازگاری خاک در حالت در نظرگیری محیط خاک با قطعات صلب است .راج

0

و همکاران [ ]36از روش تحلیل حدی اجزاء محدود با بهینهسازی مخروطی استفاده کردهاند.
نتایج این تحقیق حد پایینی از روش ارائه شده است .در روش راج و همکاران ( )0218از
هر دو روش مرز باال و مرز پایین تحلیل حدی استفاده شده است .بهدلیل اعمال تئوری مرز
پایین تحلیل حدی ،نتایج راج و همکاران ( )0218کمتر از نتایج روش ارائه شده است.
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شکل  .15مقایسۀ روش پیشنهادی با روشهای تحلیل حدی و روش خطوط مشخصه

گرآهام 3و همکاران [ ]0بهروش خطوط مشخصه ،ظرفیت باربری پی در مجاورت شیبهایی
با خاک دانهای را محاسبه کردهاند .برای مقایسه ،فاصلۀ پی از لبه شیب صفر در نظر گرفته
شده است .روش گراهام و همکاران ( )1188در زوایای شیب  02و  12درجه مقادیر بیشتر
و در زاویۀ  32درجه ظرفیت باربری کمتری را نسبت بهروش ارائه شده نشان میدهد .نتایج
1. Saran
2. Raj
3. Graham

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 14:23 +0330 on Saturday March 6th 2021

تحلیل حدی قطعات صلب بهروش ساران 1و همکاران [ ]12را نشان میدهد .این امر

55

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد چهاردهم ،شمارۀ  1بهار 1311

روش خطوط مشخصه نزدیکی بیشتری نسبت به سایر روشها بهروش ارائه شده دارد.
تفاوت هندسه روش ساران و همکاران ( )1181و گراهام و همکاران ( )1188نسبت بهروش
ارائه شده ،صفر بودن زاویۀ شیب باالدست است .در هندسه روش راج و همکاران ()0218
زاویۀ شیب باالدست و پاییندست برابر است.

در این تحقیق ،ظرفیت باربری پی نواری مستقر در شیب بهروش تحلیل حدی اجزاء
محدود با بهکارگیری بهینهسازی خطی ارزیابی شد .مزیت بهینهسازی خطی ،سرعت حل
باالی آن نسبت به دیگر روشهای بهینهیابی تحلیلی است .تغییرات زاویۀ شیب و عمق گود
پاییندست و باالدست و تغییرات زاویۀ اصطکاک اصالح شده خاک روی ظرفیت باربری
بررسی شده است.
براساس نتایج حاصل ،افزایش شیب و عمق گود پاییندست تأثیر بهسزایی روی ظرفیت
باربری داشته بهطوریکه با افزایش شیب پاییندست ،مقدار ظرفیت باربری کاهش و با افزایش
عمق پاییندست ،ظرفیت باربری افزایش پیدا کرده است .در عمقهای زیاد پاییندست گود و
همچنین در زوایای زیاد اصطکاک خاک ،روند افزایش ظرفیت باربری در شیب مالیم  12درجه
نسبت به شیبهای  02و  32درجه بیشتر است .تغییرات شیب و عمق باالدست تأثیر بسیار
کمی بر ظرفیت باربری دارد.
با کوچكتر کردن ابعاد مشبندی ،نتایج ظرفیت باربری در محدودۀ المانهای بررسی
شده کاهش پیدا کرده است .در حالت مشبندی بسیار کوچك یکنواخت بهدلیل زیاد شدن
تعداد المانها و عدم تحلیل ماتریس نهایی ،همگرایی بین نتایج ایجاد نشده است .در حالت
مشبندی غیریکنواخت ،با کوچك کردن ابعاد المانها ،بین مشبندیهای کوچك و بسیار
کوچك همگرایی حاصل شده است.
با توجه به نتایج حاصل برای خاک دانهای بررسی شده ،روش تحلیل حدی اجزاء محدود
خطی ،ظرفیت باربری بیشتری از روشهای تعادل حدی و اجزاء محدود جابهجایی نتیجه
داده است و حد باالیی از این روشها است .روش ارائه شده ،مقادیر کمتری نسبت بهروش
تحلیل حدی قطعات صلب نتیجه داده است و حدپایینی از روش تحلیل حدی کالسیك
است .در روش تحلیل حدی اجزاء محدود با بهینهسازی خطی ،ظرفیت باربری بیشتری
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 روش پیشنهادی نسبت بهروش خطوط.نسبت به بهینهسازی مخروطی حاصل شده است
مشخصه در زوایای کمتر شیروانی مقادیر کمتر و در زوایای بیشتر شیروانی مقادیر بیشتری
.از ظرفیت باربری را نشان داده است
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