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𝐿𝑜𝑔𝜀𝑐 = −0.25𝐿𝑜𝑔𝐸 − 1.22 → 𝜀𝑐 = 0.013 

a=4.75m 

𝑢𝑐 = 0.013 × 4.75 = 0.061𝑚 

 

𝐿𝑜𝑔𝜀𝑐 = −0.25𝐿𝑜𝑔𝐸 − 1.22 → 𝜀𝑐 = 0.012 
𝑢𝑐 = 0.012 × 4.75 = 0.060𝑚 

.

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 بعدی سه عددی سازی مدل از استفاده با شهری های محيط در دوقلو و تکی های تونل اندرکنش بر عمق تأثير ارزیابی

 1394 زمستان، سال اول، شماره چهارم، های حمل و نقل مهندسی زیر ساخت 76

 

mm

 

 

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 ميرزایی و زارع اکبری،

 77 1394 زمستان، سال اول، شماره چهارم، های حمل و نقل مهندسی زیر ساخت

shear p

FLAC 3D

 

-

shear p

FLAC 3D-

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 بعدی سه عددی سازی مدل از استفاده با شهری های محيط در دوقلو و تکی های تونل اندرکنش بر عمق تأثير ارزیابی

 1394 زمستان، سال اول، شماره چهارم، های حمل و نقل مهندسی زیر ساخت 78

 

G2

Addenbrooke, T. and Potts, D. 2001. “Twin tunnel interaction:Surface and subsurface effects”. The Int. J. 
Geomech., 249-271. 

Alamut Bridge and Building Engineering Co. 2006. “Design and calculation of concrete segments”. Tabriz. 
Australian Standard. 2002. “Earth-retaining structures”. 
Carranza-Torres, C. and Diederichs, M. 2009. “Mechanical analysis of circular liners with particular 

refrence to composite supports. For example, liners consisting of shotcrete and steel sets”. Tunn. 
Undergr. Sp. Tech., 24(5): 506-532. 

Hage Chehade, F. and Shahrour, I. 2008. “Numerical analysis of the interaction between twin-tunnels: 
influence of the relative position and construction procedure”. Tunn. Undergr. Sp. Tech., 23(2): 210-
214. 

Itasca. 2007.  “3DEC (3-Dimensional Distinct Element Code)”. Version 4.1, Minneapolis, USA. 
Kim, S. H. 1996. “Model testing and analysis of interactions between tunnels in clay”. PhD Thesis, 

Departement of Engineering Science, University of Oxford. 
Lamrughi, A., Medina Rodriquez, L. and Castellanza, R. 2012. “Development and validation of a 3D 

numerical model for TBM-EPB mechanised excavations”. Comp. Geotech., 40: 97-113.  
Ng, C. W. W., Lee, K. M. and Tang, D. K. W. 2004. “Three-dimensional numerical investigations of New 

Austrian tunneling method (NATM) twin-tunnel interactions”. Can. Geotech. J., 41: 523-539. 
Liu, H. Y., Small, J. C., Carter, J. P. and Williams, D. J. 2009. “Effect of tunneling on existing support 

systems of perpendicularly crossing tunnels”. Comp. Geotech., 36(5): 880-894. 
Sakurai, S. 1997. “Lessons learned from field measurements in tunneling”. Tunn. Undergr. Sp. Tech., 12(4): 

453-460. 
Terzaghi, H. 1942. “Liner-plate tunnels on the Chicago subway”. Proc. ASCE, 68(6): 862-899. 
Ward, W. H. and Thomas, H. S. H. 1965. “The development of earth loading and deformation in tunnel 

linings in London clay”. Building Research Station, Ministry of Technology, Garston, Watford, 
England. 

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

