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 بررسی عدم قطعیت مربوط به نوع آنالیز عددی در محاسبه تغییر شکل دینامیکی شیروانی های خاکی
 

   pooria_peace@yahoo.com؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،دانشجوی کارشناسی ارشدخاک وپی ،پوریا کاظمی

 bmn.nadi@yahoo.com؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،دانشکده مهندسی عمران  یاراستاد ،بهرام نادی

 rzhn@yahoo.comalbo؛  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،استادیار دانشکده مهندسی عمران ، البرز حاجیان نیا

 چکیده  

 یخااک یها یروانیبه وجود آمده در ش ینامیکید یها ییرشکلمحاسبه تغ   

از بار زلزله هماواره ماورد توجاه مهندساان و اراحاان باوده اسا  دو  یناش

از جملاه ساد  یدائما یخاک یها یروانیش یدر اراح یدکه با یمسئله اساس

و     در نظرگرفته شود مسائله   ییعاب یها یب, کوله پل ها , ش یخاک یها

 یدبه وجود آمده در آنهاسا  با یها ییرشکلها و کنترل تغ یروانیش پایداری

کنتارل گاردد  یاداریازنظار پا یخاک یروانیش یکاگر  یتوجه داش  که حت

تواند  یم یدر مرحله بهره بردار یروانیش یناز حد در ا یشب یها ییرشکلتغ

ن رو محاسابه ی از ایداده و با مشکل مواجه نمارا کاهش د یروانیآن ش ییکارا

 یما یا از بار زلزله اهم یها ناش یروانیبه وجود آمده در ش یشکل ها ییرتغ

 یا ها همواره باا عادق ع ع یروانیش ینامیکید یها ییرشکل محاسبه تغیابد

تاوان باه عادق  یهاا ما یا عدق ع ع ینروبرو بوده اس  که از جمله ا ییها

خااک ,  فیزیکایمشخصاات  یین, تع یت زلزله احتمالشد ییندر تع ی ع ع

هاا و       اشااره  ییرشاکلتغ یانا یاینباه کااربرده شاده در تع یروش عدد

  یعادد یزمربوط به ناو  آناال ی عدق ع ع یمقاله بررس ینا ینمود هدف اصل

 یروانیشا یانبه وجاود آماده در ا یها ییرشکلتغ یینبه کاربرده شده در تع

آمده از انجااق   به دس یها ییرشکلتغ یسههدف مقا ریگهاس   به عبارت د

 FLAC3Dو  FLAC2Dتوساان ناارق افاازار  یبعااد 3و  یبعااد 2 یزآنااال

هاا را  ییرشاکلتغ یبعاد 2 یزگرفا  کاه آناال یجهتوان نت یم ی اس  درنها

 دهد  یبزرگتر از آنچه هس  به دس  م

 ,عادق ع عیا   ,تغییرشکل دیناامیکی در شایروانی خااکی: کلمات کلیدی

FLAC2D , FLAC3D ,  بعدی 3آنالیز  ,بعدی 2آنالیز 

 

 مقدمه

محاسبه تغییرشکل های دینامیکی به وجود آمده در شیروانی ها ناشی از    

بار زلزله همواره مورد توجه مهندسان و پژوهشگران بوده اس   دو موضو  

اساسی و مهم در اراحی شیروانی های خاکی بحث پایداری شیروانی ها در 

بر بارهای وارده و کنترل تغییرشکل های به وجود آمده در اثر این بارها برا

 یداریازنظر پا یخاک یروانیش یکاگر  یتوجه داش  که حت یدبا می باشد 

در مرحله بهره  یروانیش یناز حد در ا یشب یها ییرشکلکنترل گردد تغ

ه را کاهش داده و با مشکل مواج یروانیآن ش ییتواند کارا یم یبردار

 یها ناش یروانیبه وجود آمده در ش یشکل ها ییرن رو محاسبه تغی از ایدنما

همواره   تعیین تغییرشکل های ناشی از بار زلزله یابد یم ی از بار زلزله اهم

با عدق ع عی  هایی روبرو بوده اس  که این عدق ع عی  ها شامل عدق 

اک , تعیین س ح ع عی  در شدت بار زلزله , تعیین پارامترهای مقاومتی خ

یرزمینی , نو  آنالیز عددی و       می باشند در دهه های گذشته آب ز

 به ر اثر بار زلزله در جه  تعیین این تغییرشکل ها د بسیاری  پژوهش های 

  بر اساس پژوهش های مهم انجاق شده در این زمینه سه آمده اس عمل 

 اس  نی ها ارائه شده شیروامحاسبه  تغییر شکل های دینامیکی برای  روش 

محاسبه  یرا برا یبار روش یناول یبرا یومارکن یآعا 5691درسال 

روش گوه  ینها ارائه نمود بر اساس ا یروانیش ینامیکید یها ییرشکلتغ

صلب  با فرض  بلوک صلب درنظر گرفته شد یکمستعد لغزش به صورت 

به سنگ توان شتاب وارد  یکه م در نظرگرف  یومارکن لغزش بودن گوه

پس از وارد  نمود و به گوه لغزش وارد "یمارا مستق زلزله ربا از یبستر ناش

 یخچهتاراین  دوگانه از یریشتاب به گوه لغزش با انتگرال گ یخچهتار کردن

 یروانیبه وجودآمده درش یها ییرشکلتغ یزانزمان( م-نمودارشتاب شتاب )

را  یومارکروش ن دیو س یسیمکد یآعا 5691درسال   ]5[را محاسبه نمود

انع اف توده  یکاساس گوه لغزش را به صورت  یناصالح نموده و بر هم

در  به گوه لغزش یشتاب اعمال یخچهتفاوت که تار یندرنظرگرفتند با ا پذیر

شتاب  یخچهتار,  شتاب وارده به سنگ بستر یخچهتار یبه جا این روش

 یزبا انجاق آنالپاسخ  اباین تاریخچه شتبود که  لهبه بار زلز گوه لغزشپاسخ 

 یریبا انتگرال گ یومارک سپس همانند روش نگردیدمحاسبه  , یبعد 5

آمده  به وجود ینامیکید یها ییرشکلتغ یزانم زمان-شتاب نموداردوگانه از 

 یم یاد5گسسته به عنوان روش   وشر ین که ازایدمحاسبه گرد یروانیدرش

را برای  2روش پیوسته  آعای بری و خانم رجه 2222در سال  ].2[شود

پیشنهاد دادند بر اساس این تعیین تغییرشکل های دینامیکی شیروانی ها 

مدل شده و پاسخ گوه لغزش به صورت یک سیستم جرق فنر روش 

به خاکی تغییرشکل های دینامیکی شیروانی  دینامیکی این گوه به همراه

یختگی و لغزش بین گوه گس می گردد به اوری کهاور همزمان محاسبه 

محاسبه تغییرشکل های دینامیکی   ]3[خاک زیر آن در نظر گرفته می شود

های  آنالیزبه روش های  یاد شده با استفاده از  ی خاکیدر شیروانی ها

عددی مانند روش المان محدود و اختالف محدود امکان پذیر می باشد  از 

حلیل جمله برنامه های اختالف محدودی که می توان به وسیله آن ت

بعدی انجاق داد به ترتیب نرق افزارهای  3بعدی و  2دینامیکی به صورت 

FLAC2D  وFLAC3D  می باشند  از آنجا که انجاق آنالیزهای دینامیکی

بعدی  2بعدی زمانبر می باشند همواره مهندسان به انجاق آنالیز  3درحال  

نان به نتایج میزان عابلی  اامیبررسی نشان داده اند  از همین روی گرایش 

بعدی امری اساسی بوده و در منااق لرزه ایی ضرورت ویژه می یابد   2آنالیز 

 3و بعدی  2این پژوهش مقایسه نتایج حاصل از انجاق آنالیز انجاق هدف از 

نتایج حاصل از آنالیز با این دو نو  , مقایسه نتایج به دس  آمده از  بعدی

خاک اختصاص یافته به رفتاری  آزمایشگاهی و بررسی تاثیر مدل یک تس 

اس    به عبارت دیگر هدف از انجاق به روش پیوسته بر نتایج آنالیز عددی 

 این پژوهش بررسی عدق ع عی  مربوط به نو  آنالیز عددی در تعیین

تغییرشکل دینامیکی شیروانی ها و بررسی اثر دو مدل رفتاری موهر کلمب و 

برای انجاق آنالیز عددی از آنالیزهاس   بر نتایج حاصل از این پراگر -دراکر

در استفاده خواهد شد  این نرق افزار  FLACنرق افزار اختالف محدودی 

عمل می نماید و به روش پیوسته تعیین تغییرشکل های حاصل از بار زلزله 

  بر اساس آنالیز غیر خ ی استوار اس  
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1-Decoupled    2-Coupled 

 مطالعات گذشته 

بررسی اثر نو  آنالیز عددی بر روی تغییرشاکل هاای دیناامیکی در زمینه    

, آنالیز پاسخ دینامیکی و تنش هاای برشای ناشای از باار زلزلاه شیروانی ها 

محور اصلی این پژوهش ها انجاق آناالیز پژوهش هایی انجاق پذیرفته اس  که 

یافتن  ,مقایسه نتایج حاصل  ,بعدی بر اساس روش های عددی  3بعدی و  2

 2بعدی و میزان عابلی  اامینان به نتایج آناالیز  3یزان اهمی  انجاق آنالیز م

 3به هر حال باید توجه نمود که به عل  زمانبر بودن آناالیز بعدی بوده اس   

در ساال بعدی پژوهش های انجاق شده در ایان زمیناه محادود باوده اسا  

اکی در دره به بررسی پاسخ دیناامیکی سادهای خا ]4[ آعای هاتاناکا 5611

که چنانچه نسب  اول تاا  ساد باه  مست یل شکل پرداخ  و دریاف های 

باشد پریود ابیعی سد به دسا  آماده از انجااق آناالیز  4ارتفا  آن بیشتر از 

پریاود ابیعای محاسابه شاده بار  %52نزدیک به  , بعدی 2پاسخ در حال  

بررسای باه  ]1[ آعاای مکدیسای 5699بعدی اس   در سال  3اساس آنالیز 

بعدی بر روی سد هاا در دره هاای  3بعدی و  2نتایج به دس  آمده از آنالیز 

االستیک فارض نماود و  مثلثی شکل پرداخ   این پژوهشگر خاک را با رفتار

پریاود  ساپسف  درنظرگر m/s513 ی در محین خااک را سرع  مو  برش

ن محاسابه گردیاد  همچنای آنابیعی سد در سه نسب  اول تا  به ارتفا  

ه وجود آماده ناشای از باار بدر این پژوهش به اختالف بین تنش های برشی 

بعادی پرداختاه  3بعدی و  2زلزله و شتاب پاسخ در تا  سد حاصل از آنالیز 

محدودی   وشد  اما به عل  درش  بودن المان های تشکیل دهنده بدنه سد 

از دعا  باه دسا  آماده  نتایج های موجود در آنالیزهای عددی در آن زمان

 یجنتاا یساهباه مقا ]9[آعای مجیا و سید 5613در سال کافی برخوردار نبود  

مختلااف  یدر دو سااد متفاااوت بااا توپااوگراف یبعااد 3و  یبعااد 2 یزآنااال

مختلف درنظر گرفته های  یدو سد در دو دره تنگ با توپوگراف ینپرداختند ا

شاخ  م یافا  یما یا اهم یبعاد3یزکه در آن انجاق آنال ی یشدند و شرا

 یبعاد 3 یزآناال یباه جاا یبعاد 2یزآنال قانجا یاعتبارسنج ین همچنیدگرد

پژوهش دو بخش از مق ع ساد جها  انجااق  ینعرار گرف  در ا یمورد بررس

چهاارق از ااول ساد و  یاکبخش در  5درنظر گرفته شدکه  یبعد 2  یزآنال

یان بر اساس نتایج به دس  آماده از ابود گاه سد واعع  یهدر محل تک یگرید

در حادود  2درمق اع  یبعاد 2 یزآنال از حاصل میانگین  یتنش برشتحقیق 

  بود یبعد 3 یزبه دس  آمده ازآنالمیانگین  یدرصد کمتر از تنش برش 22

 5693در زمینه محاسبه تغییرشکل های دینامیکی شیروانی هاا در ساال    

شاکل  رتغییا,بعادی  2دریافتند که آناالیز هاای  ]9[آعای لفبره و همکاران 

با دیواره های باا شایب شکل) Vهای  دره های دینامیکی یک سد خاکی در

زند این پژوهشگران دریافتناد کاه چنانچاه  را بیشتر از حد تخمین می( زیاد

بعادی دعیاق نمای  2باشد نتاایج آناالیز  1:1شیب دیواره های دره بیش از 

دسا   باهافقی میاانگین این پژوهش نسب  تغییرشکل های  بر اساسباشد  

باه دسا  آماده از افقای میاانگین بعدی به تغییرشکل های  2آمده از آنالیز 

 2221در ساال گردید   2,91برابر با  15:با شیب  های بعدی در دره 3آنالیز 

 3بعادی و  2به مقایسه نتایج حاصال از آناالیز  ]1[آعای عزیزیان و پوپسکو 

تح  زلزله هاای باا  بعدی در شیروانی های با نسب  عرض به ارتفا  متفاوت

پرداختند  در این پژوهش تغییرشاکل هاای دیناامیکی ناوک  مختلف شدت

شیروانی , کرنش برشی میانگین و اضافه فشار آب حفره ایی به دسا  آماده 

بعدی با هم مقایسه شد و ضرایب تبدیلی جها   3بعدی و  2از دو نو  آنالیز 

ا به نتایج حاصل از آناالیز و تبدیل آن هبعدی  2اصالح نتایج حاصل از آنالیز 

بعدی  ارائه گردید  این پژوهشگران دریافتند که این ضرایب تبدیل تاابعی  3

بر اسااس از نسب  عرض به ارتفا  شیروانی و حداکثر شتاب زلزله می باشند 

بعادی  2 آنالیزاز  حاصل ضریب تبدیل جابه جایی نوک شیروانیاین پژوهش 

متغییار مای باشاد   5تاا  2,41بعادی از  3جابه جاایی حاصال از آناالیز به 

اسا  ضاریب تبادیل  2,1هنگامی که نسب  عرض به ارتفا  شیروانی حدود 

مای  5این ضریب تبدیل برابار  9و برای نسب  عرض به ارتفا  بیش از  2,41

در بعادی  3بعادی و  2گردد به این معنی که نتایج به دس  آماده از آناالیز 

بعادی  2یکسان بوده و نتایج آناالیز " تقریبا 9نسب  عرض به ارتفا  بیش از 

  عابل اامینان می باشد

همان ور که بررسی گردید پژوهش های انجاق شده در زمیناه اثارات ناو     

آنالیز عاددی بار روی تغییرشاکل هاای دیناامیکی شایروانی هاا و عابلیا  

اصال بعدی محدود بوده و نیاز به مقایسه نتاایج ح 2اامینان به نتایج آنالیز 

از این دو نو  آنالیز و نتایج آزمایشگاهی احساس می گردد کاه در اداماه باه 

 آن خواهیم پرداخ  

 

 آزمایش میز لرزان

یک آزمایش میزلرزان کوچاک  ]6[آعای هیراوکا و همکاران 2253درسال    

خاود  پیشانهادی جه  صح  سنجی نتایج حاصل از مادل رفتااری مقیاس

باا نتاایج از نتایج این آزمایش در جه  مقایساه  همقالدادند که در این  انجاق

  در ابتدا نیااز استفاده خواهیم کردبعدی  3بعدی و  2حاصل از آنالیز عددی 

 5آن شارح داده شاود  در شاکل حاصال از اس  تا شراین آزمایش و نتاایج 

شاایروانی سااخته شااده و تجهیازات آزمایشااگاهی  ,تصاویری از میااز لارزان 

شامایی  2ین پژوهشگران نشان داده شده اس  و شکل استفاده شده توسن ا

 از شیروانی و ابعاد آن را نشان می دهد 

 
 [ 6در آزمایش هیراوکا و همکاران]نمایی از شیروانی خاکی و میز لرزان  : 5شکل 
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 [6]: مشخصات و ابعاد شیروانی خاکی در آزمایش هیراوکا و همکاران 2شکل 

و باه ارتفاا   92باه عارض ,  522به اول  در این آزمایش یک جعبه فلزی  

یک شیروانی خااکی باه سپس سانتی متر بر روی میز لرزان نصب گردید  92

درجاه درون ایان  41باا زاویاه  سانتی متر 12و ارتفا   92, عرض  62اول 

ء آن گرانیا  که منشااس   خاک استفاده شده خاک ماسا جعبه ساخته شد 

درصاد باوده و در الیاه هاای باا  52اک   میزان راوب  خاهوا زده می باشد

سانتیمتر کوبیده شده اس  تا خاکی همگن به دس  آید  ساپس  1ضخام  

  ایجاد گاردد   خاکی درجه شکل داده شده تا شیروانی 41بلوک خاک با زاویه 

 µزاویاه اتساا  خااک و  Ψ) مای باشاد  5مشخصات خاک م ابق با جدول 

 ضریب پوآسون می باشد(

 

 ات خاک : مشخص5جدول 

2.57 Mpa E 31680 kg/m ρ 
0.33 µ 780 pa c 

0 Ψ º22.56 φ 

 

 SH1 , SH2سنساور افقای ) 3دیده می شاود  2همان ور که در شکل    

,SH3 4( و ( سنسااور عمااودیSV1,SV2 , SV3,SV4)   باارای اناادازه

 54پاس از  گیری جابه جایی های افقی و عمودی در نظر گرفته شده اسا  

ارتعاش میز لرزان شیروانی خاکی ریزش کرده و آزمایش متوعف ثانیه از آغاز 

تغییرشاکل داده و  3از پایان آزمایش شیروانی م اابق شاکل  بعدمی گردد  

 ترک هایی در باالی شیروانی ایجاد گردیده اس  

 

 
 [6همکاران] و هیراوکا ییرشکل یافته پس از انجاق آزمایش: شیروانی تغ 3شکل 

 

 آنالیز عددی

انجاق آنالیز پاساخ دیناامیکی شایروانی هاا , تعیاین تغییرشاکل هاای  در   

محاسبه شتاب ماکزیمم حداکثر در ناوک شایروانی و      از روش , دینامیکی 

های عددی استفاده می گردد  از جمله روش های عاددی شاناخته شاده در 

                  هستندالمان محدود و اختالف محدود های مهندسی ژئوتکنیک روش 

مای  FLACنرق افزارهای بسیارکاربردی در ژئوتکنیک نارق افازار  ازیکی    

باشد این نرق افزار بر اساس روش اختالف محدود عمل کرده و عابلیا  آن را 

از بعدی آنالیز دیناامیکی انجااق دهاد  اماا  3بعدی و  2دارد که در دو حال  

کاه هندساه مسائله باه خصاوص در ماواردی  بعدی , 3آنجا که انجاق آنالیز 

به عل  آنکاه سارع  انجااق آناالیز در و پیچیده اس  بسیار زمانبر می باشد 

مهندساان گارایش  اسا بعادی  3بعدی بسیار سریع تار از حالا   2حال  

 به همین جه  مقایساه نتاایج باه بعدی داشته اند 2بیشتری به انجاق آنالیز 

 3ی, ضارورت انجااق آناالیز بعد 3با نتایج آنالیز  بعدی 2دس  آمده از آنالیز 

  بایاد بررسای گارددبعادی  2بعدی و میزان عابلی  اامینان به نتایج آنالیز 

 2این مقاله مقایسه تغییرشاکل هاای باه دسا  آماده از آناالیز  اصلیهدف 

مقایسه آنها با نتایج آزمایش انجاق شاده توسان همچنین بعدی و  3بعدی و 

بارای محاسابه  FLACنارق افازار  [ مای باشاد 6آعای هیراوکا و همکاران ]

تغییرشکل های دینامیکی شیروانی ها به روش پیوسته عمل مای نمایاد باه 

این معنی که گوه گسیختگی به صورت یک سیستم جارق فنار چناد درجاه 

آزادی غیرخ ی فرض شاده و آناالیز پاساخ دیناامیکی باه هماراه محاسابه 

 تیجاه خصوصایاتتغییرشکل ها به ااور همزماان انجااق مای پاذیرد و در ن

 غیرخ ی خاک در نظر گرفته می شود 

  

   بعدی 3مدل 

بعادی باه روش عاددی از  3جه  انجاق آنالیز دیناامیکی در این پژوهش    

استفاده می شود پیش از انجاق آنالیز دینامیکی نیاز به  FLAC3Dنرق افزار 

ق از برعراری تعادل استاتیکی مدل و ایجاد تنش های اولیه برجاس  اولین گاا

مدلساازی مای باشاد  هندساه مادل باا اساتفاده از , انجاق آنالیز اساتاتیکی 

دستورات از پیش تعریف شده نرق افزار و با استفاده از احجاق هندسای پایش 

م ااابق بااا ابعاااد ماادل آزمایشااگاهی ساااخته " دعیقااا FLAC3Dفاارض 

تعادل اولیاه  سپس با اختصاص دو مدل رفتاری موهرکلمب و دراکرپراگرشد 

تح  وزن شیروانی در دو مرحله انجاق پذیرف   در مرحله اول بلاوک خااکی 

متر ساخته شاد و تحا  وزن خاود باه تعاادل یسانت 12*  92*  62با ابعاد 

رسید  سپس در مرحله دوق خاک برداری انجاق گرف  تاا شایروانی باا زاویاه 

  در مرحلاه تعاادل گردیادتعاادل برعارار " درجه ایجااد شاود و مجاددا 41

و وجاه هاای کنااری و  zو  x  ,yجها   3ستاتیکی وجه کف شایروانی در ا

مادل ساه بعادی  4شاکل   نادمقیاد گردید yو xپش  شیروانی در جها  

ا باا را نشان می دهاد تعاداد ماش ها FLAC3Dشیروانی ساخته شده در 

شد که تاثیر محسوسای در نتاایج مشااهده  سعی و خ ا به گونه ایی انتخاب

شار مو  بارای ااول ماو  هاای گونااگون اباق راب اه انتو از ارفی  شدهن

به درستی در محین شیروانی  [52پیشنهادی توسن آعای کولمیر و الیسمر ]

عادد در نظار گرفتاه شاده و  51تعداد مش ها در هار جها  صورت گرف  

پس از تعاادل اساتاتیکی باار دیناامیکی زون تولید گردیاد  3391" مجموعا

به مدل اعمال شاد  بارای برشی ریخچه تنش به صورت تاحاصل از میزلرزان 

از ضارایب ارائاه شاده توسان آعاای برشای تبدیل تاریخچه سرع  به تنش 

اعمال بار به صورت تاریخچه تنش برشای  استفاده گردید  [55جوینر و چن ]

به جای اعمال بار به صورت تاریخچه سرع  موجاب مای شاود  به کف مدل

تاریخچاه سارع  به واععی  مدل گردد جابه جایی ذرات بسیار نزدیک تر که 

 مشاهده می شود  1میزلرزان در شکل حاصل از ارتعاش 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ، قزوین9314فروردین  72دومین کنفرانس ملی زلزله، 
 

4 

 

 FLAC3Dدر نرق افزار ساخته شده : هندسه مدل  4شکل 

به مدل اختصاص داده شد  با  %1میرایی براساس میرایی رایلی و با ضریب 

 میزان   Seismo Signal بررسی ایف پاسخ سرع  با استفاده از برنامه 

تخمین زده شد و به  HZ 1فرکانس غالب مو  حاصل از ارتعاش میزلرزان 

ساخ  ماتریس میرایی رایلی به نرق افزار اعمال  درعنوان پارامتر مورد نیاز 

 گردید 

 
  [ 6]: تاریخچه سرع  حاصل از ارتعاش میزلرزان 1شکل 

 

ی از انارژی زانامی از آنجا که جعبه فلزی عرار داده شده بار روی میزلارزان   

مو  حاصل از ارتعاش را جذب می نماید به وجه های کنااری و وجاه پشا  

مرزهاای جااذب ویساکوز  (Xمحاور )شیروانی در جه  ارتعاش میز لارزان 

 اعمال شده اس  

 

 بعدی 7مدل 

بعادی باه روش عاددی از  2در این پژوهش جه  انجاق آنالیز دیناامیکی    

ی شود همان ور که در بخش گذشاته بیاان استفاده م FLAC2Dنرق افزار 

شد پیش از انجاق آنالیز دینامیکی نیاز اس  آنالیز اساتاتیکی انجااق گرفتاه و 

تنش های برجا تولید گردد و همچنین اولین گاق از انجااق آناالیز اساتاتیکی 

یاک  بعادی 2هندسه سازی اس   برای ساخ  هندسه شایروانی در حالا  

و با زاویاه  12در  62و سپس شیروانی به ابعاد ساخته شده  52در  51شبکه 

  ابعاد شبکه به گونه ایی انتخاب شد کاه ایجاد گردیددرجه در این شبکه  41

د و از ارفی انتشار ماو  بارای ااول ثیر محسوسی در نتایج مشاهده نگردتا

مو  های گوناگون ابق راب ه پیشانهادی توسان آعاای کاولمیر و الیسامر 

بعادی دو  3  همانند مادل یردحین شیروانی صورت گبه درستی در م [52]

مدل رفتاری موهرکلمب و دراکرپراگر به مدل اختصااص داده شاد و تعاادل 

و وجاه   y  و xاستاتیکی برعرار گردید  در این مرحله کف مدل در دو جه  

بعدی ساخته شاده  2مدل  9مقید گردید  شکل  xپشتی شیروانی در جه  

پس از تعادل اساتاتیکی باار دیناامیکی  دهد  را نمایش می FLAC2Dدر 

بعدی به صورت تاریخچه تنش برشای باه  3حاصل از میزلرزان همانند مدل 

مدل اعمال شد  برای تبدیل تاریخچه سرع  به تنش برشی از ضارایب ارائاه 

و  %1[ اساتفاده گردیاد  ضاریب میرایای 55شده توسن آعای جوینر و چن ]

میرایی رایلی باه  فته شده و میرایی به روش ر گردر نظ Hz 1فرکانس غالب 

 xباه وجاه پشا  شایروانی و در جها  همچناین مدل اختصاص داده شد  

بعادی  2شاایان بیاان اسا  کاه در مادل  مرزجاذب ویسکوز اعمال گردید 

و در شیروانی هایی که نساب  عارض  می باشدشراین مسئله کرنش مس ح 

اضار کاه شاراین کارنش مسا ح به ارتفا  آنها کم اس  همانند شایروانی ح

تحلیال  اس  کهفقن برای سرع  بخشیدن به انجاق آنالیز  بلکه نیس حاکم 

باید عابلی  اامینان نتایج حاصل از ایان ناو  آناالیز ,  میگرددبعدی انجاق  2

   شودبررسی 

 

 
 FLAC2Dدر نرق افزار  ساخته شده هندسه مدل : 9شکل 

 

 تفسیر و بررسی نتایج

بعادی زماانبر اسا   3بیان شد باه علا  آنکاه انجااق آناالیز  همان ور که   

بعدی داشته اند  باید توجاه نماود  2همواره مهندسان گرایش به انجاق آنالیز 

بعادی  3بعدی بسیار سریع تر از انجاق آناالیز  2که علیرغم آنکه انجاق آنالیز 

  اشادبه حقیق  نزدیک نمای ب" اس  اما به هر روی نتایج حاصل از آن کامال

به عبارتی نتایج به دس  آمده از این ناو  آناالیز محافظاه کاراناه اسا   باه 

بعدی اسا  عابلیا   2همین دلیل باید در مواردی که تصمیم بر انجاق آنالیز 

آن بررسی گردد  در این بخاش نتاایج حاصال از حاصل از اامینان به نتایج 

ده و تااثیرات مادل بعدی و نتایج آزمایشگاهی مقایسه شا 2بعدی ,  3آنالیز 

مادل هاای رفتااری اختصااص داده  نتایج بررسی خواهد شد   این رفتاری بر

مدل دراکر پراگر در   شده به خاک عبارتند از مدل دراکر پراگر و موهرکلمب

اختصاص داده می شود یکی به گونه ایی کاه سا ح مادل  دوحال  به خاک

شاود و دیگاری باه دراکرپراگر بر وجه های داخلی مدل موهرکلمب ممااس 

بر وجه های خاارجی مادل ماوهر کلماب ممااس وجه های آن گونه ایی که 

و جلاوگیری از تکارار کلماات از واژگاان جه  صرف جویی در نوشتار گردد 

پراگر ) مماس بار وجاوه داخلای مادل موهرکلماب( باه عناوان -مدل دراکر

مادل پراگر )ممااس بار وجاوه خاارجی -پراگر داخلی و از مدل دراکر-دراکر

 پراگر خارجی یاد خواهیم کرد -موهر کلمب ( به عنوان دراکر

بعدی  2بعدی و  3جابه جایی های افقی به دس  آمده از آنالیز  9شکل    

و جا به جایی های به دس   به خاک داخلیپراگر -صاص مدل دراکررا با اخت

ه نشان می دهد همان ور کرا  ]6[آمده از آزمایش آعای هیراوکا و همکاران

سانتیمتر  SH354,سنسور  جابه جایی پای شیروانی توسن دیده می شود

 3اندازه گیری شده اس   از سوی دیگر جا به جایی به دس  آمده از آنالیز 

در همین نق ه از شیروانی برابر داخلی پراگر -بعدی با اختصاص مدل دراکر

یشگاهی نتایج آزماسانتیمتر بوده اس  که همخوانی بسیار خوبی با  51,1

 5و  4به ترتیب  SH3و  SH2  جابه جایی اندازه گیری شده با سنسور دارد

و  52بعدی در این نقاط به ترتیب  3و مقادیر حاصل از آنالیز  سانتیمتر بوده

سانتیمتر می باشند  با توجه به اینکه همواره در مدلسازی های عددی  9

یجاد شراین عدق ع عی  هایی وجود داشته و به عل  آنکه امکان ا
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آنالیز  نتایج آزمایشگاهی به اور کامل وجود ندارد اختالف مشاهده شده در

 بعدی با نتایج آزمایشگاهی عابل عبول می باشد  3

 

 

 

پراگر )مماس بر وجه -: جا به جایی افقی  حاصل از آنالیز با مدل دارکر 9شکل 

 داخلی مدل موهرکلمب(
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پراگر )مماس بر وجه -ل از آنالیز با مدل دراکر: جا به جایی افقی حاص 1شکل 

 خارجی مدل موهر کلمب(

 

 

 : جا به جایی افقی حاصل از آنالیز با مدل موهر کلمب 6شکل 

همان ور که مشخ  اس  جا به جایی های افقی به دس  آمده از آنالیز    

 در   جا به جایی  بعدی بسیار محافظه کارانه بوده اس  ) به عنوان مثال 2

 58.2"  سانتیمتر  به دس  آمده اس  که حدودا SH3,42سنسور   محل

 3مقدار به دس  آمده از آنالیز  2,11از آزمایش و  برابر مقدار به دس  آمده

 9به  دس  آمده از آزمایش نشان می دهد که تا  تایج بعدی می باشد(    ن

وانی خاکی در نقاط مختلف شیرجا به جایی های افقی  ارتعاشثانیه اول 

بعدی جا به جایی  2صفر بوده اس   اما در نمودارهای حاصل از انجاق آنالیز 

های افقی از همان ثانیه آغازین ارتعاش رو به افزایش رفته اس   این موضو  

بعدی به  2بعدی نسب  به آنالیز  3آن اس  که نتایج آنالیز نشان دهنده 

 می باشد نزدیکتر واععی  

بعدی با  3بعدی و  2ایی های افقی حاصل از آنالیز جا به ج 1شکل    

را نشان می دهد  جا به جایی های افقی  خارجیپراگر-اختصاص مدل دراکر

به  SH1و  SH3  ,SH2بعدی در محل سنسورهای  3حاصل از آنالیز 

اندازه  سانتیمتر می باشند  با مقایسه این نتایج با نتایج 2,1و  3,  9ترتیب 

خارجی پراگر -زمایش می توان دریاف  که مدل دراکرگیری شده توسن آ

خاک را مقاوق تر از آنچه هس  مدل می نماید)جا به جایی به دس  آمده از 

برابر جا به جایی  2,42بعدی با اختصاص این مدل رفتاری به خاک  3آنالیز 

افقی به دس  آمده از آزمایش می باشد(  تغییرشکل های افقی حاصل از 

دیده شد بیش از مقادیر متناظر با  9ی همانند آنچه در شکل بعد 2آنالیز 

این نو  آنالیز آزمایش اس   به این مفهوق که نتایج به دس  آمده از 

                                           محافظه کارانه می باشد

جا به جایی های افقی با اختصاص مدل رفتاری موهرکلمب به  6شکل   

با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد  همان ور که مشاهده می  خاک را همراه

بعدی بسیار شبیه نتایج به دس  آمده  3شود مقادیر به دس  آمده از آنالیز 

بوده اس  با این  داخلیپراگر -از همین نو  آنالیز و با اختصاص مدل دراکر

تفاوت که در مدل موهر کلمب جا به جایی های به دس  آمده در محل 

پراگر جا -بر هم من بقند اما در مدل دراکر" تقریبا SH2و  SH3ور سنس

سانتیمتر کمتر از جابه جایی  4حدود  SH2به جایی افقی در محل سنسور 

می توان نتیجه گرف  که می باشد  به عبارتی  SH3افقی در محل سنسور 

پراگر داخلی نتایجی نزدیکتر به نتایج آزمایشگاهی -دراکرمدل رفتاری 

  همچنین جا به جایی های به مدل رفتاری موهرکلمب ارائه می دهد نسب 
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بعدی با در نظر گرفتن مدل موهرکلمب در تماق  2به دس  آمده از آنالیز 

-دراکرسانتیمتر بیشتر از جا به جایی های به دس  آمده از مدل  1نقاط 

به دس  بوده اس   که این خود گواه بر این اس  که نتایج  داخلیپراگر 

  ی باشندمپراگر مناسب تر  -آمده از مدل دراکر

جا به جایی عمودی حاصل از آنالیزهای عددی و جا  52تا  52شکل های    

همان ور را نشان می دهند   های اندازه گیری شده توسن آزمایشبه جایی 

دیده می شود جا به جایی عمودی اندازه گیری شده توسن  52که در شکل 

 3سانتیمتر و جا به جایی عمودی  حاصل از آنالیز  1برابر با  SV4سنسور 

سانتیمتر بوده  59پراگر داخلی برابر با -بعدی با اختصاص مدل رفتاری دراکر

اس   همچنین جا به جایی های اندازه گیری شده توسن سنسورهای 

SV3, SV2  و SV1 سانتیمتر بوده و  -1و  -53,  4به ترتیب در حدود

بعدی با در نظر گرفتن مدل  3حاصل از آنالیز  جا به جایی های عمودی

سانتیمتر  -9و -52,  1پراگر داخلی در همین نقاط به ترتیب برابر  -دراکر

می باشند  عالم  منفی نشان دهنده آن اس  که ذرات خاک در آن نق ه 

با مقایسه نتایج می توان دریاف  که آنالیز حرک  کرده اند   پایینبه سم  

اص مدل رفتاری دراکر پراگر داخلی نتایج خوبی به دس  بعدی با اختص 3

 جا به جایی  عمودی  در  تا  شیروانی را  SV2و  SV1داده اس    سنسور 

 

پراگر )مماس بر وجوه -جا به جایی عمودی  حاصل از آنالیز با مدل دارکر:  52شکل 

 داخلی مدل موهرکلمب(
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پراگر )مماس بر وجوه -آنالیز با مدل دارکر جا به جایی عمودی  حاصل از:  55شکل 

 خارجی مدل موهرکلمب(

 

 

 
 جا به جایی عمودی حاصل از آنالیز با مدل موهرکلمب:  52شکل 

 نجهجا به جایی عمودی در پ  SV4و SV3 نشان می دهند  و سنسور های

پراگر داخلی جا به -بعدی با اختصاص مدل دراکر 3و وسن شیب  آنالیز 

برابر جا به جایی های اندازه گیری شده توسن  2" را  حدوداجایی ها 

) تا  شیروانی ( تخمین زده اس   در صورتی که  SV2 و SV1سنسور 

و وسن  نجه)پ SV4  و SV3نتایج حاصل از این آنالیز در محل سنسور 

نتایج آنالیز  شیب( بسیار نزدیک به نتایج آزمایشگاهی بوده اس  با نگاهی به

می یابیم که تماق جا به جایی های عمودی حاصل منفی می بعدی در  2

باشند به عبارتی تماق نقاط شیروانی به سم  پایین حرک  کرده اند  اما 

و نتایج آزمایشگاهی مشخ  اس  ذرات خاک در  3همان ور که از شکل 

پاشنه و وسن شیب به سم  باال حرک  کرده اند و این نشان دهنده آن 

عدی حرک  ذرات را به درستی مدل نکرده اس   و ب 2اس  که آنالیز 

گفته شد نتایج حاصل از این نو  آنالیز محافظه  "عبالهمچنین همان ور که 

جا به جایی پیش بینی شده در محل سنسور  به عنوان مثالکارانه می باشد  

SV1 , 32- برابر نتایج آزمایشگاهی اس   2,3 سانتیمتر بوده اس  که 

بعدی را  2و بعدی  3حاصل از آنالیز عمودی جایی های  جا به 55شکل    

نشان می دهد  همان ور که  به خاکپراگر خارجی -با اختصاص مدل دراکر

از این شکل مشخ  اس  و همانند آنچه در بررسی جا به جایی های افقی 

پراگر خارجی خاک را مقاوق تر از آنچه هس  مدل -گفته شد مدل دراکر

 3در آنالیز   SV2جا به جایی در محل سنسور  مثال  کرده اس   به عنوان

سانتیمتر به دس  آمده اس  در  -2بعدی با اختصاص این مدل به خاک 

سانتیمتر  -53شده توسن آزمایش  یصورتی که مقدار متناظر اندازه گیر

بعدی محافظه  2آنالیز نتایج دیده شد  52مشابه آنچه در شکل  می باشد 

 می باشد کارانه 

 3بعدی و  2به دس  آمده از آنالیز  عمودی جا به جایی های 52شکل    

بعدی را  با در نظرگرفتن مدل رفتاری موهرکلمب برای خاک نشان می 

 جا به جایی عمودی اندازه گیری شده در آزمایشگاه در محل سنسور دهد 

SV4  سانتیمتر و جا به جایی عمودی به دس  آمده از  1)پنجه( برابر با

ا بسانتیمتر بوده اس  که توافق خوبی  52بعدی در همان محل  3ز آنالی

بعدی با  3نتایج آزمایشگاهی دارد  همچنین در نتایج به دس  آمده از آنالیز 

اختصاص مدل موهرکلمب به خاک و نتایج آزمایشگاهی در محل سنسور 

SV1  نتایج به  ) تا  شیروانی(  توافق بسیار خوبی حاصل شده اس   اما
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بسیار غیر محافظه کارانه و حدود یک سوق نتایج  SV2  آمده در محل دس

آزمایشگاهی به دس  آمده اس   این موضو  عابلی  اامینان به نتایج آنالیز 

آعای  توسن آزمایشبا اختصاص مدل موهرکلمب به خاک مورد را بعدی  3

توان بعدی می  2را کاهش می دهد  با نگاهی به نتایج آنالیز  ]6[هیراوکا 

محافظه کارانه به دس  می دهد و همچنین  دریاف  که این نو  آنالیز نتایج 

را به درستی مدل نمی نماید و این نشان دهنده آن اس   حرک  ذرات خاک

 بعدی نداشته اس   2که مدل رفتاری تاثیری چندانی بر نتایج آنالیز 

تاری دراکرپراگر که مدل  رف از مقایسه نتایج می توان دریاف به اور کلی    

)مماس شونده بر وجوه داخلی مدل موهرکلمب( بهترین مدل رفتاری برای 

تخمین تغییرشکل های دینامیکی به وجود آمده در خاک مورد استفاده در 

آزمایش یاد شده بوده اس  همچنین دیده شد که مدل رفتاری تاثیر چندانی 

نو  آنالیز حرک  ذرات  از سوی دیگر اینبعدی نداشته و  2نتایج آنالیز بر 

به هر روی برای برآورد تغییرشکل خاک را نزدیک به واععی  مدل نمی کند 

 های دینامیکی به وجود آمده در شیروانی های با اهمی  ویژه مانند سد ها ,

 2کوله پل ها , بستر خاکی راه ها و     باید عابلی  اامینان به انجاق آنالیز 

بر روی اختصاص داده شده به خاک مختلف  بعدی و اثر مدل های رفتاری

 بررسی گردد تغییر شکل های دینامیکی به دس  آمده 

    نتیجه گیری

بعدی با یکدیگر و با  3بعدی و  2در این مقاله نتایج آنالیز عددی در حال     

اختصاص داده شده به نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده و اثر مدل رفتاری 

نچه از انجاق این از آنالیز عددی بررسی شده اس   آخاک بر نتایج حاصل 

 به اور خالصه در زیر آمده اس : پژوهش نتیجه شد

بعدی محافظه کارانه بوده و تغییرشکل ها  2به دس  آمده از آنالیز   نتایج 5

برابر نتایج آزمایشگاهی به دس   3تا  2,1حاصل از این نو  آنالیز در حدود 

 آمده اس  

جه  حرک  ذرات خاک یا به عبارتی فرق  برخی نقاطبعدی در  2  آنالیز 2

 تغییرشکل یافته توده خاک را به اور دعیق پیش بینی نمی نماید 

پراگر برای خاک مورد م العه در این مقاله -  با در نظر گرفتن مدل دراکر3

بعدی دعیق تر و نزدیک به نتایج آزمایشگاهی برآورد  3نتایج حاصل از آنالیز 

 ده اس  گردی

 2  مدل رفتاری اختصاص داده شده به خاک تاثیر چندانی بر نتایج آنالیز 4

بعدی نداشته و با تغییر مدل رفتاری همچنان نتایج به دس  آمده از این 

 نو  آنالیز محافظه کارانه بوده اس   
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