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 چكيده
گيرد که  ي صورت مي ژئومكانيكي صحرايياندازه گيريها, در بعضي از موارد در زمان ايجاد يك سازه

 ي ژئوتکنيکي و پارامترهاي مجدد اطالعات زمين شناسيزياب سازه، در اري پايداريبررس عالوه بر
در اين مقاله با فرض داشتن منحني هاي همگرايي .  شودي نيز از آنها استفاده مي طراحيورود

بدست آمده از نتايج ابزاربندي، روشي بكار گرفته شده كه مي توان توسط آن و با بكارگيري روشهاي 
. اقعي منطقه را با تحليل رفتار خروجي بدست آمده، پيش بيني كردعددي، پارامترهاي ژئومكانيكي و
بطوريكه ,  و خطا استفاده مي شودي، از روش سعي تحليل برگشتيدر اين روش با تکيه برتکنيک ها

و درنظرگرفتن ...)  و ينظير هندسه مدل، شرايط مرز( مدل ي قطعي خصوصيات و پارامترهايبا معرف
 توسط يك برنامه ي مختلفي، مدلها)ي و زاوية اصطکاک داخليچسبندگنظير ( مجهول يپارامترها

 مدل ساخته شده ي همگرايي هايروند ساخت مدل تا مشابه ساختن منحن. عددي ساخته مي شود
 ي هر دو منحني ادامه مي يابد تا شرايط براي بدست آمده از نتايج ابزاربندي همگرايي هايبا منحن

 و تاييد مدل نهايي ساخته شده، ي همگرايي هاييسه بين منحندر نهايت با مقا. يکسان شود
در ادامه اين مقاله ضمن تشريح روش مذكور به نحوه .  منطقه تعيين مي شودي ژئومکانيکيپارامترها

 واقعي تونل انتقال آب لواسان تهران پرداخته يبكارگيري اين روش در تعيين پارامترهاي ژئومکانيک
    كه يك برنامه عددي به روش تفاوت محددود FLAC 4.0ز نرم افزار در اين قسمت ا. شده است

 . مي باشد، استفاده شده است
 

تحليـل  , پارامترهـاي ژئومكـانيكي   , روشـهاي عـددي   , مكانيك سـنگ  : واژه هاي كليدي  

 تونل,برگشتي
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 مقدمه) الف

 نشان ي زيرزميني ها و تحليل انواع سازهي در طراحي مختلف عددي روشهاينتايج بدست آمده از بکارگير
بعبارت ديگر اعتبار .  باشدي، بسيار دشوار مي با دقت کافي چنين سازه هايي رفتار مکانيکيداده که پيش بين

.  داردي سنگ باشند، بستگي و اينکه تا چه حد بيانگر رفتار واقعي ها به دقت اطالعات ورودياين پيش بين
 منطقه و ي، دانستن وضعيت دقيق زمين شناسيير زمين و زيبنابراين بمنظور ايجاد هرگونه سازة سطح

     رسد و مسلماً با داشتن اين اطالعات است که ي بنظر مي بديهي توده سنگ امري ژئومکانيکيپارامترها
 يبدين منظور جهت بدست آوردن پارامترها. تحليل و اجرا نمود, ي طراحي را به درستي توان سازه ايم

الزمة .  استفاده نمودي عددي توان از روشهاي توده سنگ و يا خاک، ميواقع ي و ژئوتکنيکيژئومکانيک
 تنش و کرنش نسبت به ي ها در منطقه و داشتن نمودارهاي از وضعيت جابجايي اين روشها آگاهيبکارگير
. ورد، بدست آي رفتارنگاري مناسب و با آناليز داده هاي توان اين اطالعات را با ابزاربندي باشد که ميزمان م

، روشي ارائه شده كه توسط آن FLAC 4.0 و با استفاده از نرم افزار يدر ادامه اين مقاله توسط يك روش عدد
 . واقعي تونل انتقال آب لواسان تهران تعيين شده استيپارامترهاي ژئومکانيک

 

 ٢ و عادي١روشهاي تحليل برگشتي) ب

 يک سيستم را با تحليل رفتار ي کنترليمترها که قادر است پاراي عبارت است از تکنيکيتحليل برگشت
 و ي خارجيبارها( سنگ، شرايط نيرو ي مسائل مهندسي برايدر تحليل برگشت.  نمايدي آن پيش بينيخروج
 و زاويه اصطکاک يمدول االستيسيته، نسبت پواسان، چسبندگ (يو نيز خواص مکانيک)  سنگيفشارها
 پروژه و پس از آن ي مراحل اجراي شده در طيشار اندازه گيربا توجه به تغيير مکان، کرنش و ف) يداخل

 است که در آن شرايط نيرو و خواص يدر حقيقت اين روش عکس روش تحليل عاد.  شونديتعيين م
به همين جهت است که نام اين .  باشندي تعيين تغيير مکان، تنش و کرنش مي براي، اطالعات وروديمکانيک

 .]١[ه اند گذاشتيروش را تحليل برگشت
 صحرايي بعنوان ي اندازه گيريهاي مقادير تغييير مکان، کرنش و فشار از روياز طرف ديگر در تحليل برگشت

 ي را توسط تحليل برگشتي خارجي مدل و نيروهاي مکانيکي توان ثابتهاي مدل، مي براياطالعات ورود
 فرض يه شده کامالً به مدل مکانيک محاسبي خارجي و نيروهاي مکانيکيبدين ترتيب ثابتها. محاسبه نمود

 بصورت االستيک، مدول االستيسيته و نسبت پواسون يبعنوان مثال با فرض مدل.  خواهد داشتيشده بستگ

                                           
١- Back analysis           ٢- Ordindry analysis 
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 و زاويه ي، چسبندگي قبلي آيد، در حاليکه با فرض مدل االستوپالستيک عالوه بر پارامترهايبدست م
 ي يکسان، نتايج متفاوتيعليرغم استفاده از اطالعات ورودبدين ترتيب .  شوندي نيز تعيين مياصطکاک داخل

 .]٣[ مختلف بدست خواهد آمد ي مدل هايبرا
 يمطابق اين شکل در تحليل عاد. نشان شده است) ١( در شکل ي و تحليل برگشتياختالف بين تحليل عاد

 ي که رفتار واقعي در موارديحت.  بدست خواهد آمدي معين نتيجه يکتاييحداقل در مورد اطالعات ورود
از طرف ديگر .  استي شده مدل يکسان نباشد، بازهم يکتا بودن نتيجه مذکور قطعيسنگ با رفتار پيش بين

 پس از تعيين اطالعات ي نتيجه بدست آمده يکتا نخواهد بود، چراکه عمل مدل سازيدر تحليل برگشت
 ي در تحليل عادي دشوارتر از مدلساز بسياري در تحليل برگشتيلذا عمل مدل ساز.  گيردي صورت ميورود
  .است

 ي و نيروهاي مکانيکي يا مقادير ثابتهاي صرفاً تعيين مدل مکانيکيشايان ذکر است که هدف از تحليل برگشت
   آن ي اجراي و ساخت پروژه مورد نظر در طي طراحي روشهاي آن ارزيابي نيست، بلکه هدف نهاييخارج

 و نيز ي به مرحله طراحي مجدد اطالعات ورودي بررسي براي تحليل برگشت نتايجيدر اين ارزياب.  باشديم
 . گيردي، مورد استفاده قرار مي و ايمني اقتصادي و ساخت از جنبه هاي اوليه طراحي کفايت روشهايبررس
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 پارامترهاي ژئومکانيکي
 نظير

E, C,νφ ,, … 

 تغيير مکان
 تنش
 کرنش

تحليل 
 ا

مدلساز

 نتايج اطالعات ورودي

فرض  نتيجه يکتا

 تغيير مکان
 تنش
 کرنش

تحليل مدلسازي
گشت  ب

 پارامترهاي ژئومکانيکي
 نظير

E, C,νφ,, … 

 نتايج اطالعات ورودي

 فرض

 نتيجه غيريکتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]١[ ي و تحليل برگشتي مقايسه  بين تحليل عاد-١شکل 

 



 

 ٥

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

 ي مختلف تحليل برگشتيروشها) ج

 در زمينه ژئومکانيک يافته اند که اين امر از مسائل ي گسترش چشمگيري تحليل برگشتيامروزه روشها
 را ميتوان ي تحليل برگشتي روشهايبطور کل.  کندي بسيار پيچيده تغيير مياالستيک ساده تا مسائل غيرخط

 دقيقاً عکس تحليل ي رياضيعکوس فرمولبنددر روش م.  نموديبه دو دسته معکوس و مستقيم تقسيم بند
 ي شده بيشتر از تعداد پارامترهايدر اين حالت بايد توجه نمود که تعداد مقادير اندازه گير.  استيعاد

با .  مجهوالت استفاده نمودي انجام محاسبات برگشتي براي بهينه سازيمجهول باشد تا بتوان از تکنيک ها
 ي حل بسته نظير تئوري توان روشهاي ساده، مي با شکل هندسيفرض زمين بصورت يک مدل مکانيک

 و زمين ي با شرايط ژئومکانيکي زمينهاياز طرف ديگر برا.  پالستيسيته را بکار گرفتياالستيسيته و تئور
 .]٤[ رسدي المان محدود مناسب تر بنظر مي بسيار پيچيده، استفاده از روشهايشناس

 ي است، بطوريکه زمان محاسبات بشدت کاهش مي به عمليات تکرارمزيت مهم روش معکوس عدم نياز آن
 مقادير بسيار پراکندة ي توان براي آيد آن است که نمي که معموالً در روش معکوس پيش مياما مشکل. يابد

 بدست آورد که از نظر ي افتد، روش حلي ژئوتکنيک اتفاق مي شده که معموالً در مسائل مهندسياندازه گير
 . همراه استي نيز با مشکالتي مسائل غيرخطياعمال اين روش برا. دار باشد پاييعدد

 ي استوار است که در آن مقادير آزمايشي تکراري روش بهينه سازياز طرف ديگر روش مستقيم برمبنا
.  شوندي شده به حداقل ممکن کاهش يابد، تصحيح ميمجهوالت بصورتيکه اختالف بين مقادير اندازه گير

 و االستوپالستيک استفاده نمود، اما روش مزبور ي مسائل غيرخطي توان برايکه از اين روش معليرغم آن
 .]٤[ نياز داردي به وقت زياديجهت انجام محاسبات تکرار

 

  منطقهي ژئومکانيکيمعرفي روشي جهت تعيين پارامترها) د

ساختن مدل هاي ساخته شده  ي واقعي منطقه و در نهايت واقعي ژئومکانيکي بدست آوردن پارامترهايبرا
 و ي، مي توان از روش سعي تحليل برگشتيتوسط روش هاي عددي با شرايط منطقه، با تکيه برتکنيک ها

نظير هندسه مدل، شرايط ( مدل ي قطعي خصوصيات و پارامترهايدر اين روش با معرف. خطا استفاده نمود
 FLAC در يك نرم افزار عددي نظير يمختلف ي مجهول، مدل هايو درنظرگرفتن پارامترها... )  و يمرز

 ي که در عمليات آزمايشگاهي ژئومکانيکيبدين منظور، در ابتدا با درنظر گرفتن پارامترها. ساخته مي شود
 ي مي شود بتدريج با کم يا زياد کردن پارامترهايبدست آمده است تحليل ها شروع شده و سپس سع

 يپارامترها.  منطقه نزديک تر شدي مشخص، به شرايط واقع متغير مورد نظر به يک نسبتيژئومکانيک
 و مدول االستيسيته سنگ ي، زاويه اصطکاک داخلي متغير مي تواند پارامترهايي نطير چسبندگيژئومکانيک

 .]٥[باشد
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و )  نسبت به زماني همگرايي هاينظير منحن( تعيين مدل مناسب در اين روش، نتايج ابزار دقيق يمبنا
روند انجام اين قسمت از محاسبات، بمنظور تعيين بهترين مدل و در نتيجه .  منطقه استيشرايط واقع

در اين روش، روند . نشان داده شده است) ٢( منطقه، در شکل ي واقعي ژئومکانيکيبدست آوردن پارامترها
 ي هاي نسبت به زمان مدل، با منحني همگرايي هاياستمرار سيکل محاسبات مذکورتا مشابه ساختن منحن

 ي هر دو منحني، ادامه مي يابد تا اينکه شرايط براي نسبت به زمان بدست آمده از نتايج ابزاربنديهمگراي
با رسيدن به شرط مذكور و مشابهت منحني هاي همگرايي مدل با واقعيت مي توان به . يکسان شود

 ي ژئومکانيکيآنها بعنوان پارامترها بكار گرفته شده در مدل نهايي اطمينان نمود و از ي ژئومکانيکيپارامترها
 .واقعي منطقه استفاده نمود

 

 تونل انتقال آب لواسان تهران ) ه

 به همين نام قرار گرفته ي تهران و در زير ارتفاعاتي شمال شرقي کيلومتر٣٠تونل انتقال آب لواسان تهران در
 از آب سد الر تهران يط آن بخش باشد که توسي سوهانک م- لوارکي از طرح آبرسانياين تونل قسمت. است

 يمسير اين تونل تماماً از ميان اليه ها.  شوديبه طور مستقيم به تصفيه خانة تهرانپارس منتقل م
 مسير تونل به دو واحد، سخت با يکنگلومرا.  نمايديعبور م)  پليوسنA يسر( سازند هزار دره يکنگلومراي

 .]١[ شودي تقسيم مي رسيمتوسط با ماتريکس سيمانماتريکس سيلت و ماسه دار زبر و نيمه سخت تا 
 ي شود که مقطع آن به شکل نعل اسبيانجام م ) Road header (ي بازويي تونل توسط دستگاه حفاريحفار

 متر و ٢/١٥ متر مربع و محيط ٦/١٧ متر و مقطع ٣٠/٢ متر و شعاع قوس ٢٥/٣ و٥٥/٤با ارتفاع و عرض کف 
 متر که در مسير حفر ٧٠ متر و بطور متوسط ٢٢٠ يترين ضخامت روباربيش.  باشدي درصد  م٠٨/٠شيب 

 شده توسط لودر و کاميون و ي و حمل مصالح حفاريسيستم بارگير.  رسديتونل ارتفاع روباره به صفر نيز م
 سانتيمتر و ١٠ به ضخامت ي اوليه تونل شامل بتن پاشينگهدار.  شودي انجام ميواگن و لوکوموتيو برق

 دائم تونل الينينگ بتني به ي و نگهداري استفاده از قاب فوالديو در مناطق ريزش) مش (يدشبکه فوال
 . باشدي سانتيمتر م٣٠-٤٠ضخامت 
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  بلهبله

  انطباق داردانطباق دارد

انطباق انطباق 

 شروع

  مدليتعريف خصوصيات قطع

 ي ژئومکانيکيانتخاب پارامترها
 ثابت و متغير 

حل مدل

 به صورت گراف جهت يتبديل اطالعات خروج

 مقايسه با نتايج ابزار دقيق

مقايسه بين نتايج  بدست آمده

آيا همه پارامترها 
 کننترل شده اند؟

 يپذيرش مدل نهاي

 پايان

  خيرخير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ]١[ واقعي منطقه ي ژئومکانيکي  روند انجام محاسبات بمنظور تعيين پارامترها-٢شکل 
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  مدلسازي تونل انتقال آب لواسان) و

در اين قسمت با توجه به روش شرح داده شده در قسمت قبل درخصوص  تعيين پارامترهاي ژئومكانيكي 
.  ساخته شده استFLAC 4.0 مطابق با شرايط تونل لواسان توسط ي مختلفيواقعي منطقه لواسان، مدلها

FLACرفتار خاک، سنگ  مدل کردني باشد که توانايي يک نرم افزار تحلْل عددي به روش تفاوت محدود م 
مصالح .  پيدا کنند را داراستي به حد تسليم برسند، جريان خميري که ممکن است وقتيو يا ديگر مصالح

 شوند و نهايتاً کاربر با استفاده از ي دهند نمايش داده مي که يک شبکه را تشکيل ميبوسيلة المانها يا نواح
 و تعريف ينحوه شبکه بند) ٣(در شکل .  کندياد م را که بايد مدل شود، ايجياين شبکه سازه مورد نظر

در اين نوع .  از تونل لواسان كه در آن مقطع ابزاربندي  صورت گرفته نشان داده شده استيهندسه مقطع
 شده که با مهارت، با در نظر گرفتن فاصلة دقيق زون اغتشاش و شرايط موجود در منطقه ي سعيشبکه بند

 و حل مسئله، ي تسريع عمليات مدلسازياقعيت نزديک شده که در اين ارتباط برا، به و)يشرايط اوليه و مرز(
 ي به کاربر اجازه مياين نوع مدلساز.  هندسه مقطع تونل استفاده شده استي براياز خاصيت تقارن محور

 کاهش محاسبات و حل ي از هندسه مدل وجود دارد، براي مقطعي که خاصيت تقارن برايدهد که در موارد
 .]٢[يع تر مدل، تنها يک طرف هندسه سازه مدل شودسر
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ]١[ مقطعي از تونل لواسان ي مسئله بمنظور مدلسازي کلي  نحوة شبکه بند-٣شکل 
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 اوليه تعيين شده و بكارگيري ي که در عمليات آزمايشگاهي ژئومکانيکيدر ادامه با در دست داشتن پارامترها
 ساخته شده و در هر مرحله تحليل انجام شده و FLACدلهاي مختلفي توسط  کلمب، م-معيار شكست موهر

، زاويه اصطکاک ي چسبندگي ساخته شده سه پارامتر ژئومکانيکيدر تمام مدلها. نتايج بررسي شده است
 ثابت درنظر ي ژئومکانيکي متغير و ديگر پارامترهاي و مدول االستيسيته سنگ به عنوان پارامترهايداخل

 متغير منطقه به يک ي ژئومکانيکي شده با کم يا زياد کردن پارامترهايدر هر مرحله سع. ده اندگرفته ش
 يدر اين روش مبنا, همانطور كه قبال گفته شد.  منطقه نزديک تر شدينسبت مشخص، به شرايط واقع

 منطقه بوده يعرسيدن به شرايط واقعي و در نتيجه مدل مناسب، مقايسه بين نتايج ابزار دقيق و شرايط واق
در حقيقت اين روش يك روش سعي و خطا مي باشد كه در هر مرحله با داشتن يكسري اطالعات ثابت . است

سعي شده به منحني هاي , با تغيير پارامترهاي متغير ژئومكانيكي به يك نسبت مشخص, ژئومكانيكي
نزديك شد , ن بدست آمده استكه قبال توسط يك متر همگراسنجي در تونل لواسا,  نسبت به زمانيهمگراي

 . آخرين اطالعات ژئومكانيكي متغير بكار رفته در مسئله را واقعي در نظر گرفت, و با رسيدن به اين هدف
 نسبت به زمان بدست ي همگرايي هاي نسبت به زمان مدل با منحني همگرايي هايبمنظور مقايسة منحن
.  نوشته شده استي، برنامه اFLACموجود در محيط  FISH ، با استفاده از دستوراتيآمده از نتايج ابزاربند

 بين سقف و ديواره تونل را در مقطع مورد نظر با توجه به نقاط نصب ي هاياين برنامه قادر است همگراي
بنابراين در طول حل . محاسبه نمايد)   شدهي طي هاstep( حل مسئله يدستگاه ابزاردقيق، در طول بازة زمان

اين منحني نسبت به زمان رسم مي شود بطوريكه در پايان حل هر , به تعداد مراحل طي شدهمسئله با توجه 
 نسب به زمان خاص آن يمنحني همگراي, ضمن مشخص شدن شرايط تنش و تغيير شكلها اطراف تونل, مدل

 .  مرحله نيز توسط خود نرم افزار ترسيم مي شود
 FLAC با ي به زمان تونل لواسان که از نتايج مدلساز نسبي همگرايي هاي از منحنينمونه ا) ٤(در شکل 

 باشد که پس از ي بهترين نتايج بدست آمده از نرم افزار مياين دو منحن. حاصل شده، نشان داده شده است
 نشان دهنده فاصلة LRدر اين شکل . توضيح داده شد، بدست آمده اند) ٢( که در شکل ي طوالنيانجام روند

 واقع ي نشان دهنده فاصلة بين نقاط اندازه گيرCR واقع در ديوارة چپ و راست تونل و يربين نقاط اندازه گي
 ي در آنجا نصب شده و اندازه گيري در سقف تونل است که دستگاه ابزاربنديدر ديوار راست تونل با نقطه ا

، مشخص )٥(ر شکل  مربوطه نيز دي همگرايي هاياين نقاط بهمراه منحن. ها بين اين نقاط انجام گرفته است
 . شده اند
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 ]١[ FLAC نسبت به زمان بدست آمده از نرم افزار ي همگرايي هاي  منحن-٤شکل 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 ي همگرايي هاي  نقاط نصب ابزار دقيق در تونل لواسان بهمراه منحن-٥شکل 

 ]١ [FLACنسبت به زمان بدست آمده از نرم افزار 
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 ي پارامترهايبا تاييد صحت مدل نهاي, ي طوالني براي رسيدن به شرايط واقعيدر نهايت پس از روند
اطالعات اين جدول از مثبت ارزيابي شدن ). ١جدول ( تونل لواسان مشخص شده است ي واقعيژئومکانيک

 ي انجام شده در تونل لواسان با منحني بدست آمده از ابزار بندي واقعي همگرايي هايمقايسة بين منحن
استخراج شده , نشان داده شده اند) ٧(و ) ٦ (ي كه در شکلهاFLAC 4.0 بدست آمده توسط ي نهاييايهمگر
 . ساخته شده استFLAC 4.0  که در ي نهايي است بر صحت مدلسازياين مقايسه دليل. است

 

 ]١[ FLAC 4.0 توسط نرم افزار ي بدست آمده از مدلسازي  پارامترها-١جدول 

 مقدار ي ژئومکانيکيپارامترها

 ٢٧/٠ υنسبت پواسان 
  ثابتيپارامترها ١/٢  ρ t/m3) خشک(دانسيته 

 ٣/٢  ρ t/m3) مرطوب(دانسيته 
 ٢ E Gpaمدول االستيسيته 

 ١٧/٠ C Mpa  يچسبندگ
  متغيريپارامترها

  بدست آمده
 ٣٣درجه  φيک داخلزاوية اصطکا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]١[ )فاصلة بين سقف تا ديوار راست تونل (  مدل با واقعيت ي همگرايي هاي  مقايسة بين منحن-٦شکل 
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 ]١[ )فاصلة بين ديوار راست با چپ تونل (  مدل با واقعيت ي همگرايي هاي  مقايسة بين منحن-٧شکل 

 
  ييرنتيجه گ) ز

 ابزار دقيق در مهندسي ژئوتكنيك يكي از روش هايي است كه مي توان توسط نتايج بدست آمده از يبکارگير
بدين منظور .  منطقه را تعيين نمودي واقعي ژئومکانيکيآن و با استفاده از روشهاي تحليل برگشتي، پارامترها
 و خطا استفاده ي، مي توان از روش سعي تحليل برگشتيبا بكارگيري روش هاي عددي، با تکيه برتکنيک ها

 منطقه يو شرايط واقع)  نسبت به زماني همگرايي هاينظير منحن( اين روش، نتايج ابزار دقيق يمبنا. نمود
 ي هاي نسبت به زمان مدل، با منحني همگرايي هايسيکل محاسبات اين روش تا مشابه ساختن منحن. است

 ي هر دو منحني، ادامه مي يابد تا اينکه شرايط براينتايج ابزاربند نسبت به زمان بدست آمده از يهمگراي
با رسيدن به شرط مذكور و مشابهت منحني هاي همگرايي مدل با واقعيت مي توان به . يکسان شود

 ي ژئومکانيکي بكار گرفته شده در مدل نهايي اطمينان نمود و از آنها بعنوان پارامترهاي ژئومکانيکيپارامترها
استفاده از اين روش در مواردي كه آزمايشات ژئومكانيكي كاملي انجام نشده و . منطقه استفاده نمودواقعي 

 .توصيه مي شود, احتياج به اطالعات ژئومكانيكي دقيق بمنظور تحليل پايداري سازه مورد نظر مي باشد
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