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چكيده
يک مدل رفتاري حالت بحراني براي پيش بيني رفتار ماسهها بويژه ماسههاي غيرمتراکم و با پتانسيل
روانگرايي در گذشته ارائه شده بود .اين مدل که قبال با جزئيات کامل منتشر شده است قادر است رفتار ماسه در
شرايط مختلف زهکشي شده و زهکشي نشده را در نظر گيرد .با وجود تواناييهاي گسترده مدل اوليه در پيش بيني
رفتار ماسهها ،توسعه بيشتر اين مدل براي پيشبيني رفتارِ در محل ماسهها که اغلب ناهمساني زيادي از خود نشان
ميدهد بسيار مهم بنظر ميرسد .با افزودن اين قابليت به قابليتهاي قبلي ،از اين مدل ميتوان براي تحليلهاي
عددي انواع سازههاي خاکي با رفتار ناهمسان استفاده نمود.
در اين مقاله نشان داده شده است که با افزودن يک پارامتر با عنوان پارامتر ناهمساني به فرموالسيون مدل
اوليه ،مدل قادر به پيش بيني رفتار ناهمسان ناشي از ساختار خاک (ناهمساني ذاتي) ميشود .اين پارامتر وابسته
به ساختار خاک و شرايط بارگذاري است .توانايي مدل اصالح شده در نشان دادن ناهمساني ذاتي با مقايسه نتايج
حاصل از آزمايشگاه و پيش بيني بدست آمده از مدل مورد ارزيابي قرار گرفته است.

كلمات كليدي
مدل رفتاري ،ناهمساني ،تحليل عددي ،رفتار ماسه

Modification of a Critical-state Constitutive Model for
the Prediction of Inherent Anisotropy in Sands
R. Rasouli; S. M. R. Imam and V. Masoumifard
ABSTRACT
A critical state constitutive model for sands was previously developed with emphasis on capturing the
main aspects of the behavior of loose liquefiable sands. The model, which was presented in detail in
previous publications, was formulated and verified for various drained and undrained loadings of sands
under monotonic conditions. However, in order to enable the model to predict the behavior of in-situ soils,
which often exhibit strong inherent anisotropy, it was found important to extend the model formulation
such that it will also be able to predict the behavior of sands with strong anisotropy.
In this paper, it is shown that by adding a new anisotropy parameter to the model, it is possible to
simulate the behavior of strongly anisotropic sands. The anisotropy parameter depends on sand fabric and
loading condition. Ability of the modified model to account for soil inherent anisotropy is verified by
comparing observed and predicted responses of inherently anisotropic sand subjected to various loadings.
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شرايط آزمايشهاي سه محوري فشاري و سه محوري کششي

 -1مقدمه

به خوبي پيش بيني مي نمايد .با اين حال براي استفاده از اين

مدلهاي رفتاري اغلب پايه و اساس بسياري از تحليلهاي
عددي هستند .اين مدلهاي رفتاري به محققان اين امکان را مي-

مدل براي پيش بيني رفتار ماسه در شرايط ديگر اعمال تنش،
نوعي اصالح در فرموالسيون آن مورد نياز است.

دهند که بدون صرف وقت و هزينه زياد که انجام آزمايشهاي

در اين مقاله با ارائه يک راهکار به نسبت ساده قابليت پيش

مختلف در آزمايشگاه نياز دارند ،رفتار مصالح را در شرايط

بيني رفتار حاصل از ناهمساني ذاتي ماسه به مدل اوليه اضافه

مختلف مورد بررسي قرار دهند.

شده است .براي اين منظور از يک متغير اسکالر با عنوان پارامتر

مدل کردن رفتار ناهمسان خاکها و بخصوص ماسهها ،يکي

ناهمساني ،A ،که به عنوان شاخصي براي نشان دادن وضعيت

از موضوعات مهم و مورد بحث در اين زمينه است .رفتار

ناهمساني مصالح بکار ميرود و توسط لي و دافالياس ()2002

ناهمسان ماسه ها توسط محققان مختلفي در آزمايشگاه مورد

ارائه شد استفاده شده است .در تعريف اين پارامتر از تانسوري

بررسي قرار گرفته است ،از جمله ميورا و توکي ( )1181و

تحت عنوان تانسور فابريک (اودا  )1111که بر اساس ويژگيهاي

يوشيمين ( .)1111همانگونه که نتايج اين محققان نشان ميدهند

ميکرومکانيک مصالح تعريف ميشود استفاده شده است.

و همچنين بين و جفريز ( )1111خاطر نشان ميکنند ،ناهمساني

مدل حالت بحراني که پيشتر به آن اشاره شد با دخالت دادن

اثرات بسيار مهمي بر رفتار ماسه ها دارد .محققين متعددي نيز

پارامتر ناهمساني  Aدر فرموالسيون آن اصالح شد و بدين

مدل کردن رفتار ناهمسان ماسه را مورد مطالعه قرار دادهاند ،از

ترتيب مدل اصالح شده ميتواند رفتار ناهمسان ماسه در شرايط

جمله چانگ و استور ( ، )2001يانگ و ديگران ( ،)2008صدرنژاد

بين فشاري و کششي را نيز پيش بيني نمايد.
در اين مقاله از نتايج آزمايشگاهي ارائه شده توسط يوشيمين

( )2002و لشکري (.)2001
يوشيمين ( )1111بوسيله دستگاه سيلندر توخالي (شکل )1

( )1111براي بررسي ناهمساني استفاده شده است .همچنين

آزمايشهاي زيادي را براي بررسي اثر ناهمساني بر رفتار ماسه

شرح مختصري از مدل رفتاري اوليه نيز در ضميمه آمده است

ترتيب داد .در اين آزمايشها زاويه اعمال تنش اصلي بزرگتر

ولي براي اطالعات بيشتر در اين زمينه ميتوان به مقاالت امام

نسبت به زاويه رسوب گذاري ماسه ( )αو همچنين نسبت بين

( )1111و امام و ديگران ( )2002مراجعه نمود .ضمنا توضيح

تنشهاي اصلي تحت کنترل بود .نتايج اين آزمايشها نشان داد

مفصلي از تانسور فابريک و پارامتر  Aبه ترتيب توسط اودا

که رفتار ماسه و مسير تنش طي شده تا رسيدن به حالت بحراني

( )1111و لي و دافالياس ( )2002ارائه شده است.

به شکل مشخصي تحت تاثير زاويه اعمال تنش اصلي بزرگتر
نسبت به زاويه رسوب گذاري خاک است .به عبارت ديگر نتايج
اين آزمايشها نيز اهميت ناهمساني بر رفتار ماسه را نشان داد.

 -2رفتار ناهمسان ماسهها
 -1-2كليات
امام و ديگران ( )2002خاطر نشان مي نمايند که در ماسههاي
غيرمتراکم ،نسبت تنش تفاضلي ( )q =σ1-σ3به تنش نرمال
ميانگين (' )pدر نقطه قله (حداکثر) مسير تنش زهکشي نشده ()Mp
بسيار نزديک به نقطه حداکثر نسبت تنش در سطح تسليم است و
از اين نکته ميتوان در فرموالسيون سطح تسليم ماسهها استفاده
نمود .بنابراين در مدل حالت بحراني که پيشتر بدان اشاره شد از
اين موضوع در بدست آوردن پارامترهاي مدل استفاده شده

شکل ( :)1نحوه اعمال نيرو تحت زاويه در دستگاه  HCيوشيمين

است .شکل ( )2موقعيت نقطه حداکثر را در آزمايشهاي زهکشي

()1991

نشده سه محوري فشاري و کششي نشان ميدهد .ديده ميشود

در سال  2002امام و همکاران يک مدل رفتاري حالت بحراني
براي پيش بيني رفتار ماسهها ارائه نمودند که رفتار ماسه را در
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که ناهمساني اثرات مشخصي بر نسبت  Mpدارد و بنابراين براي
اصالح در مدل اصلي ،اثرات ناهمساني بر اين نسبت تنش مورد
توجه قرار گرفته است.
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شکل ( :) 2نسبت هاي تنش در نقطه حداکثر در آزمايش سه محوري
زهکشي نشده فشاري و کششي (امام و همکاران )2002

 -2-2اثرات ناهمساني بر Mp

شکل ( :)3تغييرات سينوس زاويه اصطکاک داخلي در نقطه حداکثر

در آزمايشهاي گستردهاي که يوشيمين ( )1111با استفاده

با نسبت تخلخل در ترکيبات  bو  αمختلف (امام و همکاران )2002

از دستگاه سيلندر توخالي انجام داد ،اثرات تنش اصلي مياني (که

بررسي اين نتايج نشان ميدهد که  sin  pبا افزايش α

ميتواند بوسيله پارامتر ) b = (σ2-σ3)/( σ1-σ3تعريف شود)

کاهش يافته و با افزايش  bنيز عموما به شکل خفيفي کم ميشود.

و زاويه اعمال بار ( αشکل  )1بر روي رفتار زهکشي نشده ماسه

امام و همکاران ( )2002خاطر نشان ميکنند که اين مشاهدات با

تويورا تحقيق شد.

تحقيقات قبلي که توسط محققان مختلفي انجام شده است،

در اين آزمايشها تمامي نمونهها قبل از اعمال برش به

هماهنگ است (بطور مثال شيبايا و هايت  .)1182عالوه بر اين،

صورت همسان تا تنش متوسط همه جانبه  100کيلوپاسکال

شکل ( )3هم چنين نشان ميدهد که مقادير  sin  pبدست آمده

تحکيم داده شده بودند .در انتخاب مقادير  αو  bدر آزمايشهاي

از آزمايش هاي سيلندر توخالي که متناظر با ترکيبات  αو b

انجام شده ،براي جلوگيري از بروز ناهمگنيهاي ناخواسته،

مربوط به آزمايش هاي سه محوري فشاري و کششي است،

ترکيبات مشخصي از اين دو پارامتر انتخاب شد .در شکل ()2

حدهاي باال و پايين کل نتايج بدست آمده را تشکيل ميدهند.

نمايشي کلي از حداکثر و حداقل اثرات تغيير  αو  bبر مقدار Mp

همچنين ميتوان ديد که خطوطي که مقادير  sin  pحاصل از

در اين دسته آزمايشها نشان داده شده است .اين مقادير مربوط

ترکيبات يکسان  αو  bرا به هم متصل مينمايند شيبي تقريبا

به حدهاي باال و پايين  αو  bيعني بارگذاريهاي سه محوري

برابر داشته و موازي يکديگرند.
با در نظر داشتن نکات گفته شده در باال درباره اثرات  αو b

فشاري و کششي است.
مقدار  Mpرا ميتوان با استفاده از رابطه ( )1به زاويه

بر  sin  pو به تبع آن بر  Mpدر ادامه تانسور فابريک و پارامتر

اصطکاک بسيج شده در نقطه حداکثر (  )  pارتباط داد .با

ناهمساني به اختصار معرفي ميشوند.

استفاده از اين رابطه ميتوان به نحوه اثر پارامتر  bو  sin  pبر
مقدار  Mpپي برد.

 -3تانسور فابريک

()1

6(1  b  b 2 )1 / 2 sin  p
3  (2b  1) sin  p

توزيع تصادفي ذرات غيردايرهاي مصالح مختلف مانند آنچه
در ماسهها ديده ميشود به آن توده از ذرات خواص خاصي

Mp 

آزمايشهاي گفته شده همچنين نشان دادند که مقدار sin  p

به تراکم خاک يا نسبت تخلخل آن نيز بستگي دارد .اين تغييرات

ميدهد که تحت عنوان فابريک مصالح از آن ياد ميشود (اودا
 ، 1122برور  .)1111امتداد قرارگيري يک ذره ماسه را ميتوان
بوسيله يک جفت بردار واحد  nو  –nدر طول محور اصلي آن
ذره تعريف نمود .بر اين اساس اودا ( .)1111تانسور مرتبه دو
زير را به عنوان تانسور فابريک تعريف نمود:

با استفاده از نتايج آزمايشهاي مذکور توسط امام و همکاران
( )2002ارائه شده است و در شکل ( )3به نمايش در آمده است.
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که در آن  = Nتعداد ذرات ماسههه در يک حجم مشههخ

است نياز به مالحظات خاصي دارد .آنها روش نسبتا سادهاي

Fij 

؛

براي درنظر گرفتن جهت و زاويه نسبي تانسورهاي تنش و
و

فابريک ارائه نمودند .براي اين منظور آنها متغير اسکالر  Aرا

 nikو  = n kjمولفههاي kامين بردار هسههتند .مقادير مولفههاي

معرفي نمودند که خود تابعي از تانسورهاي تنش و فابريک است.

اين تانسهور نسهبت ذراتي که در جهت خاصهي قرار گرفتهاند را

شرح مفصلي از فرموالسيوني که منجر به بدست آوردن اين

مينماي د .تانسور فابريک متقارن است و بنابراين آنرا

متغير ميشود توسط لي و دافالياس ( )2002ارائه شده است.

ميتوان با سههه مولفه اصههلي ،F2 ،F1 ،و  F3و سههه مولفه جهات

پارامتر وضعيت ناهمساني به شکل زير تعريف ميشود:

مشهخ

اصهلي مربوط به آن ،نشان داد .در بيشتر نمونههاي عملي و به
دليل نحوه رسههوبگذاري ،خاکها بصههورت صههفحهاي همسههان
هستند ،1و اين بدان معناست که دو تا از مولفههاي اصلي ،مثال
 F2و  ، F3با يکديگر برابرند .با توجه به معادله ( )2در تانسهههور
فابريک مجموع اعضهاي قطر اصلي 2برابر واحد است و بنابراين
بها توجه به برابري  F2و  F3داريم .F1=1-(F2+F3)=1-2F3 :با
توجهه بهه اين نکهات ميتوان گفهت کهه براي يک خاک همسهههان
صههفحهاي ،با دانسههتن جهت رسههوب گذاري (که اغلب در جهت
قائم اسههت) ،تنها با دانسههتن يک مقدار اسههکالر ميتوان تانسههور
فابريک را تشهههکيل داد .اودا و ناکاياما ( )1188نشهههان دادند که
تانسهههور فابريک براي چنين مصهههالحي به شهههکل زير نوشهههته
ميشود:
()3

0
0 
1  

1 
F 
1 
0 
 0
3 
0
1   
 0
'
ij

بطوريکهه  = مقهداري قهابهل انهدازهگيري براي خاکها ،تحت
عنوان بزرگي بردار 3اسهههت (کوري  .)1121اين مقههدار بزرگي
ناهمسهههاني و تمايل ذرات به يک جهت را نشهههان ميدهد .اودا و
ناکاياما ( )1188نشههان دادند که اين مقدار به شههکل زير تعريف
ميشود:
()1

~
R

~ 1
) M c g (

()2

~

~
کههه در آن  Rيههک نههامتغير نسهههبههت تنش g ( ) ،يههک تههابع
~
اينترپوالسههيون که مقدار نامتغير  Rرا با توجه به زاويه لودθ 1
تخمين ميزند و  Mcنسبت تنش بحراني در شرايط سه محوري
فشاري هستند.
ميتوان نشان داد که براي مصالح ايزوتروپ  A = 0بوده و
براي مصالح ناهمسان با توجه به زاويه نسبي اعمال تنشها
نسبت به زاويه ذرات اين پارامتر ميتواند مقداري مثبت يا منفي
اختيار کند .تغييرات پارامتر  Aبا  αو  bبراي مقادير فرض شده
براي ماسه تويورا (ماسه مورد آزمايش توسط يوشيمين ()1111
در شکل ( )1نشان داده شده است .گفتني است که شرايط b = 0

و  α = 0درجه مربوط به حالت سه محوري فشاري و  b = 1و
 α = 10درجه مربوط به شرايط سه محوري کششي هستند.
همانگونه که در شکل ( )1ديده ميشود ،پارامتر  Aبا افزايش
 αو  bهر دو ،کاهش مييابد اما تغييرات آن نسبت به  αحساستر
است تا  .bهم چنين ديده ميشود که حاالت سه محوري فشاري
و کششي حدهاي باال و پايين تغييرات اين پارامتر هستند .با به

ياد آوردن اثرات  αو  bبر sin  p

ميتوان ديد که تغييرات

پارامتر  Aدر هماهنگي با آن مشاهدات است .بنابراين اين
2N
2N
1
( cos 2 k ) 2  ( sin 2 k ) 2
2 N K 1
K 1



بطوريکه  =  kانحراف kامين بردار واحد  nاز ص هفحه همسههان

هماهنگي راهنماي مناسبي براي استفاده از اين پارامتر براي
اصالح فرموالسيون مدل خواهد بود.

(که در اينجا صهفحه ' X 2'  X 3فرض شهده اسهت) است .واضح
اسههت که  به شههکل ذرات و فرآيند تشههکيل توده و نهشههته
ماسههاي مربوط ميشهود .معادله ( )1نشان ميدهد که  براي
مصههالح کامال همسههان برابر صههفر اسههت و تا مقدار واحد براي
مصالحي که محور اصلي تمام ذرات آن بشکل يکنواخت و کامل
در صفحه ' X 2'  X 3قرار گرفته در تغيير است.
 -4پارامتر وضعيت ناهمساني A
همانگونه که لي و دافالياس ( )2002خاطرنشان مينمايند،
دخالت دادن تانسور فابريک در فرموالسيون يک مدل رفتاري که
خود شامل متغيرهاي تانسوري ديگري همچون تانسور تنش σij
56
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شکل ( :)4تغييرات پارامتر ناهمساني در اثر تغييرات  αو  bلي و
دافالياس ()2002

در اينجا به نحوه دخالت دادن پارامتر ناهمساني در مدل اوليه
که از راه اصالح نحوه محاسبه  Mpبراي شرايط مختلف انجام
ميشود ،پرداخته ميشود .فرموالسيون کامل مدل رفتاري اوليه
توسط امام و ديگران ( )2002تشريح شده و خالصهاي از آن نيز
در بخش ضميمه اين مقاله آمده است .در اينجا کليات روابطي از
اين مدل که با اعمال اثر ناهمساني مرتبط اند ذکر ميشوند.
رابطه سطح تسليم مدل رفتاري اوليه براي ماسه همسان
تحکيم يافته به شکل زير تعريف ميشود:
 2  5M p2[1  ( p / pc )0.5 ]  0

که در آن    q / pنسهههبت تنش اعمالي به نمونه و  Pcتنش
نرمال ميانگين در  q = 0اسههت .نسههبت تنش  Mpاز روابط زير
بدست ميآيد:
3  sin  p , c
6 sin  p ,e

()8

Ac  Ae

سههه محوري فشههاري Ae ،پارامتر ناهمسههاني آن مصههالح در
شهرايط سهه محوري کششي A ،مقدار اين پارامتر تحت شرايط
مورد نظر آزمههايش ( αو  bمربوط بههه آزمههايش مورد نظر) و
باالخره  apهمان پارامتر مصهههالح تعريف شهههده در مدل حالت
بحراني اصلي است.
شکل ( )2دقت اين فرموالسيون در محاسبه تغييرات sin  p

در شرايط مختلف را نشان ميدهد .ديده ميشود که رابطه ()11
با دقت مناسبي قادر به نشان دادن تغييرات  sin  pبراي مقادير
مختلف  αو  bاست.

اکنون با داشتن  sin  pبراي مقادير دلخواه  αو  bو با

استفاده از رابطه ( )1که معادل روابط ( )2و ( )8است مقدار Mp

محاسبه ميشود .براي پيش بيني رفتار ماسه ،از  Mpبدست آمده

از رابطه ( )1که با توجه به  sin  pبدست آمده از رابطه ()11

6 sin  p , c

()2

()12

که در آن  Acپارامتر ناهمسههاني مصههالح مورد نظر در شههرايط

 -5اصالح مدل رفتاري اوليه

()1

 ap

Ac  A

a p ( A) 

3  sin  p ,e

M p,c 

محاسبه ميشود استفاده شده و سپس مقدار بدست آمده در
0.6

رابطه ( )1جايگزين ميشود.
M p ,e 

30,0.75

30,0

15,0.5

0,0.25

α=0,b=0

45,1

45,0.75

45,0.5

45,0.25

45,0

90,1

60,0.5

60,0.25

0.5

کهه در آنهها نيز   p,cو   p,eبه ترتيب زواياي اصهههطکاک

0.4

محوري فشاري و کششي بوده و از روابط زير بدست ميآيند:

α=45, b=0.0

sin  p, c  sin   k p p

()1

sin  p,e  sin    k p p  a p

()10

  زاويهه اصهههطکاک داخلي مربوط به پارامتر حالت  p  0

است که در آزمايش سه محوري فشاري اين مقدار تقريبا برابر
مقدار زاويه اصطکاک داخلي بين ذرات است؛  kpو  apپارامترهاي
مصهالح هسههتند و   pپارامتر حالت در نقطه اوج سههطح تسههليم
اسههت .پارامتر حالت 2نيز اختالف نسههبت تخلخل فعلي و نسههبت
تخلخل حالت بحراني در فشار محدود کننده مشخ

است.

روابط ( )1و ( )10گفته شده مقدار  Mpرا براي حاالت فشاري

Sin φp

داخلي در نقطه اوج (حداکثر) سههطح تسههليم در بارگذاري سههه

α=15, b=0.5

0.3

0.2

α=45, b=0.25
α=45, b=1.0
α=60, b=0.25

0.1
0.9

0.88

0.84
0.86
Void ratio

0.82

0.8

شکل ( :)5اثرات  αو  bبر  sin  pبراي ماسه تويورا و مقايسه
آنها با پيش بيني پارامتر ناهمساني تعريف شده بوسيله رابطه
()11

 -6بررسي عملكرد مدل اصالح شده در پيش بيني
رفتار ناهمسان ماسه تويورا

و کششي محاسبه مي نمايند .ليکن در اينجا براي منظورکردن اثر

در اينجا براي بررسي ميزان دقت مدل اصالح شده در

ناهمساني در محاسبه  Mpرابطه ( )11بجاي روابط ( )1و ()10

پيش بيني رفتار ناهمسان ماسهها ،نتايج حاصل از آزمايشهاي

پيشنهاد ميشود.

انجام شده توسط يوشيمين ( )1111بر ماسه تويورا که تحت
)sin  p  sin    k p p  a p ( A

()11
بطوريکه:

زواياي مختلف اعمال تنش اصلي بزرگتر انجام شده اند با
پيش بينيهاي بدست آمده از مدل اصالح شده مقايسه

مي-

شوند.پارامترهاي مدل و همچنين پارامترهاي مربوط به محاسبه
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متغيرهاي ناهمساني که براي استفاده در اين تحليلها بکار رفته-

0/22

c

اند در جدول ( )1آمده است.

1/22

Mc

شکلهاي ( )1و ( )2نمودارهاي تنش برشي در برابر کرنش
برشي و تنش برشي در برابر تنش موثر ميانگين را براي
آزمايشهايي که با دانسيته نسبي  %22-21انجام شده اند و
مقايسه آنها با نتايج آزمايشگاهي را نشان ميدهند .در اين سري
آزمايشها  b = 0بوده و  αاز صفر تا  12درجه تغيير داده شده
است .با مقايسه نمودارها ديده ميشود که پيش بيني هاي مدل
اصالح شده تطابق بسيار خوبي با نتايج حاصل از آزمايشهاي
آزمايشگاهي را نشان ميدهد.

نتايج تحليل عددي و مقايسه آنها با نتايج آزمايشگاهي نمونه-
هاي با تراکم نسبي  %31تا  %11براي  b =0و  αبا تغييرات از
صفر تا  12درجه در شکلهاي ( )10و ( )11ديده ميشوند .از
نتايج حاصل براي آزمايشهاي با  b = 0ديده ميشود که مدل
اصالح شده ميتواند بخوبي روند تغييرات رفتار خاک را در
مقادير مختلف  αنشان دهد.

 -7خالصه و نتيجه گيري

شکلهاي ( )8و ( )1نيز نمودارهاي تنش برشي در برابر

در سال  2002امام و همکاران يک مدل حالت بحراني که قادر

کرنش برشي و تنش برشي در برابر تنش موثر ميانگين را براي

به پيش بيني جنبههاي مختلفي از رفتار ماسه ها است را ارائه

يک سري ديگر از آزمايشها با  b = 0و  αاز صفر تا  12نشان

نمودند .اين مدل در پيش بيني رفتار ناهمسان ماسه ها پيچيدگي-

ميدهد که در آنها تراکم نسبي بين  %30تا  %33است .اين نتايج

هايي در فرموالسيون دارد .نتايج اين تحقيق نشان داد که رفتار

نيز نشان مي دهد که مدل اصالح شده مي تواند بخوبي اثرات

ناهمسان ماسهها در بارگذاري زهکشي نشده با اصالح اين مدل

تغيير زاويه بارگذاري بر رفتار زهکشي نشده ماسه ها را نشان

رفتاري قابل پيش بيني است .براي اينکار يک پارامتر ناهمساني

دهد.

که به عنوان شاخصي از وضعيت ناهمسان مصالح توسط لي و
جدول ( :)1پارامترهاي بکار رفته در تحليلها

مقاديرپارامترها

Parameter name

1 /2

kp

20
0/12
30

p

Parameter type

Peak state

0/01

aPT

1

h

2000

Ga

8200

Ka

0 /2

Δ

از نتايج آزمايشگاهي يوشيمين ( )1111که آزمايش هاي
گستردهاي براي بررسي اثر ناهمساني بر رفتار ماسه تويورا

ap

0/22

مدل امام و همکاران اضافه شد.
نتايج حاصل از پيش بيني مدل اصالح شده با نتايج حاصل

 cs
kPT

دافالياس ( )2002پيشنهاد شده است به فرموالسيون سطح تسليم

Stress-dilatancy

Plastic stiffness
Elasticity

انجام داده است مقايسه شد .ديده شد که با اصالح سادهاي که
در مدل اوليه انجام شد مدل بخوبي قادر به پيش بيني رفتار
ناهمسان ماسه ها ميشود .به اين ترتيب با افزودن قابليت مدل
کردن رفتار ناهمسان به ويژگيهاي مدل اوليه ،از اين مدل
رفتاري ميتوان در تحليل انواع سازههاي خاکي استفاده نمود.

Anisotropy

شکل ( :)1مقايسه نتايج حاصل از مدل اصالح شده و آزمايش هاي يوشيمين ( ،)1991تنش برشي در برابر کرنش برشي Dr =%25-24
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شکل ( :)7مقايسه نتايج حاصل از مدل اصالح شده و آزمايش هاي يوشيمين ( ،)1991تنش برشي در برابر تنش موثر ميانگين Dr =%25-24

شکل ( :)8مقايسه نتايج حاصل از مدل اصالح شده و آزمايش هاي يوشيمين ( ،)1991تنش برشي در برابر کرنش برشي Dr =%33-30

شکل ( :)9مقايسه نتايج حاصل از مدل اصالح شده و آزمايش هاي يوشيمين ( ،)1991تنش برشي در برابر تنش موثر ميانگين Dr= %33-30
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شکل ( :)10مقايسه نتايج حاصل از مدل اصالح شده و آزمايش هاي يوشيمين ( ،)1991تنش برشي در برابر کرنش برشي Dr =%41-39

شکل ( :)11مقايسه نتايج حاصل از مدل اصالح شده و آزمايش هاي يوشيمين ( ،)1991تنش برشي برابر تنش موثر ميانگين Dr=%41-39

در نقطه اوج سهطح تسهليم در بارگذاري سه محوري فشاري و

 -8ضميمه
در اين بخش با جزئيات بيشتري به معرفي بخشهاي مختلف

کششي بوده و از روابط زير بدست ميآيند:

مدل اوليه پرداخته ميشود .سطح تسليم مدل به شکل زير تعريف

فشاري

sin  p, c  sin   k p p

ميشود:

کششي

sin  p,e  sin    k p p  a p

1







f = ()2  M2 1  p / p c  2   0
)M2 = (5Mp  )(Mp  

به طوريکه براي حالتهاي سه محوري فشاري و کششي به
ترتيب خواهيم داشت:
فشاري
کششي

6 sin  p , c
3  sin  p , c
6 sin  p ,e
3  sin  p ,e

اسهت که در آزمايش سه محوري فشاري اين مقدار تقريبا برابر
مقدار زاويه اصطکاک داخلي بين ذرات است؛  kpو  apپارامترهاي
مصالح هستند و   pپارامتر وضعيت در نقطه اوج سطح تسليم
اسهت .سهطح شهکسهت (گسيختگي) مدل نيز با استفاده از رابطه

M p,c 

زير تعريف ميشود:

M p ,e 

که در آن   csزاويه اصطکاک داخلي در حالت بحراني (برش با

که در آنها نيز   p,cو   p,eبه ترتيب زواياي اصطکاک داخلي
62

  زاويه اصهطکاک داخلي مربوط به پارامتر وضعيت  p  0

sin  f  sin  cs  k f  p

حجم ثابت) بوده و  kfپارامتر مصالح است.
قانون جريان 1مدل به شکل زير تعريف ميشود:
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 يک پارامتر بدون بعد اسههت که به سههختي خاک درh که در آن
 مههدول برشهههي االسهههتي هک وG .حهين برش بسهههتگي دارد
( در پايان تحکيم و قبل ازpf  pc )  مقهدار اوليهpf  pc ini

.اعمال برش هستند
:مدول االستيک مدل بر اساس روابط زير تعريف شده است
2
G = Gr (2.973  e) (p / p a )1 / 2
1 e

(2.973  e)
(p / p a )1/ 2
1 e
 بترتيب مقادير مرجع مدول برشههي و مدولKr  وGr که در آنها

d=

d p

p

d q

p

= A (Mcs-)

 براي شرايط سه محوري فشاري و کششيA که در آن پارامتر
:متفاوت بوده و بشکل زير تعريف بدست ميآيد
Ac = 9/(9 – 2MPT,c + 3MPT,c)

فشاري

Ae = 9/(9 – 2MPT,e – 3MPT,e)

کششي

 در روابط فوق بوسهيله روابط زير قابل محاسبهMPT,e  وMPT,c

2

:هستند

K = Kr

حجمي بوده و بر اسههاس مدول االسههتيک در فشههار اتمسههفريک
.قابل محاسبهاند

sinPT,c = sincs + kPT 

فشاري

sinPT,e = sincs + aPT + kPT 

کششي

قانون سخت شوندگي مدل در طي برش به شکل زير تعريف
:شده است
p c
hG

(p  p )
p
pf  pc ini f c
 q
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 زيرنويس ها-11
1

Transversely isotropic
trace
3
vector magnitude
1
Lode Angle
2
state parameter
1
flow rule
2

1931  زمستان/ 2  شماره/  سال چهل وچهار/  مهندسي عمران/اميركبير

67

