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خالصه :از روش اجزای مجزا برای شبیهسازی دو بعدی رفتار زه کشیشده و زه کشینشده در مصالح دانهای

چندگوشه به منظور یافتن خط حالت بحرانی استفاده شده است .برای شبیهسازی رفتار زه کشینشده ،از دو روش

حجم ثابت و استوانه بهره گرفته شده است .در روش حجم ثابت فرض میشود که حجم نمونه خاک با فرض تراکم
ناپذیری آب در روند بارگذاری ثابت میماند .ولی در روش استوانه ،لولهای میان حفرههای همسایه در نظر گرفته
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میشود که امکان تبادل آب بین مرکز حفرههای همسایه را فراهم مینماید .در این روش ،قطر استوانه نمایندهای از

کلمات کليدي:

تحت تنش همهجانبه  200کیلوپاسکال انجام شد .نتایج شبیهسازیها نشان داد که پاسخهای حاصل از روش

روش استوانه

نفوذپذیری خاک است .شبیهسازی رفتار زه کشینشده محیطهای دانهای به کمک هر دو روش برای نمونه دانهای،

دانههای چندگوشه

استوانه انطباق خوبی با روش حجم ثابت دارد و با افزایش سختی آب ،نتایج هر دو روش بهم نزدیکتر میشوند.

روش اجزای مجزا ()DEM

یشده و رفتار زه کشینشده به دو روش حجم ثابت و استوانه
همچنین اثر سطح تنش همهجانبه بر رفتار زه کش 

خط حالت بحرانی

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از هر سه دسته از شبیهسازیها نشان داد که با افزایش تنش همهجانبه ،تنش تحلیلهای زه کشیشده و زه
انحرافی و تمایل به تراکم در نمونههای زه کشیشده و زه کشینشده افزایش مییابد .به منظور دستیابی به حالت کشینشده

بحرانی ،تحلیلها تا کرنشهای بزرگ و تا ثابت شدن تنش انحرافی و نسبت تخلخل ادامه یافت .سپس موقعیت خط

حالت بحرانی و همچنین پارامترهای آن تعیین شد .نتایج نشان داد که موقعیت خط حالت بحرانی به مسیر تنش

بارگذاری بستگی ندارد و روش شبیهسازی در موقعیت خط حالت بحرانی تأثیر بسیار کمی دارد.

 -1مقدمه

مختلف برای ماسه بهدست آمده است .بهعبارتی ،موقعیت خط حالت

بسیاری از خاکهای ماسهای در کرنشهای بزرگ ،تغییر شکل

بحرانی به مسیر تنش بارگذاری بستگی ندارد .در شرایطی که حالت

بزرگی نشان داده و مقاومت خود را از دست میدهند که این موضوع

نمونه خاک در صفحه نسبت تخلخل  -تنش مؤثر باالی خط حالت

ممکن است سبب تخریب سازههای بنا شده روی آنها شود .حالت

بحرانی قرار گیرد ،نمونه تمایل به تراکم و اگر پایین خط حالت بحرانی

بحرانی زمانی اتفاق میافتد که نمونه خاک با مقاومت ثابت و حجم

قرار گیرد ،تمایل به اتساع نشان میدهد که رفتار تمایل به تغییر

ثابت ،تغییر شکل نشان دهد [ .]2 ,1در پژوهشهای انجام شده،

حجم تا رسیدن به خط حالت بحرانی ادامه مییابد [.]10-7 ,4 ,3

مانند مراجع [ ،]6-3خط حالت بحرانی واحدی در مسیرهای تنش

پژوهش های آزمایشگاهی [ ]14-10 ,4و عددی [ ]15 ,6 ,5روی
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ماسهها نشان داد که خط حالت بحرانی در صفحه نسبت تخلخل-
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لگاریتم تنش مؤثر ،خط مستقیم نیست و منحنی شکل است .لی

داد که در تنشهای کم ،شکل دانهها تأثیر زیادی بر موقعیت حالت

و ونگ [ ]12پیشنهاد دادند که خط حالت بحرانی ،به صورت رابطه

بحرانی دارد؛ ولی با بزرگ شدن تنش ،این تأثیر کم میشود .خی و

نسبت تخلخل در مقابل توانی از تنش مؤثر ،به صورت خطی مطابق

همکاران [ ]22پس از بررسی شکل دانهها و نسبت تنش میانی ،نتیجه

رابطه ( )1ارائه شود:

گرفتند که هر دو عامل بر موقعیت خط حالت بحرانی ماسه تأثیر
میگذارند .با توجه به موارد گفته شده ،میتوان گفت که رفتارهای

()1

مقاومتی و تغییر حجمی ماسههای چندگوشه و گردگوشه متفاوت
که در این رابطه e ،نسبت تخلخل بحرانی p¢cs ،تنش مؤثر متوسط

در حالت بحرانی pref ،فشار اتمسفری (برابر با  101کیلوپاسکال)eG ،
نسبت تخلخل در تنش مؤثر برابر با صفر l ،شیب خط حالت بحرانی
و  aیک عدد ثابت در دامنه صفر تا یک است.
خط حالت بحرانی در صفحه تنش انحرافی-تنش مؤثر متوسط ،به
صورت خطی ،مطابق رابطه ( )2ارائه میشود.
()2

است .شکل دانههای ماسه مانند ماسههای کوهی که حاصل فرسایش
و شکست سنگها هستند ،در طبیعت معمو ٌال چندگوشه است؛ این
در حالی است که در بسیاری از پژوهشهای عددی ،دانهها گردگوشه
فرض شده است .چون شبیهسازی عددی ،امکان بررسی دانهها با
شکل دلخواه را فراهم مینماید ،در این پژوهش از روش اجزای
مجزا به عنوان یک روش عددی ،برای بررسی رفتار مقاومتی ماسه
چندگوشه استفاده شده است.

 q = M p 'cs

روش اجزای مجزا ( )DEMیک روش عددی برای مطالعه

که در آن q ،تنش انحرافی در حالت بحرانی p¢cs ،تنش مؤثر

محیطهای دانهای است که از آن ،ابتدا برای بررسی پایداری بلوکهای

متوسط در حالت بحرانی و  Mشیب خط حالت بحرانی ،وابسته به
زاویه لود است.
مطالعه اثر شکل دانهها بر رفتار مقاومتی ماسه در برخی از
پژوهشها انجام شده است .وحیدینیا و همکاران [ ]16اثر شکل
دانهها و همچنین اثر اضافه کردن ریزدانه به ماسه را بررسی کردند.
چو و همکاران [ ]17به بررسی شکل دانهها بر چگالی ،سختی و
مقاومت ماسه پرداختند .سوماکاس و جورجیانو [ ]18با بررسی تأثیر
شکل دانهها بر رفتار زه کشینشده چهار نوع ماسه تا کرنشهای بزرگ،
موقعیت خط حالت بحرانی را تعیین کردند .برهانی و ّ
فخاریان [،]19
مقاومت برشی و تمایل به تغییر حجم ماسه با دانههای چندگوشه
و گردگوشه را در آزمایش سهمحوری زه کشینشده بررسی کردند.
نتیجه پژوهش آن بود که در ماسه چندگوشه ،تمایل به اتّساع بیشتر
از ماسه گردگوشه است و فشار آب حفرهای مثبت کمتری در نمونه
زه کشینشده ایجاد میشود .یانگ و لو [ ]20تأثیر شکل دانهها را
بر موقعیت خط حالت بحرانی و مقاومت در برابر روانگرایی بررسی
کردند که نتایج پژوهش نشان داد هرچه دانههای ماسه گردگوشهتر
باشد ،مقاومت در برابر روانگرایی کمتر است .فاتین و همکاران []21
تأثیر شکل دانهها را بر رفتار مکانیکی  25نوع ماسه بررسی کردند و
پارامترهای حالت بحرانی را برای هریک بدست آوردند .نتایج نشان

712

سنگی [ ]23و سپس برای شبیهسازی رفتار زه کشیشده مصالح با
دانههای دایرهای شکل [ ]24استفاده شد .میرقاسمی و همکاران
[ ]25با بهرهگیری از قانون تماسی خطی برای دانههای در تماس،
از این روش برای شبیهسازی رفتار زه کشیشده دانههای چندگوشه
به صورت دوبعدی بهره بردند که در آن ،نیروی نرمال و تماسی بین
دانهها با استفاده از مساحت همپوشان بین دو دانه در تماس ،تعیین
میشد .همچنین عابدی و میرقاسمی [ ،]26اثر شکل دانهها در رفتار
زه کشیشده ماسه چندگوشه را به کمک این روش بررسی کردند.
سیدی حسینینیا و میرقاسمی [ ]28 ,27به کمک روش اجزای مجزا،
شکست دانههای چندگوشه و رفتار مقاومتی ماسه در اثر شکست
دانهها را بررسی کردند .همچنین سیدی حسینینیا [ ]32-29به
مطالعه اثر ناهمسانی بر رفتار ماسه چندگوشه به کمک این روش
پرداخت.
مطالعه عددی رفتار زه کشینشده خاک به کمک روش اجزای
مجزا در بسیاری از پژوهشها انجام شده که در آنها ،از روشهای
حجم ثابت ،هیدرومکانیکی و یا به ندرت از روش استوانه بهره گرفته
شده است .الزم به ذکر است که شرایط زه کشینشده در خاک ماسهای
میتواند زمانی اتفاق بیفتد که سرعت بارگذاری آنقدر بزرگ باشد که
آب درون خاک ،در مدت زمان کوتاه اعمال بار نتواند از آن خارج شود.
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در شبیهسازی رفتار ماسه زه کشینشده ،استفاده از روش حجم

میتوان از آن برای مدلسازی رفتار زه کشینشده استفاده کرد.

ثابت مرسوم است .در این روش ،تأثیر حضور آب در محیط دانهای

در این روش ،هر حفره ،فشار آب مستقلی از دیگر حفرهها دارد.

با کنترل تغییرات حجمی نمونه ،شبیهسازی میشود .فرض اساسی

بنابراین اختالف فشار آب بین حفرههای همسایه ،سبب تبادل آب

این روش ،ثابت نگه داشتن حجم نمونه حین بارگذاری است و این

بین آنها میشود که استوانهها ،وظیفه انتقال آب را بر عهده دارند.

فرض بخاطر تراکمپذیری بسیار ناچیز آب نسبت به تراکمپذیری

روتنبرگ و ماتیاس [ ]47با استفاده از این روش ،روابط جریان و

اسکلت خاک است .در برخی پژوهشها [ ]39-33از این روش برای

نفوذپذیری را براساس مشخصات استوانهها ارائه دادند .تاالک []48

شبیهسازی رفتار استاتیکی و چرخهای نمونه ماسه با دانههای دایروی

با استفاده از روش استوانه و با در نظر گرفتن تأثیر آب بر دانهها،

و یا ُکروی استفاده شده که مطابقت نتایج شبیهسازی عددی با نتایج

شکست هیدرولیکی در مصالح دانهای دایروی شکل را شبیهسازی

آزمایشگاهی ،نشاندهنده فرضیههای صحیح روش حجم ثابت بوده

کرد .تاالک [ ]48با شبیهسازی جریان سیال در میان دانهها ،به

است.

تحلیل جابجایی دانهها و گسیختگی نمونه پرداخت .بونیال [ ]49با

از روش تحلیل هیدرومکانیکی برای تحلیل توأم (همبسته) جریان

استفاده از این روش و با فرض دانههای بیضوی ،رفتار زه کشینشده

آب و جابه جایی دانهها استفاده میشود .در این روش ،از روابط تکانه

ماسه اشباع در آزمایش فشاری دو محوری را شبیهسازی کرد و

سیال برای آب استفاده میشود و با
برای دانهها و از روابط جریان ّ
اندرکنش ،تأثیر نیروی آب بر دانهها در نظر گرفته میشود .گونگ

اثر نسبت تخلخل و سطح تنش را بررسی نمود .همچنین نتایج
روش استوانه را با روش حجم ثابت مقایسه کرد که نتایج با یکدیگر

و ژا [ ]40به کمک این روش ،روانگرایی خاکهای غیرچسبنده با

انطباق نشان دادند .خبازیان و سیدی حسینینیا [ ]50با استفاده

دانههای کروی را بررسی کردند و معیار جدیدی برای روانگرایی

از روش استوانه ،به شبیهسازی رفتار زه کشینشده ماسه چندگوشه

تعریف کردند .همچنین گونگ [ ]41در پژوهشی دیگر ،به شبیهسازی

پرداختند و گستردگی فشار آب در داخل نمونه و همچنین تأثیر

سهبعدی آزمایشهای سهمحوری و کرنش صفحهای زه کشینشده با

تغییر قطر استوانه بر رفتار مقاومتی خاک را بررسی کردند .در یک

دانههای کروی پرداخت .الشامی و زقال [ ]42به کمک این روش ،با

نمونه ماسه اشباع ،تحت بارگذاری تنش انحرافی ،امکان انتقال آب

تحلیل سهبعدی و با فرض دانههای کروی ،از رابطه ناویر -استوکس

بین حفرههای همسایه وجود دارد که آب درون حفره به دانههای

برای آب استفاده کردند و گرادیان هیدرولیکی بحرانی برای ایجاد

همسایه نیرو اعمال مینماید .به کمک روش استوانه ،اثر نیروی آب

جابه جاییهای بزرگ در دانهها را بررسی کردند .همچنین زقال و

بر دانهها در نظر گرفته میشود .همچنین در این روش ،خصوصیات

الشامی [ ]43به کمک این روش ،مقاومت در برابر روانگرایی خاکهای

سیال مانند مدول حجمی و گرانروی بر رفتار مقاومتی ماسه اشباع

سیمانی شده را بررسی کردند .در برخی پژوهشها [ ،]46-44رفتار

تأثیر میگذارند .بنابراین در این پژوهش از روش استوانه هم برای

زه کشینشده ماسه به کمک هر دو روش حجم ثابت و هیدرومکانیکی

شبیهسازی رفتار زه کشینشده ماسه اشباع تا کرنشهای زیاد

شبیهسازی شد و نتایج حاصل ،با یکدیگر مقایسه گردید که پاسخها

استفاده شد.

اختالف کمی با هم داشت .به این منظور ،شفیعیپور و سروش []45

در پژوهش حاضر ،رفتار زه کشیشده و زه کشینشده ماسه ،تحت

با تغییر سختی آب ،پاسخهای حاصل از دو روش هیدرومکانیکی و

بارگذاری با تنشهای همهجانبه  800،400،200و  1600کیلوپاسکال

حجم ثابت را در نسبت تخلخلهای مختلف مقایسه کردند و به این

تا کرنشهای بزرگ بررسی شده است که از روشهای حجم ثابت و

نتیجه رسیدند که هرچه سختی آب بیشتر باشد ،فشار آب حفرهای

استوانه برای شبیهسازی رفتار زه کشینشده استفاده شد .با توجه به

تولید شده حاصل از دو شبیهسازی به هم نزدیکتر است .الزم به ذکر

آنکه رفتار مقاومتی مصالح چندگوشه و گردگوشه باهم متفاوت است،

است که روش هیدرومکانیکی پرهزینه و زمانبر است ،در حالیکه

برخالف مطالعات قبلی ،در این پژوهش ،شکل دانهها واقعیتر در نظر

روش حجم ثابت به نسبت ساده بوده و در تحلیل به کمک آن ،به

گرفته شده و بجای شکل دایروی و بیضوی ،به صورت چندگوشه

ن کمتری نیاز است [ .]46 ,45روش سوم ،روش استوانه است که
زما 

لحاظ شده است.
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 -2معرفی روش استوانه برای شبیه سازی رفتار زه کشی نشده
روش استوانه برای شبیهسازی رفتار زه کشینشده خاکهای دانهای
استفاده میشود که در آن ،عالوه بر ویژگی دانهها ،ویژگیهای آب بین

همسایه سبب ایجاد جریان بین آنها میشود .دبی جریان بین
حفرههای همسایه ( )qاز رابطه هیگن-پوزوال [ ]51براساس رابطه
( )4تعیین میشود.

دانهها شامل سختی و گرانروی هم در پاسخ رفتار زه کشینشده مؤثر
هستند و با در نظر گرفتن امکان تبادل آب بین حفرههای همسایه

()4

از طریق استوانههای فرضی ،شرایط زه کشینشده برای کل نمونه
که در آن d ،قطر استوانه میان دو حفره و  Lطول استوانه است

شبیهسازی میشود.
الگوریتم روش استوانه توسط نویسندگان تهیه شده و در برنامه

که مطابق شکل  ،1برابر با فاصله مرکز به مرکز حفرههای همسایه

رایانهای  POLYکه پیش از این جهت شبیهسازی رفتار زه کشیشده

است q .دبی جریان μ ،گرانروی آب u1 ،فشار آب در حفره شماره

مصالح دانهای چندگوشه [ ]25تهیه شده بود ،اعمال شده است.
همچنین ،به همین برنامه ،شبیهسازی به روش حجم ثابت اضافه شده
است .در گام اول الگوریتم روش استوانه ،تماس بین دانهها شناسایی
شده و برمبنای آن ،حفرههای بین دانهها از متصل کردن مرکز دانههای
در تماس با یکدیگر تشکیل میشوند .شکل  1حفرههای شناسایی شده
از اتصال مرکز دانههای در تماس با یکدیگر را نشان میدهد .مطابق شکل
 ،1پس از شناسایی حفرهها ،مرکز حفرهها تعیین شده و استوانههای
فرضی ،مرکز حفرههای همسایه را به یکدیگر متصل میکنند.
پس از شناسایی حفرهها و استوانههای فرضی بین آنها ،مساحت
دقیق هر حفره محاسبه میشود .روش محاسبه مساحت دقیق هر
حفره در شکل  2نشان داده شده است .برای این کار ،ابتدا مساحت

شکل  .1نمایش مرکز دانههای در تماس ،حفرههای شکل گرفته بین
همسایهها و استوانه بین حفره
مرکز حفره
بینبیندانه
شکل وگرفته
های
حفره
نمایش
شکل :1
تماس،
های در
چندضلعی شکل گرفته ،از متصل کردن مراکز دانه
ها،ههای
حفر
استوانه
حفرهها
مرکز
تماس،ها،
مرکز دانههای در دانه
Fig. 1. Presentation of the centers of particles in contact,
محاسبه میشود .سپس مساحت همپوشان بین دانهها و چندضلعی
the pores formed between particles, the pores centers and
the cylinders between adjacent pores
محاسبه شده و از مساحت چندضلعی کم میشود.

پس از محاسبه مساحت دقیق هر حفره ،تغییر مساحت حفره
نسبت به چرخه قبل محاسبه میشود .به دلیل اشباع بودن نمونه
خاک ،تغییر حجم حفره ،سبب تغییر فشار آب در حفره میشود .تغییر
فشار آب در هر حفره  Duiاز رابطه ( )3تعیین میشود [.]49 ,44
()3


سیال است.
در رابطه ( Vi ،)3حجم ا ّولیه حفره  iو  Bfمدول حجمی ّ

پس از محاسبه تغییر فشار آب در هر حفره نسبت به چرخه

قبل ،فشار آب تمامی حفرهها در آن چرخه ،محاسبه میشود .الزم به
ذکر است که در چرخه اول بارگذاری ،فشار آب حفرهای یکسان به
تمام حفرهها اختصاص داده میشود .تفاوت فشار آب بین حفرههای
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شکل  .2نحوه محاسبه مساحت دقیق هر حفره

حفره
مساحت دقیق هر
محاسبه
 ofنحوه
:2 each
poreشکل
Fig. 2.
Determination
of the
exact area
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(ب)

(الف)

(پ)

شکل  .3اعمال فشار یکنواخت بر مرزهای دانه ،محاسبه نیروی برآیند و تعیین لنگر در مرکز دانه و نیرو در دو جهت  yو x
جهت  xو y
pressureنیرو در دو
appliedمرکز دانه و
تعیین لنگر در
نیروی برآیند و
محاسبه
ofمرزهای دانه،
 theبر
یکنواخت
عمال فشار
 :3andا
moment at theشکل
Fig. 3. Presentation
of constant
to a particle
surfaces,
calculation
resultant
force
center of particle and force in the x- and y- directions

 1و  u2فشار آب در حفره همسایه آن (حفره شماره  )2است .الزم

یک دانه به صورت نیرو در دو جهت  xو  yو همچنین لنگر در مرکز دانه

به ذکر است که رابطه هیگن-پوزوال از رابطه ناویر-استوکس بدست

تعیین میگردد که در شکل -3پ نشان داده شده است.
مراحل مختلف محاسبات به روش استوانه در شکل  4نشان داده شده

آمده است [ .]51بنابراین همه فرضهای رابطه ناویر-استوکس برای
این رابطه برقرار است .فرضهای این رابطه عبارتند از:
 -1جریان درون استوانهها آرام فرض میشود .یعنی سیال
درون استوانه ها به صورت الیه های موازی هم جریان می یابد.

است .روند انجام محاسبات در پژوهش حاضر به این صورت است که در هر
چرخه محاسباتی ،پس از اعمال کرنش یا تنش به مرز نمونه تولید شده ،با
استفاده از قانون تماسی ،نیروهای تماسی بین دانهها محاسبه شده و پس

 -2از تغییر حجم آب چشم پوشی می شود.

از آن ،حفرههای بین آنها شناسایی میشود .سپس حجم دقیق هر حفره

 -3از اثر گرانش چشم پوشی می شود.

و پس از آن ،تغییر حجم حفره نسبت به چرخه قبل تعیین میشود .پس

تغییر حجم هر حفره  DViاز مجموع تغییر حجم حفره ناشی از

از تعیین تغییر حجم حفره ،تغییر فشار آب درون هر حفره با رابطه ()3

نیروهای بین دانهای و همچنین تغییر حجم ناشی از ورود و خروج آب

محاسبه شده و با استفاده از رابطههای ( )4و ( ،)5دبی جریان و همچنین

به هر حفره مطابق رابطه ( )5بدست میآید.

تغییر حجم هر حفره معلوم میشود .سپس نیروی ناشی از فشار آب درون
هر حفره ،به دانههای همسایه حفره اعمال شده و برآیند نیرو و لنگر در
مرکز هر دانه تعیین میشود .آنگاه با استفاده از قانون حرکت ،شتاب و با

()5

که در آن DVib ،تغییر حجم حفره  iناشی از جابجایی دانههای
همسایه آن است که با تغییر حجم آب موجود درون حفره جمع
میشود .در رابطه ( n ،)5نشاندهنده تعداد حفرهها در همسایه حفره
مورد نظر ( )iاست که با آن حفره ،آب مبادله میشود.
چگونگی اعمال فشار آب در حفره به دانههای همسایه در شکل 3
نشان داده شده است .مطابق شکل -3الف ،هر حفره همسایه دانه مورد
نظر ،فشار آب مستقلی به مرزهای دانه اعمال میکند که این فشار به
صورت گسترده و یکنواخت ،عمود بر مرزهای دانه وارد میشود .مطابق
شکل -3ب ،ابتدا موقعیت و مقدار برآیند نیروی حاصل از هر فشار وارد بر
هر مرز دانه محاسبه میشود .سپس برآیند نیروهای وارد شده به مرزهای

دو بار انتگرالگیری ،جابه جایی و چرخش هر دانه در اثر نیروهای اعمالی
محاسبه میشود .الزم به ذکر است که شکست دانهها در پژوهش حاضر در
نظر گرفته نشده و فرض شده است که شکل دانهها تا پایان تحلیل ،ثابت
میماند .چون در تحلیل به روش اجزای مجزا ،دانههای مرزی ،محدوده
نمونه را مشخص میکنند ،بنابراین در روش استوانه ،امکان تبادل آب به
خارج از مرز نمونه وجود نداشته و محیط نمونه آببند است.
 -3مشخصات شبیه سازی
گامهای شبیهسازی شامل ساخت نمونه ،اعمال تنش همهجانبه
و اعمال تنش انحرافی است .در مرحله ساخت نمونه ،دانههای
چندگوشه به صورت تصادفی در نمونه دایروی بهگونهای قرار میگیرند
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میشود و تحت فشار همهجانبه معینی در راستای قائم و افقی تحکیم
مییابد .سپس در راستای قائم با اعمال کرنش محوری ،نمونه تحت
تنش انحرافی قرار میگیرد .شکل  7نمایی از نمونه در راستاهای یک
(افقی) و دو (قائم) ،در مرحلههای (الف) تولید و پخش دانهها( ،ب)
اعمال تنش همهجانبه و (پ) اعمال تنش انحرافی را نشان میدهد .در
مرحله اعمال تنش انحرافی در تحلیل زه کشیشده ،تنش در امتداد
افقی نمونه (راستای یک) بهعنوان تنش محصورکننده ،ثابت نگه
داشته میشود ولی در امتداد قائم (راستای دو) ،نمونه فشرده میشود.
در تحلیل زه کشینشده به روش استوانه ،ابتدا به تمام حفرهها در
نمونه ،فشار آب یکسان اختصاص داده میشود که در پژوهش حاضر،
این مقدار برابر با  10کیلوپاسکال اختیار شده است .سپس با اعمال
جابه جایی به مرز نمونه در راستای یک و در عین حال ،ثابت نگه
داشتن تنش در امتداد دو به عنوان تنش محصورکننده ،بارگذاری
دومحوری انجام میشود .در حین بارگذاری ،حجم حفرهها تغییر کرده
و آب بین حفرههای همسایه مبادله میشود .در روش حجم ثابت،
نرخ کرنش اعمالی در هر دو راستا به نمونه برابر و در خالف جهت

شکل  :4فلوچارت محاسبات روش استوانه
استوانه
شکل  .4فلوچارت محاسبات روش
Fig. 4. The flowchart of cylinder method calculations

یکدیگر اعمال میشود تا حجم کل نمونه طی بارگذاری ،ثابت بماند.
شافیپور و سروش [ ،]45ژنگ [ ،]54سیتارام [ ،]55گونگ و ژا [,40

که هیچگونه تماسی بین دانههای همسایه برقرار نباشد .در پژوهش
حاضر ،یک نمونه دارای  1000دانه چندگوشه شامل نه نوع دانه با
هندسه اختیاری تولید شد .در بسیاری از پژوهشهای عددی پیشین،
مانند مراجع [ ]50 ,49 ,46 ,6از حدود  1000دانه برای شبیهسازی
استفاده شده بود .هندسه دانهها در شکل  5نشان داده شده است .الزم
به ذکر است که ابعاد نشان داده شده در شکل  5بر حسب میلی متر
است و دانههای مورد استفاده در شبیهسازی با مقیاس یک 0/8 ،و
 0/6نسبت به ابعاد نشان داده شده در شکل ،انتخاب شدند.
شکل  ،6منحنی دانهبندی نمونه تولید شده را نمایش میدهد.
ضریب یکنواختی نمونه برابر با  1/35و ضریب خمیدگی آن  1/2است.
حداقل و حداکثر قطر دانهها به ترتیب  4/5و  7/8میلیمتر است .نسبت
قطر نمونه به بزرگترین قطر دانهها حدود  10است که مقدار حداقل
شش برابر ،مشابه آزمون سهمحوری طبق استاندارد  ]52[ ASTMو
 10برابر ،مشابه آزمون برش مستقیم ،طبق استاندارد ]53[ ASTM
را برآورده میکند.
پس از پخش دانهها در فضای نمونه ،نمونه در هر دو جهت متراکم
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 ،]56گونگ [ ]35و بونیال [ ]49با این فرض ،رفتار زه کشینشده
ماسه اشباع را به روش حجم ثابت شبیهسازی کردند که ژنگ [،]54
گونگ [ ]35و گونگ و ژا [ ]40با استفاده از این فرض ،شبیهسازی را
تا کرنشهای زیاد ادامه دادند و به حالت بحرانی رسیدند .برای تولید
نمونههای نیمهمتراکم ،پس از آنکه ذرات به صورت تصادفی در محیط
دایروی قرار گرفتند ،نمونه به صورت مرحلهای تحت تنش همهجانبه قرار
گرفت که تنش همهجانبه در هر مرحله به اندازه  20تا  100کیلوپاسکال
افزایش یافت و مقدار نسبت تخلخل در انتهای هر مرحله به مقدار ثابتی
رسید .پس از تحکیم ،به نمونه تنش انحرافی اعمال شد.
پارامترهای مورد استفاده در شبیهسازیها در جدول  1ارائه شده
است .مقادیر چگالی ،ضریب اصطکاک بین دانهای و همچنین سختی
نرمال و مماسی در جدول  1به صورت اختیاری انتخاب شدهاند .در
برخی از پژوهشها [ ،]46 ,32-29سختی نرمال و مماسی برابر در
نظر گرفته شدهاند و در بعضی از پژوهشها [ ]57 ,37سختی مماسی
برابر با نسبتی از سختی نرمال فرض شده است .با توجه به مقادیر در
نظر گرفته شده در برخی پژوهشها [ ،]32-29مقدار سختی نرمال
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است.
سازی،ابعاد
سازی،
درشبیه
شدهدر
کارگرفته شده
به کارگرفته
است.
میلیمترمتر
ابعادبهبه میلی
شبیه
دانه به
نوعدانه
سهنوع
شکلسه
شکل.5:5شکل
شکل
Fig. 5. The shape of three types of particles used in the simulations. Dimension is in mm
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Fig. 6. The grading curve of sample in the simulation

و مماسی بصورت مساوی و برابر با  200مگانیوتن بر متر انتخاب شد.

نفوذپذیری محیط خاک در نظر گرفته میشوند .برای تعیین

مقدار میراییها تأثیری در نتایج کلی شبیهسازی ندارد و فقط روی

نفوذپذیری نمونه دانهای از رابطه ارائه شده توسط چاپوس []59

تعداد چرخه الزم برای رسیدن نمونه به تعادل ،تأثیر میگذارد [,24

بصورت رابطه ( )6استفاده شد:

 .]58الزم به ذکراست که در شبیهسازی پژوهش حاضر ،از قانون
تماسی خطی مشابه پژوهش میرقاسمی و همکاران [ ]25استفاده شد

0.7825

()6

و چسبندگی بین دانهها برابر با صفر فرض شده است .همچنین حد
نزدیک شدن دانهها برای ایجاد نیروی بین ذرهای 0/01 ،میلی متر
انتخاب شده است.
 -4راستی آزمایی روش استوانه ای در شبیه سازی رفتار زه

کشی نشده

جهت راستیآزمایی روش استوانه ،نمونه ساخته شده تحت شرایط
زه کشینشده به دو روش حجم ثابت و استوانه ،بارگذاری شد و نتایج
با یکدیگر مقایسه گردید .همچنین برای بررسی تأثیر سختی آب در
پاسخهای روش استوانه ،شبیهسازی دیگری با آب سخت انجام شد و

در این رابطه  kنفوذپذیری نمونه بر حسب سانتیمتر بر ثانیهe ،
نسبت تخلخل نمونه و  D10قطری از دانهها بر حسب میلی متر است
که  10درصد دانهها از آن کوچکترند .در برخی از پژوهشها مانند
مراجع [ ]61 ,60از این رابطه برای تعیین نفوذپذیری در شبیهسازی
دوبعدی استفاده شده است .با در نظر گرفتن نسبت تخلخل 0/25
برای نمونه ،مقدار نفوذپذیری برابر با  0/88سانتی متر بر ثانیه به
دست آمد .برای تعیین قطر استوانه ( ،)dاز رابطه ارائه شده توسط
روتنبرگ و ماتیاس [ ]47استفاده شده است:
()7


که در آن k ،نفوذپذیری خاک d ،قطر استوانه µ ،گرانروی آب،

نتایج مقایسه گردید.
سیال و قطر استوانه به عنوان
در روش استوانه ،خصوصیات ّ


e3 
k = 2.4622  D10 2

1+ e 



`Lمیانگین طول استوانههای موجود در نمونه که برابر با 3/25
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ب

لف

(پ )

شکل  .7نمایش نمونه در مراحل (الف) -تولید و پخش دانهها( ،ب) -اعمال تنش همهجانبه و (پ) -اعمال تنش انحرافی
شکل  :7نمایش نمونه در مراحل (الف) -تولید و پخش دانهها( ،ب) -اعمال تنش همهجانبه و (پ) -اعمال تنش انحرافی
Fig. 7. Presentation of a sample in the stages of (a) generating and spreading the particles, (b) applying confining pressure
and (c) applying deviatoric stress

شده شده
سازی
شبیه
مشخصات
جدول :1
سازی
ماسهشبیه
مشخصات ماسه
جدول .1
Table 1. Specifications of simulated sand

وزن مخصوص دانهها ()kg/m3

0022

سختی نرمال و مماسی ()N/m

0×028

میرایی تماسی و چرخشی

002

ثابت اصطکاک بین دانهای
گام زمانی ()µs

نرخ کرنش محوری

2/0
2/6

2/220

میلی متر و  mvمجموع طول تمام استوانههای موجود در نمونه

گیگاپاسکال فرض شد تا تأثیر سختی آب در نتایج روش استوانه

تقسیم بر مساحت نمونه است که برابر با  60بر متر است .همچنین

بررسی شود .به منظور بررسی بیشتر ،تحلیلها در دو نمونه متراکم با

 zعدد ثابتی کوچکتر از یک است که بر اساس یافتههای روتنبرگ و

نسبت تخلخل  0/256و نیمهمتراکم با نسبت تخلخل 0/332در تنش

ماتیاس [ ]47در این پژوهش  0/9در نظر گرفته شد .براساس رابطه

همهجانبه  200کیلوپاسکال انجام شد.

( )6و ( ،)7اندازه قطر استوانه ( 450 )dمیکرومتر حاصل شد .بنابراین

شکل  ،8نمودار تنش انحرافی و فشار آب حفرهای میانگین در

در شبیهسازیها به روش استوانه ،قطر استوانه برابر با  450میکرومتر

مقابل کرنش محوری و همچنین مسیر تنش بارگذاری حاصل از هر

فرض شد .همچنین گرانروی آب برابر با  0/001پاسکال ثانیه و مدول

دو روش استوانه و حجم ثابت در تنش همهجانبه  200کیلوپاسکال

حجمی آب در یک نمونه 2 ،گیگاپاسکال و در نمونهای دیگر 10

در نمونه متراکم را نشان میدهد .تنش انحرافی از تفاضل دو مولفه
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که در آن ui ،فشار آب کل در هر حفره و  Aiمساحت هر حفره i ،شمارنده حفره و  mتعداد کل حفرهها در نمونه است .شایان ذکر است
فشار آب حفرهای فرضی در روش حجم ثابت ،از تفاضل مقدار تنش همهجانبه در مسیرهای تنش زهکشیشده و زهکشینشده به دست
آمد .همانطور که در شکل  8مشاهده میشود ،نتایج حاصل از روش استوانه مطابقت خوبی با نتایج روش حجم ثابت دارد و هر دو تحلیل
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روند یکسانی نشان میدهند.
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شکل  :8مقایسه نتایج تحلیل با روشهای حجم ثابت و استوانه در تنش همهجانبه  022کیلوپاسکال در نمونه متراکم ،برحسب (الف) :تغییرات

شکل  .8مقایسه نتایج تحلیل با روش های حجم ثابت و استوانه در تنش همهجانبه  200کیلو پاسکال در نمونه متراکم ،برحسب (الف) :تغییرات تنش
محوری
کرنش
مقابل
ایمیانگین
حفرهای
آب حفره
(پ) :تغیی
بارگذاروی و
تنش تنش
مسیر مسیر
(ب):ی( ،ب):
انحرافیانحراف
تنش
محوری
کرنش
مقابل
میانگیندردر
فشارآب
راتفشار
تغییرات
(پ):
بارگذاری
Fig. 8. Comparison of simulation results with constant volume and cylinder methods at the confining pressure of 200 kPa
in the dense sample in terms of (a) variations of deviatoric stress, (b) stress path and (c) average pore pressure versus axial
strain

تنش در راستای قائم از تنش در راستای افقی حاصل شد .فشار آب
حفرهای متوسط در روش استوانه  ،uaverageبه کمک میانگین وزنی از
رابطه ( )8حاصل شده است.
	()8

∑ u ×A
∑ A

i

i

آمد .همان طور که در شکل  8مشاهده میشود ،نتایج حاصل از روش
استوانه مطابقت خوبی با نتایج روش حجم ثابت دارد و هر دو تحلیل

m

i =1 i
m

1

همهجانبه در مسیرهای تنش زه کشیشده و زه کشینشده به دست

= u average

روند یکسانی نشان میدهند.
شکل  ،9نمودار تنش انحرافی و فشار آب حفرهای میانگین در

i =1

که در آن ui ،فشار آب کل در هر حفره و  Aiمساحت هر حفرهi ،

مقابل کرنش محوری و همچنین مسیر تنش بارگذاری حاصل از هر

شمارنده حفره و  mتعداد کل حفرهها در نمونه است .شایان ذکر است

دو روش استوانه و حجم ثابت در تنش همهجانبه  200کیلوپاسکال در

فشار آب حفرهای فرضی در روش حجم ثابت ،از تفاضل مقدار تنش

نمونه نیمهمتراکم را نشان میدهد .مطابق شکل  ،9روند نمودارهای
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ذکر است که در بعضی از پژوهشها هم مانند مراجع [ ]44 ,44بین نتایج حاصل از روش حجم ثابت و روش هیدرومکانیکی تفاوت وجود
دارد ،اما روند پاسخها یکسان است .براساس شکلهای  8و  ، 9با افزایش سختی آب در روش استوانه ،مقدار فشار آب حفرهای میانگین و
732شفیعیپور و سروش []45
پژوهش
شود که
سالمی
نزدیکتر
عمراناز روش
مهندسیحاصل
نشریهانحرافی
تنش انحرافی به مقدار فشار آب و تنش
صفحهدر 711تا
،1399
ثابتشماره ،3
حجم،52
امیرکبیر ،دوره
هم نتیجه مشابهی دیده شد .دلیل این امر ،کاهش تغییر حجم نمونه با افزایش سختی آب است.
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متراکم ،بر
022200کیلوپاسکال
جانبه
استوانه در
هایثابت
حجم
نتایجروش
تحلیل با
نتایج
شکل  .9مقایسه
برحسب
نیمهمتراکم،
نمونهنیمه
در نمونه
کیلوپاسکال در
جانبه
همههمه
تنشتنش
استوانه در
حجمو ثابت و
هایروش
تحلیل با
مقایسه
شکل :9
محوری
کرنش
مقابل
در
میانگین
ای
حفره
آب
فشار
تغییرات
(پ):
و
بارگذاری
تنش
مسیر
(ب):
انحرافی،
تغییرات تنش انحرافی( ،ب) :مسیر تنش بارگذاری و (پ) :تغییرات فشار آب حفرهای میانگین در مقابل کرنش محوری
Fig. 9. Comparison of simulation results with constant volume and cylinder methods at the confining pressure of 200 kPa in
the medium-dense sample in terms of (a) variations of deviatoric stress, (b) stress path and (c) average pore pressure versus
axial strain
2

حاصل از دو تحلیل حجم ثابت و استوانه مشابه یکدیگر است و نتایج

سختی آب در روش استوانه ،مقدار فشار آب حفرهای میانگین و تنش

با هم مطابقت دارند.

انحرافی به مقدار فشار آب و تنش انحرافی حاصل از روش حجم ثابت

دلیل اختالف اندک بین نتایج دو روش در شکلهای  8و ،9

نزدیکتر میشود که در پژوهش شفیعیپور و سروش [ ]45هم نتیجه

محاسبه فشار آب حفرهای در روش استوانه به صورت میانگین وزنی از

مشابهی دیده شد .دلیل این امر ،کاهش تغییر حجم نمونه با افزایش

رابطه ( )8و همچنین امکان تغییر حجم حفرهها در روش استوانه ،به

سختی آب است.

سبب ورود و خروج آب از حفرهها ،مطابق رابطه ( )5است .الزم به ذکر
است که در بعضی از پژوهشها هم مانند مراجع [ ]46 ,44بین نتایج
حاصل از روش حجم ثابت و روش هیدرومکانیکی تفاوت وجود دارد،
اما روند پاسخها یکسان است .براساس شکلهای  8و  ،9با افزایش
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 -5مطالعه رفتار زه کشیشده و زه کشینشده خاک
در این بخش ،نتایج حاصل از شبیهسازیهای زهکشیشده و
زهکشینشده به کمک روش استوانه با سختی آب برابر با Bw=2 GPa
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Fig. 10. Effect of confining pressure on soil strength behavior in drained simulation in terms of (a) deviatoric stress versus
mean effective stress, (b) deviatoric stress versus axial strain, (c) void ratio versus mean effective stress and (d) void ratio
versus axial strain

و همچنین روش حجم ثابت برای نمونهای با مشخصات شرح داده شده

کیلوپاسکال انجام شد .مقدار نسبت تخلخل نمونهها در انتهای مرحله

در بخش  3ارائه میشود .الزم به ذکر است که برای بررسی موقعیت خط

اعمال تنش همهجانبه در جدول  2آمده است.
پس از اعمال تنش همهجانبه ،نمونهها تحت آزمون فشاری دو

حالت بحرانی ،تحلیلها تا کرنش محوری حدود  60درصد انجام شدهاند.

محوری قرارگرفتند .شکل  10نمودار تنش انحرافی و نسبت تخلخل
 -5-1اثر سطح تنش همه جانبه بر رفتار مقاومتی

در مقابل کرنش محوری را برای تحلیل زه کشیشده نشان میدهد.

برای بررسی تأثیر سطح تنش همهجانبه بر رفتار مقاومتی ماسه

همان طور که در شکل  10مشاهده میشود ،در تحلیل زه کشیشده،

متراکم ،نمونهها تحت تنشهای همهجانبه  800،400،200و 1600

با افزایش سطح تنش همهجانبه ،مقدار تنش انحرافی و تمایل به تراکم

کیلوپاسکال تحکیم شدند .همچنین برای بررسی رفتار مقاومتی ماسه

در نمونه زیاد میشود .همچنین مقدار تنش انحرافی و نسبت تخلخل،

نیمهمتراکم ،دو شبیهسازی در تنشهای همهجانبه  200و 800

در کرنشهای بزرگ به مقدار نسبتاً ثابتی رسیده است .بنابراین در
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تنش هم
اعمال
پایانمرحله
متراکمدردرپایان
نیمهمتراکم
متراکموو نیمه
نمونه
تخلخل
نسبت
مقدارمقدار
جدول .2
جانبهجانبه
تنشه همه
اعمال
مرحله
هایمتراکم
های
نمونه
تخلخل
نسبت
جدول :2
Table 2. Void ratio values of dense and medium-dense samples at the end of applying confining pressure

نسبت تخلخل نمونه

تنش همهجانبه
(کیلوپاسکال)

نمونه متراکم

نمونه نیمهمتراکم

022

2/000

-

2/000

-

022
822

0622

2/006

2/000

انتهای بارگذاری ،میتوان خاک را در وضعیت حالت بحرانی دانست.

2/330
2/320

بیشتر میشود .در شبیهسازی رفتار زه کشینشده به روش استوانه هم

رفتار مقاومتی خاک در نمونه متراکم ،برای تحلیل زه کشینشده
به روش حجم ثابت در شکل  11نشان داده شده است .همان طور
که در شکل  11مشاهده میشود ،با افزایش سطح تنش همهجانبه،

تحلیلها تا کرنش  60درصد ادامه یافت و مقدار تنش انحرافی و فشار

آب حفرهای میانگین نسبتاً ثابت شد .بنابراین در کرنشهای بزرگ،

خاک به حالت بحرانی رسیده است.

تنش انحرافی در تحلیل زه کشینشده بیشتر میشود .همچنین با

شکل  14تغییرات تنش انحرافی و فشار آب حفرهای میانگین در مقابل

بزرگ شدن تنش همهجانبه ،فشار آب حفرهای افزایش مییابد که

کرنش محوری و همچنین مسیر تنش بارگذاری ،در نمونه نیمهمتراکم به

نشاندهنده تمایل بیشتر نمونه به تراکم است .مطابق شکل ،11

روش استوانه را نشان میدهد .مطابق شکل  ،14با بزرگ شدن سطح تنش

تحلیلها تا کرنش حدودا ً  60درصد ادامه یافته و مقدار تنش انحرافی

همهجانبه ،تنش انحرافی و فشار آب حفرهای بیشتر میشود.

است .بنابراین در انتهای بارگذاری ،میتوان خاک را در وضعیت حالت

 -5-2موقعیت خط حالت بحرانی خاک

و فشار آب حفرهای ،در کرنشهای بزرگ به مقدار نسبتاً ثابتی رسیده
بحرانی دانست .مقدار نسبت تخلخل تا انتهای بارگذاری ثابت مانده

با توجه به نتایج ارائه شده در بخش ( ،)1-5شکل  ،15موقعیت خط

است که نشاندهنده صحت فرضیههای روش حجم ثابت است .الزم به

حالت بحرانی حاصل از شبیهسازیهای زه کشیشده و زه کشینشده

ذکر است که مقدار نسبت تخلخل در حالت بحرانی در شکل -11پ

به روش حجم ثابت ،در صفحههای مختلف تنش انحرافی -تنش مؤثر

با عالمت ستاره در هر سطح تنش مشخص شده است.

متوسط ،نسبت تخلخل -لگاریتم تنش مؤثر متوسط و همچنین خط

شکل  12رفتار مقاومتی خاک ،برای تحلیل زه کشینشده به روش

حالت بحرانی حاصل از رابطه ( )1که توسط لی و ونگ [ ]12ارائه

حجم ثابت برای نمونه نیمهمتراکم را نشان میدهد .مطابق شکل ،12

شده است را نشان میدهد .همان طور که در شکل -15الف مشاهده

با افزایش سطح تنش همهجانبه ،تنش انحرافی و فشار آب حفرهای در

میشود ،خط حالت بحرانی در صفحه نسبت تخلخل -لگاریتم تنش

تحلیل زه کشینشده بیشتر میشود .تحلیل تا رسیدن به حالت نهایی

مؤثر در تنشهای بزرگ ،خط مستقیم نیست و به صورت غیرخطی

انجام شده است و مقدار نسبت تخلخل تا انتهای بارگذاری ثابت مانده

است که در بسیاری از پژوهشهای پیشین ،مانند مراجع [-11 ,6-4

است .مقدار نسبت تخلخل در حالت بحرانی در شکل -12پ با عالمت

 ]15هم نتایج مشابهی مشاهده شد .شکل -15ب ،موقعیت خط حالت

ستاره در هر سطح تنش مشخص شده است.

بحرانی مطابق رابطه ( )1را نشان میدهد که به صورت خط مستقیم

شکل  13تغییرات تنش انحرافی و فشار آب حفرهای میانگین

نمایش داده شده است .برای آنکه رابطه ( )1به صورت خطی حاصل

در مقابل کرنش محوری و همچنین مسیر تنش بارگذاری ،به روش

شود ،مقدار  aبرابر با یک به دست آمد .شکل -15پ ،خط حالت

استوانه در نمونه متراکم را نشان میدهد .مطابق شکل  ،13همانند

بحرانی حاصل از هر دوتحلیل زه کشیشده و زه کشینشده به روش

تحلیل زه کشینشده به روش حجم ثابت ،در تحلیل به روش استوانه ،با

حجم ثابت ،در صفحه تنش انحرافی -تنش مؤثر متوسط را نشان

بزرگ شدن سطح تنش همهجانبه ،تنش انحرافی و فشار آب حفرهای

میدهد که مطابق آن ،با افزایش تنش مؤثر متوسط ،مقدار تنش

722

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،3سال  ،1399صفحه  711تا 732

4000

3200

1600 kPa
800 kPa
400 kPa
200 kPa
3200

800

1600

2400

0

800

)Mean effective stress (kPa

)Deviatoric stress (kPa

1600

2000

1600 kPa
800 kPa
400 kPa
200 kPa

0

60

1000

40

50

30

)Axial strain (%

(الف)

Void ratio

1600

0

800

)Mean effective stress (kPa

0.24

200 kPa
400 kPa
800 kPa
1600 kPa

0.22

50

60

Void ratio

4000

0.25

0.25

0.24

*

3200

0.26

0.26

0.23

2400

0

(ب)

*
*
*

200 kPa
400 kPa
800 kPa
1600 kPa

20

10

0

)Deviatoric stress (kPa

2400

3000

0.23

40

30

20

)Axial strain (%

(پ)

10

0

0.22

(ت)
600

0
-300
-600
-900
-1200
-1500

60

50

40

30

20

)Axial strain (%

10

0

)Average pore pressure (kPa

1600 kPa
800 kPa
400 kPa
200 kPa

300

-1800

(ث)

تنشانحرافی در
تغییراتتنش
(الف):تغییرات
(الف):
حسب
ثابت ،بر
حجم
نشده به
متراکم در
مقاومتی خاک
جانبه
همه
تنش
شکل  .11اثر
حسب
ثابت ،بر
حجم
روشروش
نشده به
زهکشزهیکشی
تحلیلتحلیل
متراکم در
مقاومتی خاک
رفتاربر رفتار
همهبرجانبه
تنش
سطح
سطحاثر
شکل :11
مقابل تنش مؤثر متوسط( ،ب) :تغییرات تنش انحرافی در مقابل کرنش محوری( ،پ) :تغییرات نسبت تخلخل در مقابل تنش مؤثر متوسط( ،ت) :تغییرات
انحرافی در مقابل تنش مؤثر متوسط( ،ب) :تغییرات تنش انحرافی در مقابل کرنش محوری( ،پ) :تغییرات نسبت تخلخل در مقابل تنش مؤثر
نسبت تخلخل در مقابل کرنش محوری و (ث) :تغییرات فشار آب حفرهای در مقابل کرنش محوری
کرنش محوری
ای در مقابل
تغییرات فشار
 ofو (ث):
محوری
کرنش
نسبت تخلخل در
(ت) :تغییرات
متوسط،
Fig. 11. Effect of confining
pressure
حفرهon
آبthe
strength
behavior
dense
مقابلsoil
in undrained
simulation
with
constant volume
method in terms of (a) deviatoric stress versus mean effective stress , (b) deviatoric stress versus axial strain, (c) void ratio
versus mean effective stress, (d) void ratio versus axial strain and (e) pore pressure versus axial strain
5

723

732  تا711  صفحه،1399  سال،3  شماره،52  دوره،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

1200

800 kPa
200 kPa

900

Deviatoric stress (kPa)

Deviatoric stress (kPa)

1200

600

300

0

0

10

20

30

40

50

Axial strain (%)

900

600

300

0

60

800 kPa
200 kPa

0

300

0.34

0.34

0.33

0.33

200 kPa
800 kPa

0.32

0.31

*

200 kPa
800 kPa

0.32

0.31

*

0.30

0.30

0

10

900

لف

Void ratio

Void ratio

ب

0.29

600

Mean effective stress (kPa)

20

30

40

50

Axial strain (%)

0.29

60

0

300

600

Mean effective stress (kPa)

900

Average pore pressure (kPa)

پ
600

300

800 kPa
200 kPa

0

-300

0

10

20

30

40

Axial strain (%)

ث

50

60

 تغییرات تنش انحرافی:) بر حسب (الف، اثر سطح تنش همهجانبه بر رفتار مقاومتی خاک نیمهمتراکم در تحلیل زهکشینشده به روش حجم ثابت.12 شکل
:)(الف
 بر،ثابت
نسبتکشی
تحلیل زه
متراکم در
کرنشخاک
مقاومتی
رفتار
همهجانبه
سطح:)(ب
 اثر:12
در مقابل تنش مؤثر شکل
تغییرات
:)حسب(ت
،متوسط
حجممؤثر
روش تنش
نشدهدربهمقابل
تخلخل
تغییرات
:)نیمه (پ
،محوری
مقابل
بر در
انحرافی
تنشتنش
تغییرات
،متوسط
محوریتغییرات نسبت تخلخل
:) (پ،محوری
کرنش
مقابل
در
انحرافی
تنش
تغییرات
:)(ب
،متوسط
مؤثر
نش
ت
مقابل
در
انحرافی
تنش
 تغییرات فشار آب حفرهای در مقابل کرنش:)تغییرات نسبت تخلخل در مقابل کرنش محوری و (ث
Fig. 12. Effect of confining pressure on the strength behavior of medium-dense soil in undrained simulation with constant
volume method in terms of (a) deviatoric stress versus mean effective stress, (b) deviatoric stress versus axial strain, (c) void
ratio versus mean effective stress, (d) void ratio versus axial strain and (e) pore pressure versus axial strain

724

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،3سال  ،1399صفحه  711تا 732

3200

1600 kPa
800 kPa
400 kPa
200 kPa
3200

800

2400

1600

0

800

)Mean effective stress (kPa

)Deviatoric stress (kPa

1600

3000

2000

1600 kPa
800 kPa
400 kPa
200 kPa

0

60

1000

40

50

30

)Axial strain (%

(الف)

10

0

(ب)
600
300
0
-300
-600
-900
-1200
-1500
50

40

30

10

20

)Axial strain (%

0

)Average pore pressure (kPa

1600 kPa
800 kPa
400 kPa
200 kPa

60

20

0

)Deviatoric stress (kPa

2400

4000

-1800

(پ)

شکل  :13اثر سطح تنش همهجانبه بر رفتار مقاومتی خاک در تحلیل زهکشینشده در نمونه متراکم ،به روش استوانه ،بر حسب

شکل  .13اثر سطح تنش همهجانبه بر رفتار مقاومتی خاک در تحلیل زهکشینشده در نمونه متراکم ،به روش استوانه ،بر حسب (الف) :تغییرات تنش
کرنش محوری
مقابل
ای در
ایآبدرحفره
فشار
تغییرات(پ):
بارگذاری و
(ب) :مسیر
انحرافی،
محوری
کرنش
مقابل
تغییراتحفره
فشار آب
تنش(پ):
بارگذاری و
تنش
تنشمسیر
تغییرات(ب):
(الف):انحرافی،
Fig. 13. Effect of confining pressure on the strength behavior of dense soil in undrained simulation with cylinder method in
terms of (a) deviatoric stress, (b) stress path and (c) pore pressure versus axial strain
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Fig. 14. Effect of confining pressure on the strength behavior of medium-dense soil in undrained simulation with cylinder
method in terms of (a) deviatoric stress, (b) stress path and (c) pore pressure versus axial strain

انحرافی در حالت بحرانی افزایش مییابد.

صفحه نسبت تخلخل -تنش مؤثر متوسط ،مطابق رابطه ( )1در شکل

شکل  ،16موقعیت خط حالت بحرانی حاصل از شبیهسازیهای

-16ب نشان داده شده است که مطابق آن ،با فرض مقدار  aبرابر

زه کشیشده و زه کشینشده به روش استوانه ،در صفحه تنش انحرافی-

با یک ،خط حالت بحرانی به صورت خط مستقیم حاصل شده است.

تنش مؤثر متوسط ،نسبت تخلخل -لگاریتم تنش مؤثر متوسط و

شکل -16پ ،خط حالت بحرانی در صفحه تنش انحرافی -تنش مؤثر

همچنین خط حالت بحرانی حاصل از رابطه ( )1که توسط لی و ونگ

متوسط را به صورت خط مستقیم نمایش میدهد که براساس آن ،با

[ ]12ارائه شده است را نشان میدهد .مطابق شکل  ،16پاسخهای

افزایش تنش مؤثر متوسط ،تنش انحرافی زیاد میشود.

روش استوانه در کرنشهای بزرگ ،منطبق بر پاسخهای حاصل از

به منظور بررسی تأثیر سختی آب در روش استوانه بر موقعیت خط

تحلیل زه کشیشده است .بر اساس شکل -16الف ،خط حالت بحرانی

حالت بحرانی ،با استفاده از نتایج تحلیلهای زه کشیشده و همچنین

در صفحه نسبت تخلخل -لگاریتم تنش مؤثر در تنشهای بزرگ،

تحلیل استوانه با فرض سختی بزرگ آب برابر با  ،Bw=10 GPaخط

همانند شکل  15به صورت غیرخطی است .خط حالت بحرانی در

حالت بحرانی بدست آمده است که در شکل  17نشان داده شده است.
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شکل  :15موقعیت خط حالت بحرانی حاصل از تحلیلهای زهکشیشده و زهکشینشده به روش حجم ثابت( ،الف) :در صفحه نسبت تخلخل-
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Fig. 15. The locus of critical state line obtained from drained and constant volume method undrained simulations (a) in
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[ ]12ارائه شده است را نشان میدهد .مطابق شکل  ،14پاسخهای روش استوانه در کرنشهای بزرگ ،منطبق بر پاسخهای حاصل از
تحلیل زهکشیشده است .بر اساس شکل -14الف ،خط حالت بحرانی در صفحه نسبت تخلخل -لگاریتم تنش مؤثر در تنشهای بزرگ،

مطابق شکل -17الف ،همانند شکلهای  15و  ،16خط حالت
بحرانی در صفحه نسبت تخلخل -لگاریتم تنش مؤثر در تنشهای

9

شدهاند .مطابق جدول  ،3پارامترهای حالت بحرانی حاصل از
تحلیلهای زه کشیشده و زه کشینشده به روش استوانه با فرض

بزرگ ،غیرخطی است .موقعیت خط حالت بحرانی ،مطابق رابطه

آب سخت (شکل  ،)17بین مقادیر پارامترهای حالت بحرانی

( )1در شکل -17ب ،با فرض مقدار  aبرابر با یک و همچنین در

حاصل از تحلیلهای زه کشیشده و زه کشینشده به روش حجم

صفحه تنش انحرافی -تنش مؤثر متوسط در شکل -17پ نشان

ثابت (شکل  )15و همچنین زه کشیشده و زه-کشینشده به

داده شده است .همانند شکلهای  15و  ،16با افزایش تنش مؤثر

روش استوانه با فرض آب با سختی کم (شکل  )16است .بنابراین

متوسط ،در حالت بحرانی ،تنش انحرافی افزایش و نسبت تخلخل

با افزایش سختی آب در روش استوانه ،پاسخها به نتایج حاصل از

کاهش مییابد.

روش حجم ثابت نزدیکتر میشود .پارامترهای حالت بحرانی در

پارامترهای خط حالت بحرانی براساس رابطه ( )1و ( )2برای

شکلهای  15تا  ،17بسیار به هم نزدیک هستند و اختالف خیلی

نمونه شبیهسازی شده در تحلیلهای زه کشیشده و حجم ثابت

کمی باهم دارند .بنابراین میتوان گفت که خط حالت بحرانی

(شکل  ،)15زه کشیشده و زه کشینشده به روش استوانه (شکل

حاصل از هر سه تحلیل زه کشیشده ،زه کشینشده به روش

 )16و همچنین زه کشیشده و زه-کشینشده به روش استوانه با

حجم ثابت و زه کشینشده به روش استوانه نزدیک به یکدیگر

فرض آب سخت (شکل  ،)17در جدول  3آمده است .به منظور

است و اختالف بسیار کمی دارد .به عبارت دیگر ،مطابق هریک

مقایسه دقیق اعداد درون جدول  ،3پارامترهای  eGو  Mبا دقت

از شکلهای  15تا  ،17مسیر تنش بارگذاری ،تأثیری در موقعیت

چهار رقم پس از اعشار و  lبا دقت پنج رقم پس از اعشار ارائه

خط حالت بحرانی ندارد و روش شبیهسازی رفتار زه کشینشده
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Fig. 16. The locus of critical state line obtained from drained and cylinder method undrained simulations (a) in the plane
of void ratio- mean effective stress in logarithm, (b) based on Eq (1) and (c) in the plane of deviatoric stress- mean effective
stress

هم اثر بسیار کمی در موقعیت خط حالت بحرانی دارد.

استوانه به روش حجم ثابت نزدیکتر میشود.
رفتار زه کشیشده و همچنین رفتار زه کشینشده نمونه ماسهای

 -6نتیجه گیری

به کمک دو روش حجم ثابت و استوانه در سطح تنشهای مختلف

در پژوهش حاضر ،از روش اجزای مجزا جهت بررسی رفتار

نیز بررسی شد که نتایج هر سه تحلیل نشان داد که با افزایش سطح

زه کشیشده و زه کشینشده ماسه اشباع استفاده شد و موقعیت

تنش همهجانبه ،تنش انحرافی و تمایل نمونه به تراکم بیشتر میشود.

خط حالت بحرانی ماسه بدست آمد .دانههای ماسه بهصورت

در بخش پایانی پژوهش ،موقعیت خط حالت بحرانی حاصل از

چندگوشه و صلب در نظر گرفته شدند و از قانون تماسی ّ
خطی

شبیهسازیهای زه کشیشده و زه کشینشده به روش حجم ثابت،

برای تماس بین دانهها استفاده گردید .در این پژوهش ،رفتار

زه کشیشده و زه کشینشده به روش استوانه با فرض سختی آب

زه کشینشده نمونه ماسهای متراکم و نیمهمتراکم در تنش

برابر با ( Bw=2 GPaآب با سختی کم) و ( Bw=10 GPaآب با

همهجانبه  200کیلوپاسکال تا کرنشهای زیاد ،به کمک دو روش

سختی زیاد) ترسیم شد که با مقایسه پارمترهای حالت بحرانی،

حجم ثابت و استوانه بررسی شد که نتایج هر دو روش ،انطباق

مشخص شد که خط حالت بحرانی حاصل از هر سه تحلیل،

خوبی با یکدیگر نشان دادند .همچنین اثر سختی آب بر پاسخ

بسیار به هم نزدیک است و اختالف کمی دارد .بنابراین روش

روش استوانه بررسی شد که نتایج نشان داد با افزایش سختی

شبیهسازی رفتار زه کشینشده تأثیر بسیار کمی در موقعیت خط

آب ،مقدار فشار آب حفرهای و همچنین تنش انحرافی در روش

حالت بحرانی دارد.
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