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معرفي مدل رفتاري هذلولي  Duncan&Changمورد استفاده برنامه Feadam

اين مدل ابتدا توسط  )1963( Kondnerمطرح گرديد و سپس توسط  Duncanو  )1970( Changتكميل
گرديد.
باشد (.اين رابطه بصورت زير است :
نقطه شروع براي تعريف اين مدل ارتباط هذلولي بينتنش و كرنش مي
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در اين رابطه  Eiمدول مماسي اوليه مي باشد.
سطح شكست بر اساس معيار موهركولمب بصورت زير است:
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اين مدل مي تواند كاهش زاويه اصطكاك داخلي مصالح ناشي از افزايش تنش ايزوتروپيك را بصورت زير در نظر
بگيرد :
)
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 كاهش زاويه اصطكاك داخلي ناشي از  10مرتبه افزايش در تنش موثر ميانگين مي باشد.
مدول مماسي  Etدر هر نقطه روي منحني مي تواند از رابطه زير محاسبه گردد:
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Et  1  R f .SL)  .Ei

در اين رابطه  SLسطح تنش است كه بصورت زير تعريف مي شود:
( )6
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مدول مماسي اوليه مي تواند بصورت زير با تغييرات mتنش موثر ميانگين تغيير يابد:
()7

 
Ei  K .Pa . 3 
 pa 

در اين رابطه  mتوان وابستگي مدول مماسي اوليه به سطح تنش و  paفشار اتمسفر است.
اين توان بسته به نوع خاك مي تواند از حدود  0/5تا  1تغيير يابد .مقادير بيشتر براي خاكهاي ريزدانه تر ميباشد.

مدول مماسي در هر نقطه و در سطح تنش از روابط باال مي تواند بصورت زير بدست آيد:
m
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مدول باربرداري و بارگذاري مجدد نيز به تنش موثر ميانگين وابسته است.
m
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Eur

كه در حدود  1/2تا  3برابر مدول مماسي اوليه است.
اين مدل براي در نظرگرفتن كرنشهاي حجمي مدول بالك خاك را بصورت زير تعريف مي نمايد :
m
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مدل رفتاري سخت شوندگي موجود در نرم افزار PLAXIS

برعكس مدل رفتاري پالستيك كامل كه سطح تسليم در فضاي تنش ها ثابت است در اين مدل رفتاري سطح
تسليم مي تواند بعلت كرنشهاي پالستيك بزرگترشود .بايد توجه داشت كه بين رفتار سخت شوندگي خاك تحت
برش و يا تحت فشار همه جانبه(بارگذاري تحكيمي) تفاوت وجود دارد .سخت شوندگي برشي براي مدل كردن
كرنشهاي برگشت ناپذير در اثر بارگذاري تفاضلي اوليه است و سخت شوندگي فشاري براي براي مدل كردن
كرنشهاي پالستيك برگشت ناپذير در اثر بارگذاري فشاري اوليه در بارگذاري ايزوتروپيك و ادئومتريك است .در
اين مدل هر دو نوع رفتار سخت شوندگي ديده شده است .اين مدل رفتاري ،مدل پيشرفته اي براي مدل سازي
رفتار هر دو نوع خاك نرم و سخت مي باشد (.)1998 ،Schanz
وقتي كه خاك تحت برش قرار مي گيرد سختي آن كاهش مي يابد و در نتيجه كرنشهاي پالستيك گسترش
مي يابد .در حالت خاصي از آزمايش سه محوري ,بين كرنشهاي محوري و تنش انحرافي يك رابطه هذلولي (بطور
تقريبي) مي توان فرض كرد كه اين مدل ابتدا توسط  )1963( konderفرموله شد و سپس  Duncanو Chang

( ،)1970مدل معروف هذلولي را ارائه دادند.
اين مدل رفتاري (سخت شونده) مي تواند بطور كامل جايگزين مدل قبلي گردد .زيرا اوالً از تئوري پالستيسيته
استفاده شده است ،ثانياً اثرات تغيير حجم خاك در اثر اتساع در آن منظور شده و ثالثاً يك كالهك تسليم ( yield

 )capبراي مدل معرفي شده است.

بعضي پارامترهاي اساسي مدل به قرار ذيل است:
 پارامتر ورودي  : mسختي وابسته به تنش در قانون توانيref

 -پارامتر ورودي

E 50

 :سختي در  % 50مقاومت در بارگذاري انحرافي در فشار مبنا

ref

 -پارامتر ورودي

Eoed

 :مدول مماسي براي بارگذاري تحكيمي (ادئومتري)
ref

 پارامترهاي ورودي  Eurو  : υurمدول االستيسيته باربرداري و بارگذاري -خرابي بر طبق مدل موهر-كلمب پارامتر ورودي :پارامترهاي مدل موهر -كولمب  ،  ، c

 نكته مهم در اين مدل رفتاري وابستگي سختي به سطح تنش مي باشد .براي بارگذاري تحكيمي(ادئومتري) ميتوان مدلي بصورت ذيل تعريف نمود :
ref
E oed  E oed
(/p) m

كه  pفشار است .براي خاكهاي نرم خاصي مي توان حالت ايده آل m=1را بكار برد .همچنين در اين حالت
يك رابطه ساده بين شاخص فشردگي اصالح شده* λو مدول بارگذاري ادئومتري وجود دارد كه به صورت زير
است:
*Eoed= Pref/ λ

) ) ( λ* = λ / ( 1+eo
ref
كه  pفشار مبناء (اتمسفر) است.

در اين جا مدول ادئومتري مماسي در يك فشار مبناء

ref

 pبخصوصي فرض كرده ايم .از اين رو منحني بارگذاري

اوليه وابسته به شاخص فشردگي)* )λاست .مشابهاً مدول باربرداري و بارگذاري مجدد به شاخص تورم اصالح شده
* kمرتبط است كه به صورت زير تعريف مي شود:
ref

) ) ( k* = k / ( 1+eo

*= Pref(1-2 υur)/ k

Eur

اين رابطه براي پارامتر ورودي با مقدار m  1كاربرد دارد.
رفتار سهموي براي آزمايش بارگذاري سه محوري استاندارد
يك ايده مبناء براي فرمول بندي رفتار سخت شوندگي رابطه سهموي بين كرنش محوري   1و تنش
انحرافي  qدر بارگذاري سه محوري مي باشد.

خاك درآزمايش سه محوري تمايل دارد كه منحني تسليم مطابق ذيل از خود نشان دهد.
()11

 q  q fبراي:

q
1
3E50 1  q / q a
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كه  q aمجانب منحني مقاومت برشي مي باشدكه اين رابطه در شكل ( )1رسم شده است.

شكل ( : )1تعريف

E0

و

E50

كه در آن  E50مدول سختي وابسته به تنش محدود كننده مي باشد كه توسط رابطه ذيل قابل محاسبه است:
m
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' c cot   3

 c cot  p ref


ref
E50

E50 

ref

'
ref
E
 : 50مدول مبنا و  pفشار مبنا مي باشد بايد توجه كرد كه   3در حالت فشاري با عالمت منفي منظور

مي شود.
ref
ref
در برنامه  plaxisپيش فرض  pمقدار  p = 100 kN/m2مي باشد .براي شبيه سازي وابستگي تنش

به مقدار  ، mدر رسهاي نرم m= 1و براي ماسه نروژ  m= 0/5توسط  )1963( Janbuانتخاب شده است.
 )1980( Von Soosمقدار  mبين  0/5و  1پيشنهاد شده است .تنش انحرافي نهايي  q fو مقدار  q aدر معادله
( )11مطابق رابطه ذيل تعريف مي شود: .
()13

براي :

qa  q f / R f

2 sin
) 'q f  (c cot   3
1  sin

'
دوباره يادآوري مي شود كه معموالً   3منفي است .از رابطه باال براي  ، q fاز معيار خرابي موهر-كلمب كه داراي

پارامتر هاي مقاومتي cو  بوده بدست مي آيد .وقتي  qa  q fمي شود معيار خرابي ارضاء مي شود .حالت تسليم
پالستيك كامل توصيف شده توسط مدل موهر-كلمب روي مي دهد .رابطه بين  q fو  qaتوسط نسبت خرابي
 R fبيان مي شود كه الزاماً بايد كمتر از  1باشد .در برنامه  plaxisپيش فرض ضريب  R fمقدار 0/9مي باشد.
براي مسير تنش در حالت باربرداري و بارگذاري مجدد رابطه ديگري بصورت ذيل تعريف مي شود:
m
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 c cot  p ref


ref
Eur

Eur 

ref

 Eurمدل يانگ مبناء براي باربرداري و با گذاري مجدد ،بر اساس فشار مبناء است .در بسياري از موارد مي توان
ref
ref
فرض كرد كه  3 Eur = E50كه اين حالت پيش فرض برنامه  plaxisمي باشد.

تقريب سازي هذلولي با مدل رفتاري سخت شوندگي
'
'
'
به خاطر راحتي و وجود محدوديتهايي شرايط بارگذاري آزمايش سه محوري با   2   3است و   1تنش فشاري

اصلي خواهد بود .همانند آنچه كه در شكل ( )2نشان داده شده ،بهتر است كه تنش و كرنش فشاري مثبت در
نظرگرفته شود .براي نمايش عمومي تر مدل رفتار سخت شوندگي خاك به مقاله Schanzو همكارانش ()1999
مراجعه شود .در اين بخش نشان داده خواهد شد كه در واقع در اين مدل ،مسير تنش فرضي در آزمايش سه
محوري زهكشي شده استاندارد با معادله ( )4-15بيان مي شود .اجازه بدهيد،كه ابتدا كرنشهاي پالستيك مربوطه
را در نظر بگيريم .اين اصل از يك تابع تسليم بصورت ذيل بدست مي آيد:
()15

p
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p
كه  fتابع تنش و  تابع كرنشهاي پالستيك است:

شكل ( : )2رابطه تنش كرنش هذلولي در بارگذاري آزمايش سه محوري زهكشي شده استاندارد

 (21p   vp )  21p

()16

p
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p
براي خاكهاي سخت كرنش حجمي پالستيك   vتمايل به كوچك شدن دارد .لذا به طور تقريبي

 p  21p

در نظر گرفته مي شود.
p
نكته مهم در تعريف باالدر مورد كرنش سخت شوندگي  اين است كه با رابطه معروف هذلولي قابل تطبيق

است .حالت مطلوبتر براي تعريف  fآن است كه بر معادله رفتاري معروف به مدل هذلولي منطبق است .براي
بررسي اين حالت در نظر گرفته شده در بار گذاري اصلي بايد فرض كنيم كه در شرايط تسليم f  0بوده و براي
p
بارگذاري اصلي    fمي گردد و در نتيجه از معادله ( )16داريم:

()17

1
1
q
2q
f 

2
E50 1  q / p Eur

 1p  

مدل عالوه بر كرنشهاي پالستيك ،كرنشهاي االستيك را هم محاسبه مي كند .كرنشهاي پالستيك در بارگذاري
اوليه توسعه مي يابند .در صورتيكه كرنشهاي االستيك هم در بار گذاري اوليه و هم در باربرداري  /بارگذاري مجدد
'
'
ايجاد مي شوند .براي مسير آزمايش سه محوري زهكشي شده با شرايط  ،  2   3  cteمدول يانگ االستيك

 Eurثابت بوده و كرنشهاي االستيك توسط معادالت زير تعريف مي شوند:
()18

q
Eur

  2e   3e   ur

q
Eur

 1e 

بايد توجه شود كه اين رابطه براي مراحل اوليه بارگذاري صادق نيست.
براي مراحل اوليه اعمال بار جانبي همه جانبه همراه با تحكيم ،مدل رفتاري سخت شوندگي فوق تغيير حجم
كامالً الستيك را مطابق قانون هوك پيش بيني مي كند .بايد توجه شود كه اين كرنشها شامل معادله ( )18نمي
باشد .در مرحله بارگذاري انحرافي آزمايش سه محوري كل كرنش محوري برابر است با مجموع مولفه هاي كرنش
االستيك كه توسط معادله ( )18بيان مي شود و يك مولفه پالستيك كه بر اساس معادله( )17بدست مي آيد:
()19

1
q
2 E50 1  q / qa

 1  1e  1p 

p
كه اين رابطه بدون در نظرگرفتن كرنشهاي حجمي پالستيك مي باشد يعني زماني كه  v  0باشد.

در واقع اين كرنش هاي حجمي پالستيك هيچگاه صفرنيستند .ولي براي خاكهاي سخت تغيرات حجمي پالستيك
در مقايسه با كرنش محوري ناچيز هستند .لذا چنين تقريبي در معادله ( )19وجود دارد .بنابراين بخوبي نمايان
است كه مدل رفتاري سخت شوندگي خاك ،در واقع يك منحني هذلولي در شرايط بارگذاري آزمايش سه محوري
است.
p
براي يك مقدار ثابت پارامتر سخت شوندگي  در شرايط جريان f  0مي توان در صفحه  p  qيك مكان

تسليم را ترسيم نمود .اگر يك چنين منحني مكان تسليمي ترسيم شود ،ناچار به استفاده از معادالت ( )16بعالوه
معادالت ( )12و ( )14به ترتيب براي  E50و  Eurهستيم .بر اساس توضيحات قبلي شكل اين منحني تسليم به
پارامتر  mبستگي دارد كه براي  m=1يك خط مستقيم حاصل مي شود براي مقادير كمتر  mمنحني مقدار
كمي انحنا نشان مي دهد .شكل ( )3نشان دهنده توالي مكان هندسي تسليم براي وقتي كه مقدار m=1بوده كه
اين مقدار ،مقدار اوليه براي خاكهاي سخت شونده بوده ،مي باشد.

كرنش حجمي پالستيك براي حالت تنش سه محوري
p
p
حال برقراري ارتباط بين كرنش برشي پالستيك  وكرنش حجمي پالستيك   vمدنظر مي باشد .مانند بقيه

مدل هاي پالستيك ،مدل سخت شوندگي خاك شامل يك رابطه ،بين كرنشهاي پالستيك يعني رابطه ميان
p
و  بوده و قانون جريان خطي برقرار است.

شكل ( : )3توالي سطح تسليم براي مقادير متفاوت پارامتر سخت شوندگي γp

 vp

p

()20

 vp  sin m

در واقع براي جزئيات بيشتر بايد زاويه اتساع بسيج شده ( ) ψmرا تعيين كنيم.كه در مدل اخير ،زاويه اتساع
بصورت ذيل تعريف ميشود:
()21

sin  m  sin  cv

1  sin  m sin  cv

sin m

كه درآن  cvزاويه اصطكاك درحالت تخلخل بحراني( )critical stateكه يك مقدار ثابت مستقل از دانسيته و
 mزاويه اصطكاك بسيج شده مي باشد:
()22

' 1'   3
 1'   3'  2c cos

sin m 

معادله باال اتخاذ شده از تئوري تنش -اتساع توسط  ) 1962( Roweو تشريح شده توسط & Scanz

 )1995( Vermeerمي باشد.
خاصيت بارز قانون تنش-اتساع اين است كه مصالح براي نسبتهاي تنش پايين  m  cvكاهش حجم و براي
نسبتهاي تنش باال  m  cvافزايش حجم مي يابند .در لحظه گسيختگي وقتي كه زاويه اصطكاك بسيج شونده
معادل زاويه گسيختگي  است از معادله باال ( )4-25داريم:
sin   sin  cv
sin 
1  sin  sin  cv
()23
()24

sin   sin
1  sin  sin

sin  cv 

بنابرين زاويه اصطكاك حالت تخلخل بحراني ميتواند با توجه به زاويه اصطكاك گسيختگي(  ) و زاويه اتساع ( 

) محاسبه گردد plaxis.از فرمول فوق استفاده مي كند.

پارامترهاي مدل رفتاري سخت شوندگي خاك
بعضي از پارامترهاي اين مدل بامدل موهر-كلمب غير سخت شونده مشترك ميباشد.

پارامترهاي خرابي درمدل موهركلمب عبارتند از:
 : cچسبندگي(موثر ) ][kN/m2

 : زاويه اصطكاك داخلي(موثر) (درجه)
 : زاويه اتساع ( بر حسب درجه).
پارامترهاي پايه سختي خاك
ref

E 50

 :سختي سكانتي در آزمايش سه محوري استاندارد زهكشي شده

][kN/m2

ref

Eoed

 :مدول مماسي براي مرحله اوليه بارگذاري تحكيمي (ادئومتري)

][kN/m2

 : mتوان وابستگي سختي به سطح تنش ( بدون بعد)
پارامترهاي پيشرفته (كه توصيه مي شود بر اساس مقادير پيش فرض تنظيم شود):
ref

 : Eurسختي بار برداري,بارگذاري مجدد (پيش فرض(

ref
ref
Eur
 3E50

)][kN/m2

 : urضريب پواسون براي بارحالت بار برداري-بارگذاري مجدد (پيش فرض ( ) ur = 0/2بدون بعد)
ref
 : pتنش مبنا براي سختي ها (پيش فرض 100واحد تنش) ][kN/m2
nc
nc
 : K 0مقدار براي خاك تحكيم عادي يافته (پيش فرض ( ) K 0  1  sin بدون بعد)

 : R fنسبت گسيختگي (پيش فرض ( )0 R f  /9بدون بعد)
 :  tensionمقاومت كششي ( پيش فرض tension  0
cincrement

برحسب واحدتنش ) ][kN/m2

 :ضريب تغيير چسبندگي مانند مدل موهر-كولمب ][kN/m2

) c = cref + cincrement . ( y- yref

ref
سختي مدولي ، E50

ref
Eoed

و توان m

فوايد استفاده ازمدل سخت شوندگي در مقايسه با مدل دوخطي االستوپالستيك كامل موهر -كلمب تنها
محدود به استفاده از رفتار تنش كرنش هذلولي نيست بلكه كنترل روي نسبت تنش نيز مي باشد .در صورت
استفاده ازمدل موهر-كلمب ،كاربر مجبور به استفاده از يك مدول يانگ ثابت است.

در خاكهاي واقعي اين سختي وابسته به سطح تنش است .بنابراين الزم است كه تخميني از ميزان تنش در داخل
خاك داشته باشيم و بر اساس آن مقادير مناسب سختي را بدست بياوريم .درحاليكه در مدل سخت شوندگي اين
ref
ref
عمل الزم نيست و مدول سختي  E50براي يك حداقل فشارجانبي مبنا   3  pتعريف مي شود .برنامه يك

ref
مقدار پيش فرض  p  100در واحد تنش استفاده مي كند .براي ساير فشارهاي جانبي از روابط ذكر شده

قابل محاسبه است.
چون بعضي از كاربران  plaxisمدول برشي را بيشتر از مدل سختي بكار مي برند الزم است كه مدول برشي را
G

در اينجا تعريف كنيم .در تئوري االستيسيته رابطه

و

E

با

E  2(1   )G

قابل محاسبه است .چون

Eur

سختي االستيك واقعي است لذا مدول برشي از رابطه  Eur  2(1   )Gurقابل محاسبه است .در Eur ، plaxisو
  urوارد مي شود و برنامه براساس فرمول فوق به محاسبه  Gurمي پردازد .برعكس  E50 ، Eurدر مفهوم االستيك
بكار نمي رود .لذا نمي توان رابطه ساده اي بين  E50و  G50بدست آورد.
برخالف مدلهايي كه برمبناي مفهوم االستيسيته هستند ،مدل االستوپالستيك سخت شونده فوق شامل يك
رابطه ثابت بين سختي سه محوري ( زهكشي شده)  E50و سختي ادئومتري (  ) Eoedو  G50وجود ندارد ويا هر
دو پارامتر را ميتوان بطور مستقل به برنامه داد .بر اساس تعريف  E50با معادله ( )12حاال ميتوان سختي ادئومتري
را تعريف كرد .براي محاسبه  plaxis ، Eoedاز رابطه زير استفاده مي كنيم:
m
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ref
كه مطابق شكل( Eoed )4مدول سختي مماسي است و  E50سختي مماسي درتنش عمودي  1  pاست.
'
'
توجه داشته باشيد كه   1بيشتر از   3باشد و بارگذاري اوليه مدد نظر است.

پارامترهاي پيشرفته ()Advanced Parameters
مقدار متعارف  0/2 ، urمي باشد كه به عنوان پيش فرض در برنامه  plaxisوجود دارد .برخالف مدل موهر-
nc
كلمب در اين مدل  K 0تابع ثابتي از نسبت پواسون نبوده بلكه يك مقدار صحيح مي باشد و بعنوان پيش فرض

nc
 plaxisاز رابطه  K 0  1  sin استفاده مي كند.

بايد خاطر نشان كرد كه اين يك مقدار واقع بينانه است و با اين وجود مي توان مقادير متفاوتي را براي آن انتخاب
nc
nc
كرد .همه مقادير ممكن براي  K 0نمي تواند با واقعيت تطبيق داشته باشد .يعني هرمقدار داده براي  K 0مجاز
nc
nc
نيست ومحدوده مجاز  K 0تابعي از  Eur ، Eoed ، E50و  urمي باشد .مقادير  K 0كه خارج از محدوده باشد

توسط plaxisحذف مي شود .بر اساس مقادير ورودي برنامه مقدار مناسبي را براي آن انتخاب كرده و در محاسبات
بكار مي برد.

قطع اتساع)(Dilatancy Cut-Off
بعداز مقادير زياد تغيير مكان برشي ،خاك به حالت دانسيته بحراني مي رسد حالتي كه اتساع به پايان مي رسد
كه اين موضوع در شكل ( )4نشان داده شده است.

شكل ( : )4تعريف

ref
Eoed

با استفاده از نتايج آزمايش ادئومتري

اين رفتار خاك در مدل سخت شوندگي مي تواند توسط گزينه  Dilatancy cut-offانجام شود .دراين حالت
 einitبه عنوان تخلخل اوليه و ( emaxتخلخل ماكزيمم) بايد وارد شود(تخلخل بحراني) .به محض اينكه تغييرات
حجمي باعث رسيدن خاك به تخلخل ماكزيمم شود همانند آنچه كه در شكل( )5نشان داده شده ،زاويه اتساع
بسيج شده(  ) mobبه طور خودكارصفر مي گردد:
()26

sinmob  sincv
براي 1  sinmob sincv : e  emax

sin mob 

sin  sin
1  sin sin

كه در آن:

براي : e  emax
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sin cv 

 mob  0

ضريب تخلخل)  (Void Ratioدرهر لحظه باتوجه به كرنش حجمي ازرابطه ذيل قابل محاسبه است:
 1 e 

 ( v   vinit )  ln
( 1  einit  )28

كه در حالت افزايش براي اتساع v ،

مثبت درنظر گرفته مي شود.

نسبت تخلخل اوليه (  ،)  initنسبت تخلخل درجاي خاك است .حداكثر نسبت تخلخل نسبت تخلخل ،نسبت
تخلخل در حالت تخلخل بحراني است .به محض اينكه نسبت تخلخل بحراني فرا برسد زاويه اتساع صفر مي گردد.
حداقل نسبت تخلخل   minرا مي توان وارد كرد .اما عموماً اين پارامتر خاك در مدل سخت شوندگي خاك بكار
نمي رود .خاتمه اتساع در مدل سخت شوندگي در دسترس است اما پيش فرض اين است كه خاتمه اتساع فعال
نباشد.

شكل ( : )5منحني كرنش براي آزمايش سه محوري استاندارد زهكشي شده در زماني كه قطع اتساع منظور شود

كالهك سطح تسليم در مدل رفتاري سخت شوندگي
سطح تسليم برشي مطابق آنچه توضيح داده شد نمي تواند كرنش هاي حجمي پالستيك كه در بارگذاري فشار
همه جانبه اتفاق مي افتد را در برگيرد .لذا نوع ديگري از سطح تسليم بايد تعريف شود تا ناحيه االستيك در سمت
ref
ref
محور  pبسته شود .بدون وجود كالهك تسليم نمي توان مدلي را فرمول بندي كرد كه  Eoedو  E50مستقل از

يكديگر به برنامه وارد شود.

مدول سه محوري عمدتاً در برگيرنده سطح تسليم برشي و مدول تحكيمي كنترل كننده كالهك تسليم مي باشد.
ref
در حقيقت  E50عمدتاً اندازه كرنشهاي پالستيك مربوط به سطح تسليم برشي را كنترل مي كند و مشابهاً

ref
Eoed

براي كنترل اندازه كرنشهاي پالستيك ايجاد شده در كالهك تسليم مي باشد .در اين بخش به معرفي كالهك
سطح تسليم مي پردازيم :
()29

 p 2  p 2p

) (  c cot

q~ 2
2



fc 

nc
 αيك پارامتر كمكي مي باشد كه مطابق آنچه توضيح داده خواهد شد به  K 0وابسته است .و ديگر اينكه

~
 p  (1, 2 , 3 ) / 3و  q  1  (  1) 2   3با )  .   (3  sin ) /(3  sinكه  qتنش اندازه گيري

شده درحالت تنش هاي تفاضلي است .در حالت خاصي از تنش سه محوري )  (1   2   3خواهيم داشت
~
~
)  q  (1   3و براي كشش سه محوري )  (1   2   3به )  q   (1   3كاهش خواهد يافت.

بزرگي كالهك تسليم بوسيله تنش پيش تحكيمي ايزوتروپي  p pتعيين مي گردد .در اين مدل يك قانون سخت
pc
شوندگي بصورت زير براي محاسبه رابطه  p pبا كرنش حجمي پالستيك روي كالهك،  v ،تعريف مي گردد:

m 1
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 ref 
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 vpc

كرنش حجمي كالهك ،كرنش حجمي پالستيك تحت شرايط فشار ايزوتروپيك مي باشد .عالوه بر پارامترهاي
معرف  mيك پارامتر اضافي  در اين فرمول وجود دارد .هر دو پارامتر   ، پارامترهاي كالهك تسليم مي
باشند .ولي مستقيماً براي برنامه تعريف نمي گردند .در واقع ما روابطي به شكل زير براي آنها داريم:
nc
(پيش فرض ) K 0  1  sin  :
ref
ref
(پيش فرض ) Eoed  E50 :

  K 0nc
ref
  Eoed

ref
nc
لذا  Eoed ، K 0به برنامه وارد مي شوند و مقدار پارامترهاي   ، بترتيب بر اساس آنها توسط برنامه محاسبه

~
مي گردد .مطابق شكل ( )6در فضاي  p  qشكل اين كالهك بيضي مي باشد .اين بيضي داراي طول  p pروي
~
محور  pو  p pروي محور  qاست p p .با اندازه اش مشخص مي شود و  αنسبت تناسب است.

مقادير بزرگ  αباعث ايجاد كالهكهاي تند زير خط موهر-كلمب مي شوند .اما مقادير كوچك  αيك كالهك
متمركز در اطراف محور  pرا سبب مي شوند .اين بيضي هم به عنوان سطح تسليم و هم سطح پتانسيل پالستيك
بكار مي رود (قانون جريان مرتبط).
pp

()31

m

  p p 

2 p  p ref  p ref
با :



f c


 pc  

c
عبارت فوق براي  λدر شرايط تسليم f  0و براي  p pاز معادله ( )29بدست مي آيد.

مقدار اوليه  p pبا استفاده از تنش هاي اوليه و همجنين مقدار نسبت پيش تحكيمي وارد شده ( )OCRيا نسبت
بيشترين سربار اعمالي در گذشته ( ،)POP:Pre-Overbourden Pressureتوسط  plaxisمحاسبه ميگردد.
براي درك بهتر سطح پالستيك هر دو شكل ( )6و ( )7را بايد در نظرگرفت .شكل اول نشان دهنده خطوط
~
ساده جاري شدن در فضاي  p  qو در صورتيكه شكل دوم سطح جاري شدن را در فضاي تنش هاي اصلي نشان

مي دهد .در فضاي تنش هاي اصلي هم مكانهاي برشي و هم كالهك تسليم ،داراي شكل  6وجهي مي باشند .در
معيار خرابي موهر كلمب كالسيك واقع سطح جاري شدن برشي مي تواند تا رسيدن به سطح شكست نهايي
موهر-كولمب گسترش يابد .گسترش كالهك تسليم تابعي ازتنش پيش تحكيمي  ppمي باشد.

مقايسه مدل رفتاري االستوپالستيك سخت شونده در برنامه  Plaxisبا مدل معروف Duncan & Chang

در برنامه  plaxisاز روش آناليز پالستيك و تئوري پالستيسيته استفاده مي گردد در صورتيكه آناليز در با مدل
هذلولي بر اساس تئوري االستيسيته غيرخطي صورت مي گيرد.

شكل ( : )6سطح تسليم مدل سخت شوندكي خاك در صفحه  . p-qناحيه االستيك با افزايش كشش كاهش مي يابد.

شكل ( : )7نمايش كليه كنتور هاي تسليم مدل سخت شوندگي در فضاي تنش هاي اصلي براي خاك غير چسبنده

رابطه بين تنش و كرنش  -در صورتيكه رابطه ارائه شده در مدل  )1999( Schanzرا بر حسب  qمرتب نماييم
رابطه بصورت زير حاصل مي گردد :
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(

E50 (1   3 )ult

(1   3 ) 

با مقايسه اين رابطه با رابطه مدل معروف هذلولي  Duncan&Changمي توان دريافت كه بين دو رابطه مشابهت
وجود دارد .تنها تفاوت اين است كه در مدل  )1999( Schanzاز مدول در %50مقاومت استفاده شده است .زيرا
محاسبه اين مدول بر اساس داده هاي آزمايشگاهي دقيقتراز محاسبه مدول مماسي اوليه امكان پذير است .براي
اينكه مشابهت كامل بين دو رابطه بوجود آيد بايد  E50  Ei / 2انتخاب گردد.
معيار خرابي  -هر دو مدل از معيار خرابي موهر-كولمب استفاده مي نمايند.
تغييرات سختي مصالح با سطح تنش  -مطابق آنچه شرح داده شد در مدل  )1999( Schanzمدول مصالح
عالوه بر وابستگي به سطح تنش به مقدار پارامترهاي   ، cخاك وابستگي دارد.
m
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با توجه به فرمول فوق مي توان مشاهده كرد كه براي خاكهاي غيرچسبنده  c  0رابطه به رابطه ارائه شده در
ref
مدل  Duncan&Changمشابهت مي يابد (در صورتيكه  p  paو

 K .Pa

ref

.) E

اتساع و تخلخل بحراني  -در مدل رفتاري به كار رفته در برنامه  plaxisاثرات اتساع و تغيير تخلخل خاك و
تخلخل بحراني در آناليز مطابق روابط مشروحه فوق اعمال مي گردد درصورتيكه مدل  Duncan&Changنمي
تواند اين اثرات را دربرگيرد.
كالهك تسليم  -سطح شكست مدل  )1999( Schanzاز نوع بسته ( )closed yield surfaceمي باشد و
داراي كالهك تسليم است .بدين معني كه در اين مدل تسليم مصالح ناشي از بارگذاري ايزوتروپيك نيز ديده شده
است در حاليكه در مدل سابق اين كالهك وجود ندارد و آناليز بر اساس تئوري االستيسيته استوار مي باشد .لذا
اصوال ًسطح تسليم بصورت آنچه در تئوري پالستيسيته وجود دارد تعريف نمي گردد.

