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چکیده
اگرچه رفتار مقاومتی سنگها تحت تأثیر حالت تنش سهبعدی قرار دارد اما به دلیل محدودیتهای موجود در زمینه اجرای
آزمایشهای سه محوره واقعی بر روی نمونهها ،همچنان معیارهای شکست دوبعدی کاربرد گستردهای در مکانیک سنگ دارند.
معیار موهر  -کولمب یکی از پرکاربردترین معیارهای تئوری برای ارزیابی شکست سنگ است .آزمایشها نشان میدهند که
رفتار مقاومتی سنگها در دامنه وسیع تنشهای محصورکننده ،کامالً غیرخطی است .به دلیل ضعف معیارهای تئوری در برآورد
رفتار غیرخطی سنگها ،برخی روابط تجربی ارائهشده است که ارزیابی بهتری از رفتار مکانیکی سنگها تحت حاالت مختلف
تنش و تغییر شکل فراهم میآورند؛ اما استفاده آگاهانه از روابط تجربی نسبتاً دشوار است زیرا پارامترهای بهکاررفته در این
معیارها عموماً دارای مفاهیم فیزیکی مشخصی نیستند؛ بنابراین ارائه یک روش تحلیلی برای محاسبه دقیقتر ضابطه معیار
شکست که بر مبنای محاسبات ریاضیاتی استوار بوده و از ضرایب یا پارامترهای فیزیکی ملموس استفاده میکند ،میتواند
موجب بهبود عملکرد معیار شکست موهر کولمب برای سنگها شود .در این تحقیق ابتدا با حل دستگاه معادالت عمومی دسته
دوایر شکست موهر و محاسبه جواب غیرعادی آن ،معادلهی پوش غیرخطی دوایر شکست سنگ بکر بهصورت تحلیلی
محاسبهشده است .در ادامه ،به کمک یک کد کامپیوتری ،روش جدید در کنار روش خطی کولمب و روش تجربی هوک  -براون
بهصورت یک نرمافزار کامپیوتری پیکربندیشده است؛ بهطوریکه امکان کاربرد ،اعتبار سنجی و مقایسه نتایج روشهای مختلف
به کمک دادههای آزمایشگاهی بهسادگی فراهم شود .روش ارائهشده در این تحقیق ازنظر سادگی محاسبه پارامترهای ورودی،
دقت نتایج و ارائه معادله غیرخطی پوش شکست برحسب تنش برشی و تنش عمودی وارد بر صفحه شکست نسبت به روشهای
پیشین برتری نسبی دارد.

کلمات کلیدی
پوش شکست غیرخطی ،معیار برشی سنگ بکر ،حل معادله دسته دوایر موهر
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 -1مقدمه

()4

f n (1 ,  2 ,  3 ,a1 ,a 2 ,...) = 0

معمو ًال معیارهای شکست سنگ بکر بهصورت تجربی یا
تحلیلی تعیین میشوند .پایه و اساس بسیاری از معیارهای
تحلیلی ،رابطه کولمب (رابطه ( ))2یا رابطه گریفیث (رابطه ())3
است.
()2

1

1

معروفترین معیار شکست که در مکانیک سنگ بر اساس
تنشهای اصلی  σ1و  σ3ارائهشده است معیار موهر  -کولمب
است .موهر اظهار داشت ،شکست در سنگها تنها به مقادیر
تنش اصلی حداکثر  σ1و حداقل  σ3بستگی داشته و شکل پوش
شکست (یا مکان هندسی مقادیر تنش  σnو  τnوارده بر صفحه
شکست که بر روی دوایر موهر ترسیم میشوند) میتواند خطی
و یا غیرخطی باشد .با مشارکت دیدگاههای موهر و کولمب در
خصوص شکست ،معیار شکست موهر  -کولمب شکل گرفت
[ .]9 ،8این معیار به دستهای از روابط خطی در فضای تنشهای
اصلی  σ1و  σ3اطالق میشود که با نادیده گرفتن تنش اصلی
متوسط  ،σ2وقوع شکست در مصالح همگن و همسانگرد را
موردبررسی قرار میدهند [ .]10معیار موهر  -کولمب میتواند
تابعی از تنش اصلی حداکثر  σ1و تنش اصلی حداقل  σ3و یا
تابعی از تنش عمودی  σnو تنش برشی  τnوارده بر صفحه
شکست باشد [.]12 ،11
زمانی که تمامی تنشهای اصلی ،فشاری هستند ،در حالتی
که مقاومت فشاری تکمحوره ،σc ،بسیار بزرگتر از مقاومت
کششی تکمحوره ،σt ،باشد (برای مثال  )σc/σt >10تجربه نشان
داده است که معیار موهر  -کولمب بهصورت قابل قبولی در
مورد سنگها قابلاستفاده است؛ اما هنگامیکه تنشها بهصورت
کششی اعمال میشوند ،برخی اصالحاتی بایستی در این معیار
ی حاصله از
انجام شود؛ زیرا مقاومت کششی تکمحورهی تئور ِ
این معیار انطباق مناسبی با اندازهگیریهای آزمایشگاهی ندارد
[ .]9شرایط موهر بر اساس این فرض بود که شکست تنها به σ1
و  σ3بستگی دارد که در این صورت ،شکل پوش شکست یا
همان مکان هندسی مقادیر  τnو  ،σnمیتواند خطی و یا
غیرخطی باشد .شرایط کولمب بر اساس پوش شکست ،خطی
است که حالت بحرانی لغزش (که در اثر ترکیبی از  τnو  σnدر
یک سطح رخ میدهد) را بیان میکند .وی بر این اساس در
تحقیقات خود بر روی دیوارهای حائل ،رابطه ( )2را ارائه نمود.
در این رابطه دو ثابت از خواص مواد دخالت داشته و در دیاگرام
موهر بهصورت یک خط راست با عرض از مبدأ  cو شیب φ
درجه رسم میشود (شکل  .)1با رسم مماس بر دایرهی موهر در
نقطهی شکست و با استفاده از روابط مثلثاتی ،فرم دیگری از
معیار کولمب بر اساس تنشهای  σ1و  σ3بهصورت رابطه ( )5به
دست خواهد آمد:
()5
(1 −  3 ) = (1 +  3 ) sin  + 2Ccos 
فرم دیگری از این معیار نیز بهصورت رابطه ( )6است:

طراحی و اجرای سازههای سنگی نیازمند آگاهی از آستانه
مقاومت سنگها تحت شرایط تنش و تغییر شکل مختلف است.
روش معمول برای کسب این آگاهی ،استفاده از آزمایشهای
استاندارد سه محوره است [ .]2 ،1سپس با کمک اطالعات
بهدستآمده و با استفاده از معیارهای شکست میتوان رفتار
مکانیکی سنگ را تحت شرایط حاکم پیشبینی کرد .معیارهای
شکست عموم ًا یا با تنشهای اصلی و یا سایر تبدیالت آنها مثل
ثابتهای تنش ،تنشهای عمودی و برشی وارده بر صفحات
اکتاهدرال و غیره ،بیان میشوند [ .]4 ،3رابطه ( )1معیار کلی
شکست در سنگها را بیان میکند که در آن  σ2 ،σ1و σ3
تنشهای اصلی بوده و ضرایب  aنیز مربوط به خواص سنگ
هستند.
()1

1 (1 +  2 ) 2 −   −  3 (1 +  2 ) 2 +   = 4T0





 = C +  n tan 

()3
) (1 −  3 ) = −8 t (1 +  3
در این روابط  σnتنش عمودی وارده و  τnمقاومت برشی
صفحه شکست است .پارامتر  cمقاومت برشی ذاتی بوده که
بهعنوان چسبندگی ذاتی نیز شناخته میشود و  φنیز زاویه
اصطکاک داخلی است که متعاقب ًا ضریب اصطکاک داخلی برابر
میشود با  .μ=tan φبعالوه  σtنیز مقاومت کششی سنگ بکر
است [.]6 ،5
گریفیث اظهار داشت که در اجسام شکننده ،تمرکز تنش در
نوک ریزترکها موجب گسترش شکستگی میشود .وی معیار
خود را بر پایه تغییرات انرژی پتانسیل مجموع نیروهای وارده بر
جسم در اثر ترکخوردگی ارائه داد .در حقیقت هوک ،بنیاوسکی
و انگلیش با تعریف صفحات تنش اصلی و به کمک تبدیلهای
ریاضیاتی و اعمال برخی سادهسازیها ،معیار گریفیث را بهمنظور
کاربرد در مکانیک سنگ به فرم رابطه ( )3بازنویسی کردند [.]7
معیار گریفیث سطوح ترک ایجادشده را فاقد اصطکاک در نظر
میگرفت که این موضوع در خصوص ترکهای بستهشده،
موجب نادیدهگرفتن مقاومت اصطکاکی بین سطوح آنها
میشد .برای این منظور کلینتوک و والش و پس از آنها بریس
معیار گریفیث را به شکل رابطه ( )4بهروزرسانی کردند []7
2
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بهصورت قطعهای ،از ترکیب معیارهای تجربی و تئوری استفاده
میشود .در بین ضابطههای تجربی ،معیار شکست هوک  -براون
( )Hoek, 1983پرکاربردترین رابطه تجربی در برآورد شرایط
شکست سنگ است (رابطه (.]15[ ))7

که در آن  τm=(σ1-σ3)/2و  σm=(σ1+σ3)/2است .با
دانستن این روابط ،معیار شکست کولمب و همچنین دایرهی
حالت تنش ( σ3و  )σ1وارده در صفحهی  τو  σقابل ترسیم است
بهطوریکه در صورت مماس شدن این دایره بر پوش کولمب،
شکست رخ خواهد داد [.]10

0.5

()7

 

 1 =  3 +  c  mi 3 + 1 
 c 

که در آن ارتباط بین تنشهای اصلی در لحظه شکست در
سنگ بکر با استفاده از دو عامل مقاومت فشاری تکمحورهی σc
و ثابت  miتعیین میشود .هوک تأکید کرده است" :تا جایی که
امکان دارد بایستی سعی شود این دو ثابت با استفاده از
تحلیلهای آماری حاصله از آزمایش سه محوره به دست آیند"
[ .]15در مواردی از تحلیلهای پایداری که نیاز به برآورد تنش
عمودی ( )σnو تنش برشی ( )τnوارده بر صفحه شکست وجود
دارد ،در این معیار با استفاده از راهحل تحلیلی بالمر ( Balmer,
( )1952رابطههای  9 ،8و  ،)10مقادیر  σnو  τnوارده بر صفحهی
شکست قابل برآورد است [.]16

شکل  -1دیاگرام موهر و پوش شکست خطی و غیرخطی []10

معیار موهر و کولمب از این نظر حائز اهمیت است که تأثیر
 ،σmتنش متوسط در صفحهی  σ1و  ،σ3را که برای موادی از
قبیل سنگ و خاک مهم است ،موردتوجه قرار میدهد.
بهعنوانمثال آزمایشها در سنگها و خاکها نشان دادهاند که
مقدار  τmمنطبق بر شکست با  σmافزایش مییابد؛ اما ادعای
دیگر در خصوص اینکه نقطهی تماس دایرهی تنش بحرانی با
پوش شکست بیانگر تنش عمودی و برشی وارده بر صفحهی
شکستی که با تنش حداکثر زاویه ( αfشکل  )1دارد ،است
همیشه در آزمایشها مشاهده نمیشود .بااینحال معیار موهر
شکل خمیدهای از پوش شکست را ارائه میدهد و این رفتار
غیرخطی در بسیاری از انواع سنگها مشاهدهشده است.
مزیت معیار موهر  -کولمب در سادگی فرم ریاضی آن،
معانی فیزیکی واضح پارامترهای آن و پذیرش عمومی آن نهفته
است [ .]10البته ناگفته نماند ،یکی دیگر از محدودیتهای معیار
موهر  -کولمب نادیده گرفتن تأثیر  σ2در شکست است .به
همین دلیل یک معیار شکست خطی با استفاده از تأثیر تنش
متوسط  σ2توسط پائول ) (Paul, 1968ارائه و توسط مییر و البوز
) (Meyer & Labuz, 2012و سینگ و همکارانش ( Singh et al.
 )2020اجرا شده است که البته خارج از بحث این نوشتار بوده و
به آن پرداخته نشده است [.]14-12
عموم ًا در بسیاری از کاربردهای مهندسی سنگ ،یا از پوش
خطی کولمب برای انطباق بر دادهها استفاده میشود و یا

()8

d 1
−1
1 +  3 1 −  3
d 3
−
.
d 1
2
2
+1
d 3
d 3

()9

+1
−0.5

()10

= n

d 1

d 3

d 1

)  n = ( 1 −  3

 m 
= 1 + 0.5mi  i 3 
d 3
  c +1 

d 1

امروزه با استفاده از نرمافزارهای کامپیوتری ،علیرغم
پیچیدگی روابط تجربی ارائهشده ،کار با معیارهای غیرخطی
همانند معیار هوک  -براون و روابط اصالحشدهی بالمر بسیار
آسان شده است .بهعنوانمثال بهسادگی میتوان با استفاده از
نرمافزارهای  RockLabیا ( RockDataاز مجموعهی نرمافزاری
 )rockscienceمعادله معیار شکست هوک  -براون را به دست
آورد و همچنین پوش شکست غیرخطی دوایر موهر حاصله از
آزمایشهای سه محوره را ترسیم نمود؛ بنابراین به دالیل
نارسایی و دقت کم معیارهای خطی و همچنین سهولت امکان
استفاده از معیارهای غیرخطی ،بهتر است در تحلیلها از
معیارهای غیرخطی دقیقتری استفاده شود.
در ریاضیات مفهومی وجود دارد که بر اساس آن" :جواب
غیرعادی یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول ،جوابی است که
منحنی آن بر کلیه منحنیهای جواب عمومی و بر هرکدام فقط
در یک نقطه مماس است"؛ بنابراین ازآنجاییکه دسته دوایر
شکست موهر نیز تناوبی از منحنیهای دو پارامتری هستند،
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مهمی که از این بحث میتوان گرفت آن است که پاسخ
ال از
مقاومتی سنگ در تنشهای محدودکننده زیاد نیز کام ً
حالت خطی معیار انحراف دارد .ازاینرو در مواردی که نیاز به
دانستن پاسخ رفتاری سنگ در چنین مقادیری از تنش باشد
بایستی از معیار غیرخطی در این خصوص استفاده کرد.

میتوانند دارای یک منحنی پوش باشند که معادله آن بهصورت
ریاضیاتی قابل محاسبه است .در این راستا طی تحقیق پیشرو
سعی شده است تا با استفاده از حل دسته معادالت دیفرانسیل
دوایر موهر ،جواب غیرعادی معادله دسته دوایر موهر یا معادله
منحنی مماس بر این دوایر (یا همان پوش شکست سنگ)
بهصورت تحلیلی محاسبه شود.
 -2رفتار عمومی سنگها تحت تنشهای
محصورکننده
مقاومت در سنگها (به دلیل سازوکار اصطکاکی مصالح
دانهای) عموم ًا با افزایش تنشهای محصورکننده ،افزایش
مییابد .نرخ افزایش مقاومت سنگ با افزایش تنشهای
محصورکننده در محدوده تنشهای کم ،بسیار زیاد است.
رفتهرفته با افزایش تنش محصورکننده ،این نرخ افزایش
مقاومت ،کاهش مییابد .علت آنهم بروز رفتار اتساعی و
شکننده در تنشهای کم است .میکرو ترکهایی که در سنگ
وجود دارند به علت افزایش حجم سنگ در شروع شکست ،باز
میشوند که این امر موجب میشود تا در تنشهای
محصورکننده کم ،مقدار زاویه اصطکاک داخلی بیشتری حاصل
شود .در تنشهای محصورکننده بیشتر ،تمایل سنگ به
بازشدگی میکرو ترکها و اتساع سنگ محدود میشود؛ بنابراین
سازوکار شکست از حالت شکننده به حالت شکلپذیر
انتقالیافته و زمانی که تنش محصورکننده بهاندازه کافی زیاد
ال شکلپذیر میشود.
شد ،سنگ کام ً
همانطور که در شکل ( 2الف) نشان دادهشده است ،پوش
شکست سنگ که در دستگاه  τ—σرسم میشود ،غیرخطی
بوده و تقعر آن به سمت پایین است .اشاره شد که شیب این
پوش در ابتدای منحنی زیاد بوده و رفتهرفته در تنشهای
محصورکنندهی بیشتر ،کاهش مییابد تا بهصورت افقی درآید.
این پدیده توسط بارتن ( )Barton, 1976حالت بحرانی 1سنگ
نامگذاری شده است [ .]17حالت بحرانی برای سنگ بکر به
حالتی گفته میشود که پوش شکست مقاومت برشی سنگ در
نقطهای به شیب صفر برسد (شکل ( 2الف)) .این شرایط،
حداکثر مقاومت برشی ممکن سنگ را بیان میکند.
برای هر سنگ یک مقدار تنش محصورکننده مشخصی
وجود دارد که بعدازآن مقدار ،مقاومت برشی سنگ دیگر افزایش
نمییابد .این موضوع که پوش موهر به حالتی با شیب صفر می-
رسد توسط هوک ( )Hoek, 2007و سینگ ( Singh and Rao,
 )2005نیز حمایت میشود (شکل ( 2ب)) [ .]18 ،15نتیجه

شکل ( -2الف) حالت بحرانی سنگ بکر بیانگر این است که
پوش موهر به نقطهای با شیب صفر برسد [( .]17ب) حالت
بحرانی برای سنگآهک [.]15

 -3حل معادالت دسته دوایر شکست موهر و محاسبه
معادله پوش
در معادالت دیفرانسیل ،جواب غیرعادی یک معادله
دیفرانسیل مرتبه اول ،جوابی است که منحنی آن بر کلیه
منحنیهای جواب عمومی و بر هرکدام فقط در یک نقطه
مماس باشد .فرض کنیم  F(x, y, u)=0معادله یک دسته
منحنی باشد که در آن  uیک پارامتر است .پوش این دسته
منحنیها ،یک منحنی است که در هر نقطه با یکی از
منحنیهای دسته بهطور مماس تماس پیدا میکند و از حذف
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است معادله به فرم  F(σ, τ, u)=0نوشته شود و در دستگاه
معادالت ( )11جاگذاری شده و پارامتر  uاز دستگاه حذف شود.
امّا معادله عمومی دوایر موهر بهصورت  F(σ, τ, C, R2)=0است.
عوامل ( R2مجذور شعاع دوایر) و ( Cمرکز دوایر موهر) در
معادله دوایر وابسته به  σ1و  σ3هستند.
طبق بررسی انجامشده در این تحقیق که نتایج آن در شکل
 3نشان دادهشده است ،مشاهده شد که اغلب همبستگی بین
این دو عامل با ضریب تعیین قابل قبولی ( )r2>0/9خطی است.
بدین ترتیب با استفاده از دادههای  σ1و  σ3بهدستآمده از
آزمایش سه محوره ،مقادیر  Cو  R2محاسبهشده و به کمک
روش برازش خطی ،رابطه بین این دو به دست میآید .سپس
یکی از این دو پارامتر  uنامیده شده و در معادله عمومی (x-
 C)2+y2=R2جاگذاری شده و دستگاه ( )11حل میشود .با حل
این دستگاه ،معادله پوش دوایر موهر به دست میآید .در ادامه
بهصورت پارامتری مراحل محاسبات گامبهگام اجرا میشود:
مقادیر  Cو  R2و رابطه خطی بین آنها محاسبهشده و
بهصورت رابطه ( )13به دست میآید:

پارامتر  uدر دستگاه رابطه ( )11به دست میآید .این دستگاه
معادالت شامل معادله اصلی دسته منحنیها و معادلهای است
که با مشتق گرفتن از معادله اصلی نسبت به پارامتر  uبه دست
میآید .با حذف پارامتر  uاز این معادالت ،میتوان معادله پوش
را به شکل صریح یا ضمنی به دست آورد.
()11
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 F ( x, y, u ) = 0 




F
=0


u



ال ممکن نباشد ،میتوان مختصات پوش را
اگر حذف  uعم ً
نسبت به پارامتر  uبیان نمود .البته بایستی توجه کرد که گاهی
اوقات نتیجهای که از حذف  uدر دستگاه ( )11به دست میآید
ممکن است پوش نباشد و یا قسمتی از پوش باشد .درواقع
دستگاه معادالت فوق ،شرط الزم برای وجود پوش است؛ یعنی
عالوه بر منحنی پوش ،جواب دستگاه معادالت ممکن است
شامل نقاط تکین منحنیهای دستهای باشد که متعلق به پوش
نیستند .مجموعهی تمام جوابهای این دستگاه معادالت،
منحنی مب ّین 2نامیده میشود .بهطورکلی ،میتوان گفت که
پوش قسمتی از منحنی مب ّین است .قابلذکر است برای یافتن
معادلهی یکتای پوش ،میبایست ابتدا شروط کافی بررسی
شوند؛ یعنی عالوه بر دستگاه معادالت فوق ،نامساویهای رابطه
( )12نیز برقرار باشند:

()13

R2 = A C + B

که در آن  Aو  Bضرایب برازش خطی هستند .با جاگذاری
در  (x-C)2+y2=R2داریم (رابطه (:))14
()14

 2 + ( − C) = A  C + B
2

حال ( Cکه معرف مرکز دایر است) را  uنامیده و دستگاه
رابطه ( )15را حل کرده و  uرا به دست میآوریم:

()12

در پیوست  ،1پوش دسته منحنی  (x-u)2+y2=4به عنوان
مثال محاسبه شده است .در خصوص معادالت دوایر شکست
موهر ،نامساویهای رابطه ( )12همواره برقرارند؛ بنابراین با
استفاده ازاینروش میتوان معادله پوش دوایر موهر حاصله از
شکست سنگ در آزمایش سه محوره را با دقت بسیار خوبی
محاسبه نمود .همانطور که در شکل  2نشان دادهشده است ،به
دلیل سازوکار اصطکاکی مقاومت مصالح سنگی و تأثیرپذیری آن
از تخلخل و تراکمپذیری سنگها ،رفتار مقاومتی نمونههای
سنگی در آزمایش سه محوره تحت تنشهای محصورکننده
مختلف ،متفاوت است .درنتیجه در دوایر موهر ،مرکز و شعاع
دوایر با یکدیگر متفاوت خواهند بود .پس معادله عمومی این
ال دارای دو پارامتر مجزا
دوایر بهصورت  (σ-c)2+τ2=R2بوده و عم ً
خواهد بود .برای به دست آوردن معادله پوش این دوایر ،الزم

()15

F ( x, y, u ) = 0 
2
2

  + ( − u ) − ( A  u + B ) = 0 
 F
→

−2 ( − u ) − A = 0

 u = 0  


A + 2
=→u
2

مقدار  uرا در دستگاه قرار داده ،بنابراین معادله پوش این
دسته دوایر که همان معادله پوش شکست نیز هست ،برابر است
با (رابطه (:))15
()15

 A2

+ B
4



 = A + 

در این رابطه  Aو  Bهمان ضرایب برازش خطی بین R2

(مجذور شعاع دوایر) و ( Cمرکز دوایر موهر) هستند .در پیوست
 2با استفاده از یک مثال عملی روند محاسبات و کاربرد روش
ارائه شده نشان داده شده است.
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شکل  -3بررسی همبستگی بین  Cو  R2با استفاده از دادههای بهدستآمده از آزمایشهای سه محوره (دادهها برگرفته از [.)]19 ،15

نرمافزار در سیستمعاملهای  32بیتی ،اجرای برنامه تنها در
بستر نرمافزار متلب امکانپذیر است .این برنامه در پیوست 3
مقاله قابل دسترس است.
نتایج بهدستآمده از آزمونهای سه محوره بر روی نه نوع
سنگ مختلف (که به ترتیب عبارتاند از :متاگابرو ،گرانودیوریت،
گرانیت پیناوا ،دیوریت ،نمک ،گرانیت ،ماسهسنگ ،مرمر و
دولومیت) در اینجا گردآوریشده و به کمک برنامه ارائهشده،
ضوابط شکست آنها توسط روابط مختلف موردبررسی قرار
گرفت.

 -4توسعه کد کامپیوتری و بررسی نتایج
بهمنظور بررسی چگونگی عملکرد این روش در محاسبه
پوش شکست سنگ بکر نسبت به سایر روشهای موجود و
همچنین سهولت استفاده و ارزیابی کاربران از روش ارائهشده در
این تحقیق ،یک کد کامپیوتری با رابط گرافیکی ساده تولید
شده است .تصویر صفحه اول برنامه به همراه توضیحات مختصر
بخشهای اصلی برنامه در شکل  4نشان دادهشده است .این
برنامه در محیط نرمافزار  ،MATLABنسخه  a2017توسعه
دادهشده است .نسخه  64بیتی این برنامه قابلیت نصب مستقل
بر روی سیستمعامل ویندوز را دارد اما برای استفاده از این
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شکل  -4تشریح بخشهای اصلی رابط گرافیکی کد محاسبه معادله منحنی پوش دوایر شکست موهر.

قابلذکر است این برنامه برای محاسبه معیار شکست
حداقل به نتایج سه آزمون سه محوره که تحت فشارهای
محصورکننده متفاوت بر روی یک نوع سنگ اجراشده باشند نیاز
دارد .البته پیشنهاد میشود برای رسیدن به نتایج دقیقتر ،تعداد
پنج آزمایش سه محوره یا بیشتر برای هر سنگ اجرا شود .ابتدا
با توجه به مقادیر تنش محوری حداکثر  σ1و تنش
محصورکننده  σ3بهدستآمده در لحظه شکست نمونه ،دوایر
شکست موهر در دستگاه مختصاتی ( )τ, σرسم میشود (شکل
 .)5در ادامه با کمک تشکیل دستگاه معادالت ( )11برای هر
نمونه سنگ و به دست آوردن جواب غیرعادی دستگاه (یا همان
معادلهی پوش دسته دوایر شکست موهر) منحنی پوش شکست
سنگ محاسبه و ترسیم شده است (منحنی سیاهرنگ با خط
پیوسته در شکل  .)5همچنین موقعیت مکانی نقاط بهدستآمده
از روش بالمر که بیانگر منحنی پوش شکست سنگ بکر به روش
هوک  -براون است نیز با نقاط قرمزرنگ و خط نازک بر روی
شکل  5نشان دادهشده است .پوش شکست خطی کولمب نیز
بهصورت خطچین آبیرنگ ترسیم شده است.

 -5بحث
مشاهده میشود که نتایج بهدستآمده از روش حل معادله
دسته دوایر موهر ،همخوانی خوبی با منحنی حاصله از روش
هوک – براون  -بالمر دارد .با این تفاوت که کار با روش
پیشنهادی این تحقیق بسیار آسانتر از روش بالمر است .بعالوه
با استفاده از روش بالمر نمیتوان معادله پوش شکست دوایر
موهر را به دست آورد بلکه تنها مکان هندسی نقاط بیانگر
تنشهای عمودی ( )σnو برشی ( )τnوارده بر صفحه شکست در
دستگاه ( )τ, σقابل ترسیم است و چنانچه در مواردی نیاز به
معادله شکست باشد ،تنها میتوان از طریق برازش منحنی
توانی 3معادله پوش را به دست آورد که البته از دقت الزم
برخوردار نخواهد بود .این در حالی است که روش ارائهشده در
این تحقیق با دقت قابل قبولی معادله پوش شکست یا همان
جواب غیرعادی معادالت دسته دوایر موهر را به دست میدهد.
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شکل  -5مقایسه پوشهای شکست بهدستآمده از روش هوک-براون-بالمر ،روش خطی کولمب و روش غیرخطی ارائهشده در این
تحقیق

واقعیت انطباق ندارد و این موجب میشود روش مذکور در
محدوده تنشهای کم محافظ کارانه باشد .علت وقوع این امر
آن است که دادههای ورودی در محدوده تنش موردنظر کافی
نبوده است .برای بهبود انطباق این روش با واقعیت ،بهتر است
آزمون سه محوره تحت تنشهای محصورکننده کم و تحت
تنشهای کششی نیز اجراشده و دادهها در تحلیل روش وارد
شوند.
موضوع مهم آخر این است که پوش شکست بهدستآمده
ال صعودی بوده ،بنابراین اگرچه هیچکدام
از هر سه روش کام ً
نمیتوانند بیانگر حالت بحرانی سنگ تحت تنشهای
محصورکننده خیلی زیاد باشند ،اما همانطور که در شکل 5
مشاهده میشود ،نرخ رشد منحنی پوش شکست مبتنی بر
حل معادالت دسته دوایر موهر (که در این تحقیق معرفی شده
است) در مقایسه یا سایر روشها به واقعیت نزدیکتر است.

اگرچه در بسیاری از حاالت تنش ،نتایج بهدستآمده از این
دو روش با یکدیگر تطابق دارند اما در مواردی که آزمونهای
سه محوره به تعداد کافی و با توزیع یکنواخت مقادیر تنشهای
محصورکننده بر روی نمونهها اجراشده است( ،نمونههای الف،
ب ،ج ،ه ،ز ،ح در شکل  )5منحنی حاصله از روش پیشنهادی
این تحقیق نسبت به هر دو روش بالمر و خط کولمب انطباق
بهتری با دوایر شکست دارد .ازاینرو آنچه مسلم است این است
که هرچقدر تعداد آزمایشهای اجراشده بر روی نمونههای
سنگی بیشتر بوده و توزیع مقادیر تنشهای محصورکننده (از
مقادیر کم منفی تا مقادیر نسبت ًا زیاد مثبت) یکنواختتر باشد،
نتایج بهدستآمده از هر سه روش به واقعیت نزدیکتر خواهد
بود.
نکته قابلمشاهده دیگر در منحنی نتایج آن است که بعض ًا
پوش شکست تحلیلی ارائهشده در این تحقیق مقادیر بسیار کم
و حتی صفر برای چسبندگی به دست میدهد که این امر با
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غیرخطی تئوری ارائهشده در این تحقیق آن است که او ًال
معادله پوش شکست با دقت قابل قبولی محاسبه میشود
بهطوریکه درنهایت یک معادله حاصل میشود که تحت هر
تنش دلخواه قابلاستفاده است .ازاینرو با کمک روابط تبدیل
تنش و مقادیر  τnو  σnبهدستآمده ازاینروش ،راستای
احتمالی صفحات شکست سنگ بکر نیز نسبت به تنشهای
اصلی قابل برآورد است .دوم ًا پارامترهای ورودی این معیار تمام ًا
قابلفهم بوده و از روی نتایج آزمایشهای سه محوره،
قابلاندازهگیری هستند .همچنین مبنای این روش تئوری بوده
و حل ریاضی آن نیز بسیار ساده است.
برای اینکه روش مذکور به آسانی در اختیار مهندسان
ژئوتکنیک قرار گرفته و بهتر ارزیابی شود ،تمامی معادالت و
تجزیهتحلیلهای مورد نیاز برای رسیدن به جواب در قالب یک
برنامة کامپیوتری با رابط گرافیکی بسیار ساده آمادهسازی شده
است نحوه دسترسی به آن در پیوست  3تشریح شده است.
راه و روش ارائهشده در این پژوهش محدودیتهایی نیز
دارد .بهعنوانمثال ،گاهی در سنگهایی با رفتار پیچیده ،نتایج
بهدستآمده از آزمونهای سه محوره ،پراکندگی زیادی دارند،
بنابراین نتیجهای که از حل این معادالت به دست میآید
ممکن است پوش نباشد و یا قسمتی از پوش باشد .به بیان
سادهتر ،معادله پوش بهدستآمده در این تحقیق تنها به ازای
مقادیری از تنش عمودی صادق است که عبارت زیر رادیکال
منفی نشود .از طرف دیگر این روش نمیتواند حالت بحرانی
سنگ را تحت تنشهای خیلی زیاد تشریح نماید زیرا معادله
پوش بهدستآمده همواره صعودی بوده و همواره دارای شیب
مثبت و بزرگتر از صفر است و حد مشتق آن فقط در
بینهایت به صفر میل میکند .ازاینرو به نظر میرسد دامنه
کاربرد این روش بیشتر به تنشهای کم تا متوسط محدود
شود.

طبق اظهارات هوک ( ،)2007برخی از ویژگیهای یک
معیار شکست که کمک میکند تا معیار در کاربردهای عملی
قابلیت اجرا داشته باشد این است که ]:[15
پارامترهای استفادهشده در آن بهراحتی قابلاندازهگیری
باشند.
مقاومت را تحت تنشهای دلخواه بهخوبی برآورد نماید.
معیار بایستی ازنظر ریاضی ساده بوده و ترجیح ًا دارای
پارامترهای بیبعد باشد.
از همه مهمتر اینکه برای توده سنگ دارای یک یا چند
دستهدرزه نیز کاربرد داشته باشد.
اینها همان دالیلی هستند که موجب شده است تا
برخالف وجود معیارهای مختلف ،همچنان معیار کولمب بیش
از سایرین در عمل مورداستفاده قرار گیرد؛ اما محدودیت مهم
این معیار خطی بودن آن است .اساس ًا عموم معیارهایی که برای
ال پایه تجربی داشته (معیار
شکست سنگ ارائهشده است یا کام ً
هوک  -براون) و یا بهصورت تئوری و بر اساس فرضهای
سادهسازی شده ارائهشدهاند (پوش خطی کولمب) .علت اصلی
گرایش به روابط تجربی نیز این است که پاسخ مقاومتی سنگ
در تنشهای محدودکننده خیلی کم و خیلی زیاد ،از حالت
خطی معیار انحراف دارد .ازاینرو در مواردی که نیاز به دانستن
پاسخ رفتاری سنگ در چنین مقادیری از تنش باشد ،بایستی
از معیار غیرخطی در این خصوص استفاده کرد .درمجموع،
همواره معیارهای غیرخطی انطباق بهتری بر واقعیت دارند؛
بنابراین به نظر میرسد توسعه معیار تئوری غیرخطی ارائهشده
در این تحقیق که با کمک معادالت دیفرانسیل و با روش
تحلیلی بهدستآمده است ،گام مفیدی در این راستا باشد.
همانطور که بیان شد ،یکی از روشهایی که برای محاسبه
پوش شکست دوایر موهر توسط محققین پیشین به کار گرفته
شده است ،استفاده از معادالت بالمر است؛ اما محدودیت اصلی
که روش بالمر دارد این است که ابتدا میبایست معادله معیار
شکست (خطی یا غیرخطی) برحسب تنشهای اصلی حداکثر
و حداقل وجود داشته باشد تا اینکه بتوان از مشتق ضمنی آن
برای محاسبه مقادیر تنش عمودی و تنش برشی لحظهای وارد
بر صفحه شکست استفاده کرد .بعالوه حتی با داشتن معادله
شکست ،روابط بالمر درنهایت امکان محاسبه مکان هندسی
نقاط در دستگاه مختصات  σn, τnرا داشته و نمیتواند معادله
پوش شکست دوایر موهر را به دست آورد؛ بنابراین برتری معیار
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: در دستگاه زیر حذف میشودu سپس
2

2

{(𝑥 − 𝑢) + 𝑦 = 4}
𝑥=𝑢

) 2(
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در نتیجه چنین بدست میآید:
()3

𝑦 = ±2
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بدین ترتیب طبق روش ارائه شده معادلة پوش شکست
برای این نوع سنگ برابر است با:

𝑦 2 = 4,

خطوط  y= ±2معادالت پوش هستند که در شکل  1به
تصویر کشیده شدهاند.

() 3

𝜏 = √52.8618 × 𝜎 − 20.0815

y

Y= 2
(x-u)2+y2=4
x

Y= -2

شکل  -1پوش دسته منحنی با معادله .(x-u)2+y2=4

پیوست :2
مثال :نتایج تنشهای محوری و محصور کننده در لحظة
شکل  -2منحنی پوش شکست بدست آمده از روش تحلیلی

شکست (بدست آمده از یک سری آزمایش سه محوره) در
شکل  2بر حسب مگاپاسکال ارائه شده است .همچنین مقادیر
 Cو  R2و معادلهی خطی بین آنها مطابق جدول بدست آمده
است .در ادامه معادلة پوش شکست این سنگ محاسبه شده و
نتایج به صورت ترسیمی در شکل  2نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود منحنی پوش بدست آمده از
روش جدید ارائه شده در این تحقیق انطباق بسیار مناسبی بر
دوایر شکست سنگ بدست آمده از آزمایش سه محوره دارد.

پیوست :3
کد کامپیوتری توسعه داده شده در این تحقیق از این
طریق قابل دسترسی است:
نسخة  64بینی قابل نصب بر روی ویندوز با حجم 40
مگابایت از لـیـنـک  MohrCoverCurve-64bit-2020-0310و
نسخة کـم حـجـم تـحـت نرمافزار مـتـلـب نیز از لـینک
 Matlab Code-2020-0310قابل دانلود است.

شکل  -3نتایج حاصله از آزمایش سه محوره.
1

Critical State
Discriminant Curve
3 power law curve fitting
2
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