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چکیده -در این مقاله یک روش ساده براي منحنی پاسخ زمین در تونلهاي دایرهاي حفاري شده در توده سنگهاي با رفتار نرم
کرنشی ،با به کارگیري معیار خرابی غیرخطی هوك  -براون ارائه شده است .بیشتر پژوهشگران تغییر پارامترهاي مقاومتی از پیک به
ماندگا ر ،در ناحیه نرم کرنشی را ،به صورت یک تابع خطی درنظر گرفتهاند .در این مقاله به منظور بررسی دقیقتر رفتار نرم کرنشی ،این
تغییرات به صورت غیرخطی مدل میشوند .به این ترتیب پارامترهاي اتساع ،زاویهي اصطکاك و ثابتهاي معیار خرابی از نقطهي پیک به
ماندگار ثابت نیستند .براي بررسی دقت و کاربرد عملی روش پیشنهادي به مقایسه این روش با سایر روشهاي ساده سازي شده و دقیق از
قبیل  Park et al. 2007و Brown et al. 1983پرداخته شده است که نزدیکی بسیار زیاد نتایج حاصل از این روش ,به نتایج روش
 Parkحاکی از دقت بسیار زیاد روش تحلیلی پیشنهادي است .تأثیر مقدار پارامتر نرمکرنشی روي تغییر پارامترهاي مقاومتی نیز با ترسیم
منحنی پاسخهاي مختلف بررسی شده است.
واژگان کلیدی -منحنی پاسخ زمین ،رفتار نرم کرنشی ،معیار خرابی هوك  -براون

مقدمه
هرچند مطالعه و تحلیل تونلهاي دایرهاي حفاري شده در
توده سنگهاي همگن و ایزتروپ ،تحت میدان تنش
هیدروستاتیک ساده است ،اما نتایج تحلیل تنشها و
جابهجاییها پیرامون حفرههاي دایرهاي بینش کاملی براي
طراحی حائل و ارزیابی پایداري تونل فراهم میکند .عالوه
براین ،روشهاي تحلیلی در بازبینی مدلهاي ساختاري و
برنامههاي عددي مفید است .در چند دهه گذشته،
پژوهشگران زیادي این نوع مسائل را با به کارگیري معیار

موهر -کولمب و معیار هوك -براون مطالعه کردهاند و
مدلهاي االستیک کامالً پالستیک ،االستیک -شکننده
پالستیک و نرم کرنشی را در نظر گرفتهاند .برمبناي بازبینی
پژوهشهاي موجود ،مدل نرم کرنشی به واقعیت رفتاري
توده سنگها نزدیکتر است .اما مدل کردن این مصالح به
علت شیب منفی در نمودار تنش -کرنش از پیچیدگی
برخوردار است .به گونهاي که براي حفاري تونلهاي
دایرهاي در این مصالح تالشهاي کمتري انجام شده
است] [1-7و آن به این دلیل است که رابطهي بین تنشها،

تحلیل االستوپالستیک تونل با در نظر گرفتن تغییر غیرخطی ...

کرنش پالستیک و پارامترهاي مقاومتی در طی مرحله نرم

احمد فهیمی فر و الهه محمدي

کمتر شود ،توده سنگ دچار تغییر شکلهاي غیراالستیک

کرنشی پیچیده است.

شده و یک ناحیه با شعاع

براون ] [2از جمله پژوهشگران نخستین براي این مسئله

میشود ،که ناحیه پالستیک نامیده میشود .پس از جاري

بود که منحنی پاسخ زمین ( Ground Response

شدن ،مقاومت توده سنگ وارد قسمت نرم کرنشی میشود.

 )Curve- GRCرا با فرض کرنش االستیک ثابت در

در توده سنگهایی با رفتار نرم کرنشی ،ناحیه پالستیک از

ناحیه پالستیک به دست آورد ،که جابهجایی داخلی به دلیل

دو ناحیه نرم شونده ( )Softeningو ماندگار

این فرض کمتر از واقعیت تخمین زده میشود.

( )Residualتشکیل شده است .شعاع ناحیه نرم کرنشی با

 [3] Panetو  [4] Guanنیز راه حلهایی به دست آوردند،

در اطراف تونل ایجاد

نمایش داده شده است.

اما آنها فقط کاهش چسبندگی و زاویه اتساع را در محدوده
نرم کرنشی در نظر گرفتند و از تغییر زاویه اصطکاك داخلی
چشمپوشی کردند.
بر مبناي تئوري کالسیک پالستیسیته [5] Alonso ،از
روش همانندسازي ( )Self- Similarدر تونل دایرهاي در
توده سنگهاي نرم کرنشی استفاده کرد و تأثیر پارامترهاي
مقاومتی روي  GRCرا به تفضیل بررسی کرد.
 [6] Lee and Pietruszczakو  [7] Parkاین مسئله را
به وسیلهي روش تفاضل محدود مطالعه کردند و به
محاسبه و تحلیل تنشها و جابهجاییها در ناحیه پالستیک
شکل  :1نمایش شماتیک تونل در فضاي بینهایت

پرداختند.
بیشتر این پژوهشگران ،تغییر پارامترهاي مقاومتی از پیک به
ماندگار را به صورت یک تابع خطی درنظر گرفتهاند که در

فشار حائل بحرانی

ادامه بحث خواهد شد .در این مقاله ،این تغییرات به

مقدار فشار حائل بحرانی

صورت غیرخطی درنظر گرفته میشود.

هنگامی که معیار خرابی ( M-Cموهر -کولمب) باشد]:[8
)

()1

توصیف مسئله و فرآیند تحلیل

بستگی به معیار خرابی دارد،

(

( )

زمانیکه معیار خرابی  H-Bو (هوك -براون) باشد ]:[8

توصیف مسئله

()2

تونل مورد بحث در شکل  1نمایش داده شده است .یک
)

تونل دایرهاي طویل که در محیط پیوسته ،همگن ،ایزوتروپ
و تحت شرایط تنش هیدرواستاتیک
فشار داخلی تونل با

حفاري شده است.

نمایش داده شده که به طور

یکنواخت در امتداد سطح حفاري توزیع شده است .در
صورتی که فشار حائل درونی

از فشار بحرانی

(√

(

)
و اگر معیار تعمیم داده شدهي  H-Bکه به
شکل )
شود ،استفاده شود،

(

فرمولبندي می-
را میتوان به روش عددي و با به
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کارگیري روش نیوتن -رافسون ،از معادلهي زیر بهدست

مقاومت ماندگار نتیجه شود .در حالت کلی ضخامت حلقه-

آورد ]:[8

هاي پالستیک با یکدیگر برابر نیست و به طور خودکار به
)

( )3

(

وسیلهي فرآیند عددي تعیین میشوند ].[8
(

)

از این رو به عنوان حدس اولیه در تعیین فشار بحرانی،
پارامتر aبرابر  0/5فرض شده و میزان فشار بحرانی اولیه به
صورت زیر به دست میآید:
)

( √(

با انجام یک گام محاسباتی از روش نیوتن -رافسون ،می-
توان با دقت بسیار قابل قبولی ،فشار بحرانی را تعیین کرد
]:[3
()5
)
)

(

(

مستقل از شعاع

 rاست و نیز تنش شعاعی روي مرز االستوپالستیک برابر
.

کمتر از

فرض کنید فشار داخلی به تدریج از
 nگام کاهش یابد .اگر فشار داخلی از

میشود ،سنگ
به وسیلهي

تا

̅

()8

)̅

̅

̅( ̅

در این رابطه ̅، ̅، ̅ ،و ̅ پارامترهاي نامعلوم مقاومتی
هوك -براوناست.
بیشتر پژوهشگران ،از جمله  Alonsoاین پارامترهاي
مقاومتی را به صورت زیر تعریف کردهاند ]:[5
𝜂

𝜂

𝜂

𝜂

که

𝜂
𝜂

)

(

نمایندهي پارامترهاي مقاومتی مثل
و

{

)𝜂(

،ψ،

و

به ترتیب حروف اول کلمات

تا

شعاع خارجی و

ماندگار اشاره میکنند.
در این رابطه η ،کرنش پالستیک انحرافی و  ηکرنش
پالستیک انحرافی بحرانی است که  ηاز رفتارماندگار
شروع میشود و میتوان آن را به وسیلهي آزمایش تعیین
کرد Alonso( .براي به دست آوردن مقدار این پارامتر،

کاهش یابد ،یک حلقهي پالستیک به ضخامت
داخلی براي این حلقه است.

√

 Peakو  Residualهستند که به مؤلفههاي پیک و

پیرامون حفاري دایرهاي در ناحیهي پالستیک قرار میگیرد.

وجود خواهد داشت .که

اگر معیار خرابی  H-Bباشد ،داریم:

است .همچنین عالئم

فرآیند تحلیل
زمانیکه فشار داخلی

)(

()3

باید توجه داشت که براي معیار خرابی
است با:

()6

)(

و اگر معیار خرابی  H-Bتعمیم یافته باشد ،داریم:

() 4

(

)(

()7

)

)

معادله تعادل برابر است با :

شعاع

 ،میزان کاهش فشار در

حلقه  1است) .پروسه نرم شوندگی کرنش در هر حلقه
پالستیک ادامه خواهد داشت تا اینکه در مدت کاهش فشار

رابطهاي را در مقاله خود معرفی نموده است ].)[10
در رابطه ( ،)3تغییر پارامترهاي مقاومتی از پیک به ماندگار
به صورت خطی مدل میشوند .در این مقاله ،براي مدل
کردن تغییر غیرخطی از پیک ( )Pبه ماندگار ( ،)rهمان گونه

احمد فهیمی فر و الهه محمدي

تحلیل االستوپالستیک تونل با در نظر گرفتن تغییر غیرخطی ...

که در شکل  2مشاهده میشود ،یک سري  Pو  rمحلی

حلقههاي پالستیک به طور مجزا درنظر گرفته شده و

درنظر گرفته میشود .براي به دست آوردن این مقادیر،

بررسی شوند).

فاصله بین  Pو  rرا به  nقسمت تقسیم میکنیم که به

براي به دست آوردن مقادیر تنش در هر حلقه ،میتوان با

مشخص میشود ،بنابراین هر

از رابطه ( )7در معادله ( ،)6معادله

صورت

(

)

کاهش از  Pبه  rبه وسیلهي

به دست میآید.

جايگذاري

تعادل را به شکل زیر نوشت و از آن براي حل استفاده کرد.
̅̅̅

)̅

̅ ( ̅

()12

محاسبات را از مرز االستوپالستیک شروع کرده و تا مرز
حفاري پیش میرویم ،که تحت این شرایط از شرط مرزي
زیر استفاده میشود:
|) (

()11
شکل  :2نمایش شماتیک مدل به کارگرفته شده براي اعمال مدل

تنش

نرمکرنشی در کاهش از پیک به ماندگار

براي به دست آوردن  Pو  rهاي محلی نیز میتوان به
صورت زیر عمل کرد:
)

()10

(
)

)
(

(
)(

الزم به ذکر است که تغییر پارمترهاي مقاومتی از  Pبه r
محلی ،خطی و به وسیلهي معادله ( )3مدل میشوند .که
شیب این خط با استفاده از پارامتر  ηدر هر حلقه پالستیک
تعیین میشود.
𝜂

بنابراین در رابطه ( )3عالوه بر متغیر بودن  ηدر هر حلقه
پالستیک،

و

و

)(

خواهند آمد،

در آخرین حلقه پالستیک به دست

)(

به دست آمده روي مرز داخلی آخرین

)(

حلقه پالستیک ،به عنوان شرط مرزي معلوم براي حلقه
بعدي استفاده میشود و به این ترتیب مؤلفههاي تنش در
تمام حلقههاي پالستیک به دست خواهند آمد.
و شعاع

براي حلقه پالستیک با شعاع خارجی
رابطه زیر را داریم ]:[11

داخلی

)(

()14

)(

(

)
)

)
(

(
)(

بعد از تعیین مؤلفههاي تش و شعاع پالستیک در هر حلقه

پارامتر  ηاز رابطهي زیر به دست میآید ]:[5
()11

بنابراین ،با استفاده از معادالت ( )6و ( )7و( )13مؤلفههاي

نیز متغیر است .به این ترتیب با مدل

به تعیین کرنشها و جابهجاییها میپردازیم .طبق مطالعات
انجام گرفته ،نمو کرنش مماسی برابر است با ]:[7
()11

)

کردن چندین تغییر خطی کوچک میتوان تغییر غیرخطی

بنابراین ،نمو کرنش مماسی در

مورد نطر را مدل کرد .با افزایش ( nتعداد حلقهها) ،تعداد

به دست آورد:

خطوط شکسته افزایش مییابند و به حالت غیرخطی

))

()16

)(

(

)(

(

را میتوان از رابطهي زیر
(

)

)(

(
̅

نزدیکتر میشویم( .از آنجا که پارامترهاي مقاومتی به ،η

̅

و  ηنیز به بزرگی کرنش پالستیک بستگی دارد و مقدار

که

کرنش پالستیک در ناحیه پالستیک متفاوت است ،باید

االستیک شعاعی و مماسی در

)

(

و

)

(

β

به ترتیب ،نموهاي کرنش
است.
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رابطه بین کرنشها و جابهجاییها نیز به صورت زیر است

و سپس به وسیلهي روش پیشنهادي و با به کارگیري

]:[11

دیتاست  2در جدول  ،1تأثیر تغییر مقدار پارامتر نرم-

()17

شوندگی روي میزان جابهجایی در تونل دایرهاي بررسی

با انتخاب یک مقدار کوچک دلخواه براي
مقادیر

)(

،

،

)(

و

 ،میتوان

را با استفاده از معادالت ،14

 16 ،15و  17محاسبه کرد .تکرار محاسبات تا وقتی است
که به طور کامل جابهجاییها و کرنشها را در ناحیهي

می شود .و در پایان با رسم منحنی پاسخ زمین با استفاده از
دیتاست  ،1تأثیر تعاریف مختلف براي پارامترهاي مقاومتی
از پیک به ماندگار در ناحیه نرمکرنشی مورد بحث قرار
میگیرد.

پالستیک بهدست آوریم.
را میتوان با استفاده از قانون

کرنشهاي االستیک در
هوك تعیین کرد]:[7
()11
])

)(

(

)

)(

()

([

)(

])

)(

(

)

)(

()

([

)(

با شروع محاسبات از مرز االستوپالستیک میتوان مقادیر
متوالی

را براي شعاع تعیین شده

)(

(در معادله )14
جدول  : 1دیتاستها (معیار خرابی هوك  -براون)

به دست آورد.
پارامتر نرمشوندگی در

را میتوان به صورت زیر تخمین

زد ]:[7
()11

])

(

)

(

[

)

(

)

(

𝜂

مقایسه میان روش پیشنهادی و سایر
روشهای موجود
به منظور تعیین اختالف میان روشهاي سادهسازي شده از

اگر  ηاز  ηبیشتر شود ،مقاومت توده سنگ به وضعیت

جمله ( [11] )Brown et al- 1983با روشهاي دقیق مانند

باقیمانده میرسد .براي بهدست آوردن منحنی پاسخ زمین

روش ارائه شده در ) [7] (Park et al- 2007و روش

به روش پیشنهادي در این مقاله برنامه کامپیوتري در محیط

پیشنهادي در این پژوهش ،دیتاست  1در جدول  1تحلیل

 matlabتهیه شده است که ترتیب محاسبات در ضمیمه

شده است .در دیتاست  ،1مقادیر پیک و ماندگار زاویه

آمده است.

بررسی نتایج
براي نشان دادن کارایی و دقت روش پیشنهادي و بررسی
آثار آن در داخل ناحیهي پالستیک ،به تحلیل دو مثال
پرداخته شده است .ابتدا به وسیلهي تحلیل االستوپالستیک
تونل دایرهاي با استفاده از دیتاست  1در جدول  ،1تأثیر
تعاریف مختلف براي پارامتر نرمشوندگی  ηبحث میشود،

و

اتساع،

 ،به ترتیب به وسیلهي )

(

و

)

(

)

 .(βدر این مثال  ηبرابر  0/004742فرض شده

و با به کارگیري معادله  16محاسبه شدهاند

است .اختالف اصلی میان این دو دسته روشها در تعریف
پارامتر نرمشوندگی  ηاست .همان گونه که پیشتر گفته شد،
روش پیشنهادي بر مبناي کرنش پالستیک نموي است و
پارامتر نرمشوندگی نیز طبق معادله  5تعریف شده است .با
مقایسه همگرایی پیشبینی شده در این روش با سایر روش-

احمد فهیمی فر و الهه محمدي

تحلیل االستوپالستیک تونل با در نظر گرفتن تغییر غیرخطی ...

ها مثل  Park et al- 2007و  ، Brownمشخص میشود که

براي جابهجایی شعاعی نیز چنین وضعیتی را داریم ،یعنی

این روش توافق خوبی با روش  Parkدارد و بدین طریق

میتوان گفت که در حالت شکننده -پالستیک مقدار

دقت روش پیشنهادي ثابت میشود .همانگونه که مشاهده

جابهجایی شعاعی بیشترین بوده و با افزایش  ηکاهش می-

میشود ،تأثیر تعاریف مختلف براي پارامتر نرمشوندگی

یابد .بنابراین نتایج حاکی از آن است که رفتار نرمکرنشی

بسیار قابل مالحظه است .در واقع در روش  Brownکه

ناحیه پالستیک و شعاع پالستیک کوچکتري در مقایسه با

𝜂 ،همگرایی دیواره تونل با چشمپوشی از

شکننده -پالستیک در هنگام تسلیم دارد .همان گونه که در

تغییر کرنش االستیک در ناحیه پالستیک به طور قابل

شکل  5مشاهده میشود ،با بیشتر شدن  ηمقادیر تغییر

مالحظهاي کم تخمین زده میشود.

مکان شعاعی نیز کاهش مییابد.

همانگونه که در شکل  3مشاهده میشود ،نتایج روش
پیشنهادي ،در حالت خطی در نظر گرفتن تغییر پارامترهاي
مقاومتی از پیک به ماندگار ،بسیار نزدیک به نتایج Park
است ،بنابراین روش پیشنهادي میتواند براي بررسی بیشتر
روي تغییرات غیرخطی پارامترهاي مقاومتی از پیک به
ماندگار در ناحیه نرمکرنشی مورد استفاده قرار گیرد ،که
شکل  4نتایج حاصل از این بررسی را نشان میدهد .در
واقع ،شکلهاي  3و  4منحنیهاي پاسخ زمین ،که از این دو
دسته روش تعیین شدهاند را نشان میدهند .نزدیکی بسیار
زیاد به نتایج به دست آمده از روش  Parkنیز حاکی از
دقت بسیار زیاد روش تحلیلی پیشنهادي است.

تأثیر پارامتر نرمشوندگی بحرانی 𝜼 روی

شکل  : 3مقایسه روش پیشنهادي با سایر روشهاي سادهسازي شده و
از پیک به ماندگار خطی در

دقیق( .تغییر پارامترهاي مقاومتی

نظر گرفته شدهاند)

تحلیل االستوپالستیک
منحنی پاسخ زمین براي چهار مقدار متفاوت  ηدر شکل 5
نمایش داده شده است ،همان گونه که انتظار میرود ،با
کوچکتر شدن پارامتر نرمشوندگی بحرانی ،جوابهاي نرم-
شوندگی به سمت جوابهاي شکننده -پالستیک همگرا
میشوند ،که این اعتبار روش پیشنهادي براي محیط  H-Bرا
اثبات میکند .در حالت شکننده -پالستیک ،شعاع پالستیک
بیشترین مقدار است و با افزایش  ηکاهش مییابد.
براي

η

ناحیه پالستیک تماماً نرمکرنشی

است ،یعنی ناحیه پالستیک ماندگاري تشکیل نمیشود.

شکل  : 4مقایسه روش پیشنهادي با سایر روشهاي سادهسازي شده و
از پیک به ماندگار غیرخطی

دقیق( .تغییر پارامترهاي مقاومتی
است)
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