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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

Муҳимияти мавзӯъ. Марҳилаи ҳозираи рушди меникаи сохтмон бо истифодаи 

васеи методҳои ададӣ ва истифодаи компютерҳои баландсуръат алоқаманд аст, ки 

имкон медиҳанд ҳисоби иншоотҳо аз рӯйи нақшаҳои ҳисобии хеле муракаб 

гузаронида шаванд.  

Рушд ва такмили методҳои ҳисобкунӣ яке аз масъалаҳоиҳои муҳими механикаи 

сохтмон мебошад. Ҳоло шумораи зиѐди методҳои ҳисобкунии тақрибӣ: методи 

элементҳои  охиринок, метод фарқияти охирнок, методи вариатсионӣ-фарқиятӣ ва 

ғайра коркард шудаанд. Талаботи асосӣ барои методҳои ҳисобкунӣ ин кам кардани 

мураккабии ҳисобкуниҳо бо  нигоҳдории аниқии кофии ҳалли ба даст овардашуда 

мебошад.  

Методи муодилаҳои интегралии канорӣ (ММИК) яке аз методҳои маъмултарирни 

ҳалли масъалаҳои маханикаи ҷисми деформатсияшаванда мебошад, ки бартарии 

асосии он ба як воҳид кам шудани андозаи масъала мебошад ва аз ин сабаб ҳалли 

масъалаҳои вобаста ба минтақаҳои беохир осон мегардад. Камшавии андозаи масъала 

дар натиҷаи ташкилѐбии муодилаи дифференсиалӣ, ки рафтори фунсияи намаълумро 

дар дохил ва дар сарҳад тасвир мекунад, дар муодилаи интегралӣ пайдо мешавад, ки 

танҳо параметрҳои канориро муайян мекунад. Дар методи муодилаҳои интегралии 

канорӣ баназар гирифта мешавад, ки функсияи аппроксиматсияшаванда ба таври 

худкор муодилаи дифференсиалиро қонеъ мекунад, аммо шартҳои канориро қонеъ 

намекунад. Иҷроиши шартҳои мувофиқаткунанда дар ҳолати минтақаи беохир ва 

минтаҳаҳоиҳои маҳдудшуда, ба як муодилаи конорӣ оварда мерасонад. Дар методи 

муодилаҳои интегралии канорӣ ба ҷои функсияҳои вазнӣ ҳалҳои фундаменталӣ  

истифода мешаванд. Функсияи ҷусташаванда ва ҳосилаҳои онро бо сплайнҳои базисӣ 

аппроксиматсия карда, системаи муодилаҳои канориро бо параметрҳои номаълум, ки 

ба гиреҳҳои сплайн мувофиқанд пайдо мекунем. Чунин рафтор ҳангоми ҳалли 

масъалаҳои хусусиятҳои гуногундошта, бо ѐрии компютер самаранок мегардад.  

Муайян намудани ҳолати шаддатнокӣ-деформатсионии биноҳо ва иншоотҳои 

банақшагирифташуда дар ноҳияҳои дорои шароитҳои геологӣ-кӯҳӣ масъалаи 

аҳамиятдори механикаи сохтмонӣ мебошад. Ба шароитҳои гелогӣ-кӯҳии мураккаб 

шароити сохтмони биноҳо ва иншоотҳо дар ноҳияҳои аз ҷиҳати сейсмикӣ фаъол ва 

дар хокҳои фурунишин дохил мешаванд. Ба биноҳо ва иншоотҳо ва ба унсурҳои 

конструктивии алоҳидаи онҳо инчунин метавонанд борҳои динамикӣ ба намуди 

зарба, импулси лаҳзавӣ, бори ларзишӣ ва ғайра таъсир расонанд.  

Ҳангоми муайян намудани ҳолати шаддатнокӣ-деформатсионии иншоотҳои 

тӯлкашида, ба монанди нақбҳо, сарбандҳо, эстакадаҳо, коммуникатсияҳои муҳандисӣ, 

галереяҳо ва ғайра, барои иҷроиши доимияти характеристикаҳои геометрӣ ва 

механикӣ дар буришҳои арзӣ ва таъсирот ба дарозӣ, нақшаи ҳисобии онҳоро мумкин 

аст ба намуди деформатсияи ҳамвор нишон диҳем. Дар ин ҷо ҷойивазкунҳо ва 

деформатсияҳо ба равиши тири иншоот ба сифр баробаранд, шиддатҳо бошад 

доимианд. 

Шакли паҳншавии деформатсияҳо ва шиддатҳо дар буришҳои арзӣ ҳангоми дар 

онҳо пайдо шудани консентраторҳои шиддат якбора тағйир меѐбад. Консентраторҳои 

шиддатҳо гуфта сӯрохиҳо, сустшавиҳо, хурдашавиҳо, ғашиҳои бегона, ҷойҳои 

тағйирѐбии буришҳои арзӣ ва масолеҳ, ҷойҳои маҳкамшуда, ҷойҳои гузориши борҳо 

ва ғ. меноманд. Ҳангоми рух додани консентратсияи шиддатҳо, шиддатҳо метавонанд 

қимматҳои якчанд маротиба калон аз қиммати номиналӣ ва қиммати муқовимати 

модии масолеҳро гиранд, ки ин ба вайроншавӣ оварда мерасонад. Аз ин рӯ, дақиқии 
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тасвири ҳолати шаддатнокӣ-деформатсионӣ дар масъалаи ҳамвори назарияи чандирӣ 

бо назардошти консентратсияи шиддатҳо масъалаи аҳамиятдор мебошад. 

Мақсади рисола рушди методи муодилаҳои канорӣ барои истифодабарӣ дар 

ҳалли масъалаҳо оиди тадқиқоти консентратсияи шиддатҳо дар сатҳҳои иншоотҳои 

зеризаминӣ бо назардошти таъсири байниҳадигарии креп ва массиви ҷисҳои кӯҳӣ 

мебошад. Бо ин мақсад, масъалаҳои зерин гузошта шудаанд: 

- тартиб додани моделҳои математикӣ ва алгоритмҳои ҳалли ададии методи 

муодилаҳои канорӣ барои масъалаҳои таъсири байниҳадигарии иншоот бо ҳамвории 

чандир; 

- коркарди модели математикӣ, алгоритми ҳисоб ва барнома дар МЭҲ барои 

ҳалли ададии масъалаҳо оиди муайян намудани ҳолати шаддатнокӣ-деформатсионии 

сатҳи коркад дар ҷисми массиви кӯҳӣ бо методи муодилаҳои канорӣ (ММК); 

- коркарди модели математикӣ, алгоритми ҳисоб ва барнома дар забони 

алгоритмии ФОРТРАН оиди муайян намудани ҳолати шаддатнокӣ-деформатсионии 

сатҳҳои крепи сарбаст набуда ва сарбасти иншоотҳои зеризаминӣ; 

- таҳқиқ кардани тасвири консентратсияи шиддатҳо дар мавзеъҳои кунҷии 

масъалаҳои дученакаи назарияи чандирӣ, бо истифодабарии аппроксиматсияҳои 

гуногун; 

- коркарди моделҳои математикӣ ва алгоритмҳои ҳалли ададии масъалаҳои 

таъсири байниҳадигарии иншоот бо нимҳамвории чандир; 

- таҳқиқ кардани таъсири чуқурии гузориши коркард ба ҳолати шаддатнокӣ-

деформатсионии сатҳҳои он; 

- татбиқи усули таҳиягардида барои ҳисоб кардани таъсири байниҳадигарии креп 

бо массиви ҷинси кӯҳӣ барои ҳамворӣ ва нимҳамворӣ; 

- таҳқиқ кардани  ҳолати шаддатнокӣ-деформатсионии иншоотҳои зеризаминӣ аз 

таъсироти сейсмикӣ. 

Навгониҳои илмии диссертатсияро натиҷаҳои зерин ташкил медиҳанд: 

 системаи муодилаҳои канорӣ ба даст оварда шудааст ва методикаи ҳисоби 

ҳамвории беохир бо сӯрохии каҷхата, ҳангоми таъсири бор дар беохир каркард 

шудааст; 

 модели математикӣ, алгоритм ва барномаи компютерӣ борои ҳисоб кардани 

консентратсияи шиддатҳо дар масъалаҳои берунӣ аз таъсиротҳои гуногун коркард 

шудааст; 

 модели математикӣ, алгоритми ҳисобкунӣ ва барнома дар МЭҲ борои масъалаҳои 

таъсири байниҳадигарии крепи сарбаст бо массиви кӯҳӣ таҳия шудааст; 

 натиҷаҳо оиди муайян намудани ҳолати шаддатнокӣ-деформатсионии крепи 

сарбаст набудаи иншооти зеризаминӣ, ки бо массиви кӯҳӣ таъсири байниҳадигарӣ 

дорад ба даст оварда шудааст; 

 масъалаҳои амалии вобаста ба ҳисоб кардани иншоотҳои зеризаминӣ бо сплайн- 

аппроксиматсияи параметрҳои канорӣ, бо назардошти хусусиятҳои нуқтаҳои кунҷӣ 

ҳал карда шудаанд; 

 таъсири чуқурии гузориши коркард ба ҳолати шаддатнокӣ-деформатсионии 

сатҳҳои он таҳқиқ карда шудаанд; 

 ҳолати шаддатнокӣ-деформатсионии сатҳҳои иншоотҳои зеризаминии бо креп ва 

бе креп дар ҳамворӣ ва нимҳамворӣ ҷойгиршуда таҳқиқ карда шудаанд; 

 методикаи ҳисоб кардани ҳолати шаддатнокӣ-деформатсионии иншоотҳои 

зеризаминӣ ба таъсироти сейсмикӣ таҳия карда шудааст. 
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Эътимоднокии натиҷаҳо бо ҷиддияти аппарати математикии истифодашуда, 

наздикоии ҳаллҳо, ва инчунин натиҷаҳои бадастоварда бо ҳаллҳои маълум муайян 

мешавад.  

Аҳамияти амалӣ. Алгоритмҳои таҳияшуда ва барномаҳои компютерӣ имкон 

медиҳанд, ки консентратсияи шиддатҳо дар сатҳҳои иншоотҳои зеризаминӣ аз 

таъсиротҳои гуногун бо назардошти таъсири байниҳадигарии креп бо массиви ҷинси 

кӯҳӣ таҳқиқ карда шаванд, ва дар ташкилотҳои лоиҳакашӣ ва бюроҳои конструкторӣ 

истифола шаванд.  

Татбиқкунӣ. Натиҷаҳои назариявӣ ва татбиқшавандаи диссертатсия ба таҷрибаи 

тадқиқотии Корхонаи воҳиди давлатии “Пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии иншооти 

нақлиѐтӣ” – Вазорати нақлиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ карда шуд.  

Ба ҳимоя натиҷаҳои зерини таҳқиқот пешниҳод мешаванд:  

1. Дар асоси ММК методикаҳо ва барномаҳои компютерии таҳияшуда барои 

ҳисоби иншоотҳои зеризаминӣ дар шароитҳои дефформатсияи ҳамвор;  

2. Моделҳои математикии ҳолати статикии массиви беохир бо сурохиҳои шакли 

ихтиѐрӣ дашта;  

3. Натиҷаҳои ададии ҳалли масъалаҳо: оиди консентратсияи шиддатҳо дар 

массиви беохир бо сурохиҳои шакли геометрии гуногундошта; массиви беохир бо 

сурохиҳои маҳкамшуда;  

4. Натиҷаҳои тадқиқоти консентратсияи шиддатҳо дар сатҳҳои сурохиҳо бо 

истифода аз намуддҳои гуногуни аппроксиматсия;  

5. Моделҳои математикӣ ва алгоритмҳои ҳалли ададӣ барои тадқиқоти 

консентратсияи шиддатҳо дар мавзеъҳои кунҷӣ барои масъалаи ҳамвори назарияи 

чандирӣ бо ѐрии аппроксиматсияи квадратӣ ва кубӣ;  

6. Моделҳои математикӣ ва алгоритмҳои ҳалли ададии методи муодилаҳои 

канорӣ барои масъалаҳои таъсири байниҳадигарии иншоот бо нимҳамвории чандир.  

Тасвибияти натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷҳои асосии дар рисола 

нишондодашуда дар дар конференсияҳои зерин маърӯза карда шудаанд:  

- конференсияи байналхалқии илмӣ-амалии «Современные тенденции в 

архитектуре, строительстве и образовании в Республике Таджикистан», ш. Душанбе, 

с.2014; 

-International Conference of Industrial Technologies and Engineering, Shymkent, 

Kazakhstan, ICITE 30-31 декабри с.2014;  

- конференсияи VIII-ми байналхалқии илмӣ-амалии «Дурнамои рушди илм ва 

маориф», ш. Душанбе, 3-4 ноябри с.2016; 

- конференсияи байналхалқии илмӣ-амалии «Проблемы и перспективы развития», 

Вологда 2017.  

Нашриѐт. Таркиби асосии рисола дар 9 кори муаллиф дарҷ гардидаанд, ки аз 

онҳо 5 мақола дар нашрияҳои аз ҷониби КОА назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тавсияшуда нашр шудаанд. 

Ҳаҷм ва таркиби рисола. Рисолаи илмӣ аз муқаддима, чор боб, хулосаҳои асосӣ, 

номгӯи адабиѐт ва замимаҳо иборат аст. Инчунин 127 саҳифа дорад, ки 27 ҷадвал ва 

45 расмро дар бар мегирад. 
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МАЗМУНИ АСОСИИ КОР 

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи рисола асоснок карда шуда, тавсифномаи 

умумии он дода мешавад, мақсадҳои асосӣ ва вазифаи тадқиқот баѐн намуда шудааст, 

тасвибият, навгонии илмӣ ва аҳамияти амалии натиҷаҳои кор муҳокима мешавад.  

Дар боби якум «ШАРҲИ ТАҲҚИҚОТҲОИ КОНСЕНТРАТСИЯИ 

ШИДДАТҲО ДАР САТҲҲОИ ИНШООТҲОИ ЗЕРИЗАМИНӢ» корҳое оварда 

шудаанд, ки ба тадқиқот ва методҳои ҳалли масъалаҳои канории механикаи сохтмон 

бахшида шудаанд.  

Давраи муосири инкишофи техникаи компютерӣ имкон медиҳад, ки масъалаҳои 

механикаи сохтмон аз рӯи нақшаҳои ҳисобии хеле мураккаб бо истифода аз методҳои 

ададӣ ҳалл карда шаванд. Методҳои ададии маъмултарин барои ҳисоби 

конструксияҳо ин методи фарқиятҳо, методи элементҳои охирнок, методи 

деформатсияҳои мутамаркзонидашуда ва методи муодилаҳи интегралии канорӣ 

мебошанд.  

Ҳангоми тадқиқоти масъалаҳои канорӣ дар назарияи муодилаҳои ҳосилаи 

хусусидошта, овардани масъалаи канорӣ ба ҳалли муодилаҳои интегралии хаттӣ бо 

ѐрии потенсиалҳое, ки дар асоси ҳаллҳои фундаменталӣ сохта шудаанд, яке аз 

методҳои асосӣ мебошад. Методи потенцал, ки аз корҳои И.Фредголм ва К.Нейман 

ибтидо мегирад, ба истифодаи васеи методҳои нави ҳалли муодилаҳо бо ҳосилаҳои 

хусусӣ дар тадқиқотҳои муосир нигоҳ накарда, аҳамияти худро нигоҳ дошт.  

Корҳои Тимошенко С.П., Гудер Ҷ., Савин Г.Н., Мусхелашвили Н.И., ГабасовР.Ф., 

Длугач М.И. ба масъалаҳои ҳолати шиддатнокӣ-деформатсионӣ ва консентратсияи 

шиддатҳо дар масъалаҳои дученакаи назарияи чандирӣ бо методҳои гуногуни 

аналитикӣ ва ададӣ бахшида шудаанд.  

Ба рушди назарияи потенсиал олимони намоѐн: И.Н.Векуа, К.Ф.Гаусс, Д.Гилберт, 

Д.Грин, Н.М.Гюнтер, П.Г.Л.Дирихле, В.Д.Купразде, Ж.Лагранж, Г.Лауричелла, 

А.М.Ляпунов, С.Г.Михлин, Н.И.Мусхелишвили, К.Г.Нейман, Ж.Пуанкаре, 

В.И.Смирнов, В.А.Стеклов, Ф.Трикоми, Ф.Е.Фредголм, Д.И.Шерман ва дигарон 

ҳиссаи бузург гузоштаанд.  

Дар ташкил додани вариантҳои гуногуни методи элементҳои канорӣ (МЭК) 

П.К.Бенерҷи Р.Баттерфилд, К.Бреббия Л.Вроубел, С.Крауч А.Старфилд, Ф.Ж.Ритсо, 

Т.А.Крузо, С.Уокер, С.Кобаяши, Н.И.Мусхелишвили, С.Г.Михлин, В.Д.Купрадзе, 

Ю.В.Верюжский, А.Г.Угодчиков Н.М.Хуторянский, А.И.Сейтлин, А.Я.Александров, 

П.И.Перлин, В.А.Гришин ва дигарон машғул шудаанд. Корҳои Низомов Д.Н. ба 

масъалаи рушди МЭК ва назарияи сплайн-аппроксиматсия дар ҳалли масъалаҳои 

дученакаи статикӣ ва динамикии механикаи сохтмон бахшида шудааст.  

Методи муодилаҳои канори (ММК) хусусиятҳои муҳими зерин дорад: дараҷаи 

камшудаи системаи муодилаҳо; тарзи оддии тайѐр намудани маълумотҳо; 

моделкунонии боэътимоди масъалаҳо дар минтақаҳои беохир ва нимбеохир; 

ҳисобкунии аниқи шиддатҳо ва ҷойивазкуниҳои дохилӣ; ҳалли самараноки масъалаҳо 

оиди консентратсияи шиддатҳо.  

ММК нисбат ба методи элементҳои охирнок (МЭО) ва методи фарқиятҳои 

охирнок (МФО) бартарии баралло дорад, ва дар бисѐр масъалаҳо аз ҷиҳати дақиқию 

эътимоднокии натиҷаҳо методҳои вуҷуддоштаро мегузарад.  

Масъалаи ассии рисола ин инкишофи минбаъдаи ММК барои ҳалли масъалаҳо 

оиди тадқиқоти консентратсияи шиддатҳо дар сатҳҳои иншоотҳои зеризаминӣ аз 

таъсиротҳои гуногун мебошад.  



 

7 
 

Дар боби дуюм «ТАҲҚИҚОТИ ҲОЛАТИ ШАДДАТНОКӢ-

ДЕФОРМАТСИОНИИ ИННШООТҲОИ ЗЕРИЗАМИНИИ БЕ КРЕП» дар асоси 

ММК масъалаҳо барои муайян намудани шиддатҳои тангентсиалӣ дар сатҳҳои 

иншоотҳои зеризаминии шаклҳои геометрии гуногундошта ҳалл шудаанд. Натиҷаҳои 

ҳалли ададӣ бо ММК бо натиҷаҳои муайяни ҳаллҳои аналитикӣ муқоиса карда 

мешаванд. Бо истифода аз сплайн-аппроксиматсияи параметрҳои канорӣ, аз 

муодилаҳои интегралии канорӣ системаи муодилаҳои алгебравӣ ҳосил шудаанд, ки 

бо методи Гаусс ҳалл карда мешаванд. Дар мисоли масъалаи санҷишии Кирш нишон 

дода шудааст, ки сплайн аппроксиматсияи дараҷаи сифрӣ имконияти пайдо намудани 

наздикоии ҳаллро медиҳад. Масъалаҳои дученака вобаста бо назардошти нуқтаҳои 

кунҷӣ дар мисолҳои иншоотҳои зеризаминии бе креп, ки дар беохир дар шароити 

деформатсияи ҳамвор ҷойгир аст дида мешаванд. Аз рӯи модели математикӣ, 

алгоритм ва барномаҳои ҳисобкунии коркардшуда ҳолати шаддатнокӣ-

деформатсионии иншоотҳои зеризаминии бе креп аз таъсири шиддатҳои тектоникӣ ва 

аз таъсири қувваҳои сейсмикӣ тадқиқот гузаронида мешавад. 

Системаи муодилаҳои дифференсиалӣ дар ҷойивазкуниҳо (муодилаҳои Ламе) 

барои масъалаҳои дученакаи назарияи чандирӣ дар намуди зерин оварда шудааст:  

                                

2 2 2

1 22 2

2 2 2

1 22 2

0;

0,

x

y

u u
G G G F

x y x y

u
G G G F

y x x y



 

  
    

    


      
    

 ,                                       (1) 

дар ин ҷо  1 2 (1 ) 1 2G G     ,   2 1 2G G   , G модули чандирӣ ҳангоми 

ғеҷиш,  коэффитсиенти Пуассон, ,  x yF F борҳои ҳаҷмӣ, ( , )u x y  и ( , )x y   

функсияи ҷойивазкуниҳо. 

Муодилаҳои интегралии канорӣ, ки дар асоси (1) ҳосил шудаанд ба намуди 

матрисавӣ чунин навишта мешавад 

        
p k k

S S

C U U P ds P U ds U F d  



                ,                 (2) 

дар ин ҷо  , ,U P F векторҳои ҷойивазкуниҳо, шиддатҳои сатҳӣ ва қувваҳои ҳаҷмӣ, 

ки чунин навишта мешаванд 
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,    
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Матрисаҳои симметрии коэффисиентҳои ҷойивазкуниҳо ва шиддатҳои фундаменталӣ 

дар чунин намуд пешниҳод мешавад: 
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xx yx

xy yy
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, 

U  матрисаи ҳаллҳои фундаменталӣ, ки компонентҳояш ба нуқтаҳои дохилии соҳаи 

   таалуқ дорад, бар хилофи матрисаи U 
, ки компонентҳои ҷойивазкуниҳо ба 

сарҳади S  таалуқ дорад.  

Муодилаҳои интегралии канории (2) барои масъалаи берунӣ чунин намудро 

мегирад 
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( ) ( , ) ( ) ( ) ( ) ( , ) ( )ij j ij j j ij

S S

c u p P p k u k ds k P k u p k ds k    ,  ,  1,  2,    ,i j p k S  ,      (3) 

дар ин ҷо бо хатчаҳо компонентҳои ҷойивазкуниҳои ѐфташаванда ва шиддатҳои 

додашудаи ҳолати иловагӣ ишора карда шудааст. Муодилаи интегралии (3) дар 

натиҷаи аппроксиматсияи параметҳои канории дараҷааш сифрӣ ба намуди зерини 

системаи мауодилаҳои алгебравӣ пешниҳод мешаванд. 

* 0

1 1 1

* 0

1 1 1

cos ,

cos .

n n n

ij j ij j x ij ij

j j j

n n n

ij j ij j x ij ij

j j j

a u b e

c u d f

  

  

  

  

  

  

  

  
                                        (4) 

Барои баҳодиҳии дурустии модели математикӣ, алгоритми ҳисоб ва барномаи 

коркардшуда масъалаи тестӣ ҳал карда шуааст, аз ҷумла масъалаи Кирш. Натиҷаҳои 

ҳисоб наздикоӣ ва дарустии хубро нишон мелиҳанд. Барои ҳалли масъалаҳои берунӣ 

системаи муолилаи ҳалшавандаи (3), ки дар асоси (1) тартиб дода шудааст истфода 

бурда мешавад. Масъалаи дученака вобаста бо баҳисобгирии  хусусияти нуқтаҳои 

кунҷӣ дар мисоли сурохии мурабаъи  кашидашуда дида мешавад (расми 1).  
 

 
Расми 1. – Ҳамворӣ бо сурохии росткунҷа ҳангоми  

аз рӯи як тир кашида шудан  
 

Дар ҷадвали 1 натиҷаҳои беченаки ҳисоби ҳамвор-деформатсияшудаи чоряки сатҳи 

сурохӣ ҳангоми тақсимкунии он ба 8 элементи дараҷааш сифрӣ оварда шудааст. 
 

Ҷадвали 1 

Ҳолати шаддатнокӣ-деформатсионии чоряки сатҳи сӯрохӣ ҳангоми 8k   

Гиреҳҳо u    nu  Su  S  
S  

1 0 0,0539 0,0539 0 0,2422 1,6458 

2 0,0346 0,0535 0,0535 0,0346 0,2488 1,6636 

3 0,0711 0,0521 0,0521 0,0711 0,2599 1,6931 

4 0,1089 0,0501 0,0501 0,1089 1,0927 3,9140 

A=С 0,1283 0,0489 0,0489 0,1283 1,8172 5,8462 

B=С 0,2447 0,0872 -0,2447 0,0872 0,1925 0,1802 

5 0,3053 0,0780 -0,3053 0,0780 0,0266 -0,2623 

6 0,3929 0,0558 -0,3929 0,0558 -0,1727 -0,7939 

7 0,4358 0,0286 -0,4358 0,0286 -0,1954 -0,8543 

8 0,4490 0 -0,4490 0 -0,2003 -0,8675 
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Қимматҳои 8,  22, 36k   ба тақсимкунии ҳамаи сатҳи сӯрохӣ ба 28, 84 ва 140 

элементи дараҷаи сифрӣ мувофиқ аст (расми 2). Бо ҳарфҳои A  ва B  рақами 

элементҳои канорӣ ишора шудаанд, ки дар мавзеъҳои кунҷӣ ҷойгиранд.  

Интегронии ададии коэффициентҳои назди номаълумҳо бо методи Гаусс бо 8 

нуқта иҷро шудааст. Натиҷаҳои ҳолати шаддатнокӣ-деформатсионӣ аз рӯи 

додашудаҳои аввалаи зерин ба даст оварда шудаанд: 

                                   1a  ,  1G  ,  
0 1x  ,  0,25  .  

 

 
 

Расми 2. –Тасвири дискретии сатҳи сӯрохӣ 
 

Шиддатҳои тангентсиалӣ дар сатҳҳои иншоотҳои зеризаминӣ бо формулаи зерин 

муайян карда мешаванд: 

 
1

2
1

s s nG
v

   


.                                                   (6) 

Хатҳои каҷи 1, 2, 3-и дар расми 3 овардашуда ба тақсимкунии чоряки сатҳи сурохӣ ба 

8, 22, 36 гиреҳи сплайни дараҷаи сифрӣ бо ҳомилҳои 0,1428;  0,0476;  0,0286 мувофиқ 

мебошанд. Аз ин ҷо бармеояд, ки ҳангоми  k =22  будан, мо натиҷаҳои ба қадри кофӣ 

қаноатбахшро дорем. 

Таҳлили натиҷаҳо барои шиддатҳои тангентсиалӣ дар нуқтаи 8 (22, 36) (расми 3) 

ҳангоми тақсимкунии гуногуни k  нишон медиҳад: ҳангоми 8k   0.8675s   ; 

22k   0.8898s   ; 36k   0.8938s   , ки ин гувоҳии ҷараѐни наздикоии хубро 

медиҳад. 

Муҳимияти масъала барои муайян намудани ҳолати шаддатнокӣ-деформатсионии 

сӯрохии росткунҷаи дар ҳамвории беохири кашидашуда ҷойгирбуда аз он иборат аст, 

ки дар нуқтаҳои кунҷӣ шиддатҳо ба беохир майл мекунанд. Муҳимияти хоси ин 

масъала дар он мавҷуд будани нуқтаҳои кунҷӣ мебошад, ки дар ии ҷо ба назар 

гирифтани муҳимияти логарифмӣ ва канишҳои тартиби якум зарур аст. Хусусияти 

нуқтаи кунҷӣ ба тақсимоти шиддатҳои тангентсиалӣ 
S  дар сатҳи сурохӣ намоѐн 

мебошад.  
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Расми 3.– Тақсимкунии чоряки сатҳи сӯрохӣ ба 8, 16 ва 22 (хатҳои  

каҷӣ 1, 2, ва 3) элемент ва эпюраи шиддатҳои тангентсиалӣ 
 

Бинобар ин, нуқтаи кунҷии Сро ба ду гиреҳи A  ва В  иваз кардан зарур аст, ки онҳо 

дар масофаи муайяни 0   аз нуқтаи C  ҷойгир мешаванд. Қиммати минималии ин 

бузургиро бо роҳи таҷрибаи ададӣ муайян кардан мумкин аст. 

Барои ҳалли масъалаи нуқтаи кунҷӣ дошта метавонанд ду усул истифода бурда 

шаванд. Дар усули якум сплайн-аппроксиматсияи дараҷаи сифрӣ бо пайдарпай зиѐд 

намудани шумораи гиреҳҳо истфода бурда мешавад. Дар ин ҷо пас аз муайян кардани 

ҷойивазкуниҳои нуқтаҳои  1 2, ,j j ju u u   ҷойивазкунии нуқтаи C  (расми 3) дар асоси 

аппарати параболикӣ муайн карда мешавад: 

 1 215 10 3 8C j j ju u u u    .                                           (7) 

Натиҷаҳои ба даст омада бо (7) дар ҷадвали 1 ҳангоми 8k   будан оварда шудаанд ва 

ба ин монанд ҳангоми k =22 и  k =36 будан дар расми 3 нишон дода шудаанд. Ин 

натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки ҳангоми 140N   будан хатогии мутлақи ҳисобкуниҳо 

дар нуқтаи кунҷӣ барои нуқтаи A  3,891 ва барои нуқтаи B  1,441 – мебошад. 

Масъалаи дигар ба тадқиқоти ҳолати шиддатнокӣ-деформатсионии сатҳи коркард 

бо назардошти доирашакл кадани мавзеъҳои кунҷӣ (расми 4) алоқаманд мебошад. 

Бо мақсади бартараф намудани муҳимияти нуқтаҳои кунҷӣ, онҳоро доирашакл карда, 

минтақаи гузаришро ҷорӣ мекунем (расми 4,б), ки имконият медиҳад мунтазам аз 

гиреҳҳои таг ва бом ба гиреҳҳои деворҳои коркард гузарем. 

Мувофиқи ҳалли аналитикии ин масъала шиддатҳои тангентсиалӣ дар сатҳи 

сурохии шакли мураббаъ бо формулаи зерин муайян карла мешаванд: 
08 3 9

cos2
5 4cos4 8 7

x
S


 



 
  

  
,                                         (8) 

дар ин ҷо    кунҷ, ки аз тири x  бо равиши соат ҳисоб карда мешавад (расми 4,а). 

 

                          а)                                                  б) 
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Расми 4. – Геометрияи сатҳи сурохӣ:   а – методи потенциалҳои  

комплексӣ (МПК),   б – методи муодилаҳои канорӣ (ММК)  
 

Дар ҷадвали 2 натиҷаҳои бо методи потенсиалҳои комплексии (МПК) Колосов–

Мусхелашвили ва бо ММК ҳангоми гирдакунии мавзеъҳои кунҷии сурохии мурубаъ 

бо радиусҳои гуногун (расми 4,а,б) ба даст омада пешниҳод шудаанд. Натиҷаҳои бо 

ММК ба даст омада, ҳангоми тақсимкунии чоряки сатҳи сӯрохӣ ба 22 элементи 

дараҷаи сифрӣ нишон дода шудаанд. 

Ҷадвали 2 

Муқоисаи натиҷаҳои шиддатҳои тангентсиалӣ дар сатҳи сурохӣ 
 

 

№ 

Нуқтаҳои 

муқоисашаванда 

S  
S  

0,06r   0,014r   

МПК 

(8) 

ММК МПК 

Г.Н. Савин, 

ҷадвали II.2 

саҳ. 70 

ММК 

1 1.4762 1.6951 1.616 1.6727 

2 1.7011 1.7217 1.802 1.6998 

3 2.7143 1.8240 1.932 1.8045 

4 3,8600 2.2071 4.230 2.1889 

С 3.0000 3.4972 5.763 7.7286 

5 0.9780 -0.5915 0.265 -0.5510 

6 -0.7143 -0.8080 -0.702 -0.8213 

7 -0.8439 -0.8559 -0.901 -0.8697 

8 -0.8095 -0.8675 -0.871 -0.8810 
 

Аз натиҷаҳои дар ҷадвали 2 овардашуда бармеояд, ки ҳангоми пай дар пай 

камкунии радиуси гирдакунӣ, шиддатҳои тангентсиалӣ амалан бо натиҷаҳои ҳалли 

аналитикӣ мувофиқ меоянд. 
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Дар боби сеюм «ТАҲҚИҚОТИ ҲОЛАТИ ШАДДАТНОКӢ-

ДЕФОРМАТСИОНИИ ИННШООТҲОИ ЗЕРИЗАМИНӢ БО КРЕП» муодилаҳои 

интегралии канории таъсири байниҳадигарии креп бо массиви ҷинси кӯҳӣ, инчунин 

ҳолати шиддатнокӣ-деформатсионии иншоотҳои зеризаминӣ бо креп аз таъсири 

шиддатҳои тектоникӣ ва қувваҳои сейсмикӣ дида баромада мешавад.  

Сисстемаҳои муодилаҳои канории масъалаи таъсири байниҳамдигарии 

конструксияҳои нигоҳдорандаи иншоотҳои зеризаминӣ бо массиви кӯҳӣ ба намуди 

матрисавӣ нишон дода мешавад  

0

0

x

y x

x y

y

UA B E F E F

U PC D G H G H

P PA B E F E F

PC D G H G H

     
                  

        
        

 ,                               (9) 

дар ин ҷо , , ,A B C D  матрисаҳои квадратии тартиби 0 00 01N N N  , дар ин ҷо 00N   

шумораи элементҳо дар сатҳи 00S ,  01N   шумораи элементҳои доимӣ дар сатҳи  01S ; 

,  ,  ,  E F G H   матрисаҳои росткунҷаи андозааш  0 00 01N N N  ;  , , ,A B C D   матри-

саҳои квадратии тартиби 11N , дар ин ҷо 11 01N N   шумораи элементҳо дар сатҳи 11S ; 

, , ,E F G H   матрисаҳои квадратии тартиби 11N . Векторҳои ҷусташавандаи 

ҷойивазкуниҳо ,  x yU U  ва шиддатҳои сатҳӣ ,  x yP P , дар сарҳади расиши байни сатҳҳои 

01S  ва 11S  (расми 5) мувофиқан 0N  ва 11N  элемент доранд. Матрисаи коэффисиентҳои 

блокӣ дар системаи муодилаҳои (9) тартиби 0 012 4M N N   ро дорад. Вектори 

аъзоҳои озод дар (9) бо назардошти таъсироти берунии додашуда тартиб дода 

мешавад. Аз ҳалли (9) векторҳои ҷойивазкуниҳо ва шиддатҳои васлии ба ҳолати 

иловагӣ мувофиқаткунандаро ҳосил мекунем. Пас аз он ҷойивазкуниҳои тангентсиалӣ 

ва нормалӣ ва шиддатҳо дар сатҳҳои  00 01,  S S , и  11S  муайян карда мешаванд. 

 
Расми 5. – Модели ҳисобии масъалаи таъсири байниҳамдигарии  

крепи сарбаст набуда бо массиви кӯҳӣ 
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Сохтани модели математикиро дар мисоли крепи сарбаст набудаи нақби иншооти 

зеризаминии шаклаш росткунҷа-тоқдор мебинем. Дар назар дошта мешавад, ки креп 

бо соҳаи дохлии 0  ва сатҳи 0 00 01 2S S S    , дар ин ҷо b a    - ғафсии рӯйбаст 

дар қисми истинодӣ, ба таги каркард ва ба сатҳи берунӣ дар тани массиви 

даформатсияшаванда часпидааст.  

Ишораҳои зеринро ворид мекунем: М0,...,М4–нуқтаҳои кунҷӣ дар сатҳи креп 0S ; 

М4,…,М7 – нуқтаҳои хусуиятдошта дар сарҳади расиши массив 11S ; М7, М8 – 

нуқтаҳои канории сатҳи озоди таги коркард 02S . Дар ҳудудҳои нуқтаҳои 

нишондодашуда дискретикунонии сатҳҳоро бо элементҳои канории дараҷаи сифрӣ 

иҷро мекунем. Дар он сурат барои модели додашуда муодилаҳои интегралии канорӣ, 

мувофиқ ба сатҳҳои креп, сарҳади расиши массив ва таги коркад ба намуди зерин 

пешниҳод карда мешаванд: 

а) дар сатҳҳои креп  
М4-1 М4-1 М4-1 М4-1 М8-1 М8-1

*

М0 М0 М1 М1 М7 М7

М4-1 М4-1 М8-1 М8-1
0 0 0 0

М0 М0 М7 М7

,     ( М0,...,М3);

ij xj ij yj ij xj ij yj ij xj ij xj

j j j j j j

ij xj ij yj ij xj ij yj

j j j j

a u b u e P f P a u b u

e P f P e P f P i

     

   

     

 
      

 

     

   

      (10) 

б) дар сарҳади расиши массиви ҷинс  

       

М4 М4 М4 М4 М8-1 М8-1
*

М7-1 М7-1 М7-1 М7-1 М7 М7

М4 М4 М8-1 М8-1
0 0 0 0

М7-1 М7-1 М7 М7

,   ( М4,...,М7-1);

ij xj ij yj ij xj ij yj ij xj ij xj

j j j j j j

ij xj ij yj ij xj ij yj

j j j j

a u b u e P f P a u b u

e P f P e P f P i

     

   

     

 
      

 

     

   

      (11) 

в) дар таги озоди коркард 

     

М4 М4 М4 М4 М8-1 М8-1
*

М7-1 М7-1 М7-1 М7-1 М7 М7

М4 М4 М8-1 М8-1
0 0 0 0

М7-1 М7-1 М7 М7

,    ( М7,...,М8-1).

ij xj ij yj ij xj ij yj ij xj ij xj

j j j j j j

ij xj ij yj ij xj ij yj

j j j j

a u b u e P f P a u b u

e P f P e P f P i

     

   

     

 
      

 

     

   

       (12) 

Ба сифати тест масъаларо барои муайян намудани ҳолати шиддатнокӣ-

деформатсионии сатҳҳои креп ва массиви ҷинси кӯҳӣ (расми 6), ки хеле тӯлкашида 

мебошад ва дар чуқурии ба қадри кофӣ аз сатҳи замин ҷойгир аст мебинем. Массиви 

ҷинсҳои кӯҳӣ шидатҳои тектоникии фишордиҳандаи зеринро ҳис мекунад:
 0 035МПа,  26МПаx y     . Модули деформатсияи креп ва массив 

3

0 2,5 10 МПаE   , 3

1 0,6 10 МПаE   , коэффисиенти Пуассон 0  0,2, 1  0,3. 

Натиҷаҳои моделсозии ададӣ аз рӯи додашудаҳои геометрии зерин ба даст омадаанд: 

6.7м,  2 ,   =0.4м,a b a      4.95м,  3.35мh R  . Натиҷаҳои ҳалли ададӣ аз рӯи 

тақсимоти сатҳҳои креп ва массиви ҷинс ба 56, 120 (расми 7), 352 элементҳои дараҷаи 

сифрӣ ба даст оварда шудаанд, ки дар он 0N  28, 60, 176;  01N 15,31,89; 

02N  13,29,87. Дар расми 7 графикҳои тақсимшавии шиддатҳои тангентсиалӣ s , 

нормалӣ n  ва расанда ns  дар сатҳҳои креп ва массиви ҷинс ҳангоми тақсимкунии 
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сатҳҳо ба 120 элементи дараҷаи сифрӣ (расми 7) нишон дода шудаанд. Дар ин ҳолат 

шаддатҳои тангентсиалии калонтарин дар элементҳои 8, 2 ва 36, 54 пайдо мешаванд. 

 
Расми 6. – Нақшаи тақсимкунии сатҳҳо ба элементҳои канорӣ ( 120)k 

 
 

Шиддатҳои нормалии калонтарин дар элементҳои 33, 57 ва 31, 62 пайдо мешаванд. Аз 

эпюраҳои дар расми 7 овардашуда бармеояд, ки наздикоии шиддатҳои нормалӣ ва 

тангентсиалӣ дар ҳамаи буришҳои берун аз мавзеъҳои куҷӣ ҷой дорад. 
 

 

 
 

Расми 7. – Эпюраи тақсимшавии шиддатҳо дар сатҳҳои креп ва массиви ҷинс 
 

Борои он ки, ба савол оиди рафтори шиддатҳои тангентсиалӣ дар мавзеъҳои кунҷӣ 

ҷавоб диҳем, усули зичкуниро дар ин ҷо истифода мебарем (расми 8). Дар ҷадвали 8 

натиҷаҳо ҳангоми зичкунии тақсимот дар кунҷҳои мавзеъҳои поѐнии креп ва коркард 

аз шумораи умумии элементҳо, мувофиқан баробар ба 88, 152 и 384 нинон дода 

шудаанд.  
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Расми – 8. Нақшаи зичкунии мавзеъҳои кунҷӣ 
 

Бо ҳарфҳои М0+1, М3+1 и М5+1 рақами элементҳои сатҳгии ба кунҷҳои М0, М3 ва 

М5 наздик буда ишора шудаанд (расми 8). Элементҳо бо рақамҳои 0, 6, ва 7 дар тири 

симметрия мувофиқан дар таг ва бом (расми 6) ҷойгиранд. Натиҷаҳои ҷадвали 3 

нишон медиҳанд, ки ҳангоми наздик шудан ба мавзеъҳои кунҷӣ, дар ин ҷо гиреҳҳои 

элементҳо дар масофаи 4,7см аз нуқтаҳои кунҷӣ боло ҷойгиранд, қиммати шиддатҳои 

тангентсиалӣ якбора афзун мешаванд, ки ин дар бораи муҳимияти кунҷи рост, ки 

S ба беохир майл мекунад гувоҳӣ медиҳад. 

Ҷадвали 3  

Шиддатҳо ва ҷойивазкуниҳо дар мавзеъҳои кунҷӣ ва дар гиреҳҳои тири симметрӣ  

дар ҳолати зичкунии элементҳои мавзеъаҳои кунҷӣ  М0, М1, М2, М3, М5 ва М6  

ҳангоми 88,  152,  384k   

Гиреҳҳо 0 М0+1 М3+1 М5+1 6 7 

Координатҳо 0; 0  3,35;0   3,75;0   3,75;0   0; 8,3  0; 8,7  

S , 

МПа 

-51,61 551,47 -126,85 -85,14 -52,43 -64,73 

-52,91 1835,84 -707,75 -295,36 -60,91 -76,07 

-52,97 6606,88 -2474,19 -842,07 -59,34 -77,91 

Su , 

см 

-1,68 0,28 1,61 -1,61 0 0 

-1,66 0,72 1,63 -1,63 0 0 

-1,66 0,98 1,62 -1,62 0 0 

nu , 

см 

0 1,11 -1,44 1,44 5,60 -5,60 

0 1,45 -1,83 1,83 5,74 -5,70 

0 1,78 -2,03 2,03 5,79 -5,77 
 

Дар ҷадвали 4 қиммати шиддатҳои тангентсиалӣ ҳангоми зичкунии тақсимоти 

элементҳои кунҷии креп ва массив оварда шудаанд. Чизе ки ба қимматҳои шиддатҳои 

тангентсиалӣ дар нуқтаҳои кунҷӣ дахл дорад, онҳо бо истифодабарии формулаҳои 

аппроксиматсияи параболикӣ ва кубӣ ба даст омадаанд: 

 , 1 215 10 3 8s L j j j       ;                                               (13) 

s, , , 1 , 2 , 3(105 105 63 15 ) / 48L s j s j s j s j          ,                                (14) 

дар ин ҷо j  – гиреҳи наздик ба нуқтаи кунҷӣ дар масофаи  h/2, hдарозии ҳомил.  
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Масалан, барои нуқтаи кунҷии  М0  пайдо мекунем:  

    ,М0 15 551,47 10 294,66 3 287,39 8 1294,56МПаs          ; 
 

      s,М0 105 551,47 105 294,66 63 287,39 15 264,7 / 48 1473,71МПа.              

 

Ҷадвали 4 
Шиддатҳои тангентсиалӣ 

S  (МПа) ҳангоми зичкунии  
тақсимоти элементҳои кунҷӣ 

 

 

k 

К
о
н

-

ту
р

 Гиреҳҳо  

(13) 
 

(14) 
Нуқтаҳои 

кунҷӣ 
j+4 j+3 j+2 j+1 j 

88 

00S  -197,55 -264,70 -287,39 -294,66 551,47 1294,56 1556,43 М0 

01S  -158,64 -77,84 18,14 119,43 -126,85 -380,33 -490,60 М3 

11S  -32,33 -3,45 24,92 50,02 -85,14 -212,82 -261,88 М5 

152 

00S  -344,86 -377,92 -365,06 -388,76 1835,84 3882,52 4505,27 М0 

01S  68,60 201,24 229,21 150,30 -707,75 -1428,95 -1639,03 М3 

11S  55,04 78,32 72,79 24,19 295,36 550,86 664,24 М5 

384 

00S  -501,35 -414,09 -552,43 -761,84 6606,88 13133,04 15523,41 М0 

01S  334,28 111,94 53,89 -45,51 -2474,17 -4561,97 -5276,94 М3 

11S  88,53 -4,61 -39,70 -97,53 -842,07 -1471,86 -1679,34 М5 

 

Аз натиҷаҳои ҷадвали 4 бармеояд, ки бо истифодабарии формулаи аппроксиматсияи 

кубӣ мо дар мавзеъҳои кунҷӣ шиддатҳои максималиро ба даст меорем. 

Дар боби чорум «ТАҲҚИҚОТИ ТАЪСИРИ БАЙНИҲАДИГАРИИ 

ИНШООТ БО НИМҲАМВОРӢ» ҳалли масъала, алоқаманд бо тадқиқоти 

консентратсияи шиддатҳо дар иншоотҳои зеризаминӣ, ки дар нимфазо дар шароити 

деформатсияи ҳамвор ҷойгиранд муоина карда мешавад. Натиҷаҳои ҳолати 

шиддатнокӣ-деформатсионӣ дар сатҳҳои иншоотҳои зеризаминии бо креп ва бе креп 

дар чуқуриҳои гуногуни гузориш ба даст оварда шудаанд. Муодилаҳои канорӣ бо 

истифодабарии ҳалҳои фундаменталии Мелан барои нимҳамворӣ ба даст оварда 

шудаанд. Таъсири байниҳадигарии креп бо массиви ҷинс дар наздикии сарҳади 

ростхати нимҳамворӣ таҳқиқ шудааст. 

Системаи муодилаҳои ҳалшаванда барои сатҳи сурохӣ S намуди зеринро дорад 

* 0

* 0

cos ,

cos .

n n n

ij j ij j x ij ij

n n n

ij j ij j x ij ij

a u b e a

c u d f a

 

 


   



  


  

  
.                                                  (15) 

Масъалаеро мебинем, ки дар он нимҳамворӣ бо сурохӣ дар зери таъсири 

шиддатҳои кашанда нишон дода шудааст (расми 9). Дар ин ҷо ба назар гирифта 

мешавад, ки сатҳи нимҳамвории 2S  аз бор озод аст. Дар ин сурат муодилаҳои 

интегралӣ ба намуди зерин навишта мешаванд: 

                             { ( )} [ ]{ } [ ]{ } ,
S S

U p P U ds U P ds p     ,                          (16) 
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дар ин ҷо { }U -вектори ҷойивазкуниҳои ҷусташаванда, { }P -вектори шиддатҳои 

додашуда, 
* *[ ], [P ]U - матрисаи ҳаллҳои фундаменталӣ. 

 
Расми 9. – Нимҳамвории бо сӯрохӣ заифшуда 

 

Агар нуқтаи p S , он гоҳ интеграл дар қисми чапи (16) ба маънои мазмуни асосӣ 

фаҳмида мешавад ва системаи муодилаҳои канорӣ барои n  гиреҳҳои сплайн ба 

намуди зерин навишта мешавад 

                         

* 0

* 0

cos ,

cos .

n n n

ij j ij j x ij ij

n n

ij j ij j x ij ij

a u b v s e a

c u d v s f a


   



  


  

  
                                (17) 

Агар дар қитъаи сатҳи нимҳамворӣ  a b  бори берунӣ таъсир кунад, муодилаи 

интегралӣ намуди зеринпро мегирад: 

 
0

0[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } ,
S S S

C U i P U ds U P ds U P ds                         (18) 

дар ин ҷо қиммати коэффисиентҳои матрисаи [ ]C  аз мавқеи нуқтаи i вобастаанд. 

Ҳангоми ҷойгиршавии нуқтаи  i  дар сатҳи 2S , [ ]C  матрисаи воҳидии тартиби дуюм 

мебошад.  

Ба сифати мисол нимҳамвории сурохии доиравӣ доштаро, ки ба як тир кашида 

шудааст, дар шароити деформатсияи ҳамвор мебинем (расми 10). 

 
 

Расми 10. – Барои ҳалли мисол 
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Қимматҳои шиддатҳои тангетсиалӣ s  дар сатҳи сурохӣ аз таъсири шиддатҳои 

горизоталии кашанда x  дар ҷадвали 5 оварда шудаанд. Натиҷаҳои ҳалли ададӣ бо 

тақсимкунии сатҳи сӯрохӣ ба 64 элементи дараҷаи сифрӣ ба даст оварда шудаанд. 

Ҳисобкуниҳо аз рӯйи барномаи дар забони ФОРТРАН коркардшуда бо додашудаҳои 

зерин иҷро шудаанд: 1x  , 1G  , 0,25  , 0R , 

дар ин ҷо  G модуль ғеҷиша,  коэффисиенти Пуассон, 0R  радиуси сӯрохӣ. 
 

Ҷадвали 5 

Тақсимшавии шиддатҳои тангентсиалӣ дар сатҳи сӯрохии маҳкамнабуда аз таъсири 

шиддати горизонталии кашанда x ҳангоми қимматҳои гуногуни Н0 
 

 

H0 
Гиреҳҳои муқоисавӣ 

1 2 3 4 5 

1,34R0
 5,499 -1,341 -1,822 1,168 3,365 

2R0
 3,678 0,392 -1,468 1,043 3,185 

4R0
 

3,119 0,920 -1,125 1,000 3,053 

6R0
 

3,041 0,975 -1,048 0,999 3,021 

8R0 3,016 0,990 -1,020 1,000 3,008 

10R0
 

3,006 0,995 -1,007 1,000 3,002 

12R0 3,000 0,998 -0,999 1,001 2,998 

Ҳамворӣ 2.989 1.003 -0.983 1.003 2.989 

Ҳалли аналитикӣ 3 1 -1 1 3 
 

Аз таҳлили натиҷаҳои дар ҷадвали 5 овардашуда бармеояд, ки ҳагоми ба таври кофӣ 

дур шудан аз сатҳи нимҳамворӣ, ҳангоми 
0 06H R , ҳаллҳо барои ҳамворӣ ва 

нимҳамворӣ амалан ба ҳалли аналитикӣ мувофиқ меоянд. 

Дар ҷадвали 6 қимматҳои шиддатҳои тангентсиалӣ s  дар сатҳи сурохии маҳкам 

набуда ҳангоми таъсири фишори дохилии баробартақсимшуда nq
 (расми 11,а) оварда 

шудаанд. Ҳисобкуниҳо аз рӯи барномаи коркардшуда бо додашудаҳои зеоин иҷро 

шудаанд:  
* 1nq  ,  1G  ,  0,25  ,  0R .  

 

           
 

                             а)                                                            б) 
Расми 11. – Моделҳои ҳисобии масъалаҳои тестӣ 
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Аз таҳлили натиҷаҳои дар ҷадвали 6 овардашуда бармеояд, ки ангоми  01,34d R  

будан қиммати шиддатҳои тангентсиалии бо методи аналитикӣ ҳосилшуда, бо 

натиҷаҳои ҳалли ММК мувофиқ меояд. Ҳангоми 06d R  ҳаллҳо барои нимҳамворӣ 

амалан ба ҳалли аналитикии масъалаи Кирш мувофиқ меоянд. 

Ҷадвали 6 

Тақсимшавии шиддатҳои тангентсиалӣ дар сатҳи сурохии маҳкам  

нашуда аз таъсири фишори дохилӣ ҳангоми қимматҳои гуногуни d 
 

d 
Гиреҳҳои муқоисавӣ 

1 2 3 4 5 

1,34R0
 -3.326 4.545 1.413 0.568 0.393 

2R0
 0.068 1.740 1.344 0.869 0.729 

4R0
 

0.910 1.05 1.083 0.991 0.943 

6R0
 

0.972 1.015 1.038 1.002 0.979 

8R0 0.989 1.009 1.023 1.005 0.991 

10R0
 

0.996 1.006 1.017 1.006 0.997 

12R0 0.999 1.007 1.014 1.006 1.000 

Ҳамворӣ 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 

Ҳалли аналитикӣ 1 1 1 1 1 
 

Дар ҷадвали 7 қиммати шиддатҳои тангентсиалӣ s  дар сатҳи дохилии крепи 

буришаш доиравӣ аз таъсири фишори дохилии баробартақсимшуда nq
 (расми 11,б) 

оварда шудаанд. Ҳисобкуниҳо аз рӯи барномаи дар ФОРТРАН коркардшуда бо 

додашудаҳои зерин иҷро шудаанд:
 

1nq  ,  
0 12G G ,  0,25  ,  0 1R  ,  1 1,2R  , дар 

ин ҷо 0R  радиуси дохилии креп, 1R   радиуси берунии креп,
0G модули ғеҷиши 

массиви ҷинс, 1G   модули ғеҷиши креп.  

Ҷадвали 7 

Тақсимшавии шиддатҳои тангентсиалӣ дар сатҳи дохилии креп  

аз таъсири фишори дохилӣ ҳангоми қимматҳои гуногуни d 

d 
Гиреҳҳои муқоисавӣ 

1 2 3 4 5 

1,34R0
 -1.6732 4.8375 2.0286 1.1601 0.9442 

2R0
 0.9090 2.3327 2.0648 1.5797 1.4127 

4R0
 

1.6677 1.8100 1.8622 1.7570 1.6973 

6R0
 

1.7423 1.7922 1.8216 1.7787 1.7494 

8R0 1.7650 1.7904 1.8081 1.7851 1.7677 

10R0
 

1.7749 1.7903 1.8020 1.7877 1.7762 

12R0 1.7801 1.7905 1.7988 1.7890 1.7809 

Ҳамворӣ 1.7915 1.7915 1.7915 1.7915 1.7915 

Ҳалли аналитикӣ 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
 

Аз таҳлили натиҷаҳои дар ҷадвали 7 овардашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки 

бо зиѐд кардани чуқурии гузориши иншооти зеризаминӣ бо креп шиддатҳои 

тангентсиалӣ дар сатҳи расиши креп бо ҳалл барои ҳамворӣ мувофиқ меояд. 
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ХУЛОСА ВА НАТИҶАҲОИ АСОСӢ 

Натиҷаҳои асосии дар диссертатсия ба даст овардашуда инҳоянд 

1.   Дар асоси методи муодилаҳои интегралии канорӣ бо истифода аз сплайн-

аппроксиматсияи параметрҳои канорӣ модели математикӣ барои тадқиқоти 

ҳолати шиддатнокӣ-деформатсионии масъалаҳои дученакаи назарияи чандирӣ 

ҳосил шудааст. 

2.   Модели маематикӣ, алгоритми ҳалли ададӣ ва барномаҳои компютерӣ  коркард 

шудаанд ва натиҷаҳои ҳолати шиддатнокӣ-деформатсионии сатҳи иншоотҳои 

зеризаминии бе креп аз таъсиротҳои гуногун ҳосил шудаанд.  

3. Масъалаҳои наздикоӣ ва дақии моделкунонии консентратсияи шиддатҳо дар 

мисоли масъалаҳои берунӣ тадқиқот шудаанд. 

4.   Усули ададии тадқиқоти консентратсияи шиддатҳо дар мавзеъҳои кунҷии 

иншоотҳои зеризаминии бе креп бо истифода аз аппроксиматсияи параболикии 

параметрҳои канорӣ пешниҳод шудаанд.  

5.   Бо методи муодилаҳои канорӣ тасвири ҳолати шиддатнокӣ-деформатсионии 

сӯрохии маҳкамшуда дар минтақаи беохир ҳосил шудааст, ки натиҷаҳои он бо 

ҳалли аналитикӣ наздик мувофиқ меоянд. 

6.   Модели маематикӣ, алгоритми ҳалли ададӣ ва натиҷаҳо барои муайян 

намудани ҳолати шиддатнокӣ-деформатсионии сатҳҳоии иншоотҳои зеризаминӣ 

бо креп аз таъсиротҳои гуногун ҳосил шудаанд. 

7.   Дар асоси озмоишҳои ададӣ масъалаҳои наздикоӣ ва дақиқии методи 

муодилаҳои канорӣ дар мисоли иншоотҳои зеризаминӣ бо креп тадқиқот 

шудаанд. 

8.   Методикаи ададии тадқиқоти консентратсияи шиддатҳо дар мавзеъҳои кунҷии 

иншооти зеризаминии маҳкамшуда бо истифода аз аппроксиматсияи кубӣ ва 

параболикии параметрҳои канорӣ пешниҳод шудааст. 

9.   Дар асоси методи муодилаҳои интегралии канорӣ алгоритм коркард шудааст ва 

модели математикии ҳалли масъалаҳои нимҳамвории бо сӯрохии шакли ихтиѐрӣ 

заифшуда дар шароити деформатсияи ҳамвор аз таъсиротҳои гуногун пешниҳод 

шудааст. 

10.   Модели математикӣ ва алгоритми ҳалли масъалаи коркардшуда имкон 

медиҳанд ҳолати шиддатнокӣ-деформатсионӣ дар атрофи сатҳҳои коркарди 

маҳкамшуда, ки дар нимҳамвории чандир бино карда мешаванд тадқиқ шаванд. 

11. Дар асоси озмоишҳои ададӣ наздикоӣ ва дақиқии алгоритми коркардшуда 

барои масъалаи ғайриякҷинсаи нимҳамвории чандир, ки дар чуқуриҳои гуногун 

сӯрохии маҳкамшуда доранд тадқиқотҳо гузаронида шудаанд.  

12.   Таҳлили муқоисашуда дурустии натиҷаҳои ҳалли ададии масъалаи таъсири 

байниҳадигарии иншоотҳои зеризаминиро бо массиви ҷинс тасдиқ мекунад. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба диссертатсияи Зарифов Сироҷиддин Садриддинович дар мавзӯи «Таҳқиқоти 

ададии ғуншавии шиддатҳо дар сатҳҳои иншоотҳои зеризаминӣ бо методи 

муодилаҳои канорӣ» барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ бо 

ихтисоси 05.23.17 – механикаи сохтмон 

 

Калидвожаҳо: методи муодилаҳои канорӣ, ҳалли ададӣ; ҳалли аналитикӣ, 

моделкунонии ададӣ; аппроксиматсия; масъалаи дученака; деформатсияи ҳамвор; 

консентратсияи шиддатҳо, нуқтаи кунҷӣ, коркард, креп, иншоотҳои зеризаминӣ, 

ҳамворӣ, нимҳамворӣ. 

Объекти таҳқиқотӣ: масъалаҳои дученакаи назарияи чандирӣ дар шароити 

деформатсияи ҳамвор; иншоотҳои зеризаминии бе креп ва бо креп бо тарҳҳои 

гуногун; иншоотҳои зеризаминӣ, ки бо ҳамворӣ ва нимҳамвории чандир таъсири 

байниҳамдигарӣ дорад. 

Мақсади таҳқиқот: рушди методи муодилаҳои канорӣ барои ҳалли масъалаҳо 

оиди тадқиқоти консентратсияи шиддатҳо дар сатҳҳои иншоотҳои зеризаминӣ бо 

назардошти таъсири байниҳадигарии креп ва массиви ҷисҳои кӯҳӣ мебошад. 

Усулҳои таҳқиқот: гузаронидани таҷрибаҳои ададӣ дар асоси методи 

муодилаҳои канорӣ барои таҳлили ҳолати шиддатнокӣ-деформатсионӣ дар нуқтаҳои 

кунҷии иншоотҳои зеризаминӣ. 

Натиҷаҳои бадастомада ва навгониҳои онҳо: системаи муодилаҳои канорӣ ба 

даст оварда шудааст ва методикаи ҳисоби ҳамвории беохир бо сӯрохии каҷхата, 

ҳангоми таъсири бор дар беохир каркард шудааст; модели математикӣ, алгоритми 

ҳисобкунӣ ва барномаи компютерӣ борои масъалаҳои таъсири байниҳадигарии крепи 

сарбаст набуда ва сарбаст бо массиви кӯҳӣ таҳия шудааст; масъалаҳои амалии 

вобаста ба ҳисоб кардани иншоотҳои зеризаминӣ бо сплайн-аппроксиматсияи 

параметрҳои канорӣ, бо дарназардошти хусусиятҳои нуқтаҳои кунҷӣ ҳал карда 

шудаанд; таъсири чуқурии гузориши иншооти зеризаминӣ ба ҳолати шаддатнокӣ-

деформатсионии сатҳҳои он таҳқиқ карда шудаанд; методикаи ҳисоб кардани ҳолати 

шаддатнокӣ-деформатсионии иншоотҳои зеризаминӣ ба таъсироти сейсмикӣ таҳия 

карда шудааст. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот: Алгоритмҳои коркардшуда ва барномаҳои 

компютерӣ имкон медиҳанд, ки консентратсияи шиддатҳо дар  сатҳҳои иншоотҳои 

зеризаминӣ аз таъсиротҳои гуногун бо назардошти таъсири байниҳадигарии креп бо 

массиви ҷинси кӯҳӣ таҳқиқ карда шаванд. 

Макони истифодабарӣ: дар пажиҳӯшгоҳҳои лоиҳакашӣ ва илмӣ-тадқиқотӣ 

ҳангоми лоиҳакашӣ ва ҳисоби иншоотҳои зеризаминӣ. Натҷаҳои назариявӣ ва амалии 

диссертатсия дар таҷрибаи таҳқиқотии КВД «Пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии иншооти 

нақлиѐтӣ» - Вазорати нақлиѐти Ҷумҳурии Тооҷикистон татбиқ карда шудааст. 
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SUMMARY 

dissertation by Zarifov Sirodzhiddin Sadriddinovich on the topic "Numerical 

study of stress concentration on the contours of underground structures by the 

method of boundary equations", submitted for the degree of candidate of tech-

nical sciences, specialty 05.23.17- Construction Mechanics 

 
Keywords: method of boundary equations, numerical modeling, numerical solution, 

analytical solution, approximation, two-task, plane deformation, stress concentration, corner 

point, working out, lining, underground structures, plane, half-plane. 

Object of study: two-dimensional problems of the theory of elasticity in conditions of 

plane deformation; underground structures without lining and with lining with various con-

tours; underground structures interacting with the elastic plane and half-plane. 

Objective: to develop the method of boundary equations to solve problems of studying 

the concentration of stresses on the contours of underground structures, taking into account 

the interaction of the lining and the rock mass. 

Research methods: conducting numerical experiments based on the method of boundary 

equations to analyze the stress-strain state in the corner zones of underground structures. 

Achieved results and their novelty: a system of boundary equations is obtained and a 

method for calculating an infinite plane with a curved hole is developed under the action of 

a load at infinity; a mathematical model, a calculation algorithm and a computer program 

for the interaction of open and closed support with a mountain range have been developed; 

solved practical problems associated with the calculation of underground structures with 

spline approximation of boundary parameters, taking into account the features of corner 

points; investigated the influence of the depth of underground structures on the stress-strain 

state of its contours; a methodology for calculating the stress-strain state of underground 

structures for seismic effects has been developed. 

The practical significance of the study: the developed algorithms and computer pro-

grams allow us to study stress concentrations on the contours of underground structures, 

taking into account the interaction of the lining with the rock mass under various influences. 

Place of use: in design and research institutes in the design and calculation of under-

ground structures. The theoretical and applied results of the dissertation were introduced in-

to the research practice of the State Unitary Enterprise “Institute for the Design of Transport 

Facilities”, the Ministry of Transport of the Republic of Tajikistan. 

 


