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 РЕЗЮМЕ:  

 Представени са изчисления и сравнения на резултати от изследване на 

устойчивостта на склонове и строителни откоси от една страна  с 

използване на класическите методи - Fellenius, Bishop и Janbu и от друга с 

решения на задачата в среда от крайни елементи. - чрез изкуствено 

намаляване на якостните параметри на почвата. Резултати са анализирани 

и са обобщени предимствата и недостатъците на отделните подходи на 

решаване на проблема. 

  

 ABSTRACT: 

 This paper presents the results of slope stability analysis using classical 

methods - Fellenius, Bishop and Janbu. Meanwhile parallel calculation with 

reduction of strength soil parameter is made using the finite element method with 

Plaxis Software. A comparison, between two different approachs, is present.  

 

 Оценката на степента на сигурност срещу загуба на устойчивост на  

естествени склонове и строителни откоси, извършвана по класическите 

(конвенционални) методи, се свежда до определяне на обобщен коефициент 

на сигурност при разрушение по предварително зададен модел на 

разрушение – в случая плъзгателна повърхнина (най-често права, кръгово-

цилиндрична или произволно зададена в съответствие с конкретните теренни 

условия). Коефициентът на сигурност, представляващ отношението на 

задържащите към активните (плъзгащите) сили или моменти, дава оценка за 

стабилитета на склона (изкопа) за частния случай на разрушение по точно 

приетата  плъзгателна повърхност. За  да се изследва цялостно проблема е 

необходимо да се изследват всички възможни форми на разрушение. 

Полученият минимален коефициент на сигурност се сравняват с нормативно 

зададената допустима стойност.  

 Работата със съвременни специализирани геотехнически програмни 

продукти, базирани на метода на крайните елементи дава възможност за един 

по-различен подход при оценка устойчивостта на даден откос. За разлика от 

класическите методи за решаване на устойчивост, при МКЕ коефициентът на 

сигурност ηМКЕ има смисълът на отношение между якостните параметри на 

почвата и стойностите им при които те съответстват точно на гранично 

равновесие. (Тези стойности за ϕϕϕϕ и с - ϕϕϕϕk и сk  нататък ще наричаме 

критични). Тази дефиниция се представя с равенството: 
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Изчислителната процедура се свежда до изкуствено намаляване на 

якостните почвени параметри и достигане по изчислителен път на 

граничното напрегнато състояние.  

 

Предмет на настоящата статия е изследването на устойчивостта на 

склонове по МКЕ - Метод 2 с анализ на получените резултати. Успоредно с 

това за съпоставка ще бъдат използвани класически решения с използване на  

програмата Slope 2007. 

 

Разглежда се откос с наклон 1:1 в еднороден масив със следните 

почвени параметри: кохезия c=25 kPa, ъгъл на вътрешно триене ϕ=20°, 

обемно тегло γ=20kN/m
3
, коефициент на Поасон ν=0,3 и модул на обща 

деформация Е=50000 kPa. Височината на откоса, съгласно схемата на  фиг.1, 

е 10 m. Изчисления за оценка на устойчивостта на откоса са провжда със 

специализираната геотехническа програма Plaxis 8.1.  

 

c=25kPa 

ϕ=20 

γ=20kN/m
3
 

ν=0,3 

Е=50000kPa 

 
Фиг.1. Параметри  на откоса 

 

Първоначално откосът се изследва за конкретните почвени параметри, 

характеризиращи масива, т.е за Fs,MKE=1 (c=25kPa и ϕ=20°). Получените 

резултати за възникналите премествания и деформации в масива са показани 

на фиг.2. 

При проведеното изчисление се получава устойчиво крайно решение. 

От фиг.2,б се вижда, че зоната, с максимално процентно нарастване на 

срязващите деформации в масива, очертаваща критичната плъзгателна 

повърхнина, обхваща само част от вътрешността на откоса. Това означава, че 

при приетият коефициент на сигурност Fs,MKE =1, откосът е устойчив. За да 

се определи точната стойност на коефициента на сигурност, която както вече 

стана ясно е по-голяма от единица, редуцираме якостните параметри c и ϕϕϕϕ, 

като за конкретния пример за η са приети стойности от 1 до 1,4.  
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   а)    б)  

Фиг.2. Резултати от Plaxis за Fs,MKE =1 (c=20kPa и ϕ=20°): 

 а)деформирана схема;                    б) нарастващи срязващи деформации 

  

На фиг.3 са обобщени получените резултати за  нарастващите 

срязващите деформации за Fs,MKE =1; Fs,MKE =1,1; Fs,MKE =1,3 и Fs,MKE =1,4. 

От тях се вижда, че с нарастване на коефициента на сигурност, респективно 

намаляване на якостните почвени параметри, зоната описваща процентно 

нарастване на срязващите деформации, все по точно се доближава до ясно 

обособена плъзгателна повърхнина, близка по вид до залегналата в 

класическите теории за устойчивост на земни откоси. Процедурата 

продължава до параметри (определени чрез Fs,MKE), при които не може да се 

намери устойчиво крайно решение. Така полученият коефициент на 

сигурност, представлява „МКЕ коефициентът” на сигурност Fs,MKE. 

 

а) б)   
 

в)  г)  
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Фиг.3. Резултати от Plaxis за: а) Fs,MKE =1 (c=25kPa и ϕ=20°); б) 

Fs,MKE=1,1 (c=22,7kPa и ϕ=18,3°); в) Fs,MKE =1,3 (c=19,2kPa и ϕ=15,6°); г) 

Fs,MKE =1,4 (c=17,9kPa и ϕ=14,6°); 

 

Същият откос е моделиран в програмата Slope 2004, изследвайки 

устойчивостта с помощта на класическите методи. Програмата дава 

възможност за решаване на задачата по един от следните конвенционални 

методи: Fellenius, Bishop, Janbu, Bell, Spencer или Morgenstern&Price. На 

фиг.4 са показани получените резултатите при решаване по три от най-

популярните в нашата инженерна практика методи – на Fellenius [6], 

Bishop[5] и Janbu[7]. (Например тези на Фелениус-Терцаги и на Бишоп са 

залегнали в националната нормативната уредба [2,3]).  

а)  б) 

в)  г) 

Фиг.4. Резултати от Slope 2004 с използване на метода на : а) Fellenius 

– критична плъзгателна повърхнина; б) Fellenius – всички изследвани 

повърхнини; в) Bishop – критична плъзгателна повърхнина; г) Janbu – 

критична плъзгателна повърхнина. 

 

Решаването на задачата с помощта на класическите методи се базира на 

предпоставката за приета форма на плъзгателната повърхнина (най-често 

кръговоцилиндрична) и прието разпределение на напреженията по тази 

повърхнина. Това прави задачата статически определима и тя се решава 

посредством обикновените статически методи. Формули (1), (2) и (3) 

показват зависимостта между задържащите и активните сили, даващи 

търсеният коефициент на устойчивост при решаване съответно по метода на 

Fellenius (1927), Bishop (1955) и Janbu (1967). 
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Подробно отделните методи са обяснени в специализираната 

геотехническа литература [1,5,6,8,9]. Основните разлики между отделните 

методи се свеждат до отчитането (Bishop и Janbu) и неотчитането (Fellenius) 

на силите на взаимодействие между отделните ламели, и още до начина на 

отразяване на това взаимодействие. Също така при метода на Fellenius 

коефициента на устойчивост се получава директно, докато при Bishop и 

Janbu процесът е итеративен (решенията се повтарят до съвпадане на приетия 

с изчисления коефициент на сигурност).   
 

В Табл.1 са обобщени получените минимални коефициенти на 

сигурност по  МКЕ и по различните класически методи.    

 

Табл.1. Минимални коефициенти на устойчивост. 

Класически методи  

Решение 

с MKE 
Fellenius Bishop  Janbu 

 

Минимален 

коефициент 

на 

устойчивост 

Fs, min 

 

1,4 

 

1,38 

 

1,43 

 

1,36 

 

Получените резултати показват, че стойностите на търсения минимален 

коефициент на сигурност не се различават с повече от 5% за различните 

методи на решение. Недостатък на конвенционалните методи, в сравнение с 

решаване по МКЕ, е невъзможността за отчитане на цялостното напрегнати и 

деформирано състояние на изследвания масив. Проведените изчисления по 

класическите методи отразяват единствено напрегнатото състояние по 

предварително приетата плъзгателна повърхнина.  

При използване на решения по МКЕ резултатите за коефициента на 

сигурност също не се различават съществено, но в голяма степен описаните 

недостатъци на класическите методи са преодолени. Тук, на базата на  

напрегнатото и деформирано състояние за целия  масив, се получава и 

възможности за разрушение по вече действителната повърхнини (аналогични 

на плъзгателните) на разрушение. (фиг.3-г).  
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Фиг.5. Схема на разрушение [7,4]  

 

Накрая отбелязваме, че получената повърхнина на разрушение е много 

по-близка по вид до наблюдаваното действително плъзгане на откоса, от 

колкото до приетата кръговоцилиндрична плъзгателна повърхнина при 

класическите решения (фиг.5). 
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