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სურ. 2 

 

დასკვნით ეტაპზე, ანალიზის ჩატარების დაწყე-

ბამდე აუცილებელია ჩვენ მიერ შექმნილ მეწყრული 

სხეულის ჭრილზე დავიტანოთ სრიალის ზედა-
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Petterson) და ორი ტიპის (Standard, Grid search) გა-

მოყენებით. სტანდარტული ტიპით ჩატარების 
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მიერი ან ყველა ერთად. ანალიზის ამ ტიპით ჩა-

ტარებისფს პროგრამა ითვლის ფერდობის მდგრა-

დობის კოეფიციენტს მხოლოდ ჩვენ მიერ მითითე-

ბულ სრიალის ზედაპირზე, ხოლო მეორე მეთოდის 
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განხილული ვარიანტები იქნება ძალიან ბევრი და 

მათი გარჩევა იქნება არაპრაქტიკული. ჩვენ მიერ ჩა-

ტარებული ანალიზი განხორციელდა Fellenius / 

Petterson-ის მეთოდისა და Grid search ტიპის ვარი-

ანტის გამოყენებით, რომელთა შედეგები მოყვანი-

ლია ქვემოთ.
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Abstract. The slope stability calculation is quite time-consuming, which requires first selecting the correct 

method and then calculating the coefficient of stability using different formulas. It should also be noted that 

visualization of the analysis results requires a great deal of time, which is quite impractical. To solve this problem, 

many geotechnical computer programs have been created, which can be used to report slope stability reports in a 

split of a second. 

The most common geotechnical software in Georgia is GEO5 slope stability, which allows us to calculate slope 

stabilities very quickly and effectively with various methods and standards. 
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Аннотация. Расчет устойчивости склона занимает довольно много времени, что требует сначала выбора 

правильного метода, а затем расчета коэффициента устойчивости по различным формулам. Также следует 
отметить, что визуализация результатов анализа требует много времени, что, в свою очередь, является 
непрактичным. Для решения этой проблемы было создано множество геотехнических компьютерных 
программ, которые можно использовать для составления отчетов об устойчивости откосов за доли секунды. 

Самым распространенным геотехническим программным обеспечением в Грузии является GEO5, 
позволяющее очень быстро и эффективно рассчитывать устойчивость откосов с помощью различных методов 
и стандартов. 

  

Ключевые слова: геотехническое программное обеспечение GEO5; оползень; устойчивость склона. 
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