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ის დაკარგვის გარეშე გამოვიანგარიშოთ მეწყრული

ანოტაცია. ფერდობების მდგრადობის ანგარიში
საკმაოდ შრომატევადია, მათი ანალიზი მოითხოვს

ფერდობების მდგრადობა სხვადასხვა მეთოდისა
და სტანდარტის გამოყენებით.

პირველყოვლისა სწორი მეთოდის შერჩევას, ხოლო

საკვანძო სიტყვები: გეოტექნიკური პროგრამა

შემდგომ ფორმულების გამოყენებით მდგრადობის
კოეფიციენტის გამოთვლას. ასევე აღსანიშნავია, რომ
ანალიზის

შედეგების

ვიზუალური

GEO5; მეწყერი; ფერდობის მდგრადობა.

გაფორმება

დროის ძალზე დიდ რესურსს მოითხოვს, რაც საკმაოდ არაპრაქტიკულია. აღნიშნული პრობლემის მოსა-

შესავალი

გვარებლად შექმნილია მრავალი გეოტექნიკური კომ-

სტატიაში განხილულია ქ. თბილისში, გოგიაშვი-

პიუტერული პროგრამა, რომელთა გამოყენებითაც

ლის ქუჩაზე განვითარებული მეწყრული სხეულის

შესაძლებელია ფერდობების მდგრადობის გამოანგა-

მდგრადობის დაანგარიშება. ამისათვის ჩატარდადა-

რიშება დროის უმოკლეს პერიოდში.

მეწყრილი უბნის დეტალური კვლევები, კერძოდ,

საქართველოში ყველაზე გავრცელებული გეო-

აიგეგმა საკვლევი ტერიტორიის ზედაპირი, გაიბურ-

ტექნიკური პროგრამა არის GEO5 slope stability, რო-

ღა ჭაბუღილები, გამოიცადა გრუნტები ლაბორატო-

მელიც საშუალებას გვაძლევს პრაქტიკულად დრო-

რიაში და დადგინდა გრუნტის წყლის დონეები.
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მდგრადობის

დაანგარიშება

განხორციელდა

GEO5 slope stability პროგრამის გამოყენებით, რომ-

ლი კვლევებისთვის და დავადგინეთ გრუნტის
წყლის დონეები.

ლის მსვლელობის ეტაპებიც დეტალურად გვაქვს
განხილული.

პროგრამაში მუშაობის პირველ ეტაპზე ვაგებთ
მეწყრული სხეულის განივ ჭრილს (სურ. 1), სადაც
ნაჩვენებია ყველა საინჟინრო გეოლოგიური ელე-

ძირითადი ნაწილი

მენტი, რომელთათვისაც გაწერილია ლაბორატო-

GEO5-ის პროგრამაში ანალიზის ჩასატარებლად

რიაში დადგენილი პარამეტრები, როგორიცაა შიგა

აუცილებელია დადგინდეს ფერდობის ამგები ქანე-

ხახუნის კუთხე, კუთრი შეჭიდულობის ძალა და

ბის სივრცობრივი განლაგება, მათი ფიზიკურ-მე-

კუთრი წონა (სურ. 2).
მეორე

ქანიკური მახასიათებლები და გრუნტის წყლის

ეტაპზე

ვითვალისწინებთ

გრუნტის

დონეები. ასევე დამატებით შეგვიძლია გამოვიანგა-

წყლებისა და მიწისძვრის ზეგავლენას შესაბამისად

რიშოთ მიწისძვრის ზეგავლენა, სეისმური ტალღის

მათი დონეებისა და ვერტიკალური და ჰორიზონ-

ჰორიზონტალური და ვერტიკალური აჩქარების

ტალური ტალღის აჩქარების მნიშვნელობების შე-

მნიშვნელობების შეყვანით.

ტანით. სეისმური ტაღლის აჩქარებები დადგინდა

ზემოთ აღნიშნული პარამეტრების მისაღებად

საველე სამუშაოების დროს შესაბამისი გეოფიზი-

საკვლევ უბანზე გავბურღეთ 7 ჭაბურღილი, საიდა-

კური სამუშაოების ჩატარებით. ამით მთავრდება

ნაც ავიღეთ გრუნტების ნიმუშები ლაბორატორიუ-

მეწყრული სხეულის მოდელის აგება და გადავდივართ დასკვნით ეტაპზე – ანალიზზე.

სურ. 1
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სურ. 2

დასკვნით ეტაპზე, ანალიზის ჩატარების დაწყე-

არჩევის შემთხვევაში (Grid search) პროგრამა ავტო-

ბამდე აუცილებელია ჩვენ მიერ შექმნილ მეწყრული

მატურად განიხილავს ჩვენ მიერ მითითბულ სრია-

სხეულის ჭრილზე დავიტანოთ სრიალის ზედა-

ლის ზედაპირთან ახლოს სხვადასხვა ვარიანტს და

პირი, რომელიც დავადგინეთ ბურღვითი სამუშაო-

თითოეული მათგანისთვის გვაძლევს მნიშვნელო-

ების დროს.

ბას. აღსანიშნავია, რომ ამ ტიპის ანალიზის ჩატარე-

ანალიზის ჩატარება შეგვიძლია 5 მეთოდისა

ბა შეგვიძლია მხოლოდ ერთი მეთოდის არჩევით,

(Bishop, Spencer, Janbu, Morgenstern-Price, Fellenius /

ვინაიდან ყველა მეთოდით დათვლის შემთხვევაში,

Petterson) და ორი ტიპის (Standard, Grid search) გა-

განხილული ვარიანტები იქნება ძალიან ბევრი და

მოყენებით.

ჩატარების

მათი გარჩევა იქნება არაპრაქტიკული. ჩვენ მიერ ჩა-

დროს შეგვიძლია ავირჩიოთ 5 მეთოდიდან ნების-

ტარებული ანალიზი განხორციელდა Fellenius /

მიერი ან ყველა ერთად. ანალიზის ამ ტიპით ჩა-

Petterson-ის მეთოდისა და Grid search ტიპის ვარი-

ტარებისფს პროგრამა ითვლის ფერდობის მდგრა-

ანტის გამოყენებით, რომელთა შედეგები მოყვანი-

დობის კოეფიციენტს მხოლოდ ჩვენ მიერ მითითე-

ლია ქვემოთ.

სტანდარტული

ტიპით

ბულ სრიალის ზედაპირზე, ხოლო მეორე მეთოდის
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ანალიზის შედეგის ვიზუალური ნაწილი

ანალიზის შედეგის რიცხვითი მნიშვნელობები
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გაგრძელება

დასკვნა

ასეთი ტიპის ანალიზი ჩავატაროთ საკმაოდ ეფექტუ-

ფერდობების მდგრადობის ანგარიში საკმაოდ

რად და ზუსტად. ჩვენ მიერ განხილული პროგრამა

რთული და შრომატევადია, რომელთა ანალიზი მო-

ხასიათდება მარტივი ინტერფეისითა და გამოყენების

ითხოვს დროის დიდ რესურსს, თუმცა თანამედროვე

პრქტიკულობით, რაც საშუალებას გვაძლევს ანალი-

გეოტექნიკური პროგრამები გვაძლევს საშუალებას

ზის ჩატარებისას დავზოგოთ დიდი დრო.
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Landslide Sustainability Report on R. Gogiashvili Street in Tbilisi Using GEO5 Program
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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.
Resume:

Key words: geotechnical software GEO5; landslide; slope stability.
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Отчет об устойчивости к оползням на улице Р. Гогиашвили в Тбилиси с использованием
программы GEO5

Нико Попорадзе

Департамент прикладной геологии, Грузинский технический университет,
Грузия, 0160, Тбилиси, ул. М. Костава, 75
E-mail: nick.poporadze@gmail.com

Рецензенты:
О. Сескурия, ассистент-профессор горно-геологического факультета ГТУ
E-mail: olikoseskuria@gmail.com
Д. Блуашвили, ассоциированный профессор горно-геологического факультета ГТУ
E-mail: datoblu@yahoo.com

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.

განხილვის თარიღი 04,12.2020
შემოსვლის თარიღი 17.12.2020
ხელმოწერილია დასაბეჭდად 29.03.2021

ISSN 1512-0996
www.shromebi.gtu.ge

_____________________________________
191

სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ
№1 (519), 2021

