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BAKGRUND
Geoteknik är ett mycket komplext område där stora osäkerheter råder. Detta
skapar problematik för geokonstruktören
då diverse förenklingar idag behöver göras för att kunna dimensionera geokonstruktioner. Branschen har idag ett flertal
programvaror för att räkna på olika typer
av geokonstruktioner och geotekniska fenomen. Exempelvis används ett program
som hanterar släntstabilitet, ett program
som hanterar sponter.
De programvaror som idag använder sig
av finita elementmetoden inom branschen
kräver en viss teoretisk kunskap om ämnet
för att kunna användas på ett korrekt sätt.
Det behövs även ställas upp nya modeller
för var beräkning. Om det istället skulle
kunna användas en generell modell som,
till en viss gräns, går att modifiera snabbt
och enkelt så hade mycket tid kunnat sparas.
Finita element (FE)-programvaror som
COMSOL Multiphysics ger möjlighet för
dess användare att utveckla programspecifika användargränssnitt som kan användas för att lösa geotekniska problem.
SYFTE OCH MÅL
Det övergripande målet med examensarbetet är att undersöka möjligheten att
göra parametriserade beräkningar på geotekniska problem där ett användarvänligt
grafiskt gränssnitt kan implementeras.
Detta examensarbete avgränsas till spontkonstruktioner. Målet blir därför att göra
FE-beräkningar på några sponter med
programvaran COMSOL och avgöra hur
bra, med avseende på användarvänlighet
och tekniska möjligheter, dessa kan bli i
jämförelse med metoder och programvara som används för tillfället. Det slutgiltiga målet är att undersöka om det finns
möjligheter till att göra användarvänliga
gränssnitt för FE-beräkningar i COMSOL.

METOD
Ett idealiserat beräkningsfall av en spont
beräknas med hjälp av tre olika metoder
för att sedan jämföra dess resultat. Beräkningarna görs delvis för hand, delvis i
FE-programmet PLAXIS 2D men huvudsakligen i COMSOL Multiphysics. Alla beräkningar görs i 2D. De handberäkningarna följer den beräkningsgång som finnes
i Sponthandboken 2018. Beräkningarna
kommer att göras i brottgränstillstånd och
jämföras med varandra. Från den analytiska beräkningen kommer stagkraft och
maxmoment att jämföras med FE-resultatet, för PLAXIS och COMSOL kommer
även spänningar och töjningar i jorden att
jämföras. Därefter kommer ett användarvänligt gränssnitt att utvecklas till beräkningsmodellen i COMSOL.
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