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ارائه حل تحليلي مسئله نشت محصور از پيهاي آبرفتي و ارزيابي آن
1

احمدرضا محسنيان ،*1محمد صدقي اصل ،2منصور پرويزي
 .1کارشناس ارشد سازههای هيدروليکی ،دانشگاه آزاد ياسوج
 .2استاديار گروه علوم خاک ،دانشگاه ياسوج
 .3استاديار گروه مهندسی عمران ،دانشگاه ياسوج
(تاريخ دريافت -1331/1/31 :تاريخ تصويب)1331/6/33 :

چکيده
بسياری از روشهای تحليلی که برای حل مسائل دوبعدی آب زيرزمينی ارائه شدهاند ،با تعيين توابعی سروکار دارند که
مسئله را از يک محدوده هندسی که حل مسئله بايد در آن پيدا شود ،به محدوده ديگری که در آن حل معلوم باشد،
تبديل میکنند .استفاده از قضيه نگاشت و تکنيکهای مناسب آن اين امکان را ايجاد میکند که حتی مسائل پيچيده
جريان به شکلهای هندسی منظم تبديل شود .در اين مقاله ،يک راه حل تحليلی برای محاسبة نشت فشار باالبر در پی-
های آبرفتی واقع در زير سدها ارائه میشود .در پژوهش حاضر از هد و گراف سرعت و تبديل شوارتز-کريستوفل استفاده و
فشار باالبر در زير پی آبرفتی در اعماق و اندازههای متفاوت پرده آببند و پوشش باالدست ،تعيين میشود .نکته مهم در
اين مقاله کارگزاری نامتقارن بالنکت نسبت به پرده آببند در مسير طولی میباشد .سرانجام با مقايسه نتايج بدستآمده
از اين روش و نتايج حاصل از روشهای آزمايشگاهی صحت نتايج روش تحليلی مورد ارزيابی قرار گرفته و نکات قوت و
ضعف آن به بوته نقد گذاشته میشود.
واژههاي کليدي :پی آبرفتی ،تبديل شوارتز-کريستوفل ،فشار باالبر ،نشت.

مقدمه

1

نشت از پی سازههای آبی همواره يکی از موضوعات مهم در
طراحی سازههای هيدروليکی میباشد و چنانچه کنترل نگردد،
ممکن است موجب تخريب اينگونه سازهها شود .مطالعات
صورت گرفته در زمينة محاسبات نشت در پيهای آبرفتی ،چه
روشهای تحليلی و چه روشهای عددی ،توسط محققان مختلف
با بکارگيری روشهای متفاوتی انجام گرفته است .از چندين دهه
گذشته محققان زيادی مسائل نشت را بهصورت تحليلی و عددی
مورد بررسی قرار دادهاند .ابتدا ترزاقی اثر بالنکت و پرده آببند
بر جريان نشت در سدهای خاکی را مورد بررسی قرار داد ،وی
مفهوم گراديان هيدروليکی بحرانی را برای کنترل جوشش و زير
شويی تعريف کرد). (Terzaghi;1943
 )1946) Bennetتأثير بالنکت بر ميزان نشت را با استفاده
از مدلهای رياضی برای حالتی که طول بالنکت محدود و
نامحدود باشد ،مورد ارزيابی قرار داد.
 )1949) Maknameeبرای کنترل جوشش و فرسايش
درونی ضريب اطمينانی را ارائه کرد.

* ايميل نويسندهAhmadreza.Mohsenian@yahoo.com :

 ،(1970) Neuman and Witherspoonنشت از پی و بدنه
سدهای خاکی را به روش اجزای محدود مورد ارزيابی قرار دادند
و مشاهده کردند که اين روش میتواند مسائل آب زيرزمينی را
به خوبی شبيهسازی نمايد ،اما در مقايسه با روش تفاضالت
محدود از پيچيدگیهای رياضياتی بيشتری برخوردار است.
 (1986) Hathootبه بررسی مسئله نشت در زير سدهای
بتنی در حضور فيلتر با استفاده از مفهوم نگاشت و تبديل
مختصات پرداخت .ايشان طول بهينه فيلتر برای کنترل مطمئن
نشت را  03درصد ضخامت پی گزارش کرد.
 (1993) Javan and Farjoodنشت از پی سد درودزن در
استان فارس را به کمک مدل  M-SEEPمبتنی بر روش اجزای
محدود ،مورد ارزيابی قرار دادند و توانايی مدل يادشده را در
شبيهسازی نشت از پی و تکيهگاههای سد خوب بيان نمودند
 (1998) Fujii and Kacimovبه مطالعه نشت فاضالبها
و حفرات افقی پرداختند .آنها ميزان کل آب تراوش شده در
زهکشها را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند.
 (2001) Swamee and Kashyapنشت از کانالهای بدون
گوشه شامل کانال دايرهای را در حالت گسترش نامحدود محيط
متخلخل (الية زهکش در عمق بینهايت) با بکار بردن روش
عددی تفاضالت محدود بدست آوردند که روش آنها منجر به
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دياگرامهايی گرديد که توسط  (1998) Kacimovبا جزئيات
بيشتری توضيح داده شده است.
اخيراً  (2010) Sedghi-Asl et alبه بررسی آزمايشگاهی
ابزارهای کنترل نشت تحتفشار از پی سازههای هيدروليکی
مستقر بر روی پیهای نفوذپذير آبرفتی پرداختهاند و روابطی را
بصورت عمق بهينه پرده آببند و طول بهينه بالنکت ارائه
کردهاند.
تا کنون حلها ی تحليلی زيادی برای تخمين خصوصيات
جريان نشت از پیهای آبرفتی ارائه شدهاند .در حل تحليلی
موجود ،محاسبة نشت در پیهای آبرفتی با عمق محدود توسط
روش هدوگراف سرعت و تبديل شوارتز -کريستوفل ارائه شده و
از آنجا که تاکنون نتايج اين تحليلها با دادههای آزمايشگاهی
مطمئنی مقايسه نشده ،لذا در پايان ،نتايج محاسبهشده با روش
تحليلی نگاشت با دادههای آزمايشگاهی موجود که توسط
 (2010) Sedghi-Aslارائه شده است مقايسه شد .همچنين با
استفاده از نتايج بدست آمده از اين تحقيق ،میتوان به ارزيابی
دقت روشهای تحليلی برای طرح مطمئن سازههای هيدروليکی
پرداخت .بنابراين انجام راهحل تحليلی حالت مذکور و بررسی
اينکه آيا راهحل بکار گرفته شده دقت کافی را نسبت به نتايج
آزمايشگاهی در شرايط مساوی را دارد يا نه ،از مهمترين اهداف
مطالعه حاضر میباشد .در اين تحقيق برای اولين بار اثر بالنکت
در مدلسازی تحليلی نشت صورت میگيرد .زيرا در مطالعات
انجامشده قبلی ،معموالً پرده آببند در وسط قاعده سد نصب و
بررسی میگرديد .درحالیکه در اينجا طول بالنکت باالدست
مطابق الگوی آزمايشگاهی افزايش میيابد.

مواد و روشها

يم میشود .با در نظر گرفتن تقارن،
حقيقی صفحهی ζ
 σ 1واقع میشوند .نقاط 1
(∞) 1و  2در صفحهی ζ
گيرند.
+α2
و  3روی نقاط ζ

شکل  .1صفحه فيزيکي مسئله ،صفحه z

شکل  .2صفحه کمکي ،صفحه ζ

که در شکل (  ،α2 ،α1 )2و غيره نقاط روی محور
صفحهی  ζکه با نقاط مرزی مربوطه بر روی صفحه  zمتناظرند.
 α1و  α2و  σمتغيرهايی مابين اعداد  1و  -1بر روی صفحه ζ
میباشد.
همانطور که در شکل ( ) 2نشان داده شده است ،با در نظر
گرفتن تناظر بين نقاط در صفحات  zو  ζاز تبديل شوارتز-
کريستوفل بصورت زير استفاده میشود:

حل تحليلي

بهمنظور تشريح روش کلی حل ،ساختار سد ،سرريز و يا تخليه
کننده ،مطابق شکل ( )1در نظر گرفته میشود .محيط متخلخل
زيرين سد ،محيطی همگن ،همسانگرد و با عمق محدود است.
از اثرات موئينگی ،تراوش و تبخير صرفنظر و فرض
می گردد که جريان حالت پايدار دارد و قانون دارسی را ارضاء
می نمايد.
که در ساختار مورد نظر  Sعمق پرده آببند T ،عمق اليه
متناهی L1 ،و  L2به ترتيب طول بالنکت باالدست و پاييندست،
 h1عمق آب باالدست است.
با ترسيم صفحه ( zشکل  )1بر روی نيمه پايينی صفحه ζ
(شکل  )2حل مسئله شروع میشود .بدين منظور ،برای سادگی
 ζبرابر با  -σ -α1 ،-1روی محور
نقاط (∞)0 6 5

(رابطة )1
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که در رابطه ( z ،)1انتگرال شوارتز کريستوفل M ،و
مقادير ثابت مختلط میباشد.
با جانشين کردن روابط زير و حل انتگرال فوق به روش
تغيير متغير داريم:
N

2
2
2
σ   τ

(رابطة )2

 d   τdτ
2
''2
 τ σ

2

1

و با قرار دادن شرايط مرزی و بدست آوردن مقدار ثابت
مختلط  ،Nمعادله ( )1بهصورت زير در میآيد:

محسنيان و همکاران :ارائه حل تحليلي مسئله نشت محصور از پي هاي ...

2

(رابطة )3
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2



M
1 
tan
''



z

پس از محاسبه ثابت مختلط  Mو بدست آوردن مقدار ζ
 Zدر معادله ( )1خواهيم داشت:
2z
2T

tanh

'' 2

2

    
s

(رابطة )1

(رابطة )5

2 s
2 z
 tanh
2T
2T

   cos

2T

و بهويژه برای قسمتهای انتهايی ساختار ،با جانشين
کردن  z= -L1و  z= L2در معادله ( )5خواهيم داشت:

(رابطة )6

2 s
2  L1
 tanh
2T
2T

2T

2 s

s

tan

(رابطة )0

s

We



h
w1  1
K
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با مدول:
) 2(1  2
) (11 )(1 2

(رابطة )8

و بنابراين:
tan

dW
r
2
2 2
) (1Wr )(1  Wr

 ''  cos

2T

s

با نگاشت صفحة پتانسيل مختلط ( )Wrبر روی صفحة
( )W1و با کمک انتگرال بيضوی نوع اول معادلة زير بدست
میآيد:

  sin

2T

s
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که در آن  Kانتگرال بيضوی کامل نوع اول با مدول λ
 .یتوان رابطه مذکور را به شکل زير تبديل نمود:
ة3

1  cos

dW1
2
2 2
) (1  W1 )(1   W1

W1

0

h
w1  1
K

 2  cos

و همچنين با نگاشت صفحه  Wrبر روی صفحه  W2مشخص
میشود که:

در گام بعدی صفحه پتانسيل مختلط در شکل ( )3نشان

2
w2  w1

2  L2
2T

 tanh

tan

2T

2T

داده شده است؛ که در اين شکل  φrپتانسيل سرعت و  ψrتابع
خط جريان میباشد.
ترسيم صفحه ( wصفحه پتانسيل مختلط) با انجام گام-
های استاندارد ارائه شدة )Har- Pvlvbarynva-Kvchyna (1962
کشيده میشوند.

شکل  :1صفحه پتانسيل مختلط ،صفحه W

و در ادامه حل صفحه  wتوسط تبديل شوارتز -کريستوفل
بر روی نيمة پايينی صفحة کمکی  w1و  w2نگاشت خواهند شد.

(رابطة )13

با بررسی دادههای مربوطه از شکلهای ( 2و  )1که در
جدول زير نشان داده شده است رابطه ( )11را میتوان بدست
آورد:
جدول  :1دادههاي استخراجي از صفحات w2 ζ

W2

ζn

)ζ, W)n

3

α2

3

∞

1

1

1/ λ2
1

-1
-α 1

5
6
) (1  1)( 2  
w2 
) (1   2)(1  

(رابطة )11

با توجه به رابطه کلی ( )3و رابطههای فوق توزيع فشار
باالبر وارد آمده در نقاط  0، 6و ( 3، 2در شکل  )1را میتوان
بهوسيله رابطه زير بدست آورد:
(رابطة )12
dw1
) 2 (1  1 )( 2  
)
) (1   2 )(1  

شکل  .7صفحه کمکي ،صفحه  W1وW2

)(1  

) (1  1 )( 2  
) (1   2 )(1  

W
kh1 1
p
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شکل  .5طرح شماتيک مدل آزمايشگاهي)(Sedghi-Asl et al;2011

تجهيزات آزمايشگاهي

يک مدل آزمايشگاهی به طول  3متر ،ارتفاع و عرض يک متر با
استفاده از اسکلت فوالدی و جدارههای شيشهای و پلکسی
گالس 2ساخته شد .مصالح پی ماسه تميز ساحلی بود که با
تراکم يکنواخت در عمق  53سانتيمتری پايينی فلوم مورد
استفاده قرار گرفت .پرده آببند و پتوی رسی (بالنکت) بهعنوان
متغيرهای طولی ،از ورقههای پلکسیگالس ساخته شدند.
ترازهای پيزومتريک در وجه پاييندست دايک با استفاده از
پيزومترهای شفاف با قطر کم اندازهگيری شدند (شکل .)5
اجزاء تجهيزات آزمايشگاهی بکار رفته در اين مدل
عبارتند از -1 :سيستم تأمين آب  -2تبديلها و اتصاالت -3
بالنکت و پردهآببند  -1مخازن تنظيمکننده تراز آب باالدست و
پاييندست  -5دايک ساحلی  -6وسايل ثبت تراز پيزومتريک -0
سيستم اندازهگيری شدت جريان.
اسکلت فلوم از جنس فوالد میباشد و کف آن با ورقهايی
از جنس پلکسی گالس پوشيده شده است .بهعنوان جداره فلوم
از ورقهای شيشهای  13ميليمتری که برای جلوگيری از ترک
خوردن توسط چسب سيليکون بر روی ورقهای پلکسیگالس
چسبانيده شدهاند ،استفاده گرديد .برای ثبت دادههای
پيزومتريک در  11مقطع افقی با گام مکانی  13سانتيمتری و
درمجموع تعداد  11پيزومتر متشکل از لولههای پالستيکی
شفاف با قطر کم نصب گرديد .انتهای ديگر پيزومترها برای
سهولت قرائتها بر روی يک تابلوی مخصوص نصب شدند .برای
اتصال ،آببندی و نيز جلوگيری از شکستگی شيشهها در کف
فلوم از چندين پل شيشهای ،استفاده شد 53 .سانتيمتر تحتانی
2. Plexiglas

از عمق فلوم به پی ماسهای و  53سانتيمتر باالئی آن به تراز آب
و ارتفاع آزاد فلوم اختصاص داده شد .جريان آب در فلوم توسط
سيستم تامين آب آزمايشگاه برقرار و دبی جريان خروجی به
طريق وزنی اندازهگيری شد.
در مدل ساخته شده ارتفاع پی  53سانتيمتر ،عرض آن
 133سانتيمتر و طول آن  213سانتيمتر و از جنس
پلکسیگالس با ضخامت  8ميلیمتر میباشد .پردههای آببند
در اعماق  33 ،23 ،13و  13سانتيمتری از پی قرار داده شدند.
ارتفاع آب باالدست در تراز  25سانتيمتری از کف دايک (سطح
پی) و تراز آب پاييندست در تراز صفر تنظيم گرديد .برای
بالنکت  1طول  3 ،2 ،1و  3/5متر از محور دايک به سمت
باالدست در نظر گرفتهشد .همانطور که قبالً اشاره گرديد ،برای
ايجاد بحرانیترين حالت از نظر پتانسيل ايجاد فرسايش ،از ماسه
ريز تميز (ماسه ساحلی) که فاقد هرگونه چسبندگی بوده و به
پديده فرسايش درونی 3و جوشش 1فوقالعاده حساس است،
بهعنوان مصالح پی استفاده گرديد.
با استفاده از آزمايش بار افتان ،نفوذپذيری ماسه ساحلی
مورد استفاده برابر با  2/0×13-1 cm/sتعيين شد و به کمک
روش الک  d50 = 0.3 mmبرای ماسه به دست آمد .برای
جلوگيری از شسته شدن مصالح به مخزن پاييندست ،يک
شبکه توری شماره  153در حد فاصل مخزن تنظيمکننده
مذکور و پی نصب گرديد .نحوه انجام آزمايشها بدين ترتيب بود
که پس از نصب اجزای آببندی کننده ،شير مخزن باالدست باز
گذاشته میشد تا پی بهتدريج از آب اشباع شود که اين عمل در
3. Piping
4. Boiling
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شرايط آزمايشگاهی موجود حدود  8ساعت به طول میانجاميد.
بعد از اشباع شدن مصالح پی و باال آمدن تراز آب در پشت دايک
و تنظيم آن در تراز  25سانتيمتری ،پيزومترها به کمک پمپ
خأل هواگيری شدند و پس از برقراری حالت آرام و ماندگاری
جريان ،رقوم آب در پيزومترها قرائت و دبی نشت با روش
اندازهگيری حجمی تعيين گرديد .مدت انجام هر آزمايش در
ترازهای مورد نظر برای هريک از گزينهها در حدود  21ساعت
بوده است.
شکل  .6نشاندهنده اثر بالنکت بر فشار باالبر در حضور

نتايج

 S/T = 0.2و h/H = 0.5

اثر طول بالنکت بر فشار باالبر

شکلهای ( 6الی  )3اثر طول بالنکت بر فشار باالبر محاسبه شده
به روش تحليلی مورد نظر در حضور  S/T =0.2و نسبتهای
بیبعد تراز آب باالدست برابر با  3/5و  3/3 ،3/1و  3/2را نشان
میدهند ،میتوان دريافت که با افزايش طول بالنکت مقدار فشار
باالبر کاهش میيابد( .نسبت بیبعد تراز آب باالدست نسبت تراز
آب باالدست به عمق پی آبرفتی میباشد ( h1به  )Hکه در تمامی
اشکال و محاسبات مقدار عمق پی آبرفتی بهصورت ثابت برابر با

شکل  .4نشاندهنده اثر بالنکت بر فشار باالبر در حضور
h/H = 0.4 S/T = 0.2

 3/5متر در نظر گرفته شده است)
(در همه نمودارهای زير مقدار  h1= hm= 0.25است).
 hmتراز آب باالدست به مقدار ثابت  25سانتیمتر است
که بهمنظور بیبعد کردن پارامتر طول بالنکت در رسم گرافها
استفاده میشود؛ و  hتراز آب باالدست میباشد.
 ،LBطول بانکت در هر آزمايش میباشد که مقدارش بين
 1تا  3/5متر متغير میباشد که در روش حل تحليلی با  L1و

L2

(شکل  )1نمايش داده شده است و در رابطه ( )6مورد استفاده
قرار گرفته است .شکل ( )5شماتيک کلی از مدل آزمايشگاهی و

شکل  .8نشاندهنده اثر بالنکت بر فشار باالبر در حضور
 S/T = 0.2و h/H = 0.3

معرفی پارامترهای به کار رفته در مسئله ،میباشد.
نقاط مشخصشده در زير سد ،مکانهای نصب پيزومترها
هستند .يک رديف پيزومتر در عمق  13سانتیمتری پی به
تعداد  3عدد که در طول زير سد در قسمت پاييندست،
میباشند ،نصب شدند .فاصله پيزومترها در جهات افقی از
يکديگر  13سانتیمتر میباشد و  xفاصله پيزومتر موردنظر تا
پرده آببند است .الزم به ذکر است که در نسبت  ،X/Lمقدار

L

را واحد طول در نظر میگيريم و اين صرفاً بهمنظور بیبعد کردن
محور افقی نمودار است.
در محور عمودی P ،فشار باالبر محاسبه شده از رابطه
( )12میباشد.

شکل  .9نشاندهنده اثر بالنکت بر فشار باالبر در حضور
 S/T = 0.2و h/H = 0.2

با توجه به اينکه در طراحی سازههای هيدروليکی
بخصوص سدهای خاکی و دايکهای ساحلی معموالً حداکثر تراز
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آب در محاسبات لحاظ میشود ،لذا در اينجا نتايج مربوط به
 h/H= 0.5که همان حداکثر تراز آب میباشد بيشتر مدنظر
است .بر اساس شکل ( )6میتوان مشاهده کرد که با افزايش
طول بالنکت ،ميزان فشار باالبر کاهش میيابد تا اينکه در
نسبتهای طولی  LB/hm =12, 14نتايج تقريباً يکسان میشود،
يعنی افزايش طولی بالنکت از  12به  11تأثير زيادی در فشار
باالبر ايجاد نکرده است .همين نتايج و روند برای شکلهای (0
الی  )3نيز تکرار شده است .يعنی نسبت طولی

LB/hm =12

نسبتی بهينه برای کنترل فشار باالبر میباشد .هرچه فشار باالبر

شکل  .11مقايسه نتايج تحليلي با دادههاي آزمايشگاهي در حالت S/T = 0.8

زيادتر باشد بهعنوان يک نيروی محرک و تخريبگر عمل شده و

و h/H = 0.5

پايداری سازه را به خطر میاندازد .در قسمتهای پاييندست
سد در پیهای آبرفتی و ماسهای افزايش فشار باالبر میتواند
سبب وقوع پديده جوشش ماسهای و نهايتاً فرسايش درونی
گردد.
ارزيابي نتايج فشار باالبر

فشار باالبر محاسبهشده به روش تحليلی با دادههای پيزومتريک
در روش آزمايشگاهی ،در نمودارهای زير (شکل  )11 ,13و در
حاالت مختلف پرده آببند و بالنکت ،مقايسه شده است.
محاسبات نمودارها برای حالتهايی که عمق آب باالدست
 3/13 ،3/15 ،3/25و  3/35متر است ،انجام شده است (در همه
نمودارهای زير مقدار  h1= hm= 0.25است) .درصد خطای نسبی
محاسبات با دادههای آزمايشگاهی نيز در جدولهای ( 2و )3
نمايش داده شده است.

جدول  .1درصد خطاي نسبي نتايج تحليلي با دادههاي آزمايشگاهي در
حالت  S/T = 0.8و h/H = 0.5
0.9
100
225

0.8
139
141

0.7
104
126

0.6
85
100

X/L
0.5
59
94

0.4
52
88

0.3
54
82

0.2
45
75

0.1
53
55

LB/h1
8
12

همانطور که هم از نمودارهای  13و  11مشخص است ،نتايج
فشار باالبر درروش تحليلی و روش آزمايشگاهی در بعضی موارد
بسيار به هم نزديک هستند .مخصوصاً در حاالتی که دبی نشتی
زير سد کم میشوند نتايج در هر دو حالت بسيار به هم نزديک
میشوند ،با توجه به نمودارهای باال میتوان بهدقت و صحت
روش تحليلی مدنظر در اين مقاله بيشتر پی برد .درصد خطای
نسبی محاسبه شده حاکی از آن است که هر چه به سمت
پاييندست سازه و دايک حرکت میشود ،مقدار انحراف بيشتر
میشود و اين به دليل افزايش نيروی نشت و گراديان
هيدروليکی خروجی میباشد .اين مهم نيز با داليل فيزيکی قابل
حمايت میباشد ،هر چه جريان نشت به سمت خروجی و منشور
انتهايی نيروی نشت حرکت کند قابليت به حرکت درآمدن ذرات
خاک و پديده جوشش افزايش میيابد که اين نيز در بعضی از
آزمايشهای انجامشده به وقوع پيوست .خاک مورد استفاده در
اين تحقيق خاک ماسه ريز ساحلی بود که فوقالعاده به جوشش
و فرسايش حساس بود ،زيرا فاقد چسبندگی میباشد .معذالک

شکل  .11مقايسه نتايج تحليلي با دادههاي آزمايشگاهي در حالت S/T = 0.4

مدل تحليلی قادر به لحاظ کردن اثر چسبندگی و پارامترهای

و h/H = 0.5

رفتاری خاک نمیباشد و تنها پارامتر مهمی را که لحاظ میکند

جدول  .2درصد خطاي نسبي نتايج تحليلي با دادههاي آزمايشگاهي در

ضريب نفوذپذيری يا هدايت هيدروليکی مصالح پی است.

حالت  S/T = 0.4و h/H = 0.5

X/L
0.8 0.9
60 70
62 73

0.7
48
52

0.6
40
44

0.5
34
36

0.4
30
32

0.3
23
26

0.2
16
22

0.1
19
17

LB/h1
12
14

نتيجهگيري
با ارزيابی نتايج تحليلی و دادههای آزمايشگاهی مشاهده گرديد
که نتايج در بيشتر موارد به هم نزديکاند و اين صحت روابط
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فهرست عالئم
عمق پرده آب بند

=S
=T
= L1
= L2
= h1
= hm
=P
=K
= LB
=λ
=k

= φr
= ψr
=qr
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