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ﻣﺪلﺳﺎزي ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺗﺎﯾﺮ -ﺧﺎك ﺑﻪ روش اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻠﺐ
ﺳﻌﺎدت ﮐﺎﻣﮕﺎر ،1ﻋﻠﯽ رﺿﺎﯾﯽ ،2ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮاﺟﯽ
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 .1اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
 .2داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
 .3داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ -1394 /7 /10 :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ(1395 /8 /22 :

ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪل ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺟﺪﯾﺪي از ﺗﺎﯾﺮ -ﺧﺎك ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺪل اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود دو ﺑﻌﺪي رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎوم
ﺗﺎﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪ .ﻫﺪف در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ راﺑﻄﻪي رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮاي ﮐﻞ
ﺗﺎﯾﺮ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ اﺟﺰاي اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﺎﯾﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺤﻮهي ﻣﺪلﺳﺎزي اﻟﯿﺎف ﻣﻘﺎوم ﺗﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺪل اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود دو ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺪل دﯾﻮارهي ﺗﺎﯾﺮ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدهي اﺑﺮاﻻﺳﺘﯿﮏ و ﻣﺪل ﺧﺎك ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدهي اﻻﺳﺘﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻣﺆﺛﺮ ،ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﻟﻮم -ﺳﯿﻠﺘﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻧﺮماﻓﺰار
 MATLAB7ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺎﯾﺮ رادﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺎس در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮ روي ﺧﺎك ﻟﻮم -ﺳﯿﻠﺘﯽ داراي ﺑﺎزده
ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮد .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺶ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺗﺎﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد ،در ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺮ رادﯾﺎل
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﮐﺖ )ﻟﻐﺰش( ﺑﯿﺸﺘﺮي واﻗﻊ ﺷﺪ و ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺶ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻧﯿﺰ اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي و
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﺮ رادﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺎس ﺑﺮ روي ﺧﺎك ﻟﻮم -ﺳﯿﻠﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻏﻠﺘﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﻐﺰش ،ﻓﺸﺎر ﺑﺎد و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﺑﺮ روي ﺑﺎزده ﮐﺸﺸﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺗﺎﯾﺮ -ﺧﺎك ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ،
ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪهي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺪلﺳﺎزي ﻋﺪدي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺗﺎﯾﺮ -ﺧﺎك ،روش اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ،اﺑﺮﻻﺳﺘﯿﮏ،

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻻﺳﺘﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﻧﺮماﻓﺰار MATLAB

) .(Thompson, 2005در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن روشﻫﺎي ﻋﺪدي ﮐﻪ روش
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ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﻫﻢﮐﻨﺶ ﺗﺎﯾﺮ و ﺧﺎك ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺑﺮاي ﺧﻮدروﺳﺎزان و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
) .(Wong, 2001در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻓﺮضﻫﺎي ﺳﺎده ﮐﻨﻨﺪهاي
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺗﺎﯾﺮ و ﺧﺎك ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺗﺎ ﺣﺪي ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ).(Gillespie, 1992; Limpert, 1992
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪهاي اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻟﯽ رﯾﺎﺿﯽ از رﻓﺘﺎر
آن را اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﮐﻨﯿﻢ ) .(Stoer & Bulirsch, 1993ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ
روش ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﺎزي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ ،2روش ﺗﺠﺮﺑﯽ 3و روش ﻋﺪدي
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* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل alirezaei59@yahoo.com :
1. Interaction
2. Exact solution

5

اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ
ﮐﻪ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺰرگ رﯾﺎﺿﯽ در زﻣﺎن
ﮐﻮﺗﺎه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺪلﻫﺎي
ﺧﻮﺑﯽ از ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺗﺎﯾﺮ و ﺧﺎك ﺑﻪ روش اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود اراﺋﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺗﺎﯾﺮ و ﺧﺎك از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺪلﺳﺎزي ﺗﺎﯾﺮ ،ﺧﺎك و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺗﻤﺎس  6ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺗﺎﯾﺮ و ﺳﻄﺢ ﺻﻠﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
3. Experimental method
4. Numerical solution
5. Finite element method
6. Contact algorithm
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در زمینه ي تایر و خاک نتایج کمی ارائه شده که شاید علت
اصلی آن ،طبیعت پیچیدهي ترکیبی ;(Matthews et al., 2001
) Reddy, 2004ابراالستیک 1تایر ) (Hofstetter et al., 2006و
4
حل همزمان با رفتار غیرخطی 2و تراکمپذیر 3االستوپالستیک
خاک باشد ) .(Mulungye et al., 2007ویژگی مسأله برهمکنش
تایر و خاک این است که عملکرد تایر و رفتار خاک همزمان
بررسی میشوند .بنابراین جهت بهینهسازي ،پارامترهاي عملکرد
تایر و خاک همزمان به کار گرفته میشوند که این امر موجب
زمانبري زیاد خواهد شد .بسیاري از محققین به منظور کاهش
زمان حل مسأله ،سعی در سادهسازي و کاهش پارامترها داشته-
اند .این سادهسازيها در برخی موارد موجب کاهش دقت یا
افزایش خطاي مدلسازي میشود .سادهسازيها بیشتر در مورد
تایر به چشم میخورد زیرا غالباً ساختار پیچیدهي تایرهاي سه
بعدي به صورت دو بعدي مدلسازي میشوند .در این مدلها
تغییرات جابه جایی و نیرویی در عرض تایر دیده نمیشوند.
همچنین براي تغییرات عمودي نیز اتخاذ فرضهاي مناسب
ضروري میباشد ) .(Cui et al., 2007تایر از چهار بخش اصلی
تشکیل شده که عبارتند از :آج ،5حجم پر شده از هوا ،6الیاف
مستحکم درون تایر 7و رینگ( 8شکل  -1الف) .در پژوهشهایی
که تایر به صورت دو بعدي مدلسازي شده است ،اگر فرضهاي
اصالحکننده در طی مدلسازي در نظر گرفته نشود ،این فرض
منجر به پاسخهاي نادرست خواهد شد .علت اصلی وجود ساختار
پیچیده ي سه بعدي تایر است ،زیرا تایر در راستاي محور دوران
خود ساختاري غیریکنواخت دارد و این ساختار غیریکنواخت با
بافت ترکیبی ناهمگن 9همراه بوده که فرض دو بعدي بودن تایر
را غیرممکن نشان میدهد .در مدل دو بعدي میتوان آج تایر را
حذف کرد ،بخشهاي پر شده از هوا و رشتههاي تایر به شکلی
خاص در هم ادغام نمود و به شکل مناسبی مدل دو بعدي تایر
را بهبود داد ) .(Fervers, 2004باید توجه داشت که در شرایط
واقعی که آجهاي تایر با سطح خاک تماس پیدا میکنند بسیاري
از مدلهاي عددي که با فرض پیوستگی مواد شبیهسازي به
وجود آمدهاند ،توانایی مدلسازي و حل معادالت در لبههاي
نوک تیز آج را ندارند )(Nakashima & Oida, 2004؛ به همین
1. Hyper elastic
2. Nonlinear behavior
3. compressible
4. Elastopelastic
5. Tread
6. Air-filled volume
7. Carcass
8. Rim
9. Heterogeneous

دلیل است که غالب مدلهاي عددي ،تایر را بدون در نظر
گرفتن آج مدلسازي کرده یا براي در نظر گرفتن آج ،ضرایبی
فرض کرده و این ضرایب را در مدلسازي دخالت میدهند.
فرض صاف بودن آج تایر با توجه به انتشار مقاالتی که تأثیر آج
تایر بر کشش را مطرح میکنند با واقعیت فاصله دارد و استفاده
از ضرایبی براي در نظر گرفتن آج شاید تنها راه نزدیک شدن به
نتیجهاي نسبتاً مناسب باشد ) .(Cui et al., 2007اگر خاک با
فرض غیرپیوسته و با روش اجزاي گسسته 10مدلسازي گردد؛
میتوان آج تایر را نیز در نظر گرفت (Nakashima & Oida,
) .2004از میان اجزاي تشکیل دهندهي تایر ،حجم هواي درون
تایر و الیاف مقاوم تایر نقش مؤثرتري در رفتار دینامیکی و تغییر
شکل تایر ایفا میکنند ( .)Fervers, 2004فشار درون تایر
همانطور که در شکل ( -1ب) هم نشان داده شده است ،باعث
ایجاد کشش در رشتههاي مقاوم تایر شده و وزن تایر نیز توسط
همین نیروهاي کششی تحمل میشود.
برخی از ضرایبی که براي تایر در نظر گرفته میشوند باید
به صورت عملی آزمایش و تایید گردند؛ چرا که ممکن است در
شرایط واقعی ضرایب در نظر گرفته شده اندکی خطا داشته
باشند .برخی از آزمایشها به خواص دینامیکی تایر مربوط
میشوند .باید توجه داشت که خصوصیات دینامیکی تایر نقش
اصلی در ایجاد توان حرکت ،نیروي گیرایی و ترمزي خودرو
داشته و نیروي مورد نیاز براي هدایت مسیر حرکت خودرو را
تأمین میکند ) Pacjeka .(Matschinsky, 1998با اندازهگیري
 32پارامتر از تایر و جايگذاري در یک رابطهي نسبتاً پیچیده
مدل دینامیکی جامعی را براي خودروسازان معرفی کرد .این
مدلهاي دقیق ارائه شده قادرند تغییر شکل و مقدار نیروي
جانبی را نیز نشان دهند ).(Limpert, 1992
با وجود اینکه هم اکنون در روش اجزاي محدود جهت
مدلسازي اجسام با محیط پیوستهي خطی داراي تماس،
تئوريهایی ارائه شده است ،ولی در محیط غیرخطی محدودیت-
ها همچنان وجود دارند .امّا راهحلهاي پیچیدهاي که به صورت
الگوریتم بیان شده همچنان براي حل مسألهي تماس دو جسم
غیر خطی به کار میرود .در تماس دو جسم باید شرایط عدم
نفوذ 11همواره رعایت شود و این به معنی آن است که نواحی
تماس یک جسم قادر به ورود به درون مرز جسم دیگر نیستند
) .(Aliabadi & Brebbia, 1993; Belytschko, 2000این در
حالی است که بیان رابطهاي براي این خاصیت کار دشواري بوده
و نیاز است تا فرضهاي سادهسازي متعددي بکار گرفته شود.
10. Discrete element method
11. Impenetrability
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با توجه به مطالعات انجام شده از سویی و کمبود منابع
اطالعاتی در داخل کشور از سوي دیگر ،تحقیقی با هدف مدل-
سازي تماس بین تایر و خاک به روش المان محدود غیرخطی
با استفاده از نرمافزار متلب سپس تعیین نیروي کشش دو نوع
تایر رادیال و بایاس مشخص بر روي سطح خاک معلوم و ارزیابی
آن با نتایج آزمایش کشش تایر در انباره خاک 1اجرا گردید.

مواد و روشها
در این پژوهش تایر به صورت دو بعدي مدلسازي شده ،تجزیه
و تحلیل برهمکنش یا اثر متقابل تایر دو بعدي و خاک بر
یکدیگر به روش اجزاي محدود ،به صورت ذیل انجام گردید-1 :
مدلسازي نرمافزاري تایر به روش المان محدود غیرخطی در
نرمافزار متلب .2این مدل چون بیانگر جسم ابراالستیک میباشد،
قابلیت تغییر شکلپذیري تایر بر روي سطح صلب و سطح تغییر
شکلپذیر را دارا میباشد؛  -2مدلسازي نرمافزاري خاک به
روش المان محدود غیرخطی در نرمافزار متلب .این مدل خاک
به عنوان یک ماده االستوپالستیک میباشد .این مدل نه تنها در
مسائل برهمکنش تایر و خاک بلکه در مدلسازي هر آنچه که بر
روي خاک استقرار مییابد کاربرد دارد؛  -3مدلسازي تماس
بین تایر و خاک و تعیین نیروي کشش یک تایر مشخص بر روي
سطح خاک معلوم و ارزیابی آن با نتایج آزمایش کشش تایر در
انباره خاک؛  -4پیشبینی مقدار تراکم خاک و نواحی تراکم
یافته بعد از عبور تایر از روي خاک و ارزیابی آن با نتایج حاصل
3
از سامانه نفوذسنج .
در روابطی که براي مواد غیرخطی به کار میروند ،در
غالب موارد از اصل کار مجازي استفاده شده است .با استفاده از
این اصل ،تغییر مقدار انرژي کرنشی ذخیره شده در ماده ،برابر
1. Soil bin
2. MATLAB
3. Penetrometer

با مقدار کار خارجی است که بر روي ماده انجام میشود .نتیجه
آن که مقدار انرژي کرنشی ذخیره شده در آج تایر به صورت دو
بعدي مطابق رابطه ( )1میباشد ).(Regli et al., 1993
1
(رابطه)1
𝐴𝑑]}𝜀{ 𝑇}𝜎{[ ∫ = 𝑊
𝐴

2

که در این رابطه :A :مساحت مقطع ماده؛  :σتنش
عمودي؛ 𝑇} :{σترانهاده ماتریس تنش عمودي؛  :εکرنش عمودي
و  :Wمقدار انرژي کرنشی ذخیره شده در آن میباشد.
تانسورهاي تنش و کرنش در رابطهي ( )1به صورت رابطههاي
( )2و ( )3میباشند (:(Regli et al., 1993
} {σ} = {σxx σyy σzz
(رابطه)2
} {𝜀} = {εxx εyy εzz

(رابطه)3
به دلیل بزرگ بودن مقدار تغییر شکلها ،دیگر نمیتوان از
تنسور کرنش بینهایت کوچک استفاده نمود و عالوه بر آن در
تعریف معادله ساختاري نیز بزرگ بودن تغییر شکل وارد می-
شود .به طور تجربی و با انجام آزمایشهاي مختلف که در
مدل سازي تایر به خصوص در تایرهاي خودروهاي سواري که در
آنها دقت مورد انتظار بیشتر میباشد؛ از میان مدلهاي
مختلف ،مدل مونی -رولین 4پاسخ مناسبتري نسبت به بقیه
مدلها دارد بنابراین انرژي پتانسیل کرنشی براي حالت دو
پارامتري به صورت رابطهي ( )4میباشد ).(Regli et al., 1993
(رابطه)4

1
𝑊 = 𝐶10 (𝐼1̅ − 3) + 𝐶01 (𝐼2̅ − 3) + (𝐽 − 1)2
𝑑

در این رابطه  C10 ،C01 ،dثابتهاي مادي،
نامتغیرهاي اول و دوم و  Jژاکوبین تنسور تغییر شکل میباشند.
کار خارجی وارد بر ماده از دو بخش کار ناشی از نیروهاي
حجمی ( 𝑦𝑑𝑜𝑏𝑊) و کار ناشی از نیروهاي مرزي ( 𝑓𝑟𝑢𝑠𝑊) تشکیل
شده که طبق رابطههاي ( )5و ( )6میباشند:
I2 ،I1

4. Mooney- Rivlin model
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)راﺑﻄﻪ(5
)راﺑﻄﻪ(6

] [ } {

] [ } {

=

=

} {

} {

=

=

در اﯾﻦ رواﺑﻂ  uﺑﺮدار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن U ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ،
 Nﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺎﺑﻊﻫﺎي داﺧﻠﯽ bx ،by ،ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺣﺠﻤﯽ در راﺳﺘﺎي x
و  A ،yﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﻢ L ،ﻃﻮل ﻣﺮز ﺟﺴﻢ و  Px ،Pyﻧﯿﺮوﻫﺎي
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮز ﺟﺴﻢ در راﺳﺘﺎي  xو  yﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺮژي
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪي ) (7ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:
)راﺑﻄﻪ(7
= −
−
ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﺑﻘﺎي اﻧﺮژي در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻘﺪار
ﻫﻤﻮاره ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،از اﯾﻦرو ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻖﮔﯿﺮي ،ﺻﻔﺮ ﺷﺪه و ﻣﻌﺎدﻟﻪي
ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﺎدهي اﺑﺮاﻻﺳﺘﯿﮏ آج ﺗﺎﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد & (Bonet
).Wood, 1997
ﺧﺎك در اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدهي
اﻻﺳﺘﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ،ﮐﺮﻧﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در آن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﮐﺮﻧﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ 1در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﺶ اﻋﻤﺎﻟﯽ و ﺗﻨﺶ-
ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪهي ﻗﺒﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﺗﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ،
ﺑﺨﺸﯽ از رﻓﺘﺎر ﺧﺎك اﻻﺳﺘﯿﮏ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
از اﯾﻦرو ﻣﻄﺎﺑﻖ راﺑﻄﻪ ) (8در ﻃﯽ ﻧﻤﻮ ﮐﺮﻧﺶ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ
 dو ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ دو ﻣﺆﻟﻔﻪي اﻻﺳﺘﯿﮏ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)راﺑﻄﻪ(8
=
+
ﻧﻤﻮ ﮐﺮﻧﺶ اﻻﺳﺘﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ) (1ﺑﺎ ﻧﻤﻮ ﺗﻨﺶ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﺶ از دو ﺑﺨﺶ ﻫﻤﮕﻦ
)ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ( و ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ 2ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﻮ ﮐﺮﻧﺶ
اﻻﺳﺘﯿﮏ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ) (9ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد:
1−2
)راﺑﻄﻪ(9
=
+
2

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ , ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻮاﺳﻮن و ﻣﺪول
اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﺎك ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﻮ ﮐﺮﻧﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻣﻘﺪار ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ  Qﺑﺮ ﮔﺮادﯾﺎن ﺗﻨﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )راﺑﻄﻪ
:(10
)راﺑﻄﻪ (10

=

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و  Qﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
و ﻣﻌﺮف ﺟﻬﺖ ﮐﺮﻧﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺮﯾﺎن از ﻧﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﮐﺮﻧﺶ
1. Plastic
2. Deviatoric

ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﻤﻮاره در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان راﺑﻄﻪي ) (11را ﻧﺸﺎن داد:
)راﺑﻄﻪ(11
=

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﺶ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ،
اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻗﺒﻞ راﺑﻄﻪي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﺎك ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت
راﺑﻄﻪ ) (12ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:
)راﺑﻄﻪ(12

+ dλσ

dσ
1 − 2ϑ
+
δ d
2μ
E

=

ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺎرﮔﺬاري ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮره ﺗﻨﺶ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف
ﺳﻄﺢ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺖ ،ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺗﻨﺶﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
]} {[ =
)راﺑﻄﻪ(13
در ﺻﻮرت ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﺶ ﻣﻌﺎدل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺣﻞ
اﻻﺳﺘﯿﮏ از ﺗﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ،ﮐﺮﻧﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﮐﺮﻧﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﺶ را ﻃﻮري ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻫﻤﻮاره ارﺿﺎ ﺷﻮد .ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮاي
ﻧﻤﻮﻧﻪي ﺧﺎك از ﻣﺪل دراﮐﺮ -ﭘﺮاﮔﺮ 3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ 4ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ 5ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ،ﻟﺬا ﻣﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﺖﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫ ﺪ ﮐﺮد و از
ﻧﻮع اﻻﺳﺘﯿﮏ -ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﮐﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﺶ
ﻣﻌﺎدل ) ( در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ) (14ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد
).(Owen & Hinton, 1986
.
)راﺑﻄﻪ(14
1
} {] [ } {

2

=3

+

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Mﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ را ﺑﺎ ﺟﻬﺖ
ﺗﻨﺶ ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ S ،ﺗﻨﺶ اﻧﺤﺮاﻓﯽ،
آن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ،
} { ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺮاﻧﻬﺎده ﺗﻨﺶ اﻧﺤﺮاﻓﯽ و
راﺑﻄﻪي ) (15ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
)راﺑﻄﻪ(15

ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎدي ﺑﻮده ﮐﻪ از
) (
) (

2

√3 3 −

=

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ زاوﯾﻪي اﺻﻄﮑﺎك داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺗﻨﺶ
ﻣﻌﺎدل ﮐﻪ از راﺑﻄﻪي ) (14ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،از ﺗﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻪ
در ﻣﻌﯿﺎر دراﮐﺮ -ﭘﺮاﮔﺮ از راﺑﻄﻪ ) (16ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮔﺮدد؛ آﻧﮕﺎه ﺧﺎك از ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.
)راﺑﻄﻪ(16

) (
) (

6 .
√3 3 −

=

ﮐﻪ در آن  Cﺿﺮﯾﺐ ﻫﻢﭼﺴﺒﯽ  6ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮ روي ﻣﺮز ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪي
3. Drucker- Prager model
4. Associated flow rule
5. Nonassociated flow rule
6. Cohesion
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( )17تعریف میشود.
(رابطه)17
=0

0.5

1
]}𝑆{]𝑀[ 𝑇}𝑆{ [ 𝐹 = 3𝛽𝜎𝑚 +
2

𝑦𝜎 −

با مشتقگیري از تابع تسلیم ،مرز تسلیم به صورت
رابطهي زیر تعیین میشود:
𝐹𝜕
1
}𝑆{
{ } = 𝛽[1 1 1 0 0 0 ] +
(رابطه)18
𝜎𝜕
1
]}𝑆{]𝑀[ }𝑆{ [
𝑇

0.5

𝑇

2

با تعیین مرز تسلیم ،محدودهاي از خاک که رفتار االستیک از
خود نشان میدهد ،مشخص میگردد .با استفاده از رابطهي ()9
براي مدلسازي رفتار بخش االستیک و رابطهي ( )12براي
مدلسازي رفتار بخش پالستیک ،معادلهي حاکم بر رفتار
مکانیکی خاک کامل میشود ).(Owen & Hinton, 1986
رابطهی اجزای محدود

با مشتقگیري سویی از رابطهي ( )7در راستاي خطوط واصل
گرههاي هر المان از مادهي ابر االستیک آج ،معادلهي اجزاي
محدود آن به دست میآید (رابطه .)19
𝑢)
)
) 𝑘𝑥(𝐹 𝐾(𝑥𝑘 = −𝑅(𝑥𝑘 = −𝑇(𝑥𝑘 ) +
(رابطه)19
xkمختصات فعلی گرههاي آج تایر است که  kبار تحت
الگوریتم نیوتن -رافسون اصالح شده است .با تعیین مقدار
جابجایی )𝑢( در رابطهي فوق ،مقدار  xk+1نیز به صورت
)𝑢  (𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 +تعیین میشود F .و  Tبه ترتیب نیروهاي
معادل بیرونی و درونی وارد بر آج در موقعیت جاري گرهها می-
باشند .درایههاي ماتریس سختی ]𝐾[ به صورت رابطه ()20
تعیین میگردد:
𝑁𝜕
𝑁𝜕
(رابطه)20
𝐾= 𝐾
𝐾+
𝐾−
∑ ∫ (=
𝑐
)𝐴𝑑
𝑥𝜕
𝑥𝜕

براي حل باید رابطهي خطی شدهي ( )19یا ( )20به ازاي
 x0فرضی حل شود و سپس ) …  (𝑥1 , 𝑥2 ,به دست آید و مقادیر
 Rو  Fاصالح شوند .این عملیات تا زمانی ادامه پیدا میکند که
مقدار تعیین شدهي مجاز از مقدار ‖𝐹‖ ‖𝑅‖/بزرگتر شود.
جهت تعیین رابطهي اجزاي محدود براي خاک ابتدا باید
وضعیت االستیک یا پالستیک خاک تعیین شود؛ که این کار از
طریق محاسبهي تنش تسلیم ) 𝑦𝜎( در هر گام افزایش بار و با
استفاده از رابطهي ( )16در المان تعیین میشود .تنشهاي
ایجاد شدهي درون خاک نیز بر اساس کرنش آزمون
) 𝑟𝑡 𝜀(محاسبه میشود .مطابق رابطه ( )21کرنش آزمون تفاضل
بین کرنش پالستیک در نمو قبلی و کرنش کل میباشد .تنش
آزمون نیز به صورت رابطه ( )22تعیین میشود؛ که در آن ]𝐷[
ماتریس تنش -کرنش خاک میباشد ).(Bonet & Wood, 1997
𝑙𝑝
(رابطه)21
{𝜀𝑛𝑡𝑟 } = {𝜀𝑛 } − {𝜀𝑛−1
}
} 𝑟𝑡 𝜀{]𝐷[ = } 𝑟𝑡 𝜎{

(رابطه)22
در صورتی که تنش معادل ) 𝑒𝜎( کمتر از )  (𝜎yباشد ،خاک
االستیک است و نمو کرنش پالستیک صفر است .امّا در صورتی
که از تنش تسلیم فراتر رود ،خاک وارد مرحلهي پالستیک شده
و نمو کرنش پالستیک از رابطهي ( )23تعیین میشود؛ که در
آن ضریب پالستیک ) (λتوسط فرآیند تکرار شونده
نیوتنرافسون از رابطهي ( )24تعیین میشود:
𝑄𝜕
(رابطه)23
} { 𝜆 = 𝑙𝑃 𝜀𝑑
𝜎𝜕

2

𝑏
𝑙

𝑚𝑦𝑠
𝑙𝑗𝑘𝑖

𝑎

𝑘

)𝑒(
𝑏𝑎𝑃,

)𝑒(
𝑏𝑎𝜎,

)𝑒(
𝑏𝑎𝑐,

)𝑒(
𝑏𝑎

𝐴 (𝑒) 𝑘,𝑙=1
2

(رابطه)24

𝑎𝑁𝜕
𝑏𝑁𝜕
∑ ∫ (+
𝜎
)𝐴𝑑 𝛿
𝑗𝑖 𝑙𝑥𝜕 𝑙𝑘 𝑘𝑥𝜕
𝐴 (𝑒) 𝑘,𝑙=1

𝑎𝑁𝜕 )𝜂𝜕𝑥(𝜉,
1
𝑏𝑁𝜕
𝑃∫ (−
(
𝑁 −
𝜉𝑑 ) 𝑁
2
𝜉𝜕
𝑏 𝜂𝜕
𝑎 𝜂𝜕
𝜉Γ

𝑎𝑁𝜕 )𝜂𝜕𝑥(𝜉,
1
𝑏𝑁𝜕
𝑃∫
(
𝑁 −
) 𝜉𝑑 ) 𝑁
2
𝜂𝜕
𝑏 𝜉𝜕
𝑎 𝜉𝜕
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+

𝜉Γ

در این روابط a ،و  bشمارهي دو گره مجاور در المان آج؛
𝑁iها توابع شکل؛ )𝑒(𝐴 مساحت المان e؛ 𝜉  𝜂,دو بردار مبناي
عمود بر هم در المان اصلی1؛  Γξمرز المان اصلی که بردار ξ
𝑚𝑦𝑠
𝑙𝑗𝑘𝑖𝑐 تانسور متشکله خالصه شده2؛  σتنش کوشی؛
میباشد؛
)𝑛 𝑥(ξ,تابع درونیابی بر روي سطح المان و  Pفشار
هیدرواستاتیک میباشند .ماتریس سختی کل که در رابطهي
( )20نشان داده شده است ،از سه بخش مؤلفهي متشکله،
مؤلفهي تنش اولیه و مؤلفهي نیروي خارجی تشکیل شده است.
1. Master Element
2. Summarized Constitutive Tensor

𝜆

𝑇 𝐹𝜕
}𝜀𝑑{]𝐷[]𝑀[ }
𝜎𝜕
=
𝐹𝜕
𝑄𝜕
𝑄𝜕
𝑇 𝐹𝜕
𝑄𝜕
} { ]𝐷[]]𝑀[[ } { − { } {𝜎}𝑇 [𝑀] { } [𝑀] { } +
𝐾𝜕
𝜎𝜕
𝜎𝜕
𝜎𝜕
𝜎𝜕

{

با تعیین نمو کرنش پالستیک ،مقدار اصالح شدهي کرنش
پالستیک با استفاده از رابطهي ( )25حاصل میشود .کرنش
االستیک نیز با استفاده از رابطهي ( )26محاسبه میگردد .در
نهایت بردار تنش به صورت رابطه ( )27قابل محاسبه میباشد.
𝑙𝑃
{𝜀𝑛𝑃𝑙 } = {𝜀𝑛−1
} 𝑙𝑃 𝜀∆{ } +
(رابطه)25
(رابطه)26

} 𝑙𝑃 𝜀∆{ {𝜀 𝑒𝑙 } = {𝜀 𝑡𝑟 } −
} 𝑙𝑒 𝜀{]𝐷[ = }𝜎{

(رابطه)27
براي قانون جریان پالستیک غیر مرتبط ،ماتریس
تنشکرنش االستوپالستیک غیر متقارن خواهد بود .براي متقارن
نمودن ماتریس در روش دراکر -پراگر ،این ماتریس براي قانون
جریان مرتبط یک بار حساب میگردد .سپس در حالت قانون
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جریان غیر مرتبط نیز حساب شده و سپس از دو ماتریس به
دست آمده میانگینگیري میشود ).(Owen & Hinton, 1986
براي مدلسازي تماس در این شبیهسازي از روش ضریب
الگرانژ استفاده شده است .در این رهیافت با مقایسهي فاصلهي
دو گره که قرار است با هم تماس ایجاد کنند ،یک المان دو
گرهاي ساده در نظر گرفته میشود که در هنگام تماس داراي
طول صفر یا منفی خواهند شد .این طول ،ضریب الگرانژ نامیده
میشود و در معادلهي دینامیکی اعمال میشود .این معادله با
1
روش تکرار نیوتن -رافسون حل میشود & (Aliabadi
).Brebbia, 1993; Zienkiewicz & Taylor, 2000
آزمايشهای تجربی

در این پژوهش ،دو تایر بدون آج رادیال و بایاس مورد بررسی
قرار گرفت (جدول  .)1به طور کلی این آزمایشها شامل چهار
بخش اصلی  -1آزمایش تایر توسـط سامانه آزمونگر تکچـرخ،
 -2اندازهگیري ضرایب خاک -3 ،اندازهگیري مقدار تراکم خاک
بعد از عبور تایر و  -4اندازهگیري مقادیر تغییر شکل تایر و خاک
بود.
سامانه آزمونگر تک چرخ دو بخش مهم وضعیت حرکتی
تایر و نیروهاي وارد بر تایر را اندازهگیري میکند .اندازهگیري
وضعیت حرکتی شامل اندازهگیري سرعت خطی و سرعت
1. Newton- Raphson Procedure

دورانی تایر میباشد .اندازهگیري هم زمان دو مقدار فوق منجر
به محاسبه لحظهاي لغزش تایر میشود .از یک صفحهي مدوّر از
جنس تفلون که با ماشین تراش  36سوراخ بر روي آن تعبیه
شده است و دو حسگر فرستنده و گیرندهي فرو سرخ ،جهت
اندازهگیري مدت زمان الزم براي طی شدن فاصلهي دو سوراخ
متوالی و در نهایت اندازهگیري سرعت دورانی چرخ استفاده
گردیده است (شکل  -2الف) .در کنار ریل حمل مکانیزم چرخ
از یک خطکش چوبی شیاردار استفاده شده که در دو طرف آن
دو حسگر فرستنده و گیرندهي مادون قرمز به منظور اندازهگیري
فاصله ي زمانی طی شده بین دو شیار مجاور و در نهایت
اندازهگیري سرعت خطی چرخ استفاده شده است (شکل -2
ب).
نیروهایی که با استفاده از دستگاه آزمونگر تک چرخ
میتوان اندازهگیري کرد شامل نیروي کشش خالص و نیروي
کشش ناخالص میباشد ،که دستگاه آزمونگر هر دو را هم زمان
با سرعت خطی و دورانی تایر اندازهگیري میکند (شکل -3
الف) .نیروي کشش ناخالص در دستگاه آزمونگر تک چرخ با
استفاده از اندازهگیري مقدار گشتاور محرک چرخ محاسبه
میشود (شکل  -3ب).
استفاده از اندازهگیري مقدار گشتاور محرک چرخ محاسبه
میشود (شکل  -3ب).

جدول .1مشخصات اندازهگيری شدهی تايرهای مورد آزمايش

نوع تایر

شماره تایر

شرکت سازنده

قطر خارجی

قطر رینگ

پهناي حداکثر

پهناي رد اثر
چرخ

جرم تایر و
رینگ

رادیال

165 R 13

دنا

583 mm

 13اینچ

165 mm

135 mm

بایاس

5.60 - 13

دنا

577 mm

 13اینچ

165 mm

103 mm

12 Kg
12 Kg

الف

ب

شکل  –2الف -صفحه مدوّر و حسگرها جهت اندازهگيری سرعت دورانی؛ ب -ريل حمل مکانيزم چرخ و خطکش شياردار کناری ،جهت اندازهگيری سرعت خطی
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ب

اﻟﻒ

ﺷﮑﻞ  .3اﻟﻒ -ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺶ ﺧﺎﻟﺺ؛ ب -ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮك و ﺣﺴﮕﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺶ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺧﺎك ﺑﻪ روش
اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﭼﮕﺎﻟﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ،ﺿﺮاﯾﺐ

ﺗﻨﺶ -ﮐﺮﻧﺶ ﺧﺎك ﺑﺮ روي ﺧﺎك ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
)ﺷﮑﻞ.(4

ﻫﻢﭼﺴﺒﯽ و اﺻﻄﮑﺎك داﺧﻠﯽ ﺧﺎك و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ

اﻟﻒ

ج

ب

ﺷﮑﻞ  .4اﻟﻒ -ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي از ﺧﺎك؛ ب -اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮو ﺑﺮ روي ﺧﺎك ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﭽﺴﺒﯽ و اﺻﻄﮑﺎك داﺧﻠﯽ ﺧﺎك؛ ج -اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻨﺶ -ﮐﺮﻧﺶ
ﺧﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻓﺸﺎر ﺗﮏ ﻣﺤﻮري

ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﻠﺐ و اﻋﻤﺎل ﺑﺎر

ﮐﺸﺎورزي  10ﺗﺎ  30درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )(Strivastava et al., 1993

ﻋﻤﻮدي  130ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ روي ﺗﺎﯾﺮ ،ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﺧﺘﻼف
ﻓﺎﺻﻠﻪي ﻟﺒﻪي رﯾﻨﮓ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺻﻠﺐ ،ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرﮔﺬاري،
ﺷﻌﺎع ﻟﻬﯿﺪﮔﯽ ﭼﺮخ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎك

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزي ﺣﺪود  4درﺻﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(Reimpell et al., 2001ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﺮﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي

ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر ﺗﺎﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺸﺴﺖ رد ﺗﺎﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.

اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻮع ﺧﺎك ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ
ﻟﻮم -ﺳﯿﻠﺘﯽ ﺑﺎ  %22ﺷﻦ %53 ،ﺳﯿﻠﺖ و  %25درﺻﺪ رس
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺧﺎك ﻟﻮم -ﺳﯿﻠﺘﯽ ،ﺿﺮﯾﺐ اﻻﺳﺘﯿﮏ 10
ﮐﯿﻠﻮﭘﺎﺳﮑﺎل و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻮاﺳﻦ  0/ 30ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ).(Das,1982
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪهي ﻫﺮ دو ﺗﺎﯾﺮ
رادﯾﺎل و ﺑﺎﯾﺎس ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﻋﻤﻮدي  130ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺗﺎﯾﺮ
 10ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  9/ 43و  9/80درﺻﺪ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﺮﻫﺎي

ﺟﺪول  -2ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه
وزن ﻣﺨﺼﻮص
درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ
ﺿﺮﯾﺐ اﺻﻄﮑﺎك داﺧﻠﯽ ﺧﺎك
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﭽﺴﺒﯽ ﺧﺎك

ﻧﺘﺎﯾﺞ و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 228/42ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
 3درﺻﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﺎك ﺧﺸﮏ
 26درﺟﻪ
ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﭘﺎﺳﮑﺎل

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎك ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﺮ رادﯾﺎل و ﺑﺎﯾﺎس،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺎس ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎك ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؛
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺎﯾﺮﻫﺎي
رادﯾﺎل و ﺑﺎﯾﺎس ﮐﻪ در ﺟﺪول ) (1اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﻬﻨﺎي ﺗﺎﯾﺮ
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بایاس کمتر بوده ،که این امر موجب کاهش سطح تماس بین
تایر و خاک در نتیجه افزایش فشار تایر بر روي خاک و موجب
افزایش نشست خاک گردیده است (جدول .)3
نتایج آزمایش فشردگی خاک نشان داد که فشردگی خاک
در عمق کمتر از  15سانتیمتر ناچیز است (شکل  -5الف و ب).
از طرفی مشخص میگردد که تراکم خاک در زیر تایر بایاس
بیشتر از تایر رادیال نسبت به حالت اولیه تغییر کرده است.

الف

جدول  -3مقادير نشست خاک
نوع تایر

مقدار نشست
شبیهسازي شده
(میلیمتر)

متوسط مقدار نشست
*
در شرایط تعادلی
(میلیمتر)

در صد خطاي
شبیهسازي

راديال

5/1

4/6

10/67

باياس

6/1

5/5

10/90

* منظور از شرايط تعادلی ،ثابت شدن اندازهی سرعت خطی تاير بعد از
شتابگيری اوليه و قبل از ترمزگيری انتهای مسير میباشد.

ب

شکل  .5نمودار فشار نفوذ مخروط نفوذسنج در خاک مورد آزمايش قبل و بعد از يک بار عبور تاير ،الف -تاير راديال ،ب -تاير باياس

نتایج شبیهسازي تراکم خاک بعد از عبور تایر و خطوط
تراز تنش ایجاد شده در حین قرار دادن تایر بر روي خاک در
شکل  6مشاهده میگردد .مقدار تنش وانمیسز 1ایجاد شده در
خاک در قسمت تماس تایر به خاک بیشترین مقدار است؛ که با
یافتههاي تجربی در مغایرت میباشد .علت اصلی این امر آن
است که اگرچه تنش ایجاد شده در سطح خاک در حین حرکت
تایر بیشتر است و حتی به طور موقتی الیه سطحی خاک
متراکمتر میشود ،ولی در قسمت انتهایی تایر و جایی که تایر در
حال ترک کردن تماس خود با خاک است ،خاک دچار به هم
خوردگی شده و در آن سستسازي صورت میگیرد ،در حالی
که در الیه پایینی خاک این پدیده اتفاق نمیافتد .شکل خطوط
تراز که در محاسبات اجزاي محدود حاصل شد تا حدود زیادي
2
با منحنیهاي تحلیلی بونسینسک مطابقت داشتند (Yong et
).al., 1978
1. Vonmises
2. Boonsinsuk

شکل  .6نمايش خطوط تراز تنش ايجاد شده درون خاک

با توجه به اینکه در آزمایش به وسیلهي دستگاه آزمونگر
تک چرخ ،تایر توسط یک الکتروموتور شروع به چرخش می-
نماید ولی همچنان حرکت انتقالی تایر که بر روي یک شاسی
سنگین قرار دارد ،مقدار ناچیزي میباشد از اینرو درصد لغزش
تایرهاي رادیال و بایاس در ابتداي مسیر حرکت از مقدار 100
اندازهگیري شده است که در نهایت به مقدار متوسط  5/5درصد
میل مینماید (شکل .)7

کامگار و همکاران :مدلسازی برهمکنش تاير -خاک به روش اجزای محدود غير خطی735 ...

است .در ابتداي مسیر که نیرو و لغزش بیشتري وجود داشت
بازده کشش کمتري بود .چون در این ناحیه لغزش بسیار باال بود
و بازده کشش در لغزش باال ،پایین است ،در ابتداي کار بازده
کششی پایین بود .در ادامهي حرکت با وجودي که نیروي
کشش خالص کاهش یافت ولی درصد لغزش نیز کاهش بیشتري
داشت که موجب افزایش بازده کشش گردید.
شکل  .7درصد لغزش تايرهای راديال و باياس از زمان شروع تا انتهای مسير

به طور کلی سه نیرو به تایر مورد آزمایش اعمال میشود.
بزرگترین آنها نیروي کشش ناخالص است ،که باعث حرکت
تایر به سمت جلو میشود .نیروي مقاوم غلتشی و نیروي کشش
نیز در خالف حرکت تایر به آن اعمال میشوند که مجموع آنها
با نیروي کشش ناخالص برابري میکند .از مطالعه شکلهاي  8و
 9مشخص میگردد ،در ابتداي مسیر که لغزش بیشتري وجود
داشت ،نیروهاي کشش ناخالص ،کشش خالص و مقاومت
غلتشی بیشتري نیز براي دو تایر اندازهگیري شد .از طرفی تایر
در ابتداي مسیر حرکت ،عالوه بر تولید نیروي کشش خالص باید
نیروي داالمبر (حاصل از شتاب سامانه) را نیز فراهم نماید ،که
سبب افزایش نیروي کشش ناخالص تولیدي براي هر دو تایر در
ابتداي مسیر حرکت میگردد .مشخص است که نیروي مقاوم
غلتشی در آزمایش تایر رادیال نسبت تایر بایاس مقدار کمتري
میباشد ،که این امر با توجه به باالتر بودن خاصیت تغییر شکل
بازگشتپذیر (ارتجاعی) 1در تایر رادیال نسبت به تایر بایاس و
رابطهي عکس آن با مقاومت غلتشی قابل توجیه است .همچنین
با وجودي که سرعت بعد از عبور حدود  60سانتیمتر ثابت می-
گردد ،ولی همچنان نیروي مقاوم غلتشی و نیروي ناخالص به
ثبات نرسیدهاند؛ که دلیل اصلی آن ناهمگن بودن خاک در زیر
تایر میباشد.

شکل .9نيروهای وارد بر تاير باياس از زمان شروع تا انتهای مسير

شکل  .10بازده کشش تايرهای راديال و باياس از زمان شروع تا انتهای مسير

مدلی که براي این شبیهسازي استفاده شد ،یک مدل شبه
استاتیک بود .یعنی از اثر شتاب و نیروهاي دینامیک صرف نظر
و مسأله در شرایط پایدار حل شده است .سرعت خطی و سرعت
دورانی تایر و در نتیجه مقدار لغزش تایر از ابتدا در برنامه تعریف
شدهاند .بنابراین در مدل اجزاي محدود ،تغییر سرعت وجود
نداشته و نیروهاي وارد بر تایر در یک شرایط پایدار محاسبه
گردیده است .مقادیر نیرو با تعریف مقدار لغزش اولیه در برنامه
تعیین شده است .براي مقایسهي نتایج عملی با پاسخ برنامه،
مقدار لغزش حدود  5/5درصد که در شرایط پایدار ایجاد شده،
استفاده گردیده است .مقادیر نیروي کشش ناخالص ،نیروي
کشش خالص و مقاومت غلتشی براي هر دو تایر رادیال و بایاس
در شکلهاي  11و  12نشان داده شده است.

شکل  .8نيروهای وارد بر تاير راديال از زمان شروع تا انتهای مسير

بازده کششی که از روابط سرعت ،لغزش و نیرو تعیین
شد ،براي دو تایر رادیال و بایاس در شکل  10نشان داده شده
1. Elastic

شکل  .11نمودار نيروهای وارد بر تاير راديال در حالت شبه استاتيک
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ﺟﺪول  .4اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﺮﻫﺎي رادﯾﺎل و
ﺑﺎﯾﺎس
ﺧﻄﺎي ﻧﯿﺮوي

ﺷﮑﻞ  .12ﻧﻤﻮدار ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺎس در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ

ﺧﻄﺎي ﻧﯿﺮوي

ﮐﺸﺶ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

ﮐﺸﺶ ﺧﺎﻟﺺ

)درﺻﺪ(

)درﺻﺪ(

5/75
5/9

8/67
9/1

ﺗﺎﯾﺮ رادﯾﺎل
ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺎس

ﺧﻄﺎي
ﺑﺎزده

ﮐﺸﺶ
)درﺻﺪ(
8/45
7/35

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﻣﺪل ﺧﺎك،
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ
ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي،
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺶ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ،ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺶ ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﯿﺮوي
ﻣﻘﺎوم ﻏﻠﺘﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف زﯾﺎد ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ
اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺟﺪول  7آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎزده ﮐﺸﺸﯽ ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﺮﻫﺎي رادﯾﺎل
و ﺑﺎﯾﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺷﮑﻞ  13ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺸﺶ ﺗﺎﯾﺮ رادﯾﺎل6/ 3 ،
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي
ﻗﺒﻞ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوت ﻏﻠﺘﺸﯽ در ﺗﺎﯾﺮ رادﯾﺎل ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ Regli et al. (1993) .ﭘﺲ از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﯾﮏ
ﻣﺪل ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺗﺎﯾﺮ و ﺧﺎك ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهي ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺗﺎﯾﺮ و ﮐﺸﺶ ﻣﺎﻟﺒﻨﺪي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه در ﻟﻐﺰش  10درﺻﺪ و  20درﺻﺪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﻮنﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل را ﻧﺸﺎن داد وﻟﯽ در
ﻟﻐﺰشﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ،اﻧﺤﺮاف زﯾﺎدي داﺷﺖ Schmid .ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل
 1995ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ  10ﺳﺎﻟﻪي اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮدروي
آﻟﻤﺎن 1و اراﺋﻪي ﯾﮏ ﻣﺪل اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ،ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از اﻧﺪازهي ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻏﻠﺘﺸﯽ ،ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎك و ﺣﺘﯽ ﻣﻮج ﺧﺎك اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺟﻠﻮي
ﺗﺎﯾﺮ 2ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

1. IKK
2. Bulldozing wave

ﺷﮑﻞ  .13ﺑﺎزده ﮐﺸﺶ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎي رادﯾﺎل و ﺑﺎﯾﺎس در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﺪل اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود از ﺗﺎﯾﺮ دو ﺑﻌﺪي اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﻮﺑﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻣﺪل در
ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ-
ي ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎي رادﯾﺎل و ﺑﺎﯾﺎس را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﯾﮏ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺗﺎﯾﺮ -ﺧﺎك و ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهي آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي ﻣﻘﺎوم ﻏﻠﺘﺸﯽ ﺑﺮاي
ﺗﺎﯾﺮ رادﯾﺎل در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺎس ﺑﺮ روي ﺧﺎك
ﻟﻮم -ﺳﯿﻠﺘﯽ داراي ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﺸﺶ
ﺧﺎﻟﺺ ﯾﮑﺴﺎن ،درﺻﺪ ﻟﻐﺰش در ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺎس اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎﯾﺮ
رادﯾﺎل ﺑﻮده وﻟﯽ ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺶ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در دو ﺗﺎﯾﺮ
ﻧﺪارد .ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪهي ﺗﺎﯾﺮ و ﺧﺎك ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﯾﺮ و ﺧﺎك ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﻐﺰش ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ،اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺑﺮ
ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻧﻮع ﺧﺎك ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارد
ﺑﺮ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
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