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 ماسه در تنش انتشار خالصه طرح :    

توده ما یک رویکرد پیوستار برای پیکربندی تنش در یک محیط ساکن دانه ای با تمرکز روی  

مخروطی روی هم انباشته شده که از یک منبع نقطه ای بوجود آمده است را توصیف می کنیم. 

بحث می کنیم که معادله پیوستگی تنش باید بوسیله مقیاس آزاد، روابط ساختاری محلی بین 

اجزای مختلف تانسور تنش ، کدگذاری پیشینه ساخت توده )که این پیشینه سازماندهی بین 

 از این طریق نسبت مکانی بین تنش ها را معین می کند(  محدود شده باشد.دانه ها و 

مدل ترجیحی ما ، اصل محورهای ثابت  FPA فرض می کند که مقادیر ویژه تانسور تنش وقتی ،

که یک المان ماده برای اولین بار دفن شده باشد ، برای همیشه تعیین می شود. تکثیر تنش ها 

ل یک مجموعه تودرتو ، شبیه سازه های طاقی در محدوده متوسط ، نتایج سازگاری خوبی با در طو

 داده های آزمایشی چاپ شده دارند.

از یک کالس بزرگتر است که مدلهای خطی تنش جهت دار نامیده می شود، است . که  FPAمدل 

ثابت هستند. ما ارتباط بین این مشخصات و در آن جهت انتشار مولفه های انتشار تنش در دفن 

 مسیرهای بسیار ریز مشاهده شده تنش را پیش بینی می کنیم.

 : معرفی

یک توده ماسه ، بطور عادی بوسیله فرو ریختن ماسه از یک مبنع نقطه ای ساکن ساخته    می  

شود و در شود. هر عضو )المان( ماسه از راس توده به پایین شیب غلط می خوردو ساکن می 

به مخروط متقارن اضافه  نهایت دفن می شود. بنابراین الیه های پی در پی در زاویه گذاردن 

توده افزایش می یابد. بعضی از ساده ترین سئواالتی که ممکن است کسی در  Hشده و ارتفاع 

توده مربوط می شود. در ظاهر ممکن است کسی  مورد این سیستم بپرسد ، به توزیع تنش در



 

گمان کند که بیشترین نیروی عمودی مستقیما زیر راس توده ثبت شود، ولی در حقیقت ، 

 آزمایشات نشان می دهد که یک شیب آشکار در نیروی زیر راس است.

در شکل  1 مید و نوساد ، روی سطح ، تنش نرمال و تنش برشی اندازه گیری شده بوسیله راس

 کولن مصالح دانه ای متفاوت  2تکیه گاهی ) نگهدارنده( برای توده با ارتفاع های متفاوت برای 

 

. داده های مقیاس شده اسمید و نوساد از تپه مخروطی با ارتفاع های متفاوت 1شکل  cmH 6020   برای ماسه

یاس گذاری میدان تنش شعاعی . مق1NPKکوارتزی و  RSF  از داده ای صحیح آزمایشی تبعیت می کند. داده ها با

در سه بعد مقیاس شده اند: خط سیاه و پررنگ تانسور تنش تک محوره فرض شده است و خط تیره FPAنسخه مدل 

 تبدیل بحث شده در متن می باشد.

م. تنش ها را براساس وزن کلی توده نرمال کرده ایم. به میدان تنش محوری را نشان می دهی

 RSF  .درجه بندی شده منحنی  حاصل از توده هایی با ارتفاع های مختلف به خوبی توجه شود

این داده ها نشان می دهد که هیچ مقیاس طولی ذاتی در مسئله توده ماسه برای دقت )صحت( 

وجود ندارد. این اولین مشاهده ، رویکرد توزیع تنش در مجموعه های مرکب ذرات آزمایش 

سخت دانه ای که بوسیله نیروی ساکن اصطکاکی نگهداشته شده است. تنش ها روی یک آرایه 

خطی حساسه ) سنسور ( در عرض کپه اندازه گیری شده اند. دو نقطه داده ای برای هر نشانه 

کپه وجود دارد. اختالف آنها اثر اندازه افت و خیز را می دهد.  معادل دو نقطه مخالف روی



 

فرآیندهای اتفاقی که در انتشار تنش رخ می دهند ظاهرا خیلی مشهود نیستند تا از فرموله 

 کردن، حد پیوستار سنتی را پیشنهاد می کند، هر چند مطمئنا کمی سروصدا وجود دارد.

 :رویکرد پیوستار قاعده دار

12  ما فرض می کنیم که بعد از فرآیند سخت دانه شدن کافی توزیع نیرو می تواند بوسیله   .

معمول و مرسوم  پایه گذاری شده بر معادله پیوستگی در تانسور تنش شرح داده  « حد پیوستار»

 شود:

 

درپایین راس در  zستفاده شده نشان داده شده اند؛ محور . مختصات ا H. یک تپه دو بعدی متقارن با ارتفاع 2شکل 

فرض شده اند:  IFSجهت نیروی ثقلی است. مواد با پیوستگی کمتر و دو کمیت یکسان نزدیک به سطح برای تثبیت 

 ی به دو محور سطح و عمود بر سطح تقسیم شده است.جهت آن. محور اصل و  خاصیت بیضوی تانسور تنش 

                                                                                  jiji g    

می    ، ما یک واحد    میدان شتاب ثقل است ) جایی که چگالی واحد باشد  jgجایی که  منبع ترم  

d  ،این معادله کامل نیست:  در بعد گیریم( 
2

1dd    روابط ترکیب کننده CR.الزم است ، 

این می بایست بر فرض های تحریک کننده فیزیکی بنا باشد. برای سادگی، ما بیشتر به حالتهای    

 رکیب کننده نیاز دارد می پردازیم.دو بعدی که به یک رابطه ت



 

 

 :   شرایط مرزی کولن

اجازه بدهید ابتدا شرایط مرزی را روی سطح آزاد استوار کنیم. به دلیل تقارن کپه ما می   

( ضابطه تسلیم کولن ) که نیروهای 2توانیم توجهمان را به سمت چپ کپه محدود کنیم. ) شکل 

تجاوز نمی کنند( می تواند در ترم های تابع بیضی  سطحی ناشی از اصطکاک ساکن از حد مجاز

 شکل نرمال شده ، نوشته شود:

           

 که    یک پارامتر ماده است  1و  2تنش های اصلی هستند.  در حقیقت به آسانی ثابت شده 

 کپه مجزایی که سطح آن شیبدار تخت است ، می باشد.) چنانچه کپهاست که زاویه گذاردن برای 

به شرایط   گسیختگی اولیه روی سطح (  ) IFSاز یک منبع نقطه ای ساخته شده است.(  این 

باشد. و ثانیا جهت محورهای اصلی دو   مرزی  نیاز دارد که اوال تابع تسلیم روی سطح

 سطحی: بخش شود ، عمودی و 

 
2

90  




               

 با عالمت نشان داده شده است.  2جایی که در شکل  

شایان ذکر است که ضابطه کولن ) بدون گیرش اضافی ( تنش ها را در توده حجم ثابت نمی کند. 

 .اینجا ما فقط می دانیم   

 32.    در شکل 1  ما قاطعانه ثابت کرده ایم که تنش ها با ارتفاع مقیاس می شوند. بنابر این ما

فرض می کنیم هیچ مقیاس طول ذاتی وجود ندارد. این موضوع حالت ممکنی که رابطه ترکیب 

کننده ناپیدا را می توان بکار برد ، را محدود می کند. مخصوصا تمام مدلهای ارتجاعی استنادی 



 

و کرنش را ممنوع می سازد: وابسته به مقیاس تنش ) مدول یانگ ( همیشه  یک رابطه بین تنش

) تحت جاذبه زمین ( یک مقیاس طولی وجود دارد. به طور مؤثر ، ما نیاز داریم که این مقیاس 

ت کپه باشد و بتواند به بی نهایت میل کند. کمیت های شبیه جه Hطول بسیار بزرگتر از اندازه 

تانسور و خاصیت بیضوی آن باید مقیاس شوند. شبیه :    Szx  ,  و  ،

جایی که  
z

xS tan  ).باشد یک مقیاس متغیر است. ) بر روی سطح آزاد واحد تعریف می شود

 این مقیاس میدان تنش شعاعی نامیده می شود. 

  42.  موضع و مکان: 

را مطالعه می کنیم که  CRاکنون ما یک      1 یک مقیاس آزاد است. )بدون مقیاس ذاتی طول یا

مقیاس تنش(   2  ممکن است به انباشتگی مکانی دانه های تثبیت شده بوسیله پیشینه اجتماع

بستگی داشته باشد.  3  .ساده است 

را فرض می کنیم : رابطه بین تنش ها بوسیله بارهای دور بی اثر است و اگرچه  CRموضع  

تنش ها خود به چنین بارهایی بستگی دارند. برای نگه داشتن این ما باید قبلی را چک کنیم که 

 Cی قبل در دو بعد به وجود یک تابع هیچ تسلیمی اتفاق نیافتد. این فرض به همراه فرضیه ها

 نیاز دارد. مثل :  

          

52.   حافظه کامل: 

مستقیما واضح  ،در حالت دو بعدی  ،برای یک کپه که از یک منبع نقطه ای ساخته شده است    

رهایی  بعلت مشخصه های ممکن است در غالب مدا که است که ذرات روی سمت چپ راس

با ذرات روی سمت راست عکس و قرینه  ،بسته بندی حفظ شده از رسوب گذاری انتقال دهند

هستند. ذراتی که دقیقا زیر راس هستند هرگز نه غلتیده اند و نه لبریز شده اند و نا پیوستگی 



 

در ساده ترین شکل  در انتقال خواص در اینجا انتظار می رود. ما به بررسی این وابستگی تاریخی

در یک المان حجمی در تدفین بدون حرکت می  Cبا بحث در مورد اینکه  ،ممکن می پردازیم 

دفن شده است این  1Sباشد : فرض حافظه کامل. از آنجا که هر المان حجمی با همان معیار 

   :نداشته باشد Sهیچگونه وابستگی به مقدار  Cحکم  می کند که 

        

 

برای یک تپه دو  . کاهش تنش برشی و تنش نرمال به عنوان یک عمل مقیاس گذاری از متغیر 3شکل 

)بنیان عددی ( IFEو FPAو BBCایج برای مدلهای . نت30و زاویه گذاردن  IFSبعدی نامتقارن ، با سطح تسلیم 

 مقایسه شده اند. 

62.   )انتخاب یک رابطه ترکیب کننده ) همسازی 

نتیجه عمده فرضیه حافظه کامل اینست که )  ،برای یک کپه ساخته شده از یک منبع نقطه ای    

وابسته به بافتی که در طی رسوب  ،در دو بعد( یک خصوصیت ثابت تانسور تنش وجود دارد

که این بافت بعد از اضافه شدن الیه های اضافه شده ثابت می ماند.  ،گذاری ساخته شده است 

لیه باقی می مانند. به عنوان در حالت سنتی فرض می شود که مصالح در هر جایی در شکست او

می باشد. راه حل عددی معادله دیفرانسیلی نشان می دهد که این  همواره CRمثال در 



 

( را می دهد. که همان هم در 3) ثابت بودن خواص( تغییر ناگهانی تنش در وسط کپه ) شکل

3d ته می شود. نگه داش 

 ،استفاده شده است BBC)(کیتس و کلودین  ،که اخیرا بوسیله بوچاد ، CRدر یک متغییر   

فرض بر این است که 
zz

xx


  تقارن بین چپ و راست اتصال نیمه  ،ثابت است. این انسداد

در دو بعد یک  BBCتقاطع هموار و صاف محورهای مرکزی است.  CRصلیبی کپه را نمی شکند؛ 

 فالت تخت در تنش را می دهد. 

72.     مدلFPA   

ولی جهت  ،وجود ندارد موفق ترین است. در این مدل ما فرض می کنیم  که  FPAمدل  

( . در 3از زمان دفن ثابت مانده است. این مدل یک شیب را می دهد ) شکل  تانسور تنش 

اضافه برای بسته شدن مسئله نیاز داریم.  CRبرای یک کپه با تقارن دورانی ما یک  ،سه بعد 

؛ شامل برابری شعاعی و جنبی وجود دارد برای انسداد دوم تعدادی کاندیدای شناخته شده 

)(تنش های نرمال ، یا اینکه تانسور تنش تک محوره است.  32   خوشبختانه ، نتایج بستگی .

زیادی به انسداد دوم استفاده شده ندارد ؛ هر دو انتخاب با داده ای آزمایشی قابل قیاس 

؛ موافقتنامه اگرچه کامل نیست ولی  وجود ندارد( پارامتر های اصالح پذیر 1هستند. ) شکل 

 فوق العاده خوب است. 

  OSLو  FPAاز خطوط اصلی نیرو تا 

از نقطه نظر میکروسکوپی تر اجازه بدهید تا از مدل تانسور به  FPAبه منظور ترغیب فرض  

ده شده تجربی در نظریه اردوارد و همکارانش به مدل اسکالر بخاطر مسیرهای تنش دی

برگردیم. در این مدل نیروی خیزان از یک بار کوچک اضافه در طول خط مستقیم به طرف پایه و 

پی کپه حرکت می کند ؛ خط ها در نیمه راست و چپ عکس و قرینهى هم هستند. این خطوط 

تای انتشار وزن بوجود می آیند. می توان به اصلی نیرو یک سری از کمان های بسته در راس



 

آسانی نشان داد که این مسئله عیوب فراوانی دارد) ناپایداری مکانیکی ، پیش بینی شیب( از 

طرف دیگر مستقیما مفهوم فیزیکی روابط مکانی ) ناشی از سابقه حفظ شده( که متمایل به تکثیر 

ما. برای دیدن اینکه  FPAفیزیکی در مدل  تنش ها به بیرون را بیان می کند. مشابه خیز های

چگونه این اتفاق می افتد ،به ویژگی شعاع ها برای تکثیر تنش ها نیاز داریم. این بوسیله 

در دکارتی ، فهمیده می شود که به صورت زیر  FPAترکیب معاله پیوستگی تنش با انسداد 

 است:

zz

xz

zz
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و   1ضرایب معادله به صورت زیر است.                   2cot2 g  . 

                                                   ( ).عالمت محور تقارن را تغییر می دهد 

 FPAری ویژگی هایی که خطی هستند، می باشد. در مدل نتیجه یک معادله موجی در دو بعد با

جهت و امتداد این ویژگی ها در هر جایی در محدوده هر نیمه از کپه یکسان هستند و بر 

محورهای اصلی خودشان منطبق هستند. این مطلب در شکل  4  .نشان داده شده است

ژگی های خط مرکزی به سمت قواعد انتقال و انعکاس غیر بدیهی هدایت ناپیوستگی در جهت وی

در واقع تنش ها به سمت پایین یک مجموعه  FPAمی شود. حاصل فیزیکی اینست که در مدل 

کمان های بسته تکثیر می یابند در حالی که هیچگونه نیروی برشی بین یک کمان و کمان مجاورش 

هرجند نیرو های عمودی موجود هستند چرا که بدون آنها کمان های خروجی سقوط وجود ندارد. 

خواهند کرد. این تصویر مکانیکی خوبی است هرچند این تصویر هنوز هم دلیل اینگه چرا اینها 

 محورهای اصلی هستند که به هنگام دفن یک المان ماسه ای به خاطر آورده می شوند. 

 13.  ژگی های ثابت وی OSL 



 

را  FPAدر این مرحله در مجموعه فرضیه هایمان یک پله به عقب بر میگردیم، اندکی مدل    

تعمیم می دهیم.در اینجا خصوصیات ثابت منطبق بر محورهای اصلی و از اینرو عمودی هستند. 

) از تنش خطی جهت داده شده ( عمودی بودن فرض نشده است  OSLدر کالس گسترده مدل 

به  OSLولی محدودیت خصوصیات ثابت حفظ شده است. در ترم های مختصات دکارتی ، فرض 

آورده شده  4رابطه خطی بین مؤلفه تنش کاهش یافته  هدایت می شود، همانطور که در معادله 

 . ولی زاویه گذاردن می تواند بر این ترم ها بنا نهاده شود. ,است، ولی با ضرایب آزاد 

یک پارامتر آزاد دارد.  OSLبنابراین مدل    این موضوع ناهمسانی روی خط کپه را ثابت می .

 یک ثابت است. FPA( و برای  0xzکند. )جایی که به خاطر تقارن 

 

دارد؛ تغییر بیضی از صفر در مرکز  . بیضی تنش زاویه شیب ثابت FPA. نقش هندسی مدل 9شکل 

ریز و خط چین درشت  تا بیشترین مقدار آن در ناحیه بیرونی است. تکثیر خواص تنش های بیرونی و داخلی با خط چین

نشان دادهع شده است. اینها در زاویه راست و و منطبق بر محور های اصلی بیضی تنش هستند. تکثیر نیروها از ترم 

 درG  روی صفحه کف نشان داده شده اند.  در طول شبکه خواص با نتیجه نیرو های عمودی 

ع اجازه می دهد که تانسور تنش در یک زمان محور های اصلی مربوط به نیمه های ) این موضو 

کلی ، محور های اصلی از طریق خط مرکزی  OSLراست و چپ یک کپه را داشته باشد.( در مورد 



 

به آرامی تغییر می کنند، اگرچه ویژگی ها تغییر نمی کنند. به طور آزمایشی شکل  1  نشان می

یک تغییر فیزیکی ممکن،  OSLنزدیک به واحد مرتب هستند.  دهد که داده ها بوسیله مقادیر 

خصوصیات را به میانگین جهت های مسیر های تنش متصل کرده است. از این نظر ، جهت های 

ثابت باقی می مانند و بوسیله بارهای دور بی تاثیر  متوسط مسیر های تنش در زمان تدفین

هستند. در محدوده پیوستار ، این میانگین جهت ها ، مشخصات معادله تکثیر تنش ها میشوند 

واضح  FPAآنها را ثابت می گیرد. این جلوه سهیم نشده است ، برای مثال ، مدل  OSLکه 

چه این یک فرضیه آزمون پذیر است) برای مثال بوسیله شبیه سازی( کسی که تایید نیست. گر

می کند می بایست را درازی برای تایید استراژی پیکربندی که ما استفاده کرده ایم  طی کند. 

مهم است که ما فقط متوسط امتداد مسیر های تنش ثابت شده را نیاز داشته باشیم؛ به نظر می 

 ی منحصر به فرد میتواند موضوع اثرات صدای قوی باشد. رسد که مسیر ها

 نتیجه:

ما یک رویکرد پیوستار جدید در مدلسازی تکثیر تنش در مصالح دانه ای ساکن تشکیل شده از   

دانه های سخت در اثر اصطکاک را توصیف کرده ایم. ما مفاهیم سنتی االستو پالستیک در 

آزاد میان تنش ها که خصوصیات ثابت تانسور تنش را انحصار یک مکان ، رابطه مفهوم مقیاس 

که حفظ می شود ، را رد می کنیم. ما بر انباشت مکانی دانه ها تاکید می کنیم : سابقه ساخت 

توجه می کنیم که  رمزگذاری معادله سازگاری. برای یک کپه ساخته شده از منبع نقطه ای ثابت 

نسور تنش بیضوی روی گشتاور  تدفین ثابت شده است. این مدل ساده جایی  که تا FPAمدل 

شگفت انگیز توافقی خوب با نتایج آزمایشی منتشر شده ، می دهد. پارامتر اصالح پذیر در این 

نداریم،این یک کالس کلی از  FPAمدل وجود ندارد. گرچه ما یک توجیه عمیق برای فرضیه 

برای مشخصاتی از تکثیر تنش که در زمان تدفین ثابت هستند  می باشد. به یک  OSLمدل 

فرض می  OSLروش متناسب با تصویر کلی از مسیر تنش میکروسکوپی اشاره می کند ؛ مدل 

 کند که جهت متوسط چنین مسیر هایی تحت بارگذاری ثابت است. 



 

 یادداشت ها:   

سندگان این متن ، مدیون همکاران : جی.پی. بوچاد و پی. کلودین هستند. کسانی که بطور نوی  

دقیق در کار تجدید و بررسی درگیر بودند. آنها همچنین از راس.اف.ادواردز ، ندرمن و 

جی.ام.راتر برای روشن کردن بحث و موضوع تشکر می کنند. این کار در قسمتی بوسیله 

EPSRC  56223تحت اعطای/ KGR  و در قسمتی بوسیله برنامه تکنولوژی کلوئیدی تامین شده

 است. 

 منابع:

 

 

  کیو تست :     (2) منبع
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