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خالصه
دس عَل سالیاى اخیش سٍش اخضای هٌفػل( (DEMتَسیلِ استثاط هیاى پاساهتشّای سیض همیاس ٍ تضسي همیاس تثذیل تِ یه اتضاس لَی تشای
تحمیمات دس هحیظ داًِ ای ضذُ استٍ .یژگی رسُ ضاهل ضىل ،سختی ،صتشی سغح ٍ تَصیغ اًذاصُ داًِ ّا تش سٍی اًذسوٌص تیي رسات ٍ خَاظ
تضسي همیاس تأثیشگزاس است.
دس ایي تحمیك تا تىاسگیشی تشًاهِ  DISCوِ تش هثٌای سٍش اخضای هٌفػل هی تاضذ ،اثش تغییش سختی ًشهال ( (Knتش سفتاس هىاًیىی خان تشسسی
هی گشدد .تذیي هٌظَس تا ضثیِ ساصی دٍ تؼذی هحیظ داًِ ای ،تش سٍی ً 12وًَِ تا داًِ تٌذی ٍ هطخػات یىساى تا همادیش
هتفاٍت ، Ks ٍ Knآصهایص دٍهحَسی اًدام ٍ تأثیش تغییش سختی ًشهال تش سفتاس هىاًیىی خان(هذٍل حدوی ٍ تشضی ،وشًص حدوی ٍ تشضی،
ًسثت تخلخل ٍ  ٍ ) ...دس ًوَداسّای خذاگاًِ هَسد تحث لشاس گشفتِ است.
کلمات کلیذي :اجساي منفصل ،سختی نرمال ،محیط دانه اي ،شبیه سازي

مقذمه

.1

هحیظ ّای داًِای اص دٍ لسوت داًِّا ٍ فضای خالی تیي آًْا تطىیل ضذُ استٍ .یژگی رسُ تش سٍی اًذسوٌص تیي رسات ٍ سٍی خَاظ تضسي همیاس
دس هحیظ داًِ ای تأثیشگزاس است .ضاخع تشیي ٍیژگی رسات ضاهل ضىل رسات ،سختی رسات ،صتشی سغح ٍ تَصیغ اًذاصُ داًِ ّا هی تاضذ.
سٍش اخززضای هٌفػززل )ً )Discrete Element Methodخسززتیي تززاس تَسززظ  Cundallهؼشفززی گشدیززذ .دس ایززي سٍش هحززیظ
داًززِ ای تػززَست هدوَػْززای اص رسات خززذا اص ّززن ٍ ًززِ تززِ ضززىل یززه هحززیظ پیَسززتِ ،دسًظشگشفتززِ ضززذُ ٍ تحلیززل هیطززَد .پززا اص هغالؼززات
)Strack(1979

and

 ، Cundallاص ایزززززي سٍش دس هغالؼزززززِ سفتزززززاس هحزززززیظ داًزززززِ ای اسزززززتفادُ فزززززشاٍاى هزززززی گزززززشدد.

) )Mustoe et al., 1989 ; Williams and Mustoe, 1993; Cook and Jensen, 2002
ایي سٍش تَاًایی صیادی دس ضثیِ ساصی هحیظ ّای داًِ ای داسد .تا استفادُ اص ایي لاتلیت هیتَاى تشخی اص آصهایطات هىاًیه خان سا ضثیِ
ساصی ٍ اثش تغییش دس ٍیژگی ّای هختلف سا دس سفتاس هىاًیىی خان هغالؼِ ًوَد .تحمیمات تِ عَس خالغِ تِ چٌذ دستِ تمسین هی گشدد:


تأثیش ضىل رسات ( ( Lin and Ng, 1997 ; Ng, 2001 ; Yan, 2009 , 2010



تطىیل ٍ اًتطاس ًَاس تشضی )(Bardet and Proubet, 1991 ; Iwashita and Oda, 1998 ; Kuhn, 2005



اثش اًْذام ًَاس ) (Liu et al., 2003 ; Wang and Leung, 2008



ضىست رسات ) (Robertson and Bolton, 2001 ; Cheng et al., 2003, 2004
رسات تیضززَی ( ٍ ) Ellipsoidsرسات وطززیذُ تززِ هٌظززَس اثززشات ضززىل رسات تززش سفتززاس هىززاًیىی ٍ تافززت هززَسد اسززتفادُ لززشاس گشفتززِ

اسزتّ (Lin and Ng, 1997; Ng, 2001; Yan, 2009,2010).وچٌززیي ایزي سٍش لززادس تزِ تشسسززی سفتزاس تززضسي همیززاس رسات اص



