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چکیده
رفتار غیر خطي و برگشتناپذير سنگها تحت بارگذاری ناشي از ايجاد ،رشد و انتشار ريزترکها در سنگ يا فرآيند خرابي است .اغلب برای
بررسي فرآيند خرابي از مدلهای خرابي پديدارشناسانه استفاده ميشود .در اين تحقیق بهدلیل کارايي بیشتر مدلهای خرابي ريزمکانیکي در
برقراری ارتباط بین رفتار ريزمقیاس و بزرگمقیاس سنگ از مدلهای خرابي ريزمکانیکي استفاده شده است .در اين مقاله دو الگوی توزيع رقیق
و  Mori-Tanakaريزترکها معرفي ،بررسي و مقايسه شدهاند .بديمنظور مدلهای خرابي دو الگوی توزيع رقیق و  Mori-Tanakaدر شرايط
میدان تنشهای کششي (ريزترکهای باز) فرمولبندی شد .سپس فرمولبندی اين مدلها در محیط  C++کدنويسي شد و مدل رفتاری
ريزمکانیکي توسعه داده شده در قالب يک فايل  DLLدر محیط نرم افزار  UDECبهعنوان يک مدل رفتاری جديد فراخوان شد .بهمنظور
استفاده عملي از مدل توسعه داده شده و اعتبارسنجي آن ،از آزمايش مقاومت کششي تکمحوره انجام شده بر سنگ گرانیت بهعنوان مبنا
استفاده شد .تالش شد هندسه و شرايط آزمايش مطابق با واقعیت شبیهسازی شود .براساس نتايج شبیهسازیها ،مدل خرابي ريزمکانیکي
براساس الگوی توزيع  Mori-Tanakaتوانسته است رفتار غیر خطي سنگ از شروع خرابي تا مقاومت حداکثر را به خوبي مطابق دادههای
آزمايشگاهي شبیهسازی کند .در صورتيکه مدل خرابي براساس الگوی توزيع رقیق بهدلیل محدوديت در لحاظ مقادير باالی متغیر خرابي
نتوانسته است رفتار غیرخطي سنگ را مدلسازی نمايد .از سوی ديگر نتايج شبیهسازی با مدل خرابي بر مبنای الگوی توزيع  Mori-Tanakaو
تابع مقاومت خرابي کاهشي در مقايسه با تابع مقاومت خرابي افزايشي تطابق بهتری با دادههای آزمايشگاهي دارد .بنابراين مدل خرابي با الگوی
توزيع  Mori-Tanakaو تابع مقاومت خرابي کاهشي رفتار غیر خطي سنگ در تنشهايي نزديک به مقاومت حداکثر را بهتر مدلسازی کرده
است.

کلمات کلیدی
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 -4مقدمه
خرابی بر اثر ایجاد ،رشد و انتشار ریزترکها اغلب ساز و کار اصلی
تغییر شکل غیر االستیک ،غیرخطی و در نهایت شکست در مواد
شکنندهای چون سنگ است .برای مدلسازی خرابی در مواد
شکنندهای چون سنگها ،در ابتدا مدلهای خرابی ماکروسکوپی
یا پدیدارشناسانه ارائه شدند .در این مدلها فرآیندهای اتالف
انرژی براساس اصول ترمودینامیک بازگشتناپذیر فرمولبندی
میشوند .از متغیرهای داخلی خرابی تانسوری با مرتبههای
مختلف برای بیان و توصیف ریزترکها استفاده میشود .مدلهای
خرابی پدیدارشناسانه با ایجاد معادالت ساختاری به راحتی در
نرم افزارها و تحلیلهای مهندسی استفاده میشوند و ابزار
مفیدی برای تحلیل شکست میباشند .برخی مفاهیم و کمیتها
در این مدلها براساس ساز و کارهای داخلی در ریزمقیاس
نیستند .از سوی دیگر برخی ویژگیهای رفتاری سنگ چون
اثرات  ،unilateralاتساع حجمی ،اندرکنش خرابی و اصطکاک
لغزشی به طور کامل با این مدلها قابل شبیهسازی نیستند.
بهمنظور غلبه بر این ضعفها ،مدلهای خرابی ریزمکانیکی در
سالهای اخیر ارائه شدهاند .در این مدلها ،سازوکارهای فیزیکی
ریزمقیاس و رفتارهای ماکروسکوپی مشاهده شده در آزمایشگاه
به یکدیگر مربوط میشوند .تبدیل معادالت از مقیاس ریز به
بزرگمقیاس همگنسازی نامیده و بدینمنظور اغلب از روشهای
 up-scalingاستفاده میشود .مدلهای خرابی مبتنی بر فرآیند
همگنسازی ،براساس نتایج حل  Eshelbyماده ناهمگن استوار
است .در این روش سنگ حاوی ریزترک بهصورت کامپوزیت دو
جزئی ماتریکس -ناهمگنی در نظر گرفته میشود[.]1
 -8اصول همگنسازی
در ریزمقیاس ،تانسور االستیسیته سنگ وابسته به مختصات
نقطه ،متفاوت است .بهمنظور برقراری ارتباط بین کمیتهای
ریزمقیاس و بزرگمقیاس سنگ ،از المان حجمی معرف ()REV
استفاده میشود .المان حجمی معرف سنگ ( )Vبا مرز 𝝏 که
حاوی ناهمگنیها است و فرآیند همگنسازی اعمالی برآن در
شکل  1مشاهده میشود.

شکل  :4المان حجمي معرف و فرآيند همگنسازی اعمالي[]8

براساس نظریه کامپوزیتها و مطابق شکل  ،1سنگ حاوی
ریزترکها را میتوان بهعنوان ماده ای ناهمگن در نظرگرفت .با
معادلسازی آن با مادهای همگن ،خواص مکانیکی معادل یا
همگنسازی شده را تعیین کرد .کمیتهای بزرگ مقیاس المان
و
حجمی معرف سنگ چون تنش و کرنش با نمادهای
نمایش داده میشود .کمیتهای بزرگ مقیاس المان حجمی
بهصورت میانگین حجمی آن کمیت در ریزمقیاس تعریف
میشود.
()1
بهدلیل یگانگی جواب ،تانسور کرنش ریزمقیاس

در المان

حجمی معرف رابطهای خطی با تانسور کرنش بزرگمقیاس و
اعمالی در مرز المان حجمی معرف دارد.
یکنواخت
()2
تانسور مرتبه چهارم تأثیر است .معادله ساختاری در هر
بخش سنگ (ماتریکس و ریزترک) از رابطه زیر تعیین میشود:
()3

تانسور مرتبه چهارم صلبیت سنگ در نقطهای به مختصات
است .بر اساس راه حل  ،Eshelbyتانسور تأثیر( ) در هر
بخش سنگ (ماتریکس جامد و ناهمگنی) یکسان فرض میشود.
تانسور صلبیت همگنشده سنگ را میتوان براساس دو جزء
ماتریکس جامد و ریزترکها بهصورت زیر بسط داد[.]3
() 4
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در رابطه باال ،نسبت حجمی ریزترکها در المان حجمی معرف
تانسور مرتبه چهارم تأثیر بخش ریزترکها ،و
سنگ،
بهترتیب تانسور مرتبه چهارمصلبیت بخش ماتریکس جامد و
ریزترکها (ناهمگنی) است.
از نظر مکانیکی هر ریزترک با تانسور صلبیت مشخص می-
شود .تانسور صلبیت به وضعیت باز یا بسته بودن ریزترک
وابسته است .در میدانهای تنش کششی و در شرایط
ریزترکهای باز بهدلیل عدم انتقال نیرو در دو سطح ریزترک
) .براساس
تانسور صلبیت ریزترکها برابر صفر است (
 ،برآورد
رابطه  ،4برای تعیین تانسور صلبیت همگنشده
الزم است .محاسبه تانسور تأثیر
تانسور تأثیر ریزترکها
ریزترکها با استفاده از روشهای حل بسته امکانپذیر نیست.
بنابراین با توجه به ریزساختار سنگ ،از فرضها و الگوهای ساده-
کنندهای بهمنظور تعیین تانسور تأثیر ریزترکها استفاده میشود.
 -9متغیر خرابي
در مدلهای خرابی ریزمکانیکی متغیر خرابی اغلب براساس
هندسه و نحوه توزیع ریزترکها در سنگ تعریف میشود .برای
شبیهسازی واقعیتر رفتار سنگ اغلب ریزترکها بهشکل بیضوی
تخت 1در نظر گرفته میشود .بر همین اساس المان حجمی
معرف ( )REVمتشکل از ماتریکس جامد با تانسور االستیسیته
و مجموعهای از ریزترکها بهشکل بیضوی تخت با بردار
در نظر گرفته میشود[ .]5در شکل  2توزیع
نرمال یکه
تصادفی از ریزترکهای بیضوی تخت مشاهده میشود.
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برابر با

𝜖 است.

شکل :9هندسه ريزترک بیضوی تخت[]7
نسبت حجمی ( ) مجموعه ریزترکها در المان حجمی معرف از
رابطه زیر محاسبه میشود.
() 5

𝜖

چگالی یا تعداد ریزترکها در المان حجمی
در رابطه باال
معرف سنگ است .متغیر خرابی است که از رابطه زیر تعریف
میشود[.]4
() 8

از این متغیر اغلب در مدلهای خرابی ریزمکانیکی بهعنوان متغیر
خرابی استفاده میشود.
 -1الگوی توزيع رقیق ()dilute distribution scheme

یکی از الگوها و فرضهای ساده کننده برای محاسبه تانسور تأثیر
ریزترکها در رابطه  ،4الگوی توزیع رقیق ریزترکها است .در این
الگو فرض میشود ریزترکها در سنگ (ماتریکس جامد)
بهصورت رقیق و در فاصلهای دور از یکدیگر توزیع شدهاند .در
این الگو از اندرکنش ریزترکها با یکدیگر صرف نظر میشود.
بهصورتی که ریزترکها بر یکدیگر هیچ اثر مکانیکی ندارند.

شکل :8المان حجمي معرف حاوی ريزترکها[.]7

مطابق شکل  3هر ریزترک به شکل بیضوی تخت
با شعاع متوسط  ،aنصف بازشدگی  cو نسبت بازشدگی به شعاع

شکل :1الگوی توزيع رقیق ناهمگنيها[]8
در چنین شرایطی هر ریزترک را میتوان در ماتریکس االستیک
86
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تحت کرنش یکنواخت اعمالی به
همگن با تانسور صلبیت
المان حجمی معرف در مرزهای بسیار دور از ریزترک در نظر
گرفت.
در این الگو ،ابعاد هندسی ریزترکها در مقایسه با فاصله آنها
ازیکدیگر و فاصله از مرز المان حجمی معرف بسیار کوچک است.
چنین شرایط ایدهآلی تنها برای سنگهایی با نسبتهای حجمی
) برقرار است[.]2
خیلی کوچک از ریزترک (
براساس حل مساله ناهمگنی بیضوی شکل واقع در ماتریکس
همگن با مرزهای بسیار دور از آن توسط  ، Eshelbyتانسور تأثیر
) از رابطه زیر محاسبه میشود[:]3
در چنین شرایطی (
() 0
تانسور مرتبه
در این رابطه ،تانسور مرتبه چهارم یکه و
چهارم  Eshelbyاست .مؤلفههای تانسور  Eshelbyدر ماده
االستیک به نسبت پواسون ،نسبت قطرهای اصلی ناهمگنی
بیضوی شکل و جهتداری آنها وابسته است.
با توجه به شرایط ریزترک در الگوی توزیع رقیق ریزترکها ،از
تانسور تأثیر ناهمگنی با مرزهای دور در رابطه  0میتوان برای
محاسبه تانسور صلبیت در رابطه  4استفاده کرد .در این صورت
تانسور صلبیت همگنشده سنگ حاوی ریزترکها برابر است با:

چنانچه توزیع جهتداری ریزترکها در سنگ تصادفی در نظر
گرفته شود و شعاع همه ریزترکها یکسان فرض شود .مجموع اثر
ریزترکها با جهتداریهای مختلف بر تانسور صلبیت را میتوان
با تانسور صلبیت همگنشده بهصورت زیر برآورد کرد[:]3
()11

در این رابطه ،تانسور مرتبه چهارم
میشود[:]3

بهصورت زیر محاسبه

()12
بهترتیب جزء هیدروستاتیک و انحرافی
در رابطه باال ،و
تانسور مرتبه چهارم یکه هستند که بهصورت زیر تعریف می-
شوند.
()13
در رابطه باال تانسور مرتبه دوم دلتای کرونکر است .با فرض
توزیع همسانگرد خرابی در المان حجمی معرف ،تانسور صلبیت
)می
همگنشده همسانگرد (
باشد ،در این صورت خواهیم داشت:
()14

()6
الگوی توزیع رقیق ،شرایط تمرکز زیاد ریزترکها و اندرکنش آن-
ها با یکدیگر را نمیتواند لحاظ کرد .بهطور مثال ،در شرایط
) ،تانسور صلبیت همگنشده
بیشینه تمرکز ریزترکها (
نیست .اما در شرایط کمینه تمرکز ریزترکها
برابر با
است.
) ،تانسور صلبیت همگنشده برابر با
(
در الگوی توزیع رقیق ،با فرض ریزترکهای بیضوی تخت و باز
) و جایگذاری نسبت حجمی ریزترکهای بیضوی
(
تخت از رابطه  5در رابطه  6خواهیم داشت:
()6

𝜖

به نسبت بازشدگی به
در رابطه باال ،به نظر می رسد
 ϵدر
شعاع ریزترک (𝜖) وابسته است .در صورتی که برای
مقدار ثابتی خواهد
ریزترکهای بیضوی تخت تانسور
داشت[:]3
𝜖
()17

()15

و
درروابط باال
همگنشده (مؤثر) است.

به ترتیب مدول بالک و برشی

 -5الگوی توزيعMori-Tanaka

سنگ حاوی ریزترکها را می توان بهصورت کامپوزیتی از
ماتریکس و ناهمگنی (ریزترک) در نظرگرفت .چنانچه میدان
و
تنش و کرنش در ماتریکس را یکنواخت و با
نمایش دهیم .با استفاده از میدان تنش و کرنش یکنواخت در
ماتریکس ،بار اعمالی بر هر ریزترک به حضور دیگر ریزترکها
مربوط میشود .در این الگو ،تغییرات و نوسان موضعی میدان
تنش و کرنش در ماتریکس لحاظ نمیشود .در این الگو ،هر
ریزترک واقع در ماتریکس همگن نامحدود با شرایط مرزی اعمال
فرض میشود[.]2
و
میدان تنش و کرنش
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در الگوریتم توزیع  Mori-Tanakaتانسور صلبیت
همگنشده با فرض ریزترکهای بیضوی تخت در شرایط باز از
رابطه  10تعیین میشود .در صورت حضور چند مجموعه ریزترک
در سنگ ،رابطه  10بهصورت زیر تبدیل خواهد شد[:]3
()16

شکل :5اندرکنش ناهمگنیها در الگوی توزيع]2[ Mori-Tanaka
براساس حل مساله ناهمگنی بیضوی واقع در ماتریکس با اعمال
شرایط مرزی کرنش یکنواخت توسط  ،Eshelbyخواهیم داشت:
()15
کرنش المان حجمی معرف سنگ را میتوان براساس کرنش
بسط داد .در اینصورت تانسور
و ریزترک
ماتریکس
تأثیر در الگوی  Mori-Tanakaاز رابطه زیر محاسبه میشود[.]3

نسبت حجمی مجموعه  iام ریزترکها در المان
دررابطه باال،
حجمی معرف با تانسور  Eshelbyاست .در شرایط توزیع
تصادفی ریزترکها در سنگ در طی فرآیند خرابی چنانچه
نسبت بازشدگی به شعاع ریزترک ( )ϵبه سمت صفر میل کند،
بر اساس رابطه  5به سمت صفر میل میکند و
خواهد شد[ .]3در این صورت
برابر با
خواهیم داشت.
()16
با جایگذاری تانسور مرتبه چهارم
داشت.

از رابطه ( ،)12خواهیم

()27

()18
با جایگذاری تانسور تأثیر الگوی Mori-Tanakaدر رابطه (،)4
تانسور صلبیت همگنشده در این الگو برابر است با:

در اینصورت بر اساس رابطه
) خواهیم داشت.
()21

و

در شکل  8کاهش مدول حجمی همگنشده سنگ با افزایش
متغیر خرابی در دو الگوی توزیع رقیق و  Mori-Tanakaبا لحاظ
ریزترکهای بیضوی تخت براساس روابط  14و  21مشاهده می-
شود .برای محاسبه مدول حجمی همگنشده سنگ ،نسبت
پواسون  7/2فرض شده است.
1.2

1
0.8
dilute scheme

0.6
Mori Tanaka
scheme

0.4

khom/ks

()10
با مقایسه تانسور صلبیت الگوهای  Mori-Tanakaو توزیع رقیق
نسبت به یکدیگر با استفاده از روابط  6و  ،10اثر نسبت حجمی
ریزترکها در الگوی  Mori-Tanakaبیش از الگوی توزیع رقیق
لحاظ میشود .برهمین اساس الگوی  Mori-Tanakaرفتار سنگ
حاوی ریزترک را بهتر پیشبینی میکند .بهطور مثال ،در شرایط
) ،تانسور صلبیت همگنشده
بیشینه تمرکز ریزترکها (
است .اما برای مقادیر
تنها در الگوی  Mori-Tanakaبرابر با
) ،نتایج دو روش همگن-
کم نسبت حجمی ریزترکها (
سازی تقریبا یکسان و برابر با است.
الگوهای توزیع رقیق و  Mori-Tanakaبا استفاده از تانسور
 ،Eshelbyتنها میتوانند شکل ناهمگنی را لحاظ کنند .این
الگوها نمیتوانند آرایش هندسی و توزیع فضایی ناهمگنیها را در
نظر گیرند.

(

0.2
0

1.5

1.2

0.9

0.6

0.3

0

damage

شکل :7تغییرات مدول بالک همگنشده در سنگ حاوی ريزترکهای
بیضوی تخت در دو الگوی توزيع رقیق و Mori-Tanaka
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براساس شکل  8الگوی توزیع رقیق مقادیر کم متغیر خرابی را
می تواند لحاظ کند .این الگو نمیتواند مدول حجمی همگنشده
سنگ را در مقادیر زیاد متغیر خرابی محاسبه کند .در صورتی که
الگوی توزیع  Mori-Tanakaبر خالف الگوی توزیع رقیق می-
تواند مقادیر زیاد متغیر خرابی را نیز در نظر گیرد .از سوی دیگر
رابطه تغییرات مدول حجمی همگنشده و افزایش متغیر خرابی
در الگوی توزیع رقیق ،خطی است .در صورتی که این تغییرات در
الگوی توزیع  Mori-Tanakaبا افزایش متغیر خرابی غیرخطی
است.
در شکل  0نیز کاهش مدول برشی همگنشده سنگ با افزایش
متغیر خرابی در دو الگوی توزیع رقیق و  Mori-Tanakaبا لحاظ
ریزترکهای بیضوی تخت براساس روابط  14و  21مشاهده می-
شود .برای محاسبه مدول برشی همگنشده سنگ ،نسبت
پواسون  7/2فرض شده است.

1.2

1

dilute scheme

0.6

همگنشده
با:

که با

نشان داده میشود برابر است

()22

در رابطه باال

تانسور کرنش اعمالی بر المان حجمی معرف

تانسور انحرافی کرنش
(تانسور کرنش بزرگ مقیاس) و
اعمالی بر المان حجمی است که از رابطه زیر محاسبه میشود:
()23

روابط تنش-کرنش المان حجمی معرف با مشتقگیری از تابع
انرژی آزاد کرنشی در رابطه  22نسبت به تانسور کرنش بهصورت
زیر محاسبه میشود:

Ghom/Gs

Mori Tanaka
scheme

0.8

فرمولبندی شود .با فرض کرنشهای کوچک و فرآیندهای
همدما انرژی آزاد کرنشی براساس قوانین وضعیت تعیین میشود.
سپس مالک خرابی مناسب برای تعیین قانون بروز خرابی انتخاب
میشود .تابع انرژی آزاد کرنشی متناظر با تانسور صلبیت

()24

𝝏
𝝏

0.4
0.2
0

1.5

1.2

0.9

0.6

0.3

0

damage

شکل :6تغییرات مدول برشي همگنشده در سنگ حاوی
ريزترکهای بیضوی تخت در دو الگوی توزيع رقیق و Mori-
Tanaka

چنانچه در شکل  0مشاهده میشود الگوی توزیع رقیق تنها
مقادیر کم متغیر خرابی را میتواند لحاظ کند .در صورتی که
الگوی توزیع  Mori-Tanakaمقادیر زیاد متغیر خرابی را نیز
میتواند در نظر گیرد .از سوی دیگر ،تغییرات مدول برشی
همگنشده سنگ نسبت به متغیر خرابی در الگوی توزیع رقیق
خطی است در صورتی که این تغییرات در الگوی توزیع Mori-
 Tanakaنسبت به افزایش متغیر خرابی غیر خطی است.

 -7فرمولبندی ماده االستو-خرابي

 -4-7نیروی ترمودينامیکي متناظر با متغیر خرابي

نیروی ترمودینامیکی متناظر با متغیر خرابی نرخ رهاسازی و
آزادسازی انرژی در سنگ را نشان میدهد .نیروی ترمودینامیکی
متناظر با متغیر خرابی براساس رابطه  22بهصورت زیر تعیین
میشود:

()25

براساس روابط  14و  ،15برای سنگ حاوی ریزترکهای بیضوی
تخت و در شرایط باز ،نیروی ترمودینامیکی متناظر با متغیر
خرابی در الگوی توزیع رقیق برابر است با:
()28

براساس رابطه  ،21برای سنگ حاوی ریزترکهای بیضوی تخت
در شرایط باز ،نیروی ترمودینامیکی متناظر با متغیر خرابی در
الگوی توزیع  Mori-Tanakaبرابر است با:

مدل االستو-خرابی میبایست در قالب اصول ترمودینامیکی
02
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ضریب خرابی است که با استفاده از شرایط
دررابطه باال،
سازگاری بهصورت زیر محاسبه میشود.

()20

-8-7تابع تسلیم و قانون بروز خرابي

()37

تابع تسلیم خرابی وضعیت مرزی توسعه خرابی در سنگ را نشان
میدهد .تابع تسلیم خرابی براساس نیروی ترمودینامیکی متناظر با جایگذاری قانون بروز نرمال خرابی از رابطه  26در رابطه  ،37از
با خرابی و متغیر خرابی بهصورت زیر تعریف میشود:
رابطه زیر تعیین میشود:
و

()26

()31

نشانگر تابع مقاومت سنگ نسبت به توسعه
در رابطه باال،
میتواند بهصورت تابعی افزایشی
خرابی است .بهطور کلی
یا کاهشی از متغیر خرابی ( )dتعریف شود .در جدول  1انواع
توابع مقاومت خرابی بررسی و استفاده شده در این مقاله ارائه
شده است.
جدول  :4انواع تابع مقاومت خرابي بررسي و استفاده شده

نوع تابع مقاومت
ثابت
چند جمله ای افزایشی

مدول سختشوندگی خرابی است که از رابطه
در رابطه باال
زیر تعیین میشود.
()32

بهدلیل محدودیتهای الگوریتم توزیع رقیق ،تنها از توابع مقاومت
خرابی افزایشی در این الگو میتوان استفاده کرد .بهدلیل ضرورت
مثبت بودن ضریب خرابی  ،امکان استفاده از توابع مقاومت
خرابی ثابت یا کاهشی با الگوی توزیع رقیق نیست .در جدول 2
مدول سختشوندگی خرابی در الگوی توزیع رقیق ریزترکها
وابسته به نوع تابع مقاومت خرابی ،محاسبه وارائه شده است.

نمایی افزایشی

جدول :8مدول سختشوندگي خرابي در الگوی توزيع رقیق

کاهشی

نوع تابع مقاومت

در توابع مقاومت خرابی پیشنهادی ،آستانه اولیه خرابی سنگ
است .براساس تحقیقات انجام شده ،در حدود 07درصد مقاومت
حداکثر سنگ ریزترکهای جدید در سنگ ایجاد میشوند و
را
فرآیند خرابی آغاز میشود[ .]0بنابراین میتوان پارامتر
بهعنوان  07درصد انرژی کرنشی متناظر با مقاومت حداکثر
سنگ از آزمایشهای مقاومت محاسبه کرد.
مدلهای خرابی ریزمکانیکی با الگوی توزیع رقیق وMori-
 Tanakaتنها میتوانند اثر ریزترکها بر رفتار سنگ را در
محدوده ایجاد ریزترکهای جدید (شروع خرابی) تا مقاومت
حداکثر نشان دهند .برای بررسی به هم پیوستن ریزترکها و در
نتیجه رفتار نرم شوندگی سنگ استفاده از مدلهای خرابی
پیچیدهتر ضروری است.قانون بروز نرمال خرابی نیز از رابطه زیر
مشخص میشود:

چند جمله ای افزایشی
نمایی افزایشی

در اینصورت در الگوی توزیع رقیق ریزترکها براساس رابطه
 31و مدولهای سختشوندگی محاسبه شده در جدول  2برابر
است با:
()33

در الگوی توزیع  ،Mori-Tanakaمدول سختشوندگی خرابی با
استفاده از تابعهای مقاومت خرابیدر جدول  ،1برابر است با:
()34

در الگوی توزیع  Mori-Tanakaبراساس
در این صورت
مدولهای سختشوندگی محاسبه شده از رابطه  34برابر است با:

()26
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()36

()35

ب) اگر (
 -8-7الگوريتم مدل رفتاری خرابي ريزمکانیکي

محاسبات عددی بر اساس مدل رفتاری خرابی ریز مکانیکی
به روش تکرار گام به گام انجام میشود .این روش شامل برآورد
االستیک و اصالح خرابی است .روابط رفتاری بهصورت نموی
نوشته شده و متغیرهایی چون نمو تنش و خرابی در هر گام
) با فرض افزایش
مجزای زمانی (
کرنش کل در هر المان محاسبه و با مقادیر قبلی آن جمع
میشود .گام  nام فرآیند محاسبه عددی مدل دارای مراحل زیر
است:
 )1از خروجی گام قبلی (گام  ) n  1دادههای ورودی و
معلوم گام جدید ( گام  nام) تعیین میشود:

)

در این حالت بروز خرابی صفر است و تانسور تنش آزمون
همان تانسور تنش واقعی است.
 -6مدلسازی عددی و اعتبارسنجي
در بخش قبل مدل خرابی ریزمکانیکی براسااس الگوهاای توزیاع
رقیق و  Mori-Tanakaتوسعه و فرمولبندی شد .در این قسمت
از قابلیت نگارش مدل رفتاری جدید در محیط نرم افزار UDEC
توسط کاربر استفاده شد تا بتوان از این مادل رفتااری جدیاد در
محیط نرم افزار UDECاستفاده نمود .فرمولبندی مادل خرابای
ریزمکااانیکی توسااعه داده شااده ،در محاایط ناارم افاازار C++
کدنویسی و در قالب یک فایل  DLLبهعنوان مدل رفتاری جدید
در محیط نرم افزار  UDECاستفاده شد.
 -4-6نگارش مدل رفتاری جديد توسط کاربر

 )2با فرض افزایش تانسور کرنش کل (
کل در گام  nام (

) تانسور کرنش

) از رابطه زیر محاسبه میشود:

()38

 )3با فرض رفتار االستیک (بدون درنظر گرفتن اثر خرابی)
) از رابطه زیر تعیین میشود:

تانسور تنش آزمون (
()30

 )3نیروی ترمودینامیکی متناظر با خرابی براساس رابطه 20
محاسبه میشود.
 )4تابع تسلیم خرابی نیز براساس رابطه  26محاسبه
میشود .سپس تابع تسلیم خرابی بررسی میشود.
الف) اگر (

)

در این حالت بروز خرابی اتفاق میافتد .در نتیجه ضریب نمو
خرابیبر اساس روابط  34و  35محاسبه میشود .متغیر خرابی
لگاریتمی در گام nام از رابطه زیر محاسبه میشود:
()36

بنابراین براساس رابطه  ،6در این حالت تصحیح تنش
بهصورت زیر انجام میشود:

بدین منظور فضای کااری یاا یاک گاروه کااری در محایط نارم
افزار Microsoft Visual C++ایجادشاد .یاک فضاای کااری
شامل پروژههایی از مجموعه فایلهای  Sourceو سارآیند مای-
باشند .فایلهای الزم فضای کاری شاامل کاالس پایاه و تعادادی
توابع عضو میباشند .سپس مدل رفتاری ارائه شده در این مقالاه،
در محیط نرمافازار  Microsoft Visual C++برناماهنویسای
شده و بهعناوان یاک فایال )dynamic link library( DLL
کامپایل می شود .این فایل می تواناد توساط نارم افازار UDEC
فراخوان شود.
اگرچه مدل اطالعات دیگری چون ناامهاا را نیاز مایبایسات
فراهم نماید و عملیاتی چون خواندن و نوشتن فایلهاای ذخیاره
شده را انجام دهد.
پس از اجرای برنامه در محیط  VC++و ایجاد فایال DLL
از مدل توسعه یافته خرابی ،این فایل به محیط نرمافزار UDEC
منتقل میشود .برای اساتفاده از قابلیات نگاارش مادل رفتااری
جدید توسط کااربر ،از دساتور  CONFIG cppudmاساتفاده
میشود .سپس فایل  DLLمدل مورد نظار در محایط نارمافازار
 UDECبا دستور  MODEL loadفراخوان میشاود .ساپس
ماادل جدیااد و خااواص آن توسااط ناارمافاازار  UDECشااناخته
میشود .مدل جدید و توسعه یافته نیز در لیست مدلهاای قابال
استفاده در نرمافزار ،قرار میگیرد.
04
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با استفاده از این مدل رفتاری جدید در هرگام محاسباتی ،تانسور
تنش براساس کرنشهای اعمالی به مساله ،محاسبه مایشاود .در
پیوست الف ،بخش اصلی کدنویسای انجاام شاده در محایط نارم
افزار  Visual C++ارائه شده است.
 -8-6پارامترهای ورودی و هندسه مدل

چااون ماادلهااای خراباای ریزمکااانیکی پیشاانهادی در شاارایط
ریزترک های باز (میدان تانش هاای کششای) توساعه یافتاهاناد
بنابراین برای بررسی و مقایساه قابلیات آنهاا از نتاایج آزماایش
مقاومت کششی تکمحوره استفاده شد.
بااهمنظااور اعتبارساانجی و بررساای قابلیاات ماادلهااای خراباای
ریزمکانیکی توسعه یافته ،آزمایش مقاومات کششای تاکمحاوره
انجام شده بر نمونه سنگ گرانیتی با مقاومت کم باهعناوان مبناا
انتخاب شد[ .]6منحنی کامل تنش-جابجایی سانگ گرانیتای در
آزمایش مقاومت کشش تکمحوره در شاکل  6نشاان داده شاده
است.

شکل :2منحني تنش-جابجايي سنگ گرانیت با مقاومت کم[]2
براساس آزمایش مقاومت کششی تکمحوره انجاام شاده ،مادول
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ریزترک های جدید در سنگ ایجاد شده و رشد میکند .باهدلیال
ایجاد و رشد ریزترکها در این مرحله ،رفتاار سانگ تاا مقاومات
حداکثر غیر خطی است .در حدود مقاومت حداکثر ( )3 MPaباه
دلیل اندرکنش و گسترش ریزترکها شکست سنگ رخ میدهاد.
پااس از مقاوماات حااداکثر ،باار اثاار گسااترش ،بااههاام پیوسااتن
ریزترکها و تشکیل ترک بزرگمقیاس رفتار سنگ بهصورت نرم-
شونده است .براین اساس تنش در حدود  2MPaنشاانگار آغااز
فرآیند خرابی در سنگ است .بر همین اسااس مقادار پاارامتر
بهعنوان انرژی کرنشی متناظر با شاروع فرآیناد خرابای محاسابه
شد .در جدول  3پارامترهای ورودی مادل خرابای توساعه یافتاه
براساس نتایج آزمایشها ارائه شدهاند.
جدول  :9پارامترهای ورودی مدل خرابي پیشنهادی
)(Pa

277

)𝜈 (MPa
3

)E (GPa
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 -9-6هندسه ،شرايط مرزی و بارگذاری

در شااکل  6تصااویری از هندسااه ماادل مااورد اسااتفاده باارای
شبیهسازی آزمایش مقاومت کششی تکمحوره مشاهده میشاود.
عرض مدل حدود  17سانتی متر و ارتفاع آن حادود  27ساانتی-
متاار اساات .براساااس اسااتاندارد  ISRMبارگااذاری تااکمحااوره
کششی به صورت پیوسته و بدون اعمال هرگونه شاوک یاا ضاربه
افزایش می یابد .سرعت اعمال بار باید ثابت و به نحوی باشاد کاه
نمونه ظرف مدت  5دقیقه بشکند .براین اساس میدان سرعت باه
در جهت محاور عماودی  yدر مارز
مقدار
باالیی مدل اعمال شد .از سوی دیگر مرز پایینی مدل در راستای
محور عمودی بدون حرکت و جابجایی است .مدل نظر مورد نظار
با  2746المان مشبندی شد .به منظور بررسای رفتاار سانگ در
طی بارگذاری کششی ،نقاطی بهمنظاور ثبات متغیرهاایی چاون
تنش و کارنش در کال نموناه در نظار گرفتاه شاد .در شاکل 6
هندسه مدل و نحوه مشبندی نمونه سنگ شبیهساازی شاده در
بارگذاری کششی تک محوره مشاهده میشود.

یانگ ( ،15GPa )Eنسبت پواسون (𝜈)  7/25و مقاومت کششای
تک محوره سنگ ( ) 3MPaتعیین شد .چنانچاه در شاکل 6
مشاهده می شود منحنی تنش-کرنش سانگ شاامل ساه بخاش
اصلی است .در مرحله اول رفتار سانگ در برابار بارهاای اعماالی
کششاای ،االسااتیک اساات .در حاادود تاانش کششاای 2MPa
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شکل :3هندسه و نحوه مشبندی نمونه سنگ شبیهسازی شده در
بارگذاری کششي تک محوره

هدف اصلی در این بخاش بررسای و مقایساه قابلیات مادلهاای
خرابی ریزمکانیکی در شبیه سازی و مدل سازی رفتاار سانگ در
شرایط ریزترکهای باز تحت بارگذاری کششی است.

رفتار غیر خطی سنگ به دلیل ایجاد و رشد ریزترکهاا را مادل-
سازی نماید .پس از شروع خرابی الگوی توزیع رقیق رفتار بهطاور
کامل خطی را برای سنگ شبیهساازی نماوده اسات .ایان رفتاار
خطی شبیهسازی شده با نتایج آزمایشگاهی تطاابق نادارد .رفتاار
خطی شبیهسازی شده با الگوی توزیع رقیق به دلیال محادودیت
این الگو در لحاظ توزیع بیشتر و باالتر ریزترکهاا و مقاادیر زیااد
متغیر خرابی اسات .چناانچاه در شاکل  17مشااهده مایشاود
استفاده از توابع مقاومت خرابی مختلف تاأثیر چنادانی بار نتاایج
حاصل ندارد .در شرایط استفاده از توابع مقاومت افزایشی نماایی
یا چند جملهای ،رفتارهای شابیهساازی شاده باه طاور تقریبای
مشابه یکدیگر هستند .چنانچه از شاکل  17مشااهده مایشاود
الگوی توزیع رقیق نمیتواند رفتار نرمشوندگی سانگهاا (بعاد از
مقاومت حداکثر) را شبیهسازی نماید.
در شکل  11نتایج حاصل از شبیهسازی آزمایش مقاومت کششی
تکمحوره با استفاده از مدل رفتاری خرابی ریزمکانیکی بر اساس
الگوی توزیع  Mori-Tanakaمشاهده میشود.

 -1-6نتايج شبیهسازی

در شکل  17نتایج حاصل از شبیهسازی آزمایش مقاومت کششی
تکمحوره با استفاده از مدل خرابی ریزمکانیکی براسااس الگاوی
توزیع رقیق مشاهده میشود.
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چنانچه در شکل  17مشاهده میشود الگوی توزیع رقیق شاروع
خرابی و ایجاد ریزترکهای جدیاد در سانگ را در حادود تانش
کششی  2MPaبرآورد کرده است .مطابق شکل ،شروع خرابای در
نتایج مدلسازی با الگوی توزیع رقیق باا دادههاای آزمایشاگاهی
تطابق خوبی دارد .نتایج شبیهسازی با الگوی توزیع رقیق نشاانگر
کاهش مدول یانگ پس از خرابی به دلیل حضاور ریزتارکهاا و
ایجاد خرابی در سنگ است.
در شکل  ،17نمونه سنگ شبیهسازی شده با الگوی توزیع رقیاق
پس از شروع خرابی علیرغم کاهش مدول یانگ ،نتوانساته اسات
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مطابق شکل ،شروع خرابی (ایجاد ریزترکها) در نتایج شبیه-
سازی با الگوی توزیع  Mori-Tanakaبه خوبی با دادههای
آزمایشگاهی تطابق دارد .نتایج شبیهسازی با الگوی توزیع Mori-
 Tanakaنیز کاهش مدول یانگ با افزایش متغیر خرابی در
سنگ را نشان میدهد .نتایج شبیهسازی نشانگر مدلسازی رفتار
غیر خطی سنگها پس از شروع خرابی تا مقاومت حداکثر با
استفاده از الگوی توزیع  Mori-Tanakaاست .بنابراین الگوی
توزیع  Mori-Tanakaبرخالف الگوی توزیع رقیق به خوبی می-
تواند رفتار غیرخطی سنگها پس از شروع خرابی را شبیهسازی
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کند .این موضوع به دلیل قابلیت الگوی توزیع Mori-Tanaka

در لحاظ اندرکنش و توزیع بیشتر ریزترکها نسبت به الگوی
توزیع رقیق است.
مطابق شکل  11نتایج حاصل از شبیهسازی با تابع مقاومت
خرابی کاهشی تطابق بهتری با دادههای آزمایشگاهی نسبت به
توابع مقاومت خرابی افزایشی چند جملهای یا نمایی و حتی تابع
مقاومت ثابت دارد .در تنشهایی نزدیک به مقاومت حداکثر به
دلیل رشد ریزترکهای ناپایدار گسترش و به هم پیوستن آنها
به یکدیگر مقاومت سنگ در برابر خرابی کاهش مییابد .بر همین
اساس تابع مقاومت خرابی کاهشی چند جملهای بهتر میتواند
رفتار آزمایشگاهی سنگ را در محدوده نزدیک به مقاومت
حداکثر شبیهسازی نماید.
در شکل  11اهمیت انتخاب تابع مقاومت خرابی مناسب برای
شبیهسازی رفتار سنگ مشاهده میشود .چنانچه در شکل 11
مشاهده میشود الگوی توزیع  Mori-Tanakaنیز نمیتواند رفتار
نرمشوندگی سنگها پس از مقاومت حداکثر سنگ ناشی از
اندرکنش ،گسترش و به هم پیوستن ریزترکها را شبیهسازی
نماید.
 -2نتیجهگیری
در این مقاله مدلهای خرابی ریزمکانیکی برای بررسی فرآیند
خرابی سنگها معرفی و بررسی شدند .درمدلهای خرابی
ریزمکانیکی برخالف مدلهای خرابی پدیدارشناسانه ،معادالت
رفتاری از مقیاس ریزمقیاس به بزرگ مقیاس تبدیل میشود.
چنین فرآیندی همگنسازی نامیده میشود .تانسور تأثیر
ریزترکها ارتباط تانسور کرنشهای ریزمقیاس و بزرگ مقیاس را
برقرار میسازد .برای محاسبه تانسور تأثیر ریزترکها اغلب از
الگوها و فرض های ساده کننده تحلیلی استفاده میشود.
در این مقاله دو الگوی توزیع رقیق و  Mori-Tanakaبرای
ریزترکها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .از سوی دیگر اثر
شکل ریزترکها نیز در محاسبه خواص مکانیکی همگنسازی
شده بحث شد .سپس مدل خرابی ریزمکانیکی بر اساس الگوهای
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توزیع رقیق و  Mori-Tanakaدر قالب اصول ترمودینامیکی
فرمولبندی شد .در تعریف تابع تسلیم مدل خرابی پیشنهادی،
بخش مقاومت میتواند تابعی به فرمهای مختلف از متغیر خرابی
باشد .در این مقاله مدلهای خرابی ریزمکانیکی بر اساس
الگوهای توزیع رقیق و  Mori-Tanakaو فرمهای مختلفی از
تابع تسلیم خرابی توسعه داده شد.
برای اعتبار سنجی مدلهای خرابی ریزمکانیکی پیشنهادی ،نتایج
آزمایش مقاومت کشش تک محوره انجام شده بر سنگ گرانیت با
استفاده از مدلهای خرابی ریزمکانیکی توسعهیافته شبیهسازی
شد .براساس مقایسه نتایج شبیهسازی با دادههای آزمایشگاهی،
مدل خرابی براساس الگوی توزیع رقیق و  Mori-Tanakaهر دو
شروع خرابی را به خوبی پیشبینی میکند .اما الگوی توزیع رقیق
رفتار سنگ پس از شروع خرابی تا مقاومت حداکثر را بهصورت
خطی شبیهسازی میکند .در صورتی که مدل خرابی با الگوی
توزیع  Mori-Tanakaرفتار سنگ از شروع خرابی تا مقاومت
حداکثر را بهصورت غیر خطی مدلسازی میکند .نتایج
شبیهسازی بر اساس مدل خرابی با الگوی توزیع Mori-Tanaka
تطابق بهتری با دادههای آزمایشگاهی از شروع خرابی تا مقاومت
حداکثر دارد .نتایج حاصل از شبیهسازی با استفاده از الگوی
توزیع  Mori-Tanakaنشانگر آن است که تابع مقاومت خرابی
کاهشی تطابق بهتری با دادههای آزمایشگاهی بهویژه در
تنشهای نزدیک به مقاومت حداکثر دارد.
در نهایت هیچیک از الگوهای توزیع رقیق و Mori-Tanaka
توانایی الزم در شبیهسازی رفتار نرم شوندگی سنگها پس از
مقاومت حداکثر را ندارد .بر این اساس استفاده از مدلهای
خرابی ریزمکانیکی با الگوهای پیچیدهتر برای لحاظ رفتار نرم-
شوندگی و بررسی رفتار سنگ تحت بارگذاری فشاری ضروری
است.
مدل خرابی ریزمکانیکی تحت شرایط ریزترکهای باز پیشنهادی
در این مقاله برای شبیهسازی و مدلسازی آزمایش برزیلی،
خمش تیر و شرایط شکست هیدرولیکی نیز قابل استفاده است.
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پیوست
. بهصورت زیر است،Visual C++ بخش اصلی کدنویسی انجام شده برای مدل رفتاری جدید در محیط نرم افزار
const char *UserModel::Initialize(unsigned,State *) {
dQ1=(16*(1-(dPoisson*dPoisson)))/(9*(1-(2*dPoisson)));
dQ2=(32*(1-dPoisson)*(5-dPoisson))/(45*(2-dPoisson));
return(0);
}
const char *UserModel::Run(unsigned uDim,State *ps) {
if ((uDim!=3)&&(uDim!=2)) return("Illegal dimension in UserModel");
/* --- plasticity indicator:
*/
/*
store 'now' info. as 'past' and turn 'now' info off ---*/
int iPlas = 0;
if (ps->mState & mShearNow)
ps->mState = ps->mState | mShearPast;
ps->mState = ps->mState & ~mShearNow;
if (ps->mState & mTensionNow)
ps->mState = ps->mState | mTensionPast;
ps->mState
= ps->mState & ~mTensionNow;
if (ddam < 1000000){
double
double
dE1
dE2
dG2

kp=dBulk/(1+(ddam*dQ1));
tp=dShear/(1+(ddam*dQ2));
= kp+ (d4d3 * tp);
= kp - (d2d3 * tp);
= 2.0 * tp; }

ps->stnS.d11
ps->stnS.d22
ps->stnS.d33
ps->stnS.d12
ps->stnS.d13
ps->stnS.d23

+=
+=
+=
+=
+=
+=

((ps->stnE.d11* dE1) + ((ps->stnE.d22+ps->stnE.d33)* dE2));
(((ps->stnE.d11+ps->stnE.d33) * dE2) + (ps->stnE.d22* dE1));
(((ps->stnE.d22+ps->stnE.d11) * dE2) + (ps->stnE.d33* dE1));
(ps->stnE.d12* dG2);
(ps->stnE.d13* dG2);
(ps->stnE.d23* dG2);

/* --- total strain --- */
dstnp1 += ps->stnE.d11;
dstnp2 += ps->stnE.d22;
dstnp3 += ps->stnE.d33;
dstnp12 += ps->stnE.d12;
dstnp13 += ps->stnE.d13;
dstnp23 += ps->stnE.d23;
/* --- trace of strain increment--- */
double dSig=(ps->stnE.d11+ps->stnE.d22+ps->stnE.d33);
/* --- deviatoric strain
STensor stnE;
stnE.d11 = ps->stnE.d11
stnE.d22 = ps->stnE.d22
stnE.d33 = ps->stnE.d33

increment--- */
- (dSig/3);
- (dSig/3);
- (dSig/3);
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stnE.d12 = ps->stnE.d12;
stnE.d13 = ps->stnE.d13;
stnE.d23 = ps->stnE.d23;
/* --- trace of strain --- */
double dSigi = (dstnp1+dstnp2+dstnp3);
/* --- deviatoric strain --- */
STensor stnD;
stnD.d11 = dstnp1 - (dSigi/3);
stnD.d22 = dstnp2 - (dSigi/3);
stnD.d33 = dstnp3 - (dSigi/3);
stnD.d12 = dstnp12;
stnD.d13 = dstnp13;
stnD.d23 = dstnp23;
/* --- sqrt deviatoric strain--- */
double
ss=(stnD.d11*stnE.d11)+(stnD.d22*stnE.d22)+(stnD.d33*stnE.d33)+(2*stnD.d12
*stnE.d12)+(2*stnD.d13*stnE.d13)+(2*stnD.d23*stnE.d23);
/* --- sqrt deviatoric strain--- */
double
sss=(stnD.d11*stnD.d11)+(stnD.d22*stnD.d22)+(stnD.d33*stnD.d33)+(2*stnD
.d12*stnD.d12)+(2*stnD.d13*stnD.d13)+(2*stnD.d23*stnD.d23);
/* --- thermodynamic force for MT scheme--- */
double dTauiM =
((0.5*dBulk*dQ1*(dSigi*dSigi))/((1+(ddam*dQ1))*(1+(ddam*dQ1))))+((dShear*dQ2*sss
)/((1+(ddam*dQ2))*(1+(ddam*dQ2))));
/* --- MT scheme yield criterion --- */
double dFi = dTauiM-(dC*exp(ddam));
double dFi = dTauiM-dC;
/* --- criterion check --- */
if ((dFi > 0)&(ddam < 1000000)) {
/* --- shear failure --- */
int
iPlas
= 1;
ps->mState = ps->mState | mShearNow;
/* --- MT scheme --- */
double
H=((dBulk*dQ1*(dSigi*dSigi))/((1+(ddam*dQ1))*(1+(ddam*dQ1))*(1+(ddam*dQ1))))+((2
*dShear*dQ2*sss)/((1+(ddam*dQ2))*(1+(ddam*dQ2))*(1+(ddam*dQ2))));
double
dRat=(((dBulk*dQ1*dSigi*dSig)/((1+(ddam*dQ1))*(1+(ddam*dQ1))))+((2*dShear*dQ2*ss
)/((1+(ddam*dQ2))*(1+(ddam*dQ2)))))/H ;
/* --- Up date damage --- */
ddam +=dRat;
double
double
double
double
double

A=dBulk*dRat*dQ1;
B=dShear*dRat*dQ2;
de1=A+ (d4d3 * B);
de2=A- (d2d3 * B);
dg2= 2.0 *B ;
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ps->stnS.d11
ps->stnS.d22
ps->stnS.d33
ps->stnS.d12
ps->stnS.d13
ps->stnS.d23

-=
-=
-=
-=
-=
-=

((ps->stnE.d11* de1) + ((ps->stnE.d22+ps->stnE.d33)* de2));
(((ps->stnE.d11+ps->stnE.d33) * de2) + (ps->stnE.d22* de1));
(((ps->stnE.d22+ps->stnE.d11) * de2) + (ps->stnE.d33* de1));
(ps->stnE.d12* dg2);
(ps->stnE.d13* dg2);
(ps->stnE.d23* dg2);

}
return(0);
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