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Abstract: Cone penetration test is one of the methods widely used for measuring the soil mechanical
strength. It can also be used as a simple method to calibrate soil parameters in the discrete element
method (DEM) simulations. In this study, a DEM model for the interaction of a cone penetrometer
with a clay loam soil was developed and the possibility of finding relationships between the cone
index and the parameters of the model for different levels of moisture and soil density was
investigated. A hybrid contact model, hysterical spring - linear cohesion was used to simulate the soil.
Sensitivity analysis of the model parameters showed cohesion, coefficient of internal friction and
particle yield strength are the most important parameters affecting the cone index. Laboratory cone
penetration tests using a tension-compression loading frame were performed in remolded soil at two
moisture contents of 11 and 16% each at two bulk densities of 1000 and 1150 kg m-3. By fitting the
measured and simulated cone index- depth profiles, values for particle yield strength were obtained
which showed a strong correlation (R2 = 0.97) with the maximum cone index in the tested soils. The
results were validated using plate sinkage test. As a general conclusion, the cone penetration test can
be used to calibrate the yield strength of soil particles in the discrete element simulations.

Keywords: Discrete element method, Calibration, Cone penetrometer, Soil-machine interaction.
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توسعه و واسنجی يك مدل اجزا گسسته آزمون فروسنجی در خاك
چسبنده
2

مصطفی بهرامی  ،1مجتبی نادری بلداجی ،*1داود قنبريان

 .1گروه مهندسی مکانيك بيوسيستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد،
شهرکرد ،ايران
 .2گروه طراحی صنعتی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ايران
(تاريخ دريافت -1400/2/26 :تاريخ بازنگری -1400/7/10 :تاريخ تصويب)1400/7/19 :
چکيده :يکی از روشهای متداول اندازهگيری مقاومت مکانيکی خاك ،آزمون فروسنجی است .از اين
آزمون همچنين میتوان بهعنوان يك روش ساده برای واسنجی پارامترهای خاك در شبيهسازی با روش
اجزا گسسته ( )DEMاستفاده نمود .در اين مطالعه ،يك مدل اجزا گسسته برای برهمکنش فروسنج با
خاك لوم رسی توسعه داده شد و ارتباط بين شاخص مخروط و پارامترهای مدل اجزا گسسته با تغيير
رطوبت و چگالی ظاهری خاك بررسی گرديد .مدل تماسی هيبريدی فنر هيسترتيك – چسبندگی خطی
برای شبيهسازی خاك استفاده شد .تحليل حساسيت پارامترهای مدل نشان داد که چسبندگی ،ضريب
اصطکاك داخلی و استحکام تسليم ذرات از مهمترين پارامترهای اثرگذار بر شاخص مخروط هستند.
آزمونهای آزمايشگاهی با يك مخروط استاندارد با استفاده از دستگاه کشش -فشار در خاك قالبگيری
شده در دو رطوبت  11و  16درصد ،هر کدام در دو سطح جرم مخصوص ظاهری  1000و  1150کيلوگرم بر متر
مکعب انجام شد .با انطباق رابطه شاخص مخروط -عمق اندازهگيری شده و شبيهسازی شده ،مقاديری
برای تنش تسليم ذرات استخراج گرديد که همبستگی بسيار قوی ( )R2=0/97با بيشينه شاخص مخروط
نشان داد .اين نتايج با آزمون نشست صفحهای در خاك نيز اعتبارسنجی شد .بهعنوان يك نتيجهگيری
کلی ،آزمون فروسنجی را میتوان برای واسنجی تنش تسليم ذرات خاك در مدل اجزا گسسته به کار
گرفت.
واژههای کليدی :نشست صفحهای ،واسنجي ،فروسنج مخروطي ،برهمکنش ماشین و خاک.

* نويسنده مسئولnaderi.mojtaba@sku.ac.ir :
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مقدمه
فروسنجها 1بهطور گسترده بهعنوان یک ابزار عملي برای
ارزیابي مقاومت مکانیکي خاک نه تنها در مهندسي
كشاورزی ،بلکه در مهندسي عمران مورد استفاده قرار
گرفتهاند ) .(Vaz et al., 2011شاخص مخروط ()CI2
بیانگر نیرو در واحد سطح مورد نیاز برای نفوذ یک
مخروط با ابعاد و سرعت استاندارد در خاک است.
مطالعات قبلي نشان دادهاند كه شاخص مخروط نه تنها
به جرم مخصوص ظاهری خاک ،بلکه به محتوای رطوبت
و بافت خاک نیز بستگي دارد ). (Lin et al., 2014
انجمن مهندسي كشاورزی و سامانههای زیستي
آمریکا 3ابعاد و اندازههای مخروط ،همچنین روش آزمون
فروسنجي را در قالب استانداردهایي (ASABE
Standards S313.3, 2013; ASABE Standards
) EP542, 2019منتشر نموده است .مخروطها در دو

اندازه كوچک (با قطر  12/83میليمتر) و بزرگ (با قطر
 20/27میليمتر) به ترتیب برای استفاده در خاکهای
متراكم و نرم توصیه شدهاند .مخروط كوچک معموال بر
روی فروسنجهای دستي و مخروط بزرگ بر روی
فروسنجهای تراكتوری ()Naderi-Boldaji et al., 2008
مورد استفاده قرار ميگیرند.
مدلسازی برهمكنش ماشین  -خاک شامل
عملیات خاکورزی ،برش و جابجایي خاک و تردد
ماشین بر روی خاک به دلیل تغییرپذیری مکاني ،رفتار
غیرخطي و اثرات دینامیکي و جریان پذیری خاک ،یک
فرایند پیچیده است ) .(Asaf et al., 2007روشهای
شبیهسازی عددی شامل روش المان محدود ( )FEMو
روش اجزا گسسته ( )DEMبرای شبیهسازی این
برهمکنشها و پرهیز از آزمونهای آزمایشگاهي و
مزرعهای پرهزینه و وقتگیر توسط مهندسان طراحي و
بهینهسازی ماشینهای كشاورزی مورد استفاده گسترده
قرار گرفتهاند .با پیشرفتهای حاصل شده در فنآوری
اطالعات و كامپیوتر ،شبیهسازیهای عددی بهویژه برای
1. Penetrometers
2. Cone Index
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خاک و خاکورزی و تعامل خاک و چرخ محبوبیت
بیشتری پیدا كرده است (Mouazen & Neményi,
) .1998; Kotrocz et al., 2016مطالعات زیادی تاكنون
برای شبیهسازی رابطه ماشین و خاک با روش FEM
(Navid & Mohammadi Bane., 2011; NaderiBoldaji et al., 2018; Azimi-Nejadian et al.,
) 2019و یا (Shahqoli & Shahi, 2010; DEM
; Ucgul et al., 2017a; Zeng & Chen, 2019
;Khairalipour., 2020; Saunders et al.,2021
) Sadek et al., 2021; Zeng et al., 2021انجام شده

است.
روش اجزا گسسته یک روش عددی قدرتمند است
كه در ابتدا برای تحلیل مکانیک سنگ توسط Cundall
) & Strack (1979معرفي شد .در مدلسازی روش اجزا
گسسته ،ماده توسط ذرات گسسته كه از طریق نیروهای
تماسي در تعامل هستند ،شبیهسازی ميشود .نیروهای
تماسي بین ذرات با استفاده از مدلهایي از فنر و میراگر
محاسبه ميشوند .موقعیتها و سرعت ذرات با ادغام
قوانین حركت نیوتن با در نظر گرفتن نیروی كل وارده
بر هر ذره محاسبه ميشود .نمایش گسسته مواد در
 DEMبرخي از مزایای مهم را در مقایسه با مدلسازی
با روشهای مکانیک پیوسته ارائه ميدهد DEM .قادر
به شبیهسازی فرایندهایي است كه تغییر شکلهای
ناپیوسته بزرگ در آن رخ ميدهد .(Janda & Ooi,
) 2016استفاده از روش شبیهسازی اجزای گسسته برای
مهندسان طراحي ماشینهای كشاورزی نیازمند تعیین
پارامترهای  DEMجهت مدلسازی مسائل است.
بهطوركلي برای تعیین پارامترهای یک مدل اجزا
گسسته از دو روش اندازهگیری پارامترها در سطح ذرات
و واسنجي پارامترها از طریق انطباق بین رفتارهای
شبیهسازی شده و واقعي توده ذرات مورد نظر استفاده
ميشود ) .(Coetzee, 2017بهطور معمول برای واسنجي
مدلهای اجزا گسسته در مسائل رابطه ماشین و خاک
از آزمونهای ساده مکانیک خاک از قبیل آزمون تراكم
3 -American Society of Agricultural and Biological Engineers
)(ASABE
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تکمحوری ) ،(De Pue et al., 2019نشست صفحهای
( ،)Bahrami et al., 2020برش مستقیم (Keppler et
) ،al., 2015; Kanyawi & Shahgholi, 2018تحکیم
سهبعدی ) ، (Bravo et al., 2014زاویه استقرار (Barr
) ،et al., 2020حركت ابزار ساده در خاک & (Sadek
) Chen, 2015و یا آزمون فروسنجي (Kesner et al.,
) 2021استفاده ميشود.
در حالت ایدهآل ،همه پارامترهای مدل  DEMكه
بر رفتارهای واكنش خاک (نیروها و حركت ذرات) در
یک سیستم ماشین-خاک تأثیر ميگذارند ،ميتوانند
واسنجي شوند .اندازهگیری پارامترها در سطح تعامل بین
ذرات (یا در مقیاس دو ذره در تعامل) برای موادی مانند
خاک عمالً غیر ممکن است .از این منظر معموال مقادیر
پارامترهای حساس با اثرگذاری قابل توجه مورد واسنجي
قرار ميگیرند .رویکرد منطقي این است كه در ابتدا با
تحلیل حساسیت ،تعداد محدودی از پارامترهای مهم
مدل  DEMكه به شدت بر پاسخ تودهای خاک در برابر
ابزارها تأثیر ميگذارد را انتخاب نموده و سپس با
واسنجي این پارامترهای مهم با آزمونهای ساده ،مدل
اصلي توسعه داده شود (Coetze, 2017; Tekeste et
).al., 2020
مدلسازی واكنش خاک در حین نفوذ مخروط
برای واسنجي پارامترهای مواد در مدل اجزا گسسته
( )DEMميتواند برای پیشبیني رفتارهای دینامیکي
خاک از جمله فرایندهای توأم با برش و تراكم خاک مفید
باشد ) .(Tekeste et al., 2020به همین دلیل در برخي
از مطالعات برهمكنش خاک و ابزار ،از آزمون فروسنجي
برای واسنجي پارامترهای مدل در روش اجزا گسسته
استفاده شده است Ucgul et al. (2014) .برای واسنجي
یک مدل برای شبیهسازی حركت پنجه غازی در خاک
شني از نفوذ مخروط و دیسک استفاده كردند .مدل
تماسي هیسترتیک ارتباط بهتری نسبت به مدل تماسي
1. Parallel bond model

هرتز-میندلین با این آزمایشهای فیزیکي نشان داد.
) Sadek et al. (2017از آزمون فروسنجي برای واسنجي
پارامترهای مدل یک ستون سه الیه از خاک لومي در دو
حالت خشک و تر به كمک مدل تماسي پیوند موازی
( 1)PBMاستفاده كردند .در این مطالعه بر اساس تحلیل
حساسیت انجام شده در مطالعه گذشته با استفاده از
مدل تماسي هرتز-میندلین )،(Sadek & Chen, 2015
سفتي ذره بهعنوان پارامتر اصلي جهت واسنجي با
استفاده از شاخص مخروط تعیین شدSyed et al. .
) (2017هم از آزمون فروسنجي برای واسنجي
پارامترهای مدل هرتز-میندلین با تغییر در جرم
مخصوص استفاده كردند Zhang et al. (2019) .برای
واسنجي مدل ذرات شن كوارتز از آزمون فروسنجي با
كنترل جرم مخصوص خاک و انرژی نفوذ استفاده كردند.
( Tamas & Toth (2019در شبیهسازی حركت پنجه
غازی در خاک با دو الیه با رطوبتهای مختلف ،برای
واسنجي پارامترهای ضریب اصطکاک داخلي و
چسبندگي از آزمون فروسنجي استفاده كردند .در این
مطالعه مدل تماسي پیوند موازی برای خاک رس شني
استفاده شد Tekeste et al. (2020) .واسنجي
پارامترهای مدل مورد نیاز برای شبیهسازی حركت
بولدوزر در خاک شن لومي با مدل تماسي هرتز-
میندلین را توسط آزمون فروسنج انجام دادند .در مطالعه
شبیهسازی حركت خاکورز قلمي توسط )et al. (2021
 Kesnerاز آزمون فروسنجي جهت واسنجي پارامتر
چسبندگي خاک با سه الیه از ذرات با قطر 15 ،10و20
میليمتر استفاده گردید .همچنین توسط َ Aikins et al.
) (2021به كمک آزمون فروسنجي برای واسنجي پارامتر
مدول یانگ و استحکام تسلیم ذرات در یک حالت خاک
با مدل فنر هیسترتیک-چسبندگي خطي استفاده شده
و حركت خاکورز قلمي شبیهسازی شده است.
با توجه به سادگي آزمون فروسنجي در مطالعات
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مزرعهای یا در صندوق خاک ،در این مطالعه امکان
واسنجي پارامترهای  DEMخاکهای دارای چسبندگي
در رطوبت و چگاليهای ظاهری مختلف در شبیهسازی
مسائل برهمكنش ماشین /ابزار با استفاده از مدل
هیبریدی فنر هیستریتیک-چسبندگي خطي مد نظر
قرار گرفت .لذا هدف اصلي این مطالعه توسعه یک مدل
آزمون فروسنجي در خاک با استفاده از روش DEM
برای تعیین پارامترهای قابل واسنجي با استفاده از این
آزمون است .با توجه به مدل تماسي مورد استفاده ،در
صورتي كه بتوان برخي پارامترهای قابل اندازهگیری با
روشهای استاندارد مانند چسبندگي و ضریب اصطکاک
داخلي را با اندازهگیری مستقیم بر روی خاک تعیین
نمود ،آزمون فروسنج ميتواند برای واسنجي یک پارامتر
غیر قابل اندازهگیری مورد استفاده قرار گیرد .نظر به
اینکه استفاده از آزمون فروسنج برای واسنجي
پارامترهای مدل تماسي فنر هیسترتیک -چسبندگي
خطي تاكنون كمتر مورد توجه بوده است .مطالعه حاضر
برای توسعه دانش در روش شبیهسازی  DEMو ارائه
آزمونهای ساده قابل استفاده برای واسنجي پارامترها
دارای اهمیت است .در این مطالعه از آزمون نشست
صفحهای نیز برای اعتبارسنجي نتایج حاصل از واسنجي
پارامترها استفاده گردید.
مواد و روشها

617

ذرات  iو  mi ،jجرم ذره  g ،iشتاب گرانشي ،گشتاور Tij

حاصل از مؤلفه مماسي نیروی برخورد بین ذرات  iو ،j
 Iiممان اینرسي ذره  iو  ω̇iسرعت زاویهای ذره  iاست.
نقطههای باالنویس در معادالت  1و  2نشاندهنده مشتق
زماني هستند .نیروی تماسي  fijروی ذره  iرا ميتوان به
( fNمؤلفه عمودی) و ( fsمؤلفه مماسي) تجزیه كرد ،كه
هر مؤلفه با استفاده از اجزا مکانیکي ساده مانند فنر،
میراگر و یک لغزنده اصطکاكي مانند شکل  1مدلسازی
ميشود .فنر نشاندهنده ذخیره انرژی هنگام تغییر شکل
االستیک ذرات در تماس و میراگر نشاندهنده اتالف
انرژی در سیستم فنر و ذره است .در جهت مماس از یک
لغزنده اصطکاكي برای در نظر گرفتن اصطکاک لغزشي
بین ذرات استفاده ميشود ) .(Tsuji et al., 2012با
وجود لغزنده در جهت مماسي ،نیروی مماسي بین دو
ذره حداكثر ميتواند به اندازه نیروی اصطکاک بین دو
ذره باشد.

شکل  .1مدل تماس دو ذره  iو  jدر جهت عمود (راست) و مماس (چپ) در

مدل تماسی فنر هيستريك  -چسبندگی خطی

روش اجزا گسسته.

روش اجزای گسسته روشي برای مطالعه رفتار فیزیکي
مواد دانهای است .این روش مبتني بر فیزیک تماس در
برخورد است كه در آن حركت ذرات با حل معادله نیوتن
برای ذرات منفرد مشخص ميشود .رابطههای  1و 2
حركت خطي و چرخشي ذره  iدر تماس با ذره  jرا
توصیف ميكنند ):(Tsuji et al., 2012
f

(رابطه )1

r̈ i = ∑j mij + g

(رابطه )2

= ω̇i

i
∑i Tij

Ii

كه  rبردار موقعیت ذره  fij ،iنیروی تماس بین

در یک تماس كامالً االستیک (یعني یک فنر
خطي) ،انرژی كرنشي جذب شده در بارگذاری كامالً در
حین باربرداری بازیابي ميشود درحاليكه در یک تماس
االستیک -پالستیک (یعني فنر هیسترتیک) ،انرژی
كرنشي فقط تا یک تنش از پیش تعریف شده بازیابي
ميشود ) . (Walton & Braun, 1986همانطور كه در
شکل  2نشان داده شده است ،در فنر هیسترتیک ،نیروی
باربرداری قبل از بازیابي جابجایي به نقطه تماس اولیه،

618

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،52شماره  ،4زمستان ( 1400علمی پژوهشی)

به صفر ميرسد .مقدار  δ0نشاندهنده همپوشاني
باقیمانده بین دو ذره است كه به دلیل تغییر شکل
پالستیک در منطقه تماس باقیمانده است .تماس اولیه
در طول شیب  K1اتفاق ميافتد اما باربرداری با شیب
 K2صورت ميپذیرد .تماس بعدی در طول مسیر

بارگذاری جدید با شیب  K2بارگذاری ميشود .هر
بارگذاری مجدد قبل از نقطه اتصال دو مسیر نیرو از
شیب  K2و پس از رسیدن به نقطه اتصال از شیب K1
پیروی ميكند تا زماني كه باربرداری صورت پذیرد
).(DEM Solutions, 2014

شکل  .2رابطه نيروی فنر هيسترتيك – همپوشانی بين دو ذره در مدل تماسی فنر هيسترتيك ) δn .(DEM Solutions, 2014همپوشانی عمودی کلδ0 ،

همپوشانی باقیمانده K1 ،سفتی فنر در بارگذاری اوليه و  K2سفتی فنر در بارگذاری مجدد است.

نیروی تماس عمودی با روابط  3تا  5بیان ميگردد:
F =K δ
بارگذاری ) 𝛿 𝐾 𝛿 < 𝐾 (𝛿 −
(رابطه )3
باربرداری⁄بارگذاری F = K (δ − δ ) δ > δ
(رابطه )4
δ ⩽δ
باربرداری
{ F =0
(رابطه )5
كه  δnهمپوشاني عمودی كل در نقطه تماس و δ0
همپوشاني باقيمانده است .سفتي فنر در  K2 = K1یک
تماس كامالً االستیک را نشان ميدهد .سفتي بارگذاری،
 ،K1به استحکام تسلیم ذرات شركتكننده در تماس
مربوط ميشود (:)Walton, 2006
) K1 = 5R∗ min(Y1 and Y2
(رابطه )6
كه * Rشعاع معادل (()R * =1 /)1 / Ri + 1 / Rj
دو ذره و  Y2 ،Y1استحکام تسلیم ذرات شركتكننده
در تماس است .ضریب بازگشت از  K1و  K2محاسبه
0

𝑛

𝑛 1

2

0

n

0

n

0

1 n
n

n

n

2

n

ميشود (:)Walton, 2006
(رابطه )7

𝐾

𝑒 = √𝐾1
2

در مدل چسبندگي خطي ،نیروی تماس با اضافه
كردن یک نیروی چسبندگي عمودی اصالح ميشود
) (Ucgul et al., 2017bو معادله نیروی چسبندگي برابر
است با
F = −kA
(رابطه )8
كه  kچگالي انرژی چسبندگي (ژول بر متر مکعب)
كه با در نظر گرفتن ژول همارز با نیوتن در متر معادل
چسبندگي (پاسکال) است و  Aمساحت همپوشاني بین
ذرات است.
مدلسازی آزمون فروسنجی مخروط

برای مدلسازی اجزا گسسته آزمون فروسنجي از ذرات

بهرامی و همکاران :توسعه و واسنجی يك مدل ...

(علمی پژوهشی)

به قطر  10میليمتر استفاده گردید .از آنجا كه ممکن
است آزمون فروسنجي برای واسنجي پارامترها در یک
مدل بزرگتر (برای مثال اثر متقابل چرخ -خاک) مورد
استفاده قرار گیرد كه تعداد ذرات در آن بیشتر خواهد
بود ،اندازه ذرات در مدل فروسنج با هدف امکان استفاده
از این مدل در واسنجي پارامترها برای شبیهسازی
مسائل بزرگتر انتخاب شد ،چرا كه استفاده از ذرات
خیلي ریز در مسائل با ابعاد بزرگ منجر به افزایش
چشمگیر تعداد ذرات و زمان حل مسئله خواهد شد كه
كارایي این روش را تحت تاثیر قرار ميدهد .مقادیر اولیه
برای پارامترهای مورد نیاز برای مدلسازی از مطالعه
) Ucgul et al. (2017cاستخراج شد كه در یک خاک
شن لومي انجام شده بود (جدول .)1
جدول  .1مقادير اوليه پارامترهای اجزای گسسته به کار رفته در شبيه –
سازی آزمون فروسنج مخروطی در خاك (.)Ucgul et al., 2017c
مقادير

خواص
جرم مخصوص ذره (کيلوگرم بر متر مکعب)

2600

جرم مخصوص استيل (کيلوگرم بر متر مکعب)

7861

جرم مخصوص تفلون *( ABSکيلوگرم بر متر مکعب)

580

مدول برشی ذرات خاك (مگا پاسکال)

50

مدول برشی استيل (گيگا پاسکال)

78

مدول برشی تفلون ( ABSمگا پاسکال)

715

نسبت پواسون ذرات خاك

0/3

نسبت پواسون استيل

0/3

نسبت پواسون تفلون ABS

0/4

استحکام تسليم ذرات خاك (مگا پاسکال)
ضريب بازگشت خاك – خاك

1
0/6

ضريب اصطکاك داخلی خاك – خاك

0 /5

ضريب اصطکاك لغزشی بين خاك و استيل

0 /5

ضريب اصطکاك لغزشی بين خاك و ABS

0/7

ضريب اصطکاك غلتشی خاك – استيل

0/28

ضريب اصطکاك غلتشی خاك – خاك

0/17

ضريب اصطکاك غلتشی خاك –تفلون ABS

0/05

چسبندگی (کيلوژول بر متر مکعب)

5

*آكریلونیتریل بوتادین استایرن

مخروط فوالدی با قطر  12/83میليمتر با زاویه
نوک  30درجه مطابق با اندازه كوچک استاندارد
 ASABE S313و سیلندر از جنس تفلون  ABSبا
قطر 300و ارتفاع  300میليمتر مشابه ابعاد سیلندر
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مورد استفاده در آزمونهای آزمایشگاهي شبیهسازی شد
(شکل  ،3الف) .كنترل جرم مخصوص ظاهری اولیه ذرات
در شبیهسازیها با استفاده از یک صفحه دایرهای هم
قطر با سیلندر و با اعمال تنش فشاری بر توده ذرات قبل
از اجرای آزمون فروسنجي انجام شد .پس از توسعه مدل،
شبیهسازیهایي جهت بررسي اثر سرعت نفوذ (در سه
سطح 16 ،8و  24میليمتر بر ثانیه) ،قطر مخروط (دو
اندازه كوچک و بزرگ استاندارد  )ASABEو ضریب
اصطکاک میله با خاک (در سه سطح صفر 0/5 ،و  )1بر
شاخص مخروط اجرا شد .هدف از اجرای این شبیه-
سازیها ،بررسي اثر سرعت نفوذ و اصطکاک میله با خاک
بر شاخص مخروط جهت درک میزان اهمیت انتخاب
مقادیر برای این پارامترها بود ،چرا كه در صورت عدم
تاثیر معنيدار این پارامترها ميتوان برخي مقادیر فرضي
برای آن در نظر گرفت .مقایسه دو قطر كوچک و بزرگ
مخروط نیز با هدف بررسي اثر نسبت قطر مخروط به
قطر ذرات بر میزان نوسانات شاخص مخروط در شبیه-
سازی انجام شد.
در این مطالعه ابتدا پارامترهای اصلي مدل كه
بیشترین تأثیر بر شاخص مخروط را داشتند با تحلیل
حساسیت انتخاب شدند .برای تحلیل حساسیت هر
پارامتر ،سایر پارامترها در مقدار اولیه (فرضي) خود
مطابق جدول  1قرار داده شد و پارامتر مربوطه در چند
سطح متفاوت آزمون شد .میزان ضرایب اصطکاک
داخلي ،اصطکاک غلتشي و ضریب بازگشت در محدوده
 0/1تا  0/9انتخاب گردید ) .(Jang et al., 2016مدول
برشي ذرات نیز از  50مگا پاسکال (خاک لوم شني)
( )Ucgul et al., 2017cتا  50گیگا پاسکال (شن
كوارتز) بررسي گردید ) .(Asaf et al., 2007چسبندگي
از  10تا  90كیلو پاسکال ) (Tamas & Toth, 2019و
استحکام تسلیم ذرات هم در سطوح (Barr et 0/5 ،0/2
) 1 ،al., 2018مگا پاسکال ( )Ucgul et al., 2017cو
یک سطح باالتر ( 3مگا پاسکال) مورد بررسي قرار گرفت.
در همه آزمونهای شبیهسازی شده در این بخش جهت
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كاهش زمان شبیهسازی ،عمق نفوذ مخروط  150میلي
متر و سرعت نفوذ  8میليمتر بر ثانیه بود.
پس از تعیین پارامترهای حساس جهت واسنجي
مدل با این فرض اولیه كه دو پارامتر ضریب اصطکاک
داخلي و چسبندگي در ذرات  DEMميتوانند با مقادیر
متناظر خود از آزمون تجربي برش مستقیم در خاک برابر
باشند ( ،)Ucgul et al., 2015آزمون آزمایشگاهي برش
مستقیم برای خاکهای مورد مطالعه با همان شرایط
محتوای رطوبت و جرم مخصوص ظاهری انجام شد.
دیگر پارامتر مهم مدل (استحکام تسلیم ذرات) بر اساس
تحلیل حساسیت پارامترها ،به كمک مدل آزمون
فروسنجي با انطباق نتایج شاخص مخروط در مقابل
عمق برای آزمون تجربي و شبیهسازی اجزای گسسته

واسنجي شد .برای سایر پارامترها (با تاثیرگذاری ناچیز
یا بي تاثیر) در شبیهسازی و قیاس با نتایج حاصل از
اندازهگیریهای آزمایشگاهي فروسنج ،از مقادیر موجود
در جدول  1استفاده شد (.)Ucgul et al., 2017c
در حل مسائل توسط نرمافزار  EDEMگام زماني
حل برابر  40-20درصد گام زماني ریلي پیشنهاد مي-
شود كه در این مطالعه بهطور میانگین  30درصد
) (Ucgul et al., 2017bاین زمان انتخاب شد .رابطه 9
گام زماني ریلي را نشان ميدهد.
ρ
G

√πR

Tr = 0.1631𝑣+0.8766

(رابطه )9
كه در آن  Rشعاع ذرات ρ ،جرم مخصوص ذرات،
 ʋنسبت پواسون و  Gمدول برشي ذرات است.

(ب)

(الف)

شکل  .3مدل شبيهسازی شده با روش اجزا گسسته برای (الف) آزمون فرو سنجی و (ب) آزمون نشست صفحهای جهت اعتبار سنجی ).(Bahrami et al., 2020

جهت اعتبار سنجي پارامترهای تعیینشده با آزمون
فروسنجي از آزمون نشست صفحهای در توده ذرات
استفاده شد (شکل  ،3ب) .در این آزمون با نشست یک
صفحه دایرهای به قطر  100میليمتر در توده ذرات،
نمودار تنش-نشست به دست آمده و با نتایج تجربي

آزمون نشست صفحهای مقایسه شد.
آزمونهای آزمايشگاهی

آزمونهای آزمایشگاهي نفوذ مخروط بر روی یک خاک
لوم رسي ( 34درصد رس 30 ،درصد سیلت و  36درصد
شن) در دو سطح رطوبتي  11و  16درصد هركدام در

بهرامی و همکاران :توسعه و واسنجی يك مدل ...

(علمی پژوهشی)

دو سطح جرم مخصوص ظاهری  1000و 1150
كیلوگرم بر متر مکعب از مزرعه تحقیقاتي دانشگاه
شهركرد انجام شد .خاک مورد نظر از الک با قطر 2
میليمتر عبور داده شد .سپس به مدت  24ساعت در
آون در دمای  105درجه سلسیوس خشکانده شد .پس
از خروج از آون و سرد شدن ،رطوبت مورد نیاز برای
رسیدن به سطح رطوبت انتخاب شده با اسپری به خاک
اضافه شد و پس از اختالط كامل خاک به مدت یک روز
درون یخچال قرار داده شد تا به یک رطوبت كامالً
یکنواخت برسد .جهت به دست آوردن جرم مخصوص
مورد نظر در هر سطح رطوبت ،خاک در یک سیلندر از
جنس تفلون  ABSبه كمک دستگاه آزمون كشش-
فشار اینسترون ) (Santam, STM20, Iranدر دو الیه
متراكم گردید .بدین منظور ،جرم خاک هر الیه توزین
شده و سپس با یک صفحه فلزی هم قطر با سیلندر

(الف)
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تفلوني تا سطح جرم مخصوص ظاهری مد نظر متراكم
گردید .دستگاه آزمون كشش -فشار دارای دو فک متصل
به صفحات فوالدی با قطر  100میليمتر است كه با
اتصال به لودسل با ظرفیتهای بار متفاوت قابلیت اندازه-
گیری و ثبت نیرو-جابجایي را دارد .این دستگاه دارای
نرمافزاری جهت نمایش گرافها و خروجي ثبت شده با
توجه به نوع آزمون ميباشد.
برای اجرای آزمون فروسنجي از مخروط فوالدی با
ابعاد توصیهشده در استاندارد  ASABEمشابه مخروط
شبیهسازی شده استفاده گردید .میلهای با قطر 9/53
میليمتر و طول  400میليمتر از یک طرف به انتهای
مخروط و از طرف دیگر به لودسل دستگاه آزمون
كشش -فشار ) (Bongshin, South Koreaبه ظرفیت
 20كیلو پاسکال متصل شد (شکل  ،4الف) .برای هر
شرایط خاک ،آزمون فروسنجي با سه تکرار انجام گرفت.

(ب)

شکل ( – 4الف) آزمون فروسنجی مخروطی و (ب) آزمون نشست صفحهای با استفاده از دستگاه آزمون کشش -فشار اينسترون

آزمون برش مستقیم جهت اندازهگیری چسبندگي
و ضریب اصطکاک داخلي بر روی خاکها انجام گرفت.
خاکهای مورد مطالعه در همان شرایط محتوای رطوبت
و جرم مخصوص ظاهری در جعبه دستگاه برش مستقیم

با ابعاد  20 ×100×100میليمتر قالبگیری شدند.
آزمون در سه سطح تنش عمودی  60 ،30و  90كیلو
پاسکال در سرعت برش  0/02میليمتر بر ثانیه و در سه
تکرار انجام شد .نتایج ضریب اصطکاک داخلي و
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چسبندگي در جدول  2نشان داده شده است.
در مرحله بعد جهت اعتبارسنجي پارامترهای
واسنجي شده با آزمون فروسنجي ،آزمونهای تجربي
نشست صفحهای (شکل -4ب) در دو شرایط محتوای
رطوبت  -%11جرم مخصوص ظاهری  1000كیلوگرم بر
متر مکعب و محتوای رطوبت  -%16جرم مخصوص
ظاهری  1150كیلوگرم بر متر مکعب انجام شد .این
آزمون توسط صفحه بارگذاری به قطر  100میليمتر
(فک باالیي دستگاه اینسترون) تا عمق  20میليمتر با
سرعت نشست  8میليمتر بر ثانیه انجام شد.
جدول  .2ضريب اصطکاك داخلی و چسبندگی بدست آمده از آزمون برش
مستقيم برای نمونه خاكهای آزمون شده
سطح محتوای رطوبت ( - )%جرم

ضريب

چسبندگی

مخصوص ظاهری (کيلوگرم بر متر

اصطکاك

(کيلو
پاسکال)

مکعب)
1000 - 11

0/25

4/11

1150 - 11

0/24

6/79

1000- 16

0/18

5/93

1150 - 16

0/17

6/94

نتايج و بحث
آناليز حساسيت پارامترهای آزمون فروسنجی و خصوصيات
خاك

شکل -5الف شاخص مخروط با عمق را برای دو مخروط
كوچک (با قطر  12/83میليمتر) و بزرگ (با قطر
 20/27میليمتر) استاندارد  ASABEنشان ميدهد.
همانطور كه مشاهده ميشود ،برای خصوصیات یکسان
خاک ،شاخص مخروط برای مخروط با قطر بزرگتر
بهطور میانگین  %25كمتر از شاخص مخروط به دست
آمده با مخروط كوچکتر شده است .این نتیجه انطباق
بسیار نزدیکي با نتایج تجربي )Sudduth et al. (2004
دارد كه شاخص مخروط حاصل از مخروط بزرگتر را
حدود  30درصد كوچکتر از مخروط كوچک استاندارد
گزارش نمودند .همچنین نتایج شبیهسازی نشان دهنده
نوسانات بیشتر شاخص مخروط با عمق برای مخروط

كوچکتر نسبت به مخروط بزرگتر است .این نتیجه
ميتواند تا حد زیادی در ارتباط با نسبت قطر مخروط به
قطر ذرات شبیهسازی شده باشد كه با بزرگتر شدن این
نسبت ،تعداد ذرات در تماس با مخروط افزایش یافته و
شدت نوسانات در شاخص مخروط را كاهش داده است.
با اینحال استفاده از مخروط با قطر بزرگتر بخصوص در
خاکهای متراكم امکان اندازهگیری با فروسنجهای
دستي را محدود نموده و مستلزم بکارگیری فروسنجهای
هیدرولیکي است.
شکل -5ب اثر سرعت نفوذ بر شاخص مخروط را
نشان ميدهد .برای محدوده آزمون شده ،سرعت نفوذ
اثر معنيداری بر شاخص مخروط نشان نميدهد.
( Sudduth et al. )2004در بررسي اثر سرعت نفوذ
مخروط ،هیچ تفاوتي را در محدوده  30میليمتر بر ثانیه
(مقدار توصیه شده در استاندارد  )ASABEتا  50میلي
متر بر ثانیه گزارش نکردند .عدم تاثیر سرعت بر شاخص
مخروط ميتواند باعث سهولت در اندازهگیری شود چرا
كه نیاز به كنترل دقیق سرعت نميباشد .در شکل -5ج
اثر ضریب اصطکاک بین میله با توده ذرات بررسي شده
است .تغییرات ضریب اصطکاک میله با توده ذرات اثر
مشخصي بر تغییر شاخص مخروط نداشته است ،لذا
تعیین مقدار دقیق برای ضریب اصطکاک میله با خاک
ضروری به نظر نميرسد .علت كوچکتر بودن قطر میله
از قطر مخروط در استاندارد  ASABEنیز با مالحظه
كاهش اثر چسبندگي و اصطکاک میله با خاک بوده است
كه با نتایج شبیهسازی شده در این مطالعه مطابقت دارد.
اثر پارامترهای  DEMشامل ضریب اصطکاک
غلتشي ،ضریب اصطکاک داخلي و ضریب بازگشت ذرات،
نسبت پواسون ،مدول برشي ،انرژی چسبندگي و
استحکام تسلیم بر شاخص مخروط در شکل  6نشان
داده شده است .با افزایش ضریب اصطکاک غلتشي
(شکل -6الف) میزان شاخص مخروط كاهش یافت .
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شکل .5اثر الف -قطر مخروط ،ب -سرعت نفوذ و ج -ضريب اصطکاك ميله مخروط با خاك بر شاخص مخروط شبيهسازی شده با روش اجزا گسسته.

درحاليكه افزایش ضریب اصطکاک داخلي بین ذرات
سبب افزایش قابل توجه شاخص مخروط شد (شکل -6
ب) .نتایج ) Asaf et al. (2007نیز افزایش انرژی نفوذ با
افزایش ضریب اصطکاک داخلي را نشان داد)2016( .
 Jang et al.نتایج مشابهي برای افزایش تنش مقاوم با

افزایش اصطکاک داخلي برای نفوذ صفحه در ذرات برای
مدل تماسي هرتز -میندلین مشاهده كردند .تغییرات
ضریب بازگشت (شکل -6ج) جز در حالت  0/1اثر
مشهودی بر شاخص مخروط نشان نداد .در مطالعهای
توسط ( Simons et al. (2015عدم تغییر مقاومت برشي
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با تغییر ضریب بازگشت در آزمون برش مستقیم مشاهده
شد .همچنین ،تغییر نسبت پواسون بین  0/3تا  0/5بر
شاخص مخروط اثرمعنيداری نداشت (شکل -6د) .اثر
مشابهي برای تغییر نسبت پواسون در نفوذ صفحه توسط
) Bahrami et al. (2020گزارش شد .با تغییر مدول
برشي ذره بین  50و  500مگا پاسکال اثری بر شاخص
مخروط مشاهده نشد ولي در مقدار گیگا پاسکال  50اثر
این پارامتر بر شاخص مخروط مشهود شد (شکل -6ه).
( Lommen et al. )2014گزارش داد كه در شبیهسازی
نفوذ گوه برای مدل تماسي هرتز-میندلین تغییر مدول
برشي بین  10مگا پاسکال تا  10گیگا پاسکال اثر
محسوسي بر نتایج خروجي نداشت .در شکل-6و افزایش
قابل توجه شاخص مخروط با افزایش چسبندگي نشان
داده شده است كه این تغییرات بیشترین تاثیرپذیری در
بین پارامترهای مختلف را نشان ميدهد .افزایش در
میزان استحکام تسلیم ذرات هم تا یک سطح مشخص
( 1مگا پاسکال) سبب افزایش شاخص مخروط شده است
(شکل -6س) .با افزایش استحکام تسلیم ذرات به
سطوحي باالتر ،به سبب افزایش سفتي (رابطه  )6و
كاهش تغییر شکل و همپوشاني ذرات ،فشار وارد بر ذرات
به جای همپوشاني با لغزش بین ذرات امحاء ميشود.
تغییرات مشاهده شده در مقاومت نفوذ با تغییر در
چسبندگي و استحکام تسلیم ذرات بهطور مشابه در
مطالعه نشست صفحهای نیز مشاهده شد ( Bahrami et
.)al., 2020
تحلیل حساسیت پارامترها نشان داد كه
پارامترهای مقاومت برشي شامل ضریب اصطکاک داخلي
و چسبندگي ،ضریب اصطکاک غلتشي و استحکام تسلیم
از مهمترین و تأثیرگذارترین پارامترهای مربوط به
خصوصیات ذرات بر شاخص مخروط بوده است .معموال
در بسیاری از مطالعات به دلیل غیر كروی بودن شکل
هندسي ذرات خاک كه امکان غلتش ذرات نسبت به

یکدیگر را محدود ميكند ،با چسباندن چند ذره كروی
به هم شکل پیچیدهای ایجاد ميكنند و یا مقدار ضریب
اصطکاک غلتشي را بزرگ انتخاب ميكنند (Coetzee,
) .2017در این مطالعه نیز مقدار بزرگ  0/9برای
واسنجي مدل اجزا گسسته انتخاب شد ).(Smith, 2014
مدول برشي ذره نیز ميتواند بر خروجي شبیهسازی
اثرگذار باشد .با توجه به نتایج تحلیل حساسیت ،مدول
برشي اثر قابل توجهي در محدوده زیر  500مگا پاسکال
نشان نداد ،لذا مقدار این پارامتر از نتایج دیگر مطالعات
انتخاب شد ( .)Ucgul et al., 2017cرابطه بین مدول
برشي و گام زماني حل در معادله  9ارائه شده است
بهطوریكه افزایش مدول برشي سبب كاهش گام زماني
و در نتیجه افزایش زمان كل برای حل مسئله خواهد
شد.
شکل  7تغییرات شاخص مخروط در مقابل عمق
نفوذ را در خاکهای مورد آزمایش نشان ميدهد .برای
هر مقدار محتوای رطوبتي خاک ،افزایش جرم مخصوص
باعث افزایش شاخص مخروط شد .با افزایش محتوای
رطوبت در جرم مخصوص ظاهری  1150كیلوگرم بر متر
مکعب ،شاخص مخروط كمتری به دست آمد درحاليكه
برای جرم مخصوص ظاهری  1000كیلوگرم بر متر
مکعب میزان شاخص مخروط با افزایش رطوبت افزایش
یافت .این نتیجه با تنش فشاری اعمال شده در هنگام
فشردهسازی در خاک توجیهپذیر است .خاک با رطوبت
 11درصد و جرم مخصوص ظاهری  1000كیلوگرم بر
متر مکعب به دلیل سستي با استفاده از میزان كمتری
از تنش فشاری تهیه شد درحاليكه برای تهیه خاک با
رطوبت  16درصد تنش بیشتری برای رسیدن به جرم
مخصوص  1000كیلوگرم بر متر مکعب اعمال گردید.
این افزایش تنش در تهیه خاک به دلیل افزایش حجم
خاک با افزایش محتوای رطوبت است.
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شکل  .6اثر تغيير پارامترهای مدل فنر هسترتيك-چسبندگی خطی شامل الف -ضريب اصطکاك غلتشی ذره-ذره ،ب -ضريب اصطکاك ذره-ذره ،ج -ضريب
بازگشت ذره-ذره ،د -نسبت پواسون ذره ،ه -مدول برشی ذره ،و -انرژی چسبندگی بين ذرات و ز -استحکام تسليم ذره بر شاخص مخروط شبيه سازی شده با
روش اجزا گسسته.

بهرامی و همکاران :توسعه و واسنجی يك مدل 627 ...

(علمی پژوهشی)

شاخص مخروط (کيلو پاسکال)
1000
2000

شاخص مخروط (کيلو پاسکال)
0
15
30
45

0
20

20

40

40
عمق نفوذ (ميلی متر)

شبيه سازی
نقطه تسليم شاخص مخروط

80

60
80

100

100

120

120

140

140

160

160

(الف)

(ب)

شاخص مخروط (کيلو پاسکال)
450

300

150

عمق نفوذ (ميلی متر)

60

آزمايشگاهی

0
0

2000

0

شاخص مخروط (کيلو پاسکال)
0
1000

20

20

40

40

80

60
80
100

100
120

120

140

140

160

160

(ج)

عمق نفوذ (ميلی متر)

60

عمق نفوذ (ميلی متر)

0

0

(د)

شکل  .7شاخص مخروط ) (CIدر مقابل عمق برای آزمايش فروسنج مخروطی آزمايشگاهی و شبيهسازی شده برای خاك مورد آزمايش در سطح محتوای رطوبت و
جرم مخصوص ظاهری (الف)  11درصد  1000 -کيلوگرم بر متر مکعب( ،ب)  1150- 11٪کيلوگرم بر متر مکعب( ( ،ج)  16درصد  1000 -کيلوگرم بر متر مکعب و (د)
 16درصد  1150-کيلوگرم بر متر مکعب (ميلههای افقی خطای استاندارد تکرارها در اندازهگيری را نشان میدهد).

جرم مخصوص ظاهری توده خاک با تغییر پارامتر
جرم مخصوص ذره و تعداد ذرات بهطوریكه جرم

مخصوص ظاهری  1000و  1150كیلوگرم بر متر
مکعب حاصل شود واسنجي شد .با جایگذاری مقادیر
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ضریب اصطکاک داخلي و چسبندگي حاصل از نتایج
آزمون تجربي برش مستقیم تالش شد كه با تغییر
استحکام تسلیم ذرات نتایج شاخص مخروط-عمق برای
شبیهسازی  DEMبا نتایج آزمون آزمایشگاهي
فروسنجي منطبق شود .اما سطح شاخص مخروط
شبیهسازی شده بهویژه در شرایط جرم مخصوص 1150
كیلوگرم بر متر مکعب با افزایش ضریب استحکام تسلیم
ذرات در همه مقادیر بهطور قابل توجهي كمتر از سطح
شاخص مخروط آزمایشگاهي شد .اما با افزایش ضریب
اصطکاک داخلي و چسبندگي به ترتیب به  4/4و 10
برابر مقادیر به دست آمده از آزمون برش مستقیم،
انطباق پروفیل شاخص مخروط -عمق اندازهگیری شده
و شبیهسازی شده حاصل شد .همبستگي قوی بین
ضریب اصطکاک داخلي و چسبندگي واسنجي شده با
مقادیر متناظر به دست آمده از آزمون آزمایشگاهي برش
مستقیم توسط برازش خطي (به ترتیب با  0/96و
 )R2=0/99در شکل  8نشان داده شده است .این نتیجه
نشان ميدهد كه برای همه شرایط خاک ضرایب افزایش
چسبندگي و ضریب اصطکاک داخلي یکسان بوده است
و حاكي از وجود قاعدهای در انطباق نتایج شبیهسازی و
آزمایشگاهي است تا اینکه این ضرایب به شکل تصادفي
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برای هر شرایط خاک تعیین شوند .با این حال امکان
دارد با مقادیر بسیار باالی مدول برشي ،بدون افزایش در
ضریب اصطکاک داخلي و چسبندگي نتایج شبیهسازی
شاخص مخروط با نتایج آزمایشگاهي یکسان شود ،اما
افزایش مدول برشي سبب افزایش فوقالعاده زمان حل
مسئله ميشود Hærvig et al. (2017) .بیان داشتند
كه یکي از راههای استفاده از مدول برش كمتر برای
كاهش زمان حل مسئله استفاده از ضریب اصالح
افزایشي برای چسبندگي است .نمودار تغییرات شاخص
مخروط با عمق اندازهگیری شده و شبیهسازی شده برای
چهار آزمون در شکل  7نشان داده شده و مقادیر به
دست آمده برای پارامترهای واسنجي شده برای چهار
تركیب رطوبت -جرم مخصوص ظاهری در جدول 3
آمده است .توافق رضایتبخش را ميتوان بین نمودار
اندازهگیری شده و شبیهسازی شده با  DEMدر جدول
 3مالحظه كرد .برای خاک با  16درصد محتوای رطوبت
و جرم مخصوص  1150كیلوگرم بر متر مکعب (شکل.7
د) ،افزایش در شاخص مخروط از عمق  120میليمتر
برای شاخص مخروط شبیهسازی شده مشاهده ميشود
كه ممکن است به دلیل اثر مرز پایین سیلندر باشد كه در
این شرایط واضحتر از شرایط دیگر نشان داده شده است.

۰.۰
۰.۰
۰.۱
۰.۲
۰.۳
ضريب اصطکاك داخلی حاصل از آزمون برش
مستقيم
(ب)

شکل  .8برازش بين (الف) چسبندگی واسنجی شده برای ذرات  DEMو مقادير متناظر اندازهگيری شده از آزمون برش مستقيم و (ب) ضريب اصطکاك داخلی
واسنجی شده برای ذرات  DEMو مقادير متناظر اندازهگيری شده از آزمون برش مستقيم برای شرايط مختلف خاك.
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جدول  .3پارامترهای واسنجی شده با انطباق نتايج شبيهسازی و اندازهگيری شده شاخص مخروط -عمق برای خاكهای آزمون شده

سطح محتوای رطوبت (درصد) -
جرم مخصوص ظاهری
(كیلوگرم بر متر مکعب)

ضریب
اصطکاک

چسبندگي (كیلو
پاسکال)

استحکام تسلیم ذرات
خاک (مگا پاسکال)

جرم مخصوص ذرات
(كیلوگرم بر متر مکعب)

1000 - 11
1150 - 11
1000- 16
1150 - 16

1
0/9
0/7
0/6

46
72
62
75

0/3
1/4
0/7
1/2

1800
1800
1800
1800

) Asaf et al. (2007بیان كرد كه در مدل هرتز-

تعیین شده در مطالعه حاضر ميتواند به دلیل تفاوت

میندلین دو بعدی ،ضریب اصطکاک داخلي و سفتي فنر

معنيدار جرم مخصوص ظاهری خاک باشد .با این حال

(مدول یانگ) پارامترهای حساس برای واسنجي

در مطالعه ) Aikins et al. (2021واسنجي فقط برای

برهمکنش ابزار با خاک است .در مطالعه توسط Sadek

یک شرایط خاک مورد آزمون انجام شده است.

) et al. (2017برای واسنجي ذرات جهت شبیهسازی

شکل  9نتایج شبیهسازی و آزمون آزمایشگاهي

نفوذ مخروط با مدل تماسي هرتز-میندلین ،پارامتر

نشست صفحهای در محتوای رطوبت و جرم مخصوص

سفتي فنر عمودی (مدول یانگ) بهعنوان پارامتر مؤثر

ظاهری  11درصد  1000 -كیلوگرم بر متر مکعب و

واسنجي شد و سایر پارامترها از مطالعات دیگر استخراج

 16درصد  1150 -كیلوگرم بر متر مکعب را نشان

گردید .نتایج ( Tamas & Toth (2019نشان داد كه در

ميدهد .مقادیر پارامترها در مدل شبیهسازی نشست

مدل پیوند موازی اثر تغییر پارامتر اصطکاک داخلي برای

صفحهای برای این دو شرایط خاک همان مقادیر

نشان دادن تغییر محتوای رطوبت بیشتر از چسبندگي

واسنجي شده با آزمون فروسنج بودند .تطابق مناسب

است كه با نتایج حاصل از مطالعه حاضر جز در حالت

بین نتایج شبیهسازی و آزمایشگاهي تنش -نشست

خاک با رطوبت  %11و جرم مخصوص ظاهری 1000

بیانگر اعتبار مقادیر واسنجي شده برای پارامترهاست.

كیلوگرم بر متر مکعب همراستایي دارد .همچنین et al.

همچنین یک ارتباط خطي قوی ( )R2=0/98بین نقطه

) Kesner (2021نشان دادند كه با انتخاب ذرات با

تسلیم شاخص مخروط (نقاط نشان داده شده با ستاره

قطرهای  15 ،10و  20میليمتر ميتوان خاک را با

در شکل  )7و استحکام تسلیم ذرات یافت شد (شکل

مخروط كوچک استاندارد  ASABEواسنجي كرد .در

 .)10این رابطه ميتواند مبنای واسنجي استحکام تسلیم

مطالعهی ) Aikins et al. (2021كه از آزمون فروسنجي

ذرات با استفاده از آزمون فروسنج در سایر مطالعات

برای واسنجي پارامترهای اجزای گسسته یک خاک رسي

باشد .در مطالعهای توسط ) Ucgul et al. (2014در یک

با رطوبت  23درصد و جرم مخصوص ظاهری 1504

خاک شني بدون چسبندگي ،ارتباط یکبهیک بین

كیلوگرم بر متر مکعب انجام شد مقدار پارامتر استحکام

استحکام تسلیم ذره و بیشینه تسلیم (نقطه شکست

تسلیم ذرات  2/8مگا پاسکال تعیین شد .انتخاب این

نمودار) در نمودار تنش در برابر نفوذ برای مسئلهی نفوذ

مقدار از استحکام تسلیم ذرات در مقایسه با مقادیر

شمعک 1به قطر  20میليمتر در نظر گرفته شد.

1 -Pile penetration
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تنش (کيلو پاسکال)

تنش (کیلو پاسکال)
۳۰

۱۰

۲۰

۳۰۰

۰

۱۰۰

۲۰۰

۰

نشست (میلی متر)

۱۰

۵
۱۰

۱۵

۱۵

۲۰

۲۰

نشست (ميلی متر)

۵

شبیه سازی شده

۰

۰

آزمایشگاهی
۲۵

۲۵
(ب)

(الف)

شکل  .9نتايج اعتبار سنجی با آزمون نشست صفحهای در سطح محتوای رطوبتی و جرم مخصوص ظاهری (الف)  11درصد  1000-کيلوگرم بر متر مکعب( ،ب) 16
درصد  1150-کيلوگرم بر متر مکعب (نوار خطهای افقی ،خطای استاندارد تکرارها را نشان میدهد).

۱.۶

۱.۲
۱.۰
۰.۸
۰.۶
۰.۴
۰.۲

استحکام تسليم ذرات (مگا پاسکال)

y = 0.722x + 0.3793
R² = 0.96

۱.۴

۰.۰
۱.۶

۱.۴

۱.۲

۱.۰

۰.۸

۰.۶

۰.۴

۰.۲

۰.۰

نقطه تسليم شاخص مخروط (مگا پاسکال)
شکل  .10همبستگی بين استحکام تسليم شبيه سازی شده ذرات و نقطه تسليم شاخص مخروط اندازهگيری شده.

نتيجهگيری
در این مطالعه از روش اجزا گسسته ( )DEMبرای
شبیهسازی آزمون فروسنجي (نفوذ مخروط) در یک
خاک لوم رسي با یک مخروط كوچک استاندارد ،با هدف
ایجاد ارتباط بین شاخص مخروط و پارامترهای مدل
 DEMجهت واسنجي پارامترهای مدل اجزا گسسته
استفاده شد .نتایج نشان داد كه با استفاده از مدل
هیبریدی فنر هیسترتیک -چسبندگي خطي ميتوان

بهخوبي آزمون فروسنجي در یک خاک با چسبندگي را
تحت تغییرات رطوبت و جرم مخصوص ظاهری
مدلسازی نمود .با انجام تحلیل حساسیت ،پارامترهای
ضریب اصطکاک داخلي ،چسبندگي و استحکام تسلیم
بهعنوان حساسترین پارامترهای مدل انتخاب شدند .دو
پارامتر اول به ترتیب با ضرایب افزایشي اصالحي  4/4و
 10از مقادیر حاصل از آزمون برش مستقیم بر روی خاک
قابل تعیین است .مشخص شد كه استحکام تسلیم ذرات
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) و با سایزی از ذرات كه نسبتASABE بزرگ استاندارد
قطر مخروط به قطر ذرات مطلوب حاصل شود استفاده
 همچنین پیشنهاد ميشود اثر قطر ذرات بر انطباق.گردد
بین ضریب اصطکاک داخلي و چسبندگي حاصل از
شبیهسازی و آزمون تجربي برش مستقیم مورد توجه و
.مطالعه بیشتر قرار گیرد
سپاسگزاری
) دانشگاه شهركرد جهتHPC( از مركز محاسبات سریع
در اختیار قرار دادن رایانه با توان پردازش باال جهت انجام
.این مطالعه قدرداني ميشود
.هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد
REFERENCES
Aikins, K. A., Ucgul, M., Barr, J. B., Jensen,
T. A., Antille, D. L., & Desbiolles, J. M.
(2021). Determination of discrete element
model parameters for a cohesive soil and
validation through narrow point opener
performance analysis. Soil and Tillage
Research, 213, 105123.
ASABE Standards EP542. 2019). Procedures
for using and reporting data obtained with
the soil cone penetrometer. ASABE, St.
Joseph, MI.
ASABE Standards S313.3. (2013). Soil Cone
Penetrometer. ASABE, St. Joseph, MI.
Asaf, Z., Rubinstein, D., & Shmulevich, I.
(2007). Determination of discrete element
model parameters required for soil
tillage. Soil and Tillage Research, 92(12), 227-242.
Azimi-Nejadian, H. Karparvarfard, S. H.
Naderi-Boldaji, M. & RahmanianKoushkaki, H. (2019). Combined finite
element and statistical models for
predicting force components on a
cylindrical
mouldboard
plough. Biosystems
Engineering, 186,
168-181.
Bahrami, M., Naderi-Boldaji, M., Ghanbarian,
D., Ucgul, M., & Keller, T. (2020).
Simulation of plate sinkage in soil using
discrete element modelling: Calibration
of model parameters and experimental

 بر مقدار بیشینه0/722 را ميتوان با اعمال ضریب
شاخص مخروط برای خاک با رطوبت و جرم مخصوص
 لذا آزمون فروسنجي را.ظاهری متفاوت واسنجي نمود
ميتوان به عنوان یک آزمون ساده برای واسنجي
 مدDEM استحکام تسلیم ذرات در شبیهسازی با روش
 با این حال با توجه به اینکه نسبت اندازه.نظر قرار داد
ذرات به ابعاد مخروط بر روی نتایج شبیهسازی و
نوسانات شاخص مخروط شبیهسازی شده اثرگذار است
و همچنین در بعضي مسائل با ابعاد بزرگ استفاده از
- توصیه مي،ذرات با قطر زیاد اجتناب ناپذیر ميباشد
 آزمون،گردد جهت اطمینان بیشتر نسبت به نتایج
فروسنجي با مخروط با قطر بزرگتر (برای مثال قطر
validation. Soil
and
Tillage
Research, 203, 104700.
Barr, J., Desbiolles, J., Ucgul, M., & Fielke, J.
M. (2020). Bentleg furrow opener
performance analysis using the discrete
element
method. Biosystems
Engineering, 189, 99-115.
Bravo, E. L., Tijskens, E., Suárez, M. H.,
Cueto, O. G., & Ramon, H. (2014).
Prediction model for non-inversion soil
tillage implemented on discrete element
method. Computers and Electronics in
Agriculture, 106, 120-127.
Coetzee, C. J. (2017). Calibration of the
discrete
element
method. Powder
Technology, 310, 104-142.
Cundall, P. A. & Strack, O. D. (1979). A
discrete numerical model for granular
assemblies. Geotechnique, 29(1), 47-65.
De Pue, J., Di Emidio, G., Flores, R. D. V.,
Bezuijen, A., & Cornelis, W. M. (2019).
Calibration of DEM material parameters
to simulate stress-strain behaviour of
unsaturated soils during uniaxial
compression. Soil
and
Tillage
Research, 194, 104303.
DEM Solutions. (2014). EDEM 2.6 Theory
Reference Guide. Edinburgh, United
Kingdom.
Hærvig, J., Kleinhans, U., Wieland, C.,
Spliethoff, H., Jensen, A. L., Sørensen,

) (علمی پژوهشی1400  زمستان،4  شماره،52  دوره، مهندسی بيوسيستم ايران632

K., & Condra, T. J. (2017). On the
adhesive JKR contact and rolling models
for reduced particle stiffness discrete
element
simulations. Powder
Technology, 319, 472-482.
Janda, A. & Ooi, J. Y. (2016). DEM modeling
of cone penetration and unconfined
compression in cohesive solids. Powder
Technology, 293, 60-68.
Jang, G., Lee, S., & Lee, K. J. (2016). Discrete
element method for the characterization
of soil properties in Plate-Sinkage
tests. Journal of Mechanical Science and
Technology, 30(6), 2743-2751.
Kanyawi, N & Shahgholi, gh (2018).
Simulation of the effect of different
vibration angles on the performance of
vibrating substrate and soil using discrete
element method. Iranian Journal of
Biosystem Engineering, 49 (2), 181-194.
Keppler, I., Hudoba, Z., Oldal, I., Csatar, A., &
Fenyvesi, L. (2015). Discrete element
modeling
of
vibrating
tillage
tools. Engineering Computations.
Kešner, A., Chotěborský, R., Linda, M.,
Hromasová, M., Katinas, E., & Sutanto,
H. (2021). Stress distribution on a soil
tillage machine frame segment with a
chisel shank simulated using discrete
element and finite element methods and
validate
by
experiment. Biosystems
Engineering, 209, 125-138.
Khairalipour, K. (2020). Discrete element
method (DEM) and its application in
agricultural soil dynamics, 12th National
Congress of Mechanical Biosystems
Engineering and Mechanization of Iran,
Ahvaz.
Kotrocz, K. Mouazen, A. M. & Kerényi, G.
(2016). Numerical simulation of soil–
cone penetrometer interaction using
discrete element method. Computers and
ELectronics in Agriculture, 125, 63-73.
Lin, J. Sun, Y. & Lammers, P. S. (2014).
Evaluating model-based relationship of
cone index, soil water content and bulk
density using dual-sensor penetrometer
data. Soil and Tillage Research, 138, 916.
Lommen, S., Schott, D., & Lodewijks, G.

(2014). DEM speedup: Stiffness effects
on
behavior
of
bulk
material. Particuology, 12, 107-112.
Mouazen, A. M. & Neményi, M. (1998). A
review of the finite element modelling
techniques of soil tillage. Mathematics
and Computers in Simulation, 48(1), 2332.
Naderi-Boldaji, M.; Alimardani, R., Sharifi, A.
& Tabatabaeifar, A., (2008), Design,
construction and evaluation of manual
digital intrusion gauge, 5th national
congress of agricultural machinery and
mechanization engineering, Iranian
Congress on Agricultural Machinery and
Mechanization Engineering, Ferdowsi
University of Mashhad
Naderi-Boldaji, M. Hajian, A. Ghanbarian, D.
& Bahrami, M. (2018). Finite element
simulation of plate sinkage, confined and
semi-confined compression tests: A
comparison of the response to yield
stress. Soil and Tillage Research, 179, 6370.
Navid, H., & Mohammadi Baneh, N. (2011).
Three-dimensional finite element analysis
of wide tillage tools in sandy loam soils.
Journal of Mechanical Engineering
University of Tabriz, 41 (1), 67-72.
Sadek, M. A. Tekeste, M. & Naderi-Boldaji,
M. (2017). Calibration of soil compaction
behavior using Discrete Element Method
(DEM). In 2017 ASABE Annual
International Meeting (p. 1). American
Society of Agricultural and Biological
Engineers.
Sadek, M. A., & Chen, Y. (2015). Feasibility
of using PFC3D to simulate soil flow
resulting from a simple soil-engaging
tool. Transactions of the ASABE, 58(4),
987-996.
Sadek, M. A., Chen, Y., & Zeng, Z. (2021).
Draft force prediction for a high-speed
disc implement using discrete element
modelling. Biosystems Engineering, 202,
133-141.
Saunders, C., Ucgul, M., & Godwin, R. J.
(2021). Discrete element method (DEM)
simulation to improve performance of a
mouldboard skimmer. Soil and Tillage

633 ...  توسعه و واسنجی يك مدل:بهرامی و همکاران

Research, 205, 104764.
Shahqoli, Gh & Shahi, N. 2010 , Modeling of
Soil Interaction and Narrow Blades Using
Discrete Elements Method, First National
Conference on Mechanization and New
Technologies in Agriculture of Ahvaz.
Simons, T. A., Weiler, R., Strege, S.,
Bensmann, S., Schilling, M., & Kwade,
A. (2015). A ring shear tester as
calibration
experiment
for
DEM
simulations in agitated mixers–a
sensitivity
study. Procedia
Engineering, 102, 741-748.
Smith, W. C. (2014). Modeling of Wheel-Soil
Interaction for Small Ground Vehicles
Operating on Granular Soil (Doctoral
dissertation).
Sudduth, K. A., Hummel, J. W., & Drummond,
S. T. (2004). Comparison of the Veris
Profiler 3000 to an ASAE-standard
penetrometer. Applied Engineering in
Agriculture, 20(5), 535.
Syed, Z. Tekeste, M. & Way, T. (2017).
Discrete Element Modeling (DEM) of
Cone Penetration Testing on Soil With
Varying Relative Soil Density. In 2017
ASABE Annual International Meeting (p.
1).
Tamás, K., & Tóth, M. F. (2019). Modeling the
soil heterogeneity in the discrete element
model of soil-sweep interaction. Particles
. 294-304.
Tekeste, M. Z., Way, T. R., Syed, Z., &
Schafer, R. L. (2020). Modeling soilbulldozer blade interaction using the
discrete element method (DEM). Journal
of Terramechanics, 88, 41-52.
Tsuji, T., Nakagawa, Y., Matsumoto, N.,
Kadono, Y., Takayama, T., & Tanaka, T.
(2012). 3-D DEM simulation of cohesive
soil-pushing behavior by bulldozer
blade. Journal of Terramechanics, 49(1),
37-47.
Ucgul, M. Fielke, J. M. & Saunders, C. (2014).
3D DEM tillage simulation: Validation of
a hysteretic spring (plastic) contact model
for a sweep tool operating in a
cohesionless soil. Soil and Tillage
Research, 144, 220-227.
Ucgul, M., Fielke, J. M., & Saunders, C.
(2015).
Three-dimensional
discrete

)(علمی پژوهشی

element modelling (DEM) of tillage:
Accounting for soil cohesion and
adhesion. Biosystems Engineering, 129,
298-306.
Ucgul, M. Saunders, C. & Fielke, J. M.
(2017a). Discrete element modelling of
tillage forces and soil movement of a onethird
scale
mouldboard
plough. Biosystems Engineering, 155, 4454.
Ucgul, M. Saunders, C. & Fielke, J. M.
(2017b). Particle and geometry scaling of
the hysteretic spring/linear cohesion
contact model for discrete element
modelling of soil-tool simulation. In 2017
ASABE Annual International Meeting (p.
1). American Society of Agricultural and
Biological Engineers. St. Joseph, MI.
Ucgul, M., Saunders, C., & Fielke, J. M.
(2017c). Discrete element modelling of
top soil burial using a full scale
mouldboard
plough
under
field
conditions. Biosystems Engineering, 160,
140-153.
Vaz, C. M. Manieri, J. M. De Maria, I. C. &
Tuller, M. (2011). Modeling and
correction of soil penetration resistance
for
varying
soil
water
content. Geoderma, 166(1), 92-101.
Walton, O. (2006). (Linearized) Elastic–
Plastic Contact Model. DEM Solutions.
Walton, O. R. & Braun, R. L. (1986).
Viscosity, granular‐temperature, and
stress calculations for shearing assemblies
of inelastic, frictional disks. Journal of
Rheology, 30(5), 949-980.
Zeng, Z. & Chen, Y. (2019). Simulation of
straw movement by discrete element
modelling
of
straw-sweep-soil
interaction. Biosystems Engineering, 180,
25-35.
Zeng, Z., Thoms, D., Chen, Y., & Ma, X.
(2021). Comparison of soil and corn
residue cutting performance o f different
discs used for vertical tillage. Scientific
Reports, 11(1), 1-10.
Zhang, N., Arroyo, M., Ciantia, M. O., Gens, A.,
& Butlanska, J. (2019). Standard
penetration testing in a virtual calibration
chamber. Computers and Geotechnics,
111, 277-289.

