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ی بحث نتیجه گیر

بین  سطوح تسلیم ماتسوکا و کولومب رابطه نزدیکی وجود 
دارد. سطح ماتسوکا از دیدگاه محاسباتی مزیتی دارد که 

توسط تابع درجه سه تنش ھای مشتق پذیر به استثنای نقطه 
مبدا توصیف شده است. تابع تسلیم ماتسوکا مبنای ریاضی 
خوبی برای مدل پالستیسیته اصطکاکی محسوب می شود 

اما ، روش مقرر شده ای برای مشتق گیری از نرخ ھای کرنش 
پالستیکی تا کنون موجود نمی باشد. در این مقاله یک مدل 

پالستیسیته اصطکاکی توصیف شده که برای نیل به نرخ ھای 
کرنش پالستیکی دو روش جایگزین پیشنھاد شده است. مدل 
پیشنھاد شده با داده ھای آزمایشی مناسب مقایسه نشده 

است. در نتیجه الزم است در این بخش کار بیشتری انجام 
د.  شو

رابطه بین زوایای اتساع و اصطکاک برای مدل پالستیسیته 
پیشنھاد شده جھت مطابقت با قاعده اتساع تنش Rowe در 
تراکم سه محوری درمعادله (23) مطرح شده است. شایان 
توجه است که این رابطه ھم فرم رابطه Rowe برای قاعده 

اتساع و مطابقت با مدل پالستیسیته کولومب نامربوط کرنش 
مسطح می باشد. این مشاھده حاکی از آن است که مدل 

پالستیسیته پیشنھاد شده در واقع دنباله و بسط منطقی مدل 
کولومب نامربوط کرنش مسطح به مورد تراکم سه محوری می 

باشد. 

http://iranarze.ir/frictional+plasticity+model+Finite+element+implementation+dilation
http://iranarze.ir/translation/mechanics-english-paper-download/



