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 چکیده
مددل تمداس بسد ان      ،ناکشسان -نارئه دادیم و آن را با مدل های مختلف تماس تك قله از جمله کشسا EVSیك مدل بر پایه آمار مقادیر بیشینه 

بدا   اسدت  برای بدست آوردن رابطه بین نیروی عمودی وارده و نیروی اصطکاک روی سطوح ناهموارترکیب نمودیم. وقتی که تابع توزیع قله ها گام ل

را توصیف کند بیشدتر از   زنون آمونتونرا خواهیم داشت.  محدوده ای که توزیع گام ل می تواند قا زمدل تماسی هرتزی بیشترین تطابق با قانون آمونتون

است. از سوی دیگر  تغییر شکل ناکشسان در ناحیه تماس فشار نس ی را به آرامی کداه  مدی دهدد. وقتدی تمداس       GW ویلیامسون -مدل گرین وود

شود. در مدل تماس بسد ان در ن دود   به بهترین شکل توضیح داده می  زناکشسان به همراه تابع توزیع گام ل در نظر گرفته شود قانون آمونتون -کشسان

ی نیروی خارجی و حتی در حضور نیروی اعمالی منفی مقداری اصطکاک مشاهده می شود. ناهمواری ها با ارتفاع هایی کوبکتر از فاصله دو سطح  م

شار نسد ی بدرای بسد ندگی هدای بدا تر      بیشترین است. ف زتوانند با هم در تماس باشند. برای مقادیر کوبك پارامتر بس ندگی تطابق با قانون آمونتون

 .افزای  می یابد که به معنی غل ه اصطکاک ناشی  بس ندگی بر اصطکاک ناشی از  نیرو اعمالی است
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Abstract  
 

 We propose a model based on extreme value statistics (EVS) and combine it with different models for single-

asperity contact, including adhesive and elasto-plastic contacts, to derive a relation between the applied load 

and the friction force on a rough interface. We find that when the summit distribution is Gumbel and the contact 

model is Hertzian we have the closest conformity with Amontons` law. The range over which Gumball 

distribution mimics Amontons` law is wider than the Greenwood-Williamson (GW) Model. On the other hand 

plastic deformations in contact area reduce the relative change of pressure slightly with Gumbel distribution. 

Interestingly when Elasto-plastic contact is assumed for the asperities, together with Gumbel distribution for 

summits, the best conformity with Amontons` law is achieved. When adhesive contact model is used, the main 

observation is that for zero or even negative applied load, there is some friction. Asperities with height even less 

than the separation of two surfaces are in contact. For a small value of adhesion parameter, a better conformity 

with Amontons` law is observed. Relative pressure increases for stronger adhesion which means that adhesion 

controlled friction dominated by load controlled friction.  
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  قدمهم

اصطکاک بین سطوح جامد یك پدیده فیزیکی کامال 

ادعا کرد که نیروی اصطکاک  زآمونتون .]۱[پیچیده است

متناسب با نیروی عمودی و مستقل از سطح ظاهری 

سرعت نس ی و دما است. به ع ارت دیگر ضریب  ،تماس

 اصطکاک تنها به جنس دو ماده در تماس مربوط است

بطور کامل در همه  زآمونتون نظر می رسد قانون به. ]۲[

موارد برقرار نیست. اما برای تقریب اول می توان 

 اصطکاک را به صورت زیر فرمول بندی کرد:
                                     )1(  

نیروی عمودی اعمالی  ضریب اصطکاک و  که  

اصطکاک بین دو سطح با است. کولن دریافت که نیروی 

رابطه خطی بین نیروی .]۳[زمان تماس افزای  می یابد

اعمالی عمودی و اصطکاک وجود دارد اگربه این 

وابستگی خطی برای تمام محدوده های نیروی اعمالی 

برقرار نیست و موادی مانند پلیمرها و فلزات نرم نقض 

تالش های نظری بسیاری برای اث ات قانون .]۴[می شود 

انجام شده است.از آنجایی که سطوح واقعی در  زآمونتون

قله ها تماس ها در نوک  ،ابعاد مختلف ناهموار هستند

تماس کامال  ]۵[ویلیامسون -رخ می دهد. مدل گرین وود

کشسان و غیر بس ان در نوک ناهمواری ها و یك تابع 

توزیع گوسی برای توزیع ارتفاع قله ها در نظرمی گیرد 

فشار نس ی تقری ا ثابت در عین اعمال نیرو که یك رابطه 

تماس  ]۶[بودن و تابور است در سطح بدست می آورد.

. آنها در نظر گرفتنددرتعداد کمی از نقاط  را های واقعی

تماس ها را کامال ناکشسان در نظر گرفتند و بنابراین 

نواحی واقعی تماس مربوط به سختی مواد است.آربارد 

ایی در نظر گرفت که به سطح رو به صورت کره ه

ثابت و  ]۷[صورت سلسله مرات ی روی هم سوار هستند

کرد که برای یك سطح کامال پیچیده مساحت واقعی 

مربوط به نیروی اعمالی به صورت تماس 

مساحت واقعی  ]۸[پرسون است. α ≈1است بطوری که 

سیستم است که سطح در ابعاد  طولی از هک تماس را به 

ربط ،کوبگتر از آن هموار در نظر گرفته می شود

در سطح با .پرسون تابع توزیع تن  داد

اندازه  L. را پیدا کرد  ،،بزرگنمایی

دریافت که در یك معادله ش ه است و طولی سیستم 

طی بین پخشی صدق می کند. او همچنین یك رابطه خ

نیروی عمودی و سطح واقعی تماس بدست آورد. در این 

را ویلیامسون برای یك سطح  -ابتدا مدل گرین وود،مقاله

را معرفی  EVSمی کنیم.سپس آمار مقادیر بیشینه معرفی 

را  EVSو گزینه های ممکن برای تماس تك قله ها و 

ترکیب می کنیم و رابطه بین فشار تماس و نیروهای 

 بدست می آوریم. اعمالی را

 ویلیامسون -مدل گرین وود
تماس یك سطح هموار با یك ویلیامسون  -تئوری گرین ووددر 

در نظر گرفته می  قرار دارند از هم  dسطح ناهموارکه در فاصله 

هستند و ارتفاع  شود.تمام ناهمواری ها دارای شعاع یکسان 

انگین توزیع شده صورت تصادفی حول یك مقدار میقله ها به 

 توزیع قله ها و تعداد قله ها اگر. 1 لاند شک

بگالی تعداد قله هاست.  است که  در سطح ظاهری تماس 

 مساحت واقعی تماس به صورت زیر است:
    (۲) 

 نیروی کل اعمالی ع ارت است از:

  (۳) 

 

 به صورت زیر تعریف می شوند:  R و  که

    (۴) 



 

     (۵) 

 

 آنها یك توزیع گوسی برای ارتفاع قله ها در نظر گرفتند:

    (۶) 

 

 

 GW. طرح شماتیك مدل 1شکل 

 بهتر است یك مقیاس طولی مشخص سیستم را انتخاب کرده و و

 .که است  بهترین انتخاب زبری سطح

 بنابراین سطح تماس واقعی و نیرو به صورت زیر داده می شوند: 

  (۷) 

  (۸) 

 آمار مقادیر بیشینه
آمار مقادیر بیشینه شاخه ای از آمار می باشد که در پی یافتن توزیع 

  ه یا بیشینه رویداد ها است که با تابعاحتمال مقادیر کمین

تمام توابع توزیع شناخته شده   داده می شود. متاسفانه

نیست ولی در موارد خاصی این توابع توزیع مشخص هستند که 

بر پایه تابع توزیع  در این مقاله به این موارد خاص اشاره می کنیم.

متغییرهای مشابه و  تابع توزیع عمومی برای مادر سه 

برای 1ندنکوژوجود دارد که به آن قانون کالسیکی  مستقل

و  3وی ول  ، 2گام ل –تریپت  -فیشریشینه ها می گوییم. این توابع ب

 :از ارتندع  به ترتیب4 فربه

,     ,     (۹) 

,               (۱۱) 

,     ,      (۱۲)

      

                                                 
۱ Gnedenko 

Gumbel distribution-Tippett-Fisher ۲ 
۳ weibull 
۴Ferechet 

را محاس ه و  (1+1مدل) ارتفاع بیشینه   5ماجومدار

شکل مقیاسی یك  است که 6متوجه شد که یك تابع توزیع ایری

 دارد.برای تمام ها 

  (۱۳) 

  (۱۴) 
 قدر و  زیری سطح  و   ،طول سطح  که 

 متقابل هیپرگئومتری تابع مطلق صفرهای تابع ایری و 

 است. 7نوع دوم

 لیامسون با آمار مقادیر بیشینه وی -تعمیم مدل گرین وود
که  بعدفشار بدون 

  EVS توابع برای را بر حسب  استنمایانگر ضریب اصطکاک 

 با مدل تماس هرتزی به عنوان تماس تك قله ها در نظر می گیریم.

 ،وان تابع توزیع قله هاتوزیع گام ل به عن ،EVSدربین توابع 

که به معنی ثابت بودن فشار در  زقانون آمونتون بابیشترین تطابق 

در مورد توزیع  نیروهای مختلف اعمالی هست را نشان می دهد

که همان تابع نمایی ضریب اصطکاک کامال وی ول با

یکنواخت است. اما این حالت نمی تواندتوزیع مناس ی برای توزیع 

  .2 شکل ]۵[ارتفاع قله ها باشد

 
 در حالتی که توزیع قلده هدا بده شدکل     ز. بیشترین تطابق با قانون آمونتون2شکل 

 گوسی است اتفاق می افتد. 

                                                 
۵Majumdar  
۶ Airy 

confluent hyper geometric function of the second kind ۷ 



 

همراه تابع توزیع به  ]CEB ]۹ مدل با زمانی که تماس تك قله ها

نشدان مدی    3گام ل در می گیریم نتایج حتی بهتر می شوند . شکل 

کی کده بدا پدارامتر     شدت های مختلف تماس پالستیدهد با داشتن 

مقدار سدختی مداده    که در آن  پالستیکی 

نس ت به حالدت   زحتی بیشتری با قانون آمونتونتطابق  ،نرمتر است

 تماس هرتزی حاصل می شود.

 
 .دارد زبا قانون آمونتون بیشتری پالستیك تطابق -تماس ا ستیك. 3شکل 

 

را با  ]MD ]۱۱دل وجود بس ندگی در سطح را با استفاده از م

 میزان پارامتر بس ندگی  با افزای .بررسی میکنیمتوزیع گام ل 

دور می  زمشاهده می شود رفتار اصطکاکی سطح از قانون آمونتون

رم با بس ندگی با  انتظار داریم شود همان گونه که در فلزات ن

  .4شکل 

 
دور می  زکی از قانون آمونتون. با افزای  پارامتر بس ندگی رفتار اصطکا4شکل

 شود.

  نتیجه گیري
به به همراه مدل های مختلف برای تك قله ها را  توابع 

منظور یافتن تابع توزیع مناسب برای قله های سطوح ناهموار 

مدل هرتز به همراه توزیع گام ل بیشترین تطابق با . بررسی کردیم

 –در نظر گرفتن مدل ا ستیك را نشان می دهد. با  زقانون آمونتون

ون با قان حتی تطابق بیشتری به همراه توزیع گام لپالستیك 

با در نظر بس ندگی برای . نس ت به حالت هرتزی دارد زآمونتون

تماس دو جسم مشاهده می شود با افزای  پارامتر بس ندگی از 

 دور می شویم.  زقانون آمونتون
وح به طور کلی نا شناخته تابع توزیع ارتفاع ناهمواری ها در سط

 و استفاده از توابع توزیع  است با فرض ساده مستقل بودن ارتفاع ها

تا حد بسیار  زتطابق با قانون تجربی آمونتون ،منشان دادی 

همچین این مدل برای نشان دادن انحراف از   خوبی برقرار است.

  ولی ارائه داد. در مورد تماس بس ان نتایج قابل ق زقانون آمونتون

 
 سپاسگزاری

بخاطر بحث هاي سازنده در این زمینه تشکر  دانیل بن و بارت ونر آقایاناز 

 می کنیم.
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