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 خالصه

در این مقاله ترکیبی از روش اجزای محدود چندضلعی و اجزای محدود تطابقی در حل مسائل مکانیک شکست و گسترش ترک، ارائه شده است.  
یر ترک های پیچیده و مسشود که قابلیت بسیار خوبی در انطباق با هندسههای چندضلعی استفاده میدر تکنیک ارائه شده برای تولید شبکه از المان

یابد. از این رو با ترکیب روش اند. اما شبکه اولیه لزوماً برای ادامه حل مناسب نیست و با پیش روی ترک دقت حل کاهش میاز خود نشان داده
 ای مناسب بااجزای محدود چندضلعی و روش اجزای محدود تطابقی، با تجاوز خطای حل از خطای هدف، عملیات تطابقی صورت گرفته و شبکه

یابد. در ماند و دقت پیش بینی مسیر ترک افزایش میشود. به این ترتیب خطای حل همواره در حد قابل قبول باقی میهندسه جدید ترک تولید می
ت، برای نشان دادن کارایی و دقت تکنیک پیشنهاد شده و مطابقت آن با نتایج عددی و آزمایشگاهی موجود در ادبیا معروفی پایان نیز مثال عددی

 ارائه شده است.
 

 ضلعی، اجزاي محدود تطابقی، اصالح شبکههاي چند، روش اجزاي محدود، المان آنالیز مسائل ترککلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

بنابراین درک ماهیت اند. و از بین رفته ها و هواپیماها به دلیل وجود ترک دچار زوال شدهها، سدها، پلها مانند ساختماندر طول تاریخ  بسیاری از سازه
ای از علم به نام مکانیک شکست پدید آمد که ترک و تحلیل نحوه گسترش آن مورد توجه محققان قرار گرفت. این مسئله به قدری مهم شد که شاخه

روش تحلیلی  گیرد.های شکست به دو روش تحلیلی و عددی صورت میهای شکست در مواد مختلف بود. بررسی مکانیزمهدف آن بررسی مکانیزم
-بر و غیرممکن می دلیل وجود مجهوالتِ زیاد، دشوار، زمانها بهشود زیرا با پیچیده شدن مسئله، حل دقیق آنهای ساده استفاده میمعموالً برای حالت

های روند. از میان روشدی میهای عدشود و در دنیای پرسرعت امروز جوابگوی نیازهای الزم نیستند. به همین دلیل در اینگونه مسائل به سراغ روش
 های اخیر به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.به عنوان روشی قدرتمند شناخته شده و در سال 1عددی روش اجزای محدود

ها ن المانشد. به هنگام استفاده از ایهای مثلثی و چهارضلعی استفاده میتا همین چند سال اخیر برای مدل سازی مسائل گسترش ترک از المان
الف(. همچنین در -1گردد )شکل ها گسترش یابد که این مسئله موجب انحراف ترک از مسیر واقی میالزم است مسیر ترک از روی اضالع المان

ردد که ها و از مسیر واقی خود گسترش یابد، الزم است پس از هر مرحله رشد ترک شبکه جدید تولید گصورتی که ترک بدون توجه به اضالع المان
-ها باعث به وجود آمدن المانب( را در نظر بگیرید که ترک با عبور از میان المان-1هزینه محاسباتی باالیی دارد. برای مثال شبکه چهارضلعی )شکل 

های چندضلعی با تعداد نبه همین دلیل در سالیان اخیر استفاده از الما های چهارضلعی شده و الزم است شبکه جدید تولید گردد.هایی به غیر از المان
توان ترک را از مسیر واقعی رشد داد بدون ها میاضالع دلخواه، در مسائل رشد ترک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. چراکه با استفاده از این المان

 داد.توان یک مسئله ترک را با همان شبکه اولیه تا انتها ادامه اینکه نیاز به تولید مجدد شبکه باشد و می

                                                 
1 Finite Element Method 
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از طرفی با توجه به تغییر موقعیت نقاط بحرانی مثل موقعیت نوک ترک در طول مسئله، یک شبکه اولیه برای مدل سازی در سرتاسر حل مسئله  
ابقی گردد. به همین دلیل در تحقیق حاضر از مزیت روش اجزای محدود تطباشد و رفته رفته باعث افزایش خطا در حل میاز دقت خوبی برخوردار نمی

 های چندضلعی استفاده شده تا هر زمان خطای مسئله از خطای مورد نظر تجاوز کرد شبکه به صورت موضعی اصالح شود.  در کنار المان
 

 
 هاي کالسیک در مدل سازي مسیر ترکاستفاده از المان -1شکل 

 
 روش اجزای محدود چندضلعی .2
 

شود هایی گفته میضلعی به طور کلی به المان. المان چند]1[مطرح شد 1پرستوسط فردی به نام واچ 1791های چندضلعی اولین بار در سال ایده المان
شوند و به دلیل همین ویژگی ها میهای مثلثی و چهارضلعی نیز مشمول آنها حالت کلی دارند و المانکه معموالً بیش از چهار ضلع دارند ولی این المان

 گسترش ترک بسیار مناسبند.مهم برای استفاده در مسائل 

بندی دامنه و تولید شبکه است. در تحقیق حاضر از مولد شبکه اولین گام برای حل مسائل به روش اجزای محدود، ایجاد هندسه مسئله، المان
ورد نیاز برای حل مسائل به روش های متواند ورودیمِشِر یک کد متلب قدرتمند است که میبرای تولید شبکه استفاده شده است. پُلی ]2[ 2مِشِرپُلی

های یکنواخت و غیریکنواخت چندضلعی را دارد. جزئیات مربوط به این کد و نحوه عملکرد آن در اجزای محدود را فراهم نماید و قابلیت تولید شبکه
 آمده است.  ]2[

یل توابع شکل از روش مساحت نسبی استفاده شده برای تشکدر این تحقیق رسد. ها میپس از تولید شبکه نوبت به تشکیل توابع شکل المان
( را در نظر 2ارائه شد. جهت ساختن این توابع شکل، المان نشان داده شده در )شکل  ]3[و همکاران  3است. روابط این روش به فرم مثلثاتی توسط مِیِر

نشان  pگیریم که این گره در شکل با های آن در نظر میتصات گرهگیری از مخبگیرید. به این منظور ابتدا یک گره فرضی در مرکز هر المان با میانگین
ام در این حالت به صورت زیر  jشود. توابع وزن راس داده شده است. از این گره فرضی به منظور محاسبه زوایای نشان داده شده در شکل استفاده می

 محاسبه خواهد شد:

(1) 
 

 آید: رابطه زیر تابع شکل هر المان بدست می که با جاگذاری توابع وزن در

(2)  

                                                 
1 Wachspress 

2 PolyMesher 
3 Meyer 
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 ]9[هاي مورد استفاده در روش مساحت نسبیزوایا و گره -1شکل 
 

های مثلثی استفاده های مختلفی پیشنهاد شده که در اینجا از روش تقسیم به زیر دامنههای چندضلعی روشبرای انتگرال گیری در دامنه المان
گیریم که مختصات این گره از پیشنهاد شد. به این منظور یک گره فرضی در مرکز هر المان در نظر می ]4[ت. این روش توسط داسگوپتاشده اس
-های روی مرز المان، جزء چندضلعی را به زیر مثلثآید. سپس با اتصال این گره مرکزی به گرههای هر المان بدست میگیری مختصات گرهمیانگین

 (.3گیرد ) شکل ها صورت میگیری عددی با استفاده از نقاط گاوس استاندارد زیر مثلثشود و انتگرالسیم میهایی تق

 
  ]4[هاي مثلثیگیري بر روي زیر دامنهانتگرال - 9شکل

 

 های چندضلعیسازی روش اجزای محدود تطابقی بر روی المانپیاده .3
 

ها و انتخاب شبکه مناسب بستگی دارد، توپولوژی مسئله نیز با بینی رشد ترک به دقت جوابت پیشکه دقدر  مسائل مکانیک شکست عالوه بر آن
-کنند عملیات ریزسازی، درشتدهند. از این رو روش های تطابقی تالش میشود و نقاط بحرانیِ مدل، مدام تغییر مکان میپیشرفت ترک دچار تغییر می

 ای انجام دهند که جواب نهایی دارای دقت مشخصی باشد.طور اتوماتیک و به شکل بهینه به گونه سازی، جابجا کردن و تنظیم شبکه را به

 ،در پایان هر مرحله از حل الزم است ارزیابی خطا صورت گیرد تا با خطای هدف مقایسه شود و در صورت تجاوز خطای حل از خطای هدف 
بنابراین نکته اساسی در روش اجزای محدود تطابقی  کند.یابد و ترک رشد میبلی ادامه میشبکه صورت گیرد. در غیر این صورت حل با شبکه قاصالح 

ها دور کند که نوک ترک از محل ریزشدگی الماندر تکنیک پیشنهاد شده معموالً زمانی خطای حل از خطای هدف تجاوز می برآورد خطای مسئله است.
 .استفاده شده است ]1[ گر خطای زینکویچکه است. در تحقیق حاضر به منظور تخمین خطای حل از تخمینشده باشد و در این صورت نیاز به تولید مجدد شب

آید، حل روش اجزای محدود به صورت تقریبی از میدان که میدان پیوسته جابجایی در روش اجزای محدود به صورت گسسته درمیبا توجه به آن
شود، میدان تنش روش اجزای محدود نیز دارای خطا خواهد بود. ز از روی همین میدان جابجایی محاسبه میدقیق جابجایی خواهد بود و چون میدان تنش نی

 مقدار دقیق این خطا برروی دامنه برابر است با:
(3) 
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 ل اجزای محدود است. میدان تنش بدست آمده از ح میدان تنش واقعی و  خطای تنش،  که در رابطه فوق 
شود. این باشد، به جای آن از یک روش تقریبی ولی با دقت باالتر از حل کنونی استفاده میاز آنجا که مقدار دقیق میدان تنش مشخص نمی

شده که با وجود محاسبات  گیری استفادهشود که در اینجا از تکنیک میانگینهای مختلفی محاسبه مینامیم از روشجواب که آن را جواب بهبودیافته می
های اطراف آن در هر گره، از گاوس . به این منظور برای محاسبه تنشها استهای مشترک بین آنها و گرهدر کاهش خطای المان و سریع ثرموروشی ساده، 

ها نیز از رابطه زیر ها از روی گرهته در گاوسآید. به منظور محاسبه جواب بهبود یافشود و به این ترتیب جواب در هر گره بدست میگیری میگره میان
 :باشدها میمقادیر تنش در گره تابع شکل و   تنش بهبودیافته،  که در آن  شوداستفاده می

(4) 
 

ان از اختالف این دو جواب به عنوان تقریبی از خطای دقیق توباشد، بنابراین میتری نسبت به جواب اجزای محدود میجواب بهبودیافته تقریب مناسب
 شود:استفاده نمود. بنابراین خطای دامنه به صورت زیر برآورد می

(1) 
 

در تک تک نقاط دامنه  برآورد شده را یتعریف فوق مقدار خطاها است. جواب بهبود یافته در گاوس جواب بدست آمده از حل اجزای محدود و  که 
خطا  بنابرایننهایت برود یباشد. چرا که ممکن است در یک نقطه خاص مثل نوک ترک تنش به سمت بینم یشبکه معیار مناسب یریزساز یبرا یدهد، ولیم

از د. یکی شویرم خطا تعریف منُ ،نقطه به نقطه یخطا ی. از این رو به جادقابل قبول باش ،کل جواب یِدر مجموع خطا یدر این نقطه بسیار باال خواهد بود ول
 است:به صورت تابع پیوسته  یباشد که در واقع همان جذر مجموع مربعات، ولمی 2L خطا، نرم یها ترین نرممعروف

(6) 
 

خطاهایی که در مسئله بدست آمده استفاده کرد. مورد نظر را با استفاده از روش اجزا محدود تطابقی حل نمود بایستی از ارزیابی  حال برای اینکه بتوان مسئله
گره محاسبه برای اینکار ابتدا بایستی سایز هر گره در شبکه فعلی اندازه گیری شود، بدین صورت که میزان تراکم اتصال در هر گره مشخص گردد و سایز 

آید. به این ترتیب بسته به میزان ها بدست میهای جدید گرهشود. سپس با توجه به نسبت خطای هدف در مسئله و خطای برآورد شده در هر گره، چگالی
آید. رابطه زیر های مختلفی از این روش بدست میپذیرد و با تغییر خطای هدف شبکهگیریم اصالح شبکه انجام میخطای هدفی که در مسئله در نظر می

 دهد:ها را نشان میرابطه محاسبه سایز جدید گره

(9) 
 

-نیز خطای موجود در هر گره می گردد. در واقع خطای هدفی است که با توجه به دقت مورد نیاز حل مسئله تعیین می  در این رابطه

مکن است در شود، بلکه مای که در تولید شبکه جدید وجود دارد آن است که شبکه جدید نسبت به شبکه قدیم لزوماً در همه دامنه ریزتر نمیباشد. نکته
سازی تر از خطای هدف است. بنابراین در راستای بهینهدهد که خطای قسمتی از شبکه خیلی کمتر نیز گردد. این مورد زمانی رخ میها درشتبرخی قسمت

 تر خواهد شد.شبکه و کاهش هزینه محاسباتی آن قسمت از شبکه درشت
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 معیار رشد ترک و تعیین جهت آن .4
 

، زاویه رشد ترک و  باشد که در آن رشد ترک از معیار حداکثر تنش محیطی استفاده شده است که رابطه آن به صورت زیر می برای تعیین جهت
 باشند:نیز مقادیر تنش در نوک ترک می ،

(8) 
 

 عددی مثال .5
 

های به کار رفته، مثال عددی معروفی ارائه میشود تا امکان صحت سنجی و مقایسه یت تکنیک ارائه شده و الگوریتمدر این قسمت به منظور ارزیابی قابل
و فرض بر این بوده که تنش اعمالی به اندازه کافی بزرگ  نتایج با تحقیقات قبلی وجود داشته باشد. مثال ارائه شده در فضای دو بعدی مدل سازی شده

 گردد.باعث رشد ترک در مسئله می باشد و این تنشمی
قرار گرفته است  311در این مثال یک صفحه مربعی با ترکی مایل در میان آن که از باال و پایین تحت تنش کششی یکنواخت به شدت 

و مسئله در حالت تنش مسطح درنظر گرفته  3/1، ضریب پواسون   E=  2×  611 الف(. مدول االستیسیته  -4گیرد )شکلمورد بررسی قرار می
درصد به عنوان خطای هدف مسئله در نظر گرفته شد  6متری از دو سر رشد داده شد. همچنین خطای سانتی 4های شده است و در هر مرحله ترک با گام

المان مطابق )شکل  311برای حل این مثال ابتدا شبکه یکنواختی با  و هربار خطا از این میزان تجاوز کرد عملیات تطابقی و اصالح شبکه صورت گرفت.
 ها تقریباً دارای سایز یکسان هستند.ب( تولید شد که در آن تمامی المان-4

شود تمرکز تنش بیشتر در دو ( نیز کانتور تنش فون مایسز برای یکی از مراحل رشد ترک ارائه شده است. همانطور که مشاهده می1در )شکل
-که سایر نواحی صفحه دارای تنش کمی هستند. همین تمرکز تنش باعث باال رفتن خطا در این نواحی میها وجود دارد درحالیر ترک و تکیه گاهس

که البته شود. استفاده شده است که مطابقت قابل قبولی بین دو کانتور مشاهده می ]6[1شود. به منظور مقایسه از کانتور تنش ارائه شده توسط یاسبالغی
 های رشد ترک در نظر گرفته شده در دو مثال متفاوت است و همین موضوع باعث ایجاد اختالف جزئی در کانتورها شده است. ابعاد هندسی و طول گام

 

درجه میانی الف(هندسه، ابعاد و شرایط مرزي ب(شبکه اولیه 44ترک  -4شکل   

                                                 
1 Yasbolaghi 
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 یدرجه میان 44کانتور تنش فون مایسز ترک  -4شکل 

 
های استفاده شده در حل این مثال و کانتورهای خطا آورده شده است. در ستون سمت چپ شبکه قبل از انجام عملیات ( شبکه6در )شکل 

گیرد و در ستون سمت راست شبکه اصالح شده نشان داده شده تطابقی، ستون وسط کانتور خطای همان شبکه که براساس آن اصالح شبکه انجام می
شود، در مرحله دوم ور که انتظار میرفت دو سر ترک و محل تکیه گاه ها بیشترین میزان خطا را نشان میدهند. در کانتورهای خطا مشاهده میاست. همانط

به  اند. در مرحله چهارم نیز،ها ریز شدهترین مقدار است، به همین دلیل در محدوده نوک ترک و کمی اطراف آن المانخطا در دو سر ترک دارای بیش
ها و افزایش تمرکز تنش در این محدوده، عالوه بر ریزشدگی شدید در دو سر ترک، کمی ریزشدگی در محدوده بین دلیل نزدیکی ترک به تکیه گاه

تمرکز شود. همچنین همانطور که در کانتور خطا نیز قابل مشاهده است، در محل شکستگی مسیر ترک نیز کمی ها نیز مشاهده مینوک ترک و تکیه گاه
های این قسمت گشته است. همچنین در نواحی خالی از تنش نیز المان های تنش و خطا وجود دارد که همین مسئله باعث ریزشدگی جزئی المان

 بزرگتری قرار گرفته اند که این مسئله باعث تولید شبکه بهینه می گردد و هزینه محاسبات را کاهش می دهد. 
های شبکه در هر مرحله، طول ترک و درصد خطای حل آمده است که نشان می ها و گرهر مورد تعداد المان( نیز اطالعاتی د2-4در جدول )

 درصد تجاوز کرده است با اصالح شبکه خطا به زیر خطای هدف کاهش یافته است.  6دهد هر زمان خطای حل از 

 
 درجه میانی 44ها و کانتورهاي خطاي مثال ترک شبکه -6شکل 
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  درجه میانی 44رامترهاي محاسبه شده و اطالعات شبکه مثال ترک پا -1جدول 
 در صد خطا طول ترک تعداد گره تعداد المان مرحله

1 311 183 14/14 ¾ 

2 314 189 14/22 29/6 

 1/3 14/22 1446 931 2تطابقی 

3 916 1483 14/31 76/1 

4 963 1474 14/38 12/8 

 38/4 14/38 2197 1111 4تطابقی 

 

 ( به منظور درک بهتری از نحوه رشد خطا و کاهش آن با اصالح شبکه ارائه شده است.9چنین )شکل هم

 
درجه میانی 44تغییرات خطا در طول رشد ترک در مثال ترک  -7شکل   

 

 گیرینتیجه .6
 

توان ترک را از مسیر های چندضلعی میشبکه در تحقیق حاضر از تکنیک اجزای محدود چندضلعی به منظور رشد ترک استفاده شد چرا که با استفاده از
دون اینکه نیاز به تولید مجدد شبکه باشد. اما مشکل اصلی در این روش عدم کنترل بر میزان خطای پاسخ بود و با رشد ترک میزان بواقعی خود رشد داد 

ه در نزدیکی نوک ترک که منطقه بسیار حساس با تمرکز تنش یافت و شبکه اولیه دیگر لزوماً مناسب ادامه آنالیز نبود،  چرا کخطای حل افزایش می
شد. به همین دلیل از کاست و باعث انحراف ترک از مسیر واقعی خود میهای درشت وجود داشت و همین مسئله از دقت حل میباالیی است، المان

دیم تا همواره خطای مسئله در حد قابل قبول حفظ شود و های روش اجزای محدود تطابقی در کنار روش اجزای محدود چندضلعی استفاده کرقابلیت
شد و بنابراین خطای حل گرفت و شبکه به صورت اتوماتیک ریز مینمود، اصالح شبکه صورت میدر صورتی که خطای حل از خطای هدف تجاوز می
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بینی ها و کاهش خطای مسئله و پیشن بهبود جوابشد. به این ترتیب ضمیافت. همچنین مناطقی که دارای خطای کم بود شبکه درشت میکاهش می
شد. بنابراین اصالح شبکه نه به منظور رشد ترک، بلکه به منظور حفظ حاصل می ای بهینهیافت و شبکهتر مسیر ترک، هزینه محاسبات نیز کاهش میدقیق

عددی با شرایط مختلف حل گردید. با توجه به  هایاد شده  مثالگرفت. برای نشان دادن کارایی تکنیک پیشنهخطای مسئله در حد قابل قبول صورت می
توان روش ارائه شده را روشی قابل اتکا در مکانیک شکست معرفی کرد که ضمن دستیابی به نتایج مطمئن، هزینه محاسبات را نتایج بدست آمده، می

 دهد.کاهش می
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