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خالصه
آنالیز مسائل رشد ترک به دلیل پیچیدگی ذاتی و تکین بودن رفتار ،از جمله موضوعات چالش برانگیز در مدل سازی عددی می باشد .یکی از رویکردهای رایج
در آنالیز مسائل رشد ترک مدل سازی با استفاده از مدل ناحیه چسبنده می باشد که رفتار ترک را به خوبی مدل سازی می کند .ولی این روش نیز با چالشهایی
چون از بین بردن وابستگی به شبکه اجزای محدود و بهینه کردن تعداد المانهای چسبنده روبرو می باشد .از دیگر مشکالت مهم در این رویکرد ،بحث از پیش
مشخص نمودن مسیر رشد ترک با توجه به الگوی بارگذاری می باشد که به نوعی عمومیت مدلسازی را از بین می برد .هدف تحقیق حاضر بررسی آنالیز مسائل
رشد ترک با المانهای چسبنده به صورت مرحله به مرحله و بدون تعیین مسیر رشد ترک در ابتدای آنالیز می باشد .همچنین برای کنترل خطای نتایج به دست آمده
از روش اجزای محدود تطابقی برای بهینه سازی اندازه المانهای چسبنده استفاده می گردد.

کلمات کلیدی :رشد ترک ،مدل ناحیه چسبنده ،المان چسبنده ،روش اجزای محدود تطابقی.
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مقدمه

بررسی مکانیسم شکست مواد با استفاده از روشهای عددی توجه محققین زیادی را در سالهای أخیر به خود معطوف کرده است .در روشهای اولیه آنالیز
مسائل ترک با استفاده از مکانیک شکست االستیک خطی انجام می شد ولی در این مدلها با توجه به رفتار تکین نوک ترک ،تنش به سمت بی نهایت
می رفت.
داگدیل و بارنبلت ]1و [2با معرفی ناحیه چسبنده این رفتار را اصالح کردند که در آ ن شکست به عنوان یک پدیده تدریجی در نظر گرفته می
شود که جدا شدگی در یک لبه ترک توسعه یافته یا همان ناحیه چسبنده صورت می پذیرد که در مقابل آن تنش های ترک چسبنده مقابله می نمایند.
بنابراین المانهای تماس چسبنده معرف هیچ ماده فیزیکی نیستند ،بلکه نیروهای چسبندگ ی را نشان می دهند که در المانهای قسمتهای جداشونده به وجود
می آیند .نحوه رفتار شکست در مدلهای چسبنده به وسیله قانون تنش چسبندگی-باز شدگی بیان می شود .این روابط تنشهای چسبنده را به صورت تابعی
از بازشدگی بیان می کنند تا مدل رفتاری ناحیه چسبنده را توضیح دهند .گستره وسیعی از روابط تنش چسبندگی-بازشدگی توسط محققین مختلف ارائه
گردیده است .چاندرا و همکاران ] [3چندین مدل چسبنده را که مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند ،مورد بررسی قرار داده اند .در این مقاله از مدل
ناحیه چسبنده دو خطی استفاده شده است که برای نخستین بار توسط اسپینوزا و همکاران ] [4استفاده گردید .سانگ و همکاران ] [5نشان داده اند که
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دانشجوی کارشناسی ارشد

نویسنده مسئول -استادیار
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این قانون چسبندگی ،نرمی مصنوعی اضافی ایجاد شده در ناحیه چسبنده را به طور مؤثری کاهش می دهد .ولی تحقیقات انجام شده نشان داد که در این
روش چالشهایی چون وابستگی به شبکه اجزای محدود و از پیش مشخص کردن مسیر رشد ترک مشکالتی در مدلسازی ایجاد می کنند .خویی و
همکاران ] [6با اعمال یک روش اجزای محدود تطابقی بر مسأله وابستگی روش ناحیه چسبنده به شبکه اجزای محدود را از بین برده و نشان دادند که
شبکه خود را با پیشرفت مسأله تطبیق می دهند .برای این کار خطای موجود در شبکه با استفاده از تکنیک پیشنهادی زینکویچ و ژو ] [7تخمین زده شد و
بر مبنای توزیع یکنواخت خطا در شبکه ،اصالح شبکه انجام پذیر نیست .در مقاله حاضر ،فرایند اعمال منطقه چسبنده به صورت گام به گام و همراه با
رشد ترک صورت پذیرفته است .به این ترتیب دیگر نیازی به مشخص بودن مسیر ترک در ابتدای حل نبوده و اندازه المانهای چسبنده در هر گام با
تخمین خطا اصالح می گردد .با توجه به اهمیت المانهای چسبنده ،انتخاب اندازه مناسب برای آنها تأثیر بسزایی در تعیین صحیح مسیر رشد ترک خواهد
داشت.
.2

مدل ناحیه چسبنده

در محدود ترک مجازی که استهالک انرژی صورت می گیرد ،مصالح موجود همچنان قاب لیت انتقال تنش دارند .بنابراین الزم است قانون تنش
چسبندگی-بازشدگی را برای شبیه سازی تغییر شکلها و جدایی مصالح در نزدیکی نوک ترک تعریف کنیم که در تحقیق حاضر از قانون چسبندگی دو
خطی استفاده شده است ].[4

شکل  -1نمودار تنش چسبندگی-بازشدگی برای بازشدگی های برشی مختلف

شکل  1این قانون را برای بازشدگی های برشی مختلف به صورت نرمال شده نشان می دهد .شیب قسمت اول برای جلوگیری از مشکالت

عددی بین المانهای چسبنده و المان های پیوسته می باشد و شیب نزولی برای لحاظ کردن نرم شوندگی سریع در حین رشد فضای خالی می باشد .مرز بین
این دو با پارامتر بی بعد  crکه به ازای تنش بیشینه می باشد ،نشان داده شده است .از آنجایی که مقادیر تنش و جابجایی بایستی نرمال شده باشند ،مقدار
پارامتر جابجایی مؤثر به صورت زیر می باشد:
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که به ترتیب   nو   sبیانگر جابجایی های نرمال و برشی نسبی گره های المانهای چسبنده می باشد  c ،نیز بیانگر جابجایی بحرانی است که
در نقطه ی جدایی که تنش در آن برابر صفر است ،قرار دارد tn .و  t sنیز به ترتیب بیانگر تنش های نرمال و برشی می باشند .قانون چسبندگی یک تابع
دو ضابطه ای می باشد که بستگی به مقدار  eدارد .اگر  e  crباشد ،تنشهای نرمال و برشی به صورت زیر خواهند بود:
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که در آن   cوابسته به مشخصات مصالح ناحیه چسبنده می باشد و بیانگر میزان مقاومت چسبنده است .مقدار جابجایی بحرانی نیز از انرژی
گسیختگی چسبنده  Gcبدست می آید که وابسته به مشخصات مصالح می باشد .برای تعیین آن بایستی مساحت زیر منحنی تنش به ازای جابجایی
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 eباشد رابطه بین تنش و جابجایی نسبی نرمال و

بازشدگی ترک را برابر انرژی گسیختگی چسبنده قرار دهیم  . Gc  0.5* c * cحال اگر cr
برشی در حالت بارگذاری شده از شیب قسمت نرم شونده تعریف می شود:

 c 1  e   n 
 
cr 1  cr   c 

()3
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شکل  -2جابجایی نسبی نرمال و برشی یک المان چسبنده چهار گره ای

از آنجایی که ماتریس سختی المانهای چسبنده به جابجایی های نسبی گره های آن وابسته است ،بایستی در هر مرحله از بارگذاری ،جابجایی
های جدید مورد استفاده قرار گیرد .جابجایی های نسبی نرمال و برشی المانهای چسبنده در شکل  2نمایش داده شده است .برای تبدیل جابجایی های
مطلق به جابجایی های نسبی از رابطه زیر استفاده می شود.
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 u I  usI , uمی باشد و  usIو  unIبیانگر جابجایی های گره  Iدر محورهای محلی  sو  nمی باشد .در رابطه فوق N f ،تابع

شکل المانهای چسبنده می باشد .که به صورت
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که در آن  usIو  unIجابجایی های گره ای در مختصات کلی می باشند و  نیز جهت المان چسبنده می باشد که از رابطه
   arctan  y / x بدست می آید که
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مختصات محلی در راستای المان چسبنده می باشد .کرنش نرمال و برشی به صورت    1 و
n
n


بیانگر عرض ناحیه گسیخته شده در نقاط گاوسی نقطه جدایی المان چسبنده می باشد .بنابراین ،بردار کرنش

می تواند به صورت    B f * uتعریف می شود که در آن  B  1 N * Rمی باشد .در نهایت ماتریس سختی چسبنده  K fبرای المانهای چسبنده
f
f
به صورت زیر بدست می آیند:
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اصالح گام به گام شبکه در المانهای چسبنده

در مسائلی که منطقه اطراف ترک با المانهای چسبنده مدلسازی می شوند ،بسته به گام بارگذاری برخی از این المانها به صورت فعال در می آیند و برخی

دیگر هنوز فعال نشده اند و برخی نیز به مرحله جدایی کامل رسیده اند .از این رو نقاط حساس و بحرانی مسأله در هر گام مدام در حال تغییر است و

شبکه اجزای محدودی که برای حل در یک گام استفاده می شود ،احتماالً برای گامهای دیگر مناسب نمی باشد .از این رو در این مقاله اصالح شبکه به
صورت گام به گام و با اضافه شدن هر المان چسبنده و فعال شدن آن انجام گرفته است ،چرا که اگر در هر گام با شبکه نا مناسبی مسأله حل شود ،محل و
جهت افزودن المانهای چسبنده کامالً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
به این منظور برای ایجاد شبکه بندی جدید در هر مرحله از مسأله نیاز به ارزیابی خطا می باشد که برای دو هدف انجام می پذیرد .هدف اول

براورد خطا بر روی شبکه ی موجود و هدف دوم کاهش این خطا به یک مقدار قابل قبول به کمک شبکه بندی مجدد در مسأله می باشند .منظور از
خطای ح ل خطای ناشی از گسسته سازی مسئله می باشد که اختالف بین جواب دقیق و جواب اجزای محدود می باشد .از آنجایی که در بسیاری از
مسائل جواب دقیق مسئله در دست نمی باشد ،به جای خطای دقیق تخمینی از خطا محاسبه می شود  ،یعنی از روی جواب تقریبی یک جواب بهبود یافته
محاسبه می شود و اختالف آن با جواب اجزای محدود به عنوان خطا در نظر گرفته می شود] .[7با توجه به اینکه در مسائل اجزای محدود میدان گسسته
جابجایی را داریم  ،حل روش اجزای محدود به صورت تقریبی از میدان دقیق جابجایی خواهد بود .جابجایی روی دامنه از طریق اثر دادن توابع شکل بر

مقادیر گره ای جابجایی به دست می آید .برای رسیدن به یک شبکه بندی مناسب ابتداً بایستی جواب های اجزای محدود ناشی از المان بندی دلخواه را

با استفاده از متوسط گیری به روی گره های موجود برد .در واقع تنش ها به جای نقاط گاوس ،در گره های اطراف المان بیان می شوند .سپس با استفاده
از توابع شکل جواب بهبود یافته در نقاط گاوس محاسبه می گردند .برای محاسبه تنشهای بهبود یافته از رابطه زیر استفاده می کنیم.
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در رابطه (  ،)1-4تنش بهبود یافته  Nتابع شکل و  مقادیر تنش در گره ها می باشد .خطای تقریب مسأله از رابطه زیر بدست می آید:

()11

e   *  

که  پاسخهای بدست آمده از حل اجزای محدود می باشد .تعریف فوق مقدار خطای براورد شده را در تک تک نقاط دامنه می دهد ،ولی
برای ریز سازی شبکه معیار مناسبی نمی باشد چرا که ممکن است در یک نقطه خاص مثل نوک ترک بخاطر تمرکز تنش خطا بسیار زیاد شود ولی در

مجموع خطای کل جواب قابل قبول باشد .از این رو به جای خطای نقطه به نقطه نرم خطا معرفی می شود که به صورت انتگرال عددی از تابع خطا روی

دامنه است .یکی از معروفترین نرم های خطا ،نرم  L2می باشد که در واقع همان جذر مجذور مربعات ،ولی به صورت تابع پیوسته می باشد.
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که با جایگذاری اختالف تنشها به عنوان خطا خواهیم داشت.
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و با جمع زدن خطای المانها روی کل دامنه ،خطای کل دامنه بدست می آید.
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بدیهی است که المانهایی که دا رای خطای بیشتر می باشند باید ریزتر و دیگر المانها باید درشت تر انتخاب شوند .بنابراین اندازه جدید المانها
بسته به مقدار خطای آنها به دست می آید.
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خطای هدف می باشد که بستگی به دقت مورد نیاز در مسئله تعیین می گردد.
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نیز خطای موجود در هر گره

می باشد .از سوی دیگر برای آنکه مولد شبکه هنگام تولید شبکه جدید بر اساس چگالی المان داده شده دچار مشکل نگردد ،از تولید المانهای خیلی
درشت اجتناب می شود و در برخی نقاط مثل نوک ترک هرقدر ریزسازی کنیم باز به دقت مطلوب نمی رسیم و بنابراین باید جلوی المانهای خیلی ریز

را نیز بگیریم .بنابراین یک حد باال و پایین برای اندازه المانها تعیین می گردد.

hmin   hi new  hmax
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از ویژگی های استفاده شده در این تحقیق افزودن گام به گام المانهای چسبنده در گامهای بارگذاری است ،زیرا قرار دادن تعداد زیادی
المان چسبنده در منطقه اطراف ترک هزی نه محاسباتی زیادی را به مسئله تحمیل می نماید ،چرا که تعداد زیادی از این المانها غیر فعال مانده و تأثیری در
جوابها ندارند .از این رو در هر گام با توجه به تنشهای بدست آمده در گام قبلی می توان مسیر قرار دادن المانهای چسبنده جدید را تشخیص داد .با
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افزایش گام های بارگذاری ،مقدار تنش در نوک ترک واقعی را به دست می آوریم و به مجرد اینکه تنش اصلی ماکزیمم از تنش بحرانی کششی المان
چسبنده   cبیشتر گردد ،بایستی المان چسبنده بعدی جانمایی گردد .معیارهای م ختلفی برای تعیین جهت قرارگیری المان چسبنده پیشنهاد شده است که
یکی از پرکاربردترین آنها معیار تنش ماکزیمم محیطی می باشد ] [6که در آن جهت قرارگیری المان چسبنده جدید از روی تنش های گره نوک ترک
به صورت زیر محاسبه می گردد:
()16

2* xy

 x  y

tan 2  

الزم به ذکر است که تخمین خطا و ک نترل نیاز به افزودن المان چسبنده در هر گام بارگذاری صورت می پذیرد و در صورت تجاوز از خطای

هدف ،اصالح شبکه صورت می گیرد و در صورت عبور از تنش بحرانی المان چسبنده ،المان چسبنده جدید اضافه می گردد.
.5

مثال اول

اولین مثال مربوط به تیر دو سر مفصلی می باشد که هندسه آن در شکل زیر ارائه شده است .تیر مورد نظر دارای ترک اولیه  19میلیمتر می باشد که محل
آن در وسط دهانه و در قسمت تحتانی تیر می باشد و محل اعمال بار نیز در وسط دهانه و در قسمت فوقانی تیر می باشد .تیر مورد نظر یک بار تحت

آنالیز با شبکه یکنواخت قرار گرفته و بار بعد با شبکه اصالح شده از آنالیز تطابقی آنالیز شده است.

شکل  - 3شکل تیر مثال اول

آنالیز طبق روش گام به گامی که پیش تر شرح داده شد ،انجام شده است و المانهای چسبنده به صورت گام به گام اضافه شده اند و مسیر

رشد ترک مطابق شکل زیر به دست آمده است.

شکل  -4شبکه بندی تیر مثال اول ،شبکه یکنواخت (شکل باال) و شبکه اصالح شده با آنالیز تطابقی (شکل پایین)

شکل  - 5مسیر رشد ترک مثال اول
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همانطور که در شکل 5و 6مشاهده می کنید ،مسیر رشد ترک ب دون وابستگی به شبکه مسیری مشابه نمونه های آزمایشگاهی را داشته است.
عالوه بر این ،مسیر ترک بدست آمده از آنالیز شبکه اصالح شده حاصل از حل تطابقی ،انطباق بهتری نسبت به مسیر بدست آمده از آنالیز شبکه
یکنواخت دارد.

شکل  -6نمایی از مسیر رشد ترک مثال اول بر اساس نمونه های آزمایشگاهی

شکل  - 7مقایسه خطا بین شبکه یکنواخت و شبکه اصالح شده حاصل از آنالیز تطابقی

همانگونه که در شکل  7مشاهده می کنید ،و با مقایسه خطای آنالیز یکنواخت و آنالیز تطابقی ،مشاهده می شود که خطای آنالیز شبکه تطابقی
بر خالف آنالیز شبکه یکنواخت ،با هر مرحله از آنالیز بهبود یافته است و در گام آخر آنالیز نسبت به خطای هدف مسأله بهبود قابل مالحظه ای را داشته
است.

.6

مثال دوم

دومین مثال مربوط به تیر دو سر مفصلی می باشد که هندسه آن را در شکل زیر مالحظه می کنید .تیر مورد نظر دارای ترک اولیه  19میلیمتر می باشد که
محل آن مطابق شکل در  123میلیمتری از مرز سمت چپ تیر و در قسمت تحتانی تیر می باشد و محل اعمال بار نیز در وسط دهانه و در قسمت فوقانی
تیر می باشد .تیر مورد نظر یک بار تحت آنالیز با شبکه یکنواخت قرار گرفته و بار بعد با شبکه اصالح شده از آنالیز تطابقی آنالیز شده است.

شکل  -8شکل تیر مثال دوم

آنالیز طبق روش گام به گامی که پیش تر شرح داده شد ،انجام شده است و المانهای چسبنده به صورت گام به گام اضافه شده اند و مسیر
رشد ترک مطابق شکل زیر به دست آمده است.
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شکل  -9شبکه بندی تیر مثال دوم ،شبکه یکنواخت (شکل باال) و شبکه اصالح شده با آنالیز تطابقی (شکل پایین)

شکل  -11مسیر رشد ترک مثال دوم

همانطور که در شکل 11و 11مشاهده می کنید ،مسیر رشد ترک بدون وابستگی به شبکه ،مسیری کامالً نزدیک به مسیر ترک نمونه های
آزمایشگاهی که سانگ و همکاران معرفی کرده اند ،دارد  .عالوه بر این ،مسیر ترک بدست آمده از آنالیز شبکه اصالح شده حاصل از حل تطابقی،
انطباق بهتری نسبت به مسیر بدست آمده از آنالیز شبکه یکنواخت دارد.

شکل  -11نمایی از مسیر رشد ترک مثال دوم بر اساس نمونه آزمایشگاهی سانگ و همکاران ][5

شکل  -12مقایسه خطا بین شبکه یکنواخت و شبکه اصالح شده حاصل از آنالیز تطابقی

همانگونه که در شکل  12مشاهده می کنید ،و با مقایسه خطای آنالیز یکنواخت و آنالیز تطابقی ،مشاهده می شود که ،همانند مثال اول ،در این
مثال نیز خطای آنالیز شبکه تطابقی بر خالف آنالیز شبکه یکنواخت ،با هر مرحله از آنالیز بهبود یافته است و تنها در مرحله ای که اولین المان چسبنده
اضافه شده است ،بدلیل انجام آنالیز تطابقی برای دومین بار خطا نسبت به مرحله بعد کاهش بیشتری داشته است ،دلیل این موضوع آنالیز مجدد به منظور



 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران،دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
۳۰1۶  فروردین۰۳  و۰۳
 در گام آخر آنالیز نسبت به خطای هدف مسأله بهبود قابل مالحظه، مشابه مثال اول.بهبود خطا و رساندن آن به مقداری کمتر از خطای هدف بوده است
.ای را شاهد هستیم
نتیجهگیری
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 می توان مالحظه کرد با اجرای تکنیک پیشنهادی در این مقاله و افزودن گام به گام المانهای،مطابق با آنالیزهای دو مثال فوق و نتایج حاصل شده از آن
 منطبق با نمونه های آزمایشگاهی مشخص، وابستگی به شبکه در مسائل رشد ترک چسبنده از بین خواهد رفت و مسیر ترک با آنالیز گام به گام،چسبنده
 این نتیجه بدست آمد که با اجرای آنالیز تطابقی و استفاده از شبکه بندی، از طرف دیگر با مقایسه نتایج مربوط به خطا در گام های آنالیز.می گردد
 دقت روش در،که با این کاهش خطا، می توان خطای آنالیز را به میزان قابل مالحظه ای کاهش داد،اصالح شده که از آنالیز تطابقی بدست آمده است

.یافتن مسیر ترک نیز افزایش خواهد یافت
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