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 سازي چند مقياسي فرو رفتگي در صفحه و مقايسه پاسخ با مدل پيوستار  مدل
  

 محمد سازگارانو  عليرضا ستوده،  سيد مصطفي خسرونژاد

  دانشكده مهندسي، گروه مهندسي مكانيك ،دانشگاه فردوسي مشهد

 

و با استفاده از اين روش فرو  شد سازي جامدات بررسي در اين مقاله ابتدا روش چند مقياسي شبه پيوستار براي مدل -  چكيده
روش اجزاء محدود با فرض  با استفاده ازبراي اطمينان از صحت پاسخ، همان مسئله . گرديدسازي  رفتگي سنبه در صفحه شبيه

پاسخ اين دو روش در محدوده االستيك تطابق خوبي با يكديگر نشان داده شد كه د و شاالستيك و خطي بودن ماده مدل 
منحني  ، بطوريكهدر محدوده پالستيك وقوع نابجايي باعث ايجاد اثرات پالستيك در ماده شدهنين مشاهده شد كه همچ. دارند

بر حسب جابجايي سنبه،  ودر نهايت با استفاده از منحني نير. دهد نيرو بر حسب جابجايي سنبه اين اثرات را به خوبي نشان مي
  . گرديدرصد  هاي جزئي در آلومينيوم تشكيل و حركت نابجايي

  شبيه سازي چند مقياسي، نابجايي  روش شبه پيوستار،تست فرو رفتگي،  -كليد واژه

 

 مقدمه -1

در استخراج خواص فلزات در  يفرورفتگ يتستهااز دير باز 
 يتستها سخت نيا. اند مختلف علوم نقش داشته يها شاخه
انجام . كنند يرا رصد م تهيسينام دارند و شروع پالس يسنج

استخراج  يبرا يروش قدرتمند زيست در ابعاد نانو نت نيا
به كمك  ].1[ باشد يم اسيمواد در آن مق يكيخواص مكان

توان خواصي همچون مدول االستيسيته،  اين آزمايش مي
]. 2[ كرداستخراج  را نقطه تسليم و سختي در ابعاد نانومتر

به دليل لغزيدن اتمها و شكسته شدن بعضي از باندها در 
شروع حالت  ،ها نجام آزمايش و ايحاد نابجاييحين ا

در اين راستا انجام . پالستيك به خوبي قابل نمايش است
 تر هاي كامپيوتري درك ما را از اين پديده كامل شبيه سازي

كنون در زمينه آزمايش سختي سنجي تا. دنماي مي
ستفاده از ديناميك ملكولي اهاي متعددي با  سازي شبيه

اما روش ديناميك ملكولي دو ]. 3[ انجام گرفته است
زمان شبيه سازي و ابعاد نمونه دو  ،محدوديت بزرگ دارد

محدوديتي است كه با توجه به آنها شبيه سازي كامل يك 
تست سختي سنجي با استفاده از ديناميك ملكولي بسيار 

روشهاي چند مقياسي اين محدوديتها را از . نمايد مشكل مي
  .  برند بين مي

هاي چند مقياسي، روش شبه  ترين روش معروف يكي از
براي تحليل  1996است كه توسط تدمر در سال  1پيوستار

تدمر و ميلر در سال . االستو پالستيك جامدات ابداع شد
روش شبه پيوستار را مرور كرده و كاربردها،  2002

  .]4[هاي آن را بررسي نمودند پيشرفتها و چالش

در صفحه  يفرورفتگ ليحلت يروش برا نيپژوهش ا نيدر ا
كه با فرض  ياجزاء محدود ليبكار رفته و پاسخ آن با تحل

. گرديد سهيبودن ماده انجام شده است مقا كيو االست يخط
 وستاريبا هدف معتبر نمودن پاسخ روش شبه پ سهيمقا نيا

 يا ودهروش در محد نيكه پاسخ ا پس از آن. رديگ يصورت م
رفتار ماده  كيپالست هيناح قرار گرفت در دييمورد تا يخط

  .داد ميقرار خواه يرا مورد بررس

 
 
 

1 Quasi Continuum 
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شده توسط  نيكد تدوبر اساس  وستاريشبه پ يساز هيشب
 ]5[اجزاء محدود  ليروش انجام شده است و تحل نيا انيبان

اين كه توسط نگارندگان كامپيوتري  با استفاده از كد
شده است  نيتدو يمسائل دو بعد ليتحل يبراپژوهش 

  .رديگ يم صورت

  روش شبه پيوستار -2
 ياست كه برا ياسيچند مق يروش وستاريروش شبه پ

با حجم  يول يشبكه بلور جامد با دقت اتم كي ليتحل
روش در نظر  نيا ياصل دهيا. رود يمحاسبات كمتر بكار م

 هيها در شب همه اتم يبه جا ندهياتم نما يگرفتن تعداد
ها با استفاده از آن هيهمسا يها و محاسبه رفتار اتم يساز

اين روش با استفاده از . باشد ياجزاء محدود م هياتوابع پ
مفهوم روش اجزاء محدود و كوپل كردن آن با روشهاي اتمي 
باعث كاهش درجه آزادي سيستم و در نتيجه كاهش حجم 

اين امر خود سبب توانايي . گردد محاسباتي مورد نياز مي
براي كاهش ]. 6[ شود سازي مسائلي با ابعاد بزرگتر مي مدل

درجه آزادي سيستم در اين روش اتمهاي نماينده اي از بين 
گردند و انرژي كل به  اتمهاي موجود در جسم انتخاب مي

  .شود صورت مجموع انرژي اتمهاي نماينده نوشته مي
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تعداد اتمهايي αnانرژي اتمهاي نماينده وaE، )1(در رابطه 
بر اين . دهد ، در بر گرفته است را نشان ميαكه اتم نماينده

نشان دهنده تك اتمي بودن منطقه و در غير αn=1اساس
 )الف-1(شكل . اين صورت مبين ناحيه كاهش يافته است

  . دهد نحوه انتخاب اتمهاي نماينده را نشان مي

  
اتم هاي نماينده با دايره . نماينده نحوه انتخاب اتمهاي : الف -1شكل 

  .توپر نشان داده شده اند

  
  هاي المانهاي اجزاء محدود قرارگيري اتمهاي نماينده در گره :ب- 1شكل 

 گردد در نواحي كه داراي تغيير شكلهاي بطور كلي سعي مي
باشند  مي) مثال نوك ترك(غيريكواخت و گراديانهاي زياد 

 Aناحيه (چگالي اتمهاي نماينده زياد در نظر گرفته شود 
و به تدريج با دور شدن از اين نواحي چگالي ) الف- 1 درشكل

 )ب- 1(در شكل  ).الف - 1 درشكل Bناحيه (كاهش يابد 
زاء قرارگيري اتمهاي نماينده در محل گره هاي المانهاي اج

   .محدود نشان داده شده است

 ءياب در روش اجزا با استفاده از مفهوم توابع ميانهمچنين 
نقاط را بوسيله جابجايي  توان جابجايي ساير محدود مي

  :موجود در اين اتمها محاسبه كرد
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تابع انرژي پتانسيل كلي را  )1(توان بر اساس رابطه  حال مي
  :نوشت  بصورت زير
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 αميانگين نيروي خارجي وارده بر اتم نماينده Gfα كه
روش شبه  بطور كلي اتمهاي نماينده موجود در .است

   :توان به دو نوع زير تقسيم كرد پيوستار را مي

اتمهاي غيرمحلي كه انرژي اين اتمها با استفاده از توابع ) 1
هاي موجود  اتمها با  اتمكنش اين  و از برهم پتانسيل مولكولي

  ).αn=1(گردد  در شعاع همسايگي خود، محاسبه مي

اي كه سيستم داراي  اتمهاي محلي كه اين اتمها در ناحيه) 2
اند و انرژي اين  شد قرار گرفتهبا تغييرشكلهاي يكنواخت مي

محاسبه ) F(اتمها با استفاده از گراديان تغيير شكل 
   .گردد  مي
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توان  را مي) 3(حال با توجه به اين تقسيم بندي رابطه 
   :بازنويسي كرد  )4(معادله بصورت 
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انرژي  βEاتمهاي محلي وانرژي  LocEαدر رابطه فوق
به طور كلي تعريف . كند مي اتمهاي غيرمحلي را مشخص

اتمهاي محلي و اتمهاي غيرمحلي در يك سيستم سبب 
گردند كه توسط  ايجاد دو ناحيه كامال متفاوت در مدل مي

اين مرز مجازي انرژي . يك مرز مجازي از هم جدا شده اند
همچنين اين . كند را وارد مدل ميسطحي ناخواسته اي 
ناشي از نوسان اتمها از ناحيه اتمي  سطح اجازه عبور امواج

دهد و سبب انعكاس اين امواج  به ناحيه كاهش يافته را نمي
شود كه خطاي زيادي را در  به درون ناحيه اتمي مي

براي جلوگيري از اين مشكل يك . كند  محاسبات وارد مي
ازي را كه منطبق بر ناحيه پيوسته ناحيه شامل اتمهاي مج

  .گيريم در نظر مي )2(باشد، مطابق شكل مي

  
  پيوستار - نحوه قرارگيري انمهاي مجازي در مرز اتمي : 2شكل

شود اتمهاي مجازي در شعاع  همانطور كه در شكل ديده مي
گيرند و شعاع  همسايگي اتمهاي موجود بر روي مرز قرار مي

البته با اين فرض احتياج به . كنند همسايگي آنها را كامل مي
   :باشد تصحيح انرژي بصورت زير مي
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و  كه عبارت اول مربوط به انرژي اتمهاي موجود در مرز
ي باشد و عبارت دوم مختص به انرژي المانها مي ناحيه اتمي

توان بر اساس نحوه  يرا م µwمقدار. استاجزاء محدود 

بطوريكه . قرارگيري المان نسبت به مرز محاسبه كرد
و براي  1المانهايي كه به مرز متصل نيستند داراي مقدار 

المانهايي كه به ترتيب داراي يك يا دو گره مشترك با مرز 

هستند داراي مقدار 
3
1,

3
اما مشكل ديگري كه . مي باشد2

شود، توليد  فتن اتمهاي مجازي ايجاد ميبر اثر در نظرگر
همانطور كه  .نيروهاي توازن نشده مجازي بر روي مرز است

سبب ايجاد  Bشود حركت اتمهاي  ديده مي 3 در شكل
 Aد، اما حركت اتمهاي شو مي  Aنيرويي بر روي اتمهاي

براي رفع اين مشكل . ندارد  Bهيچ تاثيري بر روي اتمهاي
ان اين نيروها محاسبه شده و در هر مرحله از حل ميز

بر اين اساس . گيرد بصورت معكوس بر روي سيستم قرار مي
  :شود تابع انرژي پتانسيل بصورت زير تصحيح مي
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حال . باشد ميαنيروي مجازي وارده بر اتم نمايندهGfαكه 
به يك دستگاه معادالت غير  )6( با كمينه نمودن رابطه

توان  خطي خواهيم رسيد كه از حل اين دستگاه معادالت مي
  . هاي اتمهاي نماينده در هر لحظه را محاسبه كرد جابجايي

  شبيه سازي فرو رفتگي در صفحه  -3
اي از جنس  براي شبيه سازي فرو رفتگي در صفحه، نمونه

شبيه سازي به صورت دو بعدي . گردد ب ميآلومينيوم انتخا
اي انجام شبيه ربگيرد بنابراين صفحه مورد نظر  ميصورت 

انتخاب ) 3(سازي و همچنين اندازه آن مطابق شكل 
  . دگرد مي

براي محاسبه پتانسيل بين اتمي و همچنين استخراج 
استفاده  خواص االستيك آلومينيوم از پتانسيل اتم آويخته

  .شود مي

  
  ساختار، ابعاد و جهات كريستالي نمونه تست فرورفتگي :3شكل

[111]

[-110] 
P

1.732a 

0.707a 

0.2µm 

0.1µm 
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پتانسيل اتم آويخته براي انواع فلزات مورد استفاده قرار 
اي از  نماينده ،پارامترهاي اين پتانسيل براي هر فلز. گيرد مي

پتانسيلي  ]7[اركلسي در مورد آلومينيوم . خواص آن است
. ت كه در اين مقاله از آن استفاده خواهيم نمودارائه داده اس

اركسلي همچنين در پژوهش خود عالوه بر محاسبه 
پارامترهاي پتانسيل اتم آويخته براي آلومينيوم خواص 
االستيك محاسبه شده براي آلومينيوم توسط پتانسيل 

در اين تحقيق از . پيشنهادي خود را نيز ارائه نموده است
ه شده توسط اركسلي براي خواص االستيك محاسب

ء محدود خطي و از آلومينيوم جهت انجام تحليل اجزا
پيوستار  –پتانسيل مربوطه جهت استفاده در تحليل اتمي 

  .گردد استفاده مي

  

خواص استفاده شده در شبيه سازي اجزاء محدود كه از : 1جدول 
  .پتانسيل بين اتمي استخراج شده است

  

شرايط مرزي نحوه اعمال  نكته ديگر در مورد شبيه سازي
انتخاب شده است و فرو رفتن  A˚9سنبه به عرض. آن است

ير سنبه هاي ز سنبه در صفحه با استفاده از جابجايي المان
پايين صفحه به صورت ثابت در نظر . شود سازي مي مدل

شود و دو طرف آن شرط مرزي تناوبي اعمال  گرفته مي
اين شرايط در هر دو شبيه سازي به صورت شكل  .گردد مي

  . گردد اعمال مي) 4(

  
  نحوه اعمال شرايط مرزي در هر دو شبيه سازي  :4 شكل

به معناي ادامه  تناوبي بودن شرايط مرزي در دو طرف
و در  نهايت خواهد بود تا بي xداشتن صفحه در راستاي 

با استفاده از صفر در نظر گرفتن اين شرط شبيه سازي 
عالوه بر . شود روي مرزها اعمال مي xجابجايي در راستاي 

  . اي انجام شده است آن شبيه سازي به صورت كرنش صفحه

ماده انجام شبيه سازي اجزاء محدود با فرض خطي بودن 
در شبيه سازي چند مقياسي به دليل وجود . گيرد مي

بنابراين در . باشند پتانسيل غير خطي معادالت غير خطي مي
. حالت چند مقياسي گام به گام مسئله را حل خواهيم نمود

در هر گام كسر كوچكي از به عبارت ديگر براي حل مسئله 
به . گردد ميكمينه ) 6(جابجايي نهايي اعمال شده و رابطه 

  .خطي مسئله استخراج خواهد گرديد اين ترتيب پاسخ غير

 در انجام شبيه سازي نكات مهمبندي نيز از  نحوه انجام مش
در شبيه سازي اجزاء محدود مش بندي ناحيه به . باشد مي

باشد ولي در شبيه سازي چند مقياسي با  صورت ثابت مي
گراديان كرنش افزايش جابجايي سنبه و به تبع آن افزايش 

اين مسئله . مش بندي به صورت تطبيقي تغيير خواهد كرد
حجم محاسبات و از طرف ديگر از يك سمت باعث كاهش 
روند ريزتر شدن ) 5(شكل . افزايش دقت خواهد گرديد

   .دهد ها را زير سنبه در دو مرحله از بارگذاري نشان مي المان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   چند مقياسيسازي مش بندي تطبيقي در شبيه  :5 شكل

C44 C12 C11 مقادير بر حسبGPa  

36.67   62.06   117.74   
مقدار محاسبه شده توسط

  پتانسيل

32.5   62.4   118   
دماي صفر درجه(مقدار تجربي

  )كلوين
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    بررسي صحت پاسخ روش شبه پيوستار -4
براي مقايسه و بررسي صحت پاسخ روش در اين تحقيق 

هاي محيط پيوسته  ، از فرضدر ناحيه خطي شبه پيوستار
توان پاسخ روش شبه پيوستار  بنابراين مي. شود استفاده مي

در واقع با . را در نقاطي به غير از منطقه اتمي بررسي نمود
پاسخ در  ،هاي مبتني بر محيط پيوسته ستفاده از روشا

با . منطقه محلي روش شبه پيوستار قابل مقايسه خواهد بود
توجه به اينكه در تحليل فرورفتگي در صفحه اكثر نقاط به 

  . باشد شوند اين مقايسه معتبر مي صورت محلي قلمداد مي
نجام اي ا شبيه سازي اجزاء محدود به صورت كرنش صفحه

اعمال ) 4(شرايط مرزي مسئله مطابق شكل . واهد شدخ
ماده االستيك، اورتوتروپيك و خطي با  همچنين. گردد مي

بندي به  مش.  شود در نظر گرفته مي) 1(خواص جدول 
گره استفاده  4گيرد و از الماني با  صورت مستطيلي انجام مي

مش بندي به صورت كامال متقارن  عالوه بر اين. خواهد شد
شود و در نقاط نزديك به سنبه مش به صورت  د ميايجا

  . قابل توجهي ريزتر خواهد شد
و  xمربوط به جابجايي در راستاي  هايبراي مقايسه، كانتور

y  اند رسم شده) 6(براي جابجايي يكسان در سنبه در شكل .
در نظر گرفته شده  ˚5Aت جابجايي سنبه در هر دو حال

شود جابجايي  حظه ميهمانطور كه در اين شكل مال. است
شكلهاي (محدود  حاصل از كد اجزاء yو  xت اهجدر كلي 

نتايج روش شبه پيوستار در همان  باكامال ) الف و ج- 6
و مقدار آن در همخواني دارد  )ب و د- 6شكلهاي (جهات 

اين مسئله نشان از . باشد نقاط مختلف صفحه يكسان مي
از . تمي داردصحت پاسخ روش شبه پيوستار در مناطق غير ا

آنجايي كه جابجايي در ناحيه اتمي بر ساير نقاط نيز اثر 
نيز پاسخ ناحيه اتمي  نسبت به صحتتوان  گذارد مي مي

  .حاصل كرداطمينان 
تطابق پاسخ بين اين دو نمونه تا جايي امكان پذير است كه 

در صورتي كه رفتار ماده غير خطي . رفتار ماده خطي باشد
ود توانايي نشان دادن رفتار غير خطي شود مدل اجزاء محد

  . را نخواهد داشت و پاسخ با يكديگر متفاوت خواهد شد
تر پاسخ مقايسه عددي نيز صورت گرفته  براي بررسي دقيق

هاي مختلف نيروي  با اعمال جابجايي) 7(در شكل . است
همانطور كه . وارد بر سنبه در هر مرحله محاسبه شده است

در محدوده خطي تطابق  ها در شكل مشخص است مدل
  .دهند خوبي را نشان مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جابجايي : ب. روش اجزاء محدود xجابجايي در راستاي  :الف - 6شكل 
روش اجزاء  yجابجايي در راستاي : ج. روش شبه پيوستار xدر راستاي 

  .روش شبه پيوستار yجابجايي در راستاي : د. محدود

  

  )الف- 6(شكل 

  )ب- 6(شكل 

  )ج- 6(شكل 

  )د- 6(شكل 
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  (˚A)بر حسب جابجايي سنبه   (˚ev/A) نيروي سنبه: 7شكل
  

شبيه سازي حركت نابجايي در كريستال  - 5
  بدون عيب آلومينيوم

در هنگام حركت سنبه به سمت پايين كريستال تا حدي 
رفتار خطي نشان خواهد داد و نيرو به صورت تقريبا خطي 

بعد از آن ناگهان .  غيير خواهد كردنسبت به جابجايي ت
ها روي  دليل ايجاد نابجايي نيرو افت خواهد كرد و اتم به

نگر اثرات ادر واقع نشاين روند .  يكديگر خواهند لغزيد
منحني جابجايي  )7(در شكل  .باشد پالستيك در ماده مي

با پاسخ روش اجزاء  وبر حسب نيرو براي سنبه رسم شده 
مبتني بر محيط پيوسته تا   روش. است محدود مقايسه شده

هنگام ايجاد نابجايي به خوبي رفتار ماده را پيش بيني 
بخاطر ذات   نمايد ولي در هنگام ايجاد نابجايي اين روش مي

روش .  بيني اين پديده را ندارد خطي و پيوستار توانايي پيش
شبه پيوستار با توجه به ذات دو گانه خود به خوبي و با دقت 

  .نمايد هاي پالستيك را پيش بيني مي دهپدي

نشانگر بروز اولين نابجايي در  Aنقطه ) 7(در شكل 
به دليل لغزش اتمها بر روي يكديگر كمي . باشد كريستال مي

براي نشان دادن بروز . رسد مي Bنيرو افت كرده و به مقدار 
نيز  zهاي جابجايي در راستاي  نابجايي در ماده از كانتور

ايجاد نابجايي در ناحيه اطراف در هنگام . هره بردتوان ب مي
 zدر راستاي  جابجاييآن، به دليل ايجاد ساختار فشرده تر، 

توان حركت  با استفاده از اين جابجايي مي. ايجاد خواهد شد
   .نابجايي را درون ماده دنبال نمود

در شكل  Bو  Aبراي نقطه  zكانتور جابجايي در راستاي 
اين كانتورها به خوبي بروز و . شده استنشان داده ) 8(

  

  
 :ب). 7(در شكل  Aبراي نقطه  :، الفzجابجايي در راستاي : 8شكل  

  )7(در شكل  Bنقطه 

با افزايش . دهند حركت نابجايي را در اين دو نقطه نشان مي
اين . حركت خواهد كرد [111]نيرو نابجايي روي صفحه 

از  FCCر فلزات صفحه، صفحه ترجيحي حركت نابجايي د
اين حركت را به ) ب- 8(شكل . باشد جمله آلومينيوم مي

  . دهند خوبي نشان مي

نابجايي ديگري روي  Cبايستي در نقطه ) 7(مطابق منحني 
داده و با افزايش فرو رفتگي سنبه به سمت پايين حركت 

كانتور به ترتيب ) ب- 9(و ) الف- 9(هاي  شكل. نمايد
. دهند نشان مي Dو  Cراي نقاط را ب zجابجايي در راستاي 

در اين دو كانتور حركت نابجايي اول و ايجاد و حركت 
  . نابجايي دوم به طور واضح نمايش داده شده است

  

  )الف- 8(شكل 

  )ب- 8(شكل 
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: ب). 7(در شكل Cبراي نقطه  :الف، zجابجايي در راستاي : 9شكل 
  )7(در شكل  Dنقطه 

  
  گيري نتيجه -6

ر صفحه با استفاده از در اين مقاله فرآيند فرو رفتن سنبه د
پيوستار به نام روش شبه - يك روش چند مقياسه اتمي

در  اين شبيه سازينتايج  .سازي شده است پيوستار مدل
تدوين  اجزاء محدودكد  حل حاصل ازبا  محدوده خطي

خوبي را  همخواني بسيار ها و پاسخ گرديد، مقايسه شده
توان  يدر محدوده پالستيك با دقت اتمي م. دهد نشان مي

با توجه به ماده و . ها را پيش بيني نمود ايجاد نابجايي
در  جزئيساختار انتخاب شده در شبيه سازي وقوع نابجايي 

هاي قبلي در  اين نمونه پيش بيني شده است كه با تئوري

. تطابق كامل دارد FCCمورد ايجاد نابجايي در شبكه 
ز با ها ني همچنين مراحل مختلف ايجاد و حركت نابجايي

استفاده از منحني نيرو بر حسب جابجايي سنبه رصد شده و 
با استفاده از كانتور جابجايي در راستاي عمود بر صفحه 

  .نمايش داده شده است
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