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اي به كمك با ترك لبه) FGMs(ارائه روابط عددي براي محاسبه ضرايب شدت تنش در مواد تابعي 
   روش المان محدود توسعه يافته

   2محمود شريعتي ،1زاده رخيمسعود مهدي
  شاهرود، بلوار دانشگاه –دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشكده مهندسي مكانيك

  
 

  چكيده 
به دليل خصوصيات منحصر به فرد و ) FGMs(بعي هاي اخير مواد تادر سال

  قابل كنترل، كاربرد وسيعي در صنايع مختلف از جمله صنايع هوافضا 
در اين مواد معموال از يك سراميك صنعتي براي افزايش مقاومت . انديافته

در برابر بارگذاري حرارتي و يك فلز سبك براي تامين خصوصيات مكانيكي 
به عنوان مثال به كارگيري اين . شوداستفاده ميمثل چقرمگي و صلبيت 

هاي تواند كاهش تنشمواد براي ساخت بدنه هواپيماهاي فوق سريع مي
با توجه به . حرارتي و افزايش مقاومت در برابر گرما را در پي داشته باشد

آغاز ترك و گسترش آن  تابعيشرايط كاري، مكانيزم خرابي حاكم بر مواد 
ها در مواد تابعي براي پيشبيني شكست و طالعه رفتار تركبنابراين م. است

براي بدست آوردن مسير رشد ترك، . پيشگيري از آن كامال ضروري است
عددي براي  يابطودر اين مقاله ر. محاسبه ضرايب شدت تنش الزامي است

اي با زواياي مختلف در مواد تابعي هاي لبهمحاسبه ضرايب شدت تنش ترك
استفاده از آنها نسبت به استفاده كه  شده است ارائه نمايي اصبا تغييرات خو

بارگذاري به صورت در اين مقاله  .تر و سريعتر استاز روابط تحليلي ساده
ضرايب شدت تنش نيز با استفاده از روش . استشبه استاتيكي اعمال شده 

سازي ترك از روش المان براي مدل .اندمحاسبه شدهانتگرال برهمكنش 
ود توسعه يافته استفاده شده و برنامه آن با استفاده از نرم افزار محد

MATLAB براي اطمينان از صحت و دقت نتايج، . نوشته و اجرا شده است
كه  هاي با نتايج موجود در مقاالت معتبر صورت گرفتمقايسهمورد در چند 

  . مويد دقت باالي نتايج ارائه شده در اين مقاله است
روش المان محدود  - ضرايب شدت تنش -  مواد تابعي :واژه هاي كليدي

  . توسعه يافته
  

  مقدمه 
هاي دما باال و ها هستند كه در محيطمواد تابعي گونه جديدي از كامپوزيت

اين مواد . شوندهايي با تغييرات زياد و ناگهاني دما استفاده ميمحيط
ها، بدنه نهاي توربيكاربردهاي زيادي دارند از جمله براي ساخت پره

- هاي ضد حرارت، پيلهاي هوافضا، ابزارهاي برش، پوششهواپيماها و سازه

  . هاي سوختي حالت جامد و كاربردهاي ديگر
تابعي نسبت به مواد چند هاي تيز در مواد عدم حضور فصل مشترك

عدم تناسب خواص مواد را كاهش داده و در نتيجه مقاومت در برابر اليه، 
با . دهدل مشترك و گسترش ترك خستگي را بهبود مياليه اليه شدن فص

به طور كلي ناهمگن است و  تابعياين وجود ساختمان ميكروسكوپي مواد 
  . ]1[آغاز ترك و گسترش آن است  تابعينوع خرابي حاكم بر مواد 

اي انجام شده تا ميدان تنش نوك ترك در هاي گستردهتالشتاكنون 
دالله و . به استاتيكي توصيف شودتحت شرايط بارگذاري ش FGمواد 

مورد مطالعه  FGمسائل مختلفي از مكانيك شكست را در مواد  ]2[ اردوگان
   .دندكرهاي ضرايب شدت تنش را ارائه قرار دادند و تعدادي از حل

  

نشان دادند كه ميدان تكين نوك ترك  ]4[و جين و نودا  ]3[ايشن 
همگن با ضرايب شدت تنش توصيف توان همانند مواد در مواد تابعي را مي

نشان دادند كه تكيني ريشه مربعي معكوس  ]4[جين و نودا همچنين . كرد
غالب است به شرط آنكه مدول يانگ و  FGدر نوك ترك بازهم در مواد 

  .اي قابل تشخيص باشندو به طور پيوسته تكهبوده نسبت پواسون پيوسته 
شدت تنش براي يك ترك در مطالعاتي كه تاكنون انجام شده ضرايب 

اند و تاثير گراديان در مواد تابعي تحت شرايط مختلف بارگذاري تحليل شده
مدول االستيسيته بر روي ضرايب شدت تنش مورد بحث قرار گرفته است 

]5 -7[.   
 Iاي كه روي شكست مواد تابعي در مد بر خالف مطالعات گسترده

واد تابعي در مد تركيبي انجام شده است، تحقيقات كمي در مورد شكست م
به طور تجربي رفتار شكست  ]8[بونو و المبروس -آبانتو .صورت گرفته است

همچنين . مواد تابعي تحت شرايط بارگذاري مد تركيبي را مطالعه كردند
نيز  ]9[دالبو و گوژ . را نيز به دست آوردند KIIو  KIضرايب شدت تنش 

يك ماده تابعي را با استفاده از اي يك ترك با جهت دلخواه در مسئله صفحه
روش المان محدود توسعه يافته بررسي و يك روش انتگرال انرژي 
برهمكنش جديد براي محاسبه ضرايب شدت تنش مد تركيبي در نوك ترك 

   .ارائه دادند
از روش المان  دست آمدهه در اين مقاله بر مبناي نتايج عددي ب

 KIIو  KIيب شدت تنش اضر ابطي براي محاسبهورمحدود توسعه يافته 
در صفحات متشكل از مواد تابعي اي با زواياي مختلف هاي لبهبراي ترك

براي گسسته سازي مدل از  .ارائه شده استتحت بارگذاري شبه استاتيكي 
هاي ايزوپارامتريك تعميم يافته و براي محاسبه ضرايب شدت تنش از المان

ي نوشتن كد مسئله از محيط برا. انتگرال برهمكنش استفاده شده است
  .بهره گرفته شده است MATLABبرنامه نويسي نرم افزار 

  
   معادالت حاكم

در غياب . در اين تحقيق مسئله در حالت شبه استاتيكي تحليل شده است
  :]10[حاكم بر مسئله عبارت است از  نيروهاي جسمي، معادله

)1(  
 

 روي ناحيه  هاي تنش و كرنشبه ترتيب ماتريس و  در اين رابطه 
براي . بردار جابجايي است و  بردار نيروهاي خارجي روي مرز   .هستند

براي . حل اين معادله از روش المان محدود توسعه يافته استفاده شده است
بهره هاي مدرج ايزوپارامتريك از المانالمان بندي ناحيه مورد نظر نيز 

  گره  4و داراي  مربعي شكل بودهها اين المان. ]11[شده است  گرفته
ها، يابي جابجاييها از توابع شكل يكسان براي دروندر اين المان. باشندمي

بندي الماني، اين نوع فرمول .شودهندسه و پارامترهاي ماده استفاده مي
مطابق . ايزوپارامتريك تعميم يافته ناميده شده است بندي المانيفرمول
هاي ايزوپارامتريك مربعي، يك المان چهار وجهي در المان) 1(شكل 

  )نويسنده مخاطب(، 09153082813دانشجوي دكتري مكانيك، همراه  -1
Email: masoud_mahdizadeh@yahoo.com 

  استاد دانشگاه صنعتي شاهرود -2



٢ 
 

در دستگاه محلي  2×2را به يك مربع  ),(دستگاه مختصات سراسري 
   :آيددست ميه نقاط از روابط زير ب و  مختصات . كنندنگاشت مي )×(

)2(  
 

  .است تابع شكل مربوط به نقطه  در اين رابطه 
)3(   

  :]11[شود يابي براي خواص به كمك روابط زير انجام ميدرون

)4(  

چگالي ماده در هر  سبت پواسون و ن مدول يانگ،  كه در اين روابط 
  .نقطه است

ه هاي جابجايي در روش المان محدود توسعه يافته بتقريب ميدان
  . آيداي به دست ميو از روي مقادير گره) 5(رابطه  كمك

)5(  
 

 

 
درجات  و  ها درجات آزادي المان محدود و  كه در اين رابطه 

  مجموعه . است موقعيت گره  باشند و مي آزادي اضافي در گره 
هايي هاي المانو مجموعه گره SCها در اطراف نوك ترك با هاي المانگره

  مشخص  SHشوند يا به عبارتي ناپيوستگي با كه توسط ترك بريده مي
توانند توسط كاربر انتخاب مي SCها در ها و گرهالمانمجموعه  .اندشده
كند اما با توجه به اينكه با استفاده از معموال يك المان كفايت مي. شوند

هاي گره مقاله دست آورد، در اينه تري را بتوان حل دقيقچندين المان مي
پله  تابع) 5(در رابطه  ( )H .اندهسازي شدالمان در اطراف نوك ترك غني 9

  .است) 6(هويسايد ارائه شده توسط رابطه 
)6(  

يك مجموعه از توابع غني سازي هستند كه رفتار  ) 5(در رابطه 
اين توابع بر حسب مختصات محلي . زنندنزديك نوك ترك را تقريب مي

  :عبارتند از) و  ( نوك ترك

)7(   

 
معادله حاكم به صورت زير  ،)1(در معادله ) 5(ابطه ا قرار دادن رب

  :شودگسسته سازي مي
)8(  

  درجات آزادي  بردار ، ))9(رابطه (ماتريس سفتي  در اين رابطه 
  .بردار نيروهاي خارجي است اي و گره

)9(  

ماتريس مشتقات توابع شكل است كه  ضخامت صفحه و  در اين رابطه 
ماتريس خواص  كند و مرتبط مي) (اي ها را به درجات آزادي گرهكرنش

  . كندها مرتبط ميها را به كرنشاست كه تنش

)10(  

)11(  

)12(  

)13(  
 

  :بارت است ازاي عبراي حالت تنش صفحه ماتريس 

)14(  

روي يك ناحيه از قانون مربع سازي گوس استفاده  براي محاسبه 
  :شودبه صورت زير نوشته مي با استفاده از اين قانون . ه استشد

)15(  
 

همچنين . شوددر نقاط گوسي محاسبه مي در اين رابطه 
تعداد نقاط گوسي در  ، )15(در رابطه . باشندوزني مي ها ضرايب 

  . حالت يك بعدي است
هايي كه توسط ترك قطع براي محاسبه انتگرال عددي روي المان

تري تقسيم به مربعات كوچك) الف- 2(ها مطابق شكل شوند، اين المانمي
لث تقسيم شده به چند مث) ب- 2(المان نوك ترك نيز مطابق شكل . اندشده

  .است تا اثر تكيني نوك ترك در عبارت زير انتگرال حذف شود
  

  محاسبه ضرايب شدت تنش 
هاي مختصات محلي و سراسري در نوك يك ترك با دستگاه) 3(شكل 

در محاسبات عددي كه . دهدهندسه دلخواه در يك ماده تابعي را نشان مي
در دستگاه مختصات  Mرال شود، ابتدا انتگبا روش المان محدود انجام مي

انتگرال . يابدسراسري محاسبه و سپس به دستگاه مختصات محلي انتقال مي
M  براي يك مادهFG  از رابطه زير محاسبه  و  در دستگاه سراسري
 :]12[شود مي

)16(  

 

 

 

 
ش و جابجايي كمكي اطراف نوك هاي تنميدان و  در اين رابطه 

 . آيندبه دست مي زيرترك هستند كه از روابط 

 
  

)17(  

)18(  

)19(  

)20(  
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)21(  
 

)22(  
 

)23(  

)24(  
 

 

)25(  

)26(  
 

 
براي حالت  مدول برشي در نوك ترك است و  روابط اين در 

  :اي عبارت است ازتنش صفحه
)27(   

نسبت پواسون در نوك ترك است و براي حالت  كه در اين رابطه 
  :آيددست ميه از رابطه زير ب اي كرنش صفحه

)28(   
كرنش كمكي اطراف نوك ترك است كه از   )16(در رابطه 

  :شودرابطه زير محاسبه مي
)29(   

  .]10[هاي ماتريس خواص در نقطه مورد نظر هستند مولفه 

)30(  

 

 
در باال مربوط به مختصات محلي نوك ترك  هاو كرنشها تنش هابطر

ها در دستگاه مختصات سراسري و محلي ها و كرنشرابطه تنش. است
  :]13[ عبارت است از

)31(   

 

)32(   

 

)33(   

 
)34(   

  :هاي ماتريس زير هستندمولفه  )16(در رابطه 

)35(  

 

 
   در اين رابطه،كه 

)36(  
 

گيري تعريف روي ناحيه انتگرال )4(مطابق شكل  ) 16(در رابطه 
  :توان به صورت زير بسط دادرا مي )16(در نهايت رابطه  .شودمي

  

)37(  

 

 

 

 

 

 

 

 

)38( 

 

 

 

 

 

 

 

 
  در اين روابط استفاده شود  Iاگر از ميدان كمكي مربوط به مد 

را در اين  IIرا محاسبه كرد و در صورتي كه ميدان كمكي مد  KIتوان مي
در دستگاه  Mانتگرال . را محاسبه نمود KIIتوان روابط قرار دهيم مي

  .شودمحاسبه ميبا استفاده از رابطه زير مختصات محلي 
)39(   

  ،از طرفي
)40(   

  :عبارت است از در اين رابطه 

)41(  
 

دهيم قرار مي براي محاسبه . مدول يانگ در نوك ترك است 
و  بايد  همچنين براي محاسبه  و  
  .]12[انتخاب شوند  

)42(   
)43(  

 
  

  هندسه، شرايط مرزي، نحوه بارگذاري و خواص ماده
 m01/0 = tو ضخامت  m2/0 = W عرض ،m1/0 = L يك صفحه با طول

درجه  θ= 0، 15، 30 ،45 با زواياي m02/0 = a با يك ترك اوليه به طول
حالت اين صفحه در . )5مطابق شكل (در ميانه لبه صفحه را در نظر بگيريد 

   .ي مورد تحليل قرار گرفته استاتنش صفحه



٤ 
 

 .هاي زاويه دار در حالت مد تركيبي قرار دارندترك) 5(مطابق شكل 
المان  51×101متشكل از  استفاده شده براي گسسته سازي صفحاتشبكه 

و مدول )   ν=25/0( نسبت پواسون ثابت در نظر گرفته شده است . باشدمي
  تغيير  E2تا  E1مايي از االستيسيته صفحه در جهت عرضي به صورت ن

  .]9[كند پيروي مي) 44(كند و تغييرات آن از رابطه مي
)44(   

مقدار مختلف براي پنج انتخاب و نيز  GPa50برابر با  مقدار 
  ).  = 5/0 ،1، 2، 4، 6. (در نظر گرفته شده است نسبت 

  
  دهاعتبار سنجي نتايج بدست آم

متشكل از يك ) 5(راي اين منظور ابتدا يك صفحه تركدار مطابق شكل ب
تحت بار  ماده همگن و ايزوتروپ با مدول االستيك 

و نتايج حاصل با مقادير به دست  همورد تحليل قرار گرفت 
  .مقايسه شده است) 1(در جدول  ]10[)) 45(رابطه (آمده از حل تحليلي 

)
45

(  
شود كه اختالف نتايج عددي و تحليلي ارائه شده در مشاهده مي

درصد است كه بيانگر دقت باالي حل عددي انجام  75/0كمتر از ) 1(جدول 
  .باشدشده در اين مقاله مي

 با ابعاد) 5(مطابق شكل از جنس ماده تابعي يك صفحه در ادامه 
m2/0 = L ،m1 = W و m01/0 = t  با طولداراي ترك افقي m08/0 = a 
ضريب تحليل و  MPa 100  =σتحت بار  v = 3/0و  GPa50 = E1 با

با نتايج محاسبه و ) (شده بي بعد  Iشدت تنش مد 
  ). 2جدول (ه است مقايسه شد ]9[مرجع عددي و تحليلي ارائه شده در 

  
 نتايج تحليليبه دست آمده با  KIضريب شدت تنش مقايسه  - 1جدول 

 a )m(  02/0 03/0  04/0 06/0ل ترك طو

KIN 029/4  121/2 671/1 378/1  بدست آمده 

KIN  031/4  105/2  661/1  371/1 تحليليعددي 

  درصد06/0  درصد 75/0  درصد 59/0  درصد 5/0 در صد اختالف
 

 ]9[نتايج مرجع به دست آمده با  KIضريب شدت تنش مقايسه  -2جدول 

 E2/E1 1/0 2/0  5 10نسبت 

KIN 5843/1  7478/1 4189/2 5246/2  بدست آمده 

KIN  590/1  752/1  438/2  5520/2 ]9[عددي 

  درصد 35/0  درصد 23/0  درصد 78/0  درصد 1 در صد اختالف
KIN 626/1  748/1  443/2  570/2  ]9[ تحليلي  

  درصد 5/2  درصد 01/0  درصد 98/0 درصد 7/1 در صد اختالف
  

ود اختالف نتايج به دست شمشاهده مي) 2(همانطور كه در جدول 
درصد و  1كمتر از  ]9[آمده در اين تحقيق در مقايسه با حل عددي مرجع 

درصد است كه بيانگر دقت باالي  5/2كمتر از  تحليليدر مقايسه با حل 
  .نتايج حاصله مي باشد

  
  نتايج حاصل از تحليل صفحه تركدار

به ) 7(و ) 6(ال اشك .اندارائه شده) 3(نتايج حاصل از تحليل در جدول 
براي  E2/E1با تغيير نسبت  KIIو  KIترتيب تغييرات ضرايب شدت تنش 

و  KIتغييرات ضرايب شدت تنش . دهندزواياي مختلف ترك را نشان مي

KII هاي مختلف با تغيير زاويه ترك براي نسبتE2/E1  به ترتيب در اشكال
دهند كه نشان مي) 9(تا ) 6(نمودارهاي . نشان داده شده است) 9(و ) 8(

همچنين با . يابندكاهش مي E2/E1ضرايب شدت تنش با افزايش نسبت 
 KIIكاهش و ضريب شدت تنش  KIافزايش زاويه ترك، ضريب شدت تنش 

  .يابدافزايش مي
 ضرايب شدت تنش بدست آمده از تحليل  -3جدول 

زاويه 
  ترك

ضرايب شدت 
  تنش

  E2/E1نسبت 
5/0  1 2  4 6 

صفر 
  درجه

107 /  KI  568/3 454/3 243/3 963/2  778/2 

107 /  KII  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  

 درجه 15
107 /   KI 058/3  963/2  781/2  540/2 381/2  
107 /  KII  688/0  655/0  604/0  541/0 502/0  

 درجه 30
107 /  KI 876/2 816/2  664/2  446/2  298/2  
107 /  KII  004/1 963/0 895/0  809/0  753/0  

 درجه 45
107 / KI 199/1 174/1  105/1  007/1  940/0  
107 /  KII  301/2 244/2  105/2  912/1  782/1  

  
در اين مقاله روابط زير براي محاسبه ضرايب شدت تنش مد اول و 

 4و 1بين  E2/E1اي زاويه دار و نسبت داراي ترك لبه FGدوم در صفحات 
  .ارائه شده است

)46(   
)47(  

براي ترك افقي در يك ماده  Iمد  تنشضريب شدت  كه در اين روابط 
به ترتيب  و  . شودمحاسبه مي) 45(رابطه از كه  استهمگن 

با همان ضرايب شدت تنش اصالح شده مد اول و دوم براي ترك زاويه دار 
ضرايب تصحيحي هستند كه با استفاده از  و  در ماده تابعي و طول 

  .به دست آمده اندو نتايج عددي  ]14[يابي الگرانژ روش درون

)48(  
 

 

 

)49(  
 

 

 

بر حسب ) 45تا  15بين ( و  )( = E2/E1 eدر اين روابط 
   .است درجه

  
  گيري نتيجه

كه به طور كلي ضرايب شدت تنش براي هند نتايج بدست آمده نشان مي
. يابندكاهش مي E2/E1ا افزايش نسبت اي در مواد تابعي بلبههاي ترك

افزايش زاويه ترك نسبت به محور  ،ثابت E2/E1همچنين براي يك نسبت 
باعث و متمايل شدن جهت آن به راستاي نيروي اعمال شده به صفحه افقي 

  .شودمي KII و افزايش مقدار KIمقدار كاهش 
هاي براي محاسبه ضرايب شدت تنش تركتقريبي در نهايت روابطي  

در مواد  Iدار در مواد تابعي از روي حل تحليلي ضريب شدت تنش مد زاويه
بين  E2/E1هاي نسبتمواد تابعي با اين روابط براي . همگن ارائه شده است

 .اربرد دارندكاي در حالت تنش صفحه 45تا  15و زواياي ترك بين  4تا  1
  .درصد است 3خطاي اين روابط كمتر از 
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  اها و نموداره  شكل

  
 

  

  

  

  

  

  

  المان محدود ايزوپارامتريك -1شكل 
  

  

  

  

  

  

  
  
  

تقسيمات المان نوك ) ، ب هاي اطراف تركتقسيمات المان )الف - 2شكل 
  ترك

  

  
  ]15[ در نوك تركسراسري و محلي هاي مختصات دستگاه -3شكل 

  

  

  .]14[ تعريف تابع وزني مسطح  -4شكل 
  

  
  

  
  

  

  

  

  
 

 

 

  مسئله،هندسه و شرايط مرزي  -5شكل 

  

  

  .E2/E1بت با تغييرات نس KI تنش تغييرات ضريب شدت  -6شكل 
  

٢
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نوك ترك
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  .E2/E1بت با تغييرات نس KIIتنش  تغييرات ضريب شدت -7شكل 
  

  

  .θت با تغييرا KI تنش تغييرات ضريب شدت -8شكل 
  

  

  .θبا تغييرات  KIIتنش  تغييرات ضريب شدت - 9شكل 
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