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 چكیده 

شدت  ضریبآن بر روی  ریتأثبررسی میدان تنش در اطراف گشودگی و 

 هایبا انجام آزمایشدر این پژوهش . باشدیمتنش نوک ترک حائز اهمیت 

به روش  سنجکرنش با استفاده از و در شرایط بارگذاری دینامیکی تجربی

DS،  شدت تنش مود  ضریببه محاسبهI  در نوک ترک در ورق دارای

قطر گشودگی و  ریتأثپرداختیم. همچنین سعی شد  یارهیداگشودگی 

شدت تنش نوک بررسی  ضریبموقعیت آن نسبت به نوک ترک را در 

 یسازهیشببه  افتهیتوسعه. سپس با استفاده از روش اجزای محدود شود

آباکوس  افزارنرمشدت تنش نوک ترک در  ضریبو محاسبه  مسئله

برای از آزمایش تجربی و روش اجزای محدود  آمدهدستبهپرداختیم. نتایج 

برخوردار بودند که دقت و اعتبار روش اجزای محدود  از تطابق خوبی

شدت تنش نوک ترک تحت اثر گشودگی  ضریبرا در محاسبه  افتهیتوسعه

 .کندیم دییتأگی را و بار اعمالی خست

 –بارگذاری خستگی  – DSروش  –شدت تنش  ضریب کلیدی: یهاواژه
 Ck45فوالد  – افتهیتوسعهروش اجزای محدود  – یارهیداگشودگی 
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 قدمه م

 منظوربهبر پایه استفاده از کرنش  هاییروشدر مکانیک شکست تجربی، 

مشخص نمودن فاکتورهای شدت تنش، دارای کاربرد وسیعی مانند سایر 

. تسلیم موضعی، تغییرات باشدیمروش فتواالستیسیته  ازجمله هاروش

بودن کرنش در نوک ترک و همچنین  یبعدسه راتیتأثزیاد کرنش، 

بر روی نمونه از جمله مشکالت استفاده از  سنجکرنشموقعیت قرار دادن 

 .باشندیمشدت تنش  ضریبای تعیین بر سنجکرنش

با غلبه  کارآمدو  مؤثریک روش  ]1[ (Sanford) و سن فورد (Dally)دالی

شدت  ضریب، برای محاسبه سنجکرنشاستفاده از  یپیش رو بر مشکالت

 یهاروش معرفی کردند. سنجکرنشیک عدد  یریکارگبهبا  Iتنش مود 

شدت تنش بر مبنای استفاده از  ضریبمختلف دیگری برای محاسبه 

مورسی  .]3و2[است  شده یمعرفتوسط سایر محققان  سنجکرنش

(Murthy با انجام )تجربی صحت و دقت روش  یهاشیآزماDS  را بررسی

 منظوربهرا نسبت نوک ترک  سنجکرنشنمود و فاصله شعاعی مناسب 

 یهاروشدر میان  .]4[را به دست آورد آمدهدستبهتایج معتبر بودن ن

، سنجکرنششدت تنش بر پایه استفاده از  ضریبموجود برای محاسبه 

 ]2[باشدیمتری به دلیل سادگی و دقت باال، دارای کاربرد وسیع DSروش 

 DS روشاز  Iشدت تنش مود  ضریبمحاسبه  منظوربه پژوهشلذا در این 

 استفاده شده است.

 

 هامواد و روش

با قطر و موقعیت  یارهیداهت بررسی اثر وجود گشودگی در این پژوهش ج

نوک ترک، از شدت تنش  ضریببر روی  متفاوت نسبت به نوک ترک،

یک  صورتبه مسئلهاست. هندسه  شدهاستفاده Ck45فوالدی  یهاورق

و  متریلیم 100، عرض متریلیم 300ورق مستطیلی به ترتیب به طول 

در وسط  یالبهدارای دو ترک  هاورق که باشدیم متریلیم 3ضخامت 

درون هر ورق  .باشندیم متریلیم 10 طولبه هرکدام طول مستطیل و 

ت نسبت به نوک وقعیت متفاوبا قطر و م یارهیدامستطیلی دو گشودگی 

ثبت کرنش در  منظوربه 1مطابق شکل  (.1)جدول  است جادشدهیاترک 

-TML سنجکرنش، شامل سنجکرنشاطراف نوک ترک از سیستم 

YEFLA-2 کرنش در ناحیه  یریگاندازهلیت ساخت کشور ژاپن که قاب

است. جهت اعمال بار  شدهاستفاده، باشدیم %15د پالستیک و تا حدو

 100با ظرفیت  Zwich/roell کیدرولیسروهخستگی، از دستگاه 

با استفاده از تست  Ck45خواص مکانیکی  است. شدهاستفادهکیلونیوتن 

 2که در جدول  آمدهدستبه ASTM-E8کشش و مطابق بر استاندارد 

 است. شدهدادهنشان 

 
 آزمایشگاهی یهاطراحی نمونه -1جدول 

 (mm)1 d (mm) 2d (mm) *1h (mm) 2h 

 25 25 10 15 1نمونه 

 25 20 15 15 2نمونه 

 25 15 20 15 3نمونه 
h*  باشدیمفاصله عمودی مرکز گشودگی تا نوک ترک. 

 

 
 به آن شدهنصب سنجکرنشبه همراه  2هندسه نمونه  -1شكل 

 

 

Left Crack 

Right Crack 

Strain gauge 

Strain gauge 

Strain gauge line 
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 Ck45خواص مكانیكی فوالد  -2جدول 

 نسب پواسون (GPaمدول یانگ ) (MPaتنش نهایی ) (MPaتنش تسلیم )

313 655 200 0.3 

 

   نظریمبانی 

 2نسبت به نوک ترک همانند شکل  سنجکرنشبا در نظر گرفتن موقعیت 

نشان داد که  توانیم( Westergaardو با استفاده از روابط وسترگارد )

در ، شودیممشخص  θو  rکه با مختصات  Pدر یک نقطه مانند  aaεکرنش 

  : ]2و 5[دیآیم( به دست 1از فرمول ) یاصفحهشرایط تنش 

 

 
 DS در روش سنجکرنشموقعیت  – 2شكل 
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 :  ندیآیماز روابط زیر به دست  κو  θ ،αکه در آن مقادیر 

(2) 𝜅 =
1 − 𝜈

1 + 𝜈
 

(3) cos 2𝛼 = −𝜅 

(4) tan
𝜃

2
= − cot 2𝛼 

 

درجه و  61.23به ترتیب برابر با  θو  α( مقادیر 4( تا )2با توجه به روابط )

 .ندیآیمدرجه به دست  65.15

 

 حل عددی

آباکوس  افزارنرمشدت تنش در  ضریبو محاسبه  مسئله یسازهیشببرای 

. در این روش نمونه است شدهاستفاده افتهیتوسعهاز روش اجزای محدود 

شدت تنش تا لحظه آغاز رشد  ضریبو مقدار  قرارگرفتهتحت بار خستگی 

بررسی همگرایی مش بندی،  منظوربهاست. همچنین  شدهمحاسبهترک 

 در لحظه رشد ترک برای شدهمحاسبه آزادشدهمیزان نرخ انرژی کرنشی 

بندی با مش  نمونه به شکل ورق مستطیلی دارای ترک در مرکز صفحه، در

از رابطه تحلیلی  آمدهدستبهو با مقدار  شدهمحاسبهسایزهای متفاوت 

نتیجه بررسی  مقایسه شده و مقدار خطای آن محاسبه شده است.

مطابق این شکل برای  نشان داده شده است. 3همگرایی مش در شکل 

 .شودیم، همگرایی مش مشاهده متریلیم 1کمتر از  یهامش اندازه

 

 
در لحظه  آزادشدهنرخ انرژی  شدهمحاسبهدرصد خطای مقدار  -3شكل 

 مختلف در مقایسه با مقدار تحلیلی یهااندازهشروع ترک برای مش با 

 نتایج و بحث 

از نتایج تجربی و عددی  آمدهدستبهشدت تنش  ضریبمقادیر با توجه به 

که حل عددی با  شودیمنشان داده شده است، مشاهده  3که در جدول 

 ینیبشیپقادر به  یخوببه افتهیتوسعهاز روش اجزای محدود استفاده 

همچنین وجود  .باشدیم موردنظرشدت تنش برای هندسه  ضریب

با قطر و موقعیت متفاوت نسبت به نوک ترک با ایجاد  یارهیداگشودگی 

 ریتأثیک میدان تنش در اطراف خود، بر روی میدان تنش نوک ترک 

شدت تنش در نوک ترک شده که این  ضریباشته باعث افزایش مقدار گذ

و همچنین  ترنییپا یهاکلیسموجب رشد ترک در تعداد  تواندیمپدیده 

 توانیم 3و  1تغییر مسیر رشد ترک شود. همچنین با توجه به جدول 

شدت  ضریباندازه گشودگی بر روی  ریتأثبرابر  نتیجه گرفت در شرایط

شدت تنش  ضریبموقعیت گشودگی بر روی مقدار  ریتأثتنش، بیشتر از 

  .باشدیم
 

 از نتایج تجربی و عددی آمدهدستبهشدت تنش  ضریبمقادیر  -3جدول 

 MPa برحسب

 ضریب

شدت 

تنش مود 
I 

 3نمونه  2نمونه  1نمونه 

ترک 

سمت 

 راست

ترک 

سمت 

 چپ

ترک 

سمت 

 راست

ترک 

سمت 

 چپ

ترک 

سمت 

 راست

ترک 

سمت 

 چپ

 35.54 39.54 34.45 36.64 34.25 34.44 تجربی

 36.65 40.95 35.31 34.29 33.42 34.31 عددی

درصد 

 خطا
1.23 1.54 1.44 2.29 3.5 4.5 

 

 یریگجهینت

 شدت تنش ضریبجهت به دست آوردن  تجربی یهاشیآزمابا توجه به 

به روش  و سنجکرنشتوسط  ، یارهیدادارای گشودگی  ورقنوک ترک در 

DS  اجزای محدود  شبیه از روش آمدهدستبهمقایسه آن با نتایج و

 افتهیتوسعه روش اجزای محدودنتیجه گرفت که  توانیم افتهیتوسعه

شدت تنش و همچنین مسیر رشد ترک  ضریب ینیبشیپقادر به  یخوببه

باعث ایجاد یک میدان  یارهیداوجود گشودگی شد که  مشاهده .باشدیم

و موجب افزایش  گذاردیمتنش شده، که بر میدان تنش نوک ترک اثر 

  .شودیمشدت تنش در نوک ترک  ضریب
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