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ساتیدما تقدیم به  





  و قدردانیشکر ت

  و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت ... منت خداي را عز

انجام این تحقیق را به من عطا فرمود و راه انجام آن را  کران به درگاه خداوندي که توانیسپاس ب

  هموار.

و ام  هاي مختلف از محضر پرفیضشان بهره برده که در سال يتیدادانم که از همه اس بر خود الزم می

ه ویژه از جناب آقاي ب قدردانی نمایم.تشکر و اند  راهنماي علمی و معنوي اینجانب در این راه بوده

 همواره ایشان و اخالق رو صب ،حقیقتگشاي این  ایشان گرهعلمی هاي  دکتر محمدي که راهنمایی

  و خداوند را براي استفاده از محضرشان شاکرم. کمال تشکر را دارم اند  الگوي عملی اینجانب بوده

  آموختن      گنج عشق جاودان اندوختن  توان در سایه می

که بزرگترین معلمان صبر و گذشت و م پدر و مادر به خود را تقدیمو تشکر خالصانه و خازعانه 

هاي انجام تحقیق را برایم هموار  ختیساز همسر عزیزم که نمایم. همچنین  میاند  بودهاخالق برایم 

  ام بود تشکر می نمایم. بخش زندگی امشنمود و وجودش آر

آزمایشگاه محاسبات سریع دانشکده مهندسی عمران دانشگاه  دانم که از بر خود الزم میدر پایان 

و دوستان خود در این ام  استفاده نمودههاي این رساله  سازي که از امکانات آن در شبیهتهران 

  ي این رساله بود قدردانی نمایم. کننده همکاري ایشان تسهیلآزمایشگاه که 





  چکیده

ها موجب گسترش بینی رفتار پدیدههاي مختلف علوم و نیاز به پیشهاي بشر در حوزهپیشرفت

ر تولیـد  ي اخیـر د آوردهاي دو دهـه سازي شده است. خصوصا دستهاي مختلف شبیهتئوري و توسعه

هاي مختلف، از هوافضا و سازه گرفته تا بیومکانیک و  همواد با خواص مطلوب به منظور استفاده در حوز

شیمی، مهندسان مکانیک کاربردي و محاسباتی را با انواع جدیدي از مسائل روبرو کرده است. یکـی از  

و عددي) در ایـن مسـائل،    سازي (اعم از تحلیلیهاي کالسیک مدلمهمترین عوامل ناکارآمدي تئوري

انـد.  هاي مختلف در زمان و مکان است که امروزه محققان در عمـل بـا آن مواجـه شـده    وجود مقیاس

سازي محققان را به سمت تبیین چارچوبی هاي رفع این نوع مشکالت در ابزارهاي تحلیل و مدلروش

 2ي کلی سلسله مراتبیدسته ها در دوسوق داده است. این روش 1تحت عنوان کلی تحلیل چندمقیاسی

ها صورت گرفته هاي اخیر تحقیقات زیادي به منظور گسترش آنگیرند که در سالقرار می 3و همزمان

  ها همچنان با ابهام روبرو هستند.است؛ اما در برخی حوزه

هاي معمول چندمقیاسی داراي محدودیت هسـتند وقـوع آسـیب در    از جمله مسائلی که تئوري

هاي زیادي به منظور رفـع مشـکالت آن در حـال    مختلف در مواد ناهمگن است که تالشهاي مقیاس

مدل تحلیل چندمقیاسی سلسله مراتبی به منظور در نظـر   انجام است. هدف از این پژوهش نیز توسعه

بـراي  هـا ناکارآمـد هسـتند.    هاي معمول انتقال اطالعـات بـین مقیـاس   گرفتن شرایطی است که روش

یـک  هاي چندمقیاسی از نظر متغیر کینماتیکی بررسـی شـده و   منظور ابتدا انواع روش ن به اینرسید

هاي موجود در ادبیات پایه بر اساس روش-هاي تحلیل چندمقیاسی ماکروقالب کلی تحت عنوان روش

پایـه  -میکرو و در ادامه یک چهارچوب جدید چندمقیاسی تحت عنوان کلی روش شودفنی معرفی می

کنـد کـه متغیرهـاي    گردد. این چهـارچوب جدیـد ایـن امکـان را فـراهم مـی      ارائه میش در این پژوه

هاي مقیاسی میکرو به صورت مستقل از متغیرهاي معمول مقیاس کینماتیکی جدیدي بر اساس پدیده

  ماکرو تعریف شوند و در نتیجه انعطاف باالیی در انتخاب متغیر کینماتیکی پایه دارد.

4تحت عنوان سازي پایه با توابع غنی-ش میکرودر مرحله بعد ایده رو
EMSHM  ترکیب شده تا

هاي ایجاد شده در مقیاس میکرو در نظر را بر اساس پدیده RVEبتوان هر توزیع کرنش دلخواه درون 

                                                 
1
 Multiscale analysis 

2
 Hierarchical 

3
 Concurrent 

4
 Enriched MultiScale Homogenization Method 



سـازي  توابـع غنـی   ،XFEM١ هاي توسعه یافته مکانیک شکست نظیـر در ادامه با الهام از روش گرفت.

و نوك ترك به منظور بررسی اثرات گرادیـان   RVE٢ خوردگی درونسی تركطول ترك به منظور برر

٣ به ترتیب تحت عناوین RVE شدید میدان کرنش مقیاس ماکرو روي
H-EMSHM و T-EMSHM٤ 

متغیرهاي کینماتیکی جدید تعریف شده شود. توسعه داده می EMSHM يپایه-در قالب روش میکرو

هـاي  مثـال  شود را نشان دهند.صورت عادي در کرنش دیده نمی اثرات مقیاس میکرو که بهتوانند می

  باشد. هاي مذکور میعددي ارائه شده بیانگر دقت و بهبود عملکرد روش

  

  میکروترك، پایه-میکرومتغیر کینماتیکی تحلیل چندمقیاسی، : هاي کلیدي واژه

                                                 
1
 Extended Finite Element Method 

2
 Representatve Volume Eement 

3 Heaviside Enriched MultiScale Homogenization Method 
4 Tip Enriched MultiScale Homogenization Method 
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  مقدمه: ١ فصل

  مقدمه -1-1

سازي مسائل مختلـف بـه عنـوان    هاي مختلف علوم، شبیههاي بشر در حوزهبه موازات پیشرفت

ها همواره مورد توجه محققان بوده است. همین عامل سبب شده است بینی رفتار آنپیش ابزاري براي

انـد  ل زمان مواجـه شـده  هاي مختلف تحلیلی بر اساس نوع مسائلی که محققان با آن در طوکه تئوري

ي اخیـر  در دو دهـه  بـویژه . علم مهندسی نیز از این سیر تکاملی مستثنی نبـوده اسـت،   ندتر شوکامل

وعات جدیدي با پیشرفت بشر در این حوزه قرار گرفته است. تولید مـواد بـا خـواص مطلـوب بـه      موض

هاي مختلف مهندسی، از هوافضا و سازه گرفته تـا بیومکانیـک و شـیمی، تنهـا     منظور استفاده در حوز

 محاسـبه انـد و  که مهندسان به تازگی با آن مواجه شـده  مجموعه بزرگی هستندهاي کوچکی از مثال

  دارد.  ویژه خودهاي ها نیاز به استفاده از تئوريریک از آنه

ها به منظـور تحلیـل و   ، در حال حاضر، طیف وسیعی از تئوريدر حوزه تحلیل مسائل مهندسی

ي با وجود دقت بسیار بـاال امکـان اسـتفاده    هاکه برخی از آناند، سازي مسائل مختلف ارائه شدهشبیه

و یـا   هاي محاسباتی بسیار باال وجود نـدارد به دلیل پیچیدگی و یا هزینهرد در اغلب مواها عملی از آن

دو  ،بـه همـین دلیـل   . باشدگوي نیاز مسئله نمیها پاسخآن کنندهاینکه، بالعکس، فرضیات بسیار ساده

باید تـا حـد امکـان سـاده      علمی یک تئوري"اصل معروف انیشتین که عامل دقت و سادگی بر اساس 

لـذا توسـعه و انتخـاب یـک تئـوري       همواره معیار انتخاب یک تئوري بوده است. "1ترنه سادهاما  ،باشد

اي ساده از محدودیت بر این اساس، در ادامه، با بیان مقدمه بهینه همواره مورد نظر محققان بوده است.

                                                 
1
 A scientific theory should be as simple as possible, but no simpler. (http://c2.com/cgi/wiki?EinsteinPrinciple) 
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 ي بـروز مشـکل در  ، ریشـه از جنبـه کـاربرد و دقـت    هاي پیوستههاي کالسیک مکانیک محیطتئوري

تر در مسائلی که مورد بحث ایـن پـژوهش   هاي دقیقو لزوم استفاده از تئوري هااین تئورياستفاده از 

بـراي برقـراري    1هاي تحلیل چندمقیاسی به عنوان بهتـرین ابـزار  شود. سپس انواع روشاست بیان می

انـدرکنش   که مربـوط بـه  تعادل بین دو عامل دقت و سادگی در برخی از مسائل روز مهندسی و علوم 

  شود.ارائه میچندمقیاس متفاوت هستند 

کـرنش   –یک نمونه و رسـم نمـودار تـنش     ساده هاي کالسیک سازه، آزمایش کششدر تئوري

ي فرآینـدهایی کـه   ، اما آیا این آزمایش بیانگر همـه ]1[ترین ابزار براي بیان خواص ماده استمحوري

تـر اینکـه آیـا ایـن آزمـایش همیشـه پاسـخگوي نیازهـاي         مهمباشد؟ و یا دهد میدرون نمونه رخ می

ي کوچـک از  تنهـا چنـد نمونـه    دیگرهاي مهندسی خواهد بود؟ این سواالت و سواالت مشابه در حوزه

  است که علم مهندسی در دنیاي امروز با آن روبرو است. مسائلی 

سـازي (اعـم از   هـاي کالسـیک مـدل   یکی از مهمترین عوامل بروز مشکل در استفاده از تئـوري 

هـاي  ي مقیـاس اي از بـازه هاي مختلف در زمان و مکان اسـت. نمونـه  تحلیلی و عددي) وجود مقیاس

نشان داده  ) 1-1شکل ( ها در ي مورد نیاز براي تحلیل آنها و ابزارهامختلف در مکان و زمان و تئوري

هاي حاکم بر مسئله سازي چه از نظر تئوريهاي رفع نواقص موجود در ابزارهاي مدلشده است. روش

کلـی تحلیـل   هـاي تحلیـل محققـان را بـه سـمت تبیـین چـارچوبی تحـت عنـوان          و چه از نظر ابـزار 

  شود.سوق داده است که در ادامه بیشتر به آن پرداخته می 2چندمقیاسی

                                                 

باشد و مربوط بـه مسـائلی اسـت کـه چنـدمقیاس بـه        این برتري از جنبه دقت محاسبات در برابر هزینه محاسبات می 1

  صورت همزمان درگیر هستند

2 Multiscale analysis 
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ها زمان و مکان و ابزارهاي تحلیل آنهاي مختلف در  مقیاس ) 1- 1( شکل
1
.  

  ؟2چرا تحلیل چندمقیاسی -1-2

در حقیقـت بـه دنبـال تبیـین سـه       "چرا تحلیل چندمقیاسی؟"در این بخش با پاسخ به سوال 

  باشیم:مسئله زیر می

 مفهوم تحلیل چندمقیاسی تعریف - 1

 اهمیت تحلیل چندمقیاسی - 2

 حوزه کاربرد تحلیل چندمقیاسی - 3

از گذشته تاکنون، بدون اینکه حتی نامی از تحلیل چندمقیاسی به میان بیایـد، حـل معـادالت    

هـاي طـولی یـا زمـانی متفـاوت موضـوع تحقیـق بسـیاري از         حاکم بر مسائل مختلف علوم با مقیـاس 

به  تحلیل چندمقیاسی  نیز ي اخیردر دهه .ک کاربردي و محاسباتی بوده استپژوهشگران حوزه مکانی

رغم اینکـه  موضوع بسیاري از تحقیقات روز دنیا را به خود اختصاص داده است. علی ايصورت فزآینده

دانند، اما به نظـر  ي خاص میبرخی محققان تحلیل چندمقیاسی را تنها محدود به چند روش و مسئله

که به عنوان یک ابزار خاص تحلیل تلقی شود بایـد بـه عنـوان    لیل چندمقیاسی پیش از آنرسد تحمی

تـوان وجـود طیـف بسـیار     یک نوع دیدگاه در برخورد با مسائل در نظر گرفته شود. در این صورت می

                                                 
1
 http://www.srcf.ucam.org/~jae1001/ccp5_2007/ 

2
 Multiscale analysis 
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  هاي تحلیل چندمقیاسی توجیه کرد. ها را تحت عنوان روشوسیعی از روش

توانـد  ئل موضوع بحث تحلیل چندمقیاسی به این صـورت مـی  یک تعریف خام و کلی براي مسا

) 2(و یا مـاکرویی  1ها عالوه بر مقیاس متعارف و مورد نظر، مقیاس میکرومسائلی که در آن"ارائه شود: 

-مـی  ضروريدهد و بررسی آن وجود دارد که رفتار مسئله در مقیاس مورد نظر را تحت تاثیر قرار می

هـا بـه   نوع و دلیل اثرگذاري مقیـاس  و ی چون مقیاس میکرو، مقیاس ماکرو. در ادامه اصطالحات"باشد

مقیاسـی در  . براي روشن شدن بحث ابتدا انواع مسائلی که تحلیـل چنـد  3دنگردمی صورت دقیق بیان

- ي زیر قرار میبندي، این مسائل در سه دستهترین تقسیم. در کلیشوندمعرفی میباشد ها مهم میآن

  گیرند.

شود اما در عین حال بررسی می 4ها با وجود اینکه یک محیط با ابعاد بزرگکه در آن مسائلی - 1

توان از این نوع ذکر کرد رفتار مسئله در مقیاس میکرو نیز بسیار مهم است. مثال اولی که می

-سازي مواد هستهباشد. به عنوان نمونه در حوزه ذخیرهانتشار آلودگی در محیط متخلخل می

ها در کاربردهاي گیرند. این سنگهاي رس قرار میق زمین، مواد درون سنگاي در اعما

هاي اتمی تا جا که انتشار آلودگی زبالهشوند، اما از آنمتعارف کامال ناتراوا در نظر گرفته می

ها به عنوان یک محیط تراوا با حفرات در سنگ سال و حتی بیشتر نیز مهم است، این 2000

شوند. در این شرایط گاهی اوقات حتی اثرات الکتروشیمیایی نظر گرفته می ابعاد نانومتر در

هاي میکرومتر و ها و رفتار غیرخطی در طولو وقوع ترك ]2[شودبین ذرات رسی نیز مهم می

                                                 

هـاي  ، ساختار ماده است؛ این مقیاس طیف وسیعی از ساختار اتمی ماده تا نقـص در این رساله منظور از مقیاس میکرو 1

باید مقیـاس میکـرو را بـا طـول میکرومتـر اشـتباه       ن در این رسالهشود. موجود در ابعاد میکرومتر و نانومتر را شامل می

  گرفت.

-ها و ناهمگنیمقیاسی است که ماده به عنوان یک محیط هموار با حداقل نقص در این رسالهمنظور از مقیاس ماکرو   2

  توان به تحلیل آن پرداخت.تري میها دیده شده و با ابزار ساده

ــر    "میکرومتــر"توجــه شــود کــه هرکجــا کــه از لفــظ    3 ــه طــور مشــخص منظــور طــول میکرومت اســتفاده شــد ب

)61 10m m      شـود و  ) است. اما مقیاس میکرو یک اصطالح نسبی است که نسبت بـه ابعـاد مـاکرو سـنجیده مـی

  متر و ... باشد.ممکن است در ابعاد کوانتوم، نانومتر، میکرومتر، میلی

شـود. بـراي   ي مورد بررسی تعریف میکامال نسبی است که بر اساس مسئلهي ابعاد بزرگ (مقیاس ماکرو) یک مسئله  4

سازي یک سد طول متر به آید، اما براي مدلمثال در حوزه مسائل کوانتوم طول نانومتر نیز یک بعد بزرگ به حساب می

  شود.عنوان ابعاد بزرگ تلقی می
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د در این نوع هاي موجومقیاس) 2-1شکل ( در  .]4, 3[نانومتر نیز باید به دقت بررسی شوند

گیرند مسائل بیو ي دیگري از مسائل که در این حوزه قرار می. دستهاندمسائل نشان داده شد

قطع یک استخوان نشان داده شده است. در این م) 3-1شکل ( مکانیک هستند. براي مثال در 

مسئله با وجود اینکه رفتار استخوان در مقیاس ماکرو مهم است، اما بحث انتقال مواد غذایی و 

 .]6, 5[باشندزمان ضروري میها هم به طور همدارویی در ریزترین بافت

 

 

رسد. شکل وسط: مقیاس میکرو حاوي ذرات جامد  : مقیاس ماکرو که همگن به نظر میشکل سمت چپ ) 2- 1( شکل

  .]2[اي بین دانه هاي رسی و آب ناتراوا و مخلوط آب و رس. شکل سمت راست: مقیاس نانومتر شامل پولک

 

  .]5[هاي متفاوت تخوان براي انتقال مواد در مقیاسهاي موجود در اس ها و مویرگ شریان ) 3- 1( شکل
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زیر به تحلیل مسائل در ابعاد نانومتر گسترش علم در حوزه مسائل نانو تکنولوژي بشر را ناگ - 2

هاي متعارف مکانیک محیط پیوسته در بسیاري از موارد بنديکرده است؛ اما متاسفانه فرمول

-ها نقصشود که در این مقیاسپاسخگوي این نوع مسائل نیست. این مسئله وقتی حادتر می

هاي دقیق اتمی ارائه شده لد. از سوي دیگر مدنوجود داشته باش 1هایی نظیر ترك یا نابجایی

 اي که محققانهستند به گونه در برخی موارد غیر قابل انجامبر و حتی براي این مسائل زمان

هاي اتمی براي گیر در حوزه علوم رایانه، تصور استفاده از مدلهاي چشمبا وجود پیشرفت

موارد سبب شده است  ي این. مجموعهندارندبسیاري از مسائل بزرگ را در آینده نزدیک نیز 

هاي اتمی هایی استفاده کنند که تنها در نواحی مورد نیاز به تحلیلکه پژوهشگران از روش

سازي نمونه مدل) 4-1شکل ( هاي معمول استفاده نمایند. بپردازند و در بقیه نواحی از مدل

 دهد. نیک محیط پیوسته و اتمی را به صورت همزمان نشان میهاي مکایک مسئله با تئوري

 

  .]7[سازي یک مسئله با استفاده از دو تئوري محیط پیوسته و اتمی به طور همزمان  نمونه مدل ) 4- 1( شکل

  

ها در مقیاس ماکرو مهم است، هایت رفتار آني دیگري از مسائل هستند که اگرچه در ندسته - 3

تر مقیاس ماکرو مورد توجه است. انواع هاي کوچکتر براي تحلیل دقیقاما اطالعاتی از مقیاس

ي هواپیما و موشک گرفته تا هایی نظیر پل، سد، بدنهمعمول مسائل مهندسی از طراحی سازه

                                                 
1
 Dislocation 
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هاي متعارف مکانیک ا کنون با روشها از این دست هستند. این مسائل تانواع ابزاردقیق

ها این است که اند؛ ولی ضعف این نوع تحلیلسازي شدههاي پیوسته بررسی و مدلمحیط

رغم اینکه در اکثر اوقات (و نه همیشه) اطالعات خوبی در خصوص رفتار مقیاس ماکرو علی

دهند. نمی ائهارهاي کوچکتر ی در مورد رفتار مکانیکی مقیاساتدهند اما هیچ اطالعمی

توان از دو جنبه بررسی کرد. اول لزوم اهمیت آگاهی از رفتار مواد در مقیاس میکرو را می

ها در مقیاس بینی رفتار ماده، نظیر تئوري نابجاییتر در پیشهاي دقیقاستفاده از تئوري

هاي کوچکتر سها نیاز به آگاهی از رفتار مقیااست که براي استفاده از آن میکرومتر و نانومتر

داریم؛ خصوصا براي موادي که رفتار مقیاس میکرو به طور مستقیم در رفتار مقیاس ماکرو اثر 

1داردارد نظیر آلیاژهاي حافظه
اي که اهمیت رفتار مکانیکی در مقیاس کوچکتر دومین جنبه .

پیشرفت است. توضیح اینکه با  2هاي نوین در طراحی موادکند استفاده از روشمی بیشتررا 

است با اصالح ساختار ماده در ابعاد نانومتر و میکرومتر موادي تولید  تکنولوژي بشر توانسته

. اصالح 3هاي ماکرو را به تناسب شرایط مورد نظر تامین کندکند که نیازهاي خود در مقیاس

هاي لولهتواند به صورت تولید مواد با ساختار کامال جدید و دلخواه نظیر نانوساختار ماده می

پوزیتی مانند مکربنی و تولید انواع آلیاژها مانند آلیاژهاي حافظه دار یا ساخت مواد کا

هاي فوق نیازمند آگاهی از رفتار ها و ... باشد. اما استفاده از هریک از توانمندينانوکامپوزیت

هاي مختلف ماده مقیاس) 5-1شکل ( باشد. ماده در ابعاد میکرو عالوه بر مقیاس ماکرو می

خوردگی نیز فرآیند ترمیم ترك) 6-1شکل ( دهد. مورد استفاده در بدنه هواپیما را نشان می

 دهد.دار را به صورت شماتیک نشان میدر کامپوزیت مسلح شده با آلیاژهاي حافظه

                                                 
1
 Shape memory alloys 

2
 Material design 

-پـذیرد. در روش هاي کالسیک، ماده مورد استفاده مفروض است و بر اساس آن طراحی سازه صورت مـی در طراحی  3

از  مورد نظـر را المقدور خواص که حتی گرددمیگیرد موادي تولید هاي نوین بر اساس شرایطی که سازه در آن قرار می

  خود بروز دهد.
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  .]8[هاي مختلف سازي ماده در مقیاس مدل ) 5- 1( شکل

 

(شکل سمت چپ) شروع به  زمینه هاي مسلح شده با آلیاژهاي حافظه دار. ترك اولیه در ماده کامپوزیت ) 6- 1( شکل

با توجه به خواص  دهد (شکل وسط). در این شرایط به علت باز شدن ترك تغییر شکل میکند و نمونه  رشد می

  .]9[(شکل سمت راست) شود دار، با گرم کردن ماده ترك بسته می آلیاژهاي حافظه

 

توان به مسئله تحلیل چندمقیاسـی داشـت.   هاي متفاوتی میبا توجه به نوع دیدگاه محقق، نگاه

ساز ابعاد کوچک (نانومتر یا میکرومتـر)، تحلیـل چندمقیاسـی    ترین حالت، از دیدگاه یک شبیهدر کلی

ئل ماکرو، ساز مساي بزرگ را حل کرد؛ اما از منظر یک شبیهتوان یک مسئلهابزاري است که با آن می

ابعاد کوچکتر.  با این توصیف  اثرات در تحلیل چندمقیاسی ابزاري است براي مشاهده و در نظر گرفتن

تحلیل چندمقیاسـی عبـارت اسـت از     "شـود:  تعریف تحلیل چندمقیاسی به این صورت ارائه می

-ها تحلیل یک مسئله در بیش از یک مقیـاس مـی  هایی که موضوع بحث آنروش مجموعه

. این تعریف بر اساس موضوع مورد بحث تحلیل چندمقیاسی اسـت و لـذا یـک روش خـاص را     "دباش
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در بخش بعدي با توجه به تعریف ارائه شده و مسائل موضوع بحث تحلیل چندمقیاسی  شود.شامل نمی

  شود.هاي آن پرداخته میبندي انواع روشبه تقسیم

  هاي تحلیل چندمقیاسیانواع روش -1-3

ها است که حتـی تعریـف   اي از روششد، تحلیل چندمقیاسی شامل مجموعه همانطور که گفته

ي برخـی از محققـان بـراي تعریـف روش     ي این پژوهش است. اما سـلیقه ها خارج از حوزهمختصر آن

هـاي مشـابه   تحلیل چندمقیاسی، بر اساس نوع روش، سبب شده است که در ادبیات فنی گـاهی اسـم  

هاي تحلیـل چندمقیاسـی   انواع روش) 7-1شکل ( بندي شود. تقسیم ائهاربراي دو روش کامال متفاوت 

مطابقـت   این پژوهشي مورد تحلیل (که با تعریف ارائه شده از تحلیل چندمقیاسی در براساس مسئله

1دارد) توسط تادمور
  .]1[دهدرا نشان می 2و میلر  

 

  .]1[ترین حالتهاي تحلیل چندمقیاسی در کلی بندي روش تقسیم ) 7- 1( شکل

  

 3ترین حالت به دو بخش ترتیبـی هاي تحلیل چندمقیاسی در کلیروش) 7-1شکل ( با توجه به 

هایی است کـه حـل مسـئله در مقیـاس     هاي ترتیبی روششوند. منظور از روشتقسیم می 4زمانو هم

-ي ماکرو (یا میکرو) تلقی میبراي حل مسئله 5پردازشي پیشکرو) به عنوان یک مرحلهمیکرو (یا ما

گیـرد. بـراي   بین دو(چند) مقیـاس صـورت نمـی    گونه تبادل اطالعات دیگرياین حالت هیچشوند. در 

ي کوچـک تحلیـل شـده و سـپس بـا اسـتفاده از       هاي تحلیل اتمی یک نمونهبا استفاده از روش ،مثال

ترمودینامیک آماري متغیرهاي مورد نیاز مقیاس ماکرو (براي مثال مدول یانـگ) بـه دسـت    هاي روش

                                                 
1 E.B. Tadmor 

2 R.E. Miller 

3 Sequential 
4 Concurrent 
5 Pre-processing 
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شـود.  ي ماکرو با استفاده از ضرایب به دست آمده به صورت مستقل حل میمسئله ،آید و در ادامهمی

هـاي چندمقیاسـی هسـتند و    تـرین روش هـا سـاده  هایی از این نوع به علت درگیر نبودن مقیاسروش

  باشند. گوي بسیاري از مسائل با دقت کافی میپاسخ

هایی هاي ترتیبی قرار دارند و آن دسته از روشزمان در مقابل روشهاي هماز سوي دیگر روش

ي ها به دو دستهگونه روششوند که حل دو مقیاس به صورت همزمان مورد نظر است. اینرا شامل می

ي مسـئله  اي، دامنـه هاي چنـد ناحیـه  شوند. در روشمی بنديتقسیم 2ايو چندناحیه 1سلسله مراتبی

ي هاي پایـه شود که هر زیر ناحیه با تئوريمورد نظر، بر اساس نیاز، به دو یا چند زیر ناحیه تقسیم می

ي دوم از مسائلی که در ابتداي این شود. غالبا، دستههاي کامال متفاوت حل میمتفاوت و یا با رزلوشن

ها هستند. بـراي مثـال در یـک مسـئله     به آنها اشاره شد موضوع بحث این روش )2-1(بخش  گزارش

ي محـیط  هاي پایههاي اتمی و دور از آن را با تئوريتوان نواحی نوك ترك را با تئوريمی 3فیلم نازك

  پیوسته مدل کرد. 

د. شـو در روش هاي سلسله مراتبی از دو (یا چند) مقیاس در هر نقطـه از دامنـه اسـتفاده مـی    

گیرند. ها اشاره شد اغلب در این دسته قرار میبه آن رسالهي اول و سوم از مسائلی که در ابتداي دسته

بـه نـوعی در    شـود یاد می سازيبه عنوان همگن هاکه در ادبیات فنی از آن یهایانواع روشهمچنین، 

ارائه داده شـده   ]1[مرجع ر بندي داطالعات جامعی از این تقسیمگیرند. ها قرار میاین دسته از روش

  .است

گیرند هرچندکه در عنوان تحلیل چندمقیاسـی  بندي فوق قرار میهایی که در تقسیمانواع روش

گیرنـد. حتـی   کامال متفاوتی قرار مـی  هايزمینهي تحقیق و پژوهش در مشترك هستند اما در عرصه

تفاوت است. با توجـه بـه   با آن مواجه هستند کامال م هاروشدر انواع مختلف  محققان هایی کهچالش

رسـد، کمـا   ها بدیهی به نظـر مـی  توضیحات ابتدایی این بخش، لزوم تحقیقات در هر یک از این روش

یـت موضـوع   ها تاییدي بر اهمالمللی چاپ شده در هر یک از این زمینهاینکه حجم مقاالت معتبر بین

  است

هاي سلسله مراتبی اسـت  وشر در رده چه که در این پژوهش مورد نظر است به طور خاصآن 

 شود.که در ادامه به صورت مشروح به آن پرداخته می

                                                 
1 Hierarchical 
2 Partitioned-domain 
3
 Thin film 
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   مواد ناهمگنتحلیل چندمقیاسی در  -1-4

  گردد:زیر اطالق می مواد ناهمگن در این پژوهش به صورت خاص به سه دسته

 هاکامپوزیت - 1

 مواد متخلخل - 2

  هاي مادهاخالصیو ن هاافزودنی ترك،هاي شامل  مواد داراي ناهمگنی به دلیل نقص - 3

در حوزه مهندسی مواد نسبت به گذشته سبب بهبود خواص مواد  که اتیتغییرمهمترین یکی از 

اي ها به گونـه کوچکترین مقیاسساختار ماده در اصالح ورد استفاده شده است عبارت است از امکان م

ورد انتظـار در  که خواص ماده منطبق بر نیاز مهندسان شـود. از سـوي دیگـر امکـان سـاخت مـواد مـ       

تر در مقایسه با مواد سنتی سبب اقبال روزافـزون صـنایع   ي پایینهاي صنعتی و بعضا با هزینهمقیاس

وزه علـوم مـواد، شـرایط    حـ هاي صورت گرفتـه در  به موازات پیشرفتاست.  شده نوینمختلف به مواد 

شـده اسـت. بـه عنـوان     هاي چند منظـوره  موجب افزایش تقاضاي مواد جدید با کاربريجدید صنعتی 

توان به ساخت بدنه هواپیما اشاره نمود که باید عالوه بر حفظ سبکی داراي دوام باال، تحمـل  مثال می

کـه   در چنـین شـرایطی   هاي حرارتی و خستگی و همچنین قابلیت رادار گریزي را داشته باشد.شوك

توسـعه   هاي مـورد نظـر باشـد،   زي نیاتواند به صورت همزمان پاسخگوي همهاستفاده از یک ماده نمی

 مورد انتظار را به صورت همزمان داشته باشند اي که خواصتکنولوژي ساخت مواد کامپوزیتی به گونه

هاي مورد اشاره از نظر تحلیلی به عنوان اغلب کامپوزیت اي مورد توجه قرار گرفته است.به صورت ویژه

کننده) به مـاده زمینـه   هاي (اغلب سختی افزودنیشوند که عامل این ناهمگنمواد ناهمگنی تلقی می

  شوند.ها در دسته مواد ناهمگن گنجانده میباشد. به همین دلیل کامپوزیتمی

توان به مواد متخلخل اشاره نمود. تخلخـل موجـود در مـواد    یکی دیگر از انواع مواد ناهمگن می

-توان به آلیاژجمله میرفته شود که از آنتواند به عنوان عاملی به منظور کاهش وزن مواد در نظر گمی

دار متخلخل اشاره نمود. در این شرایط تخلخل به عنوان یـک عامـل مثبـت مـورد توجـه      هاي حافظه

ند به دلیل مشـکالت زمـان سـاخت و یـا عـدم      تواهمچنین، ایجاد حفرات میگیرد. مهندسان قرار می

موجـب بـروز   توانـد  مـی وان یـک عامـل منفـی    که در این شرایط به عن باشدامکان ساخت ماده کامل 

  .گرددمشکالت بعدي 

وجود در مـاده باشـد کـه بـه صـورت      هاي متواند ناخالصیسومین عامل ناهمگنی می ،درنهایت
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  دهند.هاي مختلف ماده اثر خود را نشان میفاز

هـاي مـورد   شوند و روشي عوامل فوق در این پژوهش تحت عنوان مواد ناهمگن تلقی میهمه

در تمـامی مـوارد    ها به صورت مشابه به کار گرفته شود.تواند براي تمامی آنشاره در این پژوهش میا

 باشدمیهاي ایجاده شده در محیط بسیار کوچکتر از ابعاد صنعتی مورد استفاده مقیاس ناهمگنیفوق 

ا در شـرایط  هـ بنـی پاسـخ آن  هاي چندمقیاسی به منظـور بررسـی و پـیش   و لذا استفاده از انواع روش

تر پاسخ تحلیل چندمقیاسی در تمامی مواد ناهمگن از نظر برآورد دقیق باشد.ناپذیر میمختلف اجتناب

هـا و همچنـین مـواد متخلخـل     باشد. عالوه بر مورد فـوق، در کامپوزیـت  نهایی سازه داراي اهمیت می

ساخت مـواد نیـز داراي   ه مرحلوزن تحلیل چندمقیاسی به منظور برآورد رفتار مقیاس میکرو در سبک

باشد. لذا در این تحقیق به تحلیل چندمقیاسی آسیب مواد ناهمگن به صورت کلـی  اي میاهمیت ویژه

  شود. پرداخته می

  آسیب مواد ناهمگن -1-5

ها بروز خرابی در ایـن مـواد   با توجه به شرایط خاص به کارگیري مواد ناهمگنی نظیر کامپوزیت

موضوع سبب شده است که بسیاري از تحقیقات به این موضوع اختصاص  باشد. همینناپذیر میاجتناب

از سوي دیگر مسئله آسیب مواد ناهمگن  اشاره نمود. ]21-10[مراجع توان به یابد که از آن جمله می

-تالش گردد و لذامیض ها نقهاي معمول چندمقیاسی در آناز جمله مواردي است که فرضیات روش

. از جمله این مشکالت وجـود  باشدو در جریان میشده  انجام هاي زیادي به منظور رفع این مشکالت

هاي تنش و کرنش ي محلی شدن کرنش و یا تکینگی میدانهاي شدید کرنش به دلیل پدیدهگرادیان

چوب کلی بـه بررسـی آسـیب    شود که با ارائه یک چهارباشد. در این پژوهش سعی میاطراف ترك می

ي روش پیشـنهادي در  هاي چندمقیاسی پرداخته شود. تفـاوت عمـده  با استفاده از روشمواد ناهمگن 

بـر حسـب   تـوان در قالـب آن،   هاي پیشین عبارت است از تبیین راهکاري که میبا روشاین پژوهش 

د نظر در مقیاس مـاکرو را در  اثرات خرابی موري مورد نظر در مقیاس میکرو، بر اساس پدیدهشرایط و 

هـاي بعـدي بـه طـور     هاي مورد بحث در ادبیات فنی و این پژوهش در فصلجزئیات روش نظر گرفت.

  مفصل ارائه خواهد شد.
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  ي تحقیقضیهو فر مورد بررسی در این پژوهشو روش مسئله  -1-6

به طور کلی  گردد.در ابتداي این بخش الزم است به جایگاه روش عددي در این پژوهش اشاره 

ي اول از در میـان محققـان وجـود دارد. دسـته     و عـددي  یهاي تحلیلدو دیدگاه نسبت به انواع روش

هاي عددي دیدگاه ابزاري دارند. در این شرایط هدف پژوهشگر حل یک مسئله اسـت  محققان به روش

حلیل مسئله کمک براي تتحلیل و یا عددي هاي موجود که ممکن است بنا بر نیاز خود از یکی از روش

نگاه محقق بیشتر به مسائل فیزیکی، مهندسی و ... است کـه از حـل آن مسـئله     صورتبگیرد. در این 

حاصل خواهد شد. بنابر این طبیعی است که روشی را به عنوان ابزار تحلیل مسـئله انتخـاب کنـد کـه     

هـاي صـورت گرفتـه در    وهشخالی از هر گونه ابهام باشد. بهترین مثال براي این نوع از تحقیقات، پـژ 

هاي عددي شناخته شـده نظیـر اجـزاء محـدود بـه      (که در آن اغلب روش باشدسازه می حوزه طراحی

ي هـا توسـعه  ي دیگـري از پـژوهش  . اما هدف دستهگیرد)ي مورد نظر قرار میعنوان ابزار تحلیل سازه

هـاي  بـه روش  ن شـرایط، محقـق  باشد. در ایختلف میهاي تحلیل به منظور استفاده در شرایط مروش

هدف نهایی  حل یک معادله  صورتیک ابزار. در این  نهکند تحلیل بیشتر به عنوان یک هدف نگاه می

اي هاي رفتاري خاص است به گونه(که اغلب به صورت دیفرانسیلی یا انتگرالی است) با یک سري مدل

ي مذکور ممکن . طبیعی است که معادلهدهدکه در شرایط مختلف رفتارهاي متفاوتی از خود نشان می

ي دوم است بر مسائل مختلف مهندسی و علوم حـاکم باشـد امـا جایگـاه کـاربرد آن معادلـه از درجـه       

ي فـوق امـري بـدیهی در مجـامع     اهمیت در آن تحقیق برخوردار است. لزوم تحقیق در هر دو زمینـه 

دیدگاه بیان شده وجود دارد به طوري که علمی است و البته شکی نیست که ارتباط تنگاتنگی بین دو 

ي دوم قـرار  ي اول رفتارهاي مشاهده شده در مسائل عملی را در اختیار محققان دسـته محققان دسته

اي که بـه آن اشـاره شـد،    کنند. با مقدمهداده و از ابزارهاي ایجاد شده توسط این محققان استفاده می

روش یـک  گیـرد و لـذا بیشـتر بـه توسـعه      قـرار مـی   ي دوم از تحقیقـات فـوق  این پژوهش در دسـته 

شود و در ادامه مسائل مهم مهندسی درگیـر بـا ایـن    چندمقیاسی به عنوان یک ابزار کلی پرداخته می

هاي چندمقیاسی به عنوان یک ابزار کلـی  به همین دلیل این پژوهش به روش شرایط بیان خواهد شد.

هـاي ارائـه   بنديامال تحلیلی و بر حسب روابط و فرمولهاي مختلف از جنبه کتحلیل نگریسته و روش

  گردند.شده بررسی می

هـا  ي مورد بررسی، هدف تحلیـل مسـائلی اسـت کـه در آن    نظر از مسئلهدر این پژوهش، صرف



  مواد ناهمگن بیآس یاسیچندمق لیتحل

14 

 مقدمهمقدمه

ها تا حدي کوچک هستند (ممکن است تا ابعاد نانومتر نیـز باشـند)   ناهمگنی وجود دارد. این ناهمگنی

تواند به علت ها که میسازي ممکن نیست. علت این ناهمگنیها در مدلتقیم آنکه در نظر گرفتن مس

در ابعاد میکرو، وجود  وجود میکرو حفرات در ریز ساختار ماده، وجود نقص مانند میکروترك یا نابجایی

باشـد،  ها ها در مقیاس میکرو مانند نانوکامپوزیتناخالصی در ساختار ماده و یا استفاده از مسلح کننده

هـاي هریـک متفـاوت و در    اي کـه چـالش  شوند به گونهطیف وسیعی از مسائل مهندسی را شامل می

تر شدن موضوع توجه خود را نتیجه روش تحلیل مورد استفاده نیز متفاوت خواهد شد. لذا براي روشن

مسائل، هـدف  کنیم. در این ي سوم از انواع مسائلی که در ابتداي این گزارش آمد معطوف میبه دسته

تحلیل مقیاس میکرو عالوه بر مقیاس ماکرو به منظور داشتن نتایج تحلیل ساختار میکرو (بـه منظـور   

باشـد. از  بهینه کردن ساختار ماده) و یا افزایش دقت تحلیل مقیاس ماکرو بر اساس ساختار میکرو می

هاي مسلح شده با مواد مپوزیتگیرند، تحلیل کامسائلی که در ادبیات فنی در این حوزه قرار می جمله

به کار گرفته شده در صنایع مختلف ( به  1در مقیاس میکرو (نانومتر و یا میکرومتر) و یا مواد متخلخل

 2ي مورد نظر و یا کاهش مواد مصرفی) تحت عنوان کلی مـواد نـاهمگن  منظور پایین آوردن وزن سازه

  گیرند.است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می

نشان داده شده است، ابعاد مختلفـی در زمـان و مکـان    ) 1-1شکل ( مچنین، همانطور که در ه

باشـند. در ایـن پـژوهش مسـائلی مـورد بحـث       هاي مختلف میوجود دارد که هر یک تابعی از تئوري

یاس میکرو و ماکرو حاکم باشد. علت این امر هستند که قوانین و معادالت محیط پیوسته بر هر دو مق

تـوان بـه   کاربرد بیشتر این نوع مسائل در مهندسی و خصوصا مهندسی عمران است. بـراي مثـال مـی   

هـا و برخـی آلیاژهـا)،    ها)، مواد متخلخل (مانند سنگها (و حتی نانو کامپوزیتتحلیل انواع کامپوزیت

ساختار میکرو و ... اشاره کرد که همگی در دسـته مسـائل   اي در بین الیه 4و جداشدگی 3وقوع خرابی

  باشند.ها با فرضیات محیط پیوسته قابل بررسی میگیرند که مقیاستحلیل چند مقیاسی قرار می

ور که اشاره شد مسئله مورد بررسـی در ایـن پـژوهش مـواد نـاهمگن و بـه طـور خـاص         طهمان

تر ماهیـت  اند؛ و به بیان روشنط ماکرو توزیع شدهدر همه محی هاناهمگنی ی هستند کهیهاکامپوزیت

 يهـا چندمقیاسی در تمام محیط وجود دارد. لذا روش مورد بررسی در ایـن پـژوهش در دسـته روش   

گیـرد. بـا ایـن توضـیحات از ایـن بـه بعـد هـر جـا کـه عبـارت روش            سلسله مراتبی همزمان قرار می

                                                 
1
 Porous materials 

2
 Heterogeneous 

3
 Damage 

4
 Delamination 
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  باشند.یاسی همزمان میهاي چندمقچندمقیاسی به کار گرفته شد منظور روش

بـه   هاي تحلیـل چندمقیاسـی  انواع روش هاي محدودیتشود که یکی از در فصول بعد بیان می

تـوان بـه   شود که از جمله این مـوارد مـی  که گرادیان شدیدکرنش ایجاد می در مواقعی استطور کلی 

-گسترش میکروتركاثرات نرم شوندگی، محلی شدن کرنش و هاي شدید نواحی اطراف ترك، گرادیان

هاي دیگر تحلیل چندمقیاسی که تا حدي امکـان  از سوي دیگر، روش اشاره نمود. ها در مقیاس ماکرو

باشند. بنابراین، هـدف اصـلی در ایـن    بر و غیر کاربردي میحل این مسائل را داشته باشند بسیار زمان

اي رفع این مشکالت عبارت است ي کلی برباشد. ایدهي مدلی براي رفع این مشکالت میپژوهش ارائه

سـازي) از مقیـاس   از معرفی یک متغیر حالت کینماتیکی در مقیاس ماکرو که مستقیما (بدون همگـن 

سازي در مقیـاس میکـرو   شود و مقدار آن با استفاده از پارامترهاي غیر قابل همگنمیکرو محاسبه می

  شود.ارائه میشود. اطالعات تکمیلی در این خصوص در فصل سوم برآورد می

بـراي تحلیـل مـواد     ي روش چنـد مقیاسـی  نهایی از این پـژوهش توسـعه   با این تفاسیر، هدف

اي که براي فرضیهباشند. هاي معمول چندمقیاسی پاسخگو نمیباشد که روشدر شرایطی میناهمگن 

رزیـابی آن  به طور مفصل به تبیین و ا 4و  3هاي شود و در فصلاین منظور در این پژوهش مطرح می

  گردد:پرداخته خواهد شد به صورت زیر مطرح می

امکان استخراج هدفمند یک متغیر حالت کینماتیکی بر حسـب شـرایط مسـئله و    "

شود آن در مقیاس ماکرو که به صورت مستقیم از مقیاس میکرو محاسبه می 1مزدوج همکار

-قیاس ماکرو دیـده نمـی  سازي معمولی در مو بیانگر شرایطی است که با استفاده از همگن

  "شود

  

سازي مرتبه اي که فرضیات همگندهد که در هر مسئلهاثبات فرضیه فوق این امکان را ارائه می

شود، با اتخاذ متغیرهاي مناسب بر حسب شرایط مسئله بتوان اثر پدیده مورد نظـر را در  اول نقض می

ن پژوهش با تحقیقات مشابه در این است ي ایتفاوت عمدههر دو مقیاس میکرو و ماکرو مشاهده نمود. 

اي اسـت کـه منجـر بـه نقـض      هایی دارد که بیانگر اثرات پدیدهمعرفی ترم درکه انعطاف بسیار باالیی 

در فصل بعد بیان خواهد شد که هدف اصلی این پـژوهش  سازي مرتبه اول شده است. فرضیات همگن

                                                 
1 Work conjugate   
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مقیاسی معمول هاي چندبه منظور توسعه روشنه تنها بیان یک روش خاص بلکه ارائه چهارچوب کلی 

سـازي  باشد. سپس این چهارچوب بـا اسـتفاده از ایـده غنـی    به شرایط خاص بر حسب نوع مسئله می

ترك خورده و نواحی گرادیان شـدید اطـراف    RVEبندي شده و دو حالت خاص مقیاس میکرو فرمول

هاي نهایی صورت گرفته در این  سازي ه مدلالزم به توضیح است ک شود.ترك در همین قالب ارائه می

  شود.  باشد و شرایط دیگر را شامل نمی خوردگی می پژوهش تنها شامل خرابی ناشی از ترك

 دومانـد در فصـل   هایی که تاکنون به ایـن امـر پرداختـه   روش اصول ،براي رسیدن به این هدف

سازي ریاضی با اسـتفاده  روش همگن شود.شوند و مزایا و معایب هریک به تفکیک بیان میبررسی می

رسد از کلیت بیشتري برخوردار است به طور مفصل بررسی از بسط مجانبی چندمقیاسی که به نظر می

به اند موجود در ادبیات  فنی ارائه شده هايهایی که براي رفع نقایص روششود. همچنین انواع ایدهمی

فرضیات و سواالت تحقیق بیان شده و  ،مطالب فصل دوم بنديگردد. در نهایت، با جمعاجمال ارائه می

تر دارند به عنوان موضوع بحث این رساله هاي کلیبه حالت هایی که پتانسیل بیشتري براي توسعهایده

  شوند.عنوان می

  بندي فصل اول جمع -1-7

بنـدي  در این فصل ابتدا مسائلی که موضوع بحث چندمقیاسی هستند به سه دسته زیر تقسـیم 

  :شد

 باشد.مسائلی که رفتار هر دو مقیاس به طور همزمان داراي اهمیت می - 1

هـاي  باشند و نیاز به استفاده از تئوريهاي معمول پاسخگوي مسئله نمیمسائلی که تئوري - 2

 باشد.تر میدقیق

مسائلی که رفتار نهایی در یک مقیاس مهم است اما براي تحلیل دقیق آن نیاز بـه داشـتن    - 3

 دیگر است.اطالعات مقیاس 

باشـد.  ، مسائل دسته سوم موضوع مورد بحث ایـن پـژوهش مـی   ارائه شده با توجه به توضیحات

  :ندبندي شدهاي چندمقیاسی از نظر نوع تحلیل مسائل به صورت زیر تقسیمانواع روش همچنین

 هاي ترتیبیروش - 1

 هاي همزمانروش - 2
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 هاي سلسله مراتبیروش 

 ايهاي چندناحیهروش 

کـه   شـود پرداخته مـی در شرایطی هاي همزمان سلسله مراتبی به توسعه روشدر این پژوهش 

همچنین با توجـه بـه توضـیحات ارائـه شـده در ایـن        .شوندسازي مرتبه اول نقض میفرضیات همگن

هاي چندمقیاسی به عنوان یک چهارچوب حل در این پژوهش مورد بررسـی قـرار   روشتوسعه بخش، 

شود. تئوري ی استخراج شده در حل مسائل کامپوزیتی به کار گرفته میبندي نهایو فرمولگرفته است 

  .باشدمحیط پیوسته مینیز هر دو مقیاس حاکم بر 
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  طالعات انجام شدهمروري بر م: ٢ فصل

  مقدمه -2-1

در فصل پیش به اهمیت تحلیـل چندمقیاسـی و انـواع آن پرداختـه شـد و در ادامـه جایگـاه تحلیـل         

تحلیل چندمقیاسی سلسله مراتبی به عنوان موضوع مورد بحث در این چندمقیاسی تشریح گردید. همچنین 

-هاي چندمقیاسی سلسله مراتبی از نظر فرمـول شود به انواع تحلیلپژوهش بیان شد. در این فصل سعی می

  ها و همچنین نقاط ضعف و قوت هریک پرداخته شود.بندي و مفهوم آن

به عنوان تئوري کالسیک محیط پیوسته  1تار محلیمکانیک محیط پیوسته با فرض رفدر ادبیات فنی، 

هایی هستند که سعی دارند روش 4و تعمیم یافته 3هاي غیر محلیتئوريو در مقابل، ، 2شودگرفته میدر نظر 

هـاي  . تئـوري ]22[به نوعی اثرات مقیاس میکرو را بر اساس نوع آن در مکانیک محیط پیوسته دخیل کننـد 

-تقسـیم مـی   7و مرتبـه بـاال   6هاي درجـه بـاال  در حالت کلی به دو دسته تئوري 5یافته محیط پیوستهیمتعم

بنـدي محـیط پیوسـته    هاي بـاالتر تغییـر مکـان در فرمـول    هاي مرتبه باال مشتق. در تئوري]23, 22[شوند

-هاي درجه باال شامل درجات آزادي بیشتر، عالوه بر تغییر مکان مـی شوند، در حالی که تئوريگنجانده می

و  8وري کسراتدرجه آزادي دورانی در تئ 3هاي درجه باال شامل باشند. درجات آزادي اضافه شده در تئوري

                                                 
1
 Local continuum  theories 

تـوان نیروهـاي ترمودینـامیکی (ماننـد     مـی هاي رفتاري محلی فرض بر این است که در مکانیک محیط پیوسته با فرض مدل  2

  . ]17[تنش) در هر نقطه را بر حسب متغیر حالت کینماتیکی نظیر آن (مانند کرنش) در همان نقطه تعریف کرد 

3
 Nonlocal theories 

4
 Generalized continuum theories 

5
 Generalized continua 

6
 Higher-order theories 

7
 Higher-grade theories 

8
 Cosserat theory 
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-و بیشـتر در تئـوري میکرومورفیـک چنـد     ]23, 22[ 2درجه آزادي در تئـوري میکرومورفیـک   12، 1قطبی

گیري) گیري (انتگرالهاي غیر محلی، یک متغیر به صورت میانگینباشند. در تئوريمی ]25, 24[ 3مقیاسی

هاي غیر محلی که بسته به نـوع و  شوند. این نوع تئوريبا استفاده از توابع وزن از یک همسایگی انتخاب می

غیـر   4هـاي قـوي  رمتوانند هر همسایگی دلخواه را در نظر بگیرند، تحت عنوان فـ شعاع تابع وزن انتخابی می

شود، اثـرات  . در حالت حدي که انتگرال مورد نظر با توابع خطی تقریب زده می]26[شوندمحلی شناخته می

هاي شود که همان تئوريحالت مورد نظر از یک همسایگی کوچک انتخاب میغیر محلی توسط شیب متغیر

هاي گرادیانی که اثر یک همسـایگی کوچـک را   شوند. این نوع از فرمي محیط پیوسته را شامل میمرتبه باال

  .]26[شوندشناخته می 5هاي غیر محلی ضعیفگیرند، تحت عنوان فرمدر نظر می

به منظـور  تحلیل چندمقیاسی  يهاروش هاي محیط پیوسته بسط یافته و غیر محلی،عالوه بر تئوري

در دهه اخیر به طور گسترده موضوع تحقیق بسیاري از محققان در نظر گرفتن اثرات مقیاس ریزساختار ماده 

هاي چند مقیاسی در این تحقیق وارد کردن همانطور که قبال نیز بیان شد، هدف نهایی از تحلیل شده است.

باشد. اصـطالحات میکـرو و مـاکرو مفهـوم عـامی      می "ماکرو"مقیاس  هايدر تحلیل "میکرو"اثرات مقیاس 

ها را با ماکرو متر و میکرو متر اشتباه گرفت. به منظور جلـوگیري از هرگونـه ابهـام، در ایـن     دارند و نباید آن

میکـرو   ،شود که پاسخ نهایی آن هدف تحلیـل اسـت و در مقابـل   پژوهش، مقیاس ماکرو مقیاسی تعریف می

ست که ساختار ماده در آن مقیاس ناهمگن است و در رفتار مقیاس ماکرو تاثیرگذار است. بـه ایـن   مقیاسی ا

ترتیب ممکن است هر دو مقیاس میکرو و ماکرو براي مثال در ابعاد نانومتر باشند امـا جزئیـاتی کـه در هـر     

ابعـاد مزومتـر و   شود متفاوت باشد. از سوي دیگر ممکـن اسـت مقیـاس میکـرو از     مقیاس در نظر گرفته می

  .مقیاس ماکرو در ابعاد متر باشد

هاي محیط پیوسته و یا اتمی باشد اما معموال تواند تئوريهمچنین، تئوري حاکم بر مقیاس میکرو می

هـاي  گونـه تحلیـل  تـوان هـدف از ایـن   کند. لـذا مـی  هاي پیوسته تبعیت میمقیاس ماکرو از مکانیک محیط

نه مطلق) مجهز کردن تئوري محـیط پیوسـته بـه ابـزاري بـراي در نظـر       چندمقیاسی را (به صورت نسبی و 

اي که بتوان پاسخ ماده را در هر دو مقیاس میکرو و ماکرو ارزیابی گرفتن اثرات میکرو در نظر گرفت به گونه

از  نمود. قید ارزیابی رفتار هر دو مقیاس میکرو و ماکرو به این دلیل اضافه شده است که در بسیاري از موارد

مناسـب   سـاختار -میکرواي با جمله ساخت مواد کامپوزیتی الزم است با دانستن نیازهاي مقیاس ماکرو، ماده

 .]9[طراحی گردد

                                                 
1
 Polar continuum theory 

2
 Micromorphic continuum theory 

3
 Multiscale micromorphic theory 

4
 Strong nonlocality 

5
 Weak nonlocality 
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میکـرو در   مقیـاس  هاي چندمقیاسی مختلف، از نظر روش دخیل کـردن رفتـار  در حالت کلی، روش 

  :]27[گیرندماکرو، در دو دسته کلی قرار می

میکرو در ماکرو از طریق اصالح ضرایب رفتاري مقیاس ها وارد کردن اثرات هایی که هدف آنروش - 1

 باشند.سازي از این نوع میهاي همگنماده است. انواع روش

هاي هاي تغییر مکان میکرو به ترمهایی که اثرات مقیاس میکرو را از طریق اضافه کردن ترمروش - 2

و ... از این نوع MEPU٤ ، Cc٣، VME٢، VMM١هاي نند. انواع روشکتغییر مکان ماکرو اعمال می

 باشند.می

تـر شـدن بحـث و تفکیـک     به منظور روشن به عمل آمده است، ]27[بندي فوق که در مرجع بر دسته عالوه

  شود. ها نیز در این پژوهش به صورت زیر اضافه میي دیگري از روشدستهها دو تر روشدقیق

ي این سازي معادالت معمولی محیط پیوسته براي در نظر گرفتن اثرات مقیاس میکرو. از جملهغنی - 3

5ها میکرومورفیک چندمقیاسیروش
 ت.اس  

 هاي چندمقیاسی در حوزه تركروش - 4

از متغیرهاي کینماتیکی اضـافه جهـت درگیـر کـردن      دسته سوم که در این پژوهش به آن اشاره شد

هـاي  کننـد. اغلـب روش  بندي اسـتفاده مـی  هاي مورد نظر در فرمولهاي مختلف و وارد کردن پدیدهمقیاس

این موضوع در ادامه و در بخش  اند.تفاده قرار گرفتهمورد اس ترتیبیتوسعه داده شده در این قالب به صورت 

باشد ي دسته اول میدسته چهارم هم در واقع زیر مجموعه شود.سوم از این فصل به صورت مشروح بیان می

اند. همانطور که بعـدا  خوردگی توسعه داده شدهبا این تفاوت که به صورت خاص به منظور تبیین رفتار ترك

بازشدگی ترك به صورت همگن شده در -ها معادالت رفتاري نیرود شد، در اغلب این روشبه آن اشاره خواه

هـاي چندمقیاسـی تحلیـل مـواد غیـر همگـن       در این فصل تنها به بررسی انواع روش اند.معادالت وارد شده

ولی که هاي نوع اباشد. در بخش اول، انواع روشبخش کلی می چهارشود. ادامه این فصل شامل پرداخته می

هاي گیري مرتبه اول و دوم در رژیم تغییر شکلسازي ریاضی و میانگیندر باال به آن اشاره شد شامل همگن

گـردد. در هـر   هـاي نـوع دوم ارائـه مـی    شود. در ادامه و در بخش دوم انواع روشکوچک و بزرگ بررسی می

ان شـود. در بخـش سـوم بـه     ها بـه تفکیـک بیـ   شود که نقاط قوت و ضعف هر یک از روشقسمت سعی می

گیرند به طـور  سازي میدان ماکرو در نظر میهاي مرتبه باال که اثرات مقیاس میکرو را به صورت غنیتئوري

هاي توسعه داده شده در حوزه مکانیک آسیب نیز در بخش چهـارم ارائـه   مفهوم روش شود.مختصر اشاره می

                                                 
1
 Variational Multiscale method 

2
 Variational multiscale enrichment 

3
 Computational continua 

4
 Multiscale enrichment based on partition of unity 

5
 Multiscale micromorphic theory 
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تـري  ین فصل ارائه شده و فرضیه تحقیق به صورت روشنبندي اگردد. در نهایت و در بخش انتهایی جمعمی

   شود.تبیین می
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  بخش اول: اصالح ضرایب سختی ماده -2-2

یک عامل بسیار مهم در ایجاد ماهیت چند مقیاسی، وجود ناهمگنی در مقیاس میکرو است. این ناهمگنی 

سازي مستقیم این مدلتواند به صورت وجود ناخالصی در محیط و یا میکرو ترك و حفرات ریز باشد. می

ممکن است. یکی ینه محاسباتی بسیار باالیی دارد و در بسیاري از مواقع غیر زها در مقیاس میکرو هناهمگنی

اي با سختی یکنواخت براي رفع این مشکل عبارت است از در نظر گرفتن ماده هاي مطرح شدهاز اولین ایده

له اصلی (با درصد قابل قبولی از خطا) ارائه دهد. این اي که پاسخی تقریبا مشابه مسئ(همگن) به گونه

  به صورت شماتیک نشان داده شده است. ) 1- 2شکل ( موضوع در 

 

  .]27[سازي ماده ناهمگن با یک ماده همگن معادل ) 1- 2( شکل

  

اکنون نیـز بـه عنـوان    توسعه یافته و هم 1سازيتحت عنوان کلی همگن 1960هاي این فرآیند از سال

ن رود. اساس این روش استفاده از مفهوم بسیار کلیـدي المـا  هاي تحلیل چندمقیاسی به کار مییکی از روش

ي مادي از یک محیط پیوسته عبارت است از حجمی از ماده که براي یک نقطه RVEاست.  RVE(2معرف (

) 2-2شکل ( . این مفهوم در ]28[به صورت احتماالتی بیانگر همسایگی بسیار کوچکی از آن نقطه مادي است

شود. ذره پیوسـته در حقیقـت   ارائه می 3تر از تعریفی است که براي ذره پیوستهنشان داده شده است و کلی

بق تعریف، ذره مادي پیوسته در مکانیـک  گیرد. طتعریفی است که زیر بناي مکانیک محیط پیوسته قرار می

شـود و خـواص   اي با ابعاد صفر نظیر آنچه که در هندسه تعریف مـی پیوسته عبارت است از نقطه هاي محیط

. تعریف ذره پیوسته ]29[) ) 3-2شکل ( (آورد در ابعاد اتمی به دست می lخود را از یک همسایگی به شعاع 

                                                 
1
 Homogenization 

2
 Representative Volume Element (RVE) 

3
 Continuum particle 
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-مـی  RVEشود اما ي اتمی به یک محیط پیوسته انجام میفرضی است که براي گذر از یک محیط گسسته

ات تواند براي جایگزینی یک محیط پیوسته ناهمگن با یک محیط پیوسته همگن نیز استفاده شـود. توضـیح  

. دو روش ارائـه شـده اسـت    ]28[ در مرجـع سازي هاي کالسیک همگنانواع روش بسیار جامعی در خصوص

سازي ریاضی که در ادامه هر یک به صورت گیري و همگنسازي محیط عبارتند از میانگیناصلی براي همگن

  توضیح داده خواهد شد.مختصر 

  

 

یک ذره مادي است که در همسایگی بسیار کوچکی از آن خواص ماده به شدت متغیر است. این همسایگی که  P ) 2- 2( شکل

  .]28[شودنامیده می RVEاز نظر احتماالتی بیانگر خواص ماده در آن نقطه است 

 

  .]29[ها هستند بیانگر اتم lمفهوم ذره پیوسته. نقاط نشان داده شده در همسایگی  ) 3- 2( شکل

  



  مواد ناهمگن بیآس یاسیچندمق لیتحل

25 

 بر مطالعات انجام شده مروريمروري

سـازي  هاي همگنهمچنین، فرض پریودیک بودن ساختار ماده در مقیاس میکرو تقریبا در همه روش

تشکیل شده  1به نام سلول واحد شود که ماده از تکرار واحدهایینهفته است. این فرض به این شکل بیان می

دهـد. فـرم   )؛ اما این یک فرض بسیار قوي براي ماده اسـت کـه در عمـل کمتـر رخ مـی     ) 4-2شکل ( است (

شود به این معنا که فرض تنـاوبی  تعریف می 2تر این فرض در قالب پریودیک بودن در یک همسایگیضعیف

تناوبی بودن ساختار ماده را در کل آن ) 4-2شکل ( بودن ساختار ماده در یک همسایگی کوچک برقرار باشد. 

  دهد.و در یک همسایگی کوچک به صورت شماتیک نشان می

 

  .]19[الف) پریودیک محلی. ب) پریودیک کلی .و کلی محلیمفهوم پریودیک بودن به صورت  شکل شماتیک ) 4- 2( شکل

  گیريمیانگین -2-2- 2

 هاي کوچکتغییر شکل شرایط  

 محـدوده هاي رفتاري متفاوت در ها و با مدلگیري براي شرایط با انواع ناهمگنیانواع حاالت میانگین

به طور کامل بررسی شده است. در این بخش به صورت مختصر بـه   ]28[هاي کوچک در مرجع تغییر شکل

ي زیر به صورت رابطه fگیري براي پارامتر دلخواه میکروسکوپیکشود. اپراتور  میانگیناین روش اشاره می

  شود:تعریف می

                                                 
1
 Unit Cell 

2
 Local periodic 
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)2 -1(  
1

V

f f fdV
V

    

است. بر  RVEحجم  Vمیانگین آن است. همچنین  fشود و تعریف می RVEروي  fکه متغیر میکروي 

  توان به صورت زیر تعریف کرد:این اساس تنش میانگین را می

)2 -2(  
1

V

dV
V

  σ σ σ  

کرنش مقیاس بر پایه دو فرض دانست. فرض اول عبارت است از اینکه توان میگیري را اساس روش میانگین  

  . یعنی،شودفرض می REVروي کرنش میکرو میانگین حجمی ، برابر با εماکرو، 

)2 -3(  
1

V

dV
V

   E ε ε ε  

نیز همان کرنش مقیاس ماکرو  Eو حجم آن هستند.  RVEبه ترتیب کرنش روي  Vو  εکه در این رابطه 

نشان داده شود،  fبا  fشود. اگر نرخ تغییرات متغیر دلخواه است که برابر کرنش میانگین میکرو فرض می

را بـه صـورت    1تـوان چگـالی تـوان داخلـی    ) مـی 1-2گاه با توجه به تعریف میانگین بیان شده در رابطه (آن

σ : ε  نوشت، در این صورت اختالف بینσ : ε  و:σ ε :به صورت زیر خواهد بود  

)2 -4(   1
: . . .

V

dS
V



          σ : ε σ ε u x u n σ σ     

σ:اگر طرف راست رابطه فوق برابر صفر باشد، آنگاه  : ε σ ε  توان تـنش مـاکرو(  و در نتیجه می  (

را برابر میانگین تنش میکرو تعریف کرد یعنی   σتوان نوشت:. لذا می  

)2 -5(  : E σ :ε  

  ) برابر صفر باشد، یعنی:4-2همانطور که گفته شد براي صحت رابطه فوق باید طرف راست رابطه (

)2 -6(   . . . 0
V

dS


          u x u n σ σ   

قیقت یک سري شرایط مرزي است. رابطه فوق در ح RVEبردار عمود بر مرز  nمیدان تغییر مکان و  uکه 

کند. پس مجموعه معادله تعادل و شرایط مرزي فوق یک دستگاه معادالت بـا جـواب   تعریف می RVEبراي 

) را به دست آورد. در عمل RVEتوان تنش و کرنش میکرو (روي باشد که از روي آن میمی RVEیکتا براي 

هـایی نظیـر   برقرار بوده و نیاز به اسـتفاده از روش  )6-2شوند که رابطه (اي انتخاب میشرایط مرزي به گونه

-) را اقناع می6-2الگرانژ و یا پنالتی براي اعمال آن نباشد. سه شرط مرزي مطرح در ادبیات فنی که رابطه (

                                                 
1 Internal Power Density 
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  :]30, 28[کنند عبارتند از

 یعنی: RVEتغییر مکان خطی روي مرز  - 1

)2 -7(  ( )         at V u x Ex x  

  تنش سطحی ثابت روي مرز: - 2

)2 -8(  ( ) ( )        at V  T x n x x  

 تغییر مکان تناوبی و تنش سطحی پادمتقارن: - 3

)2 -9(  

 ( ) ( )

( ) ( ) 0

, V

   

 

 

  

 



u x u x E x x

T x T x

x x

  

  ).) 5-2شکل ( هستند ( RVEنقاط مقابل به هم روي مرز  xو  xدر رابطه فوق 

 

  .]RVE ]30شرایط مرزي تناوبی روي مرز  ) 5- 2( شکل

  

گاه بـا اعمـال شـرایط مـرزي فـوق      داده شود، آن نشان σشود که اگر نرخ تنش با به همین ترتیب ثابت می

σ:رابطه  : ε σ ε  .برقرار است  

)توان تنش، کرنش و تغییر مکان در مقیاس مـاکرو را بـا اسـتفاده از تـابع وزن     تر میدر حالت کلی )x   بـر

  حسب مقادیر میکرو به صورت زیر تعریف کرد:

)2 -10(     
( ) ( )

( ) ( )          where:    1

( ) ( )V V

dV y dV 

   
    

       
       

 
U x u y

E x x y ε y

x σ y

  

شـود  به ترتیب متغیر مکان در مقیاس ماکرو و میکرو هستند. در این صورت ثابت می yو  xدر رابطه فوق 
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د که معادالت حاکم بر مقیاس ماکرو به صورت سه معادله تعادل، سازگاري و رفتاري به صـورت زیـر خواهنـ   

  :]28[بود

)2 -11(       
( ) 0

1
( )

2

( ) : ( )

T

  

   

 

x

E x U x U x

x C E x



  

ي ماده در مقیاس ماکرو است که در شرایط مختلف با اسـتفاده  ضریب سختی همگن شده Cدر رابطه فوق 

جا که در حالت غیر خطی مادي یا هندسـی  . از آن]28[شودو شرایط مرزي محاسبه می RVEاز مشخصات 

دائم در حال تغییر است، باید یک فرآیند رفت و برگشت بین مقیاس ماکرو  RVEي خواص مصالح و هندسه

  و میکرو انجام پذیرد به این شکل که

 ند.شوبا حل مقیاس ماکرو پارامترهاي مقیاس ماکرو محاسبه می  - 1

-استخراج می RVEبا استفاده از متغیرهاي محاسبه شده در مرحله اول شرایط مرزي مناسب براي  - 2

 آیند.متغیرهاي میکرو به دست می RVEشود و پس از حل 

، متغیرهاي هاگیري آندوم و میانگینبا استفاده از متغیرهاي میکروي محاسبه شده در مرحله  - 3

 د.شونماکرو مجددا محاسبه و اصالح می

 هاي بزرگشرایط تغییر شکل  

سـازي  و یـا همگـن   1سازي محاسـباتی چندمقیاسـی  در دهه اخیر این روش بیشتر تحت عنوان همگن

شناخته شده اسـت. تاریخچـه، مـرور و توسـعه ایـن روش بـه طـور مفصـل در رسـاله دکتـري            2محاسباتی

Kouznetsova ]27[      ارائه شده است که تاکنون مورد ارجاع بسیاري از محققان بـوده اسـت، و در ادامـه بـه

  صورت خالصه به آن اشاره خواهد شد.

  معادله تعادل حاکم در مقیاس میکرو به شکل زیر است،

)2 -12(  
0 00     in  m m V  P  

اشـاره   3هـاي بـزرگ  تغییرشـکل  شرایطبه ترتیب به مقیاس میکرو و وضعیت اولیه  0و  mکه پایین نویس 

دهنده گرادیان تغییر شکل در توصـیف الگرانـژي و   نشان 0mنیز بیانگر تنش اول پیوال است. لذا  Pدارند. 

mP  تنش اول پیوال درونRVE و اولیه درون  4باشند. اگر مختصات کنونیمیRVE     بـه ترتیـب بـاx


Xو  


 

                                                 
1 Multiscale computational homogenization 
2 Computational homogenization 
3 Initial configuration 
4 Current configuration 
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xگاه نشان داده شوند، آن


  توان به صورت جمع اثرات ماکرو و میکرو به صورت را می 

)2 -13(  .x X w   MF
 

  

MFنشان داد که 

 

بیانگر مختصات ماکرو است). در  M(پایین نویس  تانسور گرادیان تغییر شکل ماکرو است

wرابطه فوق 


عالوه بر اثر  RVEتغییرات به وجود آمده در   . XMF


است که به دلیل وجـود نـاهمگنی    

wتر است. به بیان روشن RVEدرون 


دهـد. همچنـین بنـا بـر     را نشـان مـی   RVEدرون  1میکرو نوسانات 

  ، به صورت زیر خواهد بود:mF(در مقیاس میکرو)،  RVEدرون  تعریف، تانسور گرادیان تغییر شکل

)2 -14(  
0m x  mF


  

کـه کـرنش    مرتبه اول تغییر شکل هاي کوچک به این شکل بیان شـد  فرض اساسی در همگن سازي

 محـدوده . مشابه همین فـرض در  یدآمیگیري از کرنش میکرو به دست ) با میانگین3-2ماکرو طبق رابطه (

گرادیان تغییر شکل در مقیاس ماکرو برابر با میانگین  شود که به این صورت بیان میهاي بزرگ تغییر شکل

  ، یعنی: گرادیان تغییر شکل در مقیاس میکرو

)2 -15(  
0

0

0

1

V

dV
V

 M mF F  

) یک فرض اساسی براي انتقال اطالعات کینماتیکی بـین  15-2رابطه ( باشد.می RVEي حجم اولیه 0Vکه 

) بایـد  15-2)، بـه منظـور برقـراري رابطـه (    15-2) در (14-2از ( mF. با جایگذاري ]13[باشدها میمقیاس

  داشته باشیم

)2 -16(     
0 0

0 0 0m

V V

w dV w N dS


      
 

  

-تشکیل می RVE) در حقیقت یک دستگاه معادله داراي جواب یکتا براي 12-2رابطه فوق به همراه رابطه (

) بدون اعمال هـیچ قیـد اضـافه    16-2ه (شود که رابطانتخاب می ايدهند. این بار نیز در عمل شرایط مرزي

کـه   5ینیمالو م 4، پریودیک3، تغییر مکان خطی2. این شرایط مرزي عبارتند از تیلور]13[همواره برقرار باشد

  اند.ارائه شده) 1-2جدول ( در 

                                                 
1 Microflactuations 
2
 Taylor 

3
 Linear displacement 

4
 Periodic boundary condition 

5
 Minimal kinematical BC. 
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  .]13[ها و خواص آن RVEانواع شرایط مرزي مورد استفاده براي  ) 1-2( جدول

  

 

فرض بعدي در این روش که بسیار مهم است و از روي آن تعریف تنش در مقیـاس مـاکرو بـه دسـت     

در  RVEانتگرال حجمی کار مجازي انجام شده روي معروف است، که طبق آن،  1مندل-آید به شرط هیلمی

  شود:یو به صورت زیر نوشته م باشدواحد حجم برابر چگالی کار مجازي انجام شده در مقیاس ماکرو می

)2 -17(  
0

0

0

1
: :

V

dV
V

  m m M MP F P F  

  آیدبه دست میدر رابطه فوق در نهایت رابطه زیر براي تعریف تنش ماکرو  mFبا جایگذاري 

)2 -18(  
0

0

0

1
M m

V

dV
V

 P P  

هـاي بـزرگ   یـر شـکل  تغی شـرایط بنـدي در  باشد. از آنجا که ایـن فرمـول  که همان میانگین تنش میکرو می

ي گـوس یـک   غیرخطی است، لذا باید به صورت یک فرآیند رفت و برگشت استفاده گردد. لذا در هـر نقطـه  

RVE  شـود.  نشان داده شـده اسـت طـی مـی    ) 6-2شکل ( در نظر گرفته شده و فرآیندي مانند آنچه که در

نشان داده شده است. کاربرد و استفاده از روش فوق بـه   ) 7-2شکل ( مال این روش در گوریتم اعلهمچنین ا

ها و کاربردهاي حرارتی در مرجـع  ها و پوسته، ورق2همراه مزایا و مشکالت آن در مسائل محلی شدن کرنش

  مرور شده است. ]31[

                                                 
1
 Hill-Mandel 

2
 Strain localization 
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  .]31[سازي مرتبه اول هاي میکرو و ماکرو در همگن شماتیک انتقال اطالعات بین مقیاسشکل  ) 6- 2( شکل

  

  .]32[سازي مرتبه اول  الگوریتم همگن ) 7- 2( شکل

 

) براي تقریب تغییرات در مقیاس میکرو مناسب نیست. 13-2بزرگ است رابطه ( RVEدر مواردي که 
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انی و یـا  (در فرم ضعیف گرادیـ  2هاي غیر محلیباید از تئوري 1شودهمچنین در مواردي که کرنش محلی می

سازي محاسباتی مرتبه اول عاملی براي فرم قوي انتگرالی) استفاده نمود. دو محدودیت ذکر شده براي همگن

  شود.که در ادامه به اختصار توضیح داده می ]33-31[مرتبه دوم گردید توسعه این روش به تئوري

x، 3قطه جسم در وضعیت کنونیهرن با نشان دادن وضعیت


X، 4، و وضعیت اولیهt، برحسب زمان، 


 ،

) به صورت , )x X t
 

، رابطه بین جزء دیفرانسیلی بردار مادي در مختصات کنونی و اولیه به صـورت زیـر   

  :شودبیان می

)2 -19(  .dx dX dX
X

 
   

 
MF


 

  

)2 -20(   0M x
X

 
   

 
MF




  

dکه 

  5اشاره دارد. بردار مادي محدود دیفرانسیلیبه جزء x  با)dx


اشتباه نشـود) در وضـعیت فعلـی     

  توان به صورت زیر نوشت:می RVEضعیت اولیه، درون تغییر شکل را، برحسب و

)2 -21(  
1

. . .
2

x X X X w       3
M MF G
   

  

wکه 


3به دلیل وجود ناهمگنی است و تانسور مرتبه سـوم   RVEدرون  6همان میکرو نوسانات 
MG   برابـر

  است با

)2 -22(  0M
X X

  
   

  

3
M MG F



   

  شود:، به صورت زیر محاسبه میmFدر این صورت، تانسور گرادیان تغییر شکل میکرو، 

)2 -23(     0 0.
c

m mx X w        3
m M MF F G

 
  

3ها استفاده شود، در نهایت تانسور مرتبه سوم ) براي ارتباط بین مقیاس15-2اگر از همان شرط رابطه (
MG 

        آیدهاي میکرو به دست میبه صورت زیر بر حسب متغیر

                                                 
1
 Strain localization 

2
 Nonlocal 

3
 Current configuration 

4
 Initial configuration 

5
 Finite material vector 

6
 Microflactuations 
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)2 -24(       
0 0

0 0 0 02
0

6
dV dV

c

m m m m

V V

X X w X X w
V W

            
  
 

3
MG F F

    
  

-است. مجددا با استفاده از شـرط هیـل   Wداراي شکل مربع به ضلع  RVEرابطه باال براي حالتی است که 

  شودبه صورت زیر بیان می RVEژي رابطه بین چگالی انرژي کرنشی مقیاس ماکرو و انر 1مندل

)2 -25(  
0

3 3
0

0

1
: dV :        m m M M M M

V

x
V

       P F P F Q G


  

3
MQ  3تانسور  2 همکار مزدوجدر رابطه فوق

MG باشد. با جایگذاري میmF ) در رابطه فوق و پس از 23از (

  سازي داریم:ساده

)2 -26(  
0

0

0

1
M pXd

V


 P


  

)2 -27(  

0

3
0

0

1

2
M XpXd

V


 Q
 

  

به صـورت شـماتیک نشـان داده شـده      ) 8-2شکل ( روند انتقال اطالعات بین دو مقیاس میکرو و ماکرو در 

  بیان شده است.  ) 9-2شکل ( است. همچنین الگوریتم برنامه غیر خطی در 

رو اسـت، نیـاز بـه پیوسـتگی     سازي محاسباتی مرتبه دوم نسبت به اول با آن روبهمشکالتی که همگن

1Cباشد. اما مزیت اصلی آن در نظر گـرفتن  تر می، درجات آزادي بیشتر و شرایط مرزي پیچیدهRVE  هـاي

  شوندگی است.کارگیري در شرایط نرمزرگ و نیز داشتن خاصیت غیرمحلی براي بهب

  

 

  .]31[سازي مرتبه دوم اکرو در همگنشکل شماتیک انتقال اطالعات بین دو مقیاس میکرو و م ) 8- 2( شکل

                                                 
1
 Hill-Mandel 

2
 Work conjugate 
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  .]32[مسازي مرتبه دو الگوریتم همگن ) 9- 2( شکل

  

گیـري را  ن میـانگین هاي ارائه شده در این بخش تحت عنواشاید بتوان یکی از بزرگترین مزایاي روش

تر تنها با دانسـتن اطالعـات و   گونه اطالعات رفتاري در مقیاس ماکرو دانست. به عبارت روشنعدم نیاز به هر

هـا هزینـه   شکالت ایـن روش گترین مریکی از بز ،مسئله قابل حل است. در مقابل RVEمعادالت رفتاري در 

چون باید در هر نقطه گوس به ازاي هر تکـرار مـاکرو یـک     ها در مسائل غیر خطی استاالي آنمحاسباتی ب

RVE هاي انجام شده روي حل شود. یعنی تعداد حلRVE :برابر است با  

 حل هر گام) مورد نیاز براي 2تعداد تکرارهاي×1هاي حلتعداد گام×(تعداد نقاط گوس در مقیاس ماکرو

هـا اسـت کـه بـه     هاي مرتبه اول نهفته است اصل تفکیک مقیاسهمچنین فرض دیگري که در روش

                                                 
1
 Increments (Steps) 

2
 Iterations 
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سازي مرتبه دوم که تا حدودي ایـن  باید بسیار کوچکتر از مقیاس ماکرو باشد. همگن RVEموجب آن ابعاد 

  دارد. 1Cه پیوستگی اشکال را برطرف کرده است اوال هزینه محاسباتی باالتري دارد و ثانیا نیاز ب

هاي فوق است که تحقق آن هاي الزم براي استفاده از روشاز سوي دیگر پریودیک بودن یکی از اصل

انتظـار  دور از  1، نـوك تـرك، و محلـی شـدن کـرنش     ]20[در شرایط خاصی ماننـد نـواحی گرادیـان شـدید    

  .]13[است

                                                 
1
 Strain localization 
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  سازي ریاضیهمگن -2-3- 2

 1سازي ریاضـی رود استفاده از روش همگنسازي محیط به کار میهایی که در همگنیکی دیگر از ابزار

شود اما در آغاز با گیري منتهی میسازي ریاضی هر چند که در نهایت به نتایجی شبیه میانگیناست. همگن

سازي ریاضی ارائه شـده و در  شود اصول همگنشود. لذا در این قسمت سعی میفرضیات متفاوتی شروع می

از هر گونـه ابهـام، روش حاضـر     گیري اشاره شود. به منظور جلوگیريهاي میانگیننهایت ارتباط آن با روش

تر، همگن سـازي  سازي تفاوت دارد. به عبارت روشنشود و با همگنسازي ریاضی یاد میتحت عنوان همگن

  سازي است. هاي همگنریاضی یکی از انواع روش

شود که هدف بررسی وضعیت تـابعی بـه   سازي در ریاضیات، براي حالتی به کار برده میمفهوم همگن

0است که وقتی که  انی با نسبت شدت نوس  بـه   .]34[ کنـد می به طور میانگین به چه مقداري میل

  معادله دیفرانسیل عنوان مثال،

)2 -28(       in A u f     

  شود،یک عملگر دیفرانسیلی است و به صورت زیر تعریف می Aکه 

)2 -29(  ij

i j

x
A a

x x




   
       

  

 باشد و به دلیل ماهیـت و مقـداري کـه    می ijaاز طریق ضریب رفتاري  ابستگی این معادله به و

. با تعریف باشدمی بر حسب و پاسخ این معادله نوسانی  کنداختیار می
x

y


 ماتریس ضرایب به صورت ،

ij

x
a y



 
 

 
شـود.  عـوض مـی   uو به دنبال آن پاسخ  A، عملگر شود. با عوض شدن مقدار نوشته می 

) را بـا  28-2وجـود دارد کـه معادلـه (    uبـا پاسـخ    Aاي از عملگرهاي که خانواده شودفرض میبنابراین 

به  uهاي سازي ریاضی به دنبال این است که اگر دنباله پاسخکنند. همگنشرایط مرزي مورد نظر اقناع می

  اي کهوجود دارد به گونه Aگاه چه عملگري مانند همگرا شود، آن uهر شکلی به تابع 

)2 -30(       in Au f   

. ]35[شـود سازي نامیـده مـی  ) فرآیند همگن30-2) به (28-2، عملگر همگن شده گویند. رسیدن از (Aبه 

مگرایـی  تـوان بـه ه  هاي مختلفی براي به دست آوردن این معادالت ارائه شده است کـه از جملـه مـی   روش

                                                 
1
 Mathematical homogenizaion 
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سـازي ریاضـی   اشاره کرد. هر چند که روش همگن ]36, 34[ 2و بسط مجانبی دو مقیاسی ]35[ 1دومقیاسی

  شود.گونه مسائل پرداخته میجا تنها به توضیح اینمنحصر به حاالت تناوبی نیست، اما در این

 ی دومقیاسیهمگرای  

شود. یکی مقیـاس مـاکرو کـه بـه صـورت      سازي ریاضی دو مقیاس در نظر گرفته میدر روش همگن

x  هاي موجود اعم از ناخالصی، حفره، ترك و ... دیـده  شود و در آن هیچ یک از ناهمگنینشان داده می

 dimnyمام جزئیات در مقیاس میکرو اسـت و بـا   شود. دیگري مقیاس میکرو است که در بر گیرنده تنمی

شود. ارتباط بین دو مقیاس به صورت نشان داده می
x

y


 شود که مفهوم آن در ادامه بیشتر نشان داده می

dimnوان حاصل ضرب فضاي ترا می توضیح داده خواهد شد. در این صورت فضاي اصلی    در نظر

  گرفت. یعنی

)2 -31(  dimn x
y y



 
     

 
   

اي از توابع اساس روش همگرایی دو مقیاسی بر اساس این قضیه است که دنباله 2( )u x L    به

صورت دو مقیاسی به تابع  0 2( , )u x y L Y  اي که رابطه زیـر بـراي هـر تـابع     شود به گونههمگرا می

  ( , ) ; perx y D C Y   :برقرار است  

)2 -32(   0

0

1
lim ( ) , ( , ) ,

Y

x
u x x dV u x y x y dydx

Y




 




 
 

 
    

  dim0,1
n

Y  ) سلول واحد استdimn دهد) وابعاد مسئله را نشان می  ; perD C Y    فضـاي توابـع بـی-

باشـد کـه مقـادیر آن در    می در  4و دامنه غیر صفر فشرده 3هایت هموارن perC Y  باشـد. همچنـین   مـی

 2L Y  به عنوان  2 2L L Y ع شود که گرادیان تـاب شود. عالوه بر این، ثابت میدر نظر گرفته می

   1u x H     یعنی) u xبه تابع  5) به صورت ضعیف   0 1 ,x yu x u x y  شـود  همگرا می

اي کـه  به گونـه    0 1u x H   و    1 2 1, ; peru x y L H Y [37]    رونـد کـار در روش همگرایـی دو .

Y ،مقیاسی به این شکل است که تابع وزن هموار و داراي تناوب  ,x y) ضرب مـی 28-2، در معادله (-

گیري جزء به جزء و قضیه باال فرم تغییراتی براي شود و سپس با استفاده از انتگرال 0 ,u x y به دست می -

                                                 
1
 Two scale convergence 

2
 Two scale asymptotic expansion 

3
 Infinitely smooth 

4
 Compactly supported (  supp( ) | ( ) 0    where :f x X f x f X R    ) 

5
 Weakly converge 
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  . ]35[شودشده گفته میآید. به معادله دیفرانسیل نظیر این فرم تغییراتی معادله دیفرانسیل همگن

) حـاوي یـک   32-2جداي از بحث همگرایی دومقیاسی که در قضیه بـاال بـه آن اشـاره شـد، رابطـه (     

)جایگزینی بسیار مهم است. همانطور که قبال هم گفته شد، تابع  )u x   به شدت نوسانی است و لذا انتگـرال

( ) ,
x

u x x dV


 




 
 
 

 گیري آن خصوصا بـه روش عـددي بسـیار    نیز از مرتبه باال محسوب شده که انتگرال

پذیر نیست). اما وقتی که انتگرال بر است (و در مواردي امکانمشکل و زمان 0( ) ( , ) ,
Y

f x u x y x y dy  

)گاه تابع  ، به دست آمد آنYمحدود،  روي یک ناحیه )f x   بر حسب متغیر مـاکرويx     یـک تـابع همـوار

  شود. گیري محاسبه میهاي معمول انتگرالاست که به راحتی با روش

-شـود. روش دیگـر همگـن   اسی محدود نمیسازي ریاضی تنها به روش همگرایی دو مقیروش همگن

شود. در این حالت تـابع نوسـانی   بیان می 1باشد بر اساس بسط مجانبی دومقیاسیتر نیز میسازي که معروف

( )u x شود.به صورت بسط زیر نوشته می  

)2 -33(  1 2
0 1 2

0

( ) , , , , ...i
i

i

x x x x
u x u x u x u x u x   

   





       
           

       
  

آید. این روش معادالت مطلوب به دست می هاي ) و تفکیک توان28-2با جایگذاري رابطه فوق در معادله (

شود کـه در ادامـه بـه    سازي بسیار متداول است و یک ابزار بسیار ساده و قوي محسوب میدر ادبیات همگن

) همگـرا  33-2(ي ترین مشکل آن این است که لزوما بسط رابطـه شود. اما بزرگطور مفصل توضیح داده می

نیست و همگرایی آن باید به صورت جداگانه بررسی شود. در ایـن شـرایط ایـن روش بـراي حـدس عملگـر       

شود. امـا در صـورت   استفاده شده و همگرایی جمالت باالتر بررسی می  )30-2در معادله ( Aي شدههمگن

ي اول شود همان جملـه ) (که ثابت می30-2ي (شدهله همگن) عالوه بر پاسخ معاد33-2وجود بسط رابطه (

)بسط باال است) نوسانات تابع  )u x تـوان مشـاهده نمـود کـه ایـن امـر در       را نیز در عبارات بعدي بسط می

-گـن تري بـه توضـیح روش هم  شود. لذا در ادامه به صورت مشروحمسائلی نظیر انتشار امواج بسیار مهم می

  شود.سازي با استفاده از بسط مجانبی پرداخته می

                                                 
1
 Two scale asymptotic expansion 



  

39 

 

 سازي با استفاده ازروش  بسط مجانبی دو مقیاسیهمگن 

باشد. هدف نهایی در این تئوري عبـارت  می PT1روش بسط مجانبی دو مقیاسی بر اساس روش 

  است از حل یک معادله پیچیده در دوگام اساسی:

 ي اصلی باشد.تر از معادلهساده ي جدید که حل آنپیدا کردن یک معادله - 1

تر بیان شود و سري ي آن برحسب پاسخ معادله سادهاي از توابع که هر جملهپیدا کردن دنباله - 2

  ي اصلی باشد.حاصل از این دنباله پاسخ معادله

در قالب یک مثال ساده و در عـین حـال حـاوي     PTشود که روش در این بخش ابتدا سعی می

هـاي  در ادبیات فنی گاهی به طور مستقل به عنوان یکی از روش PTشود؛ روش  مفاهیم کلیدي بیان

شود و از سوي دیگر زیربناي روش بسط مجـانبی چندمقیاسـی اسـت کـه     تحلیل چندمقیاسی یاد می

هـاي پایـه   در حل تئوري PTکند. توضیح آن به فهم بهتر روش بسط مجانبی چند مقیاسی کمک می

  .]38[شودور مستقیم استفاده میفیزیک نظیر کوانتوم به ط

نوشتن  PTپاسخ یک مسئله پیچیده باشد که حل آن دشوار است. هدف از روش  uفرض کنید 

u بـراي مثـال   ]39[هاي این سري راحـت باشـد  به صورت یک سري است که محاسبه هریک از ترم .

  :باشدمیپاسخ معادله زیر  هدف پیدا کردنفرض کنید که 

)2 -34(  3 4.001 .002 0x x    

  شود:براي حل این مسئله، معادله جدید به شکل زیر معرفی می

)2 -35(   3 4 2 0x x      

001.که با قرار دادن   ) اي که ممکن . نکتهشودحاصل می) 34-2) همان معادله (35-2در معادله

تر است تـا حـل   ها راحتاي از ) براي مجموعه35-2آور باشد این است که حل معادله (است تعجب

001.آن براي حالت خاص  ) براي مقدار نامعلوم 35-2. فرض کنید که معادله ( گاه حل شود. آن

)خواهد بود، یعنی  پاسخ مسئله به صورت تابعی از  )x      در این صورت بـا اسـتفاده از بسـط چنـد .

)توان اي میجمله )x  :را به صورت زیر نوشت 

                                                 
1
 Perturbation Theory 
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)2 -36(   
0

n
n

n

x a 




  

0در رابطه فوق اگر   گاه باشد، آن  00x a   0. لذاa   ) 0) بـه ازاي 35-2پاسـخ معادلـه   

  ؛ یعنیاست

)2 -37(  3 4 0x x   

)0جواب این معادله به راحتی قابل محاسبه است و بـراي آن   0) 2,0,2x a       0کـهa   ضـریب

0)، یعنی 37-2باشد. اگر ریشه اول معادله () می36-2جمله اول در بسط رابطه ( 2a  در رابطه  ، را

ــود آن       2-36( ــه شـ ــر گرفتـ ــه دوم در نظـ ــط مرتبـ ــا بسـ ــا تـ ــود و تنهـ ــرار داده شـ ــاه ) قـ گـ

   2 3
1 1 22x a a O        1. با جایگذاريx شود:) رابطه زیر حاصل می35-2( در معادله  

)2 -38(         2 2 3
1 1 2 1 1 28 8 12 4 2 2 12 6 4     0a a a a a a O                

)در رابطه باال دلخواه هستند و همچنـین   با توجه به اینکه مقادیر  0,1,2,...)i i    اي چنـد جملـه

  را برابر با صفر قرار داد و 2و  0 ،1توان ضرایب هاي مستقل هستند، لذا می

)2 -39(  
1

1

2 2
2 1 1

:     8 4 0

:     8 6 0

a

a a a





 

  
  

1با حل معادالت باال، 

1

2
a    2و

1

8
a  ) به ازاي 35-2به دست خواهد آمد. بنابر این ریشه معادله (

  ) به صورت زیر خواهد بود:36-2بسط تا مرتبه دوم در سري (

)2 -40(  2
1

1 1
2 ...

2 8
x        

0)، یعنی 37-2هاي دوم و سوم معادله (ال براي ریشهطی کردن مراحل با با 0,2a هـاي زیـر   ، پاسخ

  آیند:) به دست می35-2براي معادله (

)2 -41(  
 

 

2 3
2

2 3
3

1 1
0

2 8       0

2 0 0

x O

x O

  


  

   


    

  

001.با قرار دادن    1درx ،2x  3وx  بـه دسـت   34-2هاي معادله ()، پاسخ41-2و  40-2(روابط (

  خواهد آمد.
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  نکات قابل توجه در روند باال به شرح زیر است:

به  ) پرداخته شد که پاسخ آن برحسب 35-2) به حل معادله (34-2به جاي حل معادله ( - 1

 شود.یصورت یک سري نوشته م

) به دست آمد. به عبارت دیگر 37- 2تر () از حل معادله ساده36- 2ضریب جمله اول سري ( - 2

اي که ضریب اولین ) به دست آمد به گونه37- 2توان گفت که یک معادله جدید (رابطه می

 )، پاسخ این معادله ساده باشد.36-2ترم در سري (

1بقیه ضرایب  - 3 2, ,...a a  0ضریب از رويa  ها نیز ) که آن39-2محاسبه گردیدند (معادالت

 هستند. 0aاي بر حسب معادالت ساده

ي اول پاسخ هموار و کلـی (و بـه نـوعی پاسـخ     توان گفت که جمله) می36-2در تفسیر سري (

یجاد شده به علـت وجـود نـاهمگنی (و یـا میکـرو      معادله در مقیاس ماکرو) و جمالت بعدي نوسانات ا

) بـه ازاي  36-2نوسانات) در معادله است. تنها مشکلی که در این روند وجود دارد این است که سري (

که در مثال  آنچه .]39[کارهایی اندیشیده شده استشود که براي آن نیز راههمگرا نمی همه مقادیر 

با توجه بـه   نماید.ساده ارائه می را به صورت ریاضی سازيباال ارائه شد مفاهیم اساسی و کلیدي همگن

سازي بـه کمـک بسـط    ارائه شد، در ادامه به بیان روش همگن PTوش اي که در باال در مورد رمقدمه

  شود. مجانبی چند مقیاسی پرداخته می

)در این بخش هر تابع به شدت نوسانی با  )x شود که باالنویس نشان داده می نشان می-

هاي شدید قرار دارد. این موضوع در ها و افت و خیزت نوساندهد که تابع تحت تاثیر مقیاس میکرو تح

  نشان داده شده است. ) 10-2شکل ( 
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)تابع به شدت نوسانی  ) 10- 2( شکل )x]40[.  

  

)با معرفی تابع  , )x y  که نسبت به متغیرy  متناوب و با دوره تناوبY تـوان تـابع   است، می

)نوسانی  )x ،را به صورت زیر نشان داد 

)2 -42(  ( ) ( , ) ,
x

x x y x  


 
   

 
  

اي که به گونه
x

y


   در توضیح بیشتر این رابطه باید توجه کرد که براي مثال در حالت سـاده یـک .

)بعدي،  )x  تنها تابع متغیرx   است و لذا نمایش معادلـه( ) 0y x     یـا همـان)( )y x (

xیک نمودار در صفحه  y  نیز نشان داده شده است. امـا شـکل معادلـه     ) 10-2شکل ( است که در

( , ) 0z x y   یا همان)( , )z x y یک رویه در فضاي (x y z    ) بیـان  42-2اسـت. رابطـه (

)کند که در حقیقت می )x  از تقاطع دو رویه( , ) 0z x y   0و
x

y


   در صفحهx y z  

  شود. حاصل می

  پاسخ معادله  حاسبههدف مفرض کنید 

)2 -43(  
     on ij

i j

A u f

x
A a

x x

 

 





   
       

  

  تحت شرایط مرزي 
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)2 -44(  0    on  u    

ij. باشدمی

x
a



 
 
 

دهد که ضرایب معادله به ابعاد میکرو وابسـته اسـت و بـه شـدت نوسـانی      نشان می 

)شود که پاسخ نهایی است. همین عامل سبب می )u x  .نیز تابع رفتار میکرو و به شدت نوسانی باشد

با تغییر متغیر 
x

y


  تابعij

x
a



 
 
 

به صورت   ija y ) بـه  43-2نوشته شده و معادله عملگر رابطه (

صورت  ij

i j

A a y
x x


  

     
  شود. می باز نویسی 

)که کلیه توابع به صورت با توجه به این , )x y  نسبت بهy    تناوبی و بـا دوره تنـاوبY  مـی-

)توان به جاي اینکه تابع باشند، لذا می , )x y  را در راستايy  در کل دامنه بررسی کرد، تنها در یک

)بررسی کرد. به این دوره تناوب پایه، که با تکرار آن رفتـار   Yدوره تناوب پایه , )x y   در راسـتايy 

نیـز تنهـا درون    yود و دامنه تغییـرات  ش) گفته میRVE(و یا  UC1شود، سلول واحد یا مشخص می

خواهد بود. براي مثال  UCاین  ija y  یعنی ضرایبija  درون هرUC کنند (که این تغییـر  تغییر می

هـاي مختلـف   UCت) اما در اغلب به دلیل وجود مواد با معادالت رفتاري مختلف در مقیاس میکرو اس

ضرایب مشابه هستند. در مقابل  ,ija x y       به این معنا است کـه ضـرایب عـالوه بـر اینکـه درونUC 

. در ادامه تنها حالتی بررسـی  ]41[هاي مختلف نیز ضرایب متفاوت خواهیم داشتUCمتغیر است، در 

  کند. شود که ضرایب تنها درون سلول واحد تغییر میمی

)) را با 43-2اگر پاسخ دقیق معادله ( )u x  گاه بـا توجـه بـه آنچـه کـه در      ، آنداده شودنشان

)توان ) گفته شد، می36-2براي سري پاسخ معادله در رابطه ( PT روش )u x   را به صورت زیر بسـط

  :]40[داد

)2 -45(  1 2
0 1 2

0

( ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ...i
i

i

u x u x y u x y u x y u x y   




      

0با توجه به این رابطه، اگر   0گاه آن( ) ( , )u x u x y  مشابه روش .PT ) 2با جایگذاري رابطه-

  آید)  رابطه زیر به دست می43-2) در (45

)2 -46(     2 1 1 2 3 0 1 2 2 ...A A A u u u f           

                                                 
1
 Unit Cell 
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  آیند:به صورت زیر به دست می iAهاي اي، عملگرکه در این رابطه، با استفاده از قانون مشتق زنجیره

)2 -47(   1
ij

i j

A a y
y y

  
     

  

)2 -48(  
   2

ij ij

i j i j

A a y a y
y x x y

      
             

  

)2 -49(  
 3

ij

i j

A a y
x x

  
     

  

رابر صفر قرار دادن ضرایب ) و ب46-2در رابطه ( با فاکتور گرفتن از درجات مختلف  PTمجددا مانند 

  رسیم:ها، به سه معادله زیر میآن

)2 -50(   2 1 0:      0O A u    

)2 -51(   1 1 1 2 0:      0O A u A u     

)2 -52(   0 1 2 2 1 3 0:      O A u A u A u f     

سازي به کمک بسط مجـانبی دو مقیاسـی صـرف نظـر     جا از ادامه استخراج روابط روش همگندر این

شود. خالصه اسـتخراج روابـط در مراجـع    ا به توضیح نتایج نهایی و مفاهیم آن پرداخته میکرده و تنه

توان گفت ارائه شده است. به طور خالصه می ]41[و به طور مفصل براي حاالت مختلف در  ]40, 36[

  که:

0ت و لذا به صورت اس yمستقل از  0u) یعنی 45- 2شود که ترم اول بسط (ثابت می - 1 ( )u x 

 شود.نمایش داده می

0شود که پاسخ ثابت می - 2 ( )u x توان از معادله ساده شده زیر به دست آورد:را می 

)2 -53(  
0 ( )      on    

ij

i j

Au x f

A a
x x
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 yوابسته به  ija. در ضمن ضرایب  شود نهحل می که معادله روي ناحیه هموار 

0تر براي به دست آوردن نیستند. به عبارت روشن ( )u x حل شود 53-2( باید معادله ساده (

  آیند:از رابطه زیر به دست می ija). همچنین ضرایب 43- 2نه معادله پیچیده (

)2 -54(  
ˆ1

( ) ( )
i

ij ij ik

kV

a a y a y dy
V y

 
  

 
  

ˆ i  تابعی است که از حل معادله دیفرانسیل زیر با شرایط مرزي تناوبی روي سلول واحد به

  آید.دست می

)2 -55(  
ˆ

( ) ( ) 0
j

ij ij

i j

a y a y
y y

  
     

  

) به 37- 2) از روي معادله ساده (36-2خ داد. یعنی ترم اول بسط (نیز ر PTهمین فرآیند در 

  ). 35- 2تر (دست آمد نه معادله سخت

، یعنی گرفته شوددر نظر تا ترم مرتبه دوم  )45- 2شود که اگر در بسط رابطه (ثابت می - 3

1 2
0 1 2( ) ( , ) ( , ) ( , )u x u x y u x y u x y    1هاي گاه ترم، آن( , )u x y  2و ( , )u x y  از روي

 شوند:ترم اول به صورت زیر محاسبه می

)2 -56(  

0
1

1

2
0

2
, 1

ˆ( , ) ( )

ˆ( , ) ( )

N

l
l l

N

kl
k l k l

u
u x y y

x

u
u x y y

x x










  


 

  




  

ˆکه توابع  ( )l y  وˆ ( )kl y توابعی هستند که از یک حل ساده روي سلول واحد به دست می-

جا نیز جمالت باالتر سري با که در آن نیز به دست آمد PTآیند. دقیقا همین نتیجه در 

  ) به جمله اول سري ارتباط پیدا کردند. 39-2استفاده از رابطه (

1با تعریف  - 4 2
0 1 2( ) ( , ) ( , ) ( , )u x u x y u x y u x y     ) خطاي 56-2و استفاده از رابطه ،(

 شود:این روش با استفاده از رابطه زیر محاسبه می

)2 -57(  
 1

12
20 0 2

0
1 , 1

ˆˆ ( ) ( )
N N

l kl
l k ll k l H

u u
u u y y C

x x x
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کوچکتر  شود هرچه طور که مشاهده مییک ضریب ثابت است. همان Cباال در رابطه 

  باشد، خطا نیز کمتر است.

 سازي به کمک بسط مجانبی دو مقیاسیبندي روش همگنجمع  

0توان گفت که براي حل جمالت تغییر مکان ماکرو، به طور خالصه می ( )u x) 53-2، از رابطه (

آیـد. بـا ایـن    گیري رفتار سلول واحد به دسـت مـی  شود که ضرایب رفتاري آن از میانگیناستفاده می

هایی در نظر گرفت که اثر مقیـاس پـایین را از طریـق اصـالح     توان این روش را جزء روشتوصیف می

  کنند.ضرایب معادالت رفتاري در مقیاس ماکرو وارد می

تواند اثرات ناشی از نوسانات میکرو را از طریـق  اما یک مزیت مهم روش حاضر این است که می

-) در نظر بگیرد. این جمالت به صورت کامال مستقل محاسـبه نمـی  45-2جمالت باالتر سري رابطه (

  ).56-2ي ماکروي تغییر مکان ارتباط دارند (مانند رابطه شوند بلکه با جمله

سـازي ریاضـی و   در روش همگـن  RVE) یـا  UCمهم دیگـر تفـاوت سـلول واحـد (     نکته بسیار

شود که محیط می فرضسازي ریاضی  گیري است. همانطور که مشاهده شد، در روش همگنمیانگین

-تر پریودیک بودن فرض مـی ) تشکیل شده است (به عبارت روشنUC )RVEنام  از تکرار  واحدي به

صریح براي ارتباط بین این سلول واحد و رفتار ماده در مقیاس ماکرو  به صورت هیچ فرضیشود) اما 

شود (تنها فرض این است که محیط از تکرار سلول واحد تشکیل شده اسـت). در رونـد اسـتخراج    نمی

ترم ماکروي تغییـر مکـان،    اوال) که شود نه فرضاثبات میشود که شود (تاکید میروابط اثبات می

0یعنی  ( , )u x y ) تنها تابع 45-2در سري رابطه (x  0است و لذا به صورت ( )u x شـود.  نشان داده می

آیند.  همـین  به دست می RVEگیري روي ) با میانگین53-2ضرایب اصالح شده در معادله (ثانی  در

 RVEاز رفتار کلیه نقاط واقع در  xدر نقطه  0uن ماکروي شود که پاسخ تغییر مکادو عامل سبب می

گیـري بـه آن   شـود کـه در روش میـانگین   حاصل می RVEکند. در این حالت به نوعی تعریف تبعیت 

و هم ارتبـاط  است  فرضیک  RVEگیري هم وجود شود که در روش میانگیناشاره شد. یادآوري می

شود که یـک همسـایگی   به این صورت تعریف می RVEبا رفتار مقیاس ماکرو.  RVEرفتار ماده درون 

دار یا غیر وزنی) بـا  گیري (وزنبا میانگین xدر مقیاس ماکرو وجود دارد که رفتار نقطه  xبراي نقطه 

سازي با استفاده از بسـط مجـانبی هـیچ دلیلـی     کند. اما در روش همگنباط پیدا میاین همسایگی ارت

0وجود ندارد که در حالت کلی همواره ترم  ( , )u x y  مستقل ازy .شود  
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ها هدف اند، تنبندي مقاالت خود ذکر کردهدر عمل اکثر محققانی که بسط مجانبی را در فرمول

0هــا محاســبه تــرم مــاکروي تغییــر مکــان،  آن ( )u xــوده اســت و از اثــر تــرم ــاالي ، ب هــاي مرتبــه ب

1 2
1 2( , ) ( , ) ...u x y u x y   سـازي  اند. پس با این کار، روش همگـن در رفتار ماکرو صرف نظر کرده

سـازي محاسـباتی   یـا همگـن  گیـري (  مرتبه اول از دو روش بسـط مجـانبی چندمقیاسـی و میـانگین    

  در هر دو روش معادل خواهد بود.  RVEشود و مفهوم چندمقیاسی) معادل می

سازي ریاضی (و خصوصا روش بسـط مجـانبی) را حالـت    توان روش همگنبا توضیحات فوق می

گیـري معمـولی را از آن   هـاي میـانگین  تـوان روش هاي خاص میتري در نظر گرفت که در حالتکلی

ارچوب و قالب نگاه کرد تا یک هرفت. شاید حتی بتوان به روش بسط مجانبی به عنوان یک چنتیجه گ

اي در این قالـب پیـاده کـرد. بـراي     هاي دیگر را نیز به گونهتوان روشروش خاص؛ به این معنا که می

-بنـدي همگـن  روند رسیدن از روش بسط مجانبی چند مقیاسی به فرمـول  ]23, 22[مثال در مراجع 

گیري به آن اشاره شد) ارائه شده هاي میانگینسازي محاسباتی مرتبه دوم (که ذیل یکی از انواع روش

  است.

هـاي کوچـک اکتفـا    بندي بسط مجانبی در رژیم تغییر شکلدر حالی که اکثر مراجع به فرمول

 ]44-42, 23, 22[توان به مراجـع  هاي بزرگ براي نمونه میدر حوزه تغییر شکلاند، براي بحث کرده

  اشاره نمود.

جا که فرض کامال پریودیک بودن در عمل یک فرض غیر منطقی است، این فرض به به عالوه، از آن

. با این وجود شرایط 1ایگی صادق باشدشود که پریودیک بودن در یک همساین صورت اصالح می

 بررسی شده است.  ]43[مرزي کامال غیر تناوبی در مرجع 

ند مسئله انتشار امواج کاهمیت پیدا می در آن )45-2از جمله مواردي که جمالت باالتر سري (

امـواج   2گوي مسائلی نظیـر تفـرق  سازي مرتبه اول پاسخدر محیط ناهمگن است. در این حالت همگن

ي یک بعدي نشان داده شده . براي مثال میله]45[باشدناشی از وجود ناهمگنی در مقیاس میکرو نمی

میله ناهمگن است و از تکرار سلول واحدي تشکیل شـده اسـت کـه در شـکل      یک ) 11-2شکل ( در 

  نشان داده شده است و تحت یک تحریک دینامیکی در انتها قرار گرفته است.

                                                 
1
 Local periodic 

2
 Dispersion 
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)اي که تحت بار دینامیکی  میله ) 11- 2( شکل )q t س میکرو پدیده تفرق قرار گرفته است و به دلیل ناهمگنی در مقیا
  .]46[شودو ... ایجاد می

  

شود که براي در نظر گرفتن اثر تفرق باید جمالت باالتر سـري را نیـز در نظـر    در این شرایط ثابت می

هاي مرتبـه بـاال موجـب    رمگرفت، اما از سوي دیگر این مسئله از جمله حاالتی است که وجود برخی ت

. ]47[این جمالت را شناخته و از سري حـذف کـرد    به نحويشود. لذا باید واگرایی سري در زمان می

 ]48[بعدي گونه مسائل، مسئله چند مقیاسی در زمان نیز عالوه بر مکان در حالت یکهمچنین در این

ایـن روش نیـز بـراي از بـین      1هاي غیر محلیمدل در بررسی شده است. به عالوه، ]49[و چند بعدي 

  .]49, 48, 46[بردن جمالت واگرا از سري استفاده شده است

-ي این روش براي حاالت غیر محلی در مسائلی کـه نـرم  توان به توسعهعالوه بر موارد فوق می

کـه در   شده اسـت اشاره  همانطور کهاشاره کرد.  ،3نظیر مسائل مکانیک خرابی ،دهدرخ می 2شوندگی

-گیري با مشـکل روبـرو مـی   هاي میانگینروشدهد به طور کلی انواع میشوندگی رخ مسائلی که نرم

هاي غیر محلـی اسـت کـه بـراي نمونـه در      هاي رفع این مشکل استفاده از تئوريشوند. یکی از روش

زمان نیز به عنوان یـک پـارامتري کـه در     ]51, 50[. در مراجع اندبررسی شده ]51, 50, 15[مراجع 

کند مورد بررسی قرار گرفته است؛ روش کار به این شکل است که خرابی در اثـر  چندمقیاس عمل می

                                                 
1
 Nonlocal 

2
 Softening 

3
 Damage mechanics 
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اي وارده از زمان رشد خرابی بسیار کند، اما تناوب بارهپدیده خستگی تحت بارهاي سیکلیک رشد می

تر است. لذا تناوب بارهاي وارده به عنوان زمان میکرو و زمان رشد خستگی به عنوان زمان ماکرو کوتاه

  .شده انددر نظر گرفته 

سـازي ریاضـی (اعـم از    ) یک رابطه بسیار کلیدي در همگن32-2قبال هم اشاره شد که رابطه (

باشـد. اهمیـت ایـن رابطـه، عـالوه بـر       سط مجانبی چندمقیاسی) مـی روش همگرایی چندمقیاسی یا ب

گیري از یک تابع به شدت نوسـانی و  مالحظات همگرایی و وجود جواب، به این دلیل است که انتگرال

از درجه باال روي یک ناحیه بزرگ (در مقیاس ماکرو) را تبـدیل بـه انتگـرال تـابع نوسـانی روي یـک       

کنـد. در  ي بـزرگ مـی  کرو) و انتگرال یک تابع هموار روي یـک ناحیـه  ي کوچک (در مقیاس میناحیه

. در ]22[توان از این رابطه استفاده نمود) بزرگ باشد، دیگر نمیRVEمواقعی که ابعاد سلول واحد (یا 

روش تـوان گفـت کـه در    گیري مرتبه اول نیز همین مشکل وجود دارد. به طور کلی میروش میانگین

گیري مرتبه اول) تغییرات کرنش ماکرو (یا گرادیـان تغییـر شـکل    سازي مرتبه اول (یا میانگینهمگن

هـاي مرتبـه دوم   گیري براي رفع این مشکل از تئوريثابت است. در روش میانگین RVEماکرو) روي 

یان تغییر شکل نیـز  ها عالوه بر تانسور گرادیان تغییر شکل، گرادیان تانسور گراداستفاده شد که در آن

گیري براي میانگین ]33-31[بندي ارائه شده در مراجع . فرمول]33-31[ باشدمیموثر  RVEدر حل 

به دست آمده است؛ اما مشکل اصلی  ]23, 22[مرتبه دوم با استفاده از روش بسط مجانبی در مراجع 

و تر کردن اعمال شرایط مـرزي،  هاي مرتبه دوم افزایش درجه آزادي مسئله و در نتیجه پیچیدهتئوري

باشد. براي رفع این می براي حل مسئله 1Cنیاز به پیوستگی  در نهایتها و هزینه محاسباتی باالي آن

ارائـه شـده    1گیري غیر محلیگیري تحت عنوان انتگرالیک روش انتگرال ]52, 22[مشکل در مراجع 

شود. روش چندمقیاسی حاصل از این روش به صورت اختصـاري  ) می32-2است که جایگزین رابطه (

CC2 شود. مزیت این روش در این اسـت کـه نـه درجـات آزادي بـاالتري نیـاز دارد و نـه        شناخته می

  گردد. بندي ظاهر میولمشتقات مرتبه باالتر در فرم

xگیري غیر محلی به جاي اینکه انتگرال روي ناحیه در روش انتگرال
 ي غیر همگـن)  (ناحیه

Cي گرفته شود، روي ناحیه
x شود. گرفته می 3موسوم به ناحیه محاسباتیC

x ی (مربـع  هـای از واحـد

                                                 
1
 Nonlocal quadrature scheme 

2
 Computational continua 

3
 Computational continua domain 
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1براي مسائل دو بعدي و مکعب در حالت سه بعدي) تحـت عنـوان   
CUC   شـود کـه ایـن    تشـکیل مـی

واحدها با 
IX

  شود) می32-2شوند. سپس رابطه زیر جایگزین رابطه (نشان داده می:   

)2 -58(       
1

, ,

XX I

N

I I
I

X d X X d


  
 

     



 

  

Nدر رابطه فوق


IXها است و CUCتعداد  


دهد. همچنینرا نشان می CUCامین -iمرکز   ,IX 
 

  :شودضریب وزنی است که مطابق رابطه زیر تعریف می

)2 -59(   
 ,

,

I

e
I I

I

X

J X W
X


  

 

 


  

 ,e
IJ X 


IXو مکان   IWدر رابطه فوق ژاکوبین است و ضرایب  


اي تعیین شـود کـه   باید به گونه 

بیان شده است.   ]22[بتوان انتگرال را به صورت دقیق برآورد کرد. روش محاسبه این مقادیر در مرجع 

  نشان داده شده است.) 12-2شکل ( گیري به صورت شماتیک در این نوع انتگرال

 

شود، در هر نقطه گوس ماکرو یک  غیر محلی. همانطور که مشاهده می گیريشکل شماتیک انتگرال ) 12- 2( شکل

  .]22[گیري انجام شودشود که باید روي آن انتگرال تعریف می CUCناحیه به عنوان 

  

اگر نیروي حجمی، تنش اول پیوال و گرادیان تغییر شکل روي یک ناحیه ناهمگن به براي مثال 

ijFو  iB  ،ijPترتیب با    نشان داده شوند (باالنویس دهد که این مقـادیر تحـت تـاثیر    نشان می

  گاه معادله حاکم بر محیط به صورت زیر است،بعاد میکرو به شدت نوسانی هستند) آنا

                                                 
1
 Computational Unit Cell (CUC) 
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)2 -60(  

 
0          on 

ij

i X

j

i
ik ik

k

P
B

X

u
F

X

 

 


 


  




 



F

  

  شودفرم ضعیف معادله فوق به صورت زیر نوشته می

)2 -61(  0

X

ijC
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j
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X






 
     

  

Cکه 
iw توان انتگرال باال را ) می58گاه طبق رابطه (و است. آندر رابطه فوق تابع وزن در مقیاس ماکر

  با رابطه زیر جایگزین کرد.

)2 -62(   
1

, 0

XX I
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ij ijC C

i i I i i
Ij j

P P
w B d X w B d
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. هدف از ارائـه ایـن فـرم    ]22[اندشدهتر هایی ساده) بازهم با استفاده از فرض62-2البته فرم ضعیف (

) و نیز روش رفع این محدودیت با استفاده از 32-2و محدودیت رابطه ( گیري تنها بیان اهمیتانتگرال

) را 32-2) محـدودیت رابطـه (  58-2) است. البته الزم به ذکر است کـه اگرچـه رابطـه (   58-2رابطه (

و ضریب وزن آن از پیش معلوم نیست و بایـد محاسـبه    CUCطور که گفته شد مکان ندارد، اما همان

  .]22[هایی همراه استکار به سادگی ممکن نیست و یا با تقریب شود که در حاالتی این

سازي ریاضی بررسی شد مربوط به حاالتی بـود کـه هـر دو    در خصوص همگن تا بحالآنچه که 

امـا ایـن روش بـراي اسـتفاده در     کنند. هاي پیوسته تبعیت میمقیاس میکرو و ماکرو از تئوري محیط

سازي محیط مولکـولی بـا   ي کلی همگنایدهگیرد. می ناهمگن نیز مورد استفاده قرار میهاي اتمحیط

ي بدون بعـد، اگـر   ذره Nباشد. براي یک سیستم متشکل از می 1تئوري دینامیک مولکولیاستفاده از 

نشـان دهـیم، آنگـاه     imو  ix ،iuام را به ترتیب بـا  -iي بردار موقعیت، بردار تغییر مکان و جرم ذره

  شود.معادله حرکت این ذره به صورت زیر نوشته می

)2 -63(   i i ij ij
j i

m


 u f x  

دهد. همچنـین  در رابطه فوق شتاب ذره را نشان می iuکه  ij ijf x    نیـروي وارد بـر ذرهi  از

                                                 
1
 Molecular dynamics 
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ijباشد و می jطرف ذره  j i x x xهـاي بـین   هاي اتمی، نیروي بین ذرات از پتانسـیل . در سیستم

نشـان   ا در نظـر بگیـریم و آن را بـا    آید. براي مثال اگر تنها پتانسیل دو اتمـی ر اتمی به دست می

 ijfخواهد بود. در این صورت نیـروي   jو  iي گاه این پتانسیل تنها تابع فاصله بین دو ذرهدهیم، آن

  شود:به صورت زیر نوشته می
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معادلـه را   N) یـک دسـتگاه شـامل    64-2) به همراه نیـروي تعریـف شـده در (   63-2معادله (

ي بسیار ساده و در عین حـال  . این معادله]53[دهند که باید به صورت همزمان حل شوندتشکیل می

هاي عملی غیـر قابـل   تواند رفتار ماده را به طور کامل توصیف کند در بسیاري از کاربردبنیادي که می

دله ها در یک مسئله است که حتی حل این معااستفاده است. علت این امر تعداد بسیار باالي تعداد اتم

کند. این مشکل تا حدي اسـت کـه حتـی بـا     را گاهی براي یک مسئله در ابعاد نانومتر غیر ممکن می

، محققان هنوز تصـور امکـان حـل    1هاي بسیار قويگیر در عرصه تولید رایانههاي چشموجود پیشرفت

اده در ابعـاد  کنند. از سوي دیگر اهمیت توصـیف رفتـار مـ   بسیاري از مسائل را در آینده نیز با آن نمی

هـاي مکانیـک محـیط پیوسـته را بـه      اتمی محققان را به این سمت سوق داده است که بتوانند تئوري

هاي ابزاري مجهز کنند تا اثر روابط بین اتمی را در مسائل ببینند. یکی از این ابزارها استفاده از تئوري

سـازي ریاضـی در مسـائل دینامیـک     اسـتفاده از همگـن  . ]26[در معادالت رفتاري اسـت   2غیر محلی

سازي به طور مفصل توضیح داده شده است. همگن ]54, 53[مولکولی در دماي صفر کلوین در مراجع 

سازي اتمی در هر دو بعد مکـان و زمـان   همگن باشد.مراجع در بعد مکان میاتمی مورد اشاره در این 

بررسی شده است. همچنین  ]56, 55[ اي باالتر از صفر کلوین در مراجعو در دم ]58-55[مراجع در 

سـازي  با این تفاسیر، همگناند. قیاس اتمی پرداختهمسازي مرتبه باالتر در به همگن ]58, 57[مراجع 

کردن نه تنها یک محـیط   توان از آن براي همگنتوان یک چهارچوب کلی در نظر گرفت که میرا می

هاي پیوسته بلکه یک محیط اتمی استفاده نمود. با توجه به فرضیات این پژوهش که محدود به محیط

هاي اتمی صـرف نظـر کـرده و بـراي اطالعـات      سازي در محیطباشد از بسط بیشتر همگنپیوسته می

  توان به مراجع ارائه شده در این خصوص مراجعه نمود.بیشتر می

                                                 
1
 Supercomputers 

2
 Nonlocal 
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  هاي اصالح سختی مادهسایر روش -2-4- 2

هاي چند مقیاسی با اصالح ضرایب سختی که در این بخش ارائـه شـدند در ادبیـات فنـی     روش

گونـه فـرض   هـا هـیچ  شـوند. در ایـن روش  ناخته میش نیز و چندمقیاسی محاسباتی FE2تحت عنوان 

چنین نیـاز بـه داشـتن معـادالت رفتـاري در      وجود ندارد و هم RVEخاصی در مورد رفتار مواد درون 

اي در کننـده در ادبیات فنی به منظور کاهش زمان محاسباتی فرضـیات سـاده  باشد. مقیاس ماکرو نمی

هـا  شود کـه تـا حـدي دقـت ایـن روش     فوق اعمال میهاي مورد نحوه عملکرد مقیاس میکرو بر روش

هـاي سـاده شـده در محـدوده قابـل      در برخی شرایط که افزایش خطاي این نوع روشیابد. کاهش می

ي ها از نظر هزینه محاسباتی بسیار با صرفه هستند. از جملهقبول قرار داشته باشند این دسته از روش

ي پایـه در ایـن روش عبـارت اسـت از     . ایـده ]63-59[مـود  اشاره ن TFA1توان به روش این موارد می

افزاید) که مقدار کرنش غیر ها به دقت حل میبه چند زیر ناحیه (افزایش تعداد زیرناحیه RVEتقسیم 

شود که زمان ب میباشد. در عمل تعداد بسیار محدود زیر ناحیه انتخاخطی در هر زیر ناحیه ثابت می

توسـعه داده   NTFA2به  TFAدهد. در ادامه روش اي کاهش میحل را به صورت بسیار قابل مالحظه

هاي خاصی بر اساس مسئله به منظور تقریب میدان کرنش غیرخطـی  از مد NTFAدر  .]65, 64[شد 

ی نیز در ادبیـات فنـی ایـن حـوزه وجـود دارد کـه از       یهان روشهمچنیشود. استفاده می RVEدرون 

و  Mori-Tanakaهـاي  روشتـوان بـه   نماید. از جملـه مـی  ي بیشتري استفاده میکنندهفرضیات ساده

Dilute  هاي موجـود در مـاتریس   شود که ناهمگنیها فرض میدر هردوي این روش .]66[اشاره نمود

به کرنش ها در اولی به کرنش ماتریس و در دومی نهایت قرار دارد اما رفتار ناهمگنیدر یک محیط بی

ر دشود. ها صرف نظر میها از پرداختن به آناین روششود. با توجه به تقریب زیاد کل ارتباط داده می

تـک   اجزاء محدود مستقیمبا حل  Mori-Tanakaو  TFA ،NTFAهاي ي روشمقایسه) 13-2شکل ( 

مشـاهده   ارائه شده است. همانطور کـه دار متخلخل در آلیاژهاي حافظه مقیاسی (شامل تمام جزئیات)

در ایـن شـکل منظـور از     .]67[فاصله زیادي با واقعیت دارد Mori-Tanakaو  TFAهاي شود روشمی

NTFA+   استفاده از روشNTFA باشد.هاي بیشتر میاما با زیرناحیه  

                                                 
1 Transformation Field Analysis 
2 Nonuniform Transformation Field Analysis 
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در  (شامل تمام جزئیات) اجزاء محدودمستقم با حل  Mori-Tanakaو  TFA ،NTFAهاي  مقایسه روش ) 13- 2( شکل

  .]67[دار متخلخل  آلیاژهاي حافظه

  بندي بخش اول (تحلیل چندمقیاسی با اصالح ضرایب سختی ماده)جمع -2-5- 2

بـه صـورت   هایی بود که تاثیرات مقیاس میکـرو را  هدف از ارائه این بخش معرفی اجمالی روش

گیري بحث هاي میانگین. در این بخش ابتدا انواع روشگیرنددر نظر میمعادالت رفتاري ماکرو  اصالح

تـوان مـاتریس   هاي کوچک و در حالت خطی مـی تغییر شکل محدودهگیري در شد. در روش میانگین

کرنش در مقیاس ماکرو را به فرم -ضرایب رفتاري را به صورت صریح ابتدا به دست آورده و رابطه تنش

تغییـر   دهمحـدو سازي محاسباتی مرتبـه اول و دوم در  هاي همگنعادي تک مقیاسی نوشت. در روش

-گیري حجمی پارامترهاي میکرو به دست مـی هاي ماکرو با استفاده از انتگرالهاي بزرگ، تنششکل

شود. براي مثال در مقیاس ماکرو برقرار نمی 1هاي همکارمزدوجآیند. در این حالت رابطه مستقیم بین 

مقیـاس  در  MFدر مقیاس ماکرو داشته باشـیم، ابتـدا    MPو  MFبه جاي اینکه یک رابطه صریح بین 

 mPو  mFآید. با داشتن رابطـه بـین   به دست می RVEدر mFماکرو حساب شده و سپس از روي آن 

                                                 
1
 Work conjugates 
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بنـابراین   آیـد. در مقیاس مـاکرو بـه دسـت مـی     MPحساب شده و از روي آن  mPرو، در مقیاس میک

ها به عنوان یک جایگزین براي بیان رابطه در این روش RVEشود که در عمل حل مسئله مشاهده می

  کند. در مقیاس ماکرو عمل می MFو  MPرفتاري بین 

گیري ریاضی به دو روش همگرایی دو مقیاسی و بسط مجانبی دو ي این بخش میانگیندر ادامه

شود که فـرم آن دقیقـا   ها در حالت خطی معادله جدیدي حاصل میمقیاسی بررسی شد. در این روش

شـوند. از  لی ضرایب معادالت رفتاري اصـالح مـی  مانند معادله دیفرانسل اصلی حاکم بر مسئله است و

ي جدید پاسخ ماکروي مسئله به دست خواهد آمد. در صورتی که مسئله بـه صـورت غیـر    حل معادله

گیري کـه در پـاراگراف قبـل    خطی باشد (هندسی یا مادي)، روند رفت و برگشت مانند حالت میانگین

، در شده باشدروش بسط مجانبی دو مقیاسی استفاده  جا نیز وجود دارد. اگر ازتوضیح داده شد در این

میکرو نوسانات مسئله را بر حسب پاسخ ماکرو با استفاده از جمـالت بـاالتر سـري     نتواصورت نیاز می

؛ اما مشکلی که وجود دارد این است که همـواره سـري نوشـته شـده در بسـط مجـانبی       محاسبه نمود

ن خصوصا در مسائل وابسـته بـه زمـان موجـب واگرایـی      دومقیاسی همگرا نیست و برخی از جمالت آ

-شوند که باید این جمالت تشخیص داده شده و از سري حذف شوند. در حقیقت وجود ترممسئله می

ها در برخی موارد به ترتیب نقاط قوت و ضعف روش بسط ي باالتر از یک سو و واگرایی آنهاي مرتبه

هـاي مرتبـه بـاالتر    ترماستفاده از لزوم  براي مثال است. سازيهاي همگنمجانبی نسبت به دیگر روش

ي هاي مرتبههمچنین لزوم استفاده از ترم براي در نظر گرفتن تفرق در مسئله انتشار امواج مهم است.

هـا هـم وابسـته بـه زمـان      باال در سري بسط مجانبی دو مقیاسی در مسائل دینامیک مولکولی کـه آن 

مجـانبی دو مقیاسـی مرتبـه    ه بسیار مهم دیگري که با استفاده از بسطهستند مشاهده شده است. نکت

جا تنها به ذکر مراجـع آن اکتفـا شـده اسـت، بحـث      اول و دوم در ادبیات فنی بررسی شده اما در این

پدیده چند مقیاسی در زمان است که در مسائلی چون حرکت سیال در محـیط متخلخـل بـا ضـریب     

  ار آلودگی، انتشار امواج، گسترش خرابی و دینامیک مولکولی کاربرد دارد.نفوذپذیري بسیار پایین، انتش

و یا  UCسازي ریاضی انتگرال گیري در واحد حجم روي گیري و همگندر هر دو روش میانگین

RVE کند که همین به عنوان یک اپراتور کلیدي براي ارتباط دادن متغیرهاي میکرو و ماکرو عمل می

ه نوعی اثرات غیر محلی در یک همسایگی کوچک در نظر گرفته شود. در همـه  شود بمسئله سبب می

ها هدف نهایی ارتقاي معادالت محیط پیوسته براي در نظر گرفتن اثرات میکرو بـود کـه مسـئله    روش

  تواند گسسته (مولکولی) و یا پیوسته باشد.ي خود میمیکرو به نوبه
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و همچنـین در نظـر گـرفتن     RVEتدقیق حـل   سازي مرتبه باال به منظورهاي همگندر روش

هاي مرتبه باالي تغییر مکان استفاده شد. با این کار در هاي ماکروي غیر خطی از مشتقشرایط کرنش

تـر در  انـد. مفهـوم متغیرهـاي کینمـاتیکی اضـافه     حقیقت متغیرهاي کینماتیکی مسئله افزایش یافتـه 

  فصل بعد بررسی خواهد شد.هاي چندمقیاسی پیشرفته به طور مفصل در تحلیل

  هاي فوق به این شرح است:اما اشکاالت روش

هاي از فرض تناوبی بودن (به صورت کلی و یا در یک همسایگی یکی از اشکاالت روش - 1

- ها مورد مناقشه قرار می. هر جا که این فرض نقض شود، اعتبار این نوع روشاست کوچک)

اي است که موجب نقض بزرگترین مسئله 1شوندگیاکنون در ادبیات فنی مسئله نرمگیرد. هم

شوندگی عالوه بر نقض کاهد. نرمها میشرط پریودیک بودن شده و از حوزه اعتبار این روش

را نیز در پی دارد. مورد  RVEشرط تناوبی بودن، مشکالتی نظیر وابستگی جواب به ابعاد 

شود. رض تناوبی بودن نقض میهاي شدید فدیگر در مجاورت ترك است که به دلیل گرادیان

هاي مجاور سالم هستند RVEرشد کرده اما  RVEهمچنین در حالتی که ترك درون یک 

ها وجود دارد وارد کردن اثراتی شود. چالش دیگري که در این نوع روشاین شرط نقض می

  در مقیاس ماکرو است. RVEها درون مانند گسترش میکروترك

ها است به این معنی شود بحث تفکیک مقیاسها ذکر میشومشکل بعدي که درمورد این ر - 2

هاي تر از مقیاس ماکرو باشد. البته این مشکل در روشکه مقیاس میکرو باید خیلی کوچک

 مرتبه باال تا حدود زیادي حل شده است. 

است.  تحلیلسازي باید مد نظر قرار گیرد موضوع زمان ي مهم دیگري که در بحث همگننکته - 3

شود. مسئله می تحلیلمسلم است این است که در مسائل غیر خطی زمان زیادي صرف  آنچه

ي غیر خطی در نظر بگیرید. در ي اول را براي یک مسئلهسازي مرتبهبراي مثال مسئله همگن

ي در نظر بگیریم و براي هر نقطه RVEي گوس ماکرو یک این شرایط باید براي هر نقطه

انجام  RVEي غیر خطی یک حل غیر خطی روي هر گام مسئله گوس به ازاي هرتکرار در

- هاي برنامهبري است که حتما باید از الگوریتمدهیم. به طور قطع این فرآیند بسیار زمان

توان لزوما نویسی موازي استفاده کرد. البته موضوع زمان اجراي برنامه در این حالت را نمی

اي به کار سازي براي مسئلهدر حقیقت همگن ي کامال منفی در نظر گرفت چونیک نکته

توان با اعمال جود میورود که حل مستقیم آن غیر ممکن یا بسیار مشکل است. با این می

                                                 
1
 Softening 
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سازي زمان اجراي برنامه را تا حدود زیادي ي همگنهاي اضافه به مسئلهیک سري فرض

حالی که شرایط زمانی کاهش داد. البته واضح است که اعمال یک سري فرض اضافه در عین 

گیري براي برقراي توازن بین این دو کاهد که تصمیمدهد اما از دقت مسئله میرا بهبود می

هاي تواند ترکیب روشکار دیگر میباشد. یک راهمسئله مهم موضوع تحقیقات روز دنیا می

خاصی از  هايسازي با دقت باال تنها براي قسمتهاي همگنروشصورتی که مختلف باشد به 

 ي آن. ناحیه استفاده شود و نه همه

میکـرو را بـه صـورت    مقیـاس  گیرد کـه اثـرات   هایی مورد بررسی قرار میبعدي روش در بخش

را ندارنـد امـا    2و  1هـاي بنـد   کننـد و محـدودیت  اصالح تغییر مکان ماکرو در حل مسئله دخیل می

  ها شدیدتر است.در آن تحلیلمشکل زمان 
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  صالح تغییرمکان ماکرو با اعمال تغییر مکان میکروبخش دوم: ا -2-3

، به صورت جمع دو تـابع میکـرو و مـاکرو بـه     uها، پاسخ مسئله، به طور کلی در این نوع روش

uصورت  u u  شود، که  نوشته میu  تغییرات ماکروي تابع وu     تغییـرات میکـروي تـابع مـی-

نشان داده شده است. در این بخش بـه   ) 15-2شکل (  و) 14-2شکل ( باشند. این مفهوم به خوبی در 

-اشـاره مـی   MEPU3و  VMM1 ،VME2گیرند تحت عناوین می سه نوع روشی که در این دسته قرار

  شود.

 

  .]68[وقتی تغییرات میکرو  نسبتا هموار است uو میکروي  uبه دو مولفه ماکروي  uتقسیم تابع  ) 14- 2( شکل

 

  .]68[وقتی تغییرات میکرو  شدید است uو میکروي  uبه دو مولفه ماکروي  uتقسیم تابع  ) 15- 2( شکل

  

                                                 
1
 Variational Multiscale Method 

2
 Variational Multiscale Enrichment 

3
 Multiscale Enrichment based on Partition of Unity 
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   VMM روش -3-2- 2

  به صورت زیر باشد: فرض کنید معادله حاکم بر مسئله

)2 -65(  
    in  

       on 

Lu f

u g

 

 
  

-تابع معلومی است که شرایط مرزي اساسی را توصیف مـی  gاپراتور دیفرانسیلی مرتبه دوم و  Lکه 

  شود:فرم ضعیف معادله فوق به صورت زیر نوشته می کند. با فرض شرایط مرزي همگن،

)2 -66(  ( , ) ( , )     w Va w u w f    

)که  , )   ضرب داخلی در فضاي 2L  اي است و فرم دو جمله( , )a     به صورت زیر تعریـف مـی-

  شود:

)2 -67(  ( , ) ( , )a w u w Lu  

uدر صورتی که پاسخ معادله باال به صورت جمع رفتار میکرو و ماکرو به صورت  u u   نوشته شود

wبه صورت  uنیز مانند  wو تابع وزن  w w  ي فـوق بـه   لـه گاه فـرم ضـعیف معاد  بیان شود، آن

  شکل زیر خواهد بود.

)2 -68(  ( , ) ( , )         ,    a w w u u w w f w V w V             

V   وV   به ترتیب فضاي توابع میکرو و ماکرو است. با توجه به دلخواه بودن تـابعw    و خطـی بـودن

اي فرم دو جمله ,a  ،  آید؛به صورت زیر به دست میدو دسته معادله  

)2 -69(  ( , ) ( , ) ( , )     a w u a w u w f w V     

)2 -70(  ( , ) ( , ) ( , )    a w u a w u w f w V          

که در واقع معادلـه حـاکم بـر مقیـاس میکـرو اسـت       ) 70-2از رابطه ( uبه منظور حل دستگاه فوق 

-2معادله ( VMMدر روش  شود.که معادله ماکرو است قرار داده می) 69-2(شده و در رابطه محاسبه 

) یک دسـتگاه  70-2) و (69-2. ماهیت معادالت (]70, 69[شودحل میبا استفاده از روش گرین ) 70

معادالت کامال درگیر است که روي کل ناحیه باید حل شود. روشی که در ادبیات فنی بسـیار متـداول   

Vاست این است که فضاي توابع میکرو، اي باشد که توابع ، به گونهv V  هاي ماکرو روي مرز المان
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) به جاي اینکه روي کل ناحیه حل شـود، روي هـر   70-2ي (. با این فرض حل معادله]71[صفر شوند

) این است کـه اگـر   70-2شود. نکته قابل تامل دیگر در رابطه (المان ماکرو به صورت مستقل حل می

  رابطه به صورت زیر بازنویسی شود: این

)2 -71(  
     

( , ) ( , ) ( , )

Lu f Lu

a w u w f a w u

     

    
  

  

که     بیانگر  تصویر هر بردار دلخواه برروي فضايV   2نسبت به نرمL  تـوان  گـاه مـی  اسـت، آن

  ) را به شکل 71-2رابطه (

)2 -72(     Lu Lu f       

  نوشت توان) می65-2نوشت. از سوي دیگر، با توجه به معادله دیفرانسیل حاکم (معادله 

)2 -73(   
 .

( )
Governing Eq

Lu f L u u f Lu Lu f        


  

Lu f    خطاي حاصل از قرار دادن تغییر مکان ماکرو (بدون در نظر گرفتن اثـرات میکـرو) در

کند که این خطـا ناشـی از   ) بیان می73-2است. رابطه ( Luاست که این مقدار برابر با معادله حاکم 

V) تصویر این خطا در فضاي میکروي 72-2نوسانات میکرو است و به همین دلیل در رابطه (   بررسی

را بـه   uپاسـخ مـاکروي    بتوانتر اگر به هر طریقی . به عبارت روشنVنه در فضاي ماکروي  شودمی

V) در فضاي 65-2ي (در معادله uحاصل از قرار دادن  1ي، آنگاه اوال باقیماندهآورددست     قـرار دارد

تـوان بـراي یـافتن خطـاي     آید. از این موضوع مـی ) به دست می72-2با حل معادله ( uو ثانیا مقدار

گیري به دست آمـده و  هاي میانگیناز روش uگیري استفاده کرد به این شکل که هاي میانگینروش

  ) برآورد شود.72-2مقدار خطا با حل معادله (

در خواهیم یافت که در روش بسط مجـانبی دو   شود،با بسط مجانبی مقایسه  VMMاگر روش 

uمقیاسی نیز تفکیک پاسخ مسئله به صورت  u u   وجود دارد؛ اما در آنجاu  به صورت مستقیم

-ي اول ارتباط پیـدا مـی  تیلور که جمالت بعدي به مشتق جملهکند (مانند بسط ارتباط پیدا می uبا 

) روي چند ناحیـه مسـتقل   70-2ي (گفته شد که براي حل معادله VMMکنند). همچنین در روش 

سازي نیـز بـا   هاي همگنشود که نوسانات میکرو روي مرز المان ماکرو صفر هستند. در روشفرض می

. روش ایجاد شد RVEحل مستقل روي  امکانتناوبی  فرض یک سري شرایط مرزي نظیر شرط مرزي

                                                 
1
 Residual 
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VMM هاي بزرگ نیز مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    اخیرا در مسائل گسترش ترك در رژیم تغییر شکل

شــده بیــان  FEMبــه عنــوان یــک معیــار کــاهش خطــا در روش  VMMروش  ابتــدا،. در ]69[اســت

شـود. لـذا   بهتر مشخص می VME. توسعه این مدل براي حل مسائل چند مقیاسی با روش ]68[است

  بیان خواهد شد. VMEی در ادامه و بعد از بیان روش مفاهیم بیشتر این روش در مسائل چندمقیاس

  VMEروش  -3-3- 2

بیشترین توجه  VMMاست با این تفاوت که در  VMMمبنا و ایده این روش دقیقا مانند روش 

مقیاسـی ورود شـده   بـه موضـوع تحلیـل چنـد     VMEبـود امـا در    FEMبه بحث خطا و ارتقاء المـان  

  . ]72[است

 

  .VME [72] نواحی مختلف در روش ) 16- 2( شکل

  

-، که همگن فرض مـی sتقسیم شده است به ناحیه  کل ناحیه ) 16-2شکل ( با توجه به 

مـاکرو  مقیاس میکرو در مقیاس ، که رفتار bشود و رفتار میکرو در این نواحی مهم نیست، و ناحیه 

sاي که تاثیر گذار است، به گونه b    پس در .b    مسئله باید به صورت چند مقیاسـی حـل

شـود کـه هـر    هایی تقسیم میبه زیر ناحیه b، ناحیه ) 16-2شکل ( با توجه به شود. در مرحله بعد، 
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کدام از این زیر نواحی باید با حل میکرو غنی شوند. اگر هـر کـدام از ایـن زیـر نـواحی را بـه صـورت        

bشماتیک با 
 نشان دهیم، آنگاه 

)2 -74(  
1

;        such that           when    
enn

b b b b
  


 


          

ماهیت میکرو سـاختار یـک زیـر ناحیـه     ) 16-2شکل ( دهد. در را نشان می هاتعداد زیر ناحیه ennکه 

هاي اجزاء محدود هستند کـه بایـد بـا    ز این زیر نواحی الماننشان داده شده است. در عمل، هر کدام ا

  حل میکرو غنی شوند.

 شودبیان میمعادله تعادل بر حسب تابع تغییر مکان به صورت زیر 

)2 -75(  

      

     

     

. , : ,      

Displacement B.C.:      , ,     

        Traction B.C.:      , ,     

sym

u

t

t t

t t

t t

   

 

 

L x u x 0 x

u x u x x

σ x t x x





  

ها بر این است کـه تـاثیرات مقیـاس میکـرو بـه صـورت       همانطور که گفته شد اساس این روش

جا نیز پاسخ معادله باال ر مکان ماکرو به صورت مستقیم نوشته شود. به همین دلیل در ایناصالح تغیی

Mبه صورت  m u u u شود، که نوشته میMu    تغییر مکـان مـاکرو وmu     نوسـانات ناشـی از رفتـار

  شود:به صورت زیر نوشته می uتابع تغییر مکان دهد. لذا میکرو را نشان می

)2 -76(   
1

( , ) ( , ) ( , )
enn

M b mt t H t 


  u x u x u x  

  که در این رابطه 

)2 -77(   
1      if  

0     elsewhere

b
b x

H 


 
 


  

با دقت در تابع بیان شده براي  bH  ي یهو یادآوري مجدد این نکته که در عمل هر زیر ناح

b
 را به این شکل تفسیر کـرد کـه   76-2توان رابطه (در حقیقت یک المان اجزاء محدود است، می (

mو یک تابع محلی  براي کل ناحیه  Muیک حل هموار 
u  براي المان  ام در ناحیـهb   وجـود

m. براي محاسبه توابـع  محاسبه شود muیک تابع  bدارد. پس باید براي هر المان واقع در ناحیه 
u 

bجا شرط مرزي همگن روي مرز هـر المـان   افه داریم. در ایندر هر المان نیاز به شرایط مرزي اض
 

mبراي محاسبه 
u هـا  شـود کـه اوال در نـواحی مـرز المـان     شود. این شرط مرزي سـبب مـی  فرض می
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هاي واقعی هاي ماکرو تغییر مکاندر المان Muمقادیر گرهی ثانیا سازگاري تغییر مکان حفظ شود، و 

  مسئله باشند.

نیز گفته شد، با فـرض تـابع وزن بـه فـرم میـدان تغییـر مکـان         VMMطور که در روش همان

)M m w w w) خواهد شـد. در نهایـت بـا توجـه بـه      68-2)، شکل ضعیف معادله به صورت رابطه (

آید ) به دست می70-2) و (69-2ته معادله فرم ضعیف به شکل رابطه (دلخواه بودن تابع وزن، دو دس

  :شودمیارائه  دوباره با فرض صفر بودن نیروي حجمی ادامهکه در 

)2 -78(  ( , ) ( , ) 0     M M M m M Ma a V   w u w u w  

)2 -79(  ( , ) ( , ) 0     m M m m m ma a V   w u w u w  

  د:نیز به صورت زیر نوشته شو wاگر تابع وزن 

)2 -80(   
1

( , ) ( , ) ( , )
enn

M b mt t H t 


  w x w x w x  

  شود:) معادله ماکرو به صورت زیر نوشته می78-2) در (70-2) و (66-2با جایگذاري (

)2 -81(         
1

, , , ,
en

b
t

n
u u u uM M M M m M ma a

 
 


   



      w u w t w u w t  

  شود:)، معادله میکرو به صورت زیر نوشته می79-2به همین ترتیب با استفاده از رابطه (

)2 -82(     , ,
b b

u um m m Ma a
 

   
 w u w u  

) میـدان  81-2ي (پذیرد به این ترتیب که با حل معادلهادامه کار به صورت یک روند تکرار صورت می

) براي المان به صورت جداگانه بـا شـرایط مـرزي    82-2آید. سپس معادله (به دست می Muماکروي 

) قـرار داده  81-2در معادله ( muآید. سپس مجددا به دست می muشود و از روي آن همگن حل می

-شود. یک نمونه از المـان جدید به دست آید. این روند تا همگرایی کامل طی می Muشود تا یک می

ارائه شده است. این روش براي شرایط مرزي غیر همگن براي ) 17-2شکل ( در  VMEبندي در روش 

  بررسی شده است. ]73[حل میکرو نیز در مرجع 



        مواد ناهمگن بیآس یاسیچندمق لیتحل

64 

 

 مروري بر مطالعات انجام شده

 

  .VME [72] سازي مستقیم و روش بندي در مدل مقایسه المان ) 17- 2( شکل
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  :VME و VMM هاي بندي روشجمع -3-4- 2

میکرو به وسـیله   مقیاس هاي بخش اول، که اثراتابتدا به مزایاي این نوع روش نسبت به روش

  شود:کرد، ارائه میاصالح ضرایب معادالت رفتاري در معادالت ماکرو اثر می

 ها مشاهده شد، عمال مسئله به صورت مستقیم حلبندي این روشهمانطور که در فرمول - 1

وجود ندارد. در نتیجه شرایطی که موجب از بین رفتن  RVEشود و لذا مفهومی مانند می

شوندگی و یا ترك)  در و یا شرایط مرزي پریودیک (مانند شرایط نرم RVEفرضیه وجود 

 با آن مواجه نیستیم. VMMو  VMEشود، در روش هاي بخش اول میروش

کرو وجود ندارد و در نتیجه مشکل تفکیک جا هیچ فرضی در خصوص طول مقیاس میدر این - 2

 ها وجود ندارد.مقیاس

سازي مرتبه باال هاي همگنبزرگ است از روش RVEبراي حاالتی که  بایددر بخش اول  - 3

 چنین مشکالتی وجود ندارد. VMMو  VME، اما در روش شوداستفاده 

 هاي بخش اول.دقت بسیار باال نسبت به روش - 4

و  VMEهـاي  که در این نوع دیدگاه وجود دارد، عیـب بـزرگ روش   هاي زیاديبا وجود برتري

VMMها به خصـوص در شـرایطی   بر بودن آندهد، زمانها را تحت تاثیر قرار می، که تمام مزایاي آن

هـا از دو جنبـه قابـل بررسـی     ها زیاد است. هزینه محاسباتی باال در این روشاست که اختالف مقیاس

  است:

. در این شودیک مسئله با مدل سازي مستقیم و تمام جزئیات حل  استقرار فرض کنید که  - 1

باز هم  شودحل  VME. اگر همین مسئله با روش باشدمیدرجه آزادي نیاز  DOFNصورت به 

اید چند ب VMEدر روش  با این تفاوت که. استدرجه آزادي میکرو و ماکرو نیاز  DOFNجمعا 

هاي موازي مسئله روي نواحی جداگانه و به صورت موازي حل شود که مخصوصا در الگوریتم

نیاز نیست یک دستگاه  VMEکند. در ضمن در روش کار را تا حد بسیار قابل قبولی ساده می

و با تعداد  مجهول حل شود بلکه چند دستگاه معادله به صورت همزمان DOFNمعادالت با 

شود. با این توصیف اگر مقیاس میکرو نسبت به ماکرو درجات آزادي بسیار کمتري حل می

 خیلی کوچک باشد همین کار هم هزینه محاسباتی باالیی دارد.
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که در فصل بعد توضیح داده خواهد شد، سعی شده است با استفاده از توابع  MEPUدر روش 

-ستند، تعداد درجات آزادي به طور بسیار قابل مالحظهسازي که از پیش قابل محاسبه هغنی

 اي کاهش یابد.

. در این شودیک مسئله با مدل سازي مستقیم و تمام جزئیات حل  قرار استفرض کنید که  - 2

توان گفت که همین . تقریبا میباشدمینقطه گوس براي انتگرال گیري نیاز  GNصورت به 

در مسائل غیر خطی تعداد  ،هم نیاز است. از سوي دیگر VMEوس در روش تعداد نقطه گ

بینی کرد که از این توان پیشنقاط گوس در هزینه محاسباتی تاثیر بسزایی دارد. بنابر این می

ارئه  MEPUبا مشکل مواجه خواهد شد. روشی که در بخش بعد تحت عنوان  VMEنظر هم 

گیري این مشکل را هاي متفاوت انتگرالاده از الگوریتمخواهد شد سعی کرده است که با استف

 تا حدود زیادي حل نماید.

  :MEPU روش -3-5- 2

شـوند سـعی دارنـد بـا     هاي بخش دوم که در این گزارش ارائه مـی همانطور که گفته شد، روش

Mنوشتن تابع تغییر مکان به صورت  m u u u اکرو ببیننـد.  سازي مـ میکرو را در مدل مقیاس اثرات

سازي ارائه شد هاي همگنشود با ترکیب روش بسط مجانبی دومقیاسی که در روشدر اینجا سعی می

  فرم جدیدي ارائه گردد. VMEو روش 

  شود:تابع تغییر مکان به صورت زیر نوشته می VMEدر روش 

)2 -83(  M m u u u  

) که بسته به ابعاد ) 17-2شکل ( اید از یک حل اجزاء محدود روي المان به دست آیند (ب muتوابع که 

(در  uاز سوي دیگـر در روش بسـط مجـانبی تـابع      میکروي مسئله درجات آزادي متفاوتی نیاز دارند.

) که تنها 45-2شود (باز نویسی رابطه (شد) به صورت زیر نوشته مینشان داده می uجا به صورت آن

  تقریب خطی آن نوشته شده است):

)2 -84(  0 1( ) ( , ) ...i i iu u x u x y     
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  در این رابطه به صورتx

y
  سازي با همگن است (این پارامتر در بخش  نشان داده شد اما در

شود). همچنین ثابت شد که (همان نشان داده می جا براي اینکه با کرنش اشتباه گرفته نشود با این

  ) است که به فرم اندیسی نوشته شده است):56-2رابطه (

)2 -85(  
0

0 0
, ,1 0

( )

( ) ( )
( , ) ( ) ( ) ( )

2
l k

kl

k x l x

i ikl ikl kl

x

u x u x
u x y y y x



  




 


  

. با فرض اینکه دبه یک فرم جدید رسیتوان می) 84-2) و (83-2سازي دو رابطه (حاال از شبیه

از رابطـه   Muرود که گاه انتظار میجواب دقیق مسئله را بدهند، آن VMEهر دو فرم بسط مجانبی و 

آیند. به همـین ترتیـب   ) باشد که هر دو از حل ماکرو به دست می84-2( از رابطه 0u) برابر با 2-83(

1) باید با 83-2از رابطه ( muتوان گفت که می
1( , ) u x y ) برابر باشد. با کمک گرفتن 84-2از رابطه (

  توان نوشت:) می85-2از رابطه (

)2 -86(  0( ) ( )m
i ikl klu   y x  

هاي حاصل از دو روش بسط مجانبی دومقیاسی و چه که گفته شد با این فرض بود که جوابآن

VME      دقیق باشند (و در نتیجه با توجه به یکتایی جواب معادله حـاکم هـر دو روش نتیجـه یکسـانی

  ) همواره برقرار است. 86-2توان گفت که رابطه (دهند). پس در حالت کلی نمی

)کند تـابع  این است که فرض می MEPUایده روش  )ikl y  ) رفتـار تغییـر   86-2در رابطـه (

سـازي  ساز را دارد (دقیقا مانند نقشـی کـه توابـع غنـی    دهد و نقش تابع غنیشکل میکرو را نشان می

0ر این صورت . د]20[دارند) XFEMتحلیلی نوك ترك در  ( )kl x   با درجات آزادي مجهول جـایگزین

بنـدي  بـه فرمـول   PU1سازي و درجات آزادي در قالـب روش  ي توابع غنیشود. در نهایت مجموعهمی

  شود:شوند، که به صورت زیر نوشته میاعمال می

)2 -87(  
   

0

( )

i

i i iA A

u

u N d N a    x x x


  

Aaهاي تکرار اسـتفاده شـده اسـت.    اندیسی براي اندیسدر این رابطه از نماد جمع     در رابطـه

 Aشوند. همچنین اندیس هاي المان ماکرو وارد میفوق همان درجات آزادي اضافه هستند که در گره

)ست. به کار گرفته شده ا klاندیس  جفتجاي به ) ( )iA AN a  x x ) همـان  87-2در رابطه (mu  در

                                                 
1
 Partition of Unity 
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Mرابطه  m u u u باشد. می  

-هاي المان ماکرو وارد می) این است که درجات آزادي به گره87-2نکته بسیار مهم در رابطه (

در حــدود  MEPUزادي میکــرو در روش ) و در نتیجــه تعــداد درجــات آXFEMشــوند (ماننــد روش 

باید از یک حل اجـزاء محـدود دیگـر     muگفته شد که  VMEدرجات آزادي ماکرو است. اما در روش 

  جا ممکن است بسیار زیاد باشد.روي هر المان به دست آید که تعداد درجات آزادي میکرو در آن

ــی   ــز م ــري نی ــر دیگ ــایگز تعبی ــوان از ج )0ینی ت ) ( )ikl kl y x    ــا ــانبی ب ــط مج در روش بس

( ) ( )iA AN a  x x  در روشMEPU  داشت. در روش بسط مجانبی دو مقیاسی خطی این فرض نهفته

)ثابت است. اما با جایگـذاري   RVE است که تغییرات میدان ماکرو درون  ) ( )iA AN a  x x  جـاي  بـه

0( ) ( )ikl kl y x  در روشMEPU  اجازه تغییرات میدان ماکرو درونRVE  شـود. بـه همـین    داده مـی

تواند جایگزین خـوبی بـراي روش   می وجود دارددر نواحی که تغییرات گرادیان شدید  MEPUدلیلی 

  .]20[سازي معمولی باشدهمگن

(نیاز به تعداد نقاط گوس  VMEنیز مشکل روش  MEPUیري براي روش گدر خصوص انتگرال

بسیار باال درون المان ماکرو) وجود دارد. ارائه دهندگان این روش، براي رفـع ایـن مشـکل یـک روش     

اند که در آن تعداد نقاط گوس تا حد تعداد نقاط گوس براي ارئه داده  HLI1گیري تحت عنوان انتگرال

توان انتگرال گیري یابد. این روش به این شکل است که میکروي معمولی کاهش میبندي مایک المان

  روي یک ناحیه شدیدا نوسانی را به صورت زیر تقریب زد:

)2 -88(  1 1

1
 d  d

I

I

ngauss ngauss

I I I I I
I I

f

I Jf W J f W J f
  

   


  






  

نیـز بـه ترتیـب     IJو  IWدهد. ) را نشان میParent elementدر رابطه فوق ناحیه المان مادر ( که 

نشان داده شده ) 18-2شکل ( گیري فوق در ضرایب وزن و نقاط گوس هستند. شکل شماتیک انتگرال

بارها بـر اهمیـت آن تاکیـد    ) در بخش قبل است (که 32-2است. رابطه فوق در حقیقت همان رابطه (

ي ماکرو به روش گوس نوشته شده است. همچنین در این روش اي که انتگرال روي ناحیهشد) به گونه

به صورت کامل برقرار نیسـت، لـذا بـا     ) براي تابع تحت انتگرال32-2چون شرایط صادق بودن رابطه (

  بررسی شده است. ]20[تقریب همراه است. اثبات همگرایی و دقت این روش در مرجع 

                                                 
1
 Homogenization Like Integration 
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  .]HLI ]20گیري  روش انتگرال شماتیکشکل  ) ١٨-٢( شکل

سازي معمولی دارد این است که هیچ نیـازي  مزیت بزرگ دیگري که این روش نسبت به همگن

 Partition ofاستفاده از قالب  MEPUگر . اما برتري بسیار مهم دی]21[به فرض پریودیک بودن ندارد

Unity کند.است که کاربرد آن را به صورت محلی و در نواحی خاص بسیار راحت می  

نیز دارد اما مشکالت آن به شرح  VMEمزایاي زیادي نسبت به  MEPUشود همانطور که مشاهده می

  زیر است:

)با توجه به اینکه تابع  - 1 )ikl y  روش درMEPU  از حل سلول واحد با شرایط مرزي پریودیک

شود استفاده از این تابع داراي شود، مواردي که فرض پریودیک بودن نقض میحاصل می

 ابهام است. 

براي  VMEاستفاده کرد همان مشکل روش  HLIگیري در جایی که نتوان از روش انتگرال - 2

توان از این نوع دارد. یکی از مواردي که نمی گیري (یعنی تعداد نقاط گوس باال) وجودانتگرال

و یا شرایط کامال غیر  ]20[بزرگ باشد RVEگیري استفاده کرد وقتی است که ابعاد انتگرال

 . ]21[تناوبی بر مسئله حاکم باشد

)تابع باید در هر تکرار است که مسائل غیرخطی در مهمترین محدودیت این روش،  - 3 )ikl y 

 بسزایی در عملکرد این روش دارد. محاسبه شود که روند همگرایی را بسیار کند نموده و تاثیر
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، ]21[ي ورق به ترتیب در مراجع به حالت غیر خطی، شرایط ترمومکانیکی و مسئله MEPUي توسعه

  بررسی شده است. ]75[و  ]74[

  باال درجه چندمقیاسیهاي تئوريبخش سوم:  -2-4

هاي دسته اول هستند که بـا اصـالح ضـریب سـختی     وعهها در واقع زیر مجماین دسته از روش

کنند. اما همانطور که در ادامه اشاره خواهد شد، در این ماده اثرات چندمقیاسی را در معادالت وارد می

شـود. لـذا، در ایـن    سـتفاده مـی  ایاس مـاکرو  ها از درجات آزادي مستقل به منظور ارتقاء حل مقروش

همانطور کـه در   گیرند.عنوان بخش جداگانه اي مورد بررسی قرار می ها بهپژوهش، این دسته از روش

هـاي شـدید   ي اول در مـواردي از جملـه گرادیـان   سازي مرتبـه هاي همکنبخش اول گفته شد، روش

بـه عنـوان    بـاال سازي مرتبـه  هاي همگن. لذا در همان بخش روشدکرنش با ابهام جدي مواجه هستن

هـاي بـاالتر   سازي مرتبه باال از مشتقهاي همگندر روشه بیان شدند. هاي پیشرفته در این زمینروش

شـود. امـا در   میدان تغییر مکان به عنوان متغیرهاي کینماتیک اضافه به منظور ارتقاء حل استفاده می

شوند از متغیرهاي جدید کینماتیکی براي این منظـور  هاي درجه باال که در این بخش معرفی میروش

ها در نظـر گـرفتن تـرم انـرژي اضـافه بـر شـرایط        ي پایه در این دسته از روشایده ود. شاستفاده می

ي توان در دسـته هاي زیادي را میتئوريباشد. سازي معمولی با استفاده از متغیرهاي اضافه میهمگن

-مـی  بندي واردمیکرو را در فرمول مقیاس هایی قرار داد که با اعمال درجات آزادي اضافه اثراتروش

چه که اخیرا مورد توجه زیادي قرار گرفته اسـت روش میکرومورفیـک   ها آنکنند، اما از بین این روش

تواند اثرات ناهمگنی در مقیاس میکـرو را در  هاي مشابه میي روشچندمقیاسی است که بهتر از بقیه

-مقیاس مختلف بررسی شده است اما در این Nبراي مسائل در  ]25[این روش در مرجع  نظر بگیرد.

ایـن روش   شوند.و نقاط قوت و ضعف آن بیان می ]24[جا به ایده این روش در دو مقیاس اشاره شده 

  شود.نیز شناخته می 1رزلوشندر ادبیات فنی تحت عنوان کلی مالتی

نشـان داده   1Lو  1σاگر تانسور تنش و نرخ گرادیان تغییر شکل در مقیاس ماکرو به ترتیب بـا  

1شود، آنگاه چگالی کار داخلی همگن شده به صورت  1
int :p  σ L شود. بـراي نشـان دادن   تعریف می

شـود؛ در ایـن   تعریـف مـی   1Lاثرات ناهمگنی در مقیاس میکرو تانسور گرادیان تغییر شکل واقعی بـا  

                                                 
1
 Multiresolution 
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  توان به صورت زیر نوشت:صورت چگالی کار داخلی را می

)2 -89(   1 1 2 1
int : :p   σ L σ L L  

تانسور  1همکارمزدوج در رابطه فوق  2σکه  1L L باشد. اختالف موجود بین نرخ گرادیان تغییر می

شکل واقعی و همگن شده، یعنی  1L Lباشـد. بـا   هاي مقیاس میکرو مـی ، به دلیل وجود ناهمگنی

هاي موجود در محیط است همسایگی کوچک که معرف ناهمگنیگیري از عبارت فوق در یک میانگین

  آید:براي چگالی انرژي به شکل زیر به دست می 2فرم غیر محلی

)2 -90(   
2

1 1 2 1
int 2

1
: :p d



   
 σ L σ L L  

2 اي هشود و در بر دارنده ناهمگنیگیري روي آن انجام میاي است که میانگیندر رابطه فوق ناحیه

). عبارت) 19-2شکل ( (موجود در محیط است  1 1:σ L  در رابطه فوق به این علت از انتگرال خارج

تغییرات ندارند. در  2وي ناحیه همگن هستند و ر 1Lو  1σشده است که طبق تعریف، تانسورهاي 

  خطی تغییر کند، یعنی: 2در ناحیه  Lشود که تانسورادامه فرض می

)2 -91(   22( ) .   L x y L L y  

  شود:ل نهایی زیر نوشته می) چگالی کار داخلی به شک90-2) در رابطه (91-2با جایگذاري (

)2 -92(   
2 21 1 2 2 1

int : :p     σ L σ L L σ L  

و  2σکه 
2

σ  2به ترتیب میانگینσ  2و.σ y 2ي روي ناحیه ،هستند  

)2 -93(  
2

2 2

2

1
d



 
 σ σ  

)2 -94(  
2

2
2

2

1
. d



 
 σ σ y  

                                                 
1
 Power conjugate 

2
 Nonlocal 
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اي است که  ناحیه 2آید و  اي است که خواص همگن شده از آن به دست می ناحیه RVEدر این روش  ) 19- 2( شکل

  .]24[شود گیري روي آن انجام می هاي محیط است و میانگین ي ناهمگنی در بردارنده

  

مقیاس مختلف  Nدر حالت کلی و براي  1یافته در نهایت با تعریف فضاي تنش و تغییر شکل تعمیم

  ]24[به صورت 

)2 -

95(  

2 3
1 2 3, , , , ,..., ,

N
N     

σ σ σ σ σ σ σ  

)2 -

96(  

     
2 31 2 1 3 1 1, , , , ,..., ,

NN          
L L L L L L L L L L  

)2 -

97(  

int :p     

  :]25, 24[ي حاکم را به صورت زیر بیان کردتوان شکل ضعیف معادلهمی

)2 -

98(  

 

   

1 1 1
int

2

1 1 1 1

2 2

int

: :

. . . .

0

N

N N

ext

ext

p d

p d d

p p p

  



   

 

    

    

  



  

           

   
       

   

  



  

σ L σ L L σ L

b v B L t v T L



  

 1به ترتیب کوپل نیروي Tو  Bهاي حجمی و سطحی هستند. همچنینبه ترتیب نیرو 1tو  1bکه 

                                                 
1
 Generalized stress and deformation 
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ز قبـل  رابطه تنش کـرنش بایـد ا   همکار مزدوجبندي فوق بین هر حجمی و سطحی هستند. در فرمول

ي بین تنش و کرنش تعمیم یافته به صورت مشخص باشد. اگر رابطه  C     نوشته شـود، آنگـاه بـا

توان ، می]25[ها وجود نداردگونه وابستگی بین مقیاسفرض اینکه در رژیم تغییر شکل االستیک هیچ

  ماتریس ضرایب رفتاري را در حالت دو مقیاسی به صورت زیر بیان کرد:

)2 -99(  

 
 
 
 
  

2 2

22

C 0 0

C = 0 C B

0 B C

  

در رابطه فوق ماتریس سختی ماده در مقیاس ماکرو است کـه بـراي یـک مـاده ایزوتـروپ بـا        Cکه 

آید. با تعریف ماتریس ضرایب ماده در هر نقطـه  دست میدر مقیاس ماکرو به  2استفاده از ضرایب المه

) بـه  94-2) و (93-2) با استفاده از روابط (99-2هاي رابطه (ي ماتریس، بقیه2Cاز مقیاس میکرو با 

  آیند.صورت زیر به دست می
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در  ارائـه شـده اسـت.    ]25[مقیاسی و غیر خطی در مرجع  Nتعمیم روش فوق در حالت کلی 

و  2Lاین تئوري 
2

L به منظور ارتقـاء حـل در   تري هستند که در واقع متغیرهاي کینماتیکی اضافه

هـاي دیگـر در حـوزه    تري در این روش بـه تئـوري  هاي اضافهبا اعمال فرض اند.بندي وارد شدهفرمول

  شود. یها اشاره متوان دست یافت که در ادامه به طور خالصه به آنهاي میکرومکانیک میروش

                                                                                                                                               
1
 Double force 

2
 Lame 
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هاي تغییراتی در ) با اعمال روش98- 2) تا (95- 2: مجموعه روابط (1تئوري میکرومورفیک .1

شوند که همان تئوري حالت خاص دو مقیاسی به معادالت زیر در فرم قوي منتهی می

  ]25[باشد میکرومورفیک می

)2 -

103(  
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  و با شرایط مرزي

)2 -104(  
 1 2

2
2

.      on  

.              on  
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σ σ n t

σ n T

  

به عنوان یک ضریب الگرانژ تلقی شود که هدف از  2σدر حالتی که   :2گرادیان کرنش .2

  توان نوشتاست، می 2Lو  1Lاعمال آن برابر قرار دادن 

)2 -105(  1 2 1 1 2: 0    and             σ L L L L
 

  

2N) در حالت دومقیاسی (98- 2با اعمال شرط فوق به رابطه (  رابطه زیر به عنوان کار(

  دشومجازي حاصل می

)2 -106(   2 11 1
int :p d  



    σ L σ L  

. در واقع عبارت ]25[باشدکه همان تئوري گرادیان کرنش می
2 11 1:  σ L σ L  در رابطه

باشد که با ادبیات دیگري بیان سازي مرتبه باال می) در بخش همگن25-2رابطه (فوق معادل 

  توان تئوري مرتبه باال (مرتبه دوم) را حالت خاصی از این تئوري برشمرد.شده است. لذا می

هاي نرخ تغییر مکان در جاي استفاده از گرادیان) به 98-2اگر در رابطه (: 3تئوري کسرات .3

تانس نرخ گرادیان تغییر شکل، در  5، بخش پادمتقارن4مقیاس میکرو از تانسور چرخش میکرو

                                                 
1
 Micromorphic theory 

2
 Strain gradient plasticity 

3
 Cosserat theory 

4
 Micro-spin 

5
 Antisymmetric 
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آید. با این توصیف رابطه توان حالت دو مقیاسی استفاده شود، تئوري کسرات به دست می

  :شود) به صورت زیر بازنویسی می101مجازي داخلی رابطه (

)2 -

107(  
 

2 21 1 2 2 1
int : :p d    



           
 σ L σ W W σ W  

  .2Lتانسور چرخش میکرو است که عبارت است از بخش پادمتقارن نرخ گرادیان تغییر شکل  2Wکه 

تـرین حالـت روش چندمقیاسـی بـر اسـاس      توان کلیتئوري میکرومورفیک چندمقیاسی را می

هـاي محـیط   نماتیک اضافه بر شمرد که همانطور که در باال به آن اشاره شد بقیـه روش متغیرهاي کی

شـوند. مهمتـرین محـدودیت    سازي روابط فوق از آن مشتق میدرجه باال با ساده مرتبه باال و  پیوسته

ارائه شده اسـت و لـذا هـیچ رفـت و      1هاي چندمقیاسی ترتیبیروش فوق این است که در بستر تحلیل

ها وجود ندارد. به همین دلیل ماتریس ضرایب رفتاري در مقیـاس مـاکرو بایـد از    بین مقیاس برگشت

)). دلیل ارائه این تئوري در این بخش بیان ایده روش 99-2در رابطه ( C(ماتریس  قبل محاسبه شود

سـازي مرتبـه اول بـا    د که همگـن باشمذکور در به کار گرفتن متغیر کینماتیکی اضافه در شرایطی می

ها با یکدیگر در هاي چندمقیاسی در حوزه االستیک خطی و ارتباط آنباشد. انواع روشابهام روبرو می

ینکه اثرات متغیرهاي اضافه به خـوبی مشـخص   براي ا به خوبی ارائه و مقایسه شده است. ]76[مرجع 

سازي مرتبه اول با استفاده از مفهوم چگالی ي آن با همگنشود، در ادامه به بیان این دیدگاه و مقایسه

چگـالی کـار    همانطور که در ابتداي این بخش گفته شد، در این روششود. انرژي کرنشی پرداخته می

 ]77[شود تقسیم می، به صورت زیر inhp، و غیر همگن، hompمجازي به دو بخش همگن، 

)2 -108(       hom inh
intp p p   x x x  

homp  بـه دسـت   با استفاده از متغیرهاي کینمـاتیکی معمـول   توان آن را است که میبخشی

. ایـن  شودبا استفاده از متغیرهاي کینماتیکی اضافه محاسبه میمقدار انرژي است که  inhpآورد، اما 

آورد) در شـرایطی  بـه دسـت    RVE معمـول  سازيتوان تنها از همگنشرایط (که چگالی انرژي را نمی

. در روش ]77[دهد به شدت غیر همگن است رخ می RVEکه تغییر مکان  2مانند محلی شدن کرنش

  ]77[را به صورت زیر تعریف کرد inhpو  hompتوان فوق می

                                                 
1 Sequential 
2
 Strain localization 
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 باشد.ناشی از متغیرهاي جدید کینماتیکی می inhpشود همانطور که در رابطه فوق مشاهده می

هـاي  تـرین حالـت روش  آنچه که در این بخش در خصوص روش مالتی رزولوشن ارائه شد کلـی 

-د. از جمله تئـوري ها به دست آورهاي دیگر را از آنتوان روشباشد که میچندمقیاسی درجه باال می

 1هاي محیط پیوسته که در حوزه مکانیک محیط پیوسته کاربرد زیادي پیدا کرده است تئوري کسرات

را در نظـر   RVEهاي دورانباشد که همانطور که در باال گفته شد با فرض تانسور چرخش مستقل می

و همچنـین ارتبـاط بـین     ]80-78[سازي در مراجـع  گیرد. مفاهیم تئوري کسرات در حوزه همگنمی

 به خوبی بررسی شده است.  ]81[هاي مختلف مکانیک محیط پیوسته در مرجع تئوري

بـا اسـتفاده از    هاي درجـه بـاال  روش، در همانطور که در ابتداي این روش نیز توضیح داده شده

شود. همانطور ي مرتبه باال در روابط چندمقیاسی دیده میهامتغیرهاي کینماتیک اضافه اثرات گرادیان

هـاي  توان حالت خاصی از تئوريهاي مرتبه باال (گرادیانی) را میکه در همین بخش اشاره شد، تئوري

هـا بـه   پذیري بیشتر آنهاي درجه باال بر مرتبه باال انعطافدرجه باال در نظر گرفت. مزیت مهم تئوري

هـاي مرتبـه بـاال    ي بـین تئـوري  باشد. در مقام مقایسهي کینماتیکی مستقل میدلیل معرفی متغیرها

ي باال بـه تئـوري تیموشـنکو و    هاي درجهباال (درجه آزادي مستقل اضافه)،  تئوري(گرادیانی) و درجه

تیر به عنـوان  سطح مقطع در تئوري تیموشنکو دوران شوند. مرتبه باال به تئوري تیر برنولی تشبیه می

دوران سطح مقطع برابر با شود در حالی که در تئوري تیر برنولی متغیر مستقل در نظر گرفته مییک 

شود که نیاز هاي درجه باال سبب میشود. همین مزیت تئوريمشتق تغییر مکان آن در نظر گرفته می

ـ به درجات آزادي بیشتري براي حل این مسائل باشیم، هرچند که اغلب روش -ا روشهاي درجه باال ب

-پیوسته می  C1هاي حداقل هاي درجه باال نیازمند روشباشند اما روشپیوسته قابل حل می C0هاي 

  باشند.

روش چندمقیاسی مالتی رزلوشن که بـه آن اشـاره شـد در ادبیـات فنـی تنهـا در قالـب روش        

و سـطوح  چندمقیاسی ترتیبی به کار گرفته شده است و لذا براي حـل آن نیـاز بـه معـادالت رفتـاري      

                                                 
1
 Cosserat 
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تـر میکرومورفیـک   روش ارائـه شـده در فصـل آینـده حالـت کلـی       .باشـد تسلیم در مقیاس ماکرو مـی 

توان تئوري مـالتی رزلوشـن را بـه    هاي ارائه شده در آن بخش میباشد که با الگوریتمچندمقیاسی می

یی با متغیر مراتبی حل کرد. هدف اصلی از ارائه تئوري مالتی رزلوشن در این بخش آشناصورت سلسله

باشد. روشی که در ایـن  هاي حل مقیاس ماکرو میکینماتیک اضافه و نجوه عملکرد آن در ارتقاء روش

   باشد.پژوهش در فصل بعد ارائه خواهد شد بر اساس انتخاب هدفمند متغیرهاي کینماتیک اضافه می

  هاي چندمقیاسی در حوزه آسیبمروري بر روش -2-5

ي چندمقیاسی با تکیه بر نوع انتقال اطالعات مورد بررسی قـرار  هاهاي قبل انواع روشدر بخش

هاي چند مقیاسی معمـول در حـل مسـائلی کـه گرادیـان      همانطور که قبال نیز بیان شد، روشگرفت. 

شوند. علت اساسی این امر بروز شرایطی اسـت  کند با مشکل مواجه میتغییر مکان به شدت تغییر می

توان کرنش مقیـاس مـاکرو را روي   ه قدري شدید است که دیگر نمیب RVEکه تغییرات کرنش درون 

RVE شود که درون تر میثابت در نظر گرفت. این شرایط وقتی بحرانیRVE شوندگی ایجاد شود. نرم

تجمع کرده و لذا پاسخ نهایی تنش ماکرو شدیدا وابسته  RVEدر این صورت کرنش فقط در بخشی از 

هاي مختلفی براي رفع این مشکل مطرح شده است که در دبیات فنی ایدهشود. در امی RVE ابعاد به

اغلب تحقیقاتی که در این زمینـه انجـام پذیرفتـه    شود. ها پرداخته میاین بخش به طور خالصه به آن

است مربوط به حوزه ترك خوردگی و استخراج معادالت رفتاري الزم به منظور استفاده در نمودارهاي 

1بازشدگی-نیرو
  باشد.می  

هـا  سازي مواد کامپوزیتی چندالیه، با فرض اینکه مواد بین الیـه به منظور مدل ]82[در مرجع 

، از حـل معـادالت   باشد ن پر شدهاز مواد ناهمگ نمایش داده شده است ) 20-2شکل ( همانطور که در 

RVE 2شکل ( استفاده کردند. روند این کار در  بازشدگی-نمودار نیروها به منظور استخراج بین الیه-

  به صورت شماتیک نمایش داده شده است. ) 21

                                                 
1
 Traction-Separation law 



        مواد ناهمگن بیآس یاسیچندمق لیتحل

78 

 

 مروري بر مطالعات انجام شده

  

  .]82[ها  تاي در کامپوزی ایش شماتیک مواد ناهمگن بین الیهنم ) 20-2( شکل

  

  

  .]19[سازي  ي همگن اي به وسیله ریتم استخراج خواص مواد بین الیهنمایش شماتیک الگو ) 21- 2( شکل

  

بـین   به منظور استخراج معادالت رفتاري ترك در شـرایط غیـر   ]83[ي مشابهی در مرجع ایده

اي ارائه گردید. در این مرجع معیار ترك خوردگی در نقاط گوس بررسی شده و در صورتی نیاز از الیه

شود. سپس نمودار رفتاري ترك ترك ماکرو به منظور مدل کردن خرابی در مقیاس ماکرو استفاده می

وجـود   RVEشـود کـه عامـل خرابـی درون     گردد. در این مرجع فرض مـی استخراج می RVEاز حل 
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 RVEگیـري رفتـار تـرك درون    باشد و لذا معادالت رفتـاري تـرك مـاکرو از میـانگین    می میکروترك

  نمایش داده شده است.) 22-2شکل ( روند این کار به صورت شماتیک در گردد. استخراج می

  

میکرو  RVEسازي در شرایطی که درون  ي همگن تیک حل مسئله ترك ماکرو به وسیلهنمایش شما ) 22- 2( شکل

 .]83[ترك باشد

 

درون پدیده محلـی شـدن کـرنش    براي حالتی توسعه داده شد که   ]17[ي فوق در مرجع ایده

RVE  ناشی از گسترش خرابی درونRVE         باشد. در ایـن شـرایط معـادالت رفتـاري تـرك مـاکرو بـا

، RVEدهـد، و نـه کـل    ي خرابـی رخ مـی  که در آن پدیـده  RVEگیري بخشی از استفاده از میانگین

  نمایش داده شده است. ) 23-2شکل ( ماتیک در گردد. روند این کار به صورت شاستخراج می
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  . ]RVE ]19مدل خرابی درون از نمایش شماتیک استخراج معادالت رفتاري ترك ماکرو با استفاده  ) 23- 2( شکل

 

در این ناحیه هاي ماکرو و الماناز قبل مشخص شده ناحیه مستعد خرابی  ]85, 84[جع ادر مر

به صورت شماتیک نمایش داده ) 24-2شکل ( این روند در  شود.در نظر گرفته می RVEاندازه ابعاد هم

یک ترك معـادل بـراي المـان     RVEدرون بعد از آنالیز مسئله و رشد ترك (یا باند برشی)  شده است.

 RVEهـاي درون  اي که جهت آن از روي جهت تركشود به گونهدر نظر گرفته می RVEنظیر همان 

نمایش داده شده ) 24-2شکل ( روند حل مسئله به این روش به صورت شماتیک در  شود.استخراج می

  شود.شناخته می CG1روش تحت عنوان است. این 

  

                                                 
1
 Coarse-Graining 
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  .]Coarse-graining ]85روند حل روش  ) 24- 2( شکل

 

Bosco  در تحقیقات خود ایده اصالح تانسور گرادیان تغییر مکان بـراي   ]11, 10[و همکارانش

نقاط واقع بر روي ترك را مطرح کردند. بر این اساس براي نقاط واقع بر ترك مـاکرو تانسـور گرادیـان    

شود که شامل دو ترم گرادیان تغییر مکان و همچنین گرادیان ناشـی  تعمیم یافته به شکلی تعریف می

واقع بر ترك اعمـال شـده و پـس از حـل      RVEباشد. سپس این اپراتور بر روي از باز شدگی ترك می

RVE 2شکل ( شود. این روند به صورت شماتیک در نیروي چسبندگی روي ترك ماکرو محاسبه می-

  ارائه شده است. ) 25
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رنش میکرو بر اساس اصالح تانسور گرادیان تغییر الگوریتم حل مسئله ترك ماکرو و محلی شدن ک ) 25- 2( شکل

  .]10[ مکان

 

 RVEبراي قسمت هـایی کـه    RVEنیز ایده استفاده از دو اپراتور بر روي  ]86, 16[در مراجع 

اي و مرز ناحیـه  RVEدو شرط مرزي مختلف براي مرز  همچنینشود مطرح شد. می دچار نرم شدگی

د که سبب از بین رفتی وابستگی ایـن روش بـه   نشووندگی در آن ایجاد شده است معرفی میشکه نرم

شود. در این روش نیز نهایتا نیروي حاصل از بازشدگی ترك بر حسب بازشدگی ترك با می RVEابعاد 

شـکل   ي این روش به صـورت شـماتیک در   ایده شود.محاسبه می RVEشوندگی درون استفاده از نرم

  نمایش داده شده است.) 2-26(

  

  .]Failure-Oriented ]16روش  ي ایده نمایش شماتیک ) 26- 2( شکل
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ها پرداخته تر آنبا توجه به اهمیت دو روش اخیر در حوزه مکانیک آسیب در فصل بعد به بیان مفصل

  خواهد شد. 

تواننـد ذیـل دسـته    مـی  ها اشاره گردیـد هاي فوق که در حوزه مکانیک آسیب به آنتمام روش

هـا انجـام   آنتحلیل چندمقیاسـی در  هایی قرار بگیرند که از طریق اصالح ضرایب سختی فرآیند روش

بازشـدگی تـرك   -سازي براي معادالت رفتاري نیروشود. با این تفاوت که در این روابط روند همگنمی

اي برخوردار هاي فوق که به آن ها اشاره شد، دو روش آخر از اهمیت ویژهاز بین روش شود.تعریف می

ك، گرادیان تغییر مکان نیز بـه  عالوه بر بازشدگی ترها هستند. دلیل این امر آن است که در این روش

-همانطور که در فصل بعد بیشتر به آن اشاره خواهد شد، در روششوند. استفاده می RVEمنظور حل 

عالوه بر تانسور گرادیان تغییر شکل (یا کرنش در شرایط  ]86, 16, 11, 10[هاي ارائه شده در مراجع 

استفاده شده است. لـذا در   RVEاز پارامتر بازشدگی ترك نیز به منظور حل  هاي کوچک)کلتغییر ش

توان فرض کرد که از متغیر کینماتیک اضافه کـه وابسـته بـه میـدان تغییـر مکـان       این شرایط نیز می

تري استفاده شده است. این مفهوم در فصل بعد به طور مفصل RVEباشد براي حل مقیاس ماکرو می

 ، که در فصل بعد به آن پرداختـه خواهـد شـد،   ئه شده است. در روش پیشنهاد شده در این پژوهشارا

سـازي مـرتبط بـا آن تـرك     توان با استفاده از متغیرهاي کینماتیکی مناسب و انتخاب توابـع غنـی  می

   را در معادالت مقیاس ماکرو وارد نمود.  RVEخوردگی درون 

  

  ادبیات فنی بنديجمع -2-6

 چهاربخش متفاوت ارائه شد. دیدگاهی که در این  چهاردسته روش کلی در  چهار در این فصل

توانند اثرات مقیاس میکرو را در مقیاس ماکرو هایی که میبخش دنبال شد بر این اساس بود که روش

  گیرند: ي کلی زیر قرار میببینند در دو دسته

ماکرو از طریق اصالح  مقیاس رمیکرو دمقیاس ها وارد کردن اثرات هایی که هدف آنروش - 1

 باشند. سازي از این نوع میهاي همگنضرایب رفتاري ماده است. انواع روش
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-هاي تغییر مکان میکرو به ترمهایی که اثرات مقیاس میکرو را از طریق اضافه کردن ترمروش - 2

 کنند. هاي تغییر مکان ماکرو اعمال می

سازي ریاضـی در بخـش اول توضـیح داده شـد. در     ها با تکیه بر روش همگني اول روشدسته

  هاي نوع دوم مورد بررسی قرار گرفت. ادامه و در بخش دوم، روش

  به صورت زیر بررسی شد: هاي نوع سومیدر بخش سوم روش

 هاي چندمقیاسی درجه باالروش - 3

باشـند  ها نیز در حالت کلی زیر مجموعه دسته اول میهمانطور که بیان شد، این دسته از روش

اي . دیگاه پایهنداي مورد بررسی قرار گرفتها به عنوان بخش جداگانهاما با توجه به دیدگاه متفاوت آن

ها در این پژوهش مورد نظر است استفاده از متغیرهاي جدید کینماتیکی بـه  که در این دسته از روش

هـا  ر ایـن پـژوهش بـه آن   کـه د هاي نوع سوم در روشباشد. منظور ارتقاء روش حل مقیاس ماکرو می

هاي ماکرو با اسـتفاده از  گونه تبادل اطالعاتی بین دو مقیاس وجود ندارد و تنها مدلهیچپرداخته شد 

  شوند. پارامترهاي میکرو غنی می

  ي چهارم به صورت زیر معرفی شدند:هاي دستهدر نهایت روش

ارد بر سـطح تـرك مـاکرو بـا     سازي آسیب مواد ناهمگن با استفاده از استخراج نیروي وهمگن - 4

 .RVEاستفاده از حل 

سازي باشند که با استفاده از همگنها نیز در واقع زیر مجموعه دسته اول میاین دسته از روش

 مزیت عمـده ایـن   دهند.تغییر مکان سطح ترك فرآیند چندمقیاسی را انجام می-معادالت رفتاري نیرو

-به نرم شوندگی نمـودار نیـرو   RVEشدن کرنش درون  ها به این صورت است که فرآیند محلیروش

  شود.ي محلی شدن کرنش در باند ترك تجمیع میشود و لذا پدیدهارتباط داده میبازشدگی ترك 

گیـري مرتبـه اول و   سازي مرتبـه اول (میـانگین  هاي مختلف، روش همگني روشبراي مقایسه

کـه در چـه    شـود و در ادامه بیـان مـی   داده شدهر سازي مرتبه اول) به عنوان میزان و معیار قراهمگن

هاي دیگر استفاده کـرد و یـا اینکـه در چـه     شوند و باید از روشهاي این روش نقض میمواردي فرض

تـري  هـاي سـریع  تر کردن روش اعمال نمود تا بـه روش هاي دیگري براي سادهتوان فرضمواردي می

سـازي مرتبـه اول   هاي همگنبه عنوان مخفف روش CH1. به منظور سهولت در نوشتار از یافتدست 

  شود.استفاده می
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خورد. طبق ایـن  به چشم می CH1اي است که در روش ها یک فرض پایهفرض تفکیک مقیاس

بزرگ باشد بایـد از   RVEفرض نسبت مقیاس میکرو به ماکرو باید خیلی کوچک باشد. در مواردي که 

هـاي ارائـه شـده در    ي روشت را ندارند. به صورت کلی همـه هایی استفاده نمود که این محدودیروش

کمترین  VMEو  VMMهاي نوع دوم، هاي نوع دوم این محدودیت را ندارند. در بین روشقالب روش

شـود کـه   گیري مسئله سبب مـی محدودیت را در این زمینه دارند اما برخی مشکالت از جمله انتگرال

اس میکرو به ماکرو از حـدي کـوچکتر باشـد غیـر قابـل کـاربرد       ها در حاالتی که نسبت مقیاین روش

سـازي و اصـالح روش   را از طریق اعمال توابع غنـی  VMEو  VMMمحدودیت  MEPUباشند. روش 

اما در حل مسائل غیر خطی و در محاسبه تابع  اي رفع کرده استگیري به صورت قابل مالحظهانتگرال

-هاي مرتبههاي نوع اول نیز تئوري. در روششودی مواجه میسازي در هر گام با مشکالت همگرایغنی

اند که این محدودیت را رفع کنند که تا حدود زیـادي (نـه بـه طـور     سازي سعی کردهي باالي همگن

سازي مرتبه باال افزایش زمـان حـل   هاي نوع دوم و همگني اصلی روشاند. شاخصهکامل) موفق شده

هـا،  بخش اول توضیح داده شد عالوه بر رفع مشکل تفکیک مقیـاس که در  CCباشد. روش مسئله می

هاي غیـر  بنديخصوصا در المان CUCمحدودیت زمان را نیز ندارد اما در پیدا کردن نواحی موسوم به 

هاي گرادیانی (مرتبه هاي چندمقیاسی درجه باال نیز مانند روشروش منظم با محدودیت مواجه است.

سـازي  هـاي همگـن  ها مواجه هسـتند. روش ي در خصوص فرض تفکیک مقیاسباال) با مشکالت کمتر

با فرضیاتی که دارند سعی در رفع مشـکل تفکیـک    RVEنیز براي نقاط گوس واقع بر  1ترك چسبنده

   ها دارند.مقیاس

سـازي مرتبـه اول نهفتـه اسـت بحـث تنـاوبی بـودن در یـک         فرض دیگري که در روش همگن

فرض در نواحی گرادیان شدید نظیر نوك ترك و نواحی محلـی شـدن    همسایگی کوچک است که این

بـه طـور کلـی ایـن محـدودیت را ندارنـد. در روش        VMEو  VMMهاي شود. روشنقض می 2کرنش

MEPU سازي باید با استفاده از حل یک مسئله روي نیز هرچند که توابع غنیRVE   با شرایط مـرزي

شـود نقـض فـرض    ي میکرو با تمام جرئیات حـل مـی  مسئله تناوبی به دست آیند، اما چون در نهایت

ي دوم نیـز چـون اثـرات    گیري مرتبهباشد. در روش میانگینساز نمیتناوبی بودن در این روش مشکل

گرادیان تغییر شکل در یک همسایگی کوچک با استفاده از گرادیان تانسـور گردیـان تغییـر شـکل در     

                                                 
1
 Cohesive crack 

2
 Strain localization 
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هاي محلی شدن کرنش خیلی شـدید نیسـت عملکـرد    که بحث شوند، در حاالتیبندي وارد میفرمول

باال نیز عملکـردي مشـابه روش هـاي گرادیـانی دارنـد.       هاي درجهروش دهند.خوبی از خود نشان می

با فرضیاتی که در نحوه اعمال بازشدگی ترك دارند با مشـکالت   1سازي ترك چسبندههاي همگنروش

  باشند.کمتري در این زمینه مواجه می

-دهد باید از تئـوري در مسائل انتشار امواج در محیط ناهمگن نیز که پدیده تفرق امواج رخ می

  سازي ریاضی استفاده نمود.ي باالي همگنهاي مرتبه

سـازي جوابگـو   هاي همگنتوان گفت که در شرایطی که انواع روشهمچنین به صورت کلی می

توان از پذیرد (مانند نواحی نوك ترك)، باز هم میسازي مستقیم ابعاد میکرو صورت نیست و باید مدل

ها محیط ناهمگن با در نظر گرفتن تمـام جزئیـات   روش هاي نوع دوم استفاده نمود. چون در اینروش

  شود.سازي میمدل

ي کلـی اسـتفاده از ضـریب مـاتریس رفتـاري      نیز ایـده مالتی رزلوشن  از سوي دیگر، در تئوري

هـاي مشـابه   ي آن بـا روش شـود امـا تفـاوت عمـده    دن ماده نیز مشاده میمعادل به منظور همگن کر

آنچـه کـه    .باشدروابط میناهمگنی در  استفاده از متغیرهاي کینماتیکی اضافه جهت وارد کردن اثرات

باشـد کـه   می ترتیبیاین روش در ادبیات فنی ارائه شده است محدود به مسائل چندمقیاسی مورد در 

توان رفتار مقیاس میکرو را به صورت دقیق هاي ماکرو است و نمیبود وضعیت مدلتنها به آنهدف از 

گفته شـد، ایـن    یترتیبچندمقیاسی هاي همانطور که در فصل اول و در خصوص روش در نظر گرفت.

محدودیت روش میکرومورفیک باعث کاهش هزینه محاسباتی شده و با داشتن ضرایب سختی اصـالح  

باشد. اما همین محدودیت سبب کـاهش  به تبادل اطالعات بین دو مقیاس نمیشده در طول حل نیاز 

شود کـه مـاتریس رفتـاري معـادل بـراي      دقت روش حل و همچنین ایجاد محدودیت در شرایطی می

RVE .در طول حل وجود ندارد  

هاي چندمقیاسی ترك چسبنده به منظور رفع مشکل محلی شـدن کـرنش در یـک بانـد     روش

اند. در شـرایطی کـه محلـی    اند که تا حدود زیادي باعث رفع این مشکل شدهح شدهمطر RVEدرون 

هـا بـه طـور    شدن کرنش در یک باند نباشد بلکه در یک ناحیه وسیع درون حجم ماده باشد این روش

  باشند.کلی پاسخگو نمی

هـاي  همانطور که در فصل اول بیـان شـد، موضـوع ایـن پـژوهش بـه طـور عـام توسـعه روش         

                                                 
1
 Cohesive crack 
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شود سازي معمول (مرتبه اول) با مشکل مواجه میهاي همگنیاسی در شرایطی است که روشچندمق

با توجه به توضیحات فوق و آنچه که هـدف  باشد. و به طور خاص براي کاربرد آسیب مواد ناهمگن می

  شوندبندي میهاي چندمقیاسی به صورت زیر جمعباشد، انواع روشاین پژوهش می

 مرتبه اول:  سازيهاي همگنروش - 1

با توجه به توضیحات ارائه شده در این بخش در شرایط گرادیان شدید مانند نـواحی نـوك   

مهمترین دلیـل   باشد.همگن سازي مرتبه اول محدود می ترك و محلی شدن کرنش، روش

هـا مـد   لذا استفاده از این روشباشد. می RVEاین امر فرض ثابت بودن کرنش ماکرو روي 

سـازي  باشد؛ بلکه هدف ارائه راهکاري به منظور رفـع نقـایص همگـن   ش نمینظر این پژوه

 باشد.مرتبه اول در شرایط خاص می

 هاي ماکرو و میکرو:نهی میدانهاي برهمروش - 2

باشند و مورد نظر این پـژوهش  بر میها زمانهمانطور که در این فصل اشاره شد، این روش

هـا  توان این دسته از روشا در این است که نمیهباشند. اما محدودیت عمده این روشنمی

هـاي  هاي چندمقیاسی ترتیبی به کار گرفت. این در حالی اسـت کـه روش  را در قالب روش

-هاي چندمقیاسی ترتیبی را دارا میاصالح سختی به راحتی قابلیت استفاده در قالب روش

بـا ایـن    هـا اسـتفاده نمـود.   نتـوان از آ سازي باشد میباشند که در مواقعی که نیاز به ساده

 باشد.ها مد نظر این پژوهش نمیتوضیحات اینگونه از روش

 هاي مرتبه باال و درجه باال:روش - 3

-سازي مرتبه اول را رفع نمودهها بر اساس مورد استفاده بسیاري از نقایص همگناین روش

هاي مرتبه باال بـا  تحقیق بیشتري دارند. روشاند هرچند که در حالت کلی نیاز به توسعه و 

-در نظر مـی  RVEاستفاده از مشتق تابع گرادیان تغییر شکل کرنش خطی ماکرو را درون 

ال به منظور حل هاي مرتبه باهاي عددي با پیوستگیشود که روشاین کار سبب می گیرند.

متغیرهاي کینماتیکی اضافه بـه منظـور در نظـر    هاي درجه باال، در روشمسائل نیاز باشد. 

شود این کار سبب می شود.معرفی می RVEرفتن شرایط کرنش ماکروي غیر ثابت درون گ

زادي مسـئله اضـافه   آهاي درجه باال بیشتر شود و در مقابل تعداد درجات که انعطاف روش

بـه طـور   . باشـد ، هر چند که نیاز به پیوستگی مرتبه باال به منظور حل مسائل نمیگرددمی

هـاي مرتبـه   توان روشهاي مرتبه باال و درجه باال میتمایز روشکلی به منظور درك بهتر 
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هاي درجه باال ماننـد تئـوري تیـر    باال را به تئوري تیر برنولی تشبیه کرد در حالی که روش

عبـارت   دوران مقطـع کامال روشن است که در تئوري تیر برنولی  کنند.تیموشنکو عمل می

ري تیر تیموشنکو درجه آزادي مستقلی براي وتئاست از مشتق تغییر مکان در حالی که در 

تغییرات کـرنش   ،ي باالدر هر دو روش مرتبه باال و درجه شود.تیر معرفی می دوران مقطع

 در نظر گرفته شده است. RVEخطی ماکرو عالوه بر کرنش ثابت ماکرو روي 

فه تـر انـرژي   هـاي اضـا  هاي مرتبه باال و درجه باال تـرم توان گفت که روشبه طور کلی می

هـاي انـرژي کرنشـی    را در مقیاس ماکرو عالوه بر تـرم  RVEناشی از کرنش غیر یکنواخت 

ي ایـن دسـته از   به توسـعه گیرند. با الهام از این ایده، در این پژوهش مرتبه اول در نظر می

  .شودمیها پرداخته روش

 :1سازي ترك چسبندههاي همگنروش - 4

ه مشکل محلی شدن کرنش در یک ناحیه باریک را تا حـد  هاي ارائه شده در این زمینروش

باشد شرایطی اسـت  ها میگونه روشاند. محدودیت خاصی که متوجه اینزیادي رفع نموده

اي کـه فـرض تـرك    دهـد بـه گونـه   تـر رخ مـی  که محلی شدن کرنش در یک ناحیه وسیع

ر شرایطی است کـه  ها دتواند صحیح باشد. محدودیت دیگر این روشي ماکرو نمیچسبنده

در ایـن   باشـد. خـوردگی مـی  هایی بـه غیـر از تـرك   در فرم RVEهاي شدید درون گرادیان

پژوهش سعی شده است که قالبی ارائه گردد که بر حسب شرایط مسئله بتوان از متغیرهاي 

 متناسب استفاده نموده تا مشکالت این روش نیز رفع شود.

  ارائه شده است. زیرا و معایب هریک در جدول هاي مختلف و مزایي روشخالصه مقایسه

                                                 
1
 Cohesive crack 
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        مواد ناهمگن بیآس یاسیچندمق لیتحل

93 

 

 مروري بر مطالعات انجام شده



        مواد ناهمگن بیآس یاسیچندمق لیتحل

94 

 

 مروري بر مطالعات انجام شده

  

  فرضیه تحقیق -2-7

هـاي چندمقیاسـی در   روشهمانطور که در بخش قبل اشاره شد، هدف از این پژوهش توسـعه  

هـاي  شـود. هـر چنـد کـه سـایر روش     سازي مرتبه اول با مشکل مواجـه مـی  شرایطی است که همگن

اند، امـا  هاي مرتبه باال و درجه باال نیز در راستاي رفع این نواقص تالش داشتهچندمقیاسی مانند روش

در  RVEدان کرنش ثابت درون هاي خطی کرنش عالوه بر میهمانطور که گفته شد در نهایت تنها ترم

شود که این کار بـه صـورت هدفمنـد و در قالـب یـک      نظر گرفته شده است. در این پژوهش سعی می

هاي غیر ثابت متفاوتی به منظـور  اي که بتوان در شرایط مختلف ترمچهارچوب کلی بیان شود به گونه

  ارتقاء حل ماکرو در نظر گرفت.

  گردد:پژوهش در دو گام زیر خالصه می با این توضیحات، هدف نهایی این

 کند.را نقض می RVEتشخیص عاملی که فرض ثابت بودن کرنش ماکرو روي  - 1

 وارد کردن اثرات عامل باال در روابط چندمقیاسی. - 2

  در این پژوهش انجام خواهد شد:براي انجام دو هدف فوق مراحل زیر 

 ینماتیکی مورد استفادههاي مختلف چند مقیاسی از نظر متغیر کبندي روشتقسیم - 1

بـا اسـتفاده از    RVEارائه چهارچوب کلی به منظور در نظر گرفتن کرنش غیـر ثابـت روي    - 2

 بندي مد نظرمتغیرهاي کینماتیکی دلخواه و فرمول

 معرفی متغیر کینماتیکی اضافه بر حسب شرایط مسئله - 3

رو و شـرایط  استخراج روابط حاکم بر مسئله در هر حالت در مقیاس ماکرو و مقیـاس میکـ   - 4

 مرزي متناظر آن

  شودبه منظور رسیدن به مراحل چهارگانه فوق، فرضیه تحقیق به صورت زیر بیان می

متغیر حالت کینماتیکی بر حسب شرایط  یک (یا چند)استخراج هدفمند امکان "

آن در مقیاس ماکرو که به صورت مستقیم از مقیاس میکرو محاسبه  1همکار مزدوجمسئله و 

                                                 
1 Work conjugate   
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سازي معمولی در مقیاس ماکرو دیده بیانگر شرایطی است که با استفاده از همگنشود و می

  "شود.نمی

 

ارزیابی و تامین فرضیه فوق به طور مفصـل توضـیح داده   در فصل بعد ایده مورد نظر به منظور 

   شوند.شده و در فصل چهارم مسائل مربوطه بررسی می
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  تئوري تحقیق: ٣ فصل

  

  مقدمه -3-1

چندمقیاسی اشاره شد و معایـب و مزایـاي هریـک بـه اختصـار       هايروشدر فصل قبل به انواع 

ارائـه شـده   هـاي چندمقیاسـی   بندي روشآنچه که در ادبیات فنی در خصوص دستهتوضیح داده شد. 

دیدگاهی که باشد. ها میاست بیشتر از منظر مسئله مورد بررسی و همچنین نحوه ارتباط بین مقیاس

گردد بـر حسـب متغیـر    هاي چندمقیاسی ارائه میبندي انواع روشمدر این پژوهش در خصوص تقسی

 آن پرداخته شده اسـت.  هباشد که در ادبیات فنی کمتر بها میکینماتیکی مورد استفاده در انواع روش

تـوان ارتبـاط   باشد که مـی بررسی مسائل چندمقیاسی از دیدگاه متغیر کینماتیکی این می اولیه مزیت

تئوري به به شوند را بیان نموده و از نظر ها و مسائل مختلف مربوط میهر به حوزههایی که به ظاروش

  خوبی بررسی نمود.

به منظور توصیف  ايهاي پیشرفته تحلیل چندمقیاسی از متغیر کینماتیکی اضافهدر انواع روش  

ها بـه  این روششود. انواع سازي مرتبه اول امکان بررسی آن نیست استفاده میاي که در همگنپدیده

مناسـب یکـی از    یکی اضـاف یمتغیر کینمات انتخابطور خالصه در فصل قبل ارائه شدند. بر این اساس 

باشد. در مراحل بعد باید معادالت حـاکم بـر   هاي اولیه و اساسی در توسعه روش چند مقیاسی میگام

از ایـن رو   را استخراج نمود. هامقیاس هاي ماکرو و میکرو و همچنین روند انتقال اطالعات بینمقیاس

ي اتخاذ متغیر کینماتیکی مناسب مـورد بررسـی   هاي چند مقیاسی از جنبهدر این پژوهش انواع روش
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   اند.قرار گرفته

وهش ژهـاي ایـن پـ   انواع روش چندمقیاسی از جنبه جدیدي کـه یکـی از نـوآوري    در این فصل

بندي از جنبه تقسیم اینشوند. بندي میتقسیمپایه -پایه و ماکرو-میکروشود به دو دسته محسوب می

و در نهایت تشکیل معـادالت حـاکم بـر     چندمقیاسی استخراج متغیرهاي کینماتیکی مورد نیاز مسئله

هـاي کینمـاتیکی   پایـه بـه متغیـر   -هاي مـاکرو در بیان کلی نگاه روشباشد. میمقیاس ماکرو و میکرو 

-وهاي میکرشود در حالی که در روشس ماکرو دیده میهایی است که در مقیابر اساس پدیده یاضاف

دهد به صورت مستقیم رخ می RVEهایی که درون بر مبناي پدیده پایه، متغیرهاي کینماتیکی اضافی

شود مبناي اسـتخراج  نامه محسوب میپایه که نوآوري اصلی این پایان-نگاه میکروگردند. استخراج می

بـا  و سازي در مقیـاس میکـرو   ي آن با داشتن هر نوع میدان غنیپایه گیرد که بربندي قرار میفرمول

هـاي  توان معادالت حاکم بـر مسـئله چندمقیاسـی را در مقیـاس    می RVEتوزیع مکانی دلخواه درون 

بنـدي مسـئله   بندي مبناي کار قرار گرفته و فرمـول میکرو و ماکرو به دست آورد. سپس همین فرمول

هـاي  RVEسـازي هویسـاید و   خورده بر اساس تـابع غنـی  هاي تركRVE دو حالت چندمقیاسی براي

  گردند.هاي گرادیان شدید استخراج مینزدیک به میدان

د که در ایـن فصـل بـه    نباشهاي این پژوهش میبا توجه به مطالب فوق، موارد زیر جزء نوآوري

  شود.توضیح آن پرداخته می

 ی از جنبه متغیر کینماتیکی اضافه بـه  هاي چندمقیاسبندي و تشریح انواع روشتقسیم

پایه در برابـر روش  -و تبیین چهارچوب روش میکرو پایه-پایه و میکرو-دو دسته ماکرو

 پایه-ماکرو

 پایه-بندي روش تحلیل چند مقیاسی میکروفرمول 

 پایه-سازي در مقیاس میکرو در قالب روش میکرواستفاده از توابع غنی 

 سازي هویساید بـراي  ا استفاده از توابع غنیپایه ب-پیاده سازي روش میکروRVE  هـاي

 ترك خورده

 نـواحی  سـازي نـوك تـرك بـراي     پایه با استفاده از توابع غنی-پیاده سازي روش میکرو

  نوك ترك داراي گرادیان شدید

شود و پس پایه به تفصیل بیان میپایه و ماکرو-بعد دو دیگاه میکروبر این اساس ابتدا در بخش 

شود. در ادامه پایه پرداخته می-ستخراج معادالت حاکم بر مسئله چند مقیاسی با نگاه میکرواز آن به ا

  گردد.سازي هویساید و نوك ترك به استخراج میبندي براي دو حالت خاص توابع غنیفرمول
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  پایه در استخراج معادالت-هاي ماکروروش -3-2

-پایـه و مـاکرو  -و نوع کلی میکرود به هاي چندمقیاسیبندي انواع روشدر این بخش به تقسیم

بندي منجـر بـه   این نوع تقسیمشود. با تکیه بر استخراج متغیرهاي کینماتیکی اضافه پرداخته میپایه 

-تواند بـه دو نـوع فرمـول   گردد که در نهایت میدو نوع نگاه متفاوت به اساس مسائل چندمقیاسی می

هـاي  غیـر پایـه بـه مت  -هـاي مـاکرو  نگـاه روش در بیـان کلـی    بندي متفاوت در این مسائل منجر شود.

د در حـالی کـه در   نشـو هایی است که در مقیاس مـاکرو دیـده مـی   بر اساس پدیده کینماتیکی اضافی

د ندهرخ می RVEهایی که درون بر مبناي پدیده یپایه، متغیرهاي کینماتیکی اضاف-هاي میکروروش

  گردند.به صورت مستقیم استخراج می

   پایه-ماکروي کینماتیکی هامتغیر مفهوم -2-1- 3

نمایش داده شـود، آنگـاه میـدان     به طور کلی اگر متغیر کینماتیکی حاکم بر مسئله با نماد 

  شودبه صورت زیر نوشته می RVEدرون  متغیر 

)3-1(          , ,L      x y x x y y  

  :شوندفوق به ترتیب زیر تعریف میکه پارامترهاي رابطه 

x  بردار تغییرات مکانی در مقیاس ماکرو  

y   بردار تغییرات مکانی در مقیاس میکرو (درونRVE(  

  متغیر کینماتیکی حاکم بر مسئله   

  x   و تابعی از بردار مکان  شودمتغیر کینماتیکی مسئله که در مقیاس ماکرو تعریف میمیدانx است  

  y   میدان متغیر کینماتیکی حاصل از میکرونوسانات درونRVE  که تابعی از بردار مکانy .است  

   باالنویس  بیانگر این است که متغیر داراي نوسانات شدید است  

  x   متغیر کینماتیکی ماکرو که عالوه بر شوددر مقیاس ماکرو تعریف می.  

 ,L     عملگري است که متغیر کینماتیکی  x  را به میدان درونRVE دهد.ارتباط می  
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نهی میدان مـاکرو (تـرم   کند که میدان متغیر کینماتیکی از برهم) در واقع بیان می1-3رابطه (

ترم حاصل (ترم سوم) و  RVEیکرونوسانات درون شود، مفرض می RVEاول) که به صورت ثابت روي 

 از اعمال متغیر   x ي اپراتور به وسیله L   رويRVE (ترم دوم) شودحاصل می.  

هـا بـراي   رابطه انتقال مقیاسدو مقیاس میکرو و ماکرو از یک در مرحله بعد براي ارتباط دادن 

  توان به صورت زیر نمایش دادشود. این قانون را در فرم کلی میهاي کینماتیکی استفاده میمتغیر

)3-2(        , ,L d d
  

      x x y x y  

)3-3(          , ,L L d L d
  

       x x y x y  

  شوندکه پارامترهاي روابط فوق به صورت زیر تعریف می

   ناحیه محدود بهRVE  

   حجمRVE 

 L    اپراتوري که متغیر کینماتیکی اضافه را به میدان درونRVE دهدارتباط می  

  شود.ضریبی است که بر اساس ابعاد متغیر کینماتیکی اضافه به محاسبه می  

  

مـاکرو ارائـه   کینمـاتیکی   هايبه متغیر RVE حرکت کلیحدود کردن در واقع روابط فوق به منظور م

را اسـتخراج   RVEتوان شرایط مرزي مناسب بر روي ن انتقال فوق میینوابا استفاده از قاند و لذا شده

  نمود.

 همکار مزدوج 1مندل-قانون هیلبر اساس  هریک از متغیرهاي کینماتیکی اضافیبراي در مرحله سوم 

توان به صورت کلی معادله زیر نمـایش  در این صورت چگالی انرژي کرنشی را میشود. استخراج می  2

  داد.

)3-4(     MP      x x  

در رابطه فوق چگالی انرژي کرنشی مجازي و  MPکه   x  و  x  هاي همکـار  وجمزدبه ترتیب

  x  و  x پارامتر باشند. می باشد.در رابطه فوق بیانگر تغییرات فانکشنال می  

نمـایش داده شـده    )1-3(کادر آن در  همکار مزدوجالگوریتم تعیین متغیر کینماتیکی اضافه و تعیین 

                                                 
1
 Hill-Mandel 

2
 Work conjugate 
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  است.

  

  پایه.-) الگوریتم تعیین متغیر کینماتیکی اضافه در روش ماکرو1-3کادر (

  :1-3نهی رابطه (بیان میدان متغیر کینماتیکی حاکم بر مسئله به صورت برهمگام اول( 

 2-3ها (رابطه (گام دوم: تعیین قانون انتقال متغیر کینماتیکی بین مقیاس(( 

    روي گام سوم: استخراج شرایط مرزي مناسـب بـرRVE   هـاي  بـا اسـتفاده از اپراتور L   و

 L  3-3و ( )1-3( وابطدر ر( 

  4-3هاي همکار متغیرهاي کینماتیکی مطابق رابطه (مزدوجگام چهارم: استخراج(  

  

پایـه را نشـان   -عادالت حاکم بر مسئله چندمقیاسی با دیدگاه مـاکرو روند تعیین م) 1-3شکل ( 

نکته قابل توجه در این نوع دیدگاه معلوم بودن متغیرهاي کینماتیکی مسئله در مقیاس ماکرو  دهد.می

مرحله بعد و با معلوم بودن مفهوم فیزیکـی متغیرهـاي   باشند. در از ابتداي روند استخراج معادالت می

گردد. به همین دلیل به این استخراج می RVEنظر گرفته شده، شرایط مرزي حاکم بر  کینماتیکی در

-پایه گفته مـی -نوع دیدگاه در استخراج معادالت حاکم بر مسئله چند مقیاسی در این پژوهش ماکرو

ل شـده و  پایـه بـه طـور بـرعکس عمـ     -در ادامه این فصل بیان خواهد شـد کـه در روش میکـرو    شود.

  د.نشواستخراج می RVEاز روي پاسخ  اتیکی اضافیمتغیرهاي کینم

پایه با در نظر گرفتن -هاي ماکروهمانطور که در بخش بعدي نشان داده خواهد شد، انواع روش 

هـاي  تـوان بـه روش  شود. به عنوان مثال می) حاصل می1-3متغیرهاي کینماتیکی مختلف در رابطه (

  اشاره نمود.) 1-3جدول ( اشاره شده در 
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  پایه.-الگوریتم تعیین معادالت حاکم بر مسئله چندمقیاسی بر اساس روش ماکرو ) 1- 3( شکل
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  پایه.-هاي ماکروانواع متغیرهاي کینماتیکی در روش ) 1-3( جدول

  نام روش

متغیر کینماتیکی 

معرفی شده به عنوان 

  x  

متغیر کینماتیکی 

فی شده به عنوان معر

  x  

  مراجع

First order multiscale computational 

homogenization or FE2 with small 

deformation theory 

کرنش ماکرو  ij x  -  ]30 ,87[  

First order multiscale computational 

homogenization or FE2 with large deformation 

theory 

گرادیان تغییر شکل 

    ijFماکرو 
-  ]31 ,32[  

Second order multiscale computational with 

small deformation theory 

گرادیان تغییر شکل 

    ijFماکرو 

گرادیان گرادیان 

تغییر شکل ماکرو 

,ij kF  

]31-33[  

Computational Continua 

گرادیان تغییر شکل 

  ijFماکرو 

گرادیان گرادیان 

تغییر شکل ماکرو 

,ij kF  

]22 ,88[ 

Failure-Oriented Multi-scale  کرنش ماکرو ij x  89, 16[  بازشدگی ترك ماکرو[  

Computational homogenization for multiscale 

crack modeling 
  ]17[  بازشدگی ترك ماکرو  -

Multi-scale continuous–discontinuous 

گرادیان تغییر شکل 

   ijFماکرو 
  بازشدگی ترك ماکرو

]10 ,11 ,

14[  

  

  پایه-روش ماکرو هاي نمونه -2-2- 3

-پایه قرار می-هاي موجود چندمقیاسی که در قالب روش ماکرودر این بخش به مهمترین روش

  شود.ند پرداخته میگیر
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 هاي کوچکمرتبه اول با فرض تغییر شکلمحاسباتی سازي همگن 

   گام اول:

بـه عنـوان متغیـر     ijاز کـرنش خطـی   ) بـه جـاي متغیـر کینمـاتیکی     1-3اگر در رابطـه ( 

گـاه رابطـه   صرف نظر شود، آن ینماتیکی اضافیه شود و از متغیر ککینماتیکی حاکم بر مسئله استفاد

  شودبه صورت زیر بازنویسی می  RVEروي  ijبا فرض ثابت بودن  )3-1(

)3-5(       ,ij ij ij
   x y x y  

ijدر رابطه فوق متغیرهاي 
 ، ij x  و ij yکه روي  تند از کرنش کل، کرنش ماکروبه ترتیب عبار

RVE  ثابت است و کرنش حاصل از میکرونوسانات درونRVE.   

  گام دوم: 

ijها با جایگذاري قانون انتقال متغیر کینماتیکی بین مقیاس
  وij    به ترتیب بـه جـاي  و

 ) شود) به صورت زیر نوشته می2-3در رابطه  

)3-6(     
1

,ij ij d 
 

 
 x x y  

  گام سوم:

شود که به عنوان شـرایط مـرزي   ي به صورت زیر حاصل می)، قید6-3) در (5-3با جایگذاري (

  شود.براي حل مسئله مقیاس میکرو استفاده می RVEروي 

)3-7(    0i ju n d


  y  

 باشـد. مـی  بردار عمود بر سطح  jnدهد و را نمایش می RVEسطح مرزي  که در رابطه فوق 

  اي که باشد به گونهمیRVEمیدان تغییر مکان حاصل از میکرونوسانات درون  iuهمچنین 

)3-8(  
         , ,,

1

2
i j j i iji j

u u u     y y y y    

شـوند توضـیح داده شـده    ه اقناع شرط فـوق مـی  انواع شرایط مرزي مختلف که منجر ب ]87[در مرجع

هاي بسیاي که در ادبیات فنی تحلیل چندمقیاسی میان انواع شـرایط مـرزي   با توجه به مقایسهاست. 

  .]87[ دهندصورت گرفته است، شرایط مرزي پریودیک بهترین نتایج را ارائه می

  گام چهارم:

  مندل که به صورت -با استفاده از اصل هیل
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)3-9(         
1

, ,ij ij ij ij d   
 

 
 x x x y x y  

 همکـار مـزدوج  توان شود میبیان می  x    .و بـا  9-3) در (5-3بـا جایگـذاري (  را محاسـبه نمـود (

تنش )، 7-3) و (6-3استفاده از ( ij x  آیدبه دست میبه صورت زیر  

)3-10(     
1

,ij ij d 
 

 
 x x y  

 هاي بزرگمرتبه اول با فرض تغییر شکلمحاسباتی سازي همگن 

   گام اول:

بـه عنـوان متغیـر     ijFاز گرادیان تغییر شکل ) به جاي متغیر کینماتیکی 1-3اگر در رابطه (

گـاه رابطـه   کینماتیکی حاکم بر مسئله استفاده شود و از متغیر کینماتیکی اضافه صرف نظر شـود، آن 

  شودبه صورت زیر بازنویسی می  RVEروي  ijFبا فرض ثابت بودن  )3-1(

)3-11(       ,ij ij ijF F F  x y x y  

ijFدر رابطه فوق متغیرهاي   ، ijF x  و ijF y    کـل،   گرادیـان تغییـر شـکل   بـه ترتیـب عبارتنـد از

 حاصـل از میکرونوسـانات   گرادیان تغییر شـکل ثابت است و  RVEکه روي  ماکرو گرادیان تغییر شکل

  . RVEدرون 

  گام دوم: 

ijFها با جایگذاري قانون انتقال متغیر کینماتیکی بین مقیاس   وijF   به ترتیب به جـاي  و

 ) شود) به صورت زیر نوشته می2-3در رابطه  

)3-12(     
1

,ij ijF F d

 

 
 x x y  

  گام سوم:

شـود کـه بـه عنـوان شـرایط      )، قیدي به صورت زیر حاصل می12-3) در (11-3با جایگذاري (

  شود.براي حل مسئله مقیاس میکرو استفاده می RVEمرزي روي 

)3-13(    0i ju n d


  y  
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باشـد.  مـی  بردار عمود بر سطح  jnدهد و را نمایش می RVEي سطح مرز که در رابطه فوق 

  اي که باشد به گونهمیRVEمیدان تغییر مکان حاصل از میکرونوسانات درون  iuهمچنین 

)3-14(     ,i j iju Fy y  

شـوند توضـیح داده شـده    انواع شرایط مرزي مختلف که منجر به اقناع شرط فوق مـی  ]13[در مرجع 

  است. 

  گام چهارم:

  به صورت  مندل که-با استفاده از اصل هیل

  

)3-15(         
1

, ,ij ij ij ijP F F dP  
 

 
 x x x y x y  

 همکار مزدوجتوان شود میبیان می ijF x .در رابطه فوق  را محاسبه نمودijP  بیانگر تنش اول پیوال

 اول پیوالي مـاکرو  تنش)، 13-3) و (12-3) و با استفاده از (15-3) در (11-3با جایگذاري ( باشد.می

 ijP x شودبه صورت زیر محاسبه می  

)3-16(     
1

,ij ijP P d
 

 
 x x y  

 سازي محاسباتی مرتبه دومهمگن 

محاسباتی مرتبه دوم عالوه بر گرادیـان تغییـر شـکل، گرادیـان گرادیـان       يسازدر روش همگن

شود. در این شرایط مراحل مختلـف تشـکیل   کی استفاده میتغییر شکل نیز در تقریب میدان کینماتی

 باشد.ها به ترتیب زیر میمعادالت و ارتباط بین مقیاس

  گام اول: 

بـه عنـوان متغیـر     ijFاز گرادیان تغییر شکل ) به جاي متغیر کینماتیکی 1-3اگر در رابطه (

عنـوان متغیـر    اکم بر مسئله استفاده شود و همچنین از گرادیان گرادیان تغییر شکل بهکینماتیکی ح

 گاه عبارتکینماتیکی اضافه استفاده شود، آن  ,L  x y ) با 1-3در رابطه ( ,ij k kF yx  جایگزین

  شودشده و شکل کلی این رابطه به صورت زیر بازنویسی می

)3-17(         ,,ij ij ij k kF F F y F   x y x x y  
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ijFدر رابطه فوق متغیرهاي   ، ijF x  و ijF y        ،بـه ترتیـب عبارتنـد از گرادیـان تغییـر شـکل کـل

بـت اسـت و گرادیـان تغییـر شـکل حاصـل از       ثا RVEگرادیان تغییر شکل ماکروسـکوپیک کـه روي   

همچنین . RVEمیکرونوسانات درون  ,ij kF x باشد که براي نمایش گرادیان گرادیان تغییر شکل می

  استفاده شده است. 1مشتق گرادیان از نماد اندیسی

  گام دوم: 

ـ  ه دو رابطـه بـه منظـور قـانون     با توجه به وجود دو متغیر کینماتیکی در این نوع تئوري، نیاز ب

ijFبا جایگـذاري  شود اول که براي گرادیان تغییر شکل نوشته میقانون انتقال باشد. انتقال می   وijF 

ij,و  ijFو بـا فـرض ثابـت بـودن      )2-3در رابطه ( و  به ترتیب به جاي  kF  رويRVE  قـانون ،

  شودانتقال اول به صورت زیر نوشته می

)3-18(  

      

   

, ,

1
,

ij ij k k ij

ij ij

F F y d F d

F F d





 



 

 

   

  


 



x x x y

x x y
  

 دومین قانون انتقال با قرار دادن ,ij k kF yx  بجاي  ,L  x y ) و همچنـین  3-3در رابطه (

تعریف اپراتور  L   به صورت   
i

L
y


   


  شودساده میبه صورت زیر ) 3-3رابطه (، 

)3-19(  

       

      

   

,

,

, ,

,

,

1
,

ij ij k k ij

ij ij k k ij

l l

ij k ij k

L F F y d L F d

F F y F
d d

y y

F F d







 

 



 

 

 

    

  
   

 

  


 

 



x x x y

x x x y

x x y

  

 ثابت بودن ضدر استخراج رابطه فوق از فر ,ij kF x  رويRVE ده شده است.استفا  

  گام سوم:

آینـد. در ایـن   در این گام شرایط مرزي با توجه به قوانین انتقال متغیر کینماتیکی به دست می

  باشد.می RVEنیاز به شرایط مرزي بیشتري بر روي  کینماتیکی اضافیئوري با توجه به وجود متغیر ت

                                                 

1 ,

ij

ij k

k

F
F

x
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  آیددست میبه صورت زیر به  )18-3) در (17-3با جایگذاري (اولین شرط مرزي 

)3-20(    0i ju n d


  y  

باشـد.  مـی  بردار عمود بر سطح  jnدهد و را نمایش می RVEسطح مرزي  که در رابطه فوق 

  . باشدمیRVEحاصل از میکرونوسانات درون  میدان تغییر مکان iuهمچنین 

  شود) به صورت زیر حاصل می19-3) در (17-3همچنین شرط مرزي دیگري با جایگذاري (

)3-21(   , 0ki ju n d


  y  

شـود کـه اعمـال آن بـا     محسـوب مـی   RVEي باالي تغییر مکان روي مـرز  شرط مرزي فوق از مرتبه

هایی بر روي این شرط مرزي اعمال شده است سازيساده ]32[در مرجع هایی مواجه است. محدودیت

  مود.اعمال ن C0تا بتوان آن را در قالب روش اجزاء محدود با پیوستگی 

  گام چهارم:

  مندل که به صورت -با استفاده از اصل هیل

  

)3-22(             ,

1
, ,ij ij ijk ij k ij ijP F Q F F dP   

 

  
 x x x x x y x y  

 همکار مزدوجتوان شود میبیان می ijF x  و ,ij kF x     را محاسبه نمـود. در رابطـه فـوقijP 

-3) در (17-3د. بـا جایگـذاري (  نباشمیتانسور تنش مرتبه باالي ماکرو  ijkQو وال بیانگر تنش اول پی

)، تنش اول پیوالي ماکرو 21-3( تا) 18-3( روابط ) و با استفاده از22 ijP x ي بـاالي  و تنش مرتبه

ijkQ آیندت میبه صورت زیر به دس  

)3-23(     
1

,ij ijP P d
 

 
 x x y  

)3-24(     
1

,ijk ij kQ P y d
 

 
 x x y  
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 شوندگی میکروسازي ترك ماکرو و نرمهمگن 

 1بـا بازشـدگی تـرك چسـبنده     RVEشـوندگی درون  سازي نرمدر این قسمت به توضیح همگن

 شـامل متغیر کینمـاتیکی مـاکرو    شود. در این روشپرداخته میپایه -در قالب چهارچوب ماکروماکرو 

  . باشندمی کرنش ماکرو و بازشدگی ترك

   گام اول:

به عنوان متغیر  ijاز کرنش خطی ) به جاي متغیر کینماتیکی 1-3در رابطه ( در این روش،

به صورت بازشدگی ترك یعنی  افیضماتیکی او متغیر کین شودمیکینماتیکی حاکم بر مسئله استفاده 

   iu x x 
  به صورت زیر تعریف  )1-3رابطه ( شود. در این صورت ترم اضافیته میدر نظر گرف

  ]16[شود می

)3-25(    
  

          
,

0                                 

sym
cr

i j l

i

l

u n

L u l





  

 


 

x
y

x y

y

 
 

 
   

شود کـه  می تعریف ) 2-3شکل ( مطابق  RVEشوندگی درون ي نرمبه منظور تعریف رابطه فوق ناحیه

lدرون این ناحیه با 
  و مرز آن باl

 شود. همچنین نمایش داده می 
sym

    بیانگر بخـش متقـارن

تانسور   باشد.می cr
jn و  ود بر تركبیانگر بردار عم iu x 

   در مقیاس ماکرو میبازشدگی ترك-

، میـدان کـرنش   )25-3(با توجه به رابطه  نشان داده شده است.) 2-3شکل ( نیز در  lعبارت  د.نباش

  شود.داده میبه صورت زیر نمایش  RVEدرون 

)3-26(     
  

 

   

          
,

                                      

sym
cr

i j l
ij ij

ij

l
ij ij

u n

l




 


 






    

 


  

x
x y y

x y

x y y

 
 





  

                                                 
1
 Cohesive crack 
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  .]RVE ]16نمایش ناحیه تمرکز کرنش درون  ) 2- 3( شکل

  گام دوم: 

ijها با جایگذاري انتقال متغیر کینماتیکی بین مقیاساول قانون 
  وij  به ترتیب به جاي 

  شودبه صورت زیر نوشته می) 25-3) و همچنین استفاده از رابطه (2-3در رابطه ( و 

)3-27(  
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با تعریف  L   به صورت  
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  شودبه صورت زیر نوشته میومین قانون انتقال د)، 3-3و جایگذاري در رابطه (
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  گام سوم:

شـود کـه بـه عنـوان شـرایط      )، قیدي به صورت زیر حاصل می27-3) در (26-3با جایگذاري (

  شود.براي حل مسئله مقیاس میکرو استفاده می RVEمرزي روي 

)3-30(    0i ju n d


  y  

  باشد. می بردار عمود بر سطح  jnدهد و را نمایش می RVEسطح مرزي  که در رابطه فوق 

  آید) به صورت زیر به دست می28-3) در (26-3همچنین قید دیگري با قرار دادن (

)3-31(    0
l

i ju n d



  y  

lق که در رابطه فو
  سطح مرزي ناحیهl


 دهد و را نمایش میjn باشدبردار عمود بر این راستا می.  

    باشد.میRVEمیدان تغییر مکان حاصل از میکرونوسانات درون  iuهمچنین 

  گام چهارم:

-هاي کینمـاتیکی محاسـبه مـی   متغیر همکار مزدوجمندل، -ر این گام با استفاده از اصل هیلد

باشـد، لـذا   اي روي ترك مـاکرو مـی  مورد نظر واقع در نقطه RVEشود. با توجه به اینکه در این روش 

  شودزیر نوشته میمندل به صورت -اصل هیل

  

)3-32(       , ,i i ij ij
MT

l
u d 

 

 
  x y x y  

نهایـت   با توجـه بـه قـوانین حسـاب تغییـرات، در     ) و همچنین 32-3) در (26-3(با جایگذاري 

  ]16[شودبه صورت زیر حاصل می iTي رابطه

)3-33(  
   , ,1ij ij

i

cr cr
j jM

n nl

l
T

l
d d

 


 

 

 
  

   
  

x y x y
  

به صورت  Mlکه در رابطه فوق  Ml l 
    شود.تعریف می  

  پایه-بندي روش ماکرو جمع -2-3- 3

کلی در این روش بر این اساس بود پایه پرداخته شد. روند -در این بخش به توضیح روش ماکرو
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شدند. دلیل اعمال می RVEهاي مقیاس ماکرو به با استفاده از کمیت یهاي کینماتیکی اضافکه متغیر

پایه در این رساله نیز از همـین واقعیـت سرچشـمه    -ها تحت عنوان ماکروگذاري این دسته از روشنام

م مشخص وداراي مفهماکرو (و نه مقیاس میکرو) در مقیاس  یگیرد که متغیرهاي کینماتیکی اضافمی

عبارت اسـت از مشـتق دوم تغییـر مکـان مـاکرو و       مثال گرادیان گرادیان تغییر شکلباشند. براي می

همچنین بازشدگی ترك عبارت است از میزان پرشی که در تغییر مکان یک نقطه از جسم در مقیـاس  

اتیکی تعریف شده در ایـن روش در مقیـاس مـاکرو    به همین دلیل متغیرهاي کینم دهد.ماکرو رخ می

تعریف شـده در روش   توان متغیرهاي کینماتیکی اضافیمیاز این جهت . داراي تعبیر فیزیکی هستند

کنند (مانند مشتق پایه را متغیرهایی تعریف کرد که به میدان تغییر مکان ماکرو ارتباط پیدا می-ماکرو

  .کان، میزان پرش در تغییر مکان و ...)اول تغییر مکان، مشتق دوم تغییر م

هاي کینماتیکی مقیاس ماکرو معادالت حاکم بـر مقیـاس مـاکرو    در مرحله بعد با داشتن متغیر

تعریـف   RVEدر ایـن روش کـامال مسـتقل از     یشود. با توجه به اینکه متغیرهاي کینماتیکنوشته می

به صورت مستقل نوشت. در این روش از حـل   توان معادالت حاکم بر مقیاس ماکرو راشوند، لذا میمی

  شود.هاي همکار متغیرهاي کینماتیکی استفاده میمزدوجمسئله چندمقیاسی به منظور محاسبه 

شوند، متغیرهاي پایه که در بخش بعد تشریح می-هاي میکروروش در هاي فوق،در مقابل روش

بلکـه پارامترهـایی    باشـند نمـی یکـی  در مقیاس ماکرو مشخص و داراي مفهـوم فیز  ی اضافیکینماتیک

  شود.پایه گفته می-ها میکروشوند. به همین دلیل به این روشتعریف می RVEهستند که درون 

  پایه-مفهوم روش میکرو -3-3

پایه قرار دارد. به -پایه از جنبه اتخاذ متغیر کینماتیکی در نقطه مقابل روش ماکرو-روش میکرو

از بسـط میـدان کـرنش و یـا      ضافیهاي کینماتیکی اوش متغیرتوان گفت که در این رصورت کلی می

داراي مفهوم مشـخص و فیزیکـی    RVEها درون این متغیرآیند. به دست می RVEتغییر مکان درون 

در مقیـاس مـاکرو داراي    جا متغیرهاي کینماتیکی اضافیر آنپایه که د-روش ماکرو برعکسهستند (

 شـود. پایـه گفتـه مـی   -میکرو در این پژوهش هابه این نوع روشبه همین دلیل  تعبیر فیزیکی بودند).

-استخراج مـی  RVEپایه که از درون -همانطور که بعدا مشاهده خواهد شد، این خاصیت روش میکرو

را بـا تعریـف متغیـر کینمـاتیکی      RVEکند که هـر پدیـده دلخـواه درون    شود این امکان را ایجاد می
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. همچنین به دلیل اینکه متغیر کینماتیکی جدید تعریف شده هیچ مناسب به مقیاس ماکرو انتقال داد

ارتباطی به  میدان تغییر مکان ماکرو ندارد این امکان وجود دارد که به سهولت پارامترهایی به عنـوان  

پایـه  -متغیر کینماتیکی اضافه تعریف شوند که انعطاف بیشتري نسبت به متغیرهاي کینماتیکی ماکرو

  دارند.

   نمایش داده شده است. ) 3-3شکل ( پایه در -روش میکروکلی الگوریتم 

  

  

و استخراج معادالت حاکم بر  یمتغیر کینماتیکی اضاف اتخاذپایه در -الگوریتم کلی روش میکرو ) 3- 3( شکل

  میکرو و ماکرو. هاي مقیاس

  

ي این دو باشد. همانطور که از مقایسهپایه می-در روش ماکرو) 1-3شکل (  با شکل فوق متناظر

-مشـخص مـی   RVEپایه ابتدا متغیرهاي کینماتیکی بر اساس رفتار -آید، در روش میکروشکل بر می

معادالت پایه ابتدا -اما در روش ماکرو ؛شودشوند و سپس معادالت حاکم بر مقیاس ماکرو استخراج می



                                                ناهمگنمواد  بیآس یاسیچندمق لیتحل

114 

 قیتحق يتئور

حاکم بر مقیاس ماکرو نوشته شده و سپس با استفاده از متغیرهاي کینماتیکی مقیاس ماکرو معادالت 

تفـاوت عمـده و مشـخص در مفهـوم دو روش     شـود. لـذا   استخراج می RVEحاکم بر کرنش و میدان 

  :توان به صورت زیر بیان نمودرا میپایه -پایه و میکرو-ماکرو

  شود:می پایه گفته-در روش ماکرو

با دانستن متغیرهاي کینماتیکی ماکرو و دانستن معادالت حاکم بر مقیاس ماکرو، میدان "

  " ؟دنشوآن چگونه میشرایط مرزي  و کرنش مقیاس میکرو

  شود:پایه گفته می-اما در روش میکرو

با دانستن میدان کرنش درون مقیاس میکرو و معادالت حاکم بر میکرو، معادالت حاکم بر "

  "؟دنشویاس ماکرو و شرایط مرزي میکرو چگونه میمق

  پایه-روش میکرومتغیر کینماتیکی میکرو و انتقال اطالعات در  -3-2- 3

هـاي  پایه از نظر مفهـوم اخـتالف دارنـد امـا در روش    -پایه و میکرو-هاي ماکروهرچند که روش

اي کینمـاتیکی  التی کـه متغیرهـ  شوند. امـا درحـ  بندي منجر میسازي مرتبه اول به یک فرمولهمگن

شوند. لـذا در ایـن بخـش    هاي متفاوت منجر میبنديشوند این دو دیدگاه به فرمولتعریف می اضافی

پایه شبیه است بیان شـده و  -سازي مرتبه اول با بیانی که تا حدودي به روش میکروابتدا روش همگن

  پایه در حالت کلی بیان خواهد شد.-بندي روش میکروسپس فرمول

به صورت  RVE شود که میدان تغییرات کرنش درونسازي مرتبه اول فرض میگندر روش هم

  شودزیر نوشته می

)3-34(       ,ij ij ij
   x y x y  

در آن به  یاي که چگالی انرژي کرنششود که محیط همگنی وجود دارد به گونهسپس فرض می

  صورت زیر باشد:

)3-35(   ij
p p 
int

  

نصورت در ای
int

p شود:به صورت زیر تعریف می  
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)3-36(        dij ij ij
p   



 
  y y

int

1
  

  

  

  ) داریم:36-3) در (34-3با جایگذاري (

  

       

   

   

   

 dV

 dV

                   =  dV+  dV

ij ij

ij ij ij ij

ij ij ij ij

p

 

    

   



 

 



  

 
   
 

   

 





 

y x

y x y

y x y y







int

0

1

1

1 1

  

)3 -37(            dV  dV=0
ij ij ij ij ij

p     
 

  

  
    

     
 y x y y

int

1 1  

دو ترم مستقل و دلخواه  )37-3(ي در رابطه
ij

  و
ij

 .اگر ابتدا  وجود دارد
ij

  برابر صفر قرار داده

شود (
ij

 0 با توجه به اینکه ،( ij
p 
int

مستقل از   ij
 y شود:است، رابطه زیر حاصل می  

)3 -38(      d =0
ij ij

 


 y y  

است که با استفاده از آن تنش  RVEي حاکم بر ي فوق معادلهرابطه ij
 y   و در  آیـد به دسـت مـی

ي بعـد،  . در مرحلـه است RVEواقع فرم ضعیف معادله تعادل حاکم بر  ij
 y  37-3ي (در رابطـه (

د، شوبرابر صفر فرض می ij
 y   رسیم:می )39-3(ي ، که به رابطه0

)3 -39(  
     

     

 d

 dV

ij ij ij

ij ij ij

p

p

   

   








 
   
   

  
  





y x

y x

0

int

int

1
0

1
  

مقدار درون پرانتز به صورت  )39-3(ي در رابطه
ij

 همکار مـزدوج و  شودمی نمایش داده 
ij

  مـی-

. در نهایت باشد ij
p 
int

  آید:به صورت زیر به دست می 
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)3 -40(  

   

  dV

ij ij ij

ij ij

V

p

V

   

 



 

x

y

0

int

0

1

  

-سازي مرتبه اول با بیانی گفته شد که بتواند مقدمـه کلیات و مفاهیم همگن تا اینجا به اختصار

  پایه قرار بگیرد.-اي براي ورود به بحث تحلیل چندمقیاسی میکرو

سـازي معمـول بـه صـورت     نگـ در روش هم RVEن شد، میـدان کـرنش درو   ذکرهمانطور که 

     ,ij ij ij
   x y x y نوشته  انرژي کرنشی ماکرو به صورتی شود و همچنین چگالینوشته می

است، یعنی  ijتابعی از  فقطشود که می int ijp . نیز میدان کرنش بـه همـان  پایه -در روش میکرو 

نیز وابسته  ijبه  ijکه چگالی انرژي کرنشی ماکرو عالوه بر شود فرض میشود اما صورت نوشته می

  است؛ یعنی 

 ijمحیط همگنی در مقیاس ماکرو وجود دارد که چگالی انرژي کرنشی این محیط همگن نه تنها به "

این عبارت به صورت ریاضی به صورت  باشد.نیز وابسته می ijبلکه به  ,M
ij ijp   شودبیان می."  

به  MPوابستگی سازي مرتبه اول نیز وجود دارد اما در همگن ijبه ترم  MPدر واقع وابستگی 

. بـا بسـط   شودسازي معمول دیده نمیبیانگر بخشی از چگالی انرژي است که در روش همگن ijترم 

هـا  سـازي معمـولی از آن  که در همگن RVEهایی از کرنش دورن توان بخشمی RVEدرون  ijترم 

شود را در چگالی انرژي کرنش ماکرو وارد کـرد. بـا نوشـتن    صرف نظر می ,M
ij ijp      بـه صـورت

جمع دو تابع  ijp   و ijp  یعنی  

)3-41(       ,M
ij ij ij ijp p p          

 ijp  باشد و به روشـنی نشـان   سازي مرتبه اول می) در همگن35-3رابطه ( در رابطه فوق مشابه

دهد که می ijp  پایه در واقع بخشی از تغییرات کرنش درون -در روش میکروRVE   است کـه در

ترم شود. نظر میسازي معمول از آن صرفهمگن ijp  نـوع تغییـرات    هـر توانـد در برگیرنـده   می

توان بـه  شود. از جمله مواردي که میباشد که در حالت عادي از آن صرف نظر می RVEکرنش درون 

باشند که فرضیات می RVEهاي شدید کرنش درون هاي محلی شده و گرادیانها اشاره کرد کرنشآن

   ها را در نظر بگیرد.تواند آنسازي مرتبه اول نمیهمگن

کـرنش ارتقـاء    بـه دو تـرم   ijمیدان کـرنش  شود ر کردن روش فوق فرض میتبه منظور ساده
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* يیافته
ij  بخش متقارن گرادیان تغییر مکانو 

1

,i j
u شود، یعنیتفکیک می  

)3-42(   
* 1

,ij i jij u    

در رابطه فوق  
1

,i j
u   1بخش متقارن گرادیان میدان تغییر مکان

iu 1باشد. میدان می
iu  در واقع

توزیـع  است و همانطور که در ادامه اشاره خواهد شد این نوسانات هرچند که در  RVEنوسانات درون 

*. ند اما در پاسخ مقیاس مـاکرو تـاثیري ندارنـد   باشمی تاثیر گذار RVEمیدان کرنش درون 
ij   بیـانگر

باشد. با این در چگالی انرژي کرنشی ماکرو تاثیر گذار می ijعالوه بر بخشی از میدان کرنش است که 

  شودبه صورت زیر نوشته می RVEبیان، تغییرات میدان کرنش درون 

)3-43(   
* 1

,

ij

ij ij ij i j
u



    




  

*باشـد کـه در اینجـا    پایه می-) در روش ماکرو1-3رابطه فوق مشابه رابطه (
ij    جـایگزین تـرم

  ,L  x y پایه و میکـرو -هاي روش ماکروترین تفاوتپایه شده است. اما از عمده-در روش ماکرو-

*انتخاب ترم پایه 
ij پایه این عبارت کـامال مسـتقل از میـدان تغییـر مکـان      -است که در روش میکرو

-شود که کوپل متغیرهاي حل مسـئله در روش مـاکرو  شود. همین اختالف سبب میماکرو نوشته می

پایه در مقیاس میکرو -وپایه در مقیاس ماکرو صوررت بپذیرد اما کوپل متغیرهاي مسئله در روش میکر

  پذیرد.صورت می RVEو درون 

همانطور که بیان شد عبارت  ijp  ) بیانگر بخشی از چگالی انرژي کرنشی 41-3در رابطه (

فکیک میـدان  دهد. لذا با تدر چگالی انرژي کنشی ماکرو را نشان می ijهاي غیر از تاثیر ترماست که 

*شود کـه تنهـا عبـارت    ) فرض می42-3به صورت رابطه ( ijکرنش 
ij     در تغییـرات چگـالی انـرژي

کرنشی ماکرو تاثیر گذار است و لذا عبارت  * *
ijp   جایگزین ijp  یـن فـرض از   شـود. بـا ا  می

اثرات  
1

,i j
u  در چگالی انرژي کرنشی ماکرو صرف نظر شده است اما باید شرایط مرزيRVE به گونه-

 گـردد. اي انتخاب شود که تعادل مقیاس میکرو و ماکرو حفظ شود که این موضوع در ادامه تشریح می

خواهیم اثر آن ها در مقیاس مـاکرو دیـده   که میهایی از کرنش پایه باید تمام ترم-لذا در روش میکرو

*شود در ترم 
ij .سـاز انجـام   هاي بعد به صورت استفاده از توابـع غنـی  در بخش این کار گنجانده شود

*تعریف ترم  شود.می
ij      پایـه)  -وبه صورت مسـتقل از متغیرهـاي کینماتیـک موجـود (در روش مـاکر

*شود که موجب می
ij .به هر نحوه دلخواه تعریف شود  

با توجه به توضیحات فوق (جایگزینی  ijp   با * *
ijp    چگالی انرژي کرنشـی نهـایی در(
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  شودپایه به صورت زیر نوشته می-روش میکرو

)3-44(         * * *, ,M M
ij ij ij ij ij ijp p p p             

به منظور تعریف محیط همگن با چگالی انرژي کرنشی فوق، رابطه فوق برابر میانگین حجمـی انـرژي   

  مندل)-شود (طبق اصل هیلقرار داده می RVEکل 

)3-45(  

     

   

* * *,

1
                    , ,

M
ij ij ij ij

ij ij

p p p

d

      

 
 

 

 
  x y x y

  

  شود)، رابطه فوق به صورت زیر بازنویسی می45-3) در (43-3با جایگذاري (

)3-46(  

        

       

   

* * * 1

,

* * *

1

,

1
,

1 1
, ,

1
                                                            ,

ij ij ij ij ij i j

ij ij ij ij ij ij

ij i j

p p u d

p d p d

u d

       

       

 



 



 

  

 

    


   
        

       

 
 





 



x y

x y x y

x y 0


  

با توجه به اینکه  ijp   فقط تا بعij   است و * *
ijp   فقط تابع*

ij   است، با استفاده از اصـول

  شودصورت زیر تبدیل میحساب تغییرات، رابطه فوق به سه معادله مجزا به 

  

)3-47(  
     

1 1
, ,

ij

iij ij ij ij ij ijjp d d



      
   

 
    

   
 x y x y



  

)3-48(     * * *1
,ij ij ijp d   

 

 
  x y  

)3-49(     
1

,

1
, 0ij i j

u d 
 

 
  x y  

*و  ijهاي هاي همکار متغیرمزدوج) 48-3) و (47-3با استفاده از روابط (
ij آید. توضیح ت میبه دس

 همکار مزدوج) بیان 47-3. نتیجه مستقیم رابطه (شودهاي بعد ارائه می) در بخش48-3مفصل رابطه (
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ij باشدبه صورت زیر می  

)3-50(   
1

,ijij d 
 

 
  x y  

) بیانگر معادله حـاکم  49-3آمده است. رابطه (دست به  RVEروي  ijاین رابطه با فرض ثابت بودن 

1یا همان میدان  RVEباشد که با حل آن میکرونوسانات روي بر مقیاس میکرو می
iu شود. محاسبه می

) شرایط مرزي مناسب باید اتخاذ شود که در ادامه به آن پرداخته خواهد 49-3به منظور حل معادله (

  شد.

) روابطی هستند که به منظور انتقال اطالعات بین دو مقیاس مـورد اسـتفاده   48-3) و (47-3بط (روا

پایه روابطی تحت عنوان انتقال متغیر کینماتیکی ماننـد آنچـه کـه در    -گیرند. در روش میکروقرار می

ماتیکی پایه قیدهاي کین-) به صورت صریح بیان شد وجود ندارد. در روش میکرو3-3) و (2-3روابط (

بـراي حـل    شوند و در مقابل به منظور به دست آوردن شـرایط مـرزي مناسـب   اعمال نمی RVEروي 

1میکرونوسانات جزئی 
iu  رويRVE ) و همچنین معادله تعـادل کـل   49-3از معادله (RVE   اسـتفاده

  شود. می

  پایه-ومعادله حاکم بر مقیاس میکرو و شرایط مرزي در روش میکر -3-3- 3

باشـد  می ، معادله رفتاري و معادله سازگاريمعادله تعادلتحت عناوین  RVEحاکم بر  معادالت

  دنشوکه در فرم قوي به صورت زیر نوشته می

)3-51(  , 0ij j   

)3-52(  ij ijkl klc    

)3-53(  
   , ,,

1

2
kl k l l kk l

u u u        

  شوددار، فرم ضعیف معادالت فوق به صورت زیر نوشته میهاي وزنقیماندهبا استفاده روش با

   1
, 0                                          i ij j iw d w







     H  
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     1
,,

0            i ij i j ij ij
w d w d w 

 



 

        H  

)3-54(   1
, 0            i ij j i j ij iw n d w d w 





 

        H  

 1
H ها روي ي آنشود که دامنهدر رابطه فوق شامل مجموعه توابعی می شود و تعریف می

با علم بـه اینکـه    پذیر است.ها انتگرالآن مربع مشتق اول 
1

,i j
u  ) معـادل  49-3در رابطـه (,i jw  در

ر صـفر باشـد،   ) براب54-3) باید ترم اول از رابطه (49-3باشد، به منظور برقراري رابطه (رابطه فوق می

  یعنی

)3-55(  0i ij jw n d


   

پایـه اقنـاع   -باشد و بایـد در روش میکـرو  عبارت فوق در واقع قیدي است که معادل شرایط مرزي می

بـه صـورت زیـر     RVE) و قید فوق، مجموعه معادالت حاکم بـر  49-3با در نظر گرفتن رابطه (گردد. 

  شودنوشته می

)3-56a-( , 0ij j   

)3-56b-(  
1 0i ij ju n d 



   

)3-56c-(  ij ijkl klc    

)3-56d-(  
   , ,,

1

2
kl k l l kk l

u u u        

  RVEشرایط مرزي حاکم بر  -3-4- 3

 اعمـال   itنیروي سـطحی   RVEشود که روي مرزهاي به منظور اعمال شرایط مرزي فرض می

ایـن  ) برآورده گردد. b-56-3اي باشد که قید (شود که مقدار و جهت این نیروي سطحی باید به گونه

ijبه صورت  ijنیروي مرزي با استفاده از تانسور تنش مجهول  j ij jn n    روي مرزها تعریـف مـی-

  ورت زیر خواهد بودبه ص RVEشود. در این صورت معادالت حاکم بر 
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)3-57a-(  , 0             ij j  y y  

)3-57b-(     
4

1

      k
ij j ij j

k

n n 


   y yy   

اضافه شده است، معادالت فوق نیاز به یـک قیـد اضـافه     RVEبه مسئله  ij با توجه به اینکه مجهول

  شودیان می) به صورت زیر بb-56-3دارند که با توجه به رابطه (

 )3 -57c-(  
1 0i ij ju n d



   

در روابط فوق 
4

1

k

k

    بیانگر مرزهايRVE  نمایش داده شده است. ) 4-3شکل ( است که در   

  

 وي سطوح مختلف آن به صورتکه ر ،RVE ،inبردار نرمال بر سطح  ) 4- 3( شکل
k k

in n 


نمایش داده  

 ، که روي سطوح مختلف آن به صورت RVE، itبردار نیروي سطحی روي  شود و می
k k

it t 


نمایش داده   
  شود. می

  

  شودته میفرم ضعیف معادالت فوق با قید مذکور به صورت زیر نوش

)3-58(  1

1 1 1 1
,    &   0  ( )i j ij i ij j i ij j i ijW

w d w n d u n d w V V   
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1Wکه در رابطه فوق 
V  وV  به ترتیب فضاي توابع قابل قبول براي 1

iw y  و ij y  بـا   باشـند. مـی

توان به دو معاله فرم ضعیف به صورت زیـر تبـدیل   رابطه فوق را می استفاده از قوانین حساب تغییرات

  نمود

)3-59(  1

1 1 1
, 0  ( )i j ij i ij j i W

w d w n d w V 
 

        

)3-60(  
1 0  ( )i ij j iju n d V 



     

شـوند. انتخـاب فضـاي    فوق به مساله اعمال مـی  يمعادله در حالت کلی شرایط مرزي با استفاده از دو

1Wو  Vتوابع 
V را به صورت خودکار اعمـال  60-3نماید که بتوان قید رابطه (این امکان را ایجاد می (

  گردند.تشریح مینمود که در ادامه شرایط مختلف ساده شده 

 ) شرایط تنش ثابت مرزي.ij const  ( 

) بـه صـورت   60-3گـاه رابطـه (  تنها شامل توابع ثابت شـود، آن  Vدر صورتی که فضاي توابع 

  شودتر زیر تبدیل میساده

)3-61(  
1 10 0ij i j i ju n d u n d

 

       

  شود.شناخته می 1کینماتیکی مینیمال مرزي  که تحت عنوان شرایط

 شرایط مرزي پریودیک 

  به صورت زیر معرفی شود Vدر صورتی که فضاي توابع 

)3-62(      defined in , -periodic and smooth enoughij ijV   y y Y  

  توان به صورت زیر نوشت) را می60-3گاه رابطه (آن

)3-63(         

       
3

1 2 3 4

1 1 1 2 2 2

1 2

3 3 3 4 4 4

4

1

1 1

1 1

0

0

i ij j

i ij i i ij i

i ij i i ij i

u n d

u n d u n d

u n d u n d



 

 

   

     

 

     

 

  

  

   



 

 

y y y y

y y y y

  

                                                 
1
 Minimak kinematic Boundary condition 
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که 
k k y   و

k

in  با تعریف  اند.نمایش داده شده) 4-3شکل ( درhY  وvY به صورت  

  

)3-64(  

2 1

4 3

h

v

 

 

 

 

y y Y

y y Y
  

و با استفاده از خاصیت پریودیک بودن  ij yیعنی ،  

)3-65(  
   
   

1 2

3 4

ij ij

ij ij

 

 

 

 





y y

y y
  

  شود) به صورت زیر بازنویسی می63-3رابطه (

)3-66(  

     

     
3

1 1 1 1

1

3 3 3 3

1 1

1 1 0

ij i i h i

ij i i v i

u u n d

u u n d





   



   



    
 

    
 





y y y Y

y y y Y
  

  شودي فوق به صورت زیر ساده میبا استفاده از قوانین حساب تغییرات، رابطه

)3-67(  
       
       

1 1 1 1

3 3 3 3

1 1 1 1

1 1 1 1

0

0

i i h i i h

i i v i i v

u u u u

u u u u

   

   

     

     

y y Y y y Y

y y Y y y Y
  

  باشد.رابطه فوق بیانگر شرایط مرزي پریودیک می

 شرط مرزي همگن 

) به صورت زیر تبدیل 60-3باشد، رابطه ( شامل تمام توابع ممکن روي  Vدر صورتی که 

  شود می

)3-68(   1 0        i ju n  y y  

  باشند.برابر صفر می RVE کند که تمام میکرونوسانات روي مرزرابطه فوق بیان می
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ر ب پایه-میکرو سازي گن هم توسعه روش تحلیل چندمقیاسی -3-4

  در ابعاد میکرو سازي اساس غنی

ترین مراحل در توسعه روش چندمقیاسی بر اساس متغیرهاي همانطور که بیان شد یکی از مهم

ي مـورد  باشد که پاسخگوي نیاز مسـئله و پدیـده  کینماتیکی استفاده از متغیر کینماتیکی مناسب می

و  RVEبر اساس رفتار  متغیر مستقل اضافیپایه -دیدگاه میکروبررسی باشد. در ادامه بیان شد که در 

شود و مزیت اصلی این روش انعطاف پذیري آن در کامال مستقل از میدان تغییر مکان ماکرو نوشته می

پایـه بـا   -انتخاب متغیر کینماتیکی مورد نظر بیان شد. در این بخـش بـا توسـعه بیشـتر روش میکـرو     

وارد "شود که عبارت است از پایه پرداخته می-به مزیت دیگر روش میکروي سازاستفاده از توابع غنی

دلخـواه بـا اسـتفاده از    مکانی کردن اثرات مقیاس میکرو در مقیاس ماکرو با هر نوع توزیع 

  . "متناسبسازي توابع غنی

، وارد کردن توزیع XFEM1سازي مانند هاي توسعه یافته بر اساس غنیبه طور کلی مبناي روش

باشـد.  سازي مرتبط با مسئله مـی دلخواه میدان تغییر مکان، کرنش و ... بر اساس استفاده از توابع غنی

سازي در این پژوهش به کار گرفته شده است تا بتوان هـر نـوع   این خاصیت توابع غنیبه طور مشابه، 

لذا در ادامه این  ال داد.را با استفاده از این توابع به مقیاس ماکرو انتق RVEتوزیع دلخواه کرنش درون 

 شود.نامیده می EMSHM2یا  "سازي غنی شدهتحلیل چندمقیاسی همگن"روش به نام 

کـه   RVE ونباشد که بخش ارتقا یافته کـرنش در به این صورت می EMSHMایده کلی روش 

*) به صورت 42-3در رابطه (
ij سازي و متغیر مستقل به صورت نشان داده شد، به دو بخش تابع غنی

  زیر تبدیل شود

)3-69(       * ,ij  x y E y x  

 در رابطه فوق E y سازي است که توزیع مورد نظر مکانی را درون تابع غنیRVE  بیان مـی-

کند و   x نش درون متغیر کینماتیکی مستقلی است که از رفتار کرRVE شود و روند استخراج می

در رابطـه فـوق بیـانگر ضـرب      نمـاد   شـود. کوپل کردن آن با متغیر کرنش ماکرو در ادامه بیان می

متناسب تانسورهاي  E y  و  x اي، اي، دو نقطههاي نقطهتواند شامل انواع ضربباشد که میمی

                                                 
1
 Extended Finite Element Method 

2
 Enriched MultiScale Homogenization Method 
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  ي این تانسورها باشد.برداري و ... بر حسب مرتبه

تـوان  تـري مـی  پایه را به صورت واضح-پایه و میکرو-روکبا استفاده از رابطه فوق تفاوت روش ما

بیان نمود. در روش میکروپایه اوال متغیر   x   باشـد و لـذا   مـی  کامال مستقل از تغییر مکـان مـاکرو

توان هر تانسوري از هر مرتبه دلخـواه بـر اسـاس نیـاز     انعطاف بیشتري در تعریف آن وجود دارد و می

مسئله به عنوان   x  در نظر گرفت. ثانیا تابع E y تواند بر حسب نوع مسئله بـه صـورت هـر    می

توان انتظار داشت کـه رفتـار و اثـر    در نظر گرفته شود. در این صورت می RVEتوزیع دلخواهی درون 

  در مقیاس ماکرو وارد شود. ا حداقل متغیرهاي کینماتیکی اضافیب RVEمورد نظر کرنش درون 

  ) را به صورت جمع چند تابع به صورت زیر نوشت69-3توان رابطه (تر میدر حالت کلی

)3-70(           * 1 1 1 2 2 2, ...ij     x y E y x E y x   

هاي کوچک بر مسائل حاکم اسـت.  حاضر فرض تغییر شکل الزم به توضیح است که در پژوهش

 توان میدان گرادیان تغییـر شـکل  هاي بزرگ میاما در صورت استفاده از فرض تغییر شکل * ,ijF x y 

  ) معرفی نمود، یعنی70-3به صورت مشابه رابطه (

)3-71(           * 1 1 1 2 2 2, ...ijF     x y E y x E y x   

)، چگالی انرژي کرنشی 48-3) در (69-3با جایگذاري ( * *
ijp       بـه صـورت زیـر بازنویسـی

  شودمی

)3-72(         * * 1
, :ijp d  

 

 
  E xσ yx y   

با فرض ثابت بودن   x  رويRVEشود، رابطه فوق به شکل زیر بازنویسی می  

)3-73(  
     

 

     * * 1
, :ijp d   





 

 
    

 
 

 
 

x

E y x x xσ x y  



  

  x همکار مزدوج   x شودباشد و به صورت زیر تعریف میمی  

)3-74(       
1

, : d
 




   σ x yx E y  

با اسـتفاده از   RVEشود، اثر توزیع دلخواه میدان کرنش درون همانطور که در رابطه فوق مشاهده می

سازي ابع غنیت E y  در تنش جدید  x شود.در مقیاس ماکرو دیده می  
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و درجات آزادي مستقل اضافه  سازيدر تکمیل این روش انتخاب مناسب توابع غنی  گام نهایی

-سازي ترك تشریح مـی یهاي بعد دو نوع حالت خاص تابع غنباشد. در بخشبر اساس نوع مسئله می

پایـه  -سازي چندمقیاسی میکروالگوریتم کلی استخراج معادالت به منظور همگن )2-3کادر(در  گردد.

  سازي میکرو ارائه شده است.با استفاده از غنی

  سازي میکرو پایه با استفاده از غنی-سی میکروسازي چندمقیا همگن) الگوریتم استخراج معادالت به روش 2-3کادر (

 سازي متناسب با مسئله و نوشتن کـرنش ارتقـاء یافتـه بـه صـورت      انتخاب تابع غنیام اول: گ 

 )70-3یا ( )69-3رابطه (

  :43-3بسط میدان کرنش به صورت رابطه (گام دوم( 

  ،گام سوم: محاسبه چگالی انرژي کرنشی بخش ارتقاء یافته * *
ijp     بـا اسـتفاده از رابطـه ،

 همکار مزدوجو محاسبه ) 3-48(  x ) 69-3(در رابطه(( 

 ) 49-3گام چهارم: محاسبه شرایط مرزي مسئله بر اساس رابطه( 

 :استخراج معادالت حاکم بر مقیاس ماکرو با استفاده از اصـل کـار مجـازي مطـابق      گام پنجم

  ) ارائه شده است.4-5-3روندي که در بخش (

  

  H-EMSHM1روش  -3-5

شوندگی مقیاس میکرو در سازي مرتبه اول، وارد کردن اثرات نرمهاي روش همگنیکی از چالش

پایـه در حـالتی کـه    -بندي روش میکـرو شود که فرمولدر این بخش سعی میباشد. مقیاس ماکرو می

سـازي  شوندگی در اثر وجود ترك چسبنده ایجاد شده است بـا اسـتفاده از تـابع غنـی    نرم RVEدرون 

سـازي انتخـاب   بر حسب تابع غنی بخش نحوه تعریف درجات ازادي اضافیدر این  ساید ارائه شود.هوی

  شود.بررسی می متغیر کینماتیکی اضافی همکار مزدوج شده و همچنین روند استخراج

                                                 
1
 Heaviside Enriched MultiScale Homogenization Method 
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     H-EMSHMش استخراج متغیر کینماتیکی در رو -5-1- 3

*به منظور استخراج 
ij نیاز به دانسـتن میـدان کـرنش    42-3( مطابق رابطه ،(ij  درونRVE 

 XFEMباشد، لـذا از روش  می داراي ترك خوردگی RVEباشد. با توجه به فرض مسئله که میدان می

توان فرض کرد که میـدان کـرنش   شود. لذا میدان تغییر مکان استفاده میسازي میبه منظور گسسته

ij  درونRVE  از میدانiu سازي با گسستهXFEM  شود.حاصل میبه صورت زیر  

)3-75(         
1 1

ˆ ˆ
stn enn n

k k
i k i k k i

k k

u N u N H H a 
 

     y y y  

که  H   و  y شوندبه صورت زیر تعریف می  

)3-76(   
1         0

0        0
H







 


  

)3-77(      .
C C

sign n   y y y


  

  :شوندبه صورت زیر تعریف می )77-3و ( )75-3( روابطپارامترهاي 

y  بردار تغییر مکان درون  متغیرRVE 

stnn  هایی که در روش تعداد گرهXFEM  ند (غنـی شـو به صورت استاندارد استفاده مـی-

  شود)ها اعمال نمیسازي براي آن

enn  هایی که در روش تعداد گرهXFEM شوندسازي میغنی  

kN  تابع شکل استاندارد اجزاء محدود  

ˆk
iu   درجه آزادي استاندارد اجزاء محدود نظیر گرهk  ام و در راستايi ام  

  H  y  ) شود) تعریف می76-3تابع هویساید که مطابق رابطه  

ˆ k
ia   درجه ازادي غنی شده با تابع هویساید نظیر گرهk ام و در راستاي i ام  

C   5-3شکل ( مسیر ترك مطابق (  

Cy   تصویر مختصاتy  رويC  5-3شکل ( مطابق (  

C
n


  ) 5-3شکل ( مطابق  Cبردار یکه عمود بر   

 sign   ) 1تابع عالمت 1ادیر بزرگتر از صفر و براي مق (براي مقادیر کوچکتر از صفر  
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  .RVEدرون  XFEMتعریف تابع هویساید و متغیرهاي مسئله  ) 5- 3( شکل

  

kبا تعریف درجات ازادي گرهی 
ia
 شـده،  توان متغیـر نظیـر درجـات آزادي غنـی    میˆ k

ia ،  را بـه

kو  iجمع مقدار ثابت صورت 
ia
 نوشت، یعنی  

)3-78(  ˆ k k
i i ia a 


  

  آید)، رابطه زیر به دست می75-3) در (78-3در این صورت با جایگذاري (
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)3-79(  
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در رابطه فوق 
1

1
enn

k
k

N


  طبق خاصیتPU1     توابع شکل اجزاء محدود نوشـته شـد. همچنـین enn 

هـا   انـد و ثانیـا بـراي ایـن گـره     شـده دهد که اوال با تابع هویسـاید غنـی  هایی را نشان میمجموعه گره

  kH  y   بزرگتر از صفر است، یعنی   0kH  y تابع . با تعریف  y  به صورت  

)3-80(   
 en

k

k n

N


 y  

  شود) به صورت زیر نوشته می79-3فرم نهایی رابطه (

)3-81(               
1 1

ˆ
stn enn n

k k
i i k i k k i

k k

u H N u N H H a    
 

      y y y y y


  

  توان نوشتبه بیان دیگر می

)3-82(       * 1
i i iu u u y y y  

  که

)3-83(         *
i iu H    y y y  

)3-84(         1

1 1

ˆ
stn enn n

k k
i k i k k i

k k

u N u N H H a 
 

     y y y


  

ذکر این نکته الزم است که هر دو تابع  *
iu y  و 1

iu y باشند که ناپیوسته می 1
iu y  با استفاده از

شکل شماتیک توابع  شود.حل می RVEروي  XFEMسازي گسسته H    و    6-3شکل ( در ( 

                                                 
1
 Partition of Unity 
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  نمایش داده شده است.

  

نمایش شماتیک توابع  ) 6- 3( شکل H    و   در حالت یک بعدي.  

  

) بازشـدگی  78-3در رابطـه (  iنیز نمایش داده شده است، ) 6-3شکل ( همانطور که گفته شد و در 

بازشـدگی حاصـل از    و iمجموع بازشدگی  ،تواند هر مقدار ثابتی باشد. در نهایتباشد و میترك می

براي  XFEMسازي گسسته 1
iu y ) طبـق رابطـه زیـر    ) باز شدگی هرنقطـه تـرك را   84-3در رابطه

  دهند.نمایش می
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)3-85(          1
i i iu H u   y y y y  

)3-86(     1
i i iu u y y         

برابر میانگین بازشدگی ترك مطـابق رابطـه زیـر در نظـر      iبازشدگی مقدار  H-EMSHMدر روش  

  شودگرفته می

)3-87(   
1

C

i

C

iu d


 
  y    

که  iu y   ي بازشدگی ترك در هر نقطهy  واقع بر تركC   درونRVE ت زیر باشد و به صورمی

  شودتعریف می

)88(        
0

lim ;   and  is para llel to i i Ciu u u
 

      
CΓ

y
yy y y y y y n  


   

) منجر به قید زیر روي میدان تقریب 87-3فرض رابطه ( 1
iu y ) شود) می84-3در رابطه  

)3-88(    0
C

iu d


  y    

ردن بازشـدگی  باشد که منجر بـه محـدود کـ   می H-EMSHMقید فوق، یک قید بسیار مهم در روش 

) به صورت زیـر ثابـت   87-3) در (85-3(شود. این رابطه به راحتی با جایگذاري می RVEدرون  كتر

  شودمی

)3-89(  
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1 1
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باشد که بیان ) می88-3) حاصل شدن قید (87-3به صورت رابطه (  iیکی از مزایاي تعریف 

گی ترك با استفاده از میدان انگین بازشدکند میمی iu y   برابر صفر است هر چند که بازشدگی هـر

در ایـن  گیـرد  ین بازشدگی را برابر صفر در نظـر مـی  گ) که میان88-3نقطه برابر صفر نیست. لذا قید (
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 شود.تعریف می "1بازشدگی صفر به صورت ضعیف"شرط پژوهش به عنوان 

  به صورت زیر نوشته می شود iu)، میدان کرنش حاصل از 85-3ي (وجه به رابطهبا ت

)3-90(       
1

, ,C

sym sym

ij j i j i i j
n u        

که در رابطه فوق  
sym
  بیانگر ترم متقارن تانسور  باشد و می

C
   تابع دلتاي دیراك نسبت بـه

C باشد به این صورت که مقدار آن روي میC به سرعت  آن در جهت عمود برباشد و برابر یک می

شود. این تعریف تابع صفر می
C

 ر بـراي هـر تـابع دلخـواه ماننـد      گیري زیمنجر به خاصیت انتگرال

 g x 10[شودمی[ 

)3-91(     
C

C

g d g d

 

   x x  

  شودبه صورت زیر نوشته می RVE)، میدان کرنش روي 43-3) در (90-3با جایگذاري (

)3-92(       
1

, ,C

sym sym

ij ij j i j i i j
n u          

*) میدان کرنش 42-3) با (90-3ي (و با مقایسه
ij شودبه صورت زیر بیان می  

)3-93(     *
,C

sym sym

ij j i j in       

*همانطور که در روند استخراج 
ij   ،اشاره گردیـدi     باشـد بلکـه   یبازشـدگی تـرك مـاکرو نمـ

گردد. ایـن  اعمال می RVEهاي ترك درون باشد و تنها به لبهمی RVEترك درون  میانگین بازشدگی

هـاي کینمـاتیکی   باشـد کـه کمیـت   پایه می-پایه و ماکرو-هاي بارز روش میکروموضوع یکی از تفاوت

ند، در صـورتی کـه   شـو پایه بر اساس مفاهیم ماکرو (مانند باز شدگی ترك مـاکرو) تعریـف مـی   -ماکرو

شوند. همانطور که در ادامه اشاره خواهد شد، تفسیر می RVEپایه درون -متغیرهاي کینماتیکی میکرو

و اثر متغیـر   داشته باشدهیچ ترك ماکرویی در محیط ماکرو وجود الزم نیست  H-EMSHMدر روش 

i  در تمام نقاط گوسی کهRVE شود.باشد وارد میا ترك خورده میهمتناظر با آن  

   H-EMSHMتنش ارتقا یافته در  -5-2- 3

 

                                                 
1
 Weakly zero crack opening 
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شود و از این پس تنش ارتقایافته نمایش داده می iکه با  iمتغیر کینماتیکی  همکار مزدوج

  آیدشود به صورت زیر به دست مینامیده می

)3-94(  ,

1
di j ij  

 

  
   

  شودو در نتیجه بخش ارتقایافته چگالی انرژي کرنشی به صورت زیر نوشته می

)3-95(  *
int i ip    

  آیند) به شکل زیر به دست می48-3) در (93-3) با جایگذاري (95-3) و (94-3روابط (

)3-96(  

 

    

* * *

,
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,
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1
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1
                

                

1
                

C

C

C

ij ij ij
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j i j i ij

ij j i ij j i

i i
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p d
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int

1

i

C
ext

i

j i ij j i
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B

i i i id n d B

 



    
  

   
     

      
  

   

  

ijعبارت  jn ) مـی ) بیانگر نیروي موجود بر روي ترك چسـبنده  96-3در انتگرال دوم رابطه-

 شود. هاي بعد به عنوان نیروي موثر بر حجم اثر آن دیده می باشد که در بخش

  معادالت و شرایط مرزي حاکم بر مقیاس میکرو -5-3- 3

، فـرم  )88-3(رابطـه  ) و همچنین قید به دست آمـده در  55-3) و (49-3با استفاده از روابط (

  باشدبه صورت زیر می RVEحاکم بر  ضعیف معادله

)3-97(  
1

, 0               wi j ij iw d W


     

  شوند.که معادله فوق به همراه قیدهاي زیر براي حل مسئله در مقیاس میکرو استفاده می
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)3-98(  
1 0i ij ju n d



   

)3-99(   1 0
C

iu d


  y 
    

با توجـه بـه ناپیوسـته بـودن      به روشنی نمایش داده شده است.  )7-3شکل ( در  و  Cي هامرز

1میدان 
iu  درونRVE ) از روش  این معادله با استفاده)، 97-3در معادلهXFEM شود.حل می  

  

ترك خورده  RVEي هامرزنمایش  ) 7- 3( شکل
1 2 3C C C C       وC   .   

  معادالت حاکم بر مقیاس ماکرو -5-4- 3

  آید.در این بخش معادالت حاکم بر مقیاس ماکرو با استفاده از روش کار مجازي به دست می

 کار مجازي داخلی 

چگالی انرژي کرنشی ماکرو به صورت زیـر نوشـته    )44-3) در (95-3) و (47-3با جایگذاري (

  شودمی

)3-100(       * *,M
ij i ij ij ij ij i ip p p               

شده است، کـل  نشان داده ) 8-3شکل ( ، که در گیري رابطه فوق روي تمام ناحیه ماکرو، با انتگرال
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  انرژي کرنشی جسم ماکرو برابر است با

)3-101(     int ,M
ij ij ij ij i iP p d d       

 

       

  

  

  نمایش شماتیک محیط همگن ماکرو و شرایط مرزي. ) 8- 3( شکل

  

 کار مجازي خارجی 

و  tکار مجازي خارجی بر جسم ماکرو ناشی از نیروي سطحی و حجمی است که به ترتیب بر 

 شوند. عالوه بر نیروهاي فوق، نیروي نمایش داده شده است، وارد می) 8-3شکل ( ، همانطور که در

بر سـطوح تـرك    شود که این نیرو ناشی از نیروي واردنیز ایجاد می iBحجمی تعمیم یافته به صورت 

ازي جشود. در این صورت، کار مباشد که اثر آن به صورت نیروي حجمی در مقیاس ماکرو دیده میمی

  شودناشی از بارهاي خارجی به صورت زیر نوشته می

)3-102(   
t

ext i i i i i iP b u B d t u d   
 

      

ه حجمـی  چه که بـراي نیـروي تعمـیم یافتـ    دلیل اینکه نیروي تعمیم یافته سطحی، همانند آن

روي مرز جسم مـاکرو   RVEهاي درون شود این است که تركتعریف شد، در رابطه فوق مشاهده نمی

  شود به صورت زیر تعریف می iBنیروي حجمی  باشند.تاثیر گذار نمی



                                                ناهمگنمواد  بیآس یاسیچندمق لیتحل

136 

 قیتحق يتئور

)3-102(  
1

d
C

ii qB
 

 
   

 باشد. بر واحد سطح ترك مینیروي وارد  iqکه 

 اصل کار مجازي و معادله حاکم بر مقیاس ماکرو 

بر اساس اصل کار مجازي، کارهاي مجازي داخلی و خارجی بـراي هـر تغییـر مکـان دلخـواه و      

  باشند، یعنیدر تعادل می iو  iuمستقل 

)3-103(  int 0extP P    

)، فرم ضعیف معادالت حاکم بر مقیاس ماکرو به 103-3) در (102-3) و (101-3با جایگذاري (

  شودصورت نهایی زیر تبدیل می

)3-104-a(      0
t

ij ij i i i i i i i id b u B d t u d      
  

         

)3-104-b(           d
i i Du u x x  

dصادق است. همچنین  iو  iuکه براي هر تغییر 
iu  تغییر مکان معلوم رويD همانطور که در ،

  باشد.نمایش داده شده است می) 8-3شکل ( 

در مقیـاس  پیوسـته و ناپیوسـته محـیط     متغیرهـاي ام یکی از مزایاي روش ارائه شده این است که تم

 XFEMهاي بندي که در روششود و نیاز به انجام زیر مثلثروي نقاط گوس معمول گرفته میماکرو 

  باشد.متداول است نمی

  H-EMSHMدر روش  ماتریس مماسی ماکرو -5-5- 3

از روش در ایـن پـژوهش    )104-3به منظور محاسبه ماتریس مماسی ماکرو جهت حل معادله (

روند کلی انجام این کار در فصـل دوم  شود. استفاده می ]44[1خطی متغیر کینماتیکی ماکرو اغتشاش 

شکل کلی ماتریس مماسی در ایـن روش در حالـت دو   سازي ریاضی تشریح گردید. و در بخش همگن

   .آیددست میبعدي به صورت زیر به 

                                                 
1
 Linear perturbation of macroscopic kinematic variable 
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)3-105(  
C C

C C

   

   



 

 

 

                 
             



  

  که 

)3-106(  
11 11

1 1

22 22

2 2

12 12

, , ,
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Cهاي ) ماتریس105-3در رابطه (     وC    باشند و همین عامل سـبب کوپـل   غیر صفر می

و  RVEشود. توجه شود که این نوع کوپل شدن در مقیـاس  می iو  ijهاي کینماتیکی شدن متغیر

پایـه بـا توجـه بـه اینکـه متغیرهـاي       -در روش میکـرو ي معادله رفتاري انجـام شـده اسـت.    به وسیله

اس مـاکرو  هـا در مقیـ  شوند، لذا کوپل شدن آنکینماتیکی به طور کامال مستقل از یکدیگر تعریف می

 باشـد پایه می-پایه و ماکرو-هاي میکروهاي روشیکی از تفاوتمعنا ندارد. این موضوع به وضوح بیانگر 

پایه با توجه به اینکه متغیرهـاي کینمـاتیکی اضـافه وابسـته بـه      -شود که در روش ماکرو(یادآوري می

  .پذیرد)ماکرو انجام میها در مقیاس باشند در واقع کوپل شدن آنمیدان تغییر مکان ماکرو می

      H-EMSHMالگوریتم حل روش  -5-6- 3

-به صورت رفت و برگشت بین مقیاس H-EMSHMدر حالت کلی و غیرخطی، روند حل روش 

نمایش داده شـده   ) 9-3شکل ( پذیرد. روند حل به صورت شماتیک در هاي میکرو و ماکرو صورت می

ماکرو با حـل مسـئله مـاکرو محاسـبه      یمطابق این شکل ابتدا حدس اولیه متغیرهاي کینماتیک ت.اس

هاي نظیر این متغیرها از حل مسئله در مقیاس میکـرو محاسـبه شـده و مجـددا     شود. سپس تنشمی

رافسـون (یـا   -آید. سپس طی فرآینـد تکـراري نیـوتن   هاي باقیمانده در مقیاس ماکرو به دست مینیرو

کنـد تـا معـادالت هـر دو     ها تا جایی ادامه پیدا مـی یندي شبیه به آن) رفت و برگشت بین مقیاسفرآ

هـاي میکـرو و مـاکرو در    مقیاس به طور همزمان به تعادل برسـد. الگـوریتم حـل مسـئله در مقیـاس     

  ) نمایش داده شده است.4-3) و (3-3کادرهاي (
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  همزمان.روند کلی حل مسئله چندمقیاسی  ) 9- 3( شکل

  

  .H-EMSHMدر روش  )RVEمقیاس میکرو ( حل) الگوریتم 3-3کادر (

  :با داشتن متغیرهاي کینماتیکی گام اولij  وi    4-3حاصل از حل مسئله مـاکرو (کـادر ،(

میدان  1
iu y ) 3) و همچنین قید رابطه (98-3) و شرایط مرزي (97-3با استفاده از رابطه-

 شود.محاسبه می) 99

: به منظور محاسبه پاسخ 1توجه  1
iu y    هـایی  در این مرحله نیاز به حـل تکـراري بـه روش

  باشد.رافسون می-مانند نیوتن

تابعی از متغیرهاي  ij: با توجه به اینکه تنش کل 2توجه  iu x  و i x باشد (یعنی می

    1

,
, ,ij ij i i j

u   y) نیـاز بـه داشـتن     97-3، لذا به منظور حل رابطه ( iu x  و i x 

 باشد.می

  :هاي همکار مزدوجمحاسبه گام دوم ij x  و i x  50-3(با استفاده از روابط به ترتیب (

 )94-3و (
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  :محاسبه ماتریس رفتاري مماسی با استفاده از اغتشاش واحد خطـی بـه متغیرهـاي    گام سوم

 iu x  و i x نمایش داده 105-3که در رابطه ( چهو محاسبه ماتریس مماسی نظیر آن (

  شده است.

  

  .H-EMSHMرو در روش کحل مقیاس ما) الگوریتم 4-3کادر (

 :محاسبه مقادیر اولیـه   گام اول iu x  و i x    ) و بـا اسـتفاده از    )104-3بـا حـل معادلـه

و همچنـین بـا مفـروض     ) ارائه شده اسـت 105-3چه که در رابطه (ماتریس مماسی نظیر آن

 هاي باقیمانده در گام سوم.بودن بردار بار خارجی و یا بردار بار ناشی از نیروي

  :هاي محاسبه تنشگام دوم ij x  و i x        با اسـتفاده از حـل مسـئله میکـرو بـا داشـتن

ي مقادیر اولیه iu x  و i x ) 3-3از گام قبل و با استفاده از روند ارائه شده در کادر( 

  گام سوم: محاسبه نیروي باقیماندهir با استفاده از رابطه زیر 

   
t

i ij ij i i i i i i ir d b u B d t ud      
  

         

  کنترل معیار همگرایی چهارمگام : inorm r tol    در صورت عدم ارضاي ایـن شـرط بایـد .

 مجددا به گام اول رفته و تا همگرایی کامل روند فوق طی شود.

  

براي در نظر گرفتن خرابی درون  H-EMSHM  توسعه روش -۶-٣

RVE  

ارائـه گردیـد. در    RVEبه منظور در نظر گرفتن ترك درون  H-EMSHMدر بخش قبل روش 

پرداختـه  دهـد   رخ مـی   1خرابـی گسـترده   RVEاین روش براي حالتی که درون این بخش به توسعه 

باشد. پس از تشـخیص   ي پایه در این بخش تبدیل نواحی ترك خورده به ترك معادل می شود. ایده می

ها و حل مسـئله انجـام    کوپل بین مقیاس H-EMSHMترك معادل در ادامه با استفاده از همان روش 

  شود.  می

                                                 
1 Damage 
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  خرابی االستیکمدل رفتاري  -6-1- 3

  شود مدل خرابی االستیک به صورت زیر تعریف می

 1 :d σ C ε
        )3-107(  

ماده در  رفتاري  سیماتر C، 2کوچک يها تانسور کرنش ε ،1یتانسور تنش کوش σآندر  که

 یـک تـا   صـفر  نیبـ  يتواند مقـدار  یباشد که م یپارامتر خرابی م dو  3همسان یخط کیاالست حالت

0dداشته باشد.   1و  کامالً سالم بودهاست که ماده  نیا انگریبd است که ماده به طور  نیا انگریب

) بر اساس سطح کرنش مـاده  eq( یشود که متغیر حالت محل یم فرض ی شده است.کامل دچار خراب

اسـکالر   یتـ یمتغیـر کم  نی. اشود یده مینام 4متغیر کرنش معادل نیا یفن اتیشود و در ادب یم فیتعر

) بـه طـور   dبـی ( معنا کـه پـارامتر خرا   نیباشد بد یم زیرشد خرابی در ماده ن ي کننده بوده و کنترل

تعریـف   همچنـین متغیـر داخلـی دیگـري بـه صـورت        باشد. یمتغیر معادل م نیاز ا یتابع یحیصر

 حداکثر کرنش انگریتفاوت که ب نیباشد با ا ی) مeq( یهمان متغیر حالت محل قتیدر حقشود که  می

 5باربرداري–يبارگذار طیشرا ماده تجربه کرده است. ،يسطح بارگذار نیباشد که از ابتدا تا ا یم یمعادل

  شود: یم فیتعر ریبه صورت ز eqو کرنش معادل  مدل خرابی بر اساس متغیر داخلی  نیا يبرا

   , 0,         0,           , 0f f      ε ε
   )3-108(  

  شود: یم فیتعر ریباشد که به صورت ز یم 6خرابی يتابع بارگذار انگریب f آندر  که

   , eqf      
        )3-109(  

  به صورت زیر استفاده شده است: 7در این پژوهش به از تعریف کرنش معادل رانکین

   
1,2,3

1
maxeq I

IE
 



ε ε

       )3-110(  

آندر  که
I )1, 2 , 3I تانسور تنش موثر نیز به صورت زیر  باشد. یم 8یاصل هاي موثر تنش انگری) ب

                                                 
1
 Cauchy stress tensor 

2
 Small strain tensor 

3
 Tensor of elastic moduli 

4
 Equivalent strain 

5
 Loading-unloading conditions 

6
 Damage loading function 

7
 Rankine equivalent strain 

8
 Principal strains 
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  شود تعریف می

:σ C ε          )3-111(  

که مـاده بـه   نیباشد که بعد از ا یم يا ترد (مثل بتن) به گونه مواد شبه یشوندگ نرم يها یمنحن 

. در شود یم یدچار کاهش مقاومت و سخت يتند بیآنگاه ماده با ش د،یخود رس یحداکثر تنش کشش

در نظر گرفته شده است. این تابع به ) 10-3شکل ( مانند  2ییبه فرم نما 1تابع خرابی کی، این پژوهش

  شود یر تعریف میصورت ز

 
0

0 0
0

0

0                                       for 

1 exp       for 
f

d g

 

   
 

  




   
            )3-112(  

کننــده شــیب نمــودار  بــه ترتیــب حــد کــرنش االســتیک و کنتــرل fو  0کــه پارامترهــاي 

اند. الزم به توضیح است که شرط خرابی در  مایش داده شدهن) 10-3شکل ( شوندگی هستند که در  نرم

  کند. حالت فشاري براي بتن قرار داده نشده است و بتن در فشار به صورت االستیک عمل می

εf
Strain

S
tr

es
s

ft
d = 0

ε0 

  یی.نما یشوندگ با تابع نرمکرنش - منحنی تنش ) 10- 3( شکل

  

غیـر   هـاي  شـوندگی از فـرم   هاي نـرم  بندي در مدل به منظور از بین بردن پاسخ مسئله به المان

  شود محلی انتگرالی استفاده شده است. براي این منظور کرنش غیر محلی به صورت زیر تعریف می

                                                 
1
 Damage law 

2
 Exponential softening law 
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( ) ( , ) ( )eq eq

V

x x d      
       )3-113(  

)که , )x  نهایت، تابع وزن به فاصله بین نقطـه   شود. در یک محیط بی می  تابع وزن غیرمحلی نامیده

1منبع
  2و نقطه هدف 

 x   بستگی دارد. بدین ترتیب خواهیم داشت: 

0

0

( )
( , )

( )
V

x
x

x d

 
 

  





       )3-114(  

0که  ( )r  تابع تدریجی نزولی غیرمنفی بر حسب فاصلهx  فاده در باشد. تابع وزن مورد است می

  باشد اي مطابق زیر می چهار چندجمله این پژوهش به شکل تابع درجه 

22

0 2
( ) 1

r
r

R
  

        )3-115(  

کـه در   باشـد. ایـن ثابـت بـه بیشـترین فاصـله نقطـه         ماده مـی  3نماینده طول داخلی Rدر اینجا 

خوانـده   4شـود و از ایـن رو شـعاع تـأثیر     تأثیرگذار است، مربوط مـی  xي غیرمحلی نقطه گیر میانگین

  شود. می

باربرداري خرابی بر اساس کرنش مـوثر غیـر محلـی بـه صـورت زیـر اصـالح        -در نهایت تابع بارگذاري

  شود می

   , eqf      
        )3-116(  

  H-EMSHMخرابی بر اساس مدل چندمقیاسی  - ٢-۶- ٣

  متغیر کینماتیک جدید در حالت خرابی درونRVE 

بیان  iو همچنین متغیر کینماتیکی  RVE) رابطه بین بازشدگی ترك درون 87-3در رابطه (

  شود گردید که در ادامه به صورت زیر بازنویسی می

                                                 
1
 Source Point 

2
 Target Point 

3
 Internal Length 

4
 Interaction Radius 
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)3-117(   
C

Ci idu 


   y    

0dپارامتر خرابی داراي ادامه اگر نواحی در    درونRVE  باd    ،آنگـاه  نمـایش داده شـوند

\ بـدون خرابـی   ناحیـه و  cرا با ترك فرضی  d ناحیه داراي خرابی توان می c  )   حجـم

RVE باشد) جایگزین کرد به گونه اي که می  

)3-118(   
C d

an
i ij ju d n d

 

   y    

anکه در رابطه فوق 
ij باشد که در حالت خرابی االستیک برابر است بـا   کرنش ناشی از خرابی ماده می

an
ij ijd   وjn 89[آید  که از رابطه زیر به دست میباشد  بردار عمود بر سطح ترك فرضی می[ 

)3-119(   tandet 0i ijkl ln C n   

tan
i ijkl ln C n شود و در رابطه فوق تحت عنوان تانسور اکوستیک شناخته می tan

ijklC  ماتریس مماسی در هر

در  i)، رابطه زیر براي متغیر کینمـاتیکی  118-3) و (117-3با مقایسه روابط ( باشد. نقطه گوس می

  شود شود حاصل می ایجاد می RVEشرایطی که خرابی درون 

)3-120(  
1

d

an
i ij j

C

n d 


 
   

 دوج ارتقاء یافتهکار مز 

شود، کـار مـزدوج بازشـدگی     در شرایط ترك خوردگی وقتی ترك چسبنده در محیط ایجاد می

نمـایش داده   i، برابر است با نیروي چسبندگی ایجاد شده بین دو سطح ترك که با پارامتر i، ترك

iبه صورت  RVEترك درون  سطحي واحد شود. در این صورت نیرو می

C




 از سـوي دیگـر   باشد. می 

0dنیروي ایجاد شده در ناحیه خرابی ( کل  (  برابر است با  

)3-121(  
d

ij jn d


  

  برابر خواهد بود با  سطحنیروي واحد  متوسط که

)3-122(  
1

d

ij j

d

n d
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در این صورت با برابر قرار دادن نیروي واحد سطح ترك فرضی و نیروي واحـد سـطح ناحیـه خرابـی،     

  شود. حاصل می iرابطه زیر براي کار مزدوج 

)3-122(  
d

C
i ij j

d

n d 



 

   

، ادامـه رونـد در ایـن    H-EMSHMه صورت روش با داشتن متغیر کینماتیک اضافه و کار مزدوج آن ب

  باشد که در بخش قبل به آن اشاره شد. می H-EMSHMروش بخش مطابق با 

  

  T-EMSHM روش -7- 3

سازي مرتبه اول ثابـت  یکی از فرضیات پایه در روش همگن ،شد بیانهمانطور که در فصل قبل 

شـود شـرایطی اسـت کـه     یاست. یکی از مواردي که این فرض نقض م RVEماکرو روي  بودن کرنش

-به شدت تغییر مـی  RVEاي که میدان کرنش ماکرو درون شود به گونههاي شدید ایجاد میگرادیان

تـوان بـه   جمله مـی هاي زیادي به منظور رفع نقص این مشکل شده است که از آن. تا کنون تالشکند

ود میدان کـرنش مـاکرو درون   شها فرض میسازي اشاره کرد که در آنهاي مرتبه باالتر همگنتئوري

RVE ترمبا استفاده از  به منظور بهبود این شرایطروشی اخیرا  نهمچنی .به صورت خطی تغییر کند-

که در آن نیاز بـه   ]21, 20[ارائه شده است  PU1سازي ریاضی در قالب روش هاي مرتبه باالتر همگن

  باشد.نمی RVEثابت فرض کردن تغییرات کرنش درون 

نـواحی  شـود  به شدت نقض می RVEی از مواردي که فرض ثابت بودن میدان کرنش درون یک

توانـد صـحیح باشـد. بـه     باشد که حتی فرض خطی بودن کرنش هم نمیمجاور نزدیک نوك ترك می

ارائه شـده اسـت    بیان شدهایی بر اساس روش زیرناحیه که در فصل اول منظور رفع این مشکل روش

  اشاره نمود.   ]90[وان به تکه از آن جمله می

کـه میـدان    (از تئوري ارتجاعی) قبلی هايدانستهدر این پژوهش سعی شده است که بر اساس 

کرنش نزدیک به نوك ترك داراي درجه تکینگی 
1

2r


باشد) و فاصله از نوك ترك می rباشد (که می 

شـود،  به کار گرفته مـی  XFEMهاي نظیر سازي نوك ترك که در روشتوابع غنیهمچنین با الهام از 

                                                 
1
 Partition of Unity 
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سازي ارتقا یافته و اثـر ایـن میـدان ارتقـا یافتـه بـا       با استفاده از توابع غنی RVEمیدان کرنش درون 

این روش که از  پایه در روابط مقیاس ماکرو گنجانده شود.-روگاه روش چندمقیاسی میکداستفاده از دی

-Tشـود تحـت عنـوان    اسـتفاده مـی   EMSHMسازي نوك ترك در قالب روش هاي توابع غنیمیدان

EMSHM شود.نام برده می  

  T-EMSHM استخراج متغیر کینماتیکی در روش -7-1- 3

*اشاره شد، تعریف درسـت کـرنش    EMSHMهمانطور که در روش 
ij   اي داراي اهمیـت ویـژه

هاي قبلی، انتخاب متغیر کینماتیکی جدیـد در روش  باشد. بر اساس توضیحات ارائه شده در بخشمی

EMSHM سازي و انتخاب توابع غنی باشد تواند بر اساس آگاهی قبلی از رفتار مسئله مورد بررسیمی

ترك از درجـه   نوك اینکه رفتار محیط در نواحی اطراف متناسب با آن صورت پذیرد. لذا با علم بهنیز 

سـازي نـوك   باشد) و با توجه به توابع پایـه غنـی  فاصله از نوك ترك می rباشد (که می rتکینگی 

از تابع   ]92, 91[گردد اعمال می XFEMهاي توسعه یافته نظیر ترك که در روش sin 2r    به

 شده است. بررسی ]93[ مرجع هاي استفاده از این تابع درگردد. مزیتساز استفاده میعنوان تابع غنی

  شودبه صورت زیر نوشته می iuمیدان تغییر مکان  XFEMبا الهام از روش  

)3-123(       h
i i ik ku u F  y y y  

که در رابطه فوق  h
iu y شـود و  میدان استاندارد است که با توابع شکل اجزاء محدود تقریب زده می

 k y ي آن خاصیت میدان مجهولی است که توابع پایهPU همچنـین  ]92, 91[نمایندرا اقناع می .

ikF شودسازي است که به صورت زیر تعریف میتانسور تابع غنی  

)3-124(   enr
ik ikF f  x  

  اي کهبه گونه

)3-125(    sin
2

enrf r
 

  
 

x  

زاویه نقطه در دستگاه مختصاق قطبی نوك ترك است که  فاصله از نوك ترك و  rدر رابطه فوق 
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، RVEباشد. با توجه به ابعاد ناچیز می 1دلتاي کرونکر ikنمایش داده شده است و  ) 11-3شکل ( در 

سازي عبارت غنی ik kF  y ) روي کل 123-3در رابطه (RVE ،، گردد.اعمال می  

  

  نمایش دستگاه مختصات قطبی محلی نوك ترك. ) 11- 3( شکل

 

  شودبه صورت زیر محاسبه می ij) میدان کرنش 107-3با توجه به رابطه (

)3-126(                   , , , ,

h
ij ik ki j i j k j ik j

u u F F     y y y y y   

  شوندکه نمادهاي به کار رفته در رابطه فوق به صورت زیر تعریف می

)3-127-a(  
 

, ,

, 2

h h
i j j ih

i j

u u
u


  

)3-127-b(  
 

, ,

, 2

k j j k

k j

 



  

)3-127-c(  
 

, ,

, 2

ik j jk i

ik j

F F
F


  

  توان نوشتمی ij)، طبق تعریف کرنش 126-3به منظور اثبات رابطه (

                                                 
1
 Keronecher delta 
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)3-128(   

 

   

,

,, , , , ,

, 2 2 2
h
i j

h h
ik k jk kji j j i i j j i i

ij i j

Tu

F Fu u u u
u

 


 
    

 
  

  داریمدر رابطه فوق  Tبا باز کردن عبارت 

)3-129(  

       

1 2

, , , , ,,

, , , ,

2 2

                                      
2 2

ik k jk kj ik j k ik k j jk i k jk k ii

ik j k jk i k ik k j jk k i

T T

F F F F F F
T

F F F F

     

   

   
 

 
 
 

  

  سازي نمودتوان به صورت زیر سادهرا می 2Tو  1Tرابطه فوق عبارات  در

)3-130(  

 

 

,

, , , ,

1 ,2 2
ik j

ik j k jk i k ik j jk i

k kik j

F

F F F F
T F

 
 

 
  


  

)3-131(  

 

 

,

, , , , , ,

2

, , , ,

,

2 2 2

    
2 2

ik

k j

enr enr enr enr
ik k j jk k i ik k j jk k i ik k j j i

enr enr
ik k j ik j k k j j kenr

ik ik k j

F

F F f f f f
T

f f
f F



        

     
 

  
  

 
  




  

-بطه زیر حاصل مـی ) را128-3و جایگذاري آن در ( )129-3) در (130-3) و (131-3با جایگذاري (

  شود

)3-132(  
 

 

   

             

1 2

,

, , , ,

, , ,

, , ,

2 2
h
i j

h h
i j j i i j j i

ij k iki j ik j k j

T
u

h
ij ik ki j k j ik j

T T

u u u u
u F F

u F F

  

  

 
   

   



y y y y

 
 









  

  شود.) اثبات می126-3باشد و به این ترتیب رابطه () می126-3که مشابه رابطه (

گـردد و  ) میدان سینگوالر اطراف ترك بازیابی می123-3در رابطه ( ikFبا استفاده از ضریب  k y 

تر کردن روابط فوق لذا به منظور ساده باشد.در این رابطه به صورت یک تابع هموار و غیر سینگوالر می

ناچیز است، تابع  RVEو همچنین با توجه به اینکه ابعاد  k y  رويRVE ت زیر تقریب زده ربه صو

  شودمی
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)3-133(    ,k k k l ly   y  

k,و  kکه در رابطه فوق  l  به ترتیب مقدار k y  و گرادیان آن در مرکزRVE در ایـن   باشند.می

k,صورت بخش متقارن گرادیان  j ) شودزده می ) به صورت زیر تقریب133-3با توجه به رابطه  

)3-134(     

   

, , , , , , , , , ,

, ,

, ,

2 2 2 2

k j j k k l l j j l l k k l lj j l lk k j j k

k j k j

k j k j

y y         
 

 

     





   
    

 

  

  شودبه صورت زیر ساده می ij) میدان کرنش 126-3) در (134-3) و (133-3با جایگذاري (

)3-135(             , ,, ,

h
ij ik k j k k l li j ik j

u F F y       y y y  

ایگزینی به منظور ج ikFه فوق از خاصیت تقارن بطدر را   ,ik k j
F y  با  ,ik k jF y   استفاده شـده

*)، عبارات 135-3) و (42-3با مقایسه روابط ( است.
ij  و 

1

,i j
u شوندبه صورت زیر تعریف می  

)3-136-a(         1 *

,ij iji j
u  y y y  

)3-136-b(         *
, ,,ij ik k j k k l lik j

F F y      y y  

)3-136-c(         1

, ,

h

i j i j
u uy y  

باشد و به دلیل وجود الزم به توضیح است که ترك مورد نظر در این روش در مقیاس ماکرو می

-صحیح نمی RVEگرادیان شدید کرنش اطراف نوك ترك ماکرو، فرض ثابت بودن کرنش ماکرو روي 

 RVEاصلی این روش در نظر گرفتن تغییرات میدان گرادیـان مـاکرو روي    در این شرایط هدف باشد.

سازي صورت گرفته در مقیاس باشد. با این وجود غنینمی RVEباشد و لزومی به وجود ترك درون می

RVE روي 125-3ي (باشد (با این منظور که تغییرات کرنش سینگوالر به شکل رابطـه می (RVE  در

  شود).نظر گرفته می

  نش ارتقایافته و چگالی انرژي کرنش ارتقا یافتهت -7-2- 3

k,و  kپس از استخراج متغیرهاي کینماتیکی  l  و همچنین به دست آمدن رابطه*
ij چگالی ،

  آیدت زیر به دست میبه صور p*انرژي کرنشی ارتقا یافته 
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)3-137(  *
,k k kj k jp        

kjو  kکه   هاي همکار مزدوجشوند که در واقع هاي ارتقا یافته نامیده میتنشk  و,k j باشند می

  آیندزیر به دست می و به صورت

)3-138-a(   ,

1
k ij ik j

F d 
 

 
   

)3-138-b(    ,

1
kj ij ik im jik m

F F y d  




 

  
   

  آیند) به صورت زیر به دست می48-3() در 136-3) با جایگذاري (138-3) و (137-3روابط (

  

)3-139(  

      

    
  

 

,,

* *
, ,,

, ,, ,

,

1 1

1 1
      

1
      = 

ij ik im j k jik m

k

ij ij ij ik k j k k l lik j

ij k ij ik k j k l lik j ik j

F F y

ij kik j

p d F F y d

F d F F y d

F d

  



       

    

 

 

 




 

  

 

  



 

    
 

   
 

 
  

  

  

 



y





   ,,

*
,

1

kj

ij ik im j k jik m

k k kj k j

F F y d

p



  

    







 

 

 
  

  

  




  

که عبارت   ,,ij k l lik j
F y  خط دوم انتگرال رابطه فوق بـا عبـارت    در  ,,im j k jik m

F y     بـر اسـاس

  فرآیند زیر جایگزین گردید

)3-140(  
     

   

, , ,, , ,

, ,, ,

ij k l l im k s s im k j jik j ik m ik m

ij k l l im k j jik j ik m

F y F y F y

F y F y

     

   

  

 

 

 
  

  T-EMSHMدر روش  معادالت حاکم بر مقیاس میکرو -7-3- 3

) 49-3بر اساس معادله ( RVEجا نیز روابط حاکم بر مقیاس ، در اینH-EMSHMمشابه روش 

  باشدت زیر میر) به صو55-3قید رابطه ( و
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)3-141(  
1

, 0               wi j ij iw d W


     

)3-142(  
1 0i ij ju n d



   

  T-EMSHMمعادالت حاکم بر مقیاس ماکرو در روش  -7-4- 3

ارائه شد، معادالت حاکم بر مقیاس  H-EMSHMچه که در روش با طی کردن روندي مانند آن

شود. این روند در ایـن بخـش ارائـه    ر اساس روش کارمجازي حاصل میب T-EMSHMماکرو در روش 

  گردد.می

 کار مجازي داخلی 

) چگالی انرژي کرنشی ماکرو به صورت زیر نوشـته  44-3) در (121-3) و (47-3با جایگذاري (

  شودمی

)3-143(       * * *
,, =M

ij ij ij ij ij ij k k kj k jp p p                  

نشان داده شده است، کـل  ) 8-3شکل ( ، که در  گیري رابطه فوق روي تمام ناحیه ماکرو،با انتگرال

  انرژي کرنشی جسم ماکرو برابر است با

)3-144(   int ,
M

ij ij k k kj k jP p d d        

 

        

 کار مجازي خارجی 

و  tاست که به ترتیب بر  کار مجازي خارجی بر جسم ماکرو ناشی از نیروي سطحی و حجمی

 شوند. در این صـورت، کـار مجـازي    نمایش داده شده است، وارد می) 8-3شکل ( ، همانطور که در

  شودناشی از بارهاي خارجی به صورت زیر نوشته می

)3-145(  
t

ext i iP t u d 


   

د و باشبردار نیروي سطحی می itکه  , iji j
u .  
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 اصل کار مجازي و معادله حاکم بر مقیاس ماکرو 

بر اساس اصل کار مجازي، کارهاي مجازي داخلی و خارجی بـراي هـر تغییـر مکـان دلخـواه و      

  باشند، یعنیدر تعادل می iو  iuمستقل 

)3-146(  int 0extP P    

)، فرم ضعیف معادالت حاکم بر مقیاس ماکرو به 146-3) در (145-3) و (144-3با جایگذاري (

  شودصورت نهایی زیر تبدیل می

)3-147-a(   , 0
t

ij ij k k kj k j i id t u d       

 

       

)3-147-b(           d
i i Du u x x  

dصادق است. همچنین  kو  iuکه براي هر تغییر 
iu  تغییر مکان معلوم رويD   همـانطور کـه ،

  باشد.نمایش داده شده است می) 8-3شکل ( در 

  T-EMSHMماتریس مماسی ماکرو در روش  -7-5- 3

-Hاز روندي مشابه روش ) 147-3به منظور محاسبه ماتریس مماسی ماکرو جهت حل معادله (

EMSHM سـازي ریاضـی   روند کلی انجام این کار در فصل دوم و در بخـش همگـن  . شوداستفاده می

-شکل کلی ماتریس مماسی در این روش در حالت دو بعدي به صورت زیر به دست میید. تشریح گرد

   .آید

)3-148(  

C C C

C C C

C C C

     

     

     

 

 

 





   

  

  

 
  

             
                 
    

               

  





 
  

  که 
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)3-149(  

11
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Cهاي ) ماتریس148-3در رابطه (   ، C  
 

Cو    
 



باشند و همین عامـل  غیر صفر می 

ماننـد   شود. توجه شود که این نوع کوپل شـدن می iو  ijهاي کینماتیکی سبب کوپل شدن متغیر

ور کـه  ، همـانط که ي معادله رفتاري انجام شده استو به وسیله RVEدر مقیاس  H-EMSHMحالت 

  . باشدپایه می-از خواص روش میکرو ذکر شد،

  T-EMSHMالگوریتم حل روش  -7-6- 3

سازي حالت خطی توسعه داده شده با استفاده از توابع غنی T-EMSHMبا توجه به اینکه روش 

شود کـه  است، نیاز به حل تکراري وجود ندارد. روند حل به این شکل خواهد بود که ابتدا مشخص می

سازي دارد. در مرحله بعد براي نقاط گوس مختلـف (بـر   اطراف نوك ترك نیاز به غنیاي در چه ناحیه

شده هستند یا خیر) مـاتریس مماسـی متنـاظر آن محاسـبه شـده و در      حسب اینکه درون ناحیه غنی

  شود.) حل می147-3نهایت دستگاه معادالت (

  بندي فصل سوم خالصه و جمع -3-8

اي چندمقیاسی انتخـاب مناسـب متغیـر کینمـاتیکی     ههاي اساسی در توسعه روشیکی از گام

هاي چندمقیاسی از نگاه متغیر کینمـاتیکی  بندي انواع روشباشد. لذا در این فصل به تقسیمجدید می

پایـه تقسـیم شـدند. در    -پایـه و میکـرو  -هـا بـه دو نـوع مـاکرو    پرداخته شد. بر این اساس انـواع روش 
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ی اضافه پارامترهایی هستند که در مقیاس ماکرو معنا پیدا پایه، متغیرهاي کینماتیک-چهارچوب ماکرو

-دیده می شود. انواع روش RVEها روي این فصل اشاره شد اثر آن ابتداي کنند و با روندي که درمی

پایـه  -در مقابل این دیدگاه، چهارچوب میکـرو باشـد.  پایه در ادبیات فنی موجود می-هاي ماکرو

-مبنا قرار گرفته و قسـمت  RVEرفتار  روشدر این  مطرح گردید.براي اولین بار در این پژوهش 

ماکرو دیـده شـود بـا رونـدي کـه بیـان شـد در        مقیاس هایی از میدان کرنش که قرار است اثر آن در 

شود. متغیرهاي کینماتیکی جدید بـه دسـت آمـده در ایـن روش     بندي مقیاس ماکرو اعمال میفرمول

شـود کـه کوپـل متغیرهـاي     باشند. همین موضـوع سـبب مـی   و میمستقل از میدان تغییر مکان ماکر

پـذیري  پایه انعطاف-پایه بر ماکرو-مزیت اصلی دیدگاه میکرو کینماتیکی در مقیاس میکرو انجام شود.

  باشد.بیشتر آن در انتخاب متغیر کینماتیکی می

ي کلـی آن  تشریح گردید که ایـده پایه -دیدگاه میکرو بر مبناي EMSHMروش  در مرحله بعد

سازي به منظور در نظر گرفتن اثر هر نوع توزیع مکانی دلخـواه (بـر حسـب نـوع     استفاده از توابع غنی

بار در این مزیت اصلی این روش، که براي اولین باشد.در مقیاس ماکرو می RVEمسئله) کرنش درون 

مقیـاس  کـردن اثـرات    سازي بـه منظـور وارد  استفاده از توابع غنی پژوهش به آن پرداخته شده است،

-پس از بیان این روش، دو نوع تـابع غنـی  باشد. میکرو در مقیاس ماکرو با هر توزیع دلخواه مکانی می

-Tو  H-EMSHMهـاي  بـه روش  EMSHMسازي هویساید و نـوك تـرك بـه منظـور توسـعه روش      

EMSHM گی حاصـل از  شـوند سازي هویساید به منظور بررسی نـرم ارائه گردید. در اولی از توابع غنی

سینگوالر در روش دوم به منظور وارد کردن اثرات کرنش بهره گرفته شد و  RVEترك چسبنده درون 

  سازي نوك ترك استفاده گردید. از توابع غنی XFEMمیدان نوك ترك با الهم از روش 

-بندي دقیق روشهاي مختلف و همچنین فرمولهاي اصلی روشها و ایدهدر این فصل دیدگاه

هـاي ارائـه شـده    هاي مختلـف بـر اسـاس روش   پیشنهادي ارائه گردید. در فصل بعد به حل مثال هاي

 پرداخته خواهد شد.
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   هاي عدديسازيشبیه: ۴ فصل

  

  مقدمه -4-1

پرداخته شد و در ادامه با بـه   EMSHMدر فصل قبل به توسعه روش چندمقیاسی تحت عنوان 

 T-EMSHMو  H-EMSHMدو روش  بنـدي سازي هویساید و نوك ترك فرمـول کارگیري توابع غنی

اقدام  MATLABبندي مورد اشاره در قالب برنامه سازي فرمولدر این پژوهش با پیادهتشریح گردید. 

هـاي یـک و   لـذا در ادامـه مثـال    ي روش مورد بحث شده اسـت. هایی جهت ارزیابی اولیهبه حل مثال

-تشـریح مـی   T-EMSHMو  H-EMSHMدوبعدي بر اساس روابط توسعه داده شده بـراي دو روش  

  گردد.

  H-EMSHMروش به هاي حل شده مثال -4-2

  گردد.تشریح می H-EMSHMهاي یک و دو بعدي روش در این بخش مثال

  میله ناهمگن یک بعدي تحت کشش -2-1- 4

اده شـده اسـت   نمایش د ) 1-4شکل ( ي یک بعدي ناهمگن همانطور که در در این بخش میله
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کشش بـه روش کنتـرل   یک انتهاي میله ثابت و انتهاي دیگر تحت  ،شود. مطابق این شکلبررسی می

قـرار دارد کـه نسـبت     2Eو  1Eشامل دو نوع ماده با مدول االستیسـیته   RVE تغییر مکان قرار دارد.

1به ترتیب برابر است با  RVE حجم این مواد به حجم کل   و 1 .  

  

  با باند ضعیف بین دو ماده. RVEمیله ناهمگن یک بعدي شامل  ) 1- 4( شکل

  

بانـد ضـعیف   یـک   RVEنشان داده شده است بین دو ماده درون ) 1-4شکل ( همانطور که در 

شـود. در بخـش اول   در نظر گرفته مـی  ) 2-4شکل ( وجود دارد که معادله رفتاري این باند به صورت 

 یابد تا زمانی که بازشدگی فنـر بـه  افزایش می kسختی فنر مورد اشاره به صورت خطی و متناسب با 

0dمیزان  d  یابد.می کاهشبرسد. پس از آن نیروي فنر برحسب بازشدگی به صورت تابع زیر  

)4-1(    0
0

1 0

1

n

d d
f d f

d d

 
  

 
  

  .اندنمایش داده شده) 2-4شکل ( در  0fو  0d ،1dکه پارامترهاي 



                                                مواد ناهمگن بیآس یاسیچندمق لیتحل

157 

 يعدد يها يساز هیشب

  

  .RVEنمودار نیرو بر حسب تغییر مکان براي باند بین دو ماده درون  ) 2- 4( شکل

  

  شود:با مشخصات به صورت زیر حل میدر ابتدا این مثال 

1l cm     21A cm   5L cm   

450
KN

k
cm

   
2 5E GPa  1 200E GPa   

0 4.5f KN   1 0.128d cm  0 0.01d cm   

-  2n    0.5    

سنجی اند. به منظور صحتي پارامترها قبال معرفی شدهباشد و بقیهبیانگر سطح مقطع میله می Aکه 

سـازي  المان حل شده است و بـا حـل همگـن    20این مثال، این میله به صورت مستقیم با استفاده از 

 H-EMSHMاین شکل انطباق خـوب روش   مقایسه شده است. ) 3-4شکل ( المان ماکرو در  5شامل 

  دهد.شدگی نشان میبا حل مستقیم را نه تنها در بخش خطی ابتدایی بلکه در شاخه نرم
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fمقایسه نیرو در برابر تغییر مکان ( ) 3- 4( شکل   انتهاي میله به روش حل مستقیم و حل (H-EMSHM  براي

  له ناهمگن یک بعدي.می

  

f، پاسـخ مسـئله   RVEهمچنین به منظور بررسی اثر درصد حجمی دو ماده موجـود در    

انطور که در این نمایش داده شده است. هم) 4-4شکل ( در  هاي مختلف درصد حجمی براي نسبت

شوند، هرچند که با توجه به منجر به سختی بیشتر مسئله می شود مقادیر بزرگتر شکل مالحظه می

0ها محدود به ماهیت مسئله یک بعدي، بیشترین مقدار نیرو در همه نسبت 4.5f KN گردد.می  
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fنمودار  ) 4- 4( شکل  هاي مختلف  براي نسبت بعدي ناهمگن با استفاده از روش  در مسئله میله یکH-

EMSHM.  

  هاي ترك خوردهRVE مسئله ورق دوبعدي شامل -2-2- 4

-Hدر این بخش به حل مسئله صفحه ناهمگن دوبعدي تحت بارهاي کششی و برشی بـه روش  

EMSHM نمایش داده شده است،  ) 5-4شکل ( نطور که در پرداخته می شود. هماRVE   این مـاده از

در ادامـه خـواص مـاده مـرتبط بـا       .تشکیل شده استماتریسی که با مواد افزودنی سخت مسلح شده 

همانطور که در  شوند.از همدیگر تفکیک می Iو  mهاي کننده به ترتیب با زیرنویسمسلحماتریس و 

هاي وسط صفحه بـه صـورت نشـان داده شـده داراي     RVEمشخص است، یک ردیف از ) 5-4شکل ( 

  باشند.ترك می

68.9mEخواص مواد به کار رفته در این مسئله عبـارت اسـت از    GPa ،379.2IE GPa  و

0.33m I    در این مدل از نسبت حجمـی .I         اسـتفاده شـده اسـت کـهI   حجـم

3ابعاد صفحه به صورت  .است RVEکننده به کار رفته در یک مسلح 7W H  باشد و همـانطور  می

هاي افقی و قائم مقید شده لبه پایین صفحه در برابر حرکتنشان داده شده است، ) 5-4شکل ( که در 

-4شـکل (  مطابق المان چهار گرهی  442و  21از ، H-EMSHMبه منظور حل مسئله به روش  است.

   هاي ماکرو و میکرو استفاده شده است.به ترتیب در مقیاس ) 6
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  هاي ترك خورده.RVEمسئله صفحه دو بعدي شامل  ) 5- 4( شکل

  
  بندي مقیاس میکرو المان

  
  بندي مقیاس ماکرو المان

  .H-EMSHMه ورق ناهمگن به روش هاي میکرو و ماکرو در حل مسئل بندي به کار رفته در مقیاس المان ) 6- 4( شکل
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و  11 ،22 ،12 ،1هاي واحد هاي ترك خورده تحت تحریکRVEیافته وضعیت تغییر شکل

2  هاي نمایش داده شده در ایـن شـکل عبارتنـد از     تحریک نمایش داده شده است. ) 7-4شکل ( در

بـراي   RVEهاي مختلف متغیر کینماتیکی ماکرو که تغییر شکل حاصـل از میکرونوسـانات درون    مود

اده شده است عبارتنـد  ها نمایش داده شده است. سه مودي که در ردیف باال در این شکل نمایش د آن

سازي مرتبه اول نیز وجـود دارنـد.    هاي مختلف کرنش ماکرو که در همگن به مولفه RVEهاي  از پاسخ

هاي ردیف پایین  شود اثري از بازشدگی ترك وجود ندارد. مود ها مشاهده می همانطور که در این شکل

  باشند. مربوط به بازشدگی برشی و نرمال ترك می

  

11 22 12

1 2

1,  0,  0

      0,  0

  

 

  

 
   

  

11 22 12

1 2

0,  1,  0

      0,  0

  

 

  

 
  

  

11 22 12

1 2

0,  0,  1

      0,  0

  

 

  

 
  

  

11 22 12

1 2

0,  0,  0

      1,  0

  

 

  

 
  

  

11 22 12

1 2

0,  0,  0

      0,  1

  

 

  

 
  

  .2و  11 ،22 ،12 ،1هاي واحد  تحت تحریک RVEتغییر شکل نمایش  ) 7- 4( شکل
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  بندي حل مستقیم مسئله ورق ناهمگن با تمام جزئیات. المان ) 8- 4( شکل

  

سازي مستقیم مسئله بـا تمـام   در این مثال از مدل H-EMSHMسنجی روش به منظور صحت

و  Aمسئله تحت دو نوع بارگـذاري   استفاده شده است.) 8-4شکل ( گره مطابق  9450جزئیات شامل 

B  باشند تحلیل شده است.که به ترتیب نمایشگر بارگذاري کششی و برشی می  )9-4شکل ( مطابق  
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  .Aبار گذاري نوع 

  

  .Bبارگذاري نوع 

  غیر مکان معلوم اعمال شده است.صفحه ناهمگن که به صورت اعمال ت در Bو  Aنوع  نمایش بارگذاري ) 9- 4( شکل

  

نمایش داده شده است. مقادیر ) 1-4جدول (  در H-EMSHMمقایسه نتایج حل مستقیم و حل 

یم شـامل تمـام جزئیـات    سـازي مسـتق  خطاي نشان داده شده در این جدول که نسبت به حـل مـدل  

هـاي  باشـد. همچنـین نسـبت   می H-EMSHMمحاسبه شده است بیانگر دقت کامال قابل قبول روش 

m سختیمختلف  IE E  ارائـه شـده اسـت.    ) 2-4جـدول (  در به منظور بررسی اثر آن بر پاسخ مسئله

ارائه شده در این جدول عبارت است از میانگین تنش روي سطح باالي ورق که به صورت زیـر  مقادیر 

  شودبیان می

22

22
top

d

W











 

*مقدار فوق با عبارت 
I mE E E بعد شده است. عالوه بر مـوارد فـوق، اثـر درصـدهاي مختلـف      بی

  ارائه شده است.) 10-4شکل ( میزان تنش میانگین سطح باالي ترك نیز در  بر حجمی 
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هاي کششی و برشی و مقادیر خطا نسبت به حل  مسئله صفحه ناهمگن تحت بارگذاري نتایج حل ) 1-4( جدول

  مستقیم.

  

mلف هاي مخت براي نسبت H-EMSHMمقایسه نتایج حل مستقیم و روش  ) 2-4( جدول IE E  در صفحه ناهمگن

باشند که  هاي نرمال می قادیر ارائه شده در این جدول تنشم تحت کشش.

22

22
top

d

W











*و   

I mE E E.   
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  ی صفحه ناهمگن دوبعدي.براي بارگذاري کشش نمودار تنش میانگین بر حسب درصد حجی  ) 10- 4( شکل

  

ها بر پاسخ مسئله، این مسئله با تعداد مختلف المان در نهایت، به منظور بررسی اثر تعداد المان

 336، 84، 21از  دبررسی شده عبارتن هايبررسی شده است. تعداد المان H-EMSHMماکرو با روش 

شود، مقدار خطا در این جدول با زیاد شـدن  مشاهده می) 3-4جدول ( المان. همانطور که در  1344و 

شود و در عین حـال مقـادیر خطـا در محـدوده قابـل      بندي نزدیک میها به پاسخ ریزترین المانالمان

  قبولی قرار دارند.

هاي مختلف  نگین نرمال شده براي تعداد المانمقادیر تنش میا ) 3-4( جدول

)68.9 , 379.2m IE GPa E GPa (  
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-4شکل ( در ادامه همین مسئله با ترك کج حل شده است. براي این منظور ترك مایل مطابق 

نمـایش   همـین شـکل  در و حل مستقیم سازي  بندي مسئله همگن شود. المان در نظر گرفته می ) 11

   داده شده است.

  

  سازي. ماکرو همگن بندي مسئله المان

  

  بندي مسئله حل مستقیم. المان

  سازي با ترك مایل در مقیاس ماکرو و حل مستقیم. بندي مسئله همگن المان ) 11- 4( شکل

  

نمـایش داده   ) 12-4شـکل (  در  RVEبندي و ترك عبوري از ترك درون  همچنین نمونه المان

نشان داده شده ) 13-4شکل ( در حالت بازشدگی ترك در  RVRي پایه تغییر شکل ها شده است. مود

 0.555سازي به ترتیب برابر است با  میزان تنش نرمال در این مسئله براي حل مستقیم و همگن است.

   باشد. درصد می 2که به این ترتیب میزان خطاي ایجاد شده در این حالت  ؛0.544و 

به منظور بررسی اثر انواع شرایط مرزي، همین مسئله با شرایط مرزي پریودیک نیز حـل شـده   
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سازي با شرایط مرزي پریودیک برابر است با  است. میزان تنش نرمال شده حاصل از حل مسئله همگن

باشد کـه درصـد    درصد می 49سازي در این حالت حدود  که در این شرایط خطاي حل همگن 0.828

در شرایطی است که ترك به مرز  RVEهاي  سخت شدن لبهباشد. علت این امر  بسیار قابل توجهی می

RVE هاي  رسیده است. تغییر شکلRVE  نشان داده شده ) 14-4شکل ( با شرایط مرزي پریودیک در

شـود، در شـرایط مـرزي     مشـاهده مـی  ) 14-4شکل ( و ) 13-4شکل ( ي  است. همانطور که از مقایسه

باید سمت مقابـل روي مـرز   ) 12-4شکل ( در  A (نقطه RVEپریودیک براي باز شدن ترك روي مرز 

که ترك از آن عبور نکرده نیز به همان میزان باز شود که منجر به سخت ) 12-4شکل ( در  ’A(نقطه 

نشـان داده  ) 4-4جـدول (  ه در شرایط مرزي مختلف در هاي مسئل مقایسه پاسخ شود. می RVEشدن 

  شده است.

  

  در شرایط ترك مایل. RVEبندي  المان ) 12- 4( شکل
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11 22 12

1 2

0,  0,  0

      1,  0

  

 

  

 
  

  

11 22 12

1 2

0,  0,  0

      0,  1

  

 

  

 
  

   .تنش ثابت با شرایط مرزي 2و  1هاي  تحت مود RVEنمایش تغییر شکل  ) 13- 4( شکل

  

11 22 12

1 2

0,  0,  0

      1,  0

  

 

  

 
  

  

11 22 12

1 2

0,  0,  0

      0,  1

  

 

  

 
  

   .پریودیکبا شرایط مرزي  2و  1هاي  تحت مود RVEنمایش تغییر شکل  ) 14- 4( شکل
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براي شرایط مرزي مختلف در صفحه ناهمگن با ترك  H-EMSHMو روش مقایسه نتایج حل مستقیم  ) 4-4( جدول

باشند که  هاي نرمال می مایل. مقادیر ارائه شده در این جدول تنش

22

22
top

d

W











*و   

I mE E E.   

Error (%)  22
*E


  RVE BCs. Method 

2  0.5437  
Constant 

stress H-EMSHM  

49  0.828  periodic  

-  0.555  -  Direct method  

  مسئله ورق ترك خورده مسلح شده با الیاف -2-3- 4

 RVEشـود. در ایـن مسـائل     در این بخش به حل ورق دوبعدي مسلح شده با فایبر پرداخته می

شود.  باشد که به وسیله الیاف مسلح شده از جدایی کامل سطح ترك جلوگیري می داراي ترك کلی می

سازي مقیاس میکرو در این روش با استفاده از  گفته شد، گسسته H-EMSHMهمانطور که در بخش 

باشد. از سوي دیگر، با توجه به اینکه تعداد الیاف به کار  ) میXFEMروش اجزاء محدود توسعه یافته (

هـاي دو (سـه)    لمـان بعـدي مـدفون در ا    هاي یک باشد، از المان ها زیاد می رفته در این نوع کامپوزیت

  . نحوه اعمال آن ارائه شده است 1که در پیوست  شود سازي الیاف استفاده می به منظور مدل 1بعدي

نمایش داده شده اسـت. در  ) 15-4شکل ( در  RVEهندسه مسئله مورد بررسی مسئله ماکرو و 

  خورده است اما با الیاف مسلح شده بین دولبه تـرك پـل ایجـاد شـده    این مسئله بخشی از ورق ترك 

صــفحه از جــنس پلیمــر بــا مشخصــات     نمایــد.  اســت کــه از گســیختگی آن جلــوگیري مــی    

2.3 , 0.32mat matE GPa   ) توســط فایبرهــایی از جــنس شیشــهGlass fiber بــا مشخصــات (

73.5 , 5f fE GPa R m  درصـد   2صد حجمی فایبرها در این مساله در نظر گرفته شده است. در

) هـر فـایبر از مـاتریس بـه صـورت      pull outاست. همچنـین مشخصـات رفتـار بیـرون کشـیدگی (     

0 0 1100 , 3.8 , 91f mN d m d m     و رفتار بیرون کشیدگی فایبر  2(با نرم شوندگی از نوع توان

است. نمودار مذکور نیروي مورد نیـاز بـراي بیـرون    ) ) 16-4شکل ( مطابق ]94[در مدل آزمایشگاهی 

                                                 
1
 Embedded element method 
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بیش از یک فایبر و در جهات  RVEکشیدن یک فایبر در راستاي خود فایبر است که ممکن است در 

کشیدگی فـایبر   مختلف قرار داشته باشد. همانطور که بیان شد مشخصات ارائه شده براي نیروي بیرون

ت. در صورتی که شعاع فایبر عوض شود نیروي مذکور براي یک فایبر با مشخصات و مساحت خاص اس

شود که نیروي بیرون کشید گی متناسب با مسـاحت فـایبر    عوض خواهد شد. در این مسئله فرض می

  . 1باشد می

گردد که فایبرها به صورت موازي و قائم (عمـود بـر تـرك) در مـاتریس      در این مساله فرض می

گرهـی اسـت و در حـل     4المـان   945ه بـا اسـتفاده از   ریخته شده باشند. حـل مسـتقیم ایـن مسـال    

بندي منظم  گرهی (المان 4المان  121گرهی منظم براي مقیاس ماکرو و  4المان  21چندمقیاسی از 

11 11 براي مدلسازي (RVE  .استفاده شده است  

  

  . RVEکامپوزیت تقویت شده با الیاف و  ) 15- 4( شکل

                                                 

در واقعیت نیروي بیرون کشیدگی ترکیبی از تسلیم فایبر، خرابی ماتریس و لغـزش بـین فـایبر و مـاتریس اسـت کـه         1

باشـد. در اینجـا بـه منظـور یـک فـرض        تابعی از مساحت فایبر، محیط آن، طول فایبر، سختی ماتریس و فایبر و ... مـی 

ي بیرون کشیدگی براي طول ثابت فایبر متناسـب بـا مسـاحت فـایبر     منطقی براي حل مسائل فرض شده است که نیرو

  باشد. می
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  یک فایبر (نیرو در برابر تغییر مکان).نمودار بیرون کشیدگی  ) 16- 4( شکل

نمـایش داده شـده   ) 17-4شـکل (  در  H-EMSHMتغییر مکان براي حل مستقیم و حل -نمودار نیرو

است. به منظور حل مستقیم فرض شده است که ترك سرتاسري در محیط وجـود دارد و فـایبر بـین    

ل ایجاد کرده است. منظور از حل مستقیم با یک فایبر این است که تنها یک فایبر (که ي ترك پ دولبه

ي ترك ایجاد پل کرده است اما مساحت یک عدد فـایبر معـادل    در وسط صفحه قرار دارد) بین دو لبه

باشد. به همین ترتیب در حل مستقیم با دو فایبر فرض شده است که دو فایبر بـین دو   کل فایبرها می

اند و مجموع مساحت دو فایبر برابر است با مساحت کـل فایبرهـا. طـرز قـرار      به ترك پل ایجاد نمودهل

گردد. براي تعداد فایبرهاي مختلف  ها به گونه اي است که ترك به فواصل مساوي تقسیم می گیري آن

سـان  در حل مستقیم به همین شیوه عمل شده است. به همین دلیل پیک نمودارها در ایـن شـکل یک  

شود هـر چـه تعـداد فایبرهـا بیشـتر باشـد پاسـخ         مشاهده می) 17-4شکل ( باشد. همانطور که در  می

دهـد کـه    باشد. این شرایط در کلیه مسائل چندمقیاسـی رخ مـی   تر می چندمقیاسی به واقعیت نزدیک

  شود. هاي بهتري حاصل می اشد جواببه کل محیط کوچکترب RVEهرچه نسبت ابعاد 
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  هاي مختلف. RVEتغییر مکان براي مقایسه حل چندمقیاسی و حل هاي مستقیم با تعداد -نیرو ) 17- 4( شکل

  

در ادامه اثر تغییرات درصد حجمی، توزیع و چیدمان فایبر در پاسخ کلی سازه مورد بررسی قرار 

نمایش داده شده ) 18-4شکل ( فایبر در هاي مختلف  تغییر مکان براي درصد-گرفته است. نمودار نیرو

یابد اما مقدار تغییـر   شود با افزایش درصد فایبر پیک نمودار افزایش می است. همانطور که مشاهده می

جـام  کند. این موضوع به دلیـل فـرض ان   گردد تغییر نمی مکان نهایی که منجر به گسیختگی نهایی می

شـود.    ها در مدل لغـزش صـرف نظـر مـی     باشد که از اندرکنش بین فایبر ها می سازي شده در نوع مدل

همچنین با افزایش درصد فایبرها تغییر مکان نظیر نیروي ماکزیمم مقـدار بسـیار نـاچیزي بـه سـمت      

هاي قـوي   کند که این موضوع به دلیل تغییر االستیک بیشتر ماتریس در حالت فایبر راست حرکت می

  باشد. می
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شده با فایبرهاي با درصد حجمی  تغییرمکان براي مقایسه حل چندمقیاسی کامپوزیت مسلح-نیرو ) 18- 4( شکل

  مختلف

  

نمایش داده شده است. در این حالت با کج شدن فایبرهانسبت به ) 19-4شکل ( اثر زاویه فایبرها در 

شود افزایش  یابد اما تغییر مکان نهایی که منجر به خرابی فایبرها می ر کاهش میترك پیک نمودا

یابد. در فایبرهاي مایل به این دلیل که باید تغییر مکان قائم بیشتري به مسئله اعمال شود تا تغییر  می

  دهد.  مکان در راستاي فایبر به بیشترین حد خود برسد، گسیختگی کامل دیرتر رخ می
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  .شده با فایبرهاي با زوایاي مختلف غییرمکان براي مقایسه حل چندمقیاسی کامپوزیت مسلحت-نیرو ) 19- 4( شکل

  

، همانطور RVEدر ادامه همین مسئله با توزیع اتفاقی فایبرها حل شده است. در این حالت درون یک 

متر  میلی 3عدد فایبر با زوایاي مختلف و به طول  20نمایش داده شده است، ) 15- 4شکل ( که در 

دو  RVEاند. میزان فایبرها در  ي ترك ایجاد پل نموده وجود دارد که چهارعدد از این فایبر بین دو لبه

داده شده است.  نمایش) 20- 4شکل ( باشد. نمودار نیرو تغییر مکان براي این حالت در  درصد می

شود چهار نقطه شکستگی در نمودار وجود دارد که هر یک از  همانطور که در این شکل مشاهده می

دهد. در این  ها لحظه شروع لغزش هر یک از فایبرهاي پل زده بین ترك را نشان می این شکستگی

دار در شکستگی اول سازند زودتر تسلیم شده و شیب نمو حالت فایبرهایی که زاویه کمتري با ترك می

هاي  اند. در شکستگی یابد. در باالترین نقطه نمودا همه فایبرها شروع به گسیختگی کرده کاهش می

اند در حالی که فایبرهاي خوابیده تر هنوز  تر به زاویه قائم کامال گسیخته شده بعدي فایبرهاي نزدیک

  اندازند. خیر میمقداري توانایی تحمل بار دارند که گسیختگی نهایی را به تا
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  تغییر مکان براي توزیع رندوم فایبرها (دو درصد).- نمودار نیرو ) 20- 4( شکل

  

نمـودار نیـروي   0 ها پرداخته شد تحت بار کششی قـرار داشـتند. نمـودار     مسائل فوق که به بررسی آن

ر گذاري برشی در باالي مسئله را براي توزیع رندوم فایبر نشان برشی در برابر تغییر مکان افقی براي با

دهد. در این حالت نیز چهار نقطه شکستگی به دلیل وجود چهار فایبر پل زده بـا زوایـاي مختلـف     می

  شود. بین دو لبه ترك مشاهده می

  

  تغییر مکان براي توزیع رندوم فایبرها تحت بارگذاري برشی.-نمودار نیرو
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  دار شکلی ش با الیاف آلیاژ حافظهتیر تحت خم -4-3

دار در طول تـرك پرداختـه    در این بخش به بررسی مسئله تیر خمشی داراي الیاف آلیاژ حافظه

بـه   SMAباشد. معادالت رفتاري حـاکم بـر    شود. ماتریس ماده اپوکسی با رفتار االستیک خطی می می

دار مـورد اسـتفاده در    اف آلیاژ حافظـه مشخصات ماتریس و الیاند.  ارائه شده 2طور مختصر در پیوست 

  نمایش داده شده است.) 6-4جدول ( و ) 5-4جدول ( این مسئله به ترتیب در 

  مشخصات ماتریس ) 5-4( جدول

property Value 

Elastic modulus, E (MPa) 1300  

Poisson' s ratio, υ 0.21 

  )2008دار شکلی (الگوداس،  خواص ماده آلیاژ حافظه ) 6-4( جدول
property value 

Martensite elastic modulus, EM (Mpa)  55000 

Astenite elastic modulus, EA (Mpa) 46000 

Thermal expansion coefficient, αM,A (1/k) 22×10-6 

Maximum transformation strain, H 0.056 

Maximum strain 0.08 

Poisson’ s ratio, υM,A 0.33 

Stress influence coefficient, CM,A (Mpa/k) 7.4 

Martensite start temperature, Ts
M (K) 245 

Martensite finish temperature, Tf
M (K) 230 

Astenite start temperature, Ts
A (K) 270 

Astenite finish temperature, Tf
A

 (K)  280 

  

در این مسئله فرض بر این است که قبل از شروع بارگذاري مکانیکی همه الیاف در فاز آستنیت 

با توجه به شرایط  قرار دارند. در پایان بارگذاري مکانیکی، هر یک از الیاف K 320خالص و دماي اولیه 

با تنش و کـرنش ایجـاد شـده دارنـد.     حجم نسبی مارتنسیت متناسب  بارگذاري و موقعیت قرارگیري،

رو، برخی از الیـاف تغییـر    کنند. از این کرنش متفاوتی را طی می-بنابراین، هر یک از الیاف مسیر تنش

  کنند.  فاز کامل و برخی تغییر فاز ناقص رفت (آستنیت به مارتنسیت) را تجربه می
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نمـایش  ) 21-4شـکل (  در هندسه مسئله مورد بررسی و شرایط مرزي نیرویی و تغییـر مکـانی   

داده شده است. صورت مسئله به این ترتیب است که در وسط دهانه تیر و تامیانه ارتفـاع تیـر مطـابق    

شود. ابتدا مسئله  باشند. در این بخش به بررسی دو موضوع پرداخته می ها ترك خورده میRVEشکل 

بـه خـوبی    SMAشود که طی آن مسیر رفت و برگشت متفـاوت الیـاف    رداري حل میبارگذاري و بارب

شود ترمیم ترك به وسیله حرارت دادن بـه   شود. موضوع دیگري که در این بخش بررسی می دیده می

SMA سازي مستقیم فایبرها درون ماتریس استفاده  سنجی مسئله از روش مدل است. به منظور صحت

نمـایش داده شـده اسـت. در    ) 22-4شـکل (  مورد استفاده در مسئله ماکرو در بندي  شده است. المان

انـد و تنهـا در    بخش صحت سنجی نواحی دور به صورت محیط همگن بدون فایبر در نظر گرفته شـده 

تري که نواحی دورتر نیـز   لیاند. در ادامه، حاالت ک در نظر گرفته شده SMAبخش ترك خورده الیاف 

سـازي فـرض    اند اما به منظور سـاده  سازي شده مدل H-EMSHMهستند با روش  SMAداراي الیاف 

هاي ترك خورده وارد بخش غیر خطی شوند. البته با توجه به اینکه اکثر تغییر RVEاست که تنها  شده

  باشد. یت نمیباشد این فرض دور از واقع ایجاد شده در بخش ترك خورده می شکل 
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  .SMAهندسه و شرایط مرزي نیرویی و تغییر مکانی مسئله مسلح شده با الیاف  ) 21- 4( شکل

  

ترك خورده است با استفاده   هاي آنRVEدر این مسئله، به منظور حل چندمقیاسی، المان هایی که 

 اند. در مدل مستقیم نیز که به سازي شده مدل  H-EMSHMبندي ارائه شده براي روش  از فرمول

هاي  نجی نتایج انجام شده است، ترك در محیط ماکرو قرار داده شده است و بین لبه منظور صحتس

تر شدن مدل مستقیم  سنجی به منظور ساده قرار داده شده است. در بخش صحت SMAترك فایبر 

) 21-4شکل ( دورتر که در  RVEفرض بر این است که در نواحی دورتر فایبر وجود ندارد. یعنی 

  باشد. نمایش داده شده است بدون الیاف می
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  .H-EMSHMبندي مسئله تیر تحت خمش به روش  المان ) 22- 4( شکل

  باربرداري-بارگذاري مکانیکی -3-2- 4

در این بخش ابتدا تیر خمشی تحت بارگذاري مکانیکی قرار گرفتـه و سـپس بـاربرداري انجـام     

(در وسط دهانـه) بـراي    RVEترین  در پایین ائم اعمالی در برابر بازشدگی نمودار نیرو قشده است. 

مقایسه شده است که بیانگر انطباق بسـیار  ) 23-4شکل ( در نمودار  H-EMSHMهاي مستقیم و  حل

باشد.  نمودار بیانگر افزایش تغییرشکل نمونه تحت بارگذاري میبخش اول این  باشد. می  خوب دو روش

Mبا توجه به اینکه در حین بارگذاري، با رسیدن تنش الیاف به تنش (
sσ تغییر فاز رفت (آستنیت به (

زایش شود، نمودار از حالت خطی اولیه خارج شده و مقدار بازشدگی افـ  مارتنسیت) در الیاف شروع می

دهد. در این بخش نیز  می  یابد. بخش دوم نمودار کاهش بازشدگی نمونه را در اثر باربرداري نمایش می

Aبا رسیدن تنش الیاف به تنش (
sσشود. بعـد از   ) تغییر فاز برگشت (مارتنسیت به آستنیت) شروع می

  یابد.  می پایان تغییر فاز برگشت بازشدگی به صورت خطی کاهش
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 در پایین و وسط تیر. نمودار نیروي اعمالی در برابر بازشدگی  ) 23- 4( شکل

  

نمـایش  ) 24-4شـکل (  در  RVEتـرین   ) براي پایین(کار مزدوج بازشدگی  1نمودار نیروي 

شود، نمودار  همانطور که در این شکل مشاهده میداده شده است.   کرنش -از فرم دیاگرام تنش

RVE باشد. نماید. سیکل کامل بارگذاري و باربرداري در این شکل قابل مالحظه می طبعیت می  
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  .RVEترین  ) براي پایین1کار مزدوج بازشدگی ( 1نمودار نیروي  ) 24- 4( شکل

  بارگذاري دمایی-بارگذاري مکانیکی -3-3- 4

یابد و سپس با ثابت نگه داشتن بار  در این بخش ابتدا بارگذاري مکانیکی روي جسم افزایش می

انجام  N 1800 ه، تحت بارشود. این آنالیز با استفاده از دو روش ذکر شد مکانیکی، دما افزایش داده می

یابـد. در   جایی زیر بـار افـزایش مـی    در بخش اول با افزایش بارگذاري مکانیکی، مقدار جابهشده است. 

یابـد. بنـابراین، مقـدار     بخش دوم با افزایش دما در الیاف، الیاف منقبض شده و بازشدگی کـاهش مـی  

  یابد. اي کاهش می جایی زیر بار نقطه جابه

بازشـدگی را در لبـه تـرك     -هاي تغییرات حداکثر تنش سطحی حداکثر منحنی) 25-4شکل ( 

که الیاف در فواصل مختلف از تار خنثی قرار دارند، بنابراین تحت تنش و  دهد. با توجه به این نشان می

کنند. طبـق نتـایج حاصـل     را طی میکرنش متفاوتی -کرنش متفاوت قرار گرفته و هر یک مسیر تنش

شود. با شروع افزایش دمـا کـرنش    شده، افزایش بار مکانیکی سبب افزایش تنش و کرنش در الیاف می

شود. همانطور که  یابد که سبب افزایش جزئی بازشدگی می دار شکلی افزایش می در الیاف آلیاژ حافظه

ي قرار میگیرند، بنـابراین ایـن الیـاف داراي    گفته شد الیاف باالي تار خنثی تحت تنش و کرنش کمتر

کنند. شروع تغییر  ) کمتري هستند و در دماي کمتر تغییر فاز برگشت را شروع میTAهاي دمایی( ثابت
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فاز برگشت در الیاف نزدیک نوك ترك سبب کاهش کرنش و در نتیجه کاهش بازشدگی در این الیاف 

درکنش بین الیاف و ماتریس کاهش کرنش سبب افـزایش  شود. به دلیل وجود بار مکانیکی و نیز ان می

شود، بنابراین تنش و کرنش در الیاف دور از نـوك تـرك کـاهش     تنش در الیاف نزدیک نوك ترك می

). با افزایش تدریجی دما و شروع 5شود (شکل  مشاهده می Bو  Aیابد، این کاهش تنش بین نقاط  می

  یابد. بازشدگی دهانه ترك با نرخ بیشتري کاهش می تغییر فاز برگشت در نقاط دور از نوك ترك

  

  در وسط دهانه. RVEترین  براي پایین منحنی حداکثر نیروي ایجاد شده درون فایبر به بازشدگی  ) 25- 4( شکل

  

حاصـل  ) 26-4شکل ( ز در در وسط تیر در برابر بارگذاري نی RVEبراي پایین ترین  نمودار پارمتر 

مقایسـه شـده اسـت کـه انطبـاق بسـیار خـوب دو روش را نشـان          H-EMSHMاز دو حل مستقیم و 

نیـوتن   2000شود، شکستگی اول که در باري کمتر از  دهد. همانطور که در این شکل مشاهده می می

شود. از این مرحله به بعـد   در مرحله باربرداري می SMAع تغییر فاز دهد مربوط به لحظه شرو رخ می

نیـوتن رخ   3000یابد. در نقطه شکستگی دوم کـه در حـدود بـار     به شیب نمودار به شدت کاهش می

یابـد. در بـار    افزایش می SMAرسد و شیب نمودار به دلیل سخت شدن  دهد تغییر فاز به اتمام می می

باشد. در این مرحله با ثابت نگه داشتن بار شروع به افزایش دمـاي   برگذاري مینیوتن اتمام بار  3600

شود. همانطور که در این  شود که با ایجاد نیروي کششی در فایبرها ترك بسته می می SMAفایبرهاي 
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بـا حـرارت دادن فایبرهـاي     RVEدرصد بازشـدگی تـرك درون    70شود نزدیک به  شکل مشاهده می

SMA شود. تا حدود زیادي بسته میشود و  کم می  

  

  

 در پایین و وسط تیر. نمودار نیرو در برابر برابر بازشدگی  ) 26- 4( شکل

مطـابق ایـن شـکل    نمایش داده شده اسـت.  ) 27-4شکل ( در  همچنین نمودار دما در برابر پارامتر 

شود امـا تـا    ابتدا در مرحله بارگذاري دما ثابت است (خط قائم). سپس شروع به حرارت دادن ماده می

کند (خط افقی). بعد از شروع به تغییـر فـاز    تغییر نمی شروع به تغییر فاز نکرده است  SMAوقتی 

  یابد (بخش انتهایی نمودار با شیب منفی). کاهش می فایبرها، با افزایش دما 
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 در پایین و وسط تیر. نمودار دما بر حسب پارامتر  ) 27- 4( شکل

  

هـاي دور تـر فـایبر    RVEدر مسائلی که تا به حال به بررسی آن پرداخته شد فرض بر آن بود کـه در  

SMA سی حالتی که در همـه نـواحی فـایبر    . در ادامه به برر1وجود نداردSMA    وجـود دارد پرداختـه

شـوند. شـکل    هاي ترك دار وارد فاز غیرخطی میRVEشود. اما کماکان فرض بر این است که تنها  می

سئله نهـایی  نمایش داده شده است. م) 21-4شکل ( خورده و دور از ترك در  هاي تركRVEشماتیک 

باشـد.توزیع ایـن فایبرهـا     مـی  SMAشود توزیع رندوم فایبرهـاي کوتـاه    که به بررسی آن پرداخته می

باشـد. نمـودار    باشد. درصد حجمی فایبرها در این حالت دو درصد می می) 15-4شکل (  RVEهمانند 

نمـایش  ) 28-4شـکل (  در وسط دهانه در  RVEترین  در پایین دگی نیرو اعمال شده در برابر بازش

اند  درصد فایبر در حالتی که همه به صورت افقی قرار گرفته2داده شده است. در این شکل نتایج براي 

رود، سطح نیروي مورد نیاز براي اعمال تغییر مکـان   انتظار مینیز نمایش داده شده است. همانطور که 

مساوي در حالت فایبرهاي افقی بیشتر است و مسـاحت چرخـه ایجـاد شـده طـی بارگـذاري رفـت و        

  باشد. برگشت در این حالت بزرگتر می

                                                 
 تر شدن ساخت مسئله مستقیم انجام گردید. این فرض به دلیل ساده 1
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  در پایین و وسط تیر. نمودار نیرو در برابر بازشدگی  ) 28- 4( شکل

  خمش با خرابی االستیک تیر تحت -4-4

شود که ناحیه کششی بـا   اي پرداخته می در این بخش به حل مسئله تیر تحت خمش سه نقطه

باشد که معادله رفتاري حاکم بر آن خرابی  آرماتورهاي فوالدي مسلح شده است. ماتریس ماده بتن می

الدي وجـود دارد از روش  باشد. در بخشی از ماده که آرماتورهـاي فـو   ) می2(مطابق پیوست  1االستیک

شود. الزم به توضیح است که مدل خرابی مورد اسـتفاده در   معرفی شده در این پایان نامه استفاده می

. پس از ایجاد خرابـی در بخشـی از مـاده کـه     شود خرابی دیده نمی RVEباشد و در  مقیاس ماکرو می

  شود.  مینامه فعال  آرماتور وجود دارد المان معرفی شده در این پایان

سنجی مدل رفتاري خرابی االستیک، مسئله تیر تحت خمش داراي شکاف  ابتدا به منظور صحت

  نمایش داده شده است.) 29-4شکل ( شود. ابعاد و صورت مسئله این تیر در  بررسی می

  

                                                 
1
 Elastic Damage 
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  هندسه و شرایط مرزي تیر تحت خمش در اثر خرابی. ) 29- 4( شکل

  

  باشد مشخصات ماده بتن مورد استفاده به ترتیب زیر می

20cE  مدول االستیسیته بتن MPa  

0.2  ضریب پواسون   

6  کرنش حد االستیک
0 90 10    

37  پارامتر شیب خرابی 10f    

4R  شعاع تابع وزن mm 

  

نمایش داده  ) 30-4شکل ( نمودار نیرو تغییر مکان در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی و مراجع در 

شود انطباق بسیار خوبی بین روش مورد اسـتفاده در   شده است. همانطور که در این شکل مشاهده می

وجود دارد. همچنین نتایج عددي تطابق نسبتا قابل قبولی بـا   ]95[ددي مرجع این پژوهش و نتایج ع

نمـایش داده  ) 31-4شـکل (  نتایج آزمایشگاهی دارند. کانتورهاي خرابی نیز براي چند گام مختلف در 

  شده است.
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  تغییر مکان براي تیر تحت خمش.- نمودار نیرو ) 30- 4( شکل

0.15   

0.25   

0.5   

0.75   
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1   

  هاي مختلف. کانتورهاي خرابی براي گام ) 31- 4( شکل

در نواحی کـه فـایبر   شود. براي این منظور  در ادامه به بررسی اثر فایبر در ماتریس پرداخته می

کننده از جـنس فـوالد    شود. الیاف مسلح بندي ارائه شده در فصل قبل استفاده می وجود دارد از فرمول

 شود. فرض می) 32-4شکل ( باشند که منحنی تنش کرنش آن به صورت  می

  

  ر مسئله خرابی.کرنش فایبرهاي مورد استفاده د- منحنی تنش ) 32- 4( شکل

  

  باشند. پارامترهاي فرض شده براي فوالد در این مسئله به شرح زیر می

3200  مدول االستیسیته فوالد 10sE MPa   

0.3  ضریب پواسون   

0.002y  کرنش آغاز مرحله پالستیک   

0.15u  کرنش نظیر شروع مرحله خرابی   

0.2f  کرنش نظیر خرابی کامل  
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ضخامت تیر  نمایش داده شده است.) 33-4شکل ( هندسه، شرایط مرزي و بارگذاري مسئله در 

سازي به این شـکل   د. نحوه مدلشو مسئله به صورت کنترل تغییر مکان حل می باشد. متر می میلی 10

شـود.   هایی با روابط توسعه داده شده در این پژوهش استفاده می است که پایین تیر با استفاده از المان

  شود. مکانیک خرابی مورد استفاده که توضیح آن ارائه شد تنها براي بخش ماتریس بتن استفاده می

  

  فوالدي.اي مسلح شده با الیاف  نمایش تیر خمش سه نقطه ) 33- 4( شکل

  

بـراي درصـدهاي مختلـف    ) 34-4شکل ( تغییر مکان براي مقادیر مختلف فوالد در -نمودار نیرو

آرماتور نمایش داده شده است. نقطه افت اولیه در این نمودارها مربوط به شرایطی اسـت کـه بـتن در    

-شود رفتار نیـرو  دهد. در ادامه در نواحی که فوالد جاري می ناحیه کششی سختی خود را از دست می

کننـد   باشد. در انتها که الیاف فوالدي شروع به از دست دادن مقاومت می تغییر مکان تقریبا خطی می

دهد. توزیع خرابی بـراي چنـدگام    خرابی در بتن پیشرفت کرده و خرابی نهایی در مجموعه تیر رخ می

  نمایش داده شده است.) 35-4شکل ( درصد در  %0.4مختلف در حالت فایبر 

با توجه به این شکل هرچه مقادیر الیاف فوالدي بیشتر شوند میزان نیروي قابل تحمل در ناحیه 

ه بتن فشاري به دلیل حضـور الیـاف   بعد از پیک بیشتر است. دلیل این امر تحمل فشار بیشتر در ناحی

شـوند مقاومـت خـود را از     باشد. در نهایت وقتی فوالدها وارد ناحیه خرابی مـی  بیشتر در پایین آن می

  شود. دست داده و با تغییر شکل بیشتر تیر بتن باالي تیر به دلیل کشش زیاد منهدم می
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  الد.تغییر مکان تیر خمشی براي مقادیر مختلف فو- نمودار نیرو ) 34- 4( شکل

0.05 

   

  

0.25   

  

0.4   
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2.5   

  

  . %0.25هاي مختلف براي فایبر  کانتور گسترش خرابی در گام ) 35- 4( شکل

  

درصد فایبر حل شـده اسـت. نتـایج     1لت بندي متفاوت براي حا در ادامه همین مسئله با المان

ــرو ــراي   -نی ــان ب ــر مک ــان  تغیی ــوع الم ــار ن ــدي مــنظم (  چه 22بن 10 220  ،22 20 440  ،

45 10 450  ،90 10 900 (    شـکل   به منظور بررسی تاثیر تعداد المان ها در عـرض و ارتفـاع در

3Rاند. شعاع تابع وزن غیر محلی در این مسئله برابر  مقایسه شده) 4-36(  باشد. همـانطور کـه    می

و  220المان تطابق بسیار خوبی با یکدیگر دارنـد. نتـایج     450و  900بندي  شود دو المان مشاهده می

بندي دیگـر تفـاوت دارد و سـپس مجـددا بـه دو       مان در ابتداي نرم شوندگی کمی با دو المانال 440

المـان   900و  450) با 440(و  220هاي  بندي شوند. علت فاصله بین المان بندي دیگر همگرا می المان

بزرگتري بـراي مـدل    ،Rباشد. در صورتی که از شعاع تابع وزن،  به دلیل خرابی بتن در این ناحیه می

تر خواهند شـد. الزم بـه توضـیح     بندي به یکدیگر نزدیک هاي سه نوع المان خرابی استفاده شود، پاسخ

المان. دلیل این امر آن  450تر است تا  المان نزدیک 220المان به  440بندي  هاي المان است که پاسخ

المان استفاده شده اسـت امـا در    22ر طول نمونه از د 440و  220بندي  است که در هر دو نوع المان

المان در طول استفاده شده است (با توجـه بـه توزیـع خرابـی در طـول       45المانی از  450بندي  المان

  باشد). ها در طول مهمتر می نمونه مشابه بودن تعداد المان
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  هاي مختلف. بندي تغییر مکان براي المان- نمودار نیرو ) 36- 4( شکل

  

  RVEون مثال خرابی در -4-5

شود. در ابتدا به بررسـی وابسـتگی    پرداخته می RVEدر این بخش به حل مسئله خرابی درون 

بـه ابعـاد    RVE در حالـت اول  شـود. بـراي ایـن منظـور     پرداختـه مـی   RVEروش ارائه شده به سایز 

10 10mm mm  5با حفره به شعاعmm سـپس در حالـت دوم    شـود.  مـی ظر گرفته در مرکز آن در ن

RVE 37-4شـکل (  بندي این دو حالـت در   شود. المان به اندازه دو برابر حالت اول در نظر گرفته می (

 yبسـته شـده اسـت و در لبـه بـاال در راسـتاي        yنمایش داده شده است. مسئله از پایین در راسـتاي  

  شود. یط مرزي دو طرف دیگر به صورت پریودیک در نظر گرفته میشود. شرا کشیده می
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RVE  10به ابعاد 10mm mm  المان  1380با

  چهار گرهی.

  

RVE  10به ابعاد 20mm mm  المان  2760با

  چهار گرهی.

  با مدل خرابی االستیک. RVEبندي و هندسه  المان ) 37- 4( شکل

  

باشد که در فصل سوم تئوري آن تشریح  به صوت خرابی االستیک می RVEمدل رفتاري درون 

بـه منظـور بررسـی اثـر      ارائه شـده اسـت.  ) 7-4جدول ( گردید. پارامترهاي خرابی براي این مسئله در 

10با ابعاد  RVEدر حالت ، مدل خرابی RVEوابستگی روش به ابعاد  20mm mm اي اعمـال   به گونه

هـاي   شود. کانتورهاي پارامتر خرابی در گام شده است که تنها در اطراف سوراخ پایین خرابی ایجاد می

RVE 10مختلف براي  20mm mm  نمایش داده شده است.) 38-4شکل ( در  
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  .RVEپارامترهاي مدل خرابی درون  ) 7-4( جدول

  

 

  19گام   18گام 

  

  20گام 
  21گام 
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  25گام   24گام 

  هاي مختلف. در گام RVEنمایش کانتور خرابی درون  ) 38- 4( شکل

  

نمایش داده ) 39-4شکل ( در برابر تغییر مکان براي دو حالت توضیح داده شده در نمودار نیرو 

نمودارهـاي   RVEشود، بـه دلیـل ابعـاد مختلـف دو      ده میهمانطور که در این شکل مشاه شده است.

میـزان   RVEباشد. اما با توجه به گسـترش خرابـی درون    متفاوت می RVEتغییر مکان براي دو -نیرو

  شود.  برابر می RVEتغییر مکان نهایی در ناحیه کنار سوراخ محلی شده و براي دو حالت 

  

10براي دو ابعاد  RVEاالي مقایسه نمودار نیرو در برابر تغییر مکان ب ) 39- 4( شکل 10  10و 20.  
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کرنش -نمودار تنش RVEو نیررو بر سطح مقطع  RVEدر ادامه با تقسیم تغییر مکان بر ارتفاع 

نمـایش  ) 40-4شـکل (  شود. این نمـودار در   استخراج می RVEسازي مرتبه اول براي  در حالت همگن

با دو بعد  RVEبراي کرنش  –شود نمودار تنش  داده شده است. همانطور که در این شکل مشاهده می

باشد، اما به محـض شـروع نـرم شـوندگی نمـودار       مختلف در شاخه سخت شوندگی بر هم منطبق می

سـازي   پاسـخ همگـن  شـوندگی   گردد. به همین دلیل در شرایط نرم متفاوت می RVEکرنش دو -تنش

  باشد. می RVEمرتبه اول وابسته به ابعاد 

  

  

  سازي مرتبه اول. با ابعاد مختلف در حل همگن RVEکرنش استخراج شده براي -نمودار تنش ) 40- 4( شکل

  

رسم شـده اسـت. همـانطور کـه در       γکار مزدوج آن، در برابر  βنمودار بازشدگی میانگین  ) 41-4شکل ( در 

  باشد. می RVEها کامال مستقل از  شود پاسخ این شکل مشاهده می
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  .H-EMSHMبا استفاده از روش  βدر برابر  γنمودار  ) 41- 4( شکل

  

و حل  روش چندمقیاسی ارائه شده در این رسالهدر نهایت یک المان تحت کشش با استفاده از 

نمایش داده شده اسـت.  ) 42-4شکل ( گردد. هندسه، شرایط مرزي و بارگذاري در  مستقیم بررسی می

ش داده شـده اسـت کـه    نمای) 43-4شکل ( نمودار نیرو در برابر تغییر مکان براي دو حالت مختلف در 

باشد. الزم به توضیح اسـت کـه    می RVEدر حالت خرابی درون  H-EMSHMبیانگر دقت باالي روش 

  در این مسئله تنها از یک المان براي حل مقیاس ماکرو استفاده شده است.

  

  بارگذاري و شرایط مرزي مسئله چندمقیاسی داراي خرابی تحت کشش. ) 42- 4( شکل
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  .H-EMSHMر تغییر مکان براي حل مستقیم و روش مقایسه نمودار نیرو در براب ) 43- 4( شکل

  

  T-EMSHMروش به هاي حل شده  مثال -4-6

ي شود. براي این منظـور یـک صـفحه   پرداخته می T-EMSHMدر این بخش به ارزیابی روش 

-لیلی مسائل حاوي ترك مـی حل تحشود. از در نظر گرفته می ) 44-4شکل ( دار کششی مطابق ترك

باشـند. بـه   مـی  rدانیم که میدان کرنش اطراف نوك ترك به شدت غیر خطی و از مرتبه تکینگـی  

باشـد. بـه عنـوان مثـال،     صـحیح نمـی   RVEهمین دلیل فرض ثابت بودن میدان کرنش مـاکرو روي  

-4شـکل (  اي نزدیـک و دور از تـرك در   هRVEبه صورت شماتیک براي  RVEتغییرات کرنش درون 

یابد و سازي ارتقا میبه همین دلیل تنها نواحی اطراف ترك با روش غنی نمایش داده شده است. ) 45

  شود.سازي مرتبه اول بررسی مینواحی دور از ترك با روش همگن

  باشدد بررسی به ترتیب زیر میمشخصات هندسی و ماده مسئله مور



                                                مواد ناهمگن بیآس یاسیچندمق لیتحل

199 

 يعدد يها يساز هیشب

4a mm  10W mm  12H mm  

379.2iE GPa  68.9mE GPa  50MPa   

0.267I







  0.22I   0.33m   

  

المان  140160سازي تمام جزئیات شامل به منظور حل مرجع این مثال از حل مستقیم با مدل

استفاده شده است. همچنین به منظور ارزیابی روش  ) 46-4شکل ( مانند  گره) 140629چهارگرهی (

المـان میکـرو اسـتفاده شـده اسـت.       1168المان ماکرو بـه همـراه    30از  T-EMSHMچند مقیاسی 

-Tبنـدي مشـابه روش   و همگن سازي مرتبه اول از المـان  T-EMSHMي همچنین به منظور مقایسه

EMSHM .بندي بندي محیط همگن ماکرو و همچنین المانالمان براي این منظور استفاده شده است

RVE  نمایش داده شده است. ) 47-4شکل ( در  

  

  

  صفحه دوبعدي ترك دار تحت کشش. ) 44- 4( شکل
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  هاي نزدیک و دور از ترك.RVEنمایش شماتیک تغییرات کرنش روي  ) 45- 4( شکل

  

  بندي حل مستقیم با تمام جزئیات. نمایش المان ) 46- 4( شکل
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    بندي مقیاس میکرو. المان

  بندي مقیاس ماکرو. المان

  .T-EMSHMسازي هاي میکرو و ماکرو در مدل بندي مقیاس لماننمایش ا ) 47- 4( شکل

 

مرتبه اول  يسازو همگن T-EMSHMحل مستقیم، روش  میزس براي روش-کانتور تنش فون

ز ا T-EMSHMشود روش همانطور که در این شکل مشاهده می مقایسه شده است.) 48-4شکل ( در 

سـازي مرتبـه اول از برتـري    میزس و توزیع مکانی تنش نسبت به روش همگـن -نظر مقدار تنش فون

 RVEسـازي مرتبـه اول روي   جا که تقریب کرنش ماکرو در روش همگـن از آننسبی برخوردار است. 

بـا   T-EMSHMباشد. اما در روش تقریبا ثابت می RVEیکنواخت است، لذا توزیع تنش کل نیز روي 

توان تنش غیر یکنواخت و سـینگوالر اطـراف تـرك را بازیـابی     سازي، میبه استفاده از تابع غنی توجه

سازي مرتبه اول و همگن T-EMSHMمیزس براي حل مستقیم، حل -بیشترین مقدار تنش فون نمود.

و  T-EMSHMهـاي  . میـزان خطـاي روش  باشـد مـی  مگاپاسـکال  123,5و  467,7، 509,5به ترتیب 

ارائه شده است کـه نمایـانگر بهبـودي    ) 8-4جدول ( مرتبه اول نسبت به حل مستقیم در سازي همگن

  باشد.می T-EMSHMنسبی نتایج حل به روش 
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) cو  T-EMSHM) حل به روش b) حل مستقیم با تمام جزئیات، aمیزس براي -نمایش کانتور تنش فون ) 48- 4( شکل

  مرتبه اول. سازي همگن

-و همگن T-EMSHMهاي  ناشی از روشو خطاي  RVEدرون میزس -مقایسه بیشترین مقدار تنش فون ) 8-4( جدول

%سازي مرتبه اول نسبت به حل مستقیم با تمام جزئیات  100
ref
VM VM

ref
VM

error
 



 
  

 
 .  

 

سازي مرتبه اول، نمودار سه  و همگن T-EMSHMبه منظور مقایسه بهتر نتایج حل مستقم، روش 

نمایش داده شده است. مجددا در این شکل نیز مشاهده ) 49- 4شکل ( در  yyعدي کانتور تنش ب

سازي مرتبه اول نتایج بسیار بهتري را از نظر نحوه  در مقایسه با همگن T-EMSHMشود که نتایج  می

  دهند. توزیع و شدت تنش ارائه می
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حل 

  مستقیم

  (مرجع)

  

 

H-

EMSHM 

  

سازي  همگن

  مرتبه اول

  

و  T-EMSHMدر سه حالت حل مستقیم (مرجع)، روش  yyمقایسه کانتور سه بعدي تنش  ) 49- 4( شکل

  سازي مرتبه اول. همگن

  

هاي دورتر نمایش داده شده است. RVEمیزس در - ونکانتور تنش ف) 50-4شکل ( همچنین در 

هاي دور تر نیز از دقت کافی RVEمیزس در -شود تنش فون همانطور که در این شکل مشاهده می

شود عدم  مشاهده می) 50- 4شکل (  و) 48-4شکل ( ي  از مقایسه تر که باشد. نکته مهم برخوردار می

این امر به دلیل هموار شدن . باشد هاي دور تر میRVEدر  وجود سینگوالریتی ناشی از نوك ترك

1بسیار سریع تابع  r به  .نمایش داده شده است)) 45- 4شکل ( (که به صورت شماتیک در  باشد می

باشد و همانطور که قبال اشاره  نمی T-EMSHMسازي نواحی دورتر در روش  همین دلیل نیاز به غنی

  سازي شده است. شد تنها نواحی نزدیک به نوك ترك ماکرو غنی
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 T-EMSHMروش 

 

  

  

  حل مستقیم.

  دورتر نسبت به نوك ترك. RVEمیزس در - کانتور تنش فون ) 50- 4( شکل

  

  بندي فصل چهارم جمع -4-7

پرداختـه شـد. در    T-EMSHMو  H-EMSHMهاي دو روش سازي مثالدر این فصل به پیاده

نسبت  T-EMSHMبررسی گردید و سپس برتري نسبی  H-EMSHMبخش اول صحت و دقت نتایج 

   سازي مرتبه اول در مسئله داراي ترك بررسی شد.به همگن

پایـه و  -پژوهش معطـوف بـه توسـعه دیـدگاه میکـرو      الزم به توضیح است که تمرکز اصلی این

هـاي بعـدي   هاي ساده حل شـده بایـد در پـژوهش   شده است و لذا مثال EMSHMبندي روي فرمول

سازي در مقیـاس  در استفاده از توابع غنی EMSHMگسترش یابند. با این توصیف مزیت اصلی روش 

سازي مختلف نظیر تشکیل باند برشی و بع غنیتوان آن را بر حسب نیاز براي تواباشد که میمیکرو می

  نابجایی نیز به کار گرفت.
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  نتیجه گیري بحث و : ۵ فصل

  بندي پژوهش حاضر نتیجه و جمع -5-1

در فصل اول انواع مسائلی که موضوع بحث تحلیل چندمقیاسی است بیان شد و بـر اسـاس آن،   

فصل بیان شد که هدف نهایی از  هاي تحلیل چندمقیاسی ارائه گردید. در همانبندي انواع روشتقسیم

باشد که در شرایطی میهاي سلسله مراتبی کرد روشي روشی براي بهبود عملتوسعه تحقیق پیش رو

خالصه ایـن ابهامـات در فصـل دوم بـه     باشد. سازي چندمقیاسی مرتبه اول با ابهاماتی روبرو میهمگن

  :صورت زیر بیان گردیدند

در این نواحی به دلیل گرادیان بسیار شدید میدان  ك ترك:نواحی گرادیان شدید مانند نو - 1

  باشد.صحیح نمی RVEکرنش، فرض ثابت بودن میدان کرنش روي 

در چنین شرایطی : 2دهد، مانند مسائل مکانیک خرابیرخ می 1مسائلی که محلی شدن کرنش - 2

تمرکز پیدا تمام تغییر مکان ایجاد شده در آن ناحیه  RVEبا تشکیل یک ناحیه ضعیف درون 

کرده تا جایی که اثر این تمرکز میدان کرنش و به عبارت دیگر محلی شدن کرنش در مقیاس 

شود. در این صورت باز هم فرض ثابت بودن میدان کرنش ماکرو به صورت مستقیم دیده می

 باشد. صحیح نمی RVEماکرو روي 

                                                 
1
 Starin localization 

2
 Damage mechanics 
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 يریگ جهیبحث و نت

شرایط نیز فرض ثابت  در این نسبت به مقیاس ماکرو بزرگ است: RVEمواردي که ابعاد   - 3

 RVEباشد و علت این امر بزرگ بودن ابعاد صحیح نمی RVEبودن میدان کرنش ماکرو روي 

 باشد.نسبت به مقیاس ماکرو می

  .کنندرا تامین نمیکافی  دقت مسائلی نظیر انتشار امواج که ترم هاي مرتبه اول به تنهایی - 4

-ع مشکالت فوق در ادبیات فنی موجود میدر فصل دوم بیان شد که دو نوع ایده کلی براي رف

نهـی  که اثرات میدان میکرو در تغییر مکـان مـاکرو بـه صـورت بـرهم     شود باشد. در ایده اول سعی می

-بر میاین ایده با وجود اینکه دقت باالیی دارد اما زمان شود.مستقیم این دو میدان در روابط دیده می

باشـد مناسـب نیسـت. محـدودیت مهمـی      ر پیچیده میبسیا RVEبراي شرایطی که  همچنینباشد و 

-ترتیبی نمیهاي تحلیل چندمقیاسی که ایده مذکور دارد این است که قابل استفاده در روشدیگري 

سازي مرتبه اول مطرح گردیده است عبارت است ایده دیگري که به منظور رفع مشکالت همگنباشد. 

اي کـه ایـن متغیـر اضـافه     دالت ماکرو و میکرو به گونـه در معا وارد کردن متغیر کینماتیکی اضافی از

ایده هرچند که دقت ایده اول را ندارد امـا بـا رفـع    این  سازي مرتبه اول را مرتفع نماید.نقایص همگن

  نقایص آن در اولویت باالتري قرار دارد. 

ـ   ایده وارد کردن متغیر اضافی ت اول، در ادبیات فنی به دو صورت مطرح گردیده اسـت. در حال

باشند. از جمله ایـن نـوع   متغیرهاي جدید تعریف شده به صورت تابعی از میدان تغییر مکان ماکرو می

سازي مرتبه دوم اشاره نمود که گرادیان دوم تغییر مکـان (یـا کـرنش) نیـز     توان به همگنها میروش

در حالت دوم متغیر  ود.شظاهر می RVEعالوه بر مشتق مرتبه اول در معادالت و تقریب میدان درون 

 تـرین روش کلیباشد و مفهوم کامال مستقل دارد مستقل از میدان تغییر مکان ماکرو می جدید اضافی

برتري حالت اول بر دوم این است که متغیرهـاي   .است میکرومورفیک چندمقیاسی روش هاز این دست

له نیاز است هر چند کـه  جدید تعریف شده مستقل نیستند و لذا درجات آزادي کمتري براي حل مسئ

باشند کـه  پیوسته در روش اجزاء محدود) می C1هاي داراي مرتبه باالي پیوستگی (نظیر روش مندنیاز

سازي هتر به منظور گسستزادي اضافهآکاهد. در همین راستا حالت دوم نیاز به درجات از مزیت آن می

پیوسته) تحلیل  C0معمول (نظیر اجزاء محدود  هايتوان آن را با استفاده از روشمعادالت دارد اما می

انعطـاف   اتیکی اضـافی مزایاي مهم حالت دوم این است که مسـتقل بـودن متغیرهـاي کینمـ    نمود. اما 

شوند که فرآیندهاي گسترده تري در مقیاس ماکرو و میکـرو دیـده   باالتري به روش داده و موجب می

تواننـد بـه   هاي چندمقیاسی ترتیبی مـی لب روشهاي حالت دوم به سهولت در قاشود. همچنین روش
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 بـا در ادبیـات فنـی   هـایی کـه   انـواع روش  باشد.ها میکار گرفته شوند که مزیت بسیار مهمی براي آن

پردازند داراي حداقل به بررسی مسئله چندمقیاسی می مستقل جدید کینماتیکی اضافیمتغیر معرفی 

  باشندیکی از دو محدودیت زیر می

 باشند.حاالت خاصی محدود میتنها به  - 1

  .اندتنها در قالب روش چندمقیاسی ترتیبی و نه سلسله مراتبی به کار گرفته شده - 2

پایـه و همچنـین اسـتفاده از تـابع     -مطرح کردن دیدگاه میکروبا  که در این پژوهش سعی شد 

  :یر بیان گردیدبه صورت زد. بنابر این فرضیه این پژوهش به رفع این دو نقص پرداخته شوسازي غنی

متغیر حالت کینماتیکی بر حسب شرایط مسئله  (چند) استخراج هدفمند یکامکان "

-آن در مقیاس ماکرو که به صورت مستقیم از مقیاس میکرو محاسـبه مـی   1همکار مزدوجو 

سازي معمولی در مقیـاس مـاکرو دیـده    شود و بیانگر شرایطی است که با استفاده از همگن

  "شود.نمی

هایی که به صورت مشخص بـراي اولـین بـار در ایـن پـژوهش در مراحـل       ن راستا، ایدهدر همی

  باشند:مختلف به آن پرداخته شد به صورت زیر می

 پایه: -ایده میکرو - 1

هاي چندمقیاسی از منظر متغیر کینماتیکی بندي کلی روشاولین گام در این پژوهش جمع

پایه و -این کار بیان دو دیدگاه اصلی ماکرو که تا کنون به آن پرداخته نشده بود. حاصل بود

مزیـت ایـن کـار    ها پرداخته شـد.  پایه بود که در فصل سوم به صورت مفصل به آن-میکرو

اي کـه  هاي چند مقیاسی بود بـه گونـه  بندي و بیان یک قالب کلی براي توسعه روشجمع

-میکـرو  هدیگر دیـدگا توان بر اساس نیاز مسئله اقدام به این کار نمود. همچنین مزیت می

توان در بستر آن پایه انعطاف پذیري بیشتر آن در توسعه متغیرهاي کینماتیکی بود که می

 متغیرهاي جدید مستقل از تغییر مکان ماکرو براي مسئله در نظر گرفت.

 : بندي دیدگاه میکرو پایهفرمول - 2

کم بـر مسـئله   ، بیـان معـادالت حـا   روش استخراج متغیر کینماتیک اضـافی در این مرحله 

معادالت دو مقیـاس و شـرایط مـرزي مقیـاس      نچندمقیاسی و همچنین نحوه درگیر کرد

                                                 
1 Work conjugate   
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 .گردیدمیکرو ارائه 

 : )EMSHM( سازيبیان متغیرجدید کینماتیک با استفاده از توابع غنی - 3

به منظور استخراج متغیر کینماتیک اضافه و سازي در این مرحله ایده استفاده از توابع غنی

آن تشریح گردید. مزیت مهم این بخش در نظر گرفتن توزیع دلخواه میـدان   زدوجهمکار م

سازي در . هرچند که موارد محدودي از توابع غنیاست در مقیاس ماکروکرنش ارتقاء یافته 

توان هر نوع تـابع  میبندي ارائه شده با استفاده از فرمولاین پژوهش استفاده گردید اما 

 اي آتی مد نظر قرار داد.هسازي را در پژوهشغنی

 :H-EMSHMتوسعه روش  - 4

اسـتفاده از توابـع    ،XFEMسازي ترك نظیر هاي عددي غنیالهام از روش با ،در این بخش

مورد بررسی قـرار گرفـت. صـحت و     RVEسازي هویساید مسئله ترك خوردگی درون غنی

  دقت این روش در فصل چهارم بررسی گردید.

 :T-EMSHMتوسعه روش  - 5

چه ، مانند آنسازي نوك تركبا استفاده از توابع غنی T-EMSHMروش نیز بخش در این 

به منظور در نظر گرفتن میدان غیـر خطـی کـرنش     شود،استفاده می XFEMکه در روش 

در نواحی نزدیک نوك ترك گسترش داده شد. مزیت اصلی این روش بـر   RVEماکرو روي 

  سازي معمولی در فصل چهارم بیان شد.همگن

  هاي آتی هشوپژ -5-2

هاي مورد اشاره در هاي مورد نیاز دیدگاهبندياین پژوهش به استخراج تئوري و فرمول زمانبیشترین 

. در این بخش به مهمترین موارد جهـت  شدهاي آن نیز اشاره به دستاوردو بخش قبل معطوف گردید 

  گردد.ي آتی به صورت موردي اشاره میبهبود و رفع نقایص پژوهش حاضر و توسعه

هاي چندمقیاسی سلسله مراتبی ارائـه گردیـد   پایه در این پژوهش در قالب روش-روش میکرو - 1

باشند. در مواردي کـه دقـت از درجـه    که داراي دقت باال و از سوي دیگر هزینه زمانی باال می

چندمقیاسـی  هـاي  توان این روش را به عنوان مبناي روشتر اهمیت برخوردار است میپایین

 باشد.هاي سلسله مراتبی میها بسیار کمتر از روشقرار داد که هزینه زمانی آن ترتیبی
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. این توسعه یافتسازي در این پژوهش تنها در دو مورد خاص هویساید و نوك ترك توابع غنی - 2

تـوان بـه   ي این موارد میاز جمله باشد.سازي دیگر نیز قابل استفاده میروش براي توابع غنی

 اشاره نمود. 2و نابجایی 1شیتشکیل باند بر

بیشترین تمرکز این پژوهش بر ارائه چهارچوب مورد اشاره و همچنین اسـتخراج روابـط قـرار     - 3

هـاي  گرفت و تنها به حل مسائل ساده جهت اعتبار سنجی روش پرداخته شد. لذا در پژوهش

ل توان بر روي گسترش برنامه به شرایط مختلف غیـر خطـی و همچنـین حـل مسـائ     آتی می

 تر پرداخت.پیچیده

توان به حل مسئله ترك ساده و مود یک پرداخته شد. این روش را می T-EMSHMدر روش  - 4

 در حالت مودهاي ترکیبی نیز بررسی نمود.

 نیز پرداخت. RVEتوان به بررسی ترك درون می T-EMSHMدر روش  - 5

-د. در پژوهشباشبود که حالت ابتدایی می RVEدر این پژوهش فرض بر ترك موجود درون  - 6

-رخ مـی  RVEتوان به بررسی گسترش ترك در شرایطی که رشد خرابی درون هاي آتی می

 دهد نیز پرداخت.

پایـه  -تمام تمرکز و روابط این پژوهش بر فرض محیط پیوسته بود. با این وجود دیدگاه میکرو - 7

  توان در مقیاس اتمی نیز به کار گرفت.را می

  

                                                 
1
 Shear band 

2
 Dislocation 
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مـدفون در   بندي المان پیوست اول: فرمول: ٧ فصل

 XFEMشده  هاي غنی المان

  مقدمه -7-1

هاي متشکل از ماتریس مسلح شـده بـا الیـاف     ها، کامپوزیت ترین انواع کامپوزیت یکی از متداول

رونـد و پاسـخ کلـی     هاي مورد اشاره اغلب به تعداد زیاد در واحد حجم ماده به کار می باشند. الیاف می

باشـد. لـذا در ادبیـات فنـی اغلـب از       اي مـی  هـا میلـه   المانها در مقایسه با ماتریس ماده به صورت  آن

شـود. بـا    هاي استاندارد دو و سه بعدي اجزاء محدود استفاده می در المان 1نبعدي مدفو هاي یک المان

جلـوگیري از   منظور ي ترك به ی این الیاف ایجاد پل بین دو لبهه به اینکه یکی از کاربردهاي اصلتوج

باشد، لذا ترکیب المان هاي مدفون با روش اجزاء محدود توسـعه یافتـه    ك میرشد ترك و باز شدن تر

)XFEMرسـد. لـذا در ایـن     سازي ترك ضروري به نظر می هاي مدل ترین روش ) به عنوان یکی از قوي

  شود.  پرداخته می XFEMشده  هاي غنی هاي مدفون در المان پیوست به توضیح روش اعمال المان

با استفاده از تـابع هویسـاید بـه دو     نیز نماید نی که روي ترك پل ایجاد میبراي این منظور الما

شود که معرف سختی بین دولبه  بین دو لبه ترك المان فنري تعریف میو  شود بخش مجزا تقسیم می

  باشد. ترك می

                                                 
1
 Embedded element 
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  XFEM 1شد  هاي غنی المان مدفون در المانبندي  فرمول -7-2

هـاي مسـلح    نمایش داده شده است، الیاف موجـود در کامپوزیـت   ) 1-7شکل ( همانطور که در 

جا که  هاي موجود در ماتریس ماده جهت تقویت آن عمل کنند. از آن توانند به عنوان پل براي ترك می

سـتفاده از  شود، در ایـن بخـش بـا ا    سازي این نوع الیاف استفاده می جهت مدل 2اغلب از المان مدفون

مزایاي روش اجزا محدود توسعه یافته و همچنین روش المان مدفون، فرمولبندي المان اجزاء محـدود  

  توسه یافته داراي فایبر ارائه می گردد.

   
  نمایش شماتیک ایجاد پل بین دو سطح ترك به وسیله الیاف مدفون در ماتریس. ) 1- 7( شکل

  

سازي شود، المانهاي مسئله به  گسسته ) 2-7شکل ( در صورتی که محیط داراي ترك به صورت 

  شوند: صورت زیر معرفی می

 المان استاندارد (بدون تقویت و ناپیوستگی) - 1

 المان استاندارد تقویت شده - 2

 المان غنی سازي شده با هویساید و بدون تقویت - 3

 تقویتالمان غنی سازي شده با توابع نوك ترك و بدون  - 4

                                                 

هاي دو  تر شدن روش اعمال المان یک بعدي مدفون در المان باشد که جهت روشن ن بخش برگرفته از مقاله زیر میای  1

  گردد. بعدي ارائه می

A. Jafari, H. Bayesteh, S. Mohammadi, “An embedded fiber bridging element for XFEM fracture analysis of 
reinforced composites”, 2017, (Ready to submit) 
2
 Embedded elemnt 
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 المان غنی سازي شده با هویساید و تقویت شده با فایبر (المان جدید معرفی شده)  - 5

هاي متداول در روش اجزا محدود توسعه یافته بوده که در ادبیات  جز المان 4و  3، 1المان نوع 

 هـا نیـز در   بنـدي آن  باشـند کـه فرمـول    هاي مدفون معمول می نیز المان 2اند. المان  فنی بررسی شده

شـود. ایـن المـان بـه      پرداخته می 5باشند. در ادامه به شرح جزییات المان نوع  ادبیات فنی موجود می

  نمایش داده شده است.) 3-7شکل ( صورت شماتیک در 

  

  

 هاي مدفون. یافته براي المان سازي اجزاء محدود توسعه گسسته ) 2- 7( شکل

 

 بیشتر، المان مورد نظر به صورت جداگانه در شکل زیر نشان داده شده است.براي شفافیت 

 

 نمایش شماتیک المان حاوي ترك و فایبر. ) 3- 7( شکل
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براي مدلسازي پل زدگی بین دو سطح تـرك مـی تـوان از روش اجـزا محـدود اسـتاندارد نیـز        

بندي شوند  المان) 4-7شکل ( استفاده کرد. براي این منظور می بایست محیط ماتریس و فایبر مطابق 

المـان مـاتریس و دو المـان     4و گره هاي آنها مطابق شکل بر هم منطبق شوند. به بیانی دیگر باید از 

بندي خیلی پیچیده مسئله خواهد شـد. امـا    فایبر بصورت جداگانه استفاده کرد که این امر باعث المان

ن در قالب المان محدود توسعه یافته مطـابق شـکل بـاال وابسـتگی مسـئله بـه المـان را        پیاده سازي آ

نشان می دهد که براي مدلسـازي تنهـا اسـتفاده از یـک      ) 5-7شکل ( ) در aبرطرف می کند. شکل (

  نیز دو نوع مدلسازي امکان پذیر است:المان ماتریس و یک المان فایبر کافی است. در این قسمت 

مدل پل زدگی: در این مدلسازي عالوه بر در نظر گرفتن ناپیوستگی در ماتریس، ناپوستگی در  - 1

 اتصال بین فایبر و ماتریس در محل ناپیوستگی نیز مدل شده است.

ده مدل فایبر مستقیم: در این مدل نیز مانند مدل قبل، ناپیوستگی ماتریس در نظر گرفته ش - 2

 اما فایبر به صورت مستقیم در نظر گرفته می شود.

نشـان داده شـده    )b-7-5شـکل ( فرم تغییر شکل یافته براي این دو نوع مدلسازي مختلف در 

است. در این شکل تغییر شکل فایبر در دو مدل مختلف نشان داده شده اسـت. خطچـین مربـوط بـه     

میدهد به گونه اي کـه فـایبر در سراسـر طـول      شکل تغییرشکل یافته در مدل فایبر مستقیم را نشان

میدان تغییرشکل یکنواختی را تجربه میکند. در حالی که در شکل (ب) براي مدل پـل زدگـی، اجـازه    

تغییر مکان متفاوت براي فایبر در دوسوي ترك و همچنین مدلسازي ناحیه پل زدگی به صورت مجزا 

کـه ایـن امـر یـک مزیـت قابـل مالحظـه اي را در        و اعمال یک ترم اضافه در روابط فـراهم مـی آورد   

  مدلسازي در اختیار قرار می دهد.

  

 

 زدگی ترك در روش اجزاء محدود استاندارد. سازي پل نمایش شماتیک گسسته ) 4- 7( شکل
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) XFEM .aهاي داراي ترك و فایبر بر اساس روش  نمایش شماتیک درجات آزادي و تغییر شکل المان ) 5- 7( شکل

  ل یافته.) حالت تغییر شکbحالت اولیه، 

 

زدگی بین  باشد (پل که داراي الیاف عبوري از سطح ترك می XFEMبراي یک المان غنی شده 

درجات آزادي در نظر گرفته شده مشابه المان غنی شده با هویساید ) 5-7شکل ( دو لبه ترك) مطابق 

صورت گرفته در راستاي فایبر درجات آزادي اسـتاندارد و غنـی   بدون حضور فایبر است و براي لغزش 

برابر است با مجموع تغییر مکان ماتریس   fuگردد. تغییر مکان فایبر  شده اضافی در روابط اعمال می

m,اطراف آن (تصویر شده در راستاي فایبر)  fu  راستاي فایبر و لغزش صورت گرفته درsu: 

 
 

,

T

,

1 1

*

f m f

X Y
m f m m

u u

u u u

l m







T

T

 (A-1) 

Xبـردار تشـکیل دهنـده آنهـا و      Tکسینوس هادي راستاي فایبر و  1mو 1lکه در این رابطه 
mu وY

mu  

ن میـدان جابجـایی   یـی کلی است. بـا تع  Yو  Xتغییر مکانهاي ماتریس در همسایگی فایبر در راستاي 

با مشتق گـرفتن از تغییـر مکـان     fفایبر بر حسب میدان تغییر مکان ماتریس، کرنش محوري فایبر 

  ، به شکل زیر است:lفایبر در راستاي آن،

f m
f

du du

dl dl
    (A-2) 

این المان براي المان میزبان اثر ناپیوستگی لحاظ شده است بنـابراین مـی تـوان     جا که در از آن

میدان تغییرمکان فایبر را بر حسب مجموع میدان تغییرمکان اجزا محدود استاندارد و میدان غنی شده 

  یافته به صورت زیر ارائه کرد: اجزا محدود توسعه
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, ,
FEM XFEM

f m f m fu u u   (A-3) 

( ) ( ) (x)a bf a b m
a b

u TN x u TN x H c
 

 

    (A-4) 

ره مربوط به اندیس جمع روي گ bو   aتوابع شکل اجزا محدودي ماتریس،  N، (A-4)که در رابطه 

uهاي معمولی و غنی شـده در مـاتریس ،   


cو  


بـه ترتیـب تغییرمکانهـاي مربـوط بـه درجـات ازادي        

بـه ترتیـب    و ) را نشان می دهـد.  Yو  Xمختصات کلی  اهاستاندارد و غنی شده ماتریس (دستگ

تابع هویساید مربوط بـه غنـی    mHمربوط به مجموعه گره هاي استاندارد و غنی شده ماتریس است. 

مکان یک نقطه دلخواه  نشان داده شده است. در این شکل ) 6-7شکل ( سازي ماتریس است که در 

  مکان یک نقطه دلخواه روي فایبر است. روي ماتریس میزبان و 

1 0
( ) : ( )

0 0
mx H


 



 
  

 
 (A-5) 

1 0
( ) : ( )

0 0
fx H


 



 
  

 
 (A-6) 

 

 

 

شده داراي فایبر. تابع هویساید براي المان غنی  (6-7) شکل  
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ز فرم ماتریسـی بـراي نشـان دادن پارامترهـاي مختلـف      در ادامه به منظور ساده سازي روابط، ا

استفاده شده است به گونه اي که براي گره ها و توابع شکل مختلف به کار رفته در روابط قبل خواهیم 

  داشت:

std enr
m m m mu TNu TNH u (A-7) 

stdابط وکه در این ر
mu وenr

mu ب تغییرمکانهاي گرهی استاندارد و غنی شده المان میزبان است. به ترتی

براي محاسبه سهم تاثیر گذاري تغییر شکل ماتریس در کرنش محوري فایبر با قرار دادن روابـط فـوق   

  ، رابطه زیر حاصل می گردد:(A-2)در رابطه 

( )
( )

std enr
std enrm m m
m m m

du d
H

dl dl


  *m

m m

TNu TNH u
T B u + B u (A-9) 

  است با برابر T*که  

 * 2 2
1 1 1 1m l .l mT (A-10) 

توان کرنش فایبر را بصورت یکجا و  ماتریس کرنش تغییرمکان المان میزبان است. در نهایت می mBو 

 به صورت زیر ارائه کرد:

std
m

enr
m

  
    

  

* * * *
f m m m

u
ε T B T B H B . u

u
 (A-12) 

بایست رفتار مکـانیکی اجـزا   میدان کرنش، میبراي تعیین ماتریس سختی المان، پس از تعیین 

 تشکیل دهنده را نیز به صورت زیر تعیین می گردد.





m m m

f f f

σ D ε

σ E ε
 (A-13) 

 mDتنش محـوري در مقطـع فـایبر اسـت.      fσتانسور تنش ماتریس میزبان و  mσکه در این رابطه 

  مدول االستیک فایبر است. fEقانون رفتاري ماتریس میزبان، 

کرنش، می تـوان  -تغییرمکان و همچنین روابط تنش-با توجه به در اختیار داشتن رابطه کرنش

. تـابع  با استفاده از روش حداقل کردن تابع پتانسیل کـل، مـاتریس سـختی المـان را اسـتخراج کـرد      
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 پتانسیل کل براي المان بصورت زیر است:

int ( ) ( )

                                     

m f

m f m

ext m m m f f f

V V

m m f f m

V V V

U W W W d dV d dV

Fd dV dV dS

   



      

    

   

   u b u b u t
 (A-14) 

بـاز   نیـروي پـل زدگـی و     Fحجم ماتریس میزبان اسـت.   mVنشان دهنده حجم فایبر و  fVکه 

شدگی ترك در محل پل زدگی را مشخص می کنند. با داشتن تمامی پارامترهاي هندسی  و رفتاري و 

 با استفاده از روش کار مجازي، فرم ضعیف معادله حاکم به صورت زیر خواهد بود:

1 1 1
( ) 0

2 2 2
m f

m m m f f f m

V V

dV dV F u R              (A-14) 

که بیـانگر مـاتریس سـختی    (A-15)رابطه مهم  (A-14)در رابطه  (A-12)تا  (A-7)با قرار دادن روابط 

  بدست می آید:مطابق زیر است 

* * * *[ ( ) ( ) ( ) ( ) ]

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

m

T std enr T std enr
f f s s s s s s f

l

std enr T std enr
m m m m m m m m m m m m

V

enr enr T enr enr
br m br s br br m br s

std enr T std enr
m m s s

B E B A M MH k M MH p dl

B B H D B B H dV

N M k N M

R

 





 

        

    

    

    





u u u u u u

u u u u

u u u u

u u u u 0T P 

 (A-15) 

) نقطـه  و، توابع شکل المان میزبان و لغزش به ازاي مختصات طبیعـی ( brMو  brNدر این رابطه 

پل زدگی است. به بیانی دیگر، این دو کمیت انتگرالی نیستند و به ازاي مختصات طبیعی یـک نقطـه   

نشان دهنده سـختی محـوري پـل زدگـی      brkمشخص که همان نقطه پل زدگی محاسبه می گردند. 

تهاي مهم روش ارائه شده این است که است. همانطور که در قسمتهاي قبل نیز اشاره شد، یکی از مزی

ترم مربوط به پل زدگی به صورت مجزا و به ازاي هر فایبر در روابط اعمال می شود. مزیت دیگـر ایـن   

، بـا  (A-15)روش این است که اعمال این ترم مستقل از نوع مش بندي و شکل المان است. در رابطـه  

صادق بوده و با کنار هم قرار دادن ترم هاي مشـابه،  دانستن اینکه این رابطه براي هر جابجایی مجازي 

  دستگاه معادالت براي المان داراي ترك و فایبر به شکل زیر به دست می آید:
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.

std std std enr
m m m m

enr enr
m m

std std
u u u u m m

enr enr
m mu u

k k u R

sym k u R

     
     
      

 (A-16) 

stdکه در این رابطه 
mR وenr

mR جات آزادي استاندارد و غنی شده بارگذاري گرهی خارجی است که بر در

stdالمان میزبان اعمال می گردد. 
sP  وenr

sP     نیز نیروي خارجی اعمالی بـه درجـات آزادي اسـتاندارد و

غنی شده لغزش است که در تمام مثالها این مقدار صفر در نظر گرفته شده است. دلیل آن نیز بخـاطر  

یت رفتار فایبر در کامپوزیت است به این معنی که در کامپوزیتها نیرو مسـتقیما بـه فـایبر اعمـال     ماه

  شود، بلکه با اعمال نیرو به ماتریس، فایبرها متعاقبا به کار می افتند. نمی

  پارامترهاي مختلف ماتریس سختی به صورت زیر خواهد بود:

*T *

*T *

*T *

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

          ( ) ( )

( ) ( )

          ( )

std std
m m

m

std enr
m m

m

enr enr
m m

m

T T
m m m m m f f mu u

V l

T
m m m m mu u

V

T
m f f m m

l

T
m m m m m mu u

V

T
m m f f

l

k B D B dV B T E A T B dl

k B D B H dV

B T E A T B H dl

k B H D B H dV

B H T E A T

        

  

     

  

    

 







 ( ) T
m m br br brB H dl N k N   

 (A-17) 

که در ابتداي این قسمت نیز به آن اشاره شد، دسـته دیگـري از المـان تقویـت شـده      همانگونه 

المانهایی هستند که نقص یا ترك ندارند، لذا در آنها از هیچگونه غنی سازي استفاده نشده و مـاتریس  

  است) را می توان بصورت زیر نشان داد.  (A-16)سختی آن (که حالت خاصی از رابطه 

   std std
m m

std std
m mu u

k u R  
  (A-18) 
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: معادالت رفتـاري حـاکم بـر    دومپیوست : ٩ فصل

SMA  

) بـراي  2008( 1در این مطالعه از معادله رفتاري یک بعدي ارائه شده توسـط بویـد و الگـوداس   

 3استفاده شده است. مقدار حجم نسبی مارتنسیت در حین تغییر فاز رفت 2دار شکلی الیاف آلیاژ حافظه

Mبارگذاري مکانیکی ((آستنیت به مارتنسیت) تحت  M
s fσ σ σ توان به صورت زیر محاسبه  )را می

  کرد:

(B-1)                                                     max 2
0

1 1
( )

2
M

sM
ξ ε ρ s T T

ρb

 
       

σ Sσ  

Mکه در آن
sT دماي شروع تغییر فاز رفت، وmaxε 0اکثر کـرنش تغییـر فـاز و   حدs   اخـتالف

  باشد. فاز آستنیت و مارتنسیت می 4آنتروپی مخصوص ویژه

کنند و سپس با رسـیدن   بعد از شروع بارگذاري دمایی، ابتدا الیاف به صورت االستیک رفتار می

Aماي الیاف بهد
sT شـود. مقـدار حجـم نسـبی      ت به آسـتنیت) آغـاز مـی   (مارتنسی 5تغییر فاز برگشت

Aمارتنسیت را در حین تغییر فاز برگشت ( A
s fT T T توان به صـورت رابطـه (   ) میB-2  محاسـبه (

  کرد.

(B-2)                                                        max 2
0

1 1
( )

2
A

fA
ξ ε ρ s T T

ρb

 
       

σ Sσ  

Aکه در آن
fT باشد. دماي پایان تغییر فاز برگشت می  

) قابـل  B-3چنین مقدار کرنش کل در حین تغییر فاز رفـت و برگشـت بـه صـورت رابطـه (      هم

  محاسبه است.

(B-3)                                                                  max
0( ) ( )( ) sgn( )ε ξ ξ T T ε σ ξ   S σ α  

  هستند. 1ضریب نرمی مخصوص αو   6تانسور ضریب انبساط حرارتی مخصوص Sکه در آن

                                                 
1
 Boyd and Lgoudas 

2
 Shape memory alloy 

3
 Forward transformation 

4
 Effective specific entropy  

5
 Reverse transformation  

6 Effective thermal expansion tensor  
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(B-4)                                                                                             A M A   S S S S  

(B-5)                                                                                                 A M A   α α α α  

  اند. پارامترهاي ماده هستند، که به صورت زیر قابل محاسبه Mbو Abچنین  هم

  (B-6)  A A A
0 f s( - )b s T T   

  (B-7)  M M M
0 s f( - )b s T T   

در این مطالعه فرض بر این است که قبل از شروع بارگذاري مکانیکی همه الیاف در فاز آستنیت 

قرار دارند. در پایان بارگذاري مکانیکی، هر یک از الیاف داراي حجم نسبی  K 320خالص و دماي اولیه 

کـرنش  -سب با تنش و کرنش ایجاد شده دارند. بنابراین، هر یک از الیاف مسـیر تـنش  مارتنسیت متنا

کنند. در نتیجه، برخی از الیاف تغییر فـاز کامـل و برخـی تغییـر فـاز نـاقص رفـت         متفاوتی را طی می

کنند. الیافی که تنش کمتري را متحمل شده و تغییـر فـاز رفـت     (آستنیت به مارتنسیت) را تجربه می

Aکنند، داراي دماي شروع تغییر فاز برگشت (مارتنسیت بـه آسـتنیت)   تجربه می ناقص را
sT   کمتـري

شکل  دهد.  تر رخ می هستند. بنابراین تحت شرایط یکسان دمایی تغییر فاز برگشت در این الیاف سریع

دو مسیر تغییر فاز داراي تغییر فاز رفت و برگشت کامل و ناقص را براي فایبر  به طور شماتیک) 9-1(

  کند. دار شکلی ارائه می آلیاژ حافظه

 

  مسیرهاي شماتیک تغییر فاز رفت و برگشت ) 1- 9( شکل

                                                                                                                                               
1 Effective compliance tensor  
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دار شـکلی در   حافظـه دهنده مسیر شماتیک دمایی/مکانیکی یک فایبر آلیـاژ   نشان) 2-9شکل ( 

شود، زمانی که فایبر در فاز آستنیت خالص قرار  با دما باال آغاز می 1کامپوزیت است. بارگذاري از نقطه 

یابد. افزایش تنش فـایبر در دمـاي ثابـت سـبب رخ دادن      ادامه می 2دارد. بارگذاري مکانیکی تا نقطه 

Mتغییر فاز بین
sσ  و2(نقطه (M

fσ  با کاهشی اندك در  4شود. بارگذاري دمایی از نقطه  ) می3(نقطه

Aشود. زمانی که تنش در فایبر به مقدار مقدار تنش به علت افزایش دما آغاز می
sσ رسد تغییر فـاز   می

د. با  افزایش تدریجی دمـا تغییـر   شو شود و این امر سبب کاهش کرنش می برگشت در فایبر شروع می

شود. بعد از کامل شدن تغییر فاز برگشت، افزایش دما سبب افزایش  کامل می 6شکل برگشت در نقطه 

  کرنش در الیاف و در نتیجه کاهش تنش خواهد شد.

  

دهنده نقطه شروع و پایان تغییرفاز  به ترتیب نشان fو sمسیر شماتیک بارگذاري دمایی و مکانیکی،  ) 2- 9( شکل

  باشند. یم
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Abstract 

Theoretical and numerical complexities associated with new developments in 
different fields such as structural mechanics, aerospace, material science, bio-mechanics 
and chemistry have challenged the classical framework of continuum mechanics, 
especially in cases that several scales are involved. Accordingly, multiscale methods 
have been developed over the years to overcome the computational problems related to 
multiple scales in order to determine the macroscopic solution from the microscopic 
response, and to capture the micro behavior of material.  

The conventional first order multiscale homogenization is based on the classical 
continuum theory which assumes the locality condition, where the stress in any point is 
solely related to the strain at that point. Despite the good agreement between the first 
order homogenization and reference solutions in many cases, this method should not be 
used in conditions where scale separation is violated, particularly in severe strain 
gradient and strain localization conditions inside RVE. Considerable efforts have been 
dedicated to enhance the multiscale homogenization. In most cases, extra variables in 
the form of independent degrees of freedom or higher gradient terms in the weak 
formulation were considered to capture special effects in micro and macro levels. 

The aim of this contribution is to present a multiscale framework that incorporates 
required spatial distribution of strain field from RVE into the macro level by adoption of 
appropriate enrichment functions and corresponding additional kinematic variables from 
the RVE level. The basic idea of macroscopic kinematic variable in advanced multiscale 
homogenization methods is comprehensively examined, and while the macro-based 
approach has been available in the literature, the new proposed micro-based scheme is 
explored in this study. Furthermore, the proposed approach is employed to formulate the 
new "Enriched MultiScale Homogenization Method (EMSHM)", based on the micro-
based scheme. The key steps of adoption of appropriate additional kinematic variables, 
scale transition procedure and applying boundary conditions are also explained.
 Afterwards, EMSHM is applied to cases of cracked RVEs and severe strain 
gradient in the vicinity of macroscopic crack, with the inspiration of Heaviside (H-
EMSHM) and crack tip (T-EMSHM) enrichments of the extended numerical methods. 
Accuracy of H-EMSHM with respect to the direct numerical modeling is explained with 
one and two dimensional examples. Numerical results of T-EMSHM have shown 
superior advantageous over the first order homogenization method from both the spatial 
distribution and magnitude of stress near the macro crack tip region. 
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