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  چکیده

های های مهندسی، نیاز روزافزون جوامع به انجام انواع فعالیتهمگام با توسعه سریع فعالیت

به کارگیری اصول و مهندسی سنگ نظیر حفاری، استخراج، انفجار و جداسازی مواد معدنی، سبب 

ها و معادن زیرزمینی و ساخت های مکانیک شکست دینامیکی سنگ شده است. امروزه حفاری چاهروش

های ها در عرصه فنون مهندسی کاری متداول می باشد که در بسیاری از آنها طراحان با شکست تودهتونل

های بنای مکانیزم رشد ترک در تودهها، که اصوال بر ماند. در عملیات حفاری و برش سنگسنگی مواجه

سنگی استوار است، خواص مکانیک شکست بخش مورد حفاری از جمله رفتار رشد ترک در شکست 

ترین  مخاطره معادن یکی از پرعالوه بر این  .ای داردکنندهها نقش تعیینهای مختلف سنگها و تودهالیه

های  از مواد منفجره برای شکستن سنگ و حفر فضا باشند. تقریباً در تمامی معادن های کاری می محیط

اطراف وجود دارد. با گردد؛ از این رو هر لحظه امکان سقوط و یا پرتاب سنگ به زمینی استفاده می زیر

های ها تحت بارگذاریبا توجه به رفتار سنگ آید. ی انفجار سنگ پیش می ها، پدیده افزایش عمق حفاری

- های مهندسی فوقتوان به انجام فعالیتها میگسترش شکست در سنگمختلف و چگونگی شروع و 

منظور تامین ایمنی در بنابرین بههای اجرایی آنها را کاهش داد. الذکر سرعت بخشیده و همچنین هزینه

ها، آگاهی از عوامل موثر در شکست ی صحیح شکستن سنگبرابر نیروهای دینامیکی و دانستن نحوه

  رسد. ظر میها ضروری به نآن

ها با دو روش آزمایشگاهی و عددی مورد بررسی قرار شکست دینامیکی سنگ نامهپایاندر این 

های آزمایشگاهی انجام های شکست دینامیکی مصالح، آزمونگیرد. با ساخت دستگاه تعیین ویژگیمی

دو روش با هم مقایسه و نتایج  شوندسازی میشده و با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته مدل

  شوند.می
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 88 ................................................................................................................................ روین

89 ...................................... زتریر و کنواختیریغ يبند مش با زمان با یکینامید تنش شدت بیضر: 30 -5 شکل



 هشت

 92 .................................................شکست از بعد و قبل تراورتن و بازالت سنگ يها نمونه ریتصو: 1 -6 شکل

 94 ............................................................. لوسکوپیاس صفحه در نمونه به وارده يروین نمودار: 2 -6 شکل

 S3....................................................................................... 95 نمونه ضربه يروین نمودار: 3 -6 شکل

 S4 ...................................................................................... 95 نمونه ضربه يروین نمودار: 4 -6 شکل

 S5 ...................................................................................... 95 نمونه ضربه يروین نمودار: 5 -6 شکل

 96 ......................................................................... شده يمدلساز ينمونهها کیشمات ریتصو: 6 -6 شکل

 99 ........................................................................... 20 ییبزرگنما با ��� تنش يکنتورها: 7 -6 شکل

 100 ......................................................................... 20 ییبزرگنما با ��� تنش يکنتورها: 7 -6 شکل

 101 ......................................................................... 20 ییبزرگنما با ��� تنش يکنتورها: 8 -6 شکل

 102 ......................................................................... 20 ییبزرگنما با ��� تنش يکنتورها: 8 -6 شکل

 103 ......................................................................... 20 ییبزرگنما با ��� تنش يکنتورها: 9 -6 شکل

 104 ......................................................................... 20 ییبزرگنما با ��� تنش يکنتورها: 9 -6 شکل

  

  

  

  

  



 نه

 هافهرست جدول

 

 29 ............................................... آزمون يبرا استفاده مورد يسنگها یکیمکان مشخصات نیانگیم: 1 -3 جدول

 29 .......................................................................... گاز تفنگ یاعمال فشار و ها نمونه ابعاد: 2 -3 جدول

 31 ................................................................. ها نمونه يبرا شده محاسبه یکینامید يپارامترها: 3 -3 جدول

 52 ......................................................... )متریلیم( گروه دو در شده کارگرفته به يها نمونه ابعاد: 1 -4 جدول

 65 ........... يا قطعه پیوستۀ تابع یک و ناپیوسته تابع یک يبرا گاوس روش از استفاده با شده محاسبه مقادیر: 1 -5 جدول

 75 ...................................................................................... مرمر سنگ نمونه مشخصات: 2 -5 جدول

 81 .......................................................................................یومینیآلوم نمونه مشخصات :3 -5 جدول

 91 ............................................................................. بازالت يسنگها یکیمکان مشخصات: 1 -6 جدول

 93 ............................................................................... آزمون مورد يها نمونه مشخصات: 2 -6 جدول

 95 .................................................................................... نمونه هر به وارده يروین مقدار: 3 -6 جدول

 96 .......................................... ها نمونه يبرا شده محاسبه یشگاهیآزما یکینامید شکست یچقرمگ: 4 -6 جدول

 97 ................................................................................................ 1 شماره يبند مش: 5 -6 جدول

 97 ................................................................................................ 2 شماره يبند مش: 6 -6 جدول

 98 ......................... مختلف يها يبند مش در يعدد روش با شده محاسبه یکینامید شکست یچقرمگ: 7 -6 ولجد

 105 ............................................................................. يعدد و یشگاهیآزما جینتا سهیمقا: 8 -6 جدول
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   مقدمه1 - 1

علم مکانیک پیدایش  از عوامل اصلیدار هاي ترکشکست زود هنگام قطعات و سازهضرورت بررسی 

باشد. . مکانیک شکست، بررسی فرآیند رشد ترک در یک محیط تحت حوزه معین تنش میبودشکست 

هاي سنگی، مکانیک شکست در مهندسی سنگ براي ارزیابی پایداري، قابلیت شکست و حفاري در سازه

زنی و پیشرفت ترک، چقرمگی شکست نامیده شود. میزان مقاومت ماده در برابر جوانهکار گرفته میبه

هم سازوکار گیرد. با فترین پارامتر در مکانیک شکست مورد بررسی قرار میعنوان مهمشود و بهمی

  هاي سنگی معدنی و عمرانی انجام داد. تري در سازههاي بهتر و ایمنتوان طراحیها میشکست در سنگ
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چقرمگی شکست مواد در حالت بارگذاري استاتیکی با حالت بارگذاري دینامیکی تفاوت دارد. 

دینامیکی هستند، هاي مهندسی که تحت بار چقرمگی شکست دینامیکی براي آنالیز سازهتعیین درست 

ها، انفجار هاي سنگی، آتشباري، طراحی نگهدارندهدر مطالعه پایداري سازهامري حیاتی است. این پارامتر 

آید. انتشار امواج تنش دینامیکی در زمین و ها، خردایش مواد معدنی به کار میخود به خودي سنگ

هاي ها تحت بارگذاريحیح از رفتار سنگها نیازمند شناخت صپاسخ سنگ به بارهاي دینامیکی در تونل

هاي نمونهبر روي گیري چقرمگی شکست مواد، انجام آزمایش ترین روش اندازهمناسب دینامیکی است.

- هاي اندازههاي مهندسی معدن و عمران نیازمند توسعه روشبنابراین در حیطۀ فعالیتآزمایشگاهی است. 

- ) با استفاده از نمونه1999چونان ( دیگر مواد ترد هستیم.گیري چقرمگی شکست دینامیکی سنگ، بتن و 

هاي توسط نمونه) 2011و  2008و ونگ ( 1در دستگاه سقوط وزنه دارشکاف هاي تیرشکل مکعبی

در دستگاه هاپکینسون چقرمگی  3برزیلی مسطح با شکاف مستقیم و 2داردیسک برزیلی مسطح سوراخ

  . ]3-1[شکست دینامیکی سنگ مرمر را تعیین کردند 

) ضریب شدت تنش دینامیکی و استاتیکی چند نوع سنگ مختلف را مورد بررسی قرار داد 2009نیکیتا (

با  هاي دیسک برزیلی) با استفاده از نمونه2010، داي (4اي خمشیدایرههاي نیم) با نمونه2009. چن (]4[

در دستگاه هاپکینسون چقرمگی شکست دینامیکی  6داراي شکافدایرهو خمش نیم 5شکاف مرکزي

هاي پیشنهادي براي تعیین پارامترهاي مقاومتی و چقرمگی روش .]7- 5[سنگ گرانیت را تعیین کردند 

ارائه شد. این انجمن  ISRM(7المللی مکانیک سنگ(توسط انجمن بین 2012شکست مواد سنگی در سال 

عنوان روش پیشنهادي براي را به 8اي شکافدار با استفاده از دستگاه هاپکینسوندایرهنمونۀ خمش نیم

  .]8[ها پیشنهاد کرد آزمون شکست دینامیکی سنگ

ها بطور جامع بررسی شود. در این در پژوهش حاضر سعی بر این است شکست دینامیکی سنگ

رت تحلیلی، آزمایشگاهی و عددي موضوع شکست دینامیکی مورد تحلیل قرار صومطالعه سعی شده به

  گیرد.

هاي انجام گرفته در پژوهشباشد به بیان اهمیت موضوع و (مقدمه)، که فصل حاضر می 1در فصل 

  شده است.ها پرداخته هاي دینامیکی سنگمورد شکست

                                                        
1
 Drop-Weight Test 

2 Holed-Cracked Flattened Brazilian Discs 
3
 Cracked Straight Through Fattened Brazilian Disc 

4 Notched Semi-Circular Bend 
5 Cracked Chevron Notched Brazilian Disc  
6
 Notched Semi- Circular Bend 

7
 International Society for Rock Mechanics 

8
 Split Hopkinson Pressure Bar  Test 
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  شدت تنش دینامیکی بیان شده است.هاي تحلیلی تعیین ضریب تعریف اجمالی از روش 2در فصل 

هاي مورد استفاده و دستگاه هاي آزمایشگاهی تعیین چقرمگی شکست دینامیکیروش 3در فصل 

  به تفصیل بیان شده است. براي تعیین این پارامتر

توضیح داده شده و  شده،ساخته هاي شکست دینامیکی مصالحدستگاه تعیین ویژگی 4در فصل 

  ج آن بررسی شده است.عوامل موثر بر نتای

بیان شده و دو مورد از المان محدود توسعه یافته  عددي روشتوضیحی کوتاه در مورد  5در فصل 

  سازي شده است.مدل با این روش مطالعات انجام شده توسط محققین

سازي عددي با هاي آزمایشگاهی انجام شد و با استفاده از نتایج آزمایشگاهی مدلآزمون 6در فصل 

المان محدود توسعه یافته انجام گرفت. همچنین در این فصل نتایج آزمایشگاهی و عددي مقایسه  روش

  شد. 

  و پیشنهادهایی براي ادامه کار مطرح شد.دست آمده از این مطالعه بیان به نتایج 7در فصل 
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  مقدمه  1- 2

کند و این باشد. ضربه یک موج تنشی ایجاد میدر مسائل دینامیکی میضربه یکی از مهمترین مباحث 

این  .شودموج در داخل جسم حرکت کرده و هنگام برخورد به سطح انتهایی یا سطح ترك، بازتاب می

باشند. تعداد امیک کامل میگونه مسائل داراي وضعیت دینامیکی بوده و نیازمند تحلیل االستودین

 1محدودي حل تحلیلی میدان تنش دینامیکی نزدیک نوك ترك ساکن و متحرك وجود دارد. فروند

ها هایی براي مسائل دینامیکی ارائه دادند. در این حل) حل2002(3) و اسلسپیان1999(2)، بروبرگ1990(

. در ادامه با استفاده از شده استدر نظر گرفته ترك تحت بارگذاري،  حاويیک محیط بدون مرز 

کی وابسته به هاي تبدیل الپالس و تبدیل الپالس دو طرفه، چقرمگی شکست دینامیمعادالت موج و روش

  .]10و  9[زمان بدست آمده است 

                                                        
1Freund 
2Broberg 
3Slepyan 
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  حل تحلیلی ضریب شدت تنش دینامیکی 2- 2

 گونه روابطجایی نوشت. این تنها بر حسب جابهتوان میمعادالت حرکت را : هاي حجمیموج

  نام دارند. 1)، معادالت ناویر1.2حرکت (رابطۀ 

)2-1(  �� � �����.�� � ���� � � � ���  

، در این باشدبرقرار میاز جسم  است که در هر نقطه اي حرکتیک دستگاه سه معادلهشامل  1-2رابطۀ 

این رابطه یک سیستم هیپربولیکی از ضرایب المه هستند.  �	و �جابجایی،  �نیرو،  �	چگالی، �رابطه 

آن  موج براي حل استاندارد حل هايتوان از تحلیل، بنابراین میدهدهاي مشتقات جزئی را نشان میمعادله

 هاي خاص به دست آورد.جایی در حالتبهتوان با لحاظ کردن جاها را میاستفاده کرد. مشخصه این موج

  2-2توان با جایگزینی رابطۀ را می 1-2در معادله  �الپالسین 

)2-2(  ��� � ���. �� � � � � � � 

  نوشت. 3-2 رابطه به صورت

)2-3(  �� � 2�����. �� � �� � � � � � ���  

�تغییر شکل غیر چرخشی ( �ابتدا، اگر فرض شود که  � � � - 2به صورت رابطۀ  1-2باشد، معادله )  0

  شود.تبدیل می 4

)2-4(  
��� �

1
��
� �� 	����	�� � �

� � 2�
�

 

کند. در حالت پیروي می ��جایی از رابطه موج استاندارد با سرعت مشخص رسد که این جابهبه نظر می

.�دیگر، اگر اتساع صفر فرض شود ( � � است. در در واقع یک مود تغییر شکل عرضی ایجاد شده ) 0

  شود.تبدیل می 5-2بصورت رابطۀ  1- 2این مورد معادله 

)2-5(  
��� �

1
���

�� 	����	�� � �
�
�

 

کنند ولی با این تفاوت که سرعت هاي عرضی نیز از معادله موج استاندارد پیروي میبنابراین، تغییر شکل

  باشد.می ��ها آن

                                                        
1Navier 
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تحلیلی حل کرد که از  ا روش: فروند ضریب شدت تنش دینامیکی را بضریب شدت تنش دینامیکی

ضریب شدت تنش مقدار تحلیلی   6-2رابطۀ شود. نظر میارائه حل آن به دلیل طوالنی بودن صرف

  دهد.را بدست می Iمود دینامیکی 

)2-6(  �� �
2�∗�����1 � 2��/�

�1 � ��
 

-نسبت پواسون می �تنش فشاري روي سطوح ترك و  ∗�زمان،   �سرعت موج فشاري،  ��که در آن 

) تغییرات زمانی ضریب شدت تنش دینامیکی را براي مسئلۀ ترك با بارگذاري فشاري 6-2معادلۀ (باشد. 

  .] 9[ کندمی بیانروي سطوح ترك 

عنوان تابعی از زمان با روش ) ضریب شدت تنش دینامیکی را به1984و  1982( 1راوي چاندر و کناس

 ). نمونۀ مورد آزمایش هملیت 1-2آزمایشگاهی بدست آورده و با روابط تحلیلی مقایسه کردند (شکل 

میلیمتر است. همانطور که در  76/4میلیمتر و ضخامت  300*  500با ابعاد  100(جنس ماده مورد آزمون) 

  .]10[ایشگاهی و تحلیلی وجود دارد ج آزمشود مطابقت خوبی بین نتایمشاهده می 1-2شکل 

 
نهایت در یک بیشده براي یک ترك نیمهمقایسه تاریخچه زمانی ضریب شدت تنش دینامیکی اندازه گرفته: 1 - 2 شکل

  .]10[تئوري آن  روابطکران با با محیط بی

                                                        
1 Ravi-Chandar  and  Knauss 
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زمان بدست آورده و با روابط تحلیلی مقایسه عنوان تابعی از نیز ضریب شدت تنش دینامیکی را به 1ما

  ).2- 2(شکل  ه استکرد

  

 
نهایت در یک بیشده براي یک ترك نیمهمقایسه تاریخچه زمانی ضریب شدت تنش دینامیکی اندازه گرفته: 2 - 2شکل 

  .]10[تئوري آن  روابطکران با محیط بی

هاي متحرك با سرعت ) ضریب شدت تنش دینامیکی براي ترك1982( 2راوي چاندر و کناسهمچنین 

عنوان تابعی از زمان با روش آزمایشگاهی محاسبه کرده و با روابط تحلیلی مقایسه کردند (شکل ثابت را به

  شود.هاي متحرك نیز تطابق نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی مشاهده می. در حالت ترك]10[) 3- 2

 

                                                        
1 C.C. Ma 
2 Ravi-Chandar  and  Knauss 
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و  v=240 m/sمقایسه تاریخچه زمانی ضریب شدت تنش دینامیکی براي یک ترك متحرك با سرعت ثابت : 3 -2 شکل

�∗ � �.   .]10[شده با تنیجۀ تئوري آن اندازه گرفته ���	�
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  فصل سوم

  

  هاي آزمایشگاهی تعیینروش

  چقرمگی شکست دینامیکی
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  مقدمه  1- 3

های مورد استفاده برای تعیین چقرمگی شکست دینامیکی و روابط مورد ابتدا انواع آزموندر این فصل 

شده و عوامل تاثیرگذار بر نتایج های انجامگردد. سپس نتایج آزموناستفاده برای تعیین این پارامتر بیان می

های سنگ روی نمونه شده برهای انجامنتایج آزمون بصورت ویژهها مورد بحث قرار گرفته و این آزمون

  گیرد.گرانیت با استفاده از آزمون هاپکینسون مورد بررسی قرار می

  

  های تعیین چقرمگی شکست دینامیکیآزمون 2- 3

های اخیر مطالعه بر روی مشخصات دینامیکی مواد بصورت قابل مالحظه افزایش یافته است. در طی سال

�10)نرخ کرنش باال ای از این مطالعات مربوط به بخش قابل مالحظه � باشد که با می (����10	

. بطور کلی امروزه ]11[خوانی داردبسیاری از واقعیات مهندسی نظیر عملیات آتشباری و حفاری هم

های باال مورد های آزمایشگاهی مختلفی جهت برآورد مشخصات دینامیکی مواد در نرخ کرنشروش

چارپی، آزمون میله بار توان به آزمون ضربهآزمایشگاهی می هایگیرد. از جمله این روشاستفاده قرار می

چندین آزمون استاندارد برای تعیین چقرمگی  ASTM1هاپکینسون و آزمون سقوط وزنه اشاره نمود. 

 ASTM(برای مواد االستیک خطی)،  ASTM E399شکست دینامیکی مواد معرفی کرده است؛ مانند 

E813 برای مواد االستیک) - (و  پالستیکASTM C 1421-01b برای سرامیک) ها). همچنینASTM 

باشد، آزمون ضربه چارپی را  �/�√	����10ها کمتر از هایی که نرخ بارگذاری آنبرای آزمون

                                                        
1 American Society for Testing and Materials 
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�10 �/�√	���های بارگذاری محدودۀ کند. اگر چه برای نرخمعرفی می � آزمون استانداردی  �10

به دلیل سهولت  هاپکینسونمیله بار آزمون در این میان برای تعیین چقرمگی شکست مواد وجود ندارد اما 

دستگاه جهت این . در ابتدا ]13- 12[در انجام آزمون و ارائه نتایج دقیق، بسیار مورد توجه بوده است 

 هایبا گذشت زمان انواع دیگر بارگذاری ،گرفتاعمال بار دینامیکی فشاری مورد استفاده قرار می

. عالوه بر ]18-14[انجام شد  محوره و پیچشی نیز توسط این دستگاه دینامیکی نظیر کششی، خمشی، سه

 E 1550و  E 208 ،E436استانداردهایی برای آزمون ضربه بصورت وزنه رهاشونده، مانند  ASTMاین، 

  معرفی کرده است. 

  

 پیآزمون ضربه چار  2-1- 3

 است. دراین شکننده مواد شکست انرژی تعیین برای های استاندارد از روش یکی 1چارپی ضربه آزمون

 و قابلیت کرده ایجاد نمونه در را بعدی سه تنش شرایط دار شکاف های نمونه از استفاده با آزمون

الف یک دستگاه آزمون ضربه چارپی و  -1-3در شکل  کنند. می محدود آن در را پالستیک تغییرشکل

در طور شماتیک نشان داده شده است. زن بهها و ضربهگاهدار، تکیه ی شکاف ب نمونه -1- 3در شکل 

 هنگام که است  شده تشکیل مدرج پاندول یک از آزمایش دستگاهشود الف مشاهده می- 1-3شکل 

ول، انرژی جذب شده توسط نمونه است که کند و اختالف ارتفاع پاند می برخورد نمونه با حرکت

توان از اختالف زاویه  شود. این انرژی را همچنین می معموالً به شکل انرژی بر واحد سطح تعریف می

  .]19[است  مواد چقرمگی از معیاری انرژی، میزان اولیه و نهایی پاندول محاسبه کرد، این

  

   
  الف

   
  ب

  .]19[دار  ی شکاف آزمون ضربه چارپی. الف) دستگاه آزمون ضربه، ب) نمونه: 1 -3شکل 

                                                        
1 Charpy Impact Test 

 نمونه

 زننوك ضربه

 ضربه
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  :]20[مشکالتی دارند های ضربه چارپی ه آزموناند کمطالعات زیادی نشان داده

شود. در این حالت، درک درستی بار دینامیکی در این روش با حرکت فیزیکی چکش شناخته می .1

گردد. در نتیجه تفسیر نتایج از نیروی اینرسی ناشی از انتشار موج تنش در نمونه چارپی حاصل نمی

  گردد. علمی مشکل می

علت وجود تاثیرات اند، بههای کرنش که بر روی چکش نصب شدهدست آمده از شمارندهنیروی به .2

ن صورت ممکن است، نیروی شدید اینرسی، با مقدار نیروی اعمالی بر نمونه متفاوت است. در ای

علت این تاثیر، کمتر محاسبه شود. عالوه بر این، نوسان شدید در مقدار نیروی ثبت محاسبه شده به

 کند.شده، تعیین دقیق نیروی بحرانی شکست را مشکل می

های استاتیکی، برای محاسبه چقرمگی شکست دینامیکی قابل استفاده داده های متداول تحلیلروش .3

علت تاثیرات چرا که نمونۀ در حال خمش، در شرایط غیر تعادلی تنش قرار دارد. این بهنیست. 

 شدید اینرسی در طول زمان ضربه است.

گاه گردد. در این حالت، برخورد سریع آونگ به نمونه، ممکن است سبب جدا شدن نمونه از تکیه .4

 .گرددای تبدیل مینقطه ای ضربه، به آزمون تکنقطهسه آزمون

 
  

 
  آزمون میله هاپکینسون 2-2- 3

باشد. در این روش کار آزمون میله هاپکینسون بر اساس انتشار موج یک بعدی در یک میله االستیک می

نشان داده شده است، نمونه بین دو میلۀ ورودی و خروجی قرار داده  2-3طور که در شکل آزمایش همان

شود. این دستگاه به طور کلی از سه میله برخورد کننده، ورودی و خروجی تشکیل شده است. ضربه  می

شود. در اثر تقابل این موج با در این میله می (��)میله برخورد کننده بر میله ورودی، باعث تولید موج 

- به میله خروجی انتقال داده می (��)و قسمتی از آن  (��)قسمتی از آن در میله ورودی منعکس نمونه، 

) بر روی میله ورودی و خروجی تعیین  3- 3توان با نصب شمارنده کرنش ( شکلشود. این امواج را می

 - 3دما حساسیت کم به - 2فشار حساسیت باال به - 1انتخابی باید دارای شرایط  شمارنده کرنش. ]8[نمود 

فشار و غیره رفتار خطی نسبت به -5نحوۀ استفاده از آن حساسیت کم به -4زمان مقاومت پایدار نسبت به

% نیکل) این خصوصیات را 2% منگنز و 12% مس، 86( 1هایی از جنس منگانینسنجباشد. کرنش

   .]21[دارند

  

                                                        
1-Manganin 
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 ��و  ��،  ��های ورودی و خروجی. نیروهای دینامیکی در دو انتهای میله ��و  ��آزمون میله هاپکینسون، : 2 -3 شکل

  .]8[باشند دستگاه می شونده و خروجیبه ترتیب موجهای ورودی، منعکس

  

  
  (الف)

  
  (ب)

  .]22[نصب شده بر روی میله. ب) نحوه قرائت با شمارنده کرنش سنج نمونه کرنششمارنده کرنش. الف) : 3 -3شکل 

استفاده از ضرایبی که توسط شرکت سازنده باشد که با های کرنش برحسب ولتاژ میخروجی شمارنده

، بر حسب امواج خروجی اولیه 4-3آیند. شکل ها بدست میها تعریف شده است، جابجاییشمارنده

دهد. تبدیل شده این امواج به کرنش را نشان می 5- 3اند و شکل ها ثبت شدهولتاژ، که توسط این شمارنده

الوگ قبل از ایجاد موج تنش صفر باشد، الزم است تا شمارنده به منظور افزایش دقت و اینکه ولتاژ آن

یک پل وتسون ایجاد  تاهای دستگاه قرار گیرند کرنش همراه با سه مقاومت دیگر به نحوی بر روی میله

  شود.

 موج ورودي

 موج انتقالی
 موج انعکاسی

 خروجی میله

 هاي کرنششمارنده

 رایانه
 میرا کننده

 میله ضربه زن نمونه میله ورودي

 تفنگ گاز



١٦ 
 

دهد. زمان شکست جایی است که تغییر در فرم اصلی سیگنال (افزایش ناگهانی سیگنال) رخ می

هاي نمونه به دلیل شکست و در نتیجه کاهش در حقیقت به علت تغییر در ویژگیاین افزایش در سیگنال 

  باشد.قابلیت باربرداري نمونه می

هاي نمونه ندارد در حالیکه هیچ ارتباطی به ویژگی وروديهاي موج الزم به ذکر است که مشخصه

  .]23[باشد هاي نمونه میهاي دو موج دیگر کامال وابسته به ویژگیمشخصه

  

  
  .]8[ میله هاپکینسون امواج ورودي، منعکس شده و خروجی ثبت شده در یک آزمون: 4 -3شکل 

 

  
  ]23[ها هاي کرنش نصب شده بر روي میلههاي کرنش ثبت شده توسط شمارندهسیگنال: 5 -3شکل 
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  .]8[شوند تعیین می 1-3پارامترهاي بارگذاري با استفاده از این سه موج ثبت شده و توسط روابط 

)3-1(  
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 �ها، مدول یانگ میله �ي ورودي،میلهسطح مقطع  �تنش فشاري محوري،  ����در این روابط 

بیانگر  ����باشند. به ترتیب سطح مقطع و طول نمونه می ��و  ��سرعت موج یک بعدي درون میله، 

هاي ورودي، منعکس شده و انتقال یافته اشاره دارند. افزون به ترتیب به موج tو rو  iهاي کرنش و اندیس

هاي توان نیروهاي دینامیکی ایجاد شده در میلهنیز می 3- 3و  2-3وابط ، با استفاده از ر1-3بر روابط 

  ورودي و خروجی را محاسبه نمود.

 )3 -2  (  �� � ����� � ��� 

 )3 -3(  �� � ������ 

  شود:ها اشاره میاند که در ادامه به آنبه دست آمده یبا در نظر گرفتن فرضیات 3- 3تا  1-3روابط 

هاي ورودي و خروجی با استفاده از نظریه انتشار امواج تنش االستیک درون میلهانتشار امواج  �

ها از قوانین انتشار امواج شوند. اگر بخواهیم انتشار امواج تنش در میلهیک بعدي توصیف می

 ها باشد. برابر قطر آن 30ها حداقل تک بعدي پیروي کند باید طول میله

توان با بررسی رسد. رسیدن به تعادل دینامیکی را میامیکی مینمونه قبل از شکست به تعادل دین �

 تحقیق نمود. 5-3و  4-3روابط 

 )3 -4(  

 )3 -5(  

�� � �� 

�� � �� � ��  

 
 شود.اصطکاک و اثرات اینرسی محوري در نظر گرفته نمی �
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با بررسی توان هاي ورودي و خروجی را میهاي دینامیکی وارد به نمونه از طرف میلهبرابري نیرو

 6- 3هاي ورودي و خروجی) تحقیق نمود. شکل تاریخچه تنش در دو سمت نمونه ( محل برخورد میله

دهد. تعادل تنش دینامیکی در حقیقت زمانی به وجود تعادل تنش دینامیکی را در دو سمت نمونه نشان می

  برقرار باشند. 5-3و در نتیجه رابطه  4- 3آید که رابطه می

  
بیانگر  Reبیانگر موج خروجی یا منتقل شده و Trبیانگر موج ورودي،  Inتعادل تنش دینامیکی، در این شکل : 6 -3شکل 

  .]8[باشدموج منعکس شده می

شود که اثرات یکنواختی تنش دینامیکی (تعادل دینامیکی) به دست آمده در نمونه سبب می

که بتوان از آن چشم پوشی نمود. بعد از رسیدن به تعادل دینامیکی اینرسی محوري تا حدي کاهش یابد 

هاي مختلف و بار توان ضریب شدت تنش را با استفاده از روابط استاتیکی موجود براي نمونهمی

توان تعیین نمود زیرا بعد از برقراري تعادل دینامیکی می 3-3و  2- 3دینامیکی به دست آمده توسط روابط 

پوشی کرده و به تحلیل استاتیکی پرداخت. همچنین با رسیدن به تعادل دینامیکی سی چشماز اثرات اینر

  ها به دست آورد.براي سنگ 1- 3کرنش را با استفاده از روابط - توان منحنی تنشمی

ها ارائه دادند. هاي جدیدي جهت تعیین مشخصات دینامیکی سنگ) روش2012و همکاران ( 1ژائو

مشخصات این  7- 3باشد. شکل دار میاي شکافدایرهستفاده از نمونۀ خمش نیمها ایکی از این روش

- را نشان می هاپکینسونمیله بار  نمونه و طرز قرار گرفتن آن در بین دو میلۀ ورودي و خروجی در دستگاه

 .]6[دهد 

  

                                                        
1 Zhao 
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  .]NSCB (]8دار (اي شکافدایرههاي خمش نیمشماتیک از مشخصات نمونهتصویر : 7 -3 شکل

 

  آزمون میله بار هاپکینسون اصالح شده  2-3- 3

ي ورودي، یک نمونه که  شونده)، یک میله زننده (جسم پرتاب ي ضربه این دستگاه از یک میله

). انتهاي 8-3آوري اطالعات تشکیل شده است (شکل شده و یک سیستم جمع حفظبوسیله نگهدارنده 

  باشد. کند از لحاظ هندسی شبیه به چکش آزمایش چارپی آونگی می ي ورودي که ضربه را وارد می میله

  

  .]18[تصویري کلی دستگاه هاپکینسون اصالح شده : 8 -3شکل 

بندي  اند، ابزار هاي کرنش که روي سطح و وسط دستگاه قرار گرفتهوسیله شمارندهي ورودي به میله

مختلف هاي نمونه و جابجایی انتهایی میله در زمان ها نیروي وارده بهشود. با استفاده از همین شمارندهمی

). همچنین نمونۀ مورد آزمایش توسط شمارنده کرنش و شمارنده کرنش 9- 3آید (شکل دست میبه

کرنش  شده توسط شمارندهگیري هاي خروجی اندازه ). سیگنال10-3شود (شکل، رفتارنگاري می1ترک

ستفاده از شوند. با ا شده و در یک اسیلوسکوپ دیجیتالی نمایش داده میبا نرخ یک میکروثانیه ثبت

                                                        
1 Clip gauge 

 میرا کننده

هانگهدارنده  

 نمونه

 شمارنده کرنش

 تقویت کننده

 اسیلوسکوپ

 میله ورودي

 زنمیله ضربه

 وروديمیله  میله خروجی

 نمونه



٢٠ 
 

هاي کرنشی ترک، زمان شکست هاي کرنشی و شمارندههاي شمارندهدست آمده از سیگنالنمودارهاي به

  ). 11- 3آید (شکلدست میبه

  

 (الف)

 

 
 (ب)

 

جابجایی انتهاي شده الف) تاریخچه بارگذاري  ب) تاریخچه هاي نتایج آزمایش هاپکینسون اصالحمنحنی: 9 -3شکل 

  .]18[میله

  

 

 

 (الف)

 

 (ب)

  .]18[الف) شمارنده کرنش ب) شمارنده کرنش ترک شدهآزمایش هاپکینسون اصالحابزار بندي نمونه در : 10 -3شکل 
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 (الف)

 

 

 (ب)

شده  الف) سیگنال شمارنده کرنشی ب) سیگنال شمارنده اصالحآزمایش هاپکینسون در تعیین زمان شکست : 11 -3شکل 

  .]18[ترک

  

نشان داده شده است. یک شکاف سفید رنگ روي  12- 3یک نمونه از تجهیزات نوري در شکل 

شود. با افزایش بازشدگی، شار درخشان عبوري از شکاف نازک پرده، همزمان با انجام آزمون دیده می

شود. چون سیگنال الکتریکی متناسب با بدین ترتیب افزایش بازشدگی تعیین مییابد نمونه افزایش می

  .]1[شودباشد، بازشدگی با استفاده از ذخیره شکل موج ثبت میسیگنال نور می
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  .]1[گیري بازشدگی شکاف تصویر شماتیک تجهیزات اندازه: 12 -3شکل 

  

  آزمون سقوط وزنه   2-4- 3

نمونه برخورد اي است که از ارتفاع مشخصی رها شده و با سرعت خاصی به این دستگاه شامل وزنه

گونه که از ماهیت این آزمون برداشت  شود. همان نمونه وارد میکند و در اثر ضربه، انرژي مشخصی به می

مورد آزمایش   نمونۀبه هاي متفاوتی را توان با تغییر وزن و یا ارتفاع جسم رهاشونده، انرژي گردد می می

) بطور همزمان v) و بازشدگی ترک (P). در این دستگاه نیروي وارده به نمونه (13-3اعمال نمود (شکل 

  .]1[شوند گیري میاندازه

گیري نیروي وارده و بازشدگی ترک، همانند آزمون میله بار وزنه، اندازهدر آزمون سقوط 

و و بازشدگی هایی که چونان انجام داد، هر دو پارامتر نیرآزمونباشد. در هاپکینسون اصالح شده می

ها در رایانه ذخیره و آنالیز دست آمده از این آزموندارند. شکل موج به  KHz 20پاسخ فرکانسی بیش از

 ). 14- 3شود (شکل می

  
  .]1[ تصویر شماتیک از دستگاه آزمون ضربه داراي میله: 13 -3شکل 

 زنمیله ضربه

 شمارندة بار

 نمونه
 هانگهدارنده

هاي ستون

 دستگاه
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  .]1[بازشدگی ترک در مقابل زمان  – ثبت نیرو : 14 -3 شکل

  

  شکست دینامیکی روابط مورد استفاده براي محاسبه چقرمگی 3- 3

نمونه در هر لحظه، تاریخچه ضریب شدت تنش براي محاسبه ضریب شدت تنش دینامیکی، نیروي وارد به

کند باید رشد میکه ترک موجود در ماده شروع به  (tf)اي) در طول فرآیند بارگذاري و لحظه�����(

) ��زمان شکست (وابسته به) ���(دهد که ضریب شدت تنش دینامیکی نشان می 6-3تعیین گردد. رابطۀ 

  باشد.می

)3-6(  ��� � ������ 

پژوهشگران مختلفی با توجه به هندسه و پارامترهاي مکانیک شکستگی، روابط مختلفی را جهت محاسبه 

  شود. ها اشاره میاند که در ادامه به برخی از آنضریب شدت تنش دینامیکی ارائه داده

  

  هاي مکعبی تیرشکلمحاسبه چقرمگی شکست دینامیکی براي نمونه  3-1- 3

 شود.شود که در ادامه توضیح داده میهاي مختلف انجام میها و روشاین محاسبات با پیش فرض

: براي استفاده از این روش، نیروي اعمالی در هر لحظه و فرکانس طبیعی براساس نیروي اعمالی

- ي چقرمگی شکست دینامیکی با استفاده از این روش بهبراي محاسبه 7- 3طۀ ها باید تعیین شود. رابنمونه

، 15-3مراجعه کرد. در شکل  24مرجع توان به. براي توضیحات جامع از این روش می]18[رود کار می

  باشد.جابجایی بازشدگی دهانۀ ترک می �����ي بارگذاري و جابجایی نقطه �����

 زمان

 نیرو

 نیرو بازشدگی ترك

 بازشدگی ترك
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  .]18[در وسط تیر  pاي خمشی تحت نیروي نمایش تغییر شکل نمونۀ سه نقطه: 15 -3شکل 

  

)3-7(  �����
���

�
��
����

� ����������� � ����
�

�
 

ضریب شدت تنش استاتیکی در نیروي   ���گاه،فرکانس طبیعی نمونه تیرشکل داراي تکیه ��که در آن 

  شود.محاسبه می 8-3از رابطۀ  ���است و  ����

)3-8(  
��� �

3
2
�����

�√�

√�

�1 � 2���� � ��
�
��
���� 

���� � �1.99 � ��1 � ���2.15 � 3.93� � 2.7���� 

در نظر گرفته  4عرض نمونه که برابر ها بهگاهنسبت فاصله بین تکیه �عرض نمونه، نسبت طول ترک به �

ضریب پواسون  � فرکانس طبیعی، ��تشریح شده است.  26و  25در مراجع  شود، جزئیات این فرضمی

�ضریب برشی که براي مقاطع مستطیلی برابر  �و 

�
   باشد.می 

براي بدست آوردن چقرمگی  9-3: در این روش از رابطۀ ي بارگذاريبراساس جابجایی نقطه

  شود.شکست دینامیکی استفاده می

)3-9(  ����� �
3
2
�

�√�

�����

����
����� 

کند. تغییر می �و  �تابع بدون بعدي است که با تغییر  �����دار و ي ترکنمونه 1نرمی ����که در آن 

شود جابجایی مراجعه کرد. در این روش فرض می 27مرجع توان به ي توضیحات بیشتر میبراي مطالعه

  ي بارگذاري برابر با جابجایی انتهاي میله است. نقطه

                                                        
1 Complience 
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در این روش بازشدگی دهانه ترک در طول  :CMOD(1بازشدگی دهانۀ ترك ( بر اساس جابجایی

  شود.محاسبه می 10-3شده و ضریب شدت تنش از رابطۀ گیري بارگذاري اندازه

)3-10(  ����� �
������

4√��

�����
�����

 

  

و   �����شود. نظر گرفته میدر  4عرض نمونه برابر ها بهگاهنسبت فاصله بین تکیه �گونه مسائل در این

  کنند.تغییر می ،�و  �توابع بدون بعدي هستند که با تغییر  �����

  

  داراي شکافدایرههاي خمش نیممحاسبه چقرمگی شکست دینامیکی براي نمونه  3-2- 3

دار، جهت تعیین ضریب شدت اي شکافدایرههاي خمشی نیمرا براي نمونه 11-3ژائو و همکاران رابطۀ 

  .]8[یا کششی ارائه نمودند  Iتنش دینامیکی در مود 

  

بعد مربوط به هندسه ترک و تابع بی �����، Iضریب شدت تنش دینامیکی در مود  �����که در آن 

شود که نیروي دینامیکی زمانی قابل استفاده میقابل ذکر است که این رابطه باشد. نمونه مورد آزمون می

  اعمال شده به دو انتهاي نمونه با هم برابر باشند. 

  

  

  نتایج محاسبه چقرمگی شکست دینامیکی 4- 3

تواند کمتر یا بیشتر از دهند که ضریب شدت تنش دینامیکی براي شروع رشد ترک میها نشان میبررسی

وابسته به مود شکست، تاریخچه بارگذاري و مشاهدات آزمایشگاهی است. مقدار استاتیکی آن باشد، که 

میلیمتر، عمق شکاف  2/0میلیمتر، عرض شکاف  180*40*40) نمونۀ سنگ مرمر با ابعاد 1999چونان (

براي میلیمتر را با دستگاه وزنه رهاشونده تحت ضربه قرار داد. وي  160ها گاهمیلیمتر و دهانۀ تکیه 15

  استفاده کرد. 12- 3مگی شکست دینامیکی از رابطۀ تعیین چقر

                                                        
1 Crack Mouth Opening Displacment 

 ����� �
�����
���.�

����� 
( 3-11 ) 
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)3-12(  
��� �

��. �

�.�
�
��
∗ ��� �⁄ � 

  

S ،دهانۀ نگهداری :a ،عمق شکاف :B نمونه: ضخامت ،W ،عرض نمونه :P� وارد بر نمونه: نیروی بحرانی 

��� �⁄ �: فاکتور ضریب تنش که بدون بعد بوده و با نسبت �  13- 3کند و طبق رابطۀ تغییر می ⁄�

  شود.محاسبه می

)3-13(  
��� �⁄ � � �

�
�
�
�
�� � �2.9 � 4.6 �

�
�
� � 21.8 �

�
�
�
�
� 37.6 �

�
�
�
�
� 38.7�

�
�
��� 

  

  0.375=در آزمونی که چونان انجام داد
�

�
��� در نتیجه   �⁄ �=1.85 ،PQ=2842 N ،S=160 mm ،

B=40 mm  وW=40mm  از 14-3بود. با داشتن مقدار این پارامترها چقرمگی شکست دینامیکی (رابطه (

  آید.بدست می 12-3رابطۀ 

)3-14(  ��� � 83.1	�/��
�
��  

  

) مقادیر چقرمگی دینامیکی سنگ مرمر سفید را با استفاده از نمونه 2008وانگ  و همکاران (

. آزمون، توسط دستگاه هاپکینسون با قطر )16-3 شکل(تعیین نمودند  1داردیسک برزیلی مسطح سوراخ

دست در این روش برای به .]2[های کرنش بر روی نمونه نصب شدند متر انجام شد و شمارندهمیلی 100

آوردن چقرمگی شکست دینامیکی از مفهوم زمان نهفتگی استفاده شده است، جزئیات این روش در 

  بطور کامل بیان شده است. ]2[مرجع 

  

  .]2[زن دار و میله ضربهنمونه دیسک برزیلی مسطح سوراخ: 16 -3شکل 

  

MPa ها میانگین چقرمگی دینامیکی نمونه m 55/2  17-3برآورد شده است (شکل.(  

                                                        
1 Brazilian Discs Holed-cracked Flattened 
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  .]2[ مقادیر چقرمگی دینامیکی سنگ مرمر: 17 -3 شکل

 

  

  هاعوامل موثر بر چقرمگی شکست دینامیکی سنگ 5- 3

های تعیین چقرمگی شکست دینامیکی تاثیرگذار هستند. مهمترین عوامل عوامل متعددی بر آزمون

یکی از عوامل قابل ها عبارتند از: نرخ بارگذاری، انرژی، دما و تاثیرات اینرسی. دخیل در این آزمون

برخی باشد. خواص مکانیکی  مواد، نرخ بارگذاری می شکست مکانیکمالحظه در بررسی پارامترهای 

طور کلی باشد. به شدت به نرخ بارگذاری وابسته میمواد (مقاومت نهایی، مدول یانگ، انرژی شکست) به

یافته و چقرمگی شکست دینامیکی نیز با افزایش  مواد با افزایش نرخ بارگذاری، مقاومت دینامیکی

توان با استفاده از  زننده را میشتاب ضربهها در این آزمون .]28[ یابدری افزایش میافزایش نرخ بارگذا

ها پاسخ عمودی انتشار موج تنش را  سنج گیری کرد. این شتاب های گوناگون اندازه سنجشتاب

سی این شود. با برر زننده ایجاد می بعد از ایجاد ضربه، موجی در درون نمونه و ضربهکنند.  گیری می اندازه

های کرنش برای تعیین تاریخچه تنش،  گیری توان به بسیاری از خواص ماده پی برد. این اندازه موج می

آن وابسته گذاری ضربه به ترین پارامتری که اثر کلیدی گیرند. کرنش و نرخ کرنش مورد استفاده قرار می

آورد و در حقیقت  بار میخرابی بیشتری بهطوری که ضربه با انرژی باالتر، باشد. به است، انرژی ضربه می

ترین روش برای تعیین تاریخچه بارگذاری معمول یابد. انرژی ضربه با افزایش سرعت ضربه، افزایش می

زن تبدیل به باشد. بنابرین ضربهزن میبر روی ضربه شمارنده کرنشهای ضربه، قرار دادن در طول آزمون

وجود دهند که خطاهای اینرسی بههای عددی نشان میسازیاز شبیه شود. نتایج بدست آمدهنیروسنج می

یابد که دلیل این امر سنج از سطح تماس، بطور چشمگیری افزایش میآمده از ضربه با دور کردن کرنش
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همچنین تغییرات نیروی اینرسی در نرخ  .]29[ باشدسنج میافزایش جرم بین سطح تماس و کرنش

  .]21[) 18-3یابد (شکل شدت افزایش میهای باال، بهکرنش

 

  .]21[تنش اینرسی تابعی از نرخ کرنش برای نمونۀ مس : 18 -3 شکل

سنج از سطح برخورد میله ) در نتایج مطالعات خود دریافت که یک فاصلۀ بهینه برای کرنش2007(1مانهان

های کمتر از این مقدار موجب خطاهای توزیع نیرو و میلیمتر است. فاصله 4/7وجود دارد که حدود 

یکی دیگر از پارامترهای  .]30و29[کنندهای بیشتر از این مقدار خطاهای اینرسی را تولید میفاصله

دهد که تاثیر دمای باال بر ها نشان میبررسیباشد. تاثیرگذار بر چقرمگی شکست دینامیکی، دما می

  .]31[چقرمگی شکست دینامیکی سنگ کمتر از چقرمگی شکست استاتیکی است 

  

  

  NSCBبا استفاده از نمونه  I.تعیین ضریب شدت تنش دینامیکی مود 6- 3

های پیشنهادی برای تعیین ضریب شدت تنش یکی از آزمون 2دارای شکافدایرهآزمون خمش نیم

- تواند انجام طور که قبالً اشاره شد این آزمون توسط دستگاه هاپکینسون میهمان هاست.دینامیکی سنگ

       های قبلی توضیح داده شده است.شود. ابعاد نمونه و روابط مورد استفاده برای این آزمون در بخش

ه قرار ها مورد استفادپنج نمونه از سنگ گرانیت سازند الرنشین کشور کانادا برای انجام این آزمون

ها با استفاده از آمده است. در این مطالعه، آزمون 1- 3ها در جدول گرفت. مشخصات مکانیکی این سنگ

تصویر قرارگیری نمونه بین 19-3دستگاه هاپکینسون موجود در دانشگاه تورنتو انجام شده است. در شکل 

  میله ورودی و خروجی دستگاه هاپکینسون نشان داده شده است.

                                                        
1 Manahan 
2 Notched Semi- Circular Bend 
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  های مورد استفاده برای آزمونمیانگین مشخصات مکانیکی سنگ: 1 -3 جدول

چگالی 

(g/cm3) 

مدول یانگ   نسبت پوکی (%)تخلخل 

(GPa) 

مقاومت کششی   نسبت پواسون

(MPa) 

مقاومت فشاری 

(MPa) 

63/2  64/0  0006/0  92  21/0  8/12  259  

  
   های ورودی و خروجیتصویر قرار گرفتن نمونه بین میله: 19 -3 شکل

آمده است. قبل و  2-3طور خالصه در جدول ها و فشار اعمالی توسط تفنگ گاز بهمشخصات ابعاد نمونه

  ).20- 3ها عکس گرفته شده است (شکل ها، از نمونهبعد از انجام آزمون

  

  

  ها و فشار اعمالی تفنگ گازنمونهابعاد : 2 -3 جدول

 

 ����� 
��
� �/2� 

��
� �/� 

��
� �/� 

-فاصله تکیه 

 (mm)گاه 
a 

(mm) 

t (mm) R 
(mm) 

فشار تفنگ 

 (psi)گاز

هانمونه  

129679/1 601524/0  001633/1  226456/0  1/22  16/4  4/18  37/18  5 1 

166328/1 606476/0  921515/0  239846/0  1/22  37/4  79/16  22/18  6 2 

15013/1 605479/0  939178/0  233973/0  1/22  27/4  14/17  25/18  10 3 

044152/1 605811/0  015351/1  194079/0  1/22  54/3  52/18  24/18  12 4 

11566/1 608145/0  939461/0  221244/0  1/22  02/4  07/17  17/18  14 5 
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 ) بعد از آزمونب

 
 ) قبل از آزمونالف

  بعد از آزمونب) و  از آزمون قبلالف) ها تصویر نمونه: 20 -3 شکل

مورد  ها، تغییرات ضریب شدت تنش دینامیکی با زمان برای پنج نمونهبا استفاده از نتایج آزمون

شود ضریب شدت نشان داده شده است. همانطور که در این شکل مشاهده می 21-3آزمون در شکل 

یابند. چقرمگی شکست دینامیکی دینامیکی و چقرمگی با افزایش فشار تفنگ گاز، افزایش میتنش 

سنگ وابسته به نرخ بارگذاری است. نرخ بارگذاری از شیب نمودار قبل ماکزیمم تاریخچه ضریب شدت 

  آید.دست میتنش دینامیکی، به

  
  مورد آزمایش تاریخچه ضریب شدت تنش دینامیکی برای پنج نمونه: 21 -3 شکل

14 psi 

12 psi 
10 psi 

6 psi 

5  psi 
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- مقادیر نرخ ضریب شدت تنش دینامیکی و چقرمگی شکست دینامیکی برای همۀ نمونه 3-3در جدول 

  .) 11- 3(با ستفاده از رابطه  های مورد آزمایش محاسبه شده است

  هاپارامترهای دینامیکی محاسبه شده برای نمونه: 3 -3 جدول

چقرمگی 

(MPa.m0.5)  

نرخ ضریب شدت تنش 

 (GPa.m0.5/s)دینامیکی 

فشار تفنگ 

 (psi)گاز 
هانمونه  

3/3  78 5 1 

6/3  122 6 2 

8/6  225 10 3 

8/7  297 12 4 

3/9  388 14 5 

  

و چقرمگی شکست دینامیکی نشان داده شده است، همانطور که  فشار تفنگرابطۀ بین  22- 3در شکل 

یابد. نرخ ضریب شدت ، چقرمگی شکست دینامیکی افزایش میفشار تفنگشود با افزایش مشاهده می

  ). 23- 3یابد (شکل تنش دینامیکی نیز همانند چقرمگی شکست دینامیکی با افزایش فشار گاز افزایش می

  

  .انجام گرفته رابطه چقرمگی با فشار تفنگ گاز برای پنج آزمون: 22 -3 شکل

  

KId= 0.6821(psi)  0.2517

R² = 0.9946
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  .رابطه نرخ ضریب شدت تنش دینامیکی با فشار تفنگ گاز برای پنج آزمون انجام شده: 23 -3 شکل

شود که نمودار نتیجه میدهد. از این رابطه چقرمگی با نرخ ضریب شدت تنش را نشان می 24- 3شکل 

وقتی نمونه در معرض نرخ ضریب شدت تنش دینامیکی باالتر قرار گیرد، چقرمگی شکست دینامیکی 

  یابد.افزایش می

  

  .رابطه چقرمگی در برابر نرخ ضریب شدت تنش برای پنج آزمون انجام شده: 24 -3 شکل

  

Ḱ = 32.669(psi)  85.088

R² = 0.9884
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دار بر روی ای شکافدایرههای نیمهای دینامیکی با نمونههاپکینسون آزمونبا استفاده از دستگاه 

های بارگذاری مختلف هایی از سنگ گرانیت انجام گرفت و چقرمگی شکست دینامیکی در نرخنمونه

، چقرمگی شکست فشار تفنگها، با افزایش دست آمده از آزموندست آمد. با توجه به نتایج بهبه

 =��و نرخ ضریب شدت تنش با رابطه خطی  KId = 0.6821(psi) - 0.2517ابطه خطی دینامیکی با ر

32.669(psi) - 85.088  یابند. افزایش می  

	چقرمگی شکست دینامیکی با افزایش نرخ ضریب شدت تنش، طبق رابطه 

 K�� � 0.0206 ∗ K� � معرض شود که وقتی نمونه در یابد. از این نمودار نتیجه میافزایش می 1.5968

یابد. همۀ این نرخ ضریب شدت تنش دینامیکی باالتر قرار گیرد، چقرمگی شکست دینامیکی افزایش می

 ها وابسته به نرخ بارگذاری است.دهد که چقرمگی شکست دینامیکی در سنگنتایج نشان می
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  فصل چهارم

  هاي شکست دینامیکی مصالحتعیین ویژگیدستگاه 

  موثر بر نتایج آنو عوامل  
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  مقدمه1- 4

های تعیین و دستگاه سقوط وزنه برای انجام آزمون SHPBدو دستگاه  های مقدماتی،به دنبال بررسی

گذاری زیاد و فضای بزرگ، دلیل نیاز به سرمایهها مناسب تشخیص داده شدند. بهخواص دینامیکی سنگ

صرف نظر شده و تصمیم به ساخت دستگاه سقوط وزنه گرفته شد. در این  SHPBاز ساخت دستگاه 

به نمونه وارد شده و سرعت و انرژی ضربه توسط وزن و ارتفاع رها  دستگاه، ضربه توسط سقوط آزاد میله

ها توسط ثبت موج کرنش به وجود آمده بر اثر ضربه بر روی میله شود. تحلیل دادهشدن میله کنترل می

  پذیرد.ده صورت میرها شون

ای است که از ارتفاع مشخصی  توضیح داده شد، این دستگاه شامل وزنه 3همانطور که در فصل 

کند.  نمونه وارد میکند و در اثر ضربه، انرژی مشخصی به نمونه برخورد میرها شده و با سرعت خاصی به

باشد. این متر بر ثانیه می 20تا  1و محدوده سرعت ضربه از  s�� 1000 -10ها نرخ کرنش در این دستگاه

ها گیرند. سر وزنهها در صنعت و در دو زمینه تحقیقات و کنترل کیفیت مورد استفاده قرار میدستگاه

قوانین  ASTMهای متنوعی متناسب با نحوه بارگذاری مورد نظر، هستند. استانداردهای اغلب دارای شکل

های ها برخالف دیگر دستگاهاین دستگاهرا تدوین کرده است.  هاییرای اجرای چنین آزمایشالزم ب

- ها در نتایج به دست آمده تاثیرگذار نمیشوند که نحوه ساخت آنهای متنوعی ساخته میضربه، به روش

  .]32[باشد 

ا دقت مورد نظر های ضربه، یکی دستیابی به سرعت مورد نیاز بدو امر ضروری در موفقیت آزمون

باشد. به منظور اینکه وزنه و دیگری حصول اطمینان از اینکه وزنه دقیقاً به وسط نمونه برخورد کند، می

دقیقا در وسط نمونه برخورد کند باید تمهیداتی اندیشید که وزنه در هنگام سقوط از مسیر خود منحرف 

  نشود. 
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  شرح کلیات دستگاه2- 4

اند، ها را بیان ننمودهی ساخت آنها جزئیاتی کامل از نحوهسازندگان این دستگاهکدام از هر چند هیچ

ها و با داشتن دانشی از اصول ولی با قرار دادن اطالعات جزئی از منابع مختلف در کنار هم و ترکیب آن

های تشکیل ها را طراحی نمود. موقعیت قرارگیری میلهتوان ساختار اصلی این دستگاهها میمکانیک سازه

توانند روی زمین و یا بر روی پی ها میتواند به دو صورت باشد. این میلهها میدهنده اسکلت این دستگاه

پذیری گیری در مورد این موضوع مستقیماً به اندازه دستگاه و درجه انعطافدستگاه سوار شوند. تصمیم

ازه پی به وزن وزنه و سرعت برخورد آن با (امکان جابجایی) مورد نیاز دستگاه بستگی دارد. نوع و اند

ها باید دارای یک وزن حداقلی باشند که در استانداردها های این دستگاهنمونه بستگی دارد. به هر حال پی

  ارائه شده است. 34اند. نام این استانداردها در مرجع شماره تعیین شده

د تا بتواند در برابر بارهای ضربه مقاومت توان در ساختن پی استفاده نمواز فوالد و بتن مسلح می 

باشد که کند. معیار دیگری که باید در طراحی پی در نظر گرفته شود، قابلیت جذب انرژی  دستگاه می

توان با قرار دادن یک الیه ضخیم الستیک در زیر پی به دست این مشخصه (قابلیت جذب انرژی) را می

گردد. انعکاس این موج به داخل انعکاس موج تنش مینع از الیه سبب جذب شوک شده و ماآورد. این 

دستگاه سبب لرزش دستگاه شده و تکرار این لرزش به دفعات زیاد سبب کاهش عمر دستگاه خواهد شد. 

  شوند:ها انرژی برخورد، پس از برخورد صرف عملیات زیر میهدر این دستگا

 تغییر شکل نمونه �

 برگشت وزنه بعد از ضربه زدن �

 یر شکل االستیک دستگاهتغی �

 

متر تشکیل شده است. ارتفاع میلی 45متر  و قطر  3از دو میله به ارتفاع  شدهطراحی اسکلت دستگاه

ها به منظور دستیابی به حداکثر ارتفاع رها شدن و در نتیجه سرعت و انرژی ضربه حداکثر، زیاد این میله

شود تا در اثر الغری زیاد، کمانش رخ ندهد. این ب میای انتخاها به اندازهانتخاب شده است. قطر میله

 2- 4و  1- 4های ها به ترتیب در شکلشوند. این صفحهها از باال و از پائین به صفحاتی محدود میمیله

های ایجاد شده بر روی ها به صورت رزوه در آمده تا درون سوراخاند. ابتدا و انتهای میلهنشان داده شده

  صفحات باالیی و پائینی پیچ شوند. 
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  اندها به آن محدود شدهتصویر صفحه باالیی که میله: 1 -4شکل 

  

  
  هاگاهی پایینی و تکیهتصویری از صفحه: 2 -4شکل 

  

هایی هستند که تغییر ارتفاع وزنه رها در حقیقت میله 1-4نشان داده شده در شکل  های وسطیمیله

ها به نحوی گاهشود طراحی تکیهمشاهده می 2- 4طور که در شکل همانسازد. شونده را ممکن می

های ی پائینی دارای سوراخای انجام شود. صفحهصورت گرفته است که بارگذاری به صورت سه نقطه

آورد. ارتفاع در نظر گرفته هایی با ابعاد مختلف را فراهم میرفتن نمونهباشد که امکان قرار گمتعددی می

باشد. های مختلف میگیری میزان تغییر شکل نمونه در آزمونها به منظور امکان اندازهگاهشده برای تکیه

  انتخاب شده است. E23ها از استاندارد گاهالزم به ذکر است که هندسه تکیه
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های تواند بر روی میلهشود صفحه نگهدارنده وزنه میمشاهده می 3- 4 طور که در شکلهمان

توان به سرعت و در حرکت کند. با قرار گیری این صفحه در باالترین ارتفاع ممکن، می وسطیای رزوه

نتیجه انرژی حداکثر ضربه دست یافت. الزم به ذکر است که وزنه بعد از رها شدن از داخل بلبرینگی در 

کند. این بلبرینگ در حقیقت مانع از انحراف وزنه از مسیر تعیین ه نگهدارنده وزنه عبور میداخل صفح

  شود تا وزنه دقیقا به وسط نمونه برخورد کند.گردد و سبب میشده می

  

  

  شودتنظیم می ها ارتفاع وزنههایی که به کمک آنتصویری از صفحه نگهدارنده وزنه و میله: 3 -4شکل 

ای لولهپذیرد. این دستگاه دارای سیمرها کردن وزنه با استفاده از یک سیستم مغناطیسی صورت می

تنظیم شد، سیم ی که ارتفاع مورد نظر شود. زمانربا تبدیل میباشد که با اتصال به جریان برق به آهنمی

ربا، بر نیروی نگهدارنده وزنه که توسط فنری لوله به جریان برق متصل شده و بعد از تبدیل شدن به آهن 

نشان داده  4- 4گردد. این سیستم مغناطیسی در شکلشود غلبه کرده و سبب رها شدن آن میاعمال می

  شده است.
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  تصویری از سیستم مغناطیسی رها کننده، بلبرینگ و وزنه: 4 -4شکل 

  

های مختلف، های مختلف به منظور انجام آزمونگاهبا طراحی خاص صفحه پایینی استفاده از تکیه

- تصویر صفحه 5-4اند. شکلنمایش داده شده 7-4تا  5- 4های ها در شکلگاهممکن شده است. این تکیه

  رود.های شاتکریت به کار میانجام آزمون ضربه بر روی صفحهای است که به منظور 

  
  روندهایی که به منظور قرار دادن صفحات شاتکریت به کار میگاهتصویری از تکیه: 5 -4شکل 

و دیسک  1شکنندگی هایی هستند که برای آزمونگاهبه ترتیب نمایش دهنده تکیه 7- 4و  6- 4های شکل

  برزیلی کاربرد دارند.

                                                        
1 brittleness test 

 وزنه

 بلبرینگ

اي که با استفاده از نیروي فنر میله

گرددمی سبب نگه داشتن وزنه  
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  شکنندگیگاه مورد استفاده برای آزمون تصویری از تکیه: 6 -4شکل 

  

  
  گاه مورد استفاده برای آزمون نمونه دیسک برزیلیتصویری از تگیه: 7 -4شکل 

- زن ایجاد میکند، موجی به نام موج ضربه در میله ضربهزن با نمونه برخورد میهنگامی که ضربه

هایی که بر روی سنج باشد توسط کرنشهای این موج که بیانگر خواص مقاومتی نمونه میشود. ویژگی

گردد. شوند. موج ضربه پس از رسیدن به انتهای میله، منعکس میاند، برداشت میضربه زن نصب شده

های برداشتی و موج منعکس شده از انتهای میله سبب بروز خطا در داده برخورد و جمع آثار موج ضربه

گردد. به منظور جلوگیری از بروز این خطا طول میله ضربه زن، خیلی بزرگتر از طول موج ضربه می

  .]33[انتخاب شده است. تا بدین ترتیب آثار موج ضربه با آثار موج منعکس شده، جمع نگردد 

  نمایش داده شده است. 8- 4در شکل های جانبی آن و بخش تصویری کلی از دستگاه
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  تصویری کلی از دستگاه: 8 -4شکل 

دست ترین راه برای بهرایج: ]34[زن هاي کرنش بر روي ضربهمکان قرارگیري شمارنده

زن به این ترتیب ضربه باشد تا بهزن میآوردن تاریخچه بارگذاری، نصب شمارنده کرنش بر روی ضربه

زن ابزاربندی شده به عنوان یک سلول بار باید تبدیل شود. به منظور استفاده از یک ضربه 1یک سلول بار

های بارگذاری هایی را برای دو مشکل اساسی در نظر گرفت. اولین مشکل این است که در نرخحلراه

پوشی نیستند. زن قابل چشمسطحی بین نمونه و ضربهزن در مقایسه با نیروهای باال، نیروهای اینرسی ضربه

گیری شده توسط سلول بار، به میزان زیادی به نحوه توزیع بار مشکل دیگر این است که دقت بار اندازه

های طور که قبال ذکر گردید هر چه شمارندهزن با نمونه بستگی دارد. هماندر منطقه برخورد ضربه

ر باشند خطای حاصل از اثرات اینرسی کاهش میابد اما باید این نکته را نیز تزن نزدیککرنش به سر ضربه

زن، اثرات ناشی از نحوه توزیع ها به سر ضربهدر نظر گرفت که با نزدیک شدن هر چه بیشتر این شمارنده

سب ای مناها در فاصلهزن بیشتر خواهد شد. بنابراین باید شمارندهبار در صفحه برخورد نمونه و ضربه

زن میلیمتری ضربه 10ها در فاصله کرنش سنج نصب شوند تا اثرات ناشی از هر دو مشکل به حداقل برسد.

  نصب شدند.

ها زن، به استانداردهایی که در آنبه منظور طراحی سر ضربه: سر ضربه زن هندسی شکل

صریحاً به بیان تاثیر  کنوند. نکته قابل توجه این است که تازن ارائه شده است رجوع شهندسه سر ضربه

                                                        
1 Load cell 
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ها پرداخته نشده است. های ضربه خصوصا در مواد شکننده مانند سنگزن در آزمونشکل سر ضربه

- زن در آزمونای طراحی شده است که بتوان با تغییر سر ضربهبنابراین دستگاه ضربه سقوط وزنه به شیوه

قاومتی نمونه پرداخت. درحال حاضر سر های مزن بر ویژگیهای مختلف، به بررسی تاثیر شکل سر ضربه

  طراحی شده است.  9- 4یعنی شکل  E 23زن با استفاده از استاندارد ضربه

  

  هاگاهزن و تکیه: شکل ضربه9 -4 شکل

  سیستم جمع آوری داده الکترونیکی 3- 4

گیری، در یک چرخه اندازه سنسورهاباشد که همراه این سیستم در حقیقت شامل تمامی تجهیزاتی می

چنین تصویر کردن و آنالیز وجود دارند. وظیفه این سیستم، کنترل سیگنال و اعمال فیلتر بر روی آن و هم

های گوناگون طراحی شود تا نیازهای مشخصی را تواند به شیوهباشد. البته این سیستم میسیگنال می

ها را به صورت ا دادهسنسوره)، 10-4باشند (شکل می سنسورها ترین این اجزابرآورده کند. یکی از مهم

تواند به می دیتا الگرکند. ورودی ذخیره می1دیتا الگرای به نام آنالوگ بر حسب ولتاژ قرائت و در قطعه

به صورت  دیتا الگرهایی که نیاز است تا ورودی صورت آنالوگ و یا به صورت دیجیتال باشد. در سیستم

- با استفاده از یک مبدل تبدیل به دیجیتال می دیتا الگرهای آنالوگ قبل از ورود به اشد. دادهدیجیتال ب

- ها، بایستی از کامپیوتر استفاده نمود. داده، به منظور پردازش دادهدیتا الگرها در شوند. بعد از ذخیره داده

- ل آنالوگ به دیجیتال توسط کارتآیند. تبدیمیها قبل از ورود به کامپیوتر باید به صورت دیجیتال در 

  شود. انجام می A/Dهای 

                                                        
1Data Logger 
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های اسیلوسکوپ فاکتوری تعیین ، مشخصهکننداستفاده میاسیلوسکوپ از هایی که در سیستم

های پیچیده دیجیتالی که هم اکنون در باشد. اسیلوسکوپهای به دست آمده میکننده در کیفیت داده

  هستند.شت حجم زیادی از داده را دارا باشند قابلیت بردابازار موجود می

 

  ها) نصب شده بر روی میله: سنسورهای (کرنش سنج10 -4 شکل

ها پرینت گرفته شود و یا در دیسکت و دیگر هارد توانند بسیار دقیق ارائه شوند و از آنها میسیگنال

یک اسیلوسکوپ  11-4هایی استاندارد نظیر اکسل تبدیل شود. در شکل ها ذخیره شده و به برنامهدیسک

  دیجیتالی معمولی نمایش داده شده است.

  

  اسیلوسکوپ دیجیتالی: 11 -4شکل 

  ): 12-4از (شکل است شده متشکل آوری داده دستگاه ساختهسیستم جمع
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گیگا  2( 2Gsa/sبرداری چهارکاناله با دقت نمونه DS 1064 Bیک اسیلوسکوپ دیجیتال  )1

  برداشت در ثانیه)، 

  مدار الکتریکی شامل تقویت کننده و مدار پل وتستون )2

  های رابطباتری و سیم )3

 

 هاهای دینامیکی سنگآوری داده دستگاه تعیین ویژگی: سیستم جمع12 -4شکل 

  کالیبراسیون دستگاه4- 4

ی تا بتوان رابطه شدمیباشد، باید کالیبراسیونی انجام توجه به اینکه خروجی دستگاه برحسب ولتاژ می با

زن در یک برای انجام کالیبراسیون میله ضربهمناسبی بین ولتاژ با نیروی وارده و بازشدگی بدست آید. 

 هرزو زنضربه ر میلهدار قرار گرفت. دو سسنج و صفحات سوراخمتشکل از فریم، جک، فشارمداری 

. در چند نیروی مختلف اعمال )13- 4(شکل  گیردتحت کشش قرار می میله ،و با اعمال نیروی جک هشد

در پایان  .ندقرائت شد همزمان شده، نیرو توسط سلول فشارسنج و تغییرات ولتاژ دو سر مدار پل وتستون

ی خطی خوبی بین شود رابطهشاهده مینمودار تغییرات ولتاژ بر حسب نیرو بدست آمد. همانطور که م

  .)14- 4(شکل  تغییرات ولتاژ و نیرو وجود دارد
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  زنمدار کالیبراسیون میله ضربه: 13 -4 شکل

  

  

  

  نمودار نیرو برحسب تغییرات ولتاژ: 14 -4 شکل
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  خمشیای نقطهعوامل موثر بر آزمون سه 5- 4

- گیرد. شکل تکیهگاه در طرفین قرار میی تیر شکل بر روی دو تکیهای خمشی، نمونهدر آزمون سه نقطه

گاه در حین انجام آزمون از عوامل مهمی هستند که ها و مشخصات سطح تماس بین نمونه و تکیهگاه

گاهی برای درک صحیحی ات تکیهها را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین مطالعه تأثیر توانند نتایج آزمون می

ها، معموال فرض بر این در تحلیل نتیجه آزمونها در محل تماس با نمونه، ضروری است. گاهاز رفتار تکیه

درست  هاگاهاحتمال دارد تکیهدر صورتی که  ای قرار دارد،نقطهحالت تماس سه بوده است که نمونه در

دهند. پدیده موج االستیک تماس خود را با نمونه از دست  پس از برخورد، به دلیل سرعت زیاد گسترش

با  3مورد توجه قرار گرفت. در ادامه، پیوزر 2و کالدوف 1ها اولین بار توسط بوهمهگاهجدایی نمونه از تکیه

تنها پس از  و نتیجه گرفت استفاده از روش المان محدود دوبعدی این پدیده را مورد بررسی قرار داد

- ها میگاهشوند و بسیاری از مواد ترد قبل از درگیر شدن تکیهها درگیر میشخصی نمونهگذشت زمان م

دهد تحلیل خمش میای رخگاهی نمونه در طول آزمون سه نقطهشکنند. تغییراتی که در وضعیت تکیه

  کند. ای را پیچیده مینقطهسه

رگذاری مرکزی بر تیر بوده و تیر در ای که توسط کالدوف معرفی گردید، تنها شامل بانقطهآزمون تک

و  4شود. آندریکیوای کاسته میدو انتها آزاد فرض شده است. در این صورت، از پیچیدگی روش سه نقطه

زن را به ضربه یاند که نیروبردهکار ی ضریب شدت تنش بهبینی تاریخچهروشی را برای پیش 5روکاچ

- در زمانای خمشی را نقطهپارامترهای دخیل در آزمون تک کند. روکاچ انواععنوان ورودی دریافت می

ای برنولی، فرمول ساده -و همکاران با استفاده از روابط اویلر 6. کیشیموتوهای مختلف بررسی نموده است

با استفاده از  هاآناند. گاه آزاد استخراج کردهبرای ضریب شدت تنش دینامیکی نمونه خمشی با تکیه

ای نقطههای خمشی تکآزمونهای دینامیکی آزادی برای تحلیلشنکو مدلی با سه درجهنظریه تیر تیمو

دست زن نیاز دارد تا نیروی ضربه و تاریخچه شدت تنش را به. این مدل تنها به سرعت اولیه ضربهاندساخته

  .]35[هد د

  

                                                        
1Bohme 
2Kalthof 
3Peuser 
4Andreikiv 
5Rokach 
6Kishimoto 
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  مسائل دینامیکی و شکست دینامیکی 5-1- 4

یک نیروی دینامیکی نیرویی  در این صورتعنوان تغییر زمانی تعریف کرد، توان  بهواژه دینامیک را می

زمان، تغییر کند. به طریق مشابه، پاسخ در مقابل یک نیروی  نسبت بهاست که مقدار و راستای آن 

باشد. پاسخ های حاصل نیز بستگی به زمان داشته یا دینامیکی میها و یا تنشتغییر مکان دینامیکی، مثالً

. استبیان قابل های آن جسم جاییسم درمقابل هرگونه بار اعمالی دینامیکی اساساً بر حسب جابهیک ج

جایی بر اثر اعمال از این رو تحلیل نمونه در برابر بارگذاری دینامیکی منجر به تعیین تاریخچه زمانی جابه

شده به دو گروه پیش تعیین نظر تحلیلی، بارهای دینامیکی ازگردد. از نقطهنیروی مشخصی به سیستم می

دهنده یک تغییر شود. نیروهای متناوب نیروهای تکراری هستند که نشانمتناوب و غیرمتناوب تقسیم می

باشند. نیروهای غیر متناوب ممکن است زمانی یک شکل به صورت متوالی برای تعداد زیادی سیکل می

چه ممکن است از یک زلزله ی بلند مدت نظیر آنهای کلی نیروهاای کوتاه مدت و یا فرمضربهی یا نیرو

استاتیکی  یها نمونه تحت نیروحاصل شود، باشند. یک مسئله دینامیکی از دوجنبه با مواردی که در آن

گیرد، متفاوت است. اولین تفاوت قابل توجه، تغییر زمانی مسائل دینامیکی است. واضح است با قرار می

کنند، مسائل دینامیکی برخالف مسائل استاتیکی ن هر دو با زمان تغییر میکه نیرو و پاسخ آتوجه به این

های درپی مربوط به تمام زمانهای پیها مستلزم تعیین حلفقط دارای یک حل نیستند، بلکه آنالیز آن

یز تر از یک آنالتر و پرهزینهمورد نظر در تابع پاسخ است. بنابراین یک آنالیز دینامیکی مشخصاً پیچیده

  .]33[استاتیکی است 

    

معادالت تعادل با معادالت حرکت پیچیدگی بیشتر ناشی از جایگزینی در مسائل دینامیکی، تفاوت 

پیچیدگی نیروهای اینرسی، رفتار مواد وابسته به نرخ شامل های دینامیکی . در بیشتر موارد شکستاست

که در مکانیک شکست خطی و االستوپالستیک وجود ندارد.  هستندبارگذاری و امواج تنش بازتابی 

- صورت ناگهانی یا رشد ترک سریع باشد، مهم هستند. وقتی بار بهتاثیرات اینرسی، وقتی تغییرات بار به

کند، امواج تنش از طریق ماده منتشر شده و از سطوح کند یا ترک سریع رشد میطور ناگهانی تغییر می

های تنش و شوند. امواج تنش بازتابی روی میدانمونه و صفحۀ ترک بازتاب میآزاد مانند مرزهای ن

ای هر سه عامل باال گذارد و این روی رفتار شکست تاثیر دارد. اگر در مسئلهکرنش نوک ترک تاثیر می

  شود. نظر شود، مسئله تبدیل به مسئلۀ شبه استاتیک میصرف
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ع دلیل بارگذاری سریشروع شکست به -1ود دارد:دو دستۀ اصلی از مسائل شکست دینامیکی وج

 15- 4باشند. شکل جسم ثانوی می یکهای سریع، ناشی از ضربه بیشتر بارگذاری انتشار سریع ترک. -2و 

دهد. نیرو با زمان افزایش طور شماتیک نشان میزمان از بارگذاری دینامیکی را به- یک نوع پاسخ نیرو

کند که بستگی به هندسۀ نمونه و خصوصیات مواد دارد. ژه نوسان مییابد، اما در یک فرکانس ویمی

رود. بنابراین یابد، همانطور که انرژی جنبشی توسط نمونه از بین میها با زمان کاهش میاندازه نوسان

های های تنش نوک ترک برای نرخهای کوتاه بیشتر قابل توجه هستند. میدانتاثیرات اینرسی در زمان

  شود.محاسبه می 1-4توسط رابطۀ  �رگذاری مود باالی با

)4-1(  ��� �
�����

√2��
 

  

  

  .]36[تغییرات نیرو نسبت به زمان در اثر  بارگذاری دینامیکی: 15 -4شکل 

  

قاعده صورت بیکند، در مراحل اولیه بهضریب شدت تنش که سینگوالریتی االستیک را مشخص می

صورت سازنده یا مخرب عبور کرده و با یکدیگر کند. امواج تنش بازتابی که از طریق نمونه بهمیتغییر 

ای به دهند. ضریب شدت تنش لحظهکنند، یک توزیع تنش وابسته به زمان پیچیده را نتیجه میبرخورد می

  ند، وابسته است.کناندازۀ امواج تنش مجزایی که از ناحیۀ نوک ترک در لحظۀ خاصی از زمان عبور می
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 گاه هاي جدایی نمونه از تکیهسازيمدل 5-2- 4

گاه را هایی اختصاص یافته که تاثیرات جدایی نمونه از تکیهطور خاص، به بررسی پژوهشاین بخش به

گاه در حین انجام ها و مشخصات سطح تماس بین نمونه و تکیهگاه. شکل تکیهاندمورد مطالعه قرار داده

نگرانی از این که در . ها را تحت تأثیر قرار دهند توانند نتایج آزمون از عوامل مهمی هستند که میآزمون 

درستی تخمین زده نشود، دانشمندان را بر آن داشته تا این پدیده را ها بههای نمونهجریان جدایی، ویژگی

شرایطی ایجاد گردد که اصال  های متفاوت مورد بررسی قرار دهند. گاه تالش بر این بوده کهاز دیدگاه

این پدیده اتفاق نیافتد و گاه نیز هدف، تغییر سمت و سوی محاسبات در جهتی بوده که نمونه در حالت 

و همکاران  1در پژوهشی که توسط راسول جدایی یا به عبارت دیگر در شرایط آزاد در نظر گرفته شود.

دی در آزمون ضربه صورت گرفته، از دستگاه در بررسی رفتار دینامیکی و شرایط مرزی نمونه فوال

دار در آزمایشگاه تحت باگذاری شکل شکافچارپی استفاده شده است. در این مطالعه نمونه تیری

- های آزمایشگاهی با نتایج گرفتههای حاصل از آزموناستاتیکی و دینامیکی قرار گرفته است. سپس داده

 اند.مقایسه شده ،ABAQUSافزار سازی عددی درمحیط نرمشده از مدل

های صلب استفاده شده زن از المانها و ضربهگاهسازی تکیه، برای مدلسازی این مطالعهدر بخش مدل

استفاده شده و بارگذاری بر نمونه با اعمال  1/0ها با نمونه از ضریب اصطکاک است. در محل تماس آن

آورده  16-4زن در شکل ها و ضربهگاهنش تکیهسازی شده است. واکزن شبیهیک سرعت ثابت به ضربه

میکروثانیه پس از رسیدن  12شود که نیرو قابل توجه، تنها پس از گذشت اند. در این شکل دیده میشده

دهنده این مطلب است که در این فاصله نمونه در اثر شود. این نشانگاه منتقل میموج اینرسی به تکیه

  .]37[گاه از دست داده بوده است ا تکیهخمش، تماس خود را ب

                                                        
1 Rossoll 
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  ].37گاه [زن و تکیهشده برای ضربهواکنش محاسبه: 16 -4شکل 

  

و همکاران در پژوهش ارزشمندی به بررسی تاثیر اندازه نمونه بر وضعیت تماس بین نمونه  1گیو

با هدف درک کامل رفتار دینامیکی یک نمونه اند. ها در آزمون هاپکینسون پرداختهگاهدار و تکیهترک

دار، در برابر تنش ایجاد شده در اثر عبور موج ضربه، آزمون شکست دینامیکی بر روی چندین نوع ترک

ای، با استفاده از دستگاه آزمون ضربه هاپکینسون انجام شده است. وضعیت تماس نقطهخمشی سه نمونه

گیری از تحلیل انتشار موج تنش در طول فرایند بارگذاری، با بهرهها، گاهدار و تکیهبین نمونه ترک

دار با ابعاد معمولی، دهد که نمونه ترکهای عملی نشان میصورت پذیرفته است. نتایج حاصل از آزمون

شود که کند. در این حالت گفته میها حفظ نمیگاهدر مرحله اولیه بارگذاری، تماس خود را با تکیه

های ها رخ داده است. ابعاد نمونه و طول دهانه دستگاه بارگذاری، مولفهگاهی نمونه از تکیهپدیده جدای

مهم موثر بر وضعیت تماس نمونه هستند. قطع تماس در صورت ثابت بودن ابعاد نمونه، با افزایش طول 

ه با ثابت بودن گردد. در مقابل، قطع تماس، به تدریج با افزایش طول و یا عرض نموندهانه، بارزتر می

رود. بر مبنای مطالعات عملی، مالکی ارائه شده تا بتوان به وسیله آن مطمئن شد، در دهانه، از بین می

  کند. ها حفظ میگاهآزمون شکست دینامیکی، نمونه در چه شرایطی تماس خود را با تکیه

شده به نمونه تحت خمش های بارگذاری باال، نیروی دینامیکی وارد های شکست با نرخدر آزمون

های الزم برای محاسبه چقرمگی شکست دینامیکی بوده که با نظریه موج تنش جایی نمونه، مولفهو جابه

شوند. برای دستیابی به چقرمگی شکست دینامیکی مصالح مورد استفاده در کارهای بعدی تعیین میتک

                                                        
1 Guo 
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ی بر موج تنش حاصل از بارگذاري، بررسی مهندسی، الزم است که برخی از مسائل مرتبط با تاثیر اینرس

گاه، که اولین بار به طور عملی در آزمون ضربه وزنه گردد. براي مثال پدیده جدایی نمونه از تکیه

  رهاشونده مشاهده شد، به بسط در آزمون ضربه چارپی مورد بررسی قرار گرفته است.

وضعیت تماس نمونه و  با بررسی کامل روش آزمون ضربه هاپکینسون مشخص شده است که

ها، مولفه مهمی در آزمون شکست دینامیکی با دستگاه هاپکینسون است. در صورتی که تماس گاهتکیه

جایی در نقطه بارگذاري بعدي براي تعیین جابهزن از بین رود، دیگر نظریه موج تنش تکنمونه با ضربه

- ها، از اندازه نمونه اثر میگاهنمونه از تکیه معتبر نخواهد بود. چیزي که مسلم است این که پدیده جدایی

- که به واسطه آن بتوان از در تماس ماندن نمونه با تکیه شدهپذیرد. در پی این مطالعات، مالکی معرفی 

ها، سرعت موج تنش که یک گاهزن و تکیهها اطمینان حاصل کرد.  براي تحلیل رفتار موج در ضربهگاه

هاي کرنش براي تعیین سرعت روش مناسبی تعیین گردد. در این کار، از گیج مولفه ضروري است، باید با

نشان داده شده است بر  17- 4 ها بر اساس الگویی که در شکلموج در نمونه، بهره گرفته شده است. گیج

  متر است.میلی 20ها اند و فاصله بین آنها نصب شدهروي نمونه

  
  ].35ها [هاي کرنش بر روي نمونهموقعیت گیج: 17 -4شکل 

  

- ) در این آزمون به کار گرفته شدهB = 10سري نمونه، با ابعاد متفاوت ولی ضخامت یکسان (یک

در تمام  ).4-5اند (جدول ها بر اساس تابعی از طول و عرض نمونه در دو گروه جاي داده شدهاند. نمونه

�ها نسبت نمونه باشد. طول دهانه در این می 5/0(نسبت طول ترک اولیه به عرض نمونه) حدود  ⁄�

  متغیر بوده است. 100تا  50ها از آزمون
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  متر)کارگرفته شده در دو گروه (میلیهاي بهابعاد نمونه: 1 -4جدول 

  2گروه   1گروه   ابعاد

  B( 10  10ضخامت(

  W(  20  30-25-20-15-10عرض (

  L(  110-100-90  100طول (

  

���10،اي با ابعاد هاي برخوردي و بازتابی، براي نمونهپالس � 20��� � اي با دهانه �����100

آورده شده است. براي مقایسه،  18- 4 در شکل هاي کرنش ثبت شده،متر که توسط گیجمیلی 80حدود 

 ، در شرایط مشابه، نیز در همان شکل آمده است. گاهنصب شده بر روي تکیه سیگنال گرفته شده از گیج

  
  ].35سیگنال موج تنش منتشر شده در نمونه [: 18 -4شکل 

  

) را زمان �∆ها (گاهاین محققان اختالف زمان دریافت موج ارسالی از گیج روي نمونه و گیج روي تکیه

) مقایسه کرده و از این مطلب ��������	����������	ها (گاهعبور موج تنش از نمونه و تکیهالزم براي 

ها جدا گاهدهد که نمونه براي لحظاتی از تکیهتر بوده نشان میبزرگ ��������	����������از  �∆که 

 شده است.

ها، به طور واضح، با افزایش طول دهانه، گاهزمان جدایی نمونه از تکیههایی با طول یکسان، براي نمونه

ها در اثر افزایش طول نمونه با دهانه گاهیابد. این در حالی است که زمان جدایی نمونه از تکیهافزایش می
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مان جدایش ها، زگاهبراي نشان دادن اثر ابعاد نمونه بر زمان جدایی نمونه از تکیه یابد.یکسان، کاهش می

به صورت تابعی از طول دهانه رسم شده است. از این شکل مشخص است که زمان  22-5در شکل 

�ها با کاهش نسبت طول دهانه به طول نمونه (گاهجدایی نمونه از تکیه L⁄یابد. این یعنی ) افزایش می

توان نتیجه گرفت بنابراین میهاي با طول کمتر بارزتر است. ها براي نمونهگاهپدیده جدایی نمونه از تکیه

  ها به شدت به طول نمونه و طول دهانه وابسته است.گاهکه جدایی نمونه از تکیه

ها برحسب طول دهانه، به دو قسمت گاهپیداست که نمودار زمان جدایی نمونه از تکیه 19-4از شکل 

- زمان جدایی نمونه از تکیه هاي بزرگ، با کاهش طول دهانه،شود.  در یک بخش، براي دهانهتقسیم می

دهد. در مقابل، وقتی طول دهانه کاهش یافته تا به یابد، یعنی رفتار خطی از خود نشان میها افزایش میگاه

  ماند.  ها با تغییر دهانه، ثابت میگاهمقدار مشخصی برسد، زمان جدایی نمونه از تکیه

  
  ].35ها با طول یکسان [ها و دهانه براي نمونهگاهزمان جدایی نمونه از تکیهرابطه بین : 19 -4شکل 

- آمده براي زمان جدایی نمونه از تکیهدستاند که مقدار بهنویسندگان مقاله این طور استنباط کرده

که دهانه در هر آزمون به مقدار مشخصی برسد (بخش ثابت نمودار) ناشی از خطاهاي گاه قبل از آن

گیري است و در اصل مقدار واقعی آن صفر است. به عبارت دیگر، براي هر طولی از نمونه، اگر ازهاند

 .]35[شودها جدا نمیگاهها از مقدار مشخصی تجاوز نکند، نمونه از تکیهگاهفاصله تکیه
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  پنجمفصل 

  

  تعیین ضریب شدت تنش دینامیکی

  با روش المان محدود توسعه یافته
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  یافتهروش المان محدود توسعه 1- 5

- روش هايبا مفاهیم پایهروش المان محدود توسعه یافته، در واقع ترکیبی از روش المان محدود متداول 

موز و همکاران  هاي این روش را بنا گذاردند.باشد. بلیچکو و بلک براي اولین بار پایه بدون المان میهاي 

یافته به شکل امروزي را با انجام کارهاي تکمیلی بر روش بلیچکو و بلک ارائه توسعهروش المان محدود 

گردند بسیار هایی که از چند قطعۀ ناصاف تشکیل میهاي خمیده و یا ترکدادند و آن را براي ترک

  .]40و39[ تر نمودندساده

 

تواند گرفتن ناپیوستگی، که می در روش المان محدود توسعه یافته، ابتدا مش المان محدود بدون در نظر

، براي در نظر گرفتن 1بندي واحدشود. سپس بر اساس روش پیکرهترک یا حفره باشد، ساخته می

، آیددست میبهناپیوستگی، با استفاده از توابع ارتقاء، که از حل تحلیلی تغییر مکان پیرامون ناپیوستگی 

موجود در مش که با ناپیوستگی درگیر هستند، به مدل هاي در محل گره 2تعدادي درجات آزادي اضافی

گردد و به این طریق ناپیوستگی، بدون آنکه در مش به طور آشکار در نظر گرفته شده باشد، اضافه می

  شود. مدل می

                                                        
1Partition of unity method 
2 Additional degress of freedom 
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  سازی ناپیوستگی چند مزیت را به قرار زیر دارا است:این نحوۀ مدل

بندی احتیاج به تغییر سازی نمود بدون آنکه مشدلتوان ناپیوستگی را مای از مش میدر هر نقطه - 1

بعدی اهمیت دارد، جایی که تولید مش خود داشته باشد. این مساله به طور عمده در مسایل سه

توان انواع حاالت ناپیوستگی را بدون گیر خواهد بود و در نتیجه برای یک مش میامری وقت

  امر دردسرساز ایجاد مش، در نظر گرفت.

سترش ترک نیز مشابه باال دیگر نیازی به سازگارسازی مش با شرایط جدید ترک روند گ - 2

 نخواهد داشت.

خصوص نواحی نزدیک به نوک آن، همچون اجزای الزم نیست که در اطراف ترک، و به - 3

 محدود متداول از چندین نوع المان استفاده شود.

ه ویژه ترک به نسبت روش المان ها و باز تعداد درجات آزادی مورد نیاز در اطراف ناپیوستگی - 4

- شود و در نتیجه سرعت تحلیل مساله بسیار باال میمحدود متداول به طور چشمگیری کاسته می

 رود.

  

  کلیات روش  2- 5

بعدی) (برای محیط سه 3R(برای محیط دوبعدی) و یا 2Rاز فضای  xکه یک نقطه مانند شودفرض 

�به صورت  Nو مجموعۀ گرهی وجود داشته باشددرون مدل اجزاء محدود  �1 2, ,...., mn n n�N که ،

تقریب تغییر مکانی  های یک المان است، باشد. در این صورت تابع مربوط به محاسبۀتعداد گره mدر آن

  .]41[ شودتعریف می1- 5شدۀ مربوط به آن نقطه به صورت رابطه غنی

)5-1(                                                                      )()()()(

�� ��� �������

��
��

��
g

JI n
J

JJ

n
I

II
h

NN

axxuxxu ���  

درجات آزادی تغییر  Jaدرجات آزادی تغییر مکانی در اجزای محدود متداول، Iu)، 1- 5که در رابطۀ (

تابع شکلی مربوط به گره  �Iسازی ، مکانی اضافی نسبت به مدل اجزاء محدود متداول و مربوط به غنی

I ،در اجزای محدود متداول)(x� ساز وتابع غنیgN باشد:ها با تعریف زیر میای از گرهمجموعه  

)5-2    (                                                                                   � ������� gJJJ
g ωnn ,: NN  
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ها حوزۀ وابسته به هندسۀ ناپیوستگی �gو  Jnدر گره  �Jدامنۀ اثر تابع شکلی  Jω)، 2- 5در رابطۀ (

با توجه به نوع ناپیوستگی و شرایط  �x)(سازباشد. تعیین تابع غنیهمچون سطح ویا نوک ترک می

ای مجموعه gNپذیرد. در واقع به صورت کامالً کلی و ساده، تحلیلی در دسترس مربوط به آن انجام می

ای هاست که به نوعی با ناپیوستگی در ارتباط هستند. برای روشن شدن مطلب، دامنۀ تاثیر برای گرهاز گره

ای دامنۀ تاثیر فضایی است که توابع شکلی آورده شده است. در واقع برای هر گره 1- 5در شکل  Jمانند 

هایی که بر وجوه کناری المان قرار آن گره در آن مقداری غیر صفر دارند. در این صورت در مورد گره

- بود و در اجزای محدود مرتبۀ باالتر که گره دارند دامنۀ تاثیر همان المانهای متصل به آن گره خواهند

هایی در داخل المان نیز ممکن است وجود داشته باشد، دامنۀ تاثیر آن گره به همان المانی که در آن قرار 

  شود.دارد، محدود می

 

  .]41[روی وجه کناری المانها قرار دارد در حالتی که گره بر  J: دامنۀ تاثیر برای گره 1 -5شکل 

دقت شود، در سمت راست معادله، قسمت اول همان تقریب المان محدود متداول  1-5اگر در رابطۀ 

باشد که از قبل نیز داشتیم. آنچه که در این رابطه بسیار مهم است و نقش اساسی را در المان محدود  می

ت است و در واقع در این قسمت است که ناپیوستگیها را کند، قسمت دوم عبارتوسعه یافته بازی می

  توان مدل کرد.  می

 که وابسته بهکلی مربوط به روش المان محدود توسعه یافته بیان گردید  رابطهتاکنون در این بخش 

سازی ترک پرداخته شود. گردد که به مدل. از این پس سعی میها نبوده استنوع خاصی از ناپیوستگی

باشد مگر آنکه به صورت صریح منظور دیگری از این ن به بعد منظور از ناپیوستگی، ترک میلذا از ای

  شود.واژه گفته شود. در بخشهای بعدی روابط و توابع ویژۀ مربوط به ترک بیان می
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  سازی ترکمدل  3- 5

ویژۀ تاکنون روابط کلی در مورد روش المان محدود توسعه یافته بیان شد. در این قسمت روابط 

سازی ترک شامل مدل کردن دو شود. در روش المان محدود توسعه یافته، مدلسازی ترک گفته می مدل

(های) ترک و دیگری وجوه آن است. تفاوت این دو باشد. یکی مدل کردن نوکقسمت از ترک می

مورد  قسمت در آن است که در اطراف نوک ترک، تمرکز تنش بسیار باالیی وجود دارد در حالیکه در

دو لبۀ ترک چنین نیست ولی ناپیوستگی تغییر مکانی را از لبۀ باالیی ترک تا لبۀ پایینی آن ممکن است 

ساز متفاوت سازی این دو قسمت باید از دو نوع تابع غنی داشته باشیم. بنابراین پیداست که برای مدل

  .]41[آید رت زیر در میل کل محیط به صو) برای مدلسازی ترک در داخ1-5استفاده کرد. رابطۀ (

)5-3                              (
1

2

1 1

2 2

( ) ( ) ( ) H( ) ( ) F ( )

( ) F ( )

g
I J

h l
I I J J k k l

I J lk
n n

l
k k l

lk

� � �

�

�
� �

�

� �
� � � � �

� �

� �
� � �

� �

� � � �

� �

K
N N

K

u x x u b x x x c x

x c x

  

lو  Jb 3- 5در رابطۀ 
kc  ،درجات آزادی گرهی اضافی)(F1 xl  و)(F2 xl  توابع تغییر مکانی دوبعدی

�باشند که به ترتیب برای مدل کردن نوک اول و دوم ترک است. نزدیک نوک ترک می �H x  هم تابع

در باالی ترک قرار گیرد، در غیر این صورت منفی  xتعمیم یافتۀ هویساید است که مثبت است، اگر 

znsای که بردار یکۀ عمود بر امتداد ترک باشد به گونه neچنانچه  0 2-5است. مطابق شکل  eee �� )

se  بردار یکۀ مماسی است) و نزدیکترین نقطه بهx  بر روی ترک�x :باشد در این صورت داریم  

)5-4                                                                  (
�
�
�

���
���

�
ھرگاه

ھرگاه
H

0).(;1

0).(;1
)(

*

*

n

n

exx

exx
x  

  
که نزدیکترین نقطه بر روی  *xای مانند هویساید تعمیم یافته برای نقطه: بردارهای یکۀ عمودی و مماسی در تابع 2 -5شکل 

   .]41[ است xترک به نقطۀ 

توان می 4-5شود. با نگاهی به رابطۀ سازی دو لبۀ ترک، و نه نوک آن، استفاده میاز این تابع در شبیه

دریافت که این تابع دو مقداره دارای یک ناپیوستگی بر روی ترک است که به همین علت هم از این تابع 



٥٩ 
 

سازی با تابع تعمیم یافتۀ ها برای غنیشود. نحوۀ انتخاب گرهبرای مدلسازی دو لبۀ ترک استفاده می

داشته باشد، بدون آنکه هویساید بدین ترتیب است که چنانچه در حوزۀ تاثیر یک گره، ترکی وجود 

گردد بدین معنی که برای هر درجۀ سازی مینوک ترک در آن حوزه باشد، آن گره با تابع نامبرده غنی

آزادی که در آن گره تعریف شده باشد به همان اندازه و در همان جهات هم درجات آزادی اضافی ناشی 

- پیوستگی را در تغییر مکان در هر دو جهت مدلتوان ناشود تا بساید گذارده میاز تابع تعمیم یافتۀ هوی

  اند). ها با دایره مشخص شده، این گره3- 5سازی کرد (در شکل 

 

یافتۀ هویساید و نقاطی که با مربع اند با تابع تعمیمسازی، نقاطی که با دایره مشخص شده: انتخاب نقاط برای غنی3 -5شکل 

  .]41[شوند سازی میغنیا توابع نزدیک نوک ترک اند بمشخص شده

  

ها ها و تغییر مکانسازی و محاسبۀ دقیق تنشتوابع ارتقاء نزدیک نوک ترک نقش مهمی را در شبیه

بخصوص در نزدیکی نوک ترک دارا هستند. برای این کار الزم است که ابتدا رابطۀ مربوط به 

که یک جسم همسانگرد تحت تاثیر بارگذاری عمومی ها در حالت دوبعدی در شرایطی تغییرمکان

�است را ذکر کنیم. اگر محورهای محلی قطبی 1مودهای مرکب �,r را در نوک ترک به صورتی که  �

شود در نظر بگیریم روابط مربوط به تغییر مکانها در اطراف نوک ترک به صورت دیده می 4-5در شکل 

  خواهد بود. 6-5و  5-5روابط 

� � � �� � � � � �� �2 2cos 2 1 2sin 2 sin 2 1 2cos 2
2 2 2 2
I IIK Kr r

u
G G

� � � � � �
� �

� � � �� � � � � �� � � �

)5-5(  

                                                        
1 General mixed mode loadings 
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� � � �� � � � � �� �2 2sin 2 1 2cos 2 cos 2 1 2sin 2
2 2 2 2
I IIK Kr r

u
G G

� � � � � �
� �

� � � �� � � � � �� � � �

)5-6(  

  است: 7-5به صورت معادله  �مدول برشی در محیط همسانگرد و  Gکه 

)5-7                                                                                (
3 4 for plane strain

3
for plane stress

1

�
� �

�

��
�� ��
� ��

  

  باشد.ضریب پواسون در محیط همسانگرد می �و

  

�: محورهای محلی قطبی 4 -5شکل  �,r   .]41[اند که در دو سر ترک تعریف شده �

سازی کرد، به توابعی نیاز را شبیه )6- 5(و  )5- 5(برای آنکه بتوان فضای تغییرمکانی موجود در روابط 

توان این چنین انتخاب است که تمامی تغییرمکانهای ممکن در این روابط را پوشش دهد. این توابع را می

   :کرد

)5-8                            (� �
�
�
�

�
�
��� 2

sinsin,
2

cossin,
2

sin,
2

cos),(
4

1

�
�

�
�

��
� rrrrrF ll  

�که در آن  �,r گردند. این توابع در مختصات محلی واقع بر نوک ترک تعیین می 4- 5با توجه به شکل  �

د. نحوۀ همان توابع ارتقاء هستند که باید در المان محدود توسعه یافته در محیط همسانگرد از آنها بهره بر

 3- 5سازی شوند هم مشابه حالت قبل است بدین ترتیب که مطابق شکل هایی که باید غنیانتخاب گره

شود که نوک ترک در سازی، بوسیلۀ توابع نزدیک نوک ترک انجام میهایی عمل غنی تنها در گره

ای که در اند). نکتهاین نقاط با مربع مشخص شده 3- 5حوزۀ تاثیر آن توابع وجود داشته باشد (در شکل 

sinشود آن است که تابع دیده می 8-5رابطۀ 
2

r
�، تابعی پیوسته نیست. یعنی از � �� �تا  � �� 
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باشد در ین نشانۀ ناپیوسته بودن تابع در طول دو وجه ترک میکند و اتغییر می rتا  �rمقدار تابع از 

شوند به عبارت دیگر در دو وجه ترک حالیکه سه تابع دیگر در دو طرف این بازه به یک مقدار ختم می

سازی نوک پیداست چهار تابع برای مدل 8- 5همانطور که از رابطۀ  کنند.مقدار یکسانی را اختیار می

ای برای هر گره توجه به اینکه در محیط دوبعدی، در حالتهای تنش و کرنش صفحهترک الزم است. با 

- ای که نیاز به غنیشود، در مجموع در هر گرهدو درجۀ آزادی حرکتی، و نه چرخشی، در نظر گرفته می

سازی با توابع نزدیک نوک ترک داشته باشد باید هشت درجۀ آزادی اضافی در نظر گرفت که تاثیر هر 

  دهد. تابع را در هر راستا نشان می چهار

  

  پیاده سازی روش المان محدود توسعه یافته  4- 5

مشکالتی وجود دارند که لزوماً در تئوری روشها چنین  با توجه به اینکه در روشهای عددی همواره

 سازی هر روش عددی بر پایۀ تئوری آن و رفع مشکالت احتمالیشود، لزوم پیادهمشکالتی دیده نمی

های سختی و نیرو شود که ابتدا نحوۀ تشکیل ماتریسرسد. در این قسمت سعی میضروری به نظر می

گیری گفته شود. پس از  گفته شود و سپس نکاتی نیز در مورد نحوۀ انتخاب نقاط برای ارتقاء و انتگرال

 آن نحوۀ محاسبۀ ضرایب شدت تنش که پارامتری مهم در مکانیک شکست جهت تشخیص وضعیت

  شود.ترک و احتمال گسترش آن و جهت رشد ترک است با استفاده از نتایج المان محدود ذکر می

  

  

  هاتشکیل ماتریس  4-1- 5

هایی که در روش المان محدود توسعه یافته، جهت حل باید تشکیل شوند ها و ماتریسمعادله

ت تفکیک شدۀ خطی در روش دارای روندی بسیار شبیه به المان محدود متداول هستند. سیستم معادال

  باشد.می 11- 5المان محدود توسعه یافته، به شکل کلی آن، به صورت رابطه 

)5-11                                                                                                            (fKd �    

بردار درجات آزادی (هم برای درجات متداول المان محدود و هم  dماتریس سختی،  Kکه در آن 

هایی را باشد. ماتریسبردار مربوط به نیروهای خارجی می fدرجات آزادی اضافی مرتبط با ارتقاء) و 
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ها در هر المان به دست آورد. محاسبه و سرهم کردن همان ماتریسکه به صورت کلی هستند باید از 

  توان محاسبه کرد:را با روابط زیر می fو  Kماتریسهای 
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که 
e�  ،فضای یک المان استh�  ،کل فضای  �فضای المانی است که در آن ترک وجود دارد

است.  1بردار نیروی حجمی bبردار نیروی وارد بر مرزها و  t، �مرزهای مربوط به فضای ��مساله، 

ای که به تعداد توابع نزدیک نوک ترک وابسته است و برای مساله m)، 17- 5) و (13-5در روابط (

- ) ماتریس مشتق توابع شکل می14-5در رابطۀ ( Bاست. 4ترک در یک محیط همسانگرد باشد برابر 

  باشد: 

)5-18                                         (                                                     
�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

�

xiyi

yi

xi
u
i

,,

,

,

0

0

��
�

�
B  

)5-19                             (                                                     

� �
� �

� � � � �
�
�

�

�

�
�
�

�

�

�

xiyi

yi

xi
a
i

HH

H

H

,,

,

,

0

0

��
�

�
B  
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های مورد نیاز در فرآیند تحلیل در روش المان محدود توسعه یافته ذکر بنابراین نحوۀ تشکیل ماتریس

ها مشکالتی وجود دارد که در های ماتریسمحاسبۀ برخی درایهگیری برای  گردید. اما در روند انتگرال

  .]43[شود آنها و راه حلشان پرداخته میبخش بعدی به 

                                                        
1  Body force 
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  گیريهاي انتگرالروش  4-2- 5

همانطور که تا کنون گفته شد در تقریب المان محدود توسعه یافته نیاز است که از توابعی جهت ارتقاء 

بع و مشتقات آنها در طول ترک ناپیوسته هستند و در این صورت اگر المان استفاده شود. برخی از این توا

ای که اغلب در المان محدود توسعه حاوی ترک بر اساس مکان ترک به دو بخش تقسیم نشود (مساله

بندی بر اساس ای را نخواهیم داشت زیرا مشدهد ولی در المان محدود متداول چنین پدیدهیافته رخ می

گیرد و امکان ندارد که یک ترک درون یک المان قرار داشته تگیها و سایر مرزها صورت میشکل ناپیوس

 1گیری در نظر گرفت. در این موارد استفاده از قوانین گاوس باشد) باید برخی از نکات را در مورد انتگرال

قیق در مساله باشد. تواند متضمن جواب دای نمیچنین توابع ناپیوستهگیری از این معمولی برای انتگرال

  کنیم.می اشارهآمده  42ر است به مثالی که در تحقیق مرجع برای روشن شدن مساله بهت

در طول  �) در بازۀ 0C( 2ای) و نیز یک تابع پیوستۀ قطعه�1Cفرض کنید که یک تابع ناپیوسته (

  وجود داشته باشد و هدف آن باشد که مقدار عددی انتگرال زیر محاسبه شود 5- 5) مطابق شکل -5/0و1(

)5-21                                    (                                                            � � � �I f f x dx
�

� �  

  

  با استفاده از روش گاوس تقریب زیر وجود دارد:

)5-22(  

  

ژاکوبین مربوط به  Jو  nبه ترتیب نقاط و ضرایب وزنی گاوسی در روش گاوسی مرتبۀ  kwو  �kکه 

3تبدیل مختصات بوده و در این مساله  4J dx d�� به ترتیب  75/0و  5/0. مقدار دقیق این انتگرالها �

های متفاوت نتایج مربوط به استفاده از مرتبه 1- 5باشد. در جدول ای و ناپیوسته میبرای توابع پیوستۀ قطعه

گیری از چنین  شود روش گاوسی برای انتگرالهمانطور که دیده میروش گاوس نشان داده شده است. 

گیری به دو  توابعی از دقت مناسبی برخوردار نیست. برای رفع این مشکل کافی است که بازۀ مورد انتگرال

  ها به صورت مستقل اعمال گردد.) تقسیم کرده و روش گاوس در هر یک از بازه-5/0و0) و (0و1بازۀ (

                                                        
1  Gaussian rule 
2  Piece-wise continuous function 

� � � ��
�

�
n

k
kk fwJfI
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 1به  -5/0ای به طول صفر پرشی از ، مقدار تابع ناپیوسته در نقطه0Cایو تابع پیوستۀ قطعه �1C: تابع ناپیوسته 5 -5شکل 

  .]42[دارد 

برده شد، به بحث نحوۀ گردد پیای که باید در توابع ناپیوسته اعمال گیری ویژه حال که به لزوم انتگرال

پردازیم. در المان محدود توسعه یافته برای رفع این مشکل گیری در المان محدود توسعه یافته می انتگرال

شود. بدین مفهوم که چنانچه المانی حاوی ترک باشد و در نتیجه یک و استفاده می 1بندی الماناز تقسیم

تابع تعمیم یافتۀ هویساید، که در هر دو توابع ناپیوسته هم وجود دارد، یا چند گره آن با توابع ارتقاء و یا 

بندی به شود. نحوۀ تقسیمگیری به چند بخش تقسیم می سازی شده باشد، المان به منظور انتگرالغنی

بندی . در اینجا باید تاکید کرد که تقسیمباشدمی 3و یا زیرچهارضلعی 2صورت تقسیم المان به زیرمثلثها

شود و هیچ درجۀ آزادی باشد و المان عمالً به چند المان دیگر تفکیک نمیگیری می ها به علت انتگرالتن

 شود.  به مساله اضافه نمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1  Element partitioning 
2  Sub-triangles 
3 Sub-quads 
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  .]42[ی امقادیر محاسبه شده با استفاده از روش گاوس برای یک تابع ناپیوسته و یک تابع پیوستۀ قطعه: 1 -5جدول 

 نوع تابع
مرتبۀ روش گاوسی              

 مورد استفاده

مقدار عددی محاسبه              

 شده
 مقدار دقیق   

1C� 1 5000/1 75/0 

 2 3750/0  

 5 6950/0  

 7 6101/0  

 10 7075/0  

0C 1 3750/0 5/0 

 2 5123/0  

 5 5066/0  

 7 4996/0  

 10 5015/0  

  

هایی که دارای تقاطعی با ترک هستند مطابق در این روش المان: هابندي به زیر مثلثروش تقسیم  

گیرد. هر یک بندی بر اساس مکان ترک صورت میشوند. تقسیمهایی تقسیم میبه زیر مثلث 6- 5شکل 

ها شود و در هر یک از مثلثترک خود به تعدادی مثلث تقسیم میهای موجود در دو طرف از قسمت

شود. این روش از دقت مناسبی برخوردار است. این کار هیچ گیری اعمال می قانون گاوس جهت انتگرال

گیری توابع  بندی ندارد و تنها یک ترفند برای حل مشکل عددی موجود در انتگرالارتباطی با مش

  باشد.ناپیوسته می

ها از دقت مناسبی در بندی به زیرمثلثبا اینکه روش تقسیمبندي به زیرچهارضلعی: تقسیم روش

مسایل خطی برخوردار است ولی برای مسایل درگیر با مواد االستوپالستیک این روش قابل کاربرد نیست. 
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کند، ر میبه عنوان مثال، در حین گسترش ترک در مواد االستوپالستیک، در هر نمو، فضای تقریب تغیی

بدین معنا که میدان جابجایی باید در مراحل متوالی محاسبه، جدید سازی گردد. در واقع در این حاالت 

باشد و در هر نمو الزم شود تابع تاریخچۀ بارگذاری میرفتار ماده نسبت به بارهایی که به آن وارد می

داده شود. این کار در روش  ها و تاریخچۀ بارگذاری به نقاط جدید گاوسی انتقالاست که تنش

ها به شکل ترک وابسته است و در هر نمو بندی المان و تشکیل زیر مثلثها که نحوۀ تقسیمزیرمثلث

توان تاریخچۀ بارگذاری ممکن است تغییر کند، تقریباً غیر ممکن است، زیرا در نقاط جدید گاوسی، نمی

بندی را  فاده شود که مستقل از شکل ترک، کار تقسیمرا دنبال کرد. به همین منظور هم باید از روشی است

نظر بندی چهارضلعی استفاده کرد. در این روش صرفتوان از روش تقسیمانجام دهد. در این صورت می

گیری در  شود و انتگرالاز نوع المان و شکل ترک،  المان به تعدادی چهار ضلعی کوچکتر تقسیم می

  ). 7-5گیرد (شکل ن گاوس انجام میدرون هر چهارضلعی بر اساس قانو

 

  ].42گیری [ بندی المانهای درگیر با ترک به زیرمثلث جهت انتگرال: تقسیم6 -5شکل 
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  ].42گیری [ بندی المانهای درگیر با ترک به زیرچهارضلعیها جهت انتگرال: تقسیم7 -5شکل 

ها زمانبری کمتری دارد، زیرا بدون در نظر گرفتن از لحاظ صرف وقت نسبت به روش زیرمثلثاین روش 

  بندی احتیاجی به پردازش شرایط مختلف ندارد.کند و روند تقسیمبندی میشکل ترک، المان را تقسیم

  

  ها جهت ارتقاءانتخاب گره  4-3- 5

ارتقاء با تابع تعمیم یافتۀ هویساید از حساسیت بیشتری ها برای ارتقاء، انتخاب گره برای در انتخاب گره

  شود.برخوردار است زیرا انتخاب اشتباه گره سبب ناپایدار شدن حل می

فرض کنید که دو وجه یک ترک تعدادی از المانها را قطع کرده باشند. اگر در مورد یک گره و 

و  �Aگیرد با ه را که باالی ترک قرار میالمانهای مربوط به آن، مساحت بخشی از المانهای مرتبط با گر

نمایش دهیم، شرط  Aو مساحت کل المانها را با  �Aگیرد بامساحت قسمتی را که در زیر ترک قرار می

  ساید ارتقاء داد آن است که:الزم برای آنکه بتوان آن گره را با تابع تعمیم یافتۀ هوی

)5-23                                                                                                          (A
mv

A

�

�   

)5-24                                                                                   (                       A
mv

A

�

�   

برای دوری جستن از مشکالت عددی و ناپایداری حل برابر %  مقدار حداقل مجاز است و mvکه در آن 

  نشان داده شده است. Jبرای گره �Aو  �Aنحوۀ تعیین  8-6در نظر گرفته شود. در شکل  01/0
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  ].J ]43برای گره  �Aو  �A: تعیین 8 -5شکل 

های قبل گیری که در قسمت انتخاب گره در دو روش انتگرالدر این بخش هدف آن است که نحوۀ 

گیری بر اساس روش  توضیح داده شد، شرح داده شود. فرض کنید که در یک المان روش انتگرال

ها باشد در این صورت شرط ارتقاء با تابع تعمیم یافتۀ هویساید، عالوه بر شرط گفتۀ شدۀ زیرچهارضلعی

ۀ گاوسی متعلق به هر کدام از زیر چهار ضلعیها در حوزۀ تاثیر گره قبل، آن است که حداقل یک نقط

باید با تابع تعمیم یافتۀ هویساید  Jگره  9- 5مورد نظر در دو طرف ترک وجود داشته باشد. در شکل 

ترکی یکی ارتقاء یابد، زیرا در دو طرف ترک در حوزۀ تاثیر آن گره نقاط گاوسی وجود دارد. حتی اگر 

های موجود در حوزۀ تاثیر گرهی را قطع کند ولی نقطۀ گاوسی در دو طرف ترک در حوزۀ تاثیر  از المان

های موجود در حوزۀ تاثیر آن، ارتقاء آن گره قرار نداشته باشد، آن گره با وجود قطع شدن یکی از المان

  به خوبی نشان داده شده است. 10-5یابد. این مطلب در شکل  نمی

 

وجود دارد و آن گره باید با تابع تعمیم یافتۀ  J: در دو طرف ترک نقاط گاوسی متعلق به حوزۀ تاثیر گره9 -5شکل 

  ].43هویساید ارتقاء یابد[
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وجود ندارد و آن گره نباید با تابع تعمیم یافتۀ  Jتاثیر گره : در دو طرف ترک نقاط گاوسی متعلق به حوزۀ10 -5شکل 

  ].43هویساید ارتقاء یابد [

ها همان شرط اول، شرط الزم و کافی برای ارتقاء با تابع تعمیم یافتۀ هویساید است، در روش زیرمثلث

گره را قطع کند حتماً در دو طرف ترک های متعلق به حوزۀ تاثیر یک زیرا اگر ترکی یکی از المان

  شوند و در نتیجه حتماً نقاط گاوسی در دو طرف ترک وجود خواهد داشت.ها ساخته میزیرمثلث

در مورد ارتقاء یک گره با توابع نزدیک نوک ترک هم باید گفت که کافی است که نوک ترک در 

ن انتخاب آن است که چنانچه گرهی شرط حوزۀ تاثیر آن گره وجود داشته باشد. نکتۀ قابل ذکر در ای

اخیر را نداشته باشد و با توابع نزدیک نوک ترک ارتقاء یابد، اگر به ترک نزدیک باشد، فقط با این کار 

تعدادی درجۀ آزادی زائد به مدل اضافه خواهد شد بدون آنکه بر دقت محاسبات افزوده شود و اگر آن 

های شود که محاسبات دچار خطا شود، زیرا فرمولاعث میگره نسبتاً از ترک دور باشد ارتقاء ب

تغییرمکانی که از آنها جهت استخراج توابع نزدیک نوک ترک استفاده شده است فقط در نزدیکی نوک 

  های دور از نوک ترک اشتباه است.ترک معتبرند و استفاده از آنها در مکان

  

   محاسبه ضرایب شدت تنش  5- 5

 Jحاسبه ضرائب شدت تنش در محاسبات عددی، استفاده از مفهوم انتگرال ترین روش برای مرایج

گیری در اطراف نوک ترک به باشد. از ویژگیهای این انتگرال آن است که در هر سطح بستۀ انتگرال می

های ترک تنشی وارد نشود مقداری ثابت خواهد داشت و مقدار آن از رابطۀ زیر به شرط آنکه بر لبه

  آید:دست می

)5-25                           (                                              1
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بستۀ دلخواه در اطراف نوک ترک به نحوی که هیچ ترک یا ناپیوستگی دیگری  1یک مسیر Γکه در آن

�، برای مواد ارتجاعی خطی2چگالی انرژی کرنشی Wرا شامل نشود، �1 2 ij ijW � ��،jnj امین مولفۀ

1به سمت خارج، Γاز بردار عمود بر j� در 25- 5باشند. باید توجه داشت که رابطۀ (می 3دلتای کرونکر (

در امتداد ترک است.  1xشود به نحوی که محوردستگاه مختصات محلی که در نوک ترک تعریف می

  ) نشان داده شده است. 25-5محور محلی نوک ترک و پارامترهای موجود در رابطۀ ( 11-5در شکل 

  
  ].43سطح داخلی آن [ Aو Γترک و مسیر بستۀ : مختصات محلی در نوک11 -5شکل 

گیری انجام شود، محاسبات الزم است که بر روی یک مسیر انتگرال 25-5با توجه به اینکه در رابطۀ 

اندک تغییری  های نقاط گاوسی محدودی وابسته خواهد شد و باعددی کامالً به مقادیر تنش و تغییرمکان

گیری استفاده شود جابجا خواهند شد.  چنانچه در که در مسیر پیش آید نقاطی که باید از آنها در انتگرال

یک و یا چند نقطۀ محدود خطایی به وجود آید، در جواب نهایی خطا کامالً ظاهر خواهد شد و از طرف 

به  توانمیشد. برای رفع چنین مشکلی  دیگر انتخاب مسیر، کامالً به وجود نقاط گاوسی وابسته خواهد

توان را بر روی سطح محاسبه کرد. برای دستیابی به این هدف می گیری روی خط، انتگرالجای انتگرال

  از قانون دیورژانس استفاده کرد و انتگرال را بر روی سطح از رابطۀ زیر به دست آورد:

)5-26                            (                                             � �,1 1 ,ij i j j

A

J u W q dA� �� ��   

                                                        
1 Contour 
2 Strain energy density 
3 Kronecker 
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 1یک تابع هموار qفراگرفته شده است، Γسطحی در اطراف نوک ترک است که توسط Aکه

،  Γدلخواهی است به نحوي که بر روي نوک ترک مقدار آن برابر یک و بر روي مرز خارجی انتگرال،

هایی که بر را در گره qتوان به آسانی انتخاب کرد به این ترتیب که مقداررا می qبرابر صفر است. تابع

قرار دارند برابر یک  Γهایی که درونو یا در خارج آن قرار دارند برابر صفر و در سایر گره Γوير

ر ب qها که مقدارتوان تقسیم نمود یک دسته از المانقرار داده شود. به این ترتیب المانها را به دو دسته می

) از 26- 5هاي آنها یکسان است و یک دسته که چنین نباشد. از آنجایی که در رابطۀ (روي تمامی گره

در آنها  qگیري وارد خواهند شد که مقدارهایی در انتگرالاستفاده شده است، تنها المان qمشتق تابع

در درون  qیک مش منظم المان محدود نشان داده شده که مقادیر گرهی تابع 12-5تغییر کند. در شکل 

گیري هایی که بر انتگرالبراساس روش ذکر شده مشخص شده است. در این شکل المان Γمسیر بستۀ

را در نقاط گاوسی درون  qمقادیر تابع اند. در روش سادۀ ذکر شده،تاثیري نخواهند گذارد مشخص شده

ها به توان با استفاده از توابع گرهی آن المانهایی که مقادیر گرهی آن تابع در آنها یکسان نیست، میالمان

  نحو زیر تعیین کرد.

)5-27(  ���� ���������

��

���

 

  توابع شکلی آن المان است. �iدرون آن قرار دارد و xهاي المانی است که نقطۀتعداد گره nnکه   

  
  ].43در یک مش منظم المان محدود [ q: مقادیر گرهی تابع 12 -5شکل 

                                                        
1 Smooth 
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  انتگرال اندر کنشیروش  5-1- 5

افه شده تا شرایط مرزي واقعی مسئله ضهاي مجازي معرفی شده و به میادین واقعی ادر این روش، میدان

اي انتخاب شود که هم شرایط تعادل ها براي حالت مجازي باید به گونهها و کرنشارضا شود. تنش

ارضا کند. این میادین مجازي باید بطور  A�معادله، هم شرایط مرز بدون ترکشن ترک را در منطقه 

را انتگرال اندرکنشی  و اي انتخاب شود که رابطه بین ضرایب شدت تنش مود مرکبمناسب و به گونه

  توان بصورت زیر تعریف کرد:براي مجموع این دو حالت را می Jبرقرار سازد. انتگرال 

)5-28    (MJJJ auxact ��� 

انتگرال اندرکنشی است و  Mهاي واقعی و مجازي بوده و در ارتباط با حالت auxJو  actJکه در آن 

  شوند:بصورت زیر تعریف می
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  شود:که مقادیر کارهاي واقعی، مجازي و اندرکنشی به صورت زیر تعریف می

)5-32(  
ijijsW ���  

)5-33( 

     

aux
ij

aux
ij

auxW ���
   

)5-34(  )(
2

1
ij

aux
ij

aux
ijij

MW ���� ��  

باشد. از طریق هاي تنش و جابجایی در مجارت نوک ترک میمیدانیک انتخاب براي حالت مجازي، 

  آید:رابطه زیر بدست می IIو مود Iبا مقادیر ضریب تنش مود  Jرابطه انتگرال
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  بدست آورد. 37-5توان از رابطه را می IIو Iبنابراین ضرائب شدت تنش
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)5-37                                                                                                        (M
E
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2

�
�  

aux�1و با انتخاب 
IK 0و�aux

IIK  براي مودI  0و�aux
IK  1و�aux

IIK  براي مودII .بدست آورد  

  

  )dynamic XFEM(روابط پایه روش المان محدود توسعه یافته دینامیکی  5-2- 5

) در حالت تعادل دینامیکی در نظر بگیرید (شکل Γcبا یک ترک بدون تنش روي سطح آن ( Ωجسم 

  شود:). معادله االستودینامیک پایه بصورت زیر بیان می13- 5

)5-38(  �.� � �� � ���  

  

  

  یک جسم در حالت تعادل االستودینامیکی: 13 -5 شکل

داریم: و وضعیت اولیه با توجه به شرایط مرزي  

���, �� � ����, ��		��	Γ�	 

�. � � ��					��	Γ� 

�. � � 0						��	Γ�  

���, � � 0� � ���0� 

�� ��, � � 0� � ����0� 
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به  ftو  fbتانسور تنش و  σ  مرز ترک هستند. محدودهبه ترتیب تنش سطحی، جابجایی و Γcو Γt ، Γu که 

مرزي و اولیه مسئله به  با استفاده از شرایط 38-5رابطه  ترتیب نیروي حجمی و بردار تنش خارجی هستند.

  شود:رابطه زیر تبدیل می

)5-39(  � ��� . ��	�Ω
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  .آیدبدست می 40-5رابطه  یافتهمحدود توسعهبا استفاده از روش المان  39- 5با تجزیه رابطه 

)5-40(  ��� � � ��� � �	 

��و   uhکه  هاي غنی درجه آزادي aها و جابجایی u( ايبه ترتیب نشان دهنده بردار پارامترهاي گره �

  ها نسبت به زمان است:و مشتق دوم آن شده)

�� � ��, ���	 

ادامه روابط دینامیکی مربوط به ماتریس سختی، جرم و نیرو روش المان محدود توسعه یافته دینامیکی 

 باشد.مانند بخش استاتیکی می

  

  برنامه عددي المان محدود توسعه یافته 6- 5

(توسعه یافته در آزمایشگاه محاسبات  عددي روش المان محدود توسعه یافته دینامیکیبا استفاده از برنامه 

مورد آزمایش بصورت دوبعدي ساخته و  ابتدا هندسه نمونه ،)]44[ یئسریع دانشگاه تهران توسط پارچه

هاي بدست هاي معادل با نیرومکانیکی به مدل داده شده و تحت تنششود. سپس مشخصات بندي میمش

- هاي ایجاد شده در نمونه، تکیههاي زمانی نیروي وارده، تنشگیرد. در گامها قرار میآمده در آزمایش

شود. در هر گام زمانی ضریب شدت تنش ها و نوک ترک توسط برنامه عددي نشان داده میگاه

  گردد.و در پایان اجراي برنامه عددي بصورت نمودار برحسب زمان رسم می دینامیکی محاسبه شده
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ها پایداري که در آن شودپرداخته میهایی از تحلیل دینامیکی ترک در این بخش به بررسی مثال

شده با شود. نتایج کارهاي آزمایشگاهی انجامشود، ولی رشد ترک در نظر گرفته نمیترک بررسی می

  گردد.یافته مقایسه میآمده از روش عددي المان محدود توسعه هاي بدستپاسخ

  سازي مثال اولمدل 6-1- 5

، دستگاهی براي تعیین چقرمگی شکست دینامیکی سنگ، بتن و 2در دانشگاه صنعتی نورتیثت 1چونان

تجهیزات گیرند. دار سنگ تحت ضربه قرار میهاي مکعبی شکافدیگر مواد ترد ساخت که در آن نمونه

ي محاسبه چقرمگی شکست دینامیکی با ) و نحوه14-5دستگاه، روش آزمایش، هندسه نمونه (شکل 

   .]1[توضیح داده شده است  3در فصل هااستفاده از این نمونه

  

  .]1[ اي سنگ مرمرنقطهنمونه سه: 14 -5 شکل

)، چقرمگی شکست دینامیکی در این 2-5 وارده (جدولبا توجه به مشخصات ابعاد نمونه و بیشینه نیروي 

  آزمایش محاسبه شده و برابر با

��� � 2.994	���.√�	 

  باشد. می

  مشخصات نمونه سنگ مرمر: 2 -5 جدول

  وارده (نیوتن)نیروي  (mm)طول ترک  نسبت پواسون (GPa)مدول یانگ (mm)ابعاد نمونه  نوع سنگ

  3400  5/15  18/0  60  160*40*40  مرمر

  

                                                        
1 Tang Chunan   
2 Northeast 
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بندي هندسه و مش 15-5یافته مدل شد. شکل این آزمایش با استفاده از برنامه عددي المان محدود توسعه

را  ���و  ���، ���کنتورهاي تنش  18- 5و  17- 5و  16- 5هاي دهد. شکلمدل ساخته شده را نشان می

  دهند.در چند گام زمانی مختلف نشان می

  

  بندي مدلهندسه و مش: 15 -5 شکل
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  20تیر در چند گام زمانی مختلف با بزرگنمایی  ���کنتور تنش : 16 -5 شکل
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  20تیر در چند گام زمانی مختلف با بزرگنمایی  ���کنتور تنش : 17 -5 شکل
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  20هاي مختلف با بزرگنمایی تیر در زمان ���کنتور تنش : 18 -5 شکل
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- با توجه به بیشینه مقدار نمودار ضریب شدت تنش دینامیکی (چقرمگی شکست دینامیکی) مشاهده می

  از آزمایششود که چقرمگی شکست بدست آمده 

��� � 93.1	
�

��
�
��
� 2.994	���. √� 

.���	3.3که برابر با  با نتیجه برنامه عددي المان محدود توسعه یافته تفاوت  مطابقت خوبی دارد.  �√

  باشد.می %9نتایج آزمایشگاهی و عددي 

  

براي بررسی : هاي مختلفشعاع انتگرالگیريو در  نتایج با مش ریزتر و غیریکنواخت

بندي یکنواخت بندي اطراف ترک ریزتر انتخاب شد تا نتایج بدست آمده در این حالت با مشنتایج، مش

بین نتایج  % تفاوت5/1مقایسه شود. با مقایسه نمودارهاي ضریب شدت تنش بدست آمده، مشاهده شد 

نتایج، در دو شعاع بررسی تاثیر شعاع انتگرالگیري بر  براي دارد که تاثیرچندانی در نتایج ندارد.وجود 

 مقایسه . با دمختلف کمتر و بیشتر از یک سوم طول ترک، نمودار ضریب شدت تنش دینامیکی بدست آم

 % در نتایج 4میلیمتر،  9تا  3شود با تغییر شعاع انتگرالگیري از نمودارهاي ضریب شدت تنش مشاهده می

.���	3.3 تعیین شده یعنی بیشترین عددشود که مشاهده می تغییر   ارائه شده است. �√

   

  سازي مثال دوممدل 6-2- 5

ي بارگذاري و جابجایی بازشدگی ) با استفاده از سه روش نیروي اعمالی، جابجایی نقطه2006( 1روبیو

- هاي آزمایشگاهی بر روي نمونه) ضریب شدت تنش دینامیکی را با انجام آزمونCMOD( 2دهانۀ ترک

دار تحت اي خمشی شکافنقطهها نمونه سهتعیین کرد. در این آزموندار اي خمشی شکافهاي سه نقطه

نتایج ارائه شده است.  3ها و روابط مورد استفاده در فصل گیرد. توضیح روشنیروي دینامیکی قرار می

  .]18[آمده است  19- 5ها در شکل این آزمون

                                                        
1-Rubio 
2-Crack Mouth Opening Displacment 
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  .]18[ ) بازشدگی دهانه ترک3) جابجایی 2نیرو  )1ضریب شدت تنش با سه روش : نتایج آزمایشگاهی تعیین 19 -5شکل 

هاي سازي شد. ویژگیبا توجه به خصوصیات نمونه مورد آزمایش، ابعاد نمونه و ترک، این آزمایش مدل

  باشد.می 3-5کار رفته در مدل بصورت جدول به

  مشخصات نمونه آلومینیومی :3 - 5 جدول

  (mm) طول ترک  نسبت پواسون (GPa) مدول یانگ (mm) ابعاد نمونه  جنس نمونه

  81/10  3/0  72  80*20*10  آلومینیوم

  

  ).20-5باشد (شکلمی 18مرجع نیروي اعمالی به مدل مطابق با نمودار نیرو بر حسب زمان، موجود در 

  

  .]18[ نیروي وارده به نمونه برحسب زمان: 20 - 5شکل 

  

به ترتیب کنتورهاي  24-5و  23-22،5-5هاي بندي نمونه آلومینیومی و شکلهندسه و مش 21- 5شکل  

  دهند.را نشان می ���و  ���، ���تنش 



٨٢ 
 

  

  

  بندي مدلهندسه و مش: 21 -5 شکل
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  20هاي مختلف با بزرگنمایی تیر در زمان ���کنتور تنش : 22 -5 شکل
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  20هاي مختلف با بزرگنمایی تیر در زمان ���کنتور تنش : 23 - 5شکل 
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  20با بزرگنمایی  هاي مختلفتیر در زمان ���کنتور تنش : 24 -5 شکل
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  آمده است.  25- 5نمودار ضریب شدت تنش بدست آمده از برنامه عددي در شکل 

  

  

  ضریب شدت تنش دینامیکی با زمان: 25 -5 شکل  

  

هاي دست آمده از روشدر این بخش مقادیر ضریب شدت تنش دینامیکی به مقایسه نتایج :

شوند. نمودار ضریب شدت تنش دینامیکی بدست آمده توسط روبیو از سه روش مختلف با هم مقایسه می

 26-5یافته (روش نیرو)، در شکل آزمایشگاهی مختلف و همچنین نتیجه برنامه عددي المان محدود توسعه

  د.شومشاهده می
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  هاي آزمایشگاهی و عدديضریب شدت تنش دینامیکی بدست آمده از روش: 26 -5 شکل

گیري انجام شده توسط روبیو، نتیجه آزمایشگاهی روش بازشدگی دهانۀ ترک بهترین با توجه به نتیجه

برنامه عددي شده با محاسبهنتیجه ضریب شدت تنش دینامیکی  27- 5نمودار را ارائه داده است. در شکل

روش بازشدگی دهانۀ ترک  شده بامحاسبه یافته با نتیجه ضریب شدت تنش دینامیکیالمان محدود توسعه

  شود مطابقت خوبی بین این دو نمودار وجود دارد.طور که مشاهده میشود. همانمقایسه می

  

مقایسه نمودارهاي ضریب شدت تنش دینامیکی روش آزمایشگاهی بازشدگی دهانه ترک و روش عددي : 27 -5 شکل
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نمودارهاي ضریب شدت تنش دینامیکی آزمایشگاهی و عددي با روش نیرو  28- 5در ادامه در شکل 

کی بدست آمده از اي بین نمودارهاي ضریب شدت تنش دینامیشوند. همچنین مقایسهباهم مقایسه می

  انجام شده است. 29-5روش آزمایشگاهی جابجایی و روش عددي نیرو در شکل 

  

  مقایسه نمودارهاي ضریب شدت تنش دینامیکی روش آزمایشگاهی نیرو و روش عددي نیرو: 28 - 5شکل 

  

شدت تنش دینامیکی روش آزمایشگاهی جابجایی نقطه بارگذاري و روش عددي مقایسه نمودارهاي ضریب : 29 - 5شکل 
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براي بررسی :  هاي مختلفبا شعاع انتگرالگیري و هاي غیریکنواختنتایج مدل با مش

بندي بندي اطراف ترک ریزتر انتخاب شد تا نتایج بدست آمده در این حالت با مشبندي، مشتاثیر مش

یسه در مقاحالت مش غیریکنواخت یکنواخت مقایسه شود. ضریب شدت تنش دینامیکی بدست آمده در 

بررسی تاثیر شعاع انتگرالگیري بر نتایج، در  براي). 30- 5با مش یکنواخت تفاوت چندانی نداشت (شکل 

مقایسه و  دو شعاع مختلف کمتر و بیشتر از یک سوم طول ترک، نمودار ضریب شدت تنش بدست آمد

  را مشخص ننموده است.اي نمودارهاي بدست آمده تفاوت قابل توجه

  

  بندي غیریکنواخت و ریزتربا مش ضریب شدت تنش دینامیکی با زمان: 30 -5 شکل
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  ششمفصل 

  

  عدديهاي سازيمدلهاي آزمایشگاهی و نتایج آزمون
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  نتایج آزمایشگاهی 1- 6

- هاي سنگی ارائه و در ادامه نتایج مدلهاي آزمایشگاهی بر روي نمونهدر این فصل ابتدا نتایج آزمون

  شود.هاي عددي انجام گرفته با روش المان محدود توسعه یافته ارائه میسازي

  

  نتایج آزمایشگاهی 2- 6

با ابعاد  و تراورتن هاي مکعب مستطیل سنگ بازالتنمونهبر روي هاي شکست دینامیکی آزمون

انجام میلیمتر  380گاه میلیمتر و فاصله تکیه 1ضخامت ترک ترک متغیر، میلیمتر، طول  105*100*450

  آمده است. 1-6هاي بازالت در جدول خصوصیات مکانیکی نمونه شد.

  

  هاي بازالتمشخصات مکانیکی سنگ: 1 -6جدول 

���چگالی 
 نوع سنگ (GPa)مدول یانگ  نسبت پواسون ���

 بازالت 8/74 17/0 2886

 

تعیین با دستگاه  دارشکاف هاي مکعبی شکلهاي قبلی توضیح داده شد، نمونههمانطور که در بخش

هاي سنگ بازالت تصویر نمونه 1-6تحت آزمایش قرار گرفتند. در شکل  هاهاي دینامیکی سنگویژگی

  شود.از شکست مشاهده میقبل و بعد و تراورتن 
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 بعد از شکست قبل از شکست

  قبل و بعد از شکست و تراورتن هاي سنگ بازالت: تصویر نمونه1 -6شکل 

  

 1- 6براي محاسبه چقرمگی شکست دینامیکی از رابطه : محاسبه چقرمگی شکست دینامیکی

  استفاده شد.

)6-1(  
��� �

��. �

�.�
�
��
∗ ��� �⁄ � 
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S ،دهانۀ نگهداري :a ،عمق شکاف :B نمونه: ضخامت ،W ،عرض نمونه :P� وارد بر نمونه: نیروي بحرانی 

��� �⁄ �: فاکتور ضریب تنش که بدون بعد بوده و با نسبت � محاسبه  2- 6کند و طبق رابطۀ تغییر می ⁄�

  شود.می

)6-2(  
��� �⁄ � � �

�
�
�
�
�� � �2.9 � 4.6 �

�
�
� � 21.8 �

�
�
�
�
� 37.6 �

�
�
�
�
� 38.7�

�
�
��� 

  

 ��� �⁄   آمده است. 2-6در جدول هانمونه هندسی  و مشخصات �

  هاي مورد آزموننمونههندسی مشخصات : 2 -6 جدول

Sample No B(mm) W(mm) a ��� �⁄ � S(mm) 

S1 105 100 20 1.168 380 

S2 105 100 18 1.103 380 

S3 105 100 20 1.168 380 

S4 105 100 15 1.004 380 

S5 105 100 30 1.523 380 

 

گیري شده و در اندازه ،آوري دادهجمعسیستم توسط  بر حسب ولتاژ هانیروي وارد بر نمونه آزمایش

نشان داده  2- 6 در شکل S4نیروي وارده به نمونه تصویر د. بطور مثال وشاسیلوسکوپ نمایش داده می

  باشد.محور افقی زمان و محور قائم ولتاژ می 2- 6در شکل  شده است.
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  در صفحه اسیلوسکوپ S4 : نمودار نیروي وارده به نمونه2 -6 شکل

نمودار نیروهاي  ،اسیلوسکوپ ولتاژ دست آمده از کالیبراسیون دستگاه و نموداري بهبا توجه به رابطه

- (شکل دست آمدبه هاي بازالت) (براي نمونه ، براي استفاده در کارهاي عدديضربه براي هر آزمایش

  .)5- 6و  4-6، 3-6هاي 

  

  
 S3نمودار نیروي ضربه نمونه : 3 -6شکل 

F 
(N

) 

Time (ms) 
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  S4 نمودار نیروي ضربه نمونه: 4 -6شکل 

  
  S5 نمودار نیروي ضربه نمونه: 5 -6شکل 

  آمده است. 3-6مقدار دقیق نیروها براي هر آزمایش در جدول 

  نمونه: مقدار نیروي وارده به هر 3 -6جدول 

Sample No PQ(N) 

S1 64239.7 

S2 27325.7 

S3 101153.7 

S4 55011 

S5 78082 

  

 چقرمگی شکست دینامیکی براي هر نمونه به دست آمد 1-6در ادامه با داشتن نیروها با استفاده از رابطه 

  .)4- 6(جدول 

F 
(N

) 

Time (ms) 

F 
(N

) 

Time (ms) 
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  هاآزمایشگاهی محاسبه شده براي نمونه: چقرمگی شکست دینامیکی 4 -6جدول 

Sample No KI_Exp(MPa.m1/2) 

S1 8.59 

S2 3.45 

S3 13.53 

S4 5.74 

S5 12.2 

  

  نتایج عددي 3- 6

ها وارد کد دست آمده از آزمایشهاي بههاي آزمایشگاهی، دادهاز انجام آزمونبعد  بخشدر این 

- به تحلیل دینامیکی ترک که در آن هاسازيمدلسازي شد. در شده، مدلهاي انجامعددي شده و آزمون

ها با نتایج بدست آمده از سازينتایج مدل ،در پایان .شودپرداخته میشود، ها پایداري ترک بررسی می

  شود.سازي شده مشاهده میهاي مدلتصویر شماتیک نمونه 6-6در شکل  شود.ها مقایسه میآزمایش

  
  سازي شدهمدلهاي تصویر شماتیک نمونه: 6 -6شکل 

  

استفاده شد. همچنین براي ارزیابی تاثیر گام  متفاوتهاي بنديبراي اطمینان از نتایج عددي از مش

گیري به طول نیز، نسبت شعاع انتگرال Jدر مورد انتگرال هاي زمانی مختلف استفاده شد. زمانی، از گام

  انتخاب شده است، البته شعاع انتگرالگیري تغییر داده شد تا تاثیر آن بر نتایج بررسی شود. 3/0 ترک برابر

هاي ) که مشخصات هر کدام در جدول2و 1 شمارهسازي انتخاب شد (بندي براي مدلدو نوع مش

  آمده است. 6- 6و   5- 6
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  1بندي شماره : مش5 -6جدول 

  هاتعداد کل المان  Yها در جهت تعداد المان  Xها در جهت المانتعداد 

228  81 228*81  

  
  

 

  

  2بندي شماره : مش6 -6جدول 

  هاتعداد کل المان  Yها در جهت تعداد المان  Xها در جهت تعداد المان

300  81 81*300  

    

  

  

 7- 6محاسبه و در جدول  2و  1هاي شماره بنديبازالت در مشمیکی سنگ چقرمگی شکست دینا

نتایج ) 2(مش شماره شود، با ریز کردن مش می مشاهده 7- 6همانطور که از جدول  شود.مشاهده می

 هاينمونهبا این حال براي محاسبه چقرمگی شکست دینامیکی  درصد). 5/0تغییرات چندانی ندارد (زیر 

  تفاده شد.اس 2بازالت از مش شماره 
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 هاي مختلفبندي: چقرمگی شکست دینامیکی محاسبه شده با روش عددي در مش7 -6جدول 

Mesh Sample No Crack length PQ(N) KI_Num(MPa.m1/2) 

1 S3 20 101153.7 13.45 

2 S3 20 101153.7 13.56 

1 S4 15 55011 6.12 

2 S4 15 55011 6.2 

1 S5 30 78082 13.25 

2 S5 30 78082 13.3 

  

میلیمترچقرمگی شکست  8به  5تغییر شعاع انتگرال از مشخص شد که  Jبا تغییر شعاع انتگرال 

زمانی نیز مورد بررسی  يهادر نتایج ندارد. گامقابل توجهی تاثیري کند که / درصد تغییر می05دینامیکی 

میکروثانیه، تاثیري بر  5ها از است که این عامل هم با کم کردن گامدهنده این قرار گرفت و نتایج نشان

در  درصد 1/0میکروثانیه تفاوتی ناچیزي در حد  5میکروثانیه و  15 يهاهمچنین بین گام نتایج ندارد.

  شود.ده میهمشا (چقرمگی شکست دینامیکی) نتایج

  

 5هاي زمانی طول ترک و گامها با مش نوع دوم و شعاع انتگرالگیري یک سوم سازيمدل

براي را  ���و  ��� ،���به ترتیب کنتورهاي تنش 9-6و  8-7،6-6هاي شکل میکروثانیه انجام گرفت.

  دهند.شان میدر چند زمان مختلف ن S4نمونه 
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  20با بزرگنمایی  ���کنتورهاي تنش : 7 -6شکل 
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  20با بزرگنمایی  ���کنتورهاي تنش : 7 -6شکل 
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  20با بزرگنمایی  ��� : کنتورهای تنش8 -6شکل 
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  20با بزرگنمایی  ��� : کنتورهای تنش8 -6شکل 
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  20با بزرگنمایی  ���: کنتورهای تنش 9 -6شکل 
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  20با بزرگنمایی  ���: کنتورهای تنش 9 -6شکل 
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  مقایسه نتایج4- 6

دست آمده از روش آزمایشگاهی با نتایج عددی مقایسه در پایان چقرمگی شکست دینامیکی به

  شود.مشاهده می 8- 6 تفاوت بین نتایج در جدولشود. می

  

  : مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی8 -6جدول 

Sample No PQ(N) KI_Exp(MPa.m1/2) KI_Num(MPa.m1/2) Differents (%) 

S3 101153.7 13.53 13.56 1 

S4 55011 5.74 6.2 7 

S5 78082 12.2 13.3 8 

  

های انجام % دارند. در مطالعه پژوهش10شود که نتایج تفاوتی کمتر از مشاهده می 8- 6با توجه به جدول 

  باشد. ناپذیر میاب% خطا در کارهای آزمایشگاهی اجت10 حدوداً گرفته مشاهده شد که

  وجود دارد.  نامهانجام گرفته در این پایان در تفاوت نتایج آزمایشگاهی و عددیمهم عامل  دو

باشد، هرچند با مشکل میهای دینامیکی اعمال بارگذاری خطی و یکدست در بارگذاری )1

را از بین توان بطور کامل اثر آن شده تالش شد این عامل حذف شود، ولی نمیانجام تتمهیدا

 برد.

سازی عددی به دلیل شده، ترک گسترش یافته و نمونه شکسته شد ولی در مدلدر آزمایش انجام )2

برای مقایسه نتایج استفاده زمان دقیق شکست از مدل ترک ایستا در شرایط دینامیکی نداشتن 

ه گردد شد. قابل ذکر است که برای داشتن زمان دقیق شکست باید مدار دیگری به سیستم اضاف

  که در موقعیت فعلی به دلیل هزینه و زمان انجام این کار مقدور نبود.
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  هفتمفصل 

  گیري و پیشنهادهانتیجه
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  گیرينتیجه1- 7

همین دلیل بعضی از سازههاي بارگذاري باال مواجه هستیم، به در مسائل مهندسی بیشتر مواقع با نرخ

- ها طراحی شوند. با توجه به فعالیت مستقیم براي مقاومت در برابر نیروهاي حاصل از ضربه طورها باید به

گیرد، که در معادن انجام می مهندسی سنگ نظیر حفاري، استخراج، انفجار و جداسازي مواد معدنیهاي 

این  رسد. با توجه بههاي مکانیک شکست دینامیکی سنگ ضروري به نظر میبه کارگیري اصول و روش

طراحی و ساخته شد تا  مصالحهاي شکست دینامیکی ین ویژگیینامه دستگاه تعضرورت، در این پایان

هاي آزمایشگاهی شکست دینامیکی انجام داد. در ادامه براي اطمینان از نتایج آزمایشگاهی آزمونبتوان 

انجام و با نتایج  یافتههاي عددي با روش المان محدود توسعهسازيمدلچقرمگی شکست دینامیکی 

  آزمایشگاهی مقایسه شد. 

 توان برداشت کرد به شرح زیر است:نامه مینتایج کلی که از این پایان

مصالح در دانشکده فنی دانشگاه تهران طراحی و هاي شکست دینامیکی ین ویژگییدستگاه تع  )1

 ساخته شد. برخی از مشخصات بارز این دستگاه عبارتند از:

اي، دیسکی، هاي مکعبی، استوانههایی با نمونهساخته شده قابلیت انجام آزموندستگاه   1- 1

  هاي بتنی و شاتکریت و آزمون شکنندگی را داراست.پانل

هاي بزرگتر از نظر ابعادي نسبت هایی با نمونهدستگاه ساخته شده قادر به انجام آزمون 2- 1

  باشد.به دستگاه هاپکینسون می

اي شکست دینامیکی بر روي هاي آزمایشگاهی سه نقطهشده، آزموناه ساختهبا استفاده از دستگ )2

 دار انجام شد.هاي سنگی مکعبی شکافنمونه

سازي مدلتفاوت نتایج آزمایشگاهی و مشاهده شد که  6با توجه به مطالب عنوان شده در فصل  )3

- %  می10از  چقرمگی شکست دینامیکی کمتر به روش المان محدود توسعه یافته براي عددي

 د. باش
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  پیشنهادها2- 7

  شود:زیر براي ادامه تحقیق پیشنهاد می در راستاي ارتقاي مطالعه انجام شده موارد

زن قرار داده شود یک بلبرینگ خطی در مسیر ضربهبراي اطمینان از بارگذاري خطی توصیه می )1

 شود.

 بصورت یکپارچه ساخت.زن را توان میله و ضربههاي برگشتی میبراي حذف کامل موج )2

زن با جنس آلومینیوم شود از میله ضربههاي کوچکتر توصیه میبراي انجام آزمون با نمونه )3

 ها قرائت بهتري خواهند داشت.سنجاستفاده شود. آلومینیوم مدول یانگ کمتر داشته و کرنش

 دست آورد.مدار دیگري به سیستم اضافه شود تا بتوان زمان دقیق شکست را به )4

اي در ادامه کار پیشنهاد هاي استوانههایی با نمونههاي سنگی، انجام آزمونبراي راحتی تهیه نمونه )5

 شود.می
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