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  تعهد نامه اصالت اثر

  

  

  

کند که مطالب مندرج در اين پايان نامه حاصل کار تائيد می      اينجانب 

مطابق مقررات , پژوهشی ديگران که در اين نوشته از آنها استفاده شده استپژوهشی اينجانب است و به دستاوردهای 

  .اين پايان نامه قبال برای احراز هيچ مدرک هم سطح يا باالتر ارائه نشده است. ترجاع گرديده است

  .باشدکليه حقوق مادی و معنوی اين اثر متعلق به دانشکده فنی دانشگاه تهران می

  

  

  :دانشجونام و نام خانوادگی 

  :امضا

  

  

 



     

   در مدلسازي ناپيوستگي توأم) XFEM( وش اجزاي محدود توسعه يافتهتوسعه ر" 

  "زماني -مكاني

  سيده نسيم رضايي  :نگارنده

  جناب آقای دکتر محمدی  :اساتيد راهنما 

  جناب آقای دکتر دولتشاهی                           

  سازه –مهندسی عمران   : رشته

  ۱۲/۳/۱۳۸۹  :تاريخ 

  :چکيده 

سازی ديناميکي ترک در محيط همگن و همسانگرد به روش اجزای محدود نامه مدلهدف اين پايان

نامه به توسعه روش اجزای محدود توسعه يافته در حقيقت اين پايان. باشدزمانی می- توسعه يافته مکان

سازي تعميم يافته هويسايد تابع غني. پردازدو استفاده از توابع غنی سازی مجزا در مکان و زمان می

ای بندی واحد به توابع پايهسازي نوک ترک، در چهارچوب روش پيکرهبرای طول ترک و نيز توابع غني

گردند، تا ای اجزای محدود زمانی اضافه میسازی زمانی به توابع پايهاجزای محدود متداول، و توابع غنی

سازی ويا گسترش يابنده، در هر لحظه با دقت مناسب مدل ناپيوستگی ترک و تکينی نوک ترک ساکن

. تبعيت کنند) ترک(های دارای ترک، از شکل ناپيوستگی در اين روش نياز نيست که المان. شوند

کاربرد  اين روش در ضمنا. بندی در اين روش بدون در نظر گرفتن شکل ترک ميسر استبنابراين المان

با  های مشابه گشته و همچنين،ف نوسانات اضافی موجود در روشتوابع غنی سازی زمانی باعث حذ

 .های تحليل ديناميکي مشابه، به دقت مورد نياز دست می يابدهای زمانی کمتر نسبت به روشتعداد گام

  .انددر نهايت چند نمونه مثال عددی تحليل شده و با نتايج موجود در ادبيات فنی مقايسه شده

  زمانی، مکانيک شکست-سازی مکاناجزای محدود توسعه يافته، توابع غنی: های کليدیواژه
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۱۱۱  

و اجزاي محدود توسعه يافته  Δt=7.5 μs مقايسه ضريب شدت تنش ديناميکي در دو روش نيومارك با :  ٤٣- ٦شكل 

  با  نتايج تحليلي m/s v=1500و Δt=20 μsمكاني زماني با 

۱۱۲  

مقايسه ضريب شدت تنش ديناميکي در دو روش اجزاي محدود توسعه يافته مكاني زماني با و بدون :  ٤٤- ٦شكل 

  و  نتايج تحليلي m/s v=1500و Δt=20 μsغني سازي با  

۱۱۲  
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  كليات-1

  مقدمه-1-1

هر مسئله يا پديده فيزيكي با در نظر گرفتن يكسري فرضيات و اصول به صورت مدل رياضي قابل 

در مسائل ميدان . گرددتواند به صورت تغييراتي و يا ديفرانسيلي بيان  بيان است ، اين مدل رياضي مي

ي  ي ديفرانسيل مرتبه اين مدل به صورت يك معادله... ، نفوذ سيال و  ي انتقال حرارت گذرا مانند مسئله

، اين مدل به  ها شود و در مسائل ديناميكي مانند ارتعاش آزاد و اجباري سيستم اول در زمان ارائه مي

  .آيد مي شكل يك معادله ديفرانسيل مرتبه دوم در زمان در

هاي  ها و همچنين توابع تحريك معموأل حل در هر دوي مسائل فوق به دليل پيچيدگي سيستم

از . هاي عددي استفاده گردد سادگي قابل دسترس نيستند و بنابراين الزم است تا از روش بسته به

ارائه  هاي قديم كه هنوز تكنولوژي عددي در دسترس نبود محققان سعي بر اين داشتند كه با زمان

ه وخطا اين معادالت را به نحوي حل نمايند و پس از اينك هايي به صورت تكراري يا آزمون الگوريتم

ها بيش از پيش  برد اين الگوريتم آساي خود رسيد لزوم استفاده و پيش به رشد غول تكنولوژي عددي

باشد تا به راحتي بتواند  يك ابزار بسيار قدرتمند در اختيار بشر مي تكنولوژي عددي. گرديد احساس مي

  .مدل فيزيكي را به يك مدل انعطاف پذير رياضي درآورد

هاي  هاي مدل يكي از مشكالتي كه در پيش روي محققان قرار داشت اين بود كه اعمال پيچيدگي

ي محدود كامپيوتر و سرعت  مانند حافظه( ها  هاي رياضي به خاطر يكسري محدوديت فيزيكي در مدل

اين . شد موجب كند شدن عمليات محاسباتي و حتي در مواردي عدم انجام آن مي )پردازشگرها 

ي مورد لزوم و  ها از لحاظ حافظه شد كه محققان اقداماتي براي بهينه نمودن الگوريتم مشكالت باعث مي

  .هاي جديدي را پيشنهاد نمودند زمان انجام پردازش داشته باشند و حتي الگوريتم
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هاي باال غير ممكن نبود و يكسري  رسيدن به دقت ي تكنولوژي عددي العاده قبا توجه به قدرت فو

هاي موجود امكان انجام عمليات باال و رسيدن به دقت مطلوب را  از محققان با بهينه نمودن الگوريتم

ميسر ساختند ولي بعدها به اين نتيجه رسيدند كه اين كار هميشه مطلوب نيست و خيلي مواقع الزم 

با حجم كم عمليات به مراتب باالي دقت دست يابند و اين جز با در نظر گرفتن توابع تقريب با است كه 

هاي اخير ابزار بسيار قدرتمند روش  با اين اصول فكري بود كه محققان در دهه. ي باال ميسر نبود مرتبه

اينگونه مسائل رو اجزاء محدود را در حل يكسري مسائل ناكافي و غير اقتصادي توجيه نمودند و در حل 

  .و مشابه آن آوردند ١هاي بدون المان  يا روش اجزاء محدود توسعه يافته ها مانند روش به ديگر روش

  اجزاي محدود توسعه يافته-۲- ۱

هاي  الزم به يادآوري است كه امروزه روش اجزاء محدود كاربرد بيشتري نسبت به ساير روش

به كار  ۱۹۶۰در سال ] ۱[٢      براي اولين بار توسط كالف اصطالح اجزاء محدود. عددي پيدا كرده است

بود كه از آن براي حل مسائلي در پيچش  ۱۹۴۳در سال  ]۲[٣اما براي اولين بار كورانت. گرفته شد

در اين روش، مسئله مورد نظر با كمك معادالت ديفرانسيل حاكم بر مسئله و با كمينه . استفاده كرد

روش كلي استفاده از اجزاي محدود به اين صورت است كه مدل . شود حل مينمودن انرژي پتانسيل كل 

هايي است كه از اين طريق هر  هر المان داراي گره. شود به اجزاي كوچكتري به نام المان تقسيم مي

. هاي مجاور منتقل كند هاي مجاور متصل گردد و كميت مورد نظر را به المان تواند به المان المان مي

  :باشد آن، روش اجزاء محدود داراي مزاياي زير نيز مي عالوه بر

 هاي  توانايي روش در حل مسائل ميداني مانند انتقال حرارت، تحليل تنش، ميدان

 .مغناطيسي

  نداشتن محدوديت در هندسه، خصوصيات رفتاري مصالح، شرايط مرزي و بارگذاري

 .مسئله

                                                      
1 Extended finite element method 
2 Clough 
3 Courant 
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 مسائل هاي دقيقتر در  افزايش دقت روش با ريز كردن مش و بدست آوردن جواب

 .تغييرات شديدهمراه با 

ها از كاربرد بيشتري برخوردار  هاي باال روش اجزاءمحدود نسبت به ساير روش با توجه به ويژگي

ها در  ها و تغييرات آن توان به مشكالت آن در مدل كردن ناپيوستگي هاي اين روش مي اما از ضعف. است

در اين صورت بايد در هر بازه زماني با تغيير ناپيوستگي، كل و يا  هاي مختلف تحليل اشاره كرد كه گام

  .بندي شود قسمتي از محيط دوباره مش

ها انجام  بندي مدل بدون در نظر گرفتن ناپيوستگي روش اجزاءمحدود توسعه يافته كه در آن مش

يك روش موثر براي از  توان كند را مي ها را مدل مي پذيردو با كمك گرفتن از برخي توابع ناپيوستگي مي

در اين صورت هر نوع ناپيوستگي شامل ترك، حفره و تغيير فاز را . بين بردن اين نقص به شمار آورد

  .توان در اين روش مدل كرد مي

باشد تا عالوه بر  در اين تحقيق، هدف توسعه روش اجزاءمحدود توسعه يافته به حوزه زماني مي

براي مسائل  گيري زماني را ، دقت مدلسازي و انتگرال)نظير ترك( هاي مكاني مدلسازي دقيق ناپيوستگي

در روش اجزاءمحدود توسعه . افزايش دهد باشد مي نيز وابسته به زمانناپيوستگي  ديناميكي كه در آنها

زمان هر دو فاز ناپيوستگي زماني و  ، از توابع غني سازي ويژه براي مدلسازي هم١مكاني  - يافته زماني

  .استفاده خواهد شدمكاني 

گسسته سازي  در مورد مسائلي كه با آن سروكار داريم دو حوزه زمان و مكان معموالً مستقالً

رسيم  بطوريكه پس از گسسته سازي در مكان به يكسري معادالت درگير وابسته به زمان مي. شوند مي

مرتبه اول و در مورد مسائل  ي ديفرانسيل كه اين معادالت در مورد مسائل ميدان گذرا به صورت معادله

  .باشند ي ديفرانسيل مرتبه دوم مي ديناميكي به صورت معادله

                                                      
1 Space-time extended finite element method 
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باشد و گسسته سازي در اين حوزه بايستي همراه با عمليات  نهايت مي ي بي حوزه زمان يك حوزه

ا هاي اخير محققان زيادي سعي بر اين داشتند كه اين معادالت را ب در سال. گام به گام صورت گيرد

 .هاي كارآي زيادي در اين زمينه ارائه شده است دقت باال حل نمايند و الگوريتم

  زماني-روش اجزاي محدود توسعه يافته مكاني -1-۳

گيري عددي معادالت مرتبه  اي براي انتگرال روش نيومارك در چند دهه اخير به طور گسترده

گيري زماني بر پايه روش پيكربندي  انتگرالهدف از اين تحقيق ارائه يك روش . دوم استفاده شده است

در اين روش . شود باشد كه تحت عنوان روش اجزاي محدود توسعه يافته زماني معرفي مي واحد زمان مي

هاي زماني مدل  شود تا با دقت خوبي ناپيوستگي از يك سري توابع شكل غني شده در زمان استفاده مي

  .شود ساز هويسايد مدل مي بندي با تابع غني ي در اين فرمولقابل ذكر است كه ناپيوستگي زمان. شوند

در مرحله بعدي دو روش اجزاي محدود توسعه يافته زماني و مكاني با يكديگر تركيب شده تا 

زماني مانند گسترش ديناميكي ترك و يا - روش مناسبي را براي حل مسائل با ناپيوستگي توأم مكاني

  .حركت در اختيار محققين قرار دهد ساير مسائل با ناپيوستگي در حال

  پيشينه پژوهش - ۴- ۱

همچنان كه گفته شد روش اجزاي محدود توسعه يافته عالوه بر آنكه از مزاياي روش اجزاي 

نمايد و  بندي را فراهم مي محدود كالسيك برخوردار است در حل ديناميكي ترك امكان ثابت ماندن مش

بندی  اين روش حاصل استفاده از قالب روش پيکره. بيشتر استدرنتيجه سرعت حل در اين روش بسيار 

 ٥و ادن ٤و دوارت ]۳[ ٣و بابوشکا ٢بندی واحد توسط ملنک روش پيکره. باشد در اجزای محدود مي ١واحد

بندی واحد در اجزای محدود تحت عنوان روش اجزای  استفاده از روش پيکره. پيشنهاد شده است ]۴[

پيشنهاد . انجام پذيرفته است ]۶[و دوارت و همکارانش  ]۵[ط ادن و همکارانش توس ٦يافته محدود تعميم

                                                      
1  Partition of Unity Method (PUM) 
2  Melenk 
3  Babuška 
4  Duarte 
5  Oden 
6  Generalized Finite Element Method (GFEM) 



 كليات  اولفصل 

٥ 

 

در روش . مطرح شده است ]۷[ ١اولية روش اجزای محدود توسعه يافته در مقالة بليچکو و بلک

های پيوسته و ناپيوسته به نام توابع  ها را با استفاده از يکسری تابع شامل تابع پيشنهادی آنان ناپيوستگی

اين . کردند بندی واحد، در محيط اجزای محدود مدل می ، با استفاده از قالب روش پيکره٢سازی غنی

در روش پيشنهادی آنان، . گردد که ناپيوستگی را بتوان به طور مستقل از مش مدل نمود حالت باعث می

ترک در گردد و سپس تمامی قطعات  های غير مستقيم به چندين قطعة نسبتاً مستقيم تقسيم می ترک

شود و بدين ترتيب در مدل نگاشت يافته يک ترک مستقيم وجود دارد  راستای قطعة اوليه نگاشت می

 .ها استفاده کرد ساز را در مورد آن توان به راحتی توابع غنی که می

توان به جای آنکه از چندين نگاشت متوالی، که در  نشان دادند که می ]۸[و همکارانش  ٣موئس 

تواند بسيار سخت و دردسرساز باشد، جهت مدلسازی ترک استفاده  طوالنی و انحنادار میهای  مورد ترک

ترک، ) های(برای مدل نمودن ترک، البته به استثنای نوک ٤ای هويسايد تعميم يافته کرد، از تابع پله

استفاده گونه روش بهبود بسزايی پيدا کرد و تقريباً به شکلی در آمد که امروزه مورد  سود جست و بدين

 .گيرد قرار می

شده  رسد که به هرصورت اين روش با روش اجزای محدود غنی ذکر اين نکته ضروری به نظر می 

متفاوت است چرا که در روش اجزای ) ]۱۱[ ٩و نيد ٨و آيهان ]۱۰[ ٧و هيلتن ٦، گيفورد]۹[ ٥بنزلی(

گردد و در نتيجه  استفاده می محدود غنی شده از المانهای انتقالی برای ارضای شرط پيوستگی جابجايی

بندی مجدد  همانند روش اجزای محدود استاندارد در روش اخير نيز فرآيند رشد ترک مستلزم مش

 .باشد می

                                                      
1  Black 
2  Enrichment functions 
3 Moёs 

4 Generalized Heaviside function 
5  Benzley 
6  Gifford 
7  Hilton 
8  Ayhan 
9  Nied 
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ها، ترک در يک ورق و گسترش ترک همراه  به ترتيب ناپيوستگي ]۱۲,۱۳,۱۴[و همکارانش  ١دالبو 

را در محيط دوبعدی مدلسازی نمودند که همة اين قسمتها به صورت يکجا در  ٢با تماس اصطکاکی

نحوة اعمال اين روش را در قالب يک  ]۱۶[در مرجع  ٤وستو پری ٣سوکومار. اند آمده ]۱۵[تحقيق دالبو 

موضوعی  ٥ای و متقاطع های شاخه ترک. اند برنامة کامپيوتری جهت گسترش استاتيکی ترک بيان کرده

 .اند به آن پرداخته ]۱۷[و همکارانش  ٦دواکساست که 

گردد بلکه از آن  البته استفاده از اجزای محدود توسعه يافته تنها به مدلسازی ترک محدود نمی 

. بهره برد هم) ]۱۷[و دواکس و همکارانش ]۱۸[سوکومار و همکارانش (ها  توان در مدل نمودن حفره می

و  ٧، گرويل]۱۹[بعدی هم توسط موئس و همکارانش  سه روش اجزای محدود توسعه يافته در محيط

همچنين از  .انجام پذيرفته است ]۲۲[و بليچکو  ٨و ارياس ]۲۱[، سوکومار و همکارانش ]۲۰[همکارانش 

های متعدد مانند مکانيک  های محاسباتی در زمينه اجزاء محدود توسعه يافته در مدلسازی پديده

يک مدل  ]۲۳[و همکارانش  ٩واگنر در کار. اد کمک گرفته شده استسياالت، تبديالت فازها، و علم مو

محاسباتی برای ذرات صلب شناور در جريان استوکس ارائه گرديد ، از سوی ديگر مسائل مرز فازی 

و  ١١توسط چسا Level setتکنيک با استفاده از ترکيب اجزاء محدود توسعه يافته و  ١٠متحرک

 .مدلسازی گشته است ]۲۶[و همکارانش  ١٣و جی ]۲۵[و دالبو  ١٢، مرل]۲۴[همکارانش 

های اخير دامنة روش اجزای محدود توسعة يافته از اين هم فراتر رفته و مسايل مربوط  در سال 

، مسائل مربوط به ]۲۸[و همکارانش  ١، ِمرگيم]۲۷[و بليچکو  ١٥توسط زی ١٤به ترکهای چسبنده

                                                      
1  Dolbow 
2  Frictional contact 
3 Sukumar 
4  Prévost 
5  Branched and intersecting cracks 
6 Duax 
7  Gravouil 
8 Areias 
9  Wagner 
10 Moving phase boundary 
11  Chessa 
12  Merle 
13  Ji 
14  Cohesive crack 
15  Zi 
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سازی جديد در نوک ترک در  و بکارگيری توابع غنی ]۲۹[و همکارانش  ٢پالستيسيته توسط الگويج

و تعميم استفاده از   ]۳۰,۳۱,۳۲[های دوسانگرد در حالت استاتيکی توسط اسدپور و همکارانش  محيط

توابع در حالت ديناميکی و استخراج توابع جديد برای ترک گسترش يابنده توسط معتمدی و همکاران 

بندی کاملی از  ، جمع]۳۴[همچنين در کتاب محمدی . ه استمورد تحقيق و بررسی قرار گرفت ]۳۳[

  . روش اجزای محدود توسعه يافته و کاربردهای آن در مسائل مرتبط با مکانيک جامدات ارائه شده است

 ]۳۵،۳۶[ ٣در زمينه كاربرد روش اجزاي محدود توسعه يافته در مسائل ديناميكي، چسا و بليچكو

زماني غني شده محلي را براي حل مسائل شامل ناپيوستگي -يك روش اجزاي محدود توسعه يافته مكان

و نيز  ٥، معادالت موج خطي مرتبه اول٤ها اين روش را براي حل معادالت غير خطي برگر آن. ارائه نمودند

  .با موفقيت بكار بردند ٦هوگونيو-براي شرايط پرش رنكي

يافته زماني،  با تكيه بر ايده حاكم بر روش اجزاي محدود توسعه ]۳۷[٧همچنين رتور و همكاران

اين روش شامل يك . زماني را پيشنهاد نمودند- يك روش تركيبي اجزاي محدود توسعه يافته مكان

  .نمايد گيري زماني است كه به خوبي شرايط پايداري را ارضا مي الگوريتم انتگرال

اجزاي محدود غني شده براي حل مسائل شامل گسترش  توان به روش از دستاوردهاي ديگر مي

ارائه شده است و همچنين زي و  ]۳۸[٨االستوديناميك ترك اشاره نمود كه توسط بليچكو و چن

بندي مجدد  ها بدون نياز به مش يك روش براي مدل كردن گسترش ديناميكي ترك ]۳۹[همكاران

هاي غني شده پيشنهاد نمود كه  ريس جرم براي المانيك مات ]۴۰[٩اند و در نهايت منوالرد پيشنهاد داده

 .آورد بندي صريح را در روش اجزاي محدود توسعه يافته فراهم مي امكان استفاده از فرمول

                                                                                                                                                               
1  Mergheim 
2  Elguedge 
3 Belytschko 
4 Non linear Burgers equations 
5 Linear first order wave equations 
6 Rankine-Hugoniot jump 
7 Rethore et al 
8 Chen 
9 Menouillard et al 



 كليات  اولفصل 

٨ 

 

  ساختار پايان نامه - ۵- ۱

  .پردازيم در فصل دوم، به اختصار به بررسي مكانيك شكست در مواد همسانگرد مي

كار در اين فصل با . دهيم محدود توسعه يافته را شرح ميدر ادامه، در فصل سوم، روش اجزاي 

سپس رابطه كلي روش اجزاي محدود توسعه يافته بيان . گردد مروري بر روش پيكربندي واحد آغاز مي

  .شود شود و پس از آن نحوه مدلسازي ترك در اين روش شرح داده مي مي

گيري زماني معادالت مرتبه اول و دوم  هاي انتگرال در فصل چهارم، ابتدا به مرور كلي الگوريتم

هاي نيومارك، اجزاي محدود زماني و اجزاي محدود توسعه يافته  بندي روش آنگاه فرمول. پردازيم مي

  .كنيم زماني را به تفصيل بيان مي

سازي عددي آن بيان  زماني و نحوه پياده-در فصل پنجم، روش اجزاي محدود توسعه يافته مكان

  .خواهد شد

- هاي عددي در زمينه روش اجزاي محدود توسعه يافته مكان ششم، ضمن ارائه مثال در فصل

هاي تحليلي  در آن بخش با مقايسه روش پيشنهادي با جواب. شود زماني، به بررسي آن هم پرداخته مي

  .گردد موجود و روش نيومارك ، دقت و سرعت حل روش ارزيابي مي

و ارائه پيشنهادهايي براي كارهاي بعدي اختصاص  بندي كارهاي انجام شده فصل هفتم به جمع

  .دارد

  اند نامه ذكر شده در خاتمه نيز مراجع استفاده شده در اين پايان
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  مكانيك شكست    فصل دوم

١٠ 

 

 

  

  مكانيك شكست - 2

  

  مقدمه 2-1

 مصالحيک شکست، و کاربرد آن در به بررسي ادبيات فني مکان يدر اين فصل به طور اجمال

. گردديم ياين منظور ابتدا روابط حاکم بر رفتار مواد همسانگرد بررس يبرا. شوديپرداخته م ١سانگردهم

 يشکست معرف يهاميدان ياساس يشکست پرداخته، و پارامترهاسپس به تعاريف کالسيک مکانيک 

شده در مسائل گسترش ترک،  يبنيادين معرف يسپس به نحوه محاسبه و استخراج پارامترها. شوند يم

  .خواهيم پرداخت يعدد يريگانتگرال يهابا استفاده از روش

 

 

 

 

 

                                                      
1 Isothotropic 
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  مشخصات رفتاري كامپوزيت همسانگرد 2-2

يافته، که در در محدودة کشسان بر اساس قانون هوک تعميم) کرنش -تنش(مصالح معادلة رفتار خطي 

  نيز از آن استفاده شده است، به صورت زير است ]۴۱[تحقيقات تينگ 

)۲ -۱(  
ij ijkl klC   

 

هاي تانسور مرتبة مؤلفه ijklCهاي تانسور کرنش و مؤلفه klهاي تانسور تنش، مؤلفه ijکه در آن 

مؤلفه دارد ولي به دليل متقارن بودن  C ،۸۱تانسور مرتبه چهارم . باشدچهارم استحکام ماده مي

 در مواد دوسانگرد که سه. باشدمؤلفه مي ۲۱هاي مستقل آن برابر تانسورهاي تنش و کرنش تعداد مؤلفه

مصالح همسانگرد جانبي تعداد  و در مؤلفه ۹هاي مستقل به صفحة تقارن متعامد دارند تعداد اين مؤلفه

- و در نهايت در مواد همسانگرد، اين تعداد به دو مولفه می. يابدکاهش مي مولفه ۵ضرايب مستقل به 

  :شودکه به صورت زير نمايش داده مي .رسد

 

ε
ε
ε
ε
ε
ε

1
E

1
1

1

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

1 0 0
0 1 0
0 0 1

σ
σ
σ
σ
σ
σ

 
)٢- ٢( 

γاز آنجا که رابطه    ε ε 2. ε  تغيير مکان های برشی برقرار است، در ادبيات بين

  . گرددضرب می ۲مدول برشی در ضريب  فنی گاهی

 

  مكانيك شكست كالسيك  2-3

بر مبناي پخش . باشد که آن را ناپيوسته مي سازدترک در حقيقت يک مرز داخلي براي ماده مي 

  .شکست نرم و شکست ترد: انرژي، دو نوع شکست قابل تشخيص است
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 مود بازشدگي

در شکست نرم به علت ايجاد تغيير شکل پالستيک و لغـزش در همسـايگي نـوک تـرک، تمرکـز      

يـک ناحيـه   در شکست ترد، فقط . انرژي بسيار زياد مي باشد و ناحيه پالستيک بزرگي تشکيل مي گردد

بـه همـين دليـل در مسـائل     . بسيار کوچک تغيير شکل پالستيک در اطراف نوک ترک ايجاد مـي شـود  

بـه  . شکست ترد، مشخصات مصالح االستيک خطي فرض شده و مي توان از پالستيسيته صرف نظر کـرد 

مالحظـه مـي    )۱-۲( اين سه مود همان طـور کـه در شـکل   . طور کلي سه مود اصلي شکست وجود دارد

   .شود، از نظر جهت قرار گيري لبه هاي ترک نسبت به جهت بارهاي اعمال شده متفاوت هستند

  

  مودهاي شکست  ۱- ۲شکل 

هـاي تـرک   معروف است، ماده توسط نيروهاي کشش عمود بـر لبـه   ١که به مود بازشدگي Iدرمود 

است، ماده تحت بارهـاي برشـي کـه     ٢که معروف به مود لغزش IIشود، درحالي که درمورد بارگذاري مي

  .هاي ترک و عمود بر جبهه ترک هستند، قرار مي گيردموازي لبه

- مي ٣يا همان مود پاره شدگي IIIنيروهاي برشي موازي جبهه ترک، باعث ايجاد بارگذاري مود 

وجود ترک در . هر سه مود شکست را در خود خواهد داشتدار در يک بارگذاري کلي، ماده ترک. شوند

هاي موجود براي ترک.  سازه تأثير قابل توجهي در ميدان تنش و قابليت تحمل بار جسم خواهد داشت

و با استفاده از پارامترهايي  ]۴۲[هاي تنش کامالً شناخته شده هستند در مواد االستيک خطي، ميدان

گردند، دو پارامتر مهم در مکانيک شکست که لي و شرايط مرزي بيان ميمانند طول ترک، بارهاي اعما

                                                      
1 Opening Mode 

2  Sliding Mode 
3 Tearing Mode 

 مود لغزش يمود پاره شدگ
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  .باشندمي ٢و نرخ آزادسازي انرژي ١درمورد آنها بحث خواهد شد ضريب شدت تنش

  

  

 پارامترهاي ميدان هاي شكست 2-4

  ضريب شدت تنش 2-4-1

  :نمود يمفهوم ضرايب شدت تنش را به صورت زير معرف يميالد ۱۹۵۷در سال  ]۴۳[اروين 

  

)۲ -۳(  
  

  

  

 يضرايب شدت تنش دارا. اول تا سوم هستند يمودها يهااين ضرايب به ترتيب مربوط به تغيير مکان

  :باشندمشخصات زير مي

توان توسط اين ضرايب يرا م يتنش و جابجايي در هر حالت جسم و بارگذار يهاپخش ميدان )۱

 .کرد يسازمدل

 .باشد، تکيني مربوط به آن مود در سر ترک بيشتر استهر چه مقدار يک ضريب تنش بزرگتر  )۲

 .هستند ياين ضرايب وابسته به شرايط نمونه، هندسه ترک و شرايط بارگذار )۳

از . يابدبرسد، ترک گسترش مي يهر گاه مقدار يکي از ضرايب شدت تنش به يک مقدار بحران )۴

مقدار ضرايب تنش . گرددياين رو، از اين خاصيت مهم در مسائل گسترش ترک استفاده م

                                                      
1 Stress Intensity Factor 

2
 Energy Release Rate 
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 .دارد يبه مشخصات مصالح نمونه بستگ يبحران

تر شدن بحث، يک ماده االستيک همسانگرد خطي داراي ترک را در نظر مي به منظور روشن

مساله را در حالت عدم حضور نيروهاي حجمي . اين ماده تحت بارهاي صفحه اي قرار گرفته است. گيريم

fi
راحت تر بودن مساله به ميدان نوک ترک تمرکز مي کنيم، در نتيجه مي براي. در نظر مي گيريم *

را طوري انتخاب مي  (e1, e2)سيستم مختصات . توان فرض کرد که ترک، يک خط نيمه محدود است

  .موازي لبه هاي ترک قرار گيرد e1کنيم که مبدأ آن بر نوک ترک بوده و 

نش و استفاده از شرايط تقارن بر ميدان تغيير با در نظر گرفتن لبه هاي ترک بصورت عاري از ت

  .اندرا ارائه کرده IIو  Iتغيير مکان ها و تنش هاي حاصل از مودهاي  ]۴۵[و بروک  ]۴۴[مکان، چارپاندر 

  :با جمع نمودن پاسخ هاي مودهاي اول و دوم، ميدان هاي مربوط به مرکب بدست خواهد آمد

)۲ -۴(    

  .تنش هاي محدود در نوک ترک مي باشند ijσمختصات قطبي محلي و  θو  r، )۴- ۲( در معادله 

بر روي اين  ۲۲σو  ۱۲σ از آنجا که سطوح ترک عاري از تنش در نظر گرفته شده اند، تنش هاي

به عنوان  KIIو  KIشود، ضرايب شدت تنش يهمانطور که مالحظه م. سطوح برابر صفر خواهند شد

اين . گردندضرايب نرماليزاسيون مربوط به بخش هاي متقارن و پادمتقارن ميدان تنش تعريف مي

بوده و همانطور که اشاره شد،  Nm -3/2و داراي واحد  IIو  Iضرايب، پارامترهاي شکست براي مودهاي 

  :به صورت زير تعريف مي شوند

)٥- ٢(  

lim √2    

lim √2    

fijبستگي تنش ها به زاويه قطبي توسط توابع 
I  وfij

II داده مي شوند.  
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 :براي ميدان جابجايي نيز خواهيم داشت

)۲ -۱۲(    2⁄ . 2⁄ . 2⁄ . 2⁄ .      

uiکه 
 .تغيير مکان نوک ترک است 0
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. 1 2sin

2
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3 4 اي صفحه کرنش
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  (Energy Release Rate)نرخ آزادسازي انرژي  2-4-2

 Eکه در آن , است E=W-F+Sبه صورت  )۲-۲(دار مطابق شکل مجموع انرژي يک جسم ترک

کار انجام شده توسط نيروهاي  Fانرژي کرنش االستيک ذخيره شده در جسم،  Wمجموع انرژي، 

    .انرژي سطح مربوط به وجوه ترک مي باشد Sخارجي و 

 

ترک در حال گسترش کوچک فرضي  ۲- ۲شکل   

 :مجموع انرژي با رشد ترک ثابت مي ماند

)۲ -۱۸(  lim
∆

∆
∆

0   

   :و يا با بازنويسي در فرم معادله تعادل انرژي داريم

)۲ -۱۹(     

که عبارت سمت چپ نشان دهنده انرژي آزاد شده از جسم در اثر رشد ترک و عبارت سمت 

ترم سمت چپ را اغلب نيروي . راست انرژي موردنياز براي ايجاد سطوح جديد با رشد ترک مي باشد

عبارت سمت راست معروف . باشدپيشران ترک مي نامند و تابعي از بارهاي اعمالي و هندسه نمونه مي 

اين مقاومت در مواد ترد ثابت است و نشان مي . به مقاومت رشد ترک بوده و جزو خواص ماده مي باشد
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  .دهد که ترک در يک مقدار بحراني نرخ آزادسازي انرژي، رشد خواهد کرد

  

معيار رشد ترک به صورت زير  ،Gبا نشان دادن نرخ آزادسازي انرژي در معادله قبل به صورت 

 .شودنوشته مي

)۲ -۲۰(     

نرخ آزادسازي انرژي و که نشان داد  ]۴۳[ ۱اروين. مقدار بحراني آزادسازي انرژي مي باشد Gcکه در آن 

و ضريب شدت تنش  G1رابطه اروين بين نرخ آزادسازي انرژي  .ضريب شدت تنش به هم وابسته هستند

kI  گرددمالحظه می ۳۸- ۲در رابطه: 

)۲ -۲۱(  ⁄    

 :و حالت مود مرکب نيز داريمبراي مود دوم 

)۲ -۲۲(  ⁄    

)۲ -۲۳(  ⁄    

 ١به چقرمگي شکست kcمي گردد که  k > kcکه منجر به نوشتن شرايط رشد ترک به فرم  

نکته قابل توجه اين است که  .مي باشد Gcمعروف است و مقدار بحراني ضريب شدت تنش متناسب با 

نرخ آزادسازي انرژي مستقل از اين مسأله مي باشد که بار اعمالي در اثر بار معين يا تغيير مکان معين 

 .ايجاد شده باشد

                                                      
1 Irwin’s Relation 
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  :محاسبه پارامترهاي مكانيك شكست  2-6

دريايي شکل  ينيروها يهااول، در آزمايشگاه يدوران جنگ جهانمکانيک شکست کالسيک در 

با اين حال مکانيک . باشديشده در اين فصل عموما مربوط به آن دوره م يگرفته و مفاهيم بررس

 ]۳۴[.باشديساده م يهايو بارگذار يشکست کالسيک تنها قادر به حل مسائل خاص با شرايط هندس

محدود، موجب توسعه مکانيک شکست شد و با به کارگيري اين  ينظير اجزا يعدد يهاروش يمعرف

و همين طور ترک در مصالح غير . تر ميسر شدپيچيده يهايها و بارگذارها مسائل ترک در محيطروش

  .قرار گرفت يبزرگ مورد بررس يهااثرات تغيير شکل يو نيز بررس يخط

 يپر کاربرد و دقيق به منظور محاسبه پارامترها يروش Jاستفاده از انتگرال مستقل از مسير 

در . باشديمحدود به سهولت قابل محاسبه م يبه کمک مدل اجزا Jانتگرال . باشديمکانيک شکست م

مکانيک شکست، نظير ضرايب شدت  يروابط اين روش و نحوه استخراج پارامترها ياين بخش به بررس

  .پردازيميمتنش در شرايط ترک ساکن و در حالت گسترش 

  

  Jانتگرال  1- 2-6

را هنگامي که کانتور ] ۴۸[ ٢دريافت که تانسور ممان انرژي مستقل از مسير اشلبي] ۴۷[ ١رايس

  .مربوطه نوک ترک را در بر گرفته است، مي توان به عنوان پارامتر شکست در نظر گرفت

 : ارائه مي شود )۲۴- ۲(با رابطه  Jانتگرال 

)۲ -۲۴(  J   . . . .    

بردار واحد به سمت خارج عمود بر هر  nدانسيته انرژي کرنشي، تنش کوشي و  .که در آن 

                                                      
1 Rice 

2 Eshelby 
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 .باشدکند، ميکه نوک ترک را احاطه مي Γکانتور اختياري 

اجازه مي دهد تا اين انتگرال با استفاده از اطالعات ميدان  Jخاصيت استقالل از مسير انتگرال 

مقدار . دور از نوک ترک که به طور کلي بسيار دقيق تر از ميدان نوک ترک است تخمين زده شود

استقالل از مسير به سادگي با در نظر گرفتن . باشديم Gانرژي  ياين انتگرال برابر نرخ آزادساز يعدد

نرمال بر کانتور بسته مطابق  mحول نوک يک ترک مستقيم با بردار   Γ=Γ1+ Γ2+Γ3+ Γ4 کانتور بسته

  .نشان داده مي شود )۳- ۲(شکل 

 Jکانتور انتگرال  ۳- ۲شکل 

  اندپيشنهاد کرده را )۲۵- ۲( يرابطه] ۴۹[ يحالت ترک در حال گسترش، نيشيوکا و آلتور يبرا

)۲ -۲۵(  
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، بردار يجسم يواحد سطح، نيروها يبه ترتيب بيانگر تغييرمکان، نيرو ρو  ui، ti، fi، nkکه در اين رابطه 

و  يکرنش يانرژ يبه ترتيب چگال Kو  W.باشنديمختصات و جرم واحد حجم م يعمود بر محورها

يخط يمواد ارتجاع يشد، برا باشند، که همانگونه قبالً گفتهيم يجنبش 1 2 ij ijW  
و  

iiuuK )2/1( شکل  ها درآن يو محدوده يگيرمسير انتگرال. باشنديم)است مشخص شده )۶- ۲ .

مسير ميدان نزديک به ترک، مسير ميدان دور از  يبه ترتيب نماينده Γcو  Γε، Γها، در اين محدوده
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 Γεو  Γهستند که توسط  يهاي، ناحيه Vε و VΓهمچنين . باشندياز سطوح ترک م يترک و مسير عبور

  .اندمحاط شده

  

  

  .آن يسطح داخلVΓ و  Γدر نوک ترک و مسير بستة يمختصات محل  ۴- ۲شکل 

 

  :1J شكل ناحيه اي انتگرال   2- 2-6

را مي توان به فرم معادل ناحيه اي آن تبديل کرد تا بتوان از اين  )۲۴- ۲(انتگرال کانتور معادله 

تخمين انتگرال هاي کانتور توسط روش المان محدود مشکل . انتگرال در موارد متعددي استفاده نمود

با تبديل . است زيرا ميدان تنش ناپيوسته است و استفاده از يک انتگرال سطح مناسب تر مي باشد

  ] ۵۰[. را به صورت عددي محاسبه نمود Jه انتگرال ناحيه اي مي توان انتگرال کانتوري ب

که در داخل انتگرال باشد در نظر مي qرا روي يک کانتور بسته با تابع وزني  )۲۴- ۲( معادله

  : گيريم

                                                      
1 Domain form of J Integral 

X2 

X1 

VΓ 

Γ

Γc Γε 

Vε 

X1
0 

X2
0 

θ0 
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)۲ -۲۶(  J . . . .    

. مقدار صفر را داشته باشد  Γ مقدار واحد و روي  Γبه گونه اي انتخاب مي گردد که روي  qتابع وزني 

صفر شده و انتگرال  Γو   Γبرابر صفر است، عبارت داخل انتگرال بر روي  Γ روي qاز آنجا که مقدار 

  :به عبارت زير کاهش مي يابد )۲۶- ۲(کانتور بسته معادله 

)۲ -۲۷(  J . . . .    

  :ديورژانس را روي معادله اعمال مي کنيمحال تئوري 

)۲ -۲۸(  J     

  :خواهيم داشت. براي االستواستاتيک خطي، عبارت اول معادله باال برابر صفر مي شود

)۲ -۲۹(  J    

براي ) ۲۵- ۲(با استفاده از تئوري ديورژانس، رابطه  ]۵۱[ کيم و پائولينو ،ترک گسترش يابنده يبرا

 :اندترک گسترش يابنده را به صورت زير پينهاد نموده

)۲ -۳۰( 
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  استخراج ضرايب شدت تنش  2-6-3 

ب ياستخراج ضرا يبرا] ۴۹[ ٢و نيشيوکا ١توسط التوري يشنهاديان نامه از روش پين پايدر ا

محدود بدست  يترک که از حل اجزا يهالبه ييدان جابجايابتدا بايد م. شدت تنش استفاده شده است

سپس تغيير مکان لبه هاي ترک مرتبط با هر . آمده را به دستگاه مختصات محلي نوک ترک انتقال داد

  .کدام از مودهاي بارگذاري به صورت زير بدست مي آيند

                                                      
1 -Alturi 
2 -Nishioka 
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)۲ -۳۱(     

  پائين ترک هستندبه ترتيب مقادير مرتبط با باال و ) (-و) (+که در آن 

- يف مين صورت تعريدر مساله گسترش ترک به ا J ياهيدر بخش قبل مالحظه شد، انتگرال ناح

   .گردد

)۲ -۳۲(  ,

 

, ,    

  

برابر  که مسير 
 

ثابت مي شود از آنجائي که . است که در واقع ناحيه نوک ترک را در بر ندارد 

به هم تبديل مي شوند، مولفه  مولفه هاي دستگاه مختصات محلي و عمومي توسط ماتريس 

  :جهينيز توسط همان ماتريس قابل تبديل به يکديگر هستند، در نت و  هاي 

)۲ -۳۳(  cos sin    

  :گردديف مير تعريبه صورت ز ب ينيز ضر محاسبه مقدار  يبرا

)۲ -۳۴(  ⁄    

)۲ -۳۵(  
2

⁄
   

)۲ -۳۶(  ⁄⁄    

در حالت همگن و  ير خطيو غ يک خطيمصالح االست يبرا يبه طور کل ،Gن روش محاسبه يا 

شود که رفتار يب شدت تنش فرض ميدر روابط مربوط به استخراج ضرا يناهمگن قابل استفاده است، ول

 :ر استين روابط به شرح زيا. و همگن است يک خطيماده االست

  

)۲ -۳۷(  2
⁄

 
  

)۲ -۳۸(  2
⁄
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- يترک م يهادر لبه يو برش يدر جهت بازشدگ ييجابجا و  است،  يمدول برش µدر روابط فوق، 

ف ير تعريباشند، و به صورت زيم )C( ب وابسته به سرعت گسترش ترکيضرا و   ،AI ،AIIباشند، و 

  .گردنديم

)۲ -٣٩(  1 ⁄    

)۲ -٤٠(  1 ⁄    

)۲ -٤١(  . 1 ⁄    

)۲ -٤٢(  . 1 ⁄    

)۲ -٤٣(  4. . 1  

باشند، و توسط يط نمونه ميدر مح يو طول يب برابر سرعت موج برشيبه ترت Cdو  Csدر روابط فوق، 

  .گردندين ميير تعيروابط ز

)۲ -٤٤(  ⁄    

)۲ -٤٥(  .
1
1

   

)۲ -٤٦(  
3 1⁄
3 4

   

گسترش ترک در نمونه برابر صفر باشد، که ترک ساکن بوده و سرعت  يتوجه شود که در صورت

  .گردند ير اصالح ميروابط فوق به صورت ز

)۲ -٤٧(  lim
C

lim
C

1 4⁄    

)۲ -٤٨(  
. √ .

. . 1⁄
   

)۲ -٤٩(  
. √ .

. . 1⁄
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  .باشداندازه بازشدگي ترک مي مدول االستيسيته، و  Eکه 

  



  

٢٥ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 سومفصل 
 

 اجزاي محدود توسعه يافته
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 اجزاي محدود توسعه يافته - 3

  مقدمه  3-1

قادر به  يعدد يهاهمان طور که در بخش قبل اشاره شد، مکانيک شکست با استفاده از روش

محدود بدون شک يکي از  يروش اجزا.  باشديگوناگون م يو بارگذار يحل مسائل با شرايط مرز

 يبا اين وجود، روش اجزا. باشديم يمورد استفاده در مسائل مهندس يهاترين و کاراترين روشمتداول

  .باشديهايي مينقاط ضعف و کاست يمحدود نيز در تحليل ترک در حال گسترش دارا

 يهاحل ترک در حال گسترش، اين است که المان يمحدود کالسيک برا يمهمترين ضعف اجزا

به اين . تنظيم شوند که در هر لحظه با هندسه ترک تطبيق داشته باشند يامحدود بايد به گونه ياجزا

، يام زماندر نتيجه در هر گ. محدود کالسيک را ندارد يمعنا که ترک امکان عبور از ميان يک المان اجزا

در هر مرحله، انتقال  يبنددر ضمن، با تغيير مش. وجود دارد يبنداز مش ينياز به تغيير کل و يا بخش

  .گردديمشکل م يزمان ياطالعات بين گامها

محدود کالسيک در حل ترک در حال گسترش، مربوط به نياز اين روش  يمحدوديت ديگر اجزا

ها و با ريز شدن المان. رسيدن به دقت قابل قبول است يبرا در مجاورت ترک، يهابه ريز شدن المان

کاهش  يتحليل به صورت تصاعد يافزوده شده و سرعت اجرا يافزايش تعداد آنها، ابعاد ماتريس سخت

  .يابديم

 يپيشنهاد شده که مهمترين آنها استفاده از اجزا يهايذکر شده، روش يهارفع محدوديت يبرا

محدود توسعه  يدر اجزا. محدود کالسيک، در اين گونه مسائل است ياجزا يمحدود توسعه يافته به جا

يک دسته از اين . گردديمحدود کالسيک افزوده م يبه توابع شکل اجزا يسازييافته، دو دسته توابع غن

نمود، و  يخورده معرف ترک يهاتوان المانيهستند و به کمک آنها م يناپيوستگ يسازتوابع، توابع مدل

محدود توسعه  يبه بيان ديگر، در اجزا. با هندسه ترک وجود ندارد يبندبه تطبيق مش يدر نتيجه نياز

  .توان استفاده کرديمختلف م يهاثابت در گام يبنديافته از مش
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ميدان مجهول هستند که از حل تحليلي مساله در  يسازي، توابع غنيسازيدسته دوم توابع غن

با افزودن اين توابع به توابع شکل متداول . شونديساده شده استخراج م يو بارگذار يشرايط هندس

محدود متداول، با تعداد  يمجهول بهبود يافته و در مقايسه با اجزا يهامحدود، دقت پاسخ ميدان ياجزا

  .توان به دقت مورد نظر دست يافتيباالتر، م المان کمتر و در نتيجه سرعت حل

بنابراين، براي . است ١مبناي روش اجزاي محدود توسعه يافته بر پايه روش پيکره بندي واحد

توضيح اساس روش اجزاي محدود توسعه يافته، الزم است ابتدا مفهوم پيکره بندي واحد را معرفي 

  .بپردازيم نموده و سپس به توضيح اجزاي محدود توسعه يافته

  

  :بندي واحدروش پيكره  2 -3

. پيشنهاد شده است ۱۹۹۶در سال  ]۳[ ٢واحد، اولين بار توسط ملنک و بابوشکا يبندمفهوم پيکره

اين  يباشد که مجموع آنها بر رو يم توابع  ييک سر يمعرف يبه معن  واحد دامنه يبندپيکره

  .دامنه مقدار واحد باشد

)۳ -۱(  
1  

  

  .تعداد توابع مي باشد mکه در رابطه فوق، 

محدود توسعه يافته، به منظور اضافه نمودن  ينظير اجزا يعدد يهاروش ياز اين مفهوم در برخ

محدود توسعه يافته از اين خاصيت در  يدر اجزا. ها استفاده شده استپاسخ يو ارتقا يسازيتوابع غن

خواهيم  دامنه  يبر رو ψ(x)واحد استفاده شده است که با در نظر گرفتن هر تابع دلخواه  يبندپيکره

  :داشت

)۳ -۲(  
.    

                                                      
1 Partition of unity 
2 Melenk and Babuska 
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- واحد قابل مدل يدامنه مورد نظر به کمک توابع پيکره بند يبه بيان ديگر، هر تابع دلخواه بر رو

  .باشديم يساز

  :محدود توسعه يافته يبندي واحد در اجزاكاربرد پيكره  3 -3

 يواحد، در اين بخش به توضيح نحوه کاربرد آن در اجزا يمفهوم پيکره بند يحال پس از معرف

محدود  يدانيم توابع شکل مورد استفاده در اجزايهمان طور که م. پردازيميمحدود توسعه يافته م

  :پس. واحد بر دامنه يک المان هستند يبندخاصيت پيکره يمتداول، دارا

)۳ -۳(  
1   

  .باشدييک المان م يهاتعداد گره nدر رابطه فوق 

محدود  يدر نتيجه همان طور که در ادامه خواهيم ديد، به کمک توابع شکل متداول در اجزا

 يمورد نظر را به حل اجزا يسازيتوان توابع غنيواحد م يبندکالسيک و استفاده از خاصيت پيکره

واحد  يمحدود توسعه يافته از مفهوم پيکره بند يتوان گفت، اجزا يبه اين ترتيب م. محدود اضافه نمود

  .کنددر مقياس محلي استفاده مي

ل در نظر در ضرايب مجهو يسازيغن يارا به صورت توابع پايه يسازياين منظور، بخش غن يبرا

محدود متداول  يواحد که در اينجا همان توابع شکل اجزا يبنداست در توابع پيکره يگرفته، و کاف

∑استفاده از فرم  يبه جا يسازيبخش غن يبه عبارت ديگر برا. هستند، ضرب نماييم از  .

 فرم  .   ∑   :استفاده نموده و خواهيم داشت .

)۳ -۴(  
     

1

N M
h

I I
I

u N a







 
  

 
 x x x  

  

a1همان توابع غني ساز براي مساله مي باشند،  αψدر رابطه فوق، 
α  ،ضرايب مجهول Mتعداد گره غني -

a1ضرايب مجهول . ها هستندتعداد کل گره Nسازي شده، و 
α  به طور کلي به گره  ۴- ۳در رابطهI تابع ،
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سازي شده هاي غني، گره)هاحفره، ترک يا ساير ناپيوستگيمانند (، شکل هندسي مساله ψ(x)غني ساز 

  .روند، وابسته هستندها که در اجزاي محدود به کار ميو نيز ساير گره

بخش : شودمحدود توسعه يافته، عموما پاسخ ميدان مجهول به دو بخش تقسيم مي يدر اجزا

  .سازي شدهناشي از حل اجزاي محدود متداول و بخش غني

)۳ -۵(    
  

هاي موجود در دامنه تاثير ناپيوستگي باشد که به گرهدرجات آزادي اضافي مي ak ،)۵- ۳(در رابطه 

هاي قرار گرفته در لبه هايي که شامل گرهدامنه تاثير ناپيوستگي عبارت است از المان. شودافزوده مي

هاي اطراف آن مربوط المان هاي لبه المان، ناحيه تاثير گره بهدر مورد گره. هستند) ترک(ناپيوستگي 

، ناحيه تاثير گره به همان المان )هاي مرتبه باالدر مورد المان(هاي داخلي المان شود و در مورد گرهمي

  . دهدها را نشان ميناحيه تاثير گره )۱-۳(شکل . گرددمربوط مي

  :اين نحوه حل مساله شامل ناپيوستگي داراي مزاياي زير است

  کين در ناحيه سرترکمدل شدن ميدان ت -

 هاي مجاورپيوستگي جابجايي در المان -

 آيد هاي کرنش مستقل در دو طرف ترک به وجود ميميدان -

 .سازي نمودتوان ترک را مدلها، ميدر مساله رشد ترک، بدون جابجايي المان -

 . هاي متفاوت در ناحيه سر ترک وجود نداردنيازي به استفاده از المان -

به شدت نسبت به اجزاي محدود متداول و ساير روشها افزايش سرعت و دقت حل  -

 . يابدمي

محدود متداول  يواحد و کاربرد توابع شکل اجزا يبنداز مفهوم پيکره يبا استفاده محل -

. و با عرض کم خواهد بود يبه صورت نوار ي، عناصر غير صفر در ماتريس سختيسازيدر بخش غن

]۵۲[ 
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  ]۳۴[ها در اجزاي محدود توسعه يافته گرهناحيه تاثير   ۱- ۳شکل 

 

  محدود توسعه يافته يسازي ترك به روش اجزامدل  4- 3

در . ارائه شد يناپيوستگ يسازمدل يمحدود توسعه يافته برا ياجزا يدر بخش قبل روابط عموم

همان طور که در مقدمه . اين قسمت به طور مشروح به روابط مربوط به تحليل ترک خواهيم پرداخت

 يسازيمحدود توسعه يافته، دو دسته توابع غن يتحليل ترک به روش اجزا يفصل اشاره شد، برا

  .گرددياستفاده م
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)۳ -۶(  

  

  

محدود توسعه  يتحليل ترک به روش اجزا يگردد، رابطه کل يمالحظه م )۶- ۳(همانطور که در رابطه 

محدود متداول  ياولين جمله در سمت راست رابطه، مربوط به حل اجزا. باشدييافته شامل سه بخش م

در  يهاهايي که در مجاورت ترک هستند، به جز المانالمان يهادومين جمله، مربوط به گره. است

در اين دسته . اندمشخص شده SHها با مربوط به اين دسته المان يهاگره. باشديمجاورت نوک ترک م

-به همين جهت معموال از توابع پله. داريم يناپيوستگ يسازجهت مدل يها نياز به افزودن توابعاز المان

هايي که در المان يهاو در نهايت سومين جمله، ، مربوط به گره. شودينظير تابع هويسايد استفاده م يا

ها تمرکز تنش بسيار زياد است و با در اين المان. اندنشان داده شده SCمجاورت سر ترک هستند که با 

اند، دقت حل در آن ساز که از حل تحليلي ترک در حاالت خاص بدست آمدهاضافه کردن توابع غني

  .گردنديحظه ممال يسازيدو دسته المان جهت غن ۲- ۳ در شکل. دهيمنواحي را افزايش مي

  

  ]۵۲[ سر ترک يهاترک خورده و المان يهاالمان  ۲- ۳شکل 

  .پردازيميم يسازيروابط دقيق اين دو دسته توابع غن يدر ادامه به بررس
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  مجاور نوك ترك يهاترك خورده به جز المان يهاالمان يهاسازي گرهغني   3-5
از تابع  SH يهاالمان يهاگره يسازيغن يمحدود توسعه يافته برا يبه طور معمول در اجزا

  .شوديتعميم يافته هويسايد استفاده م

)۳ -۷(    
  

  

 ۳و  ۲سازي يک مساله يک بعدي را درنظر مي گيريم و يک ترک بين گرههاي براي توضيح غني

  :داريم. فرض مي کنيم

  

  بين دو نقطه يناپيوستگ يسازمدل يتابع هويسايد تعميم يافته برا  ۳- ۳شکل 

  :خواهيم داشت ۵- ۳تابع هويسايد تعميم يافته در رابطه  يبا جايگذار

)۳ -۸(    
  

  :، خواهيم داشتiبراي گره  xدر اين صورت با مقدار دهي 

)۳ -۹(    
  

يابي در سطح المان به صورت صحيح انجام نگرفته و گردد که در اين صورت درونمالحظه مي

سازي را جابجا کرده به اين صورت براي اصالح اين مشکل تابع غني. آيدمقادير گرهي درست بدست نمي

  :بريمبکار مي
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)۳ -۱۰(    
  

با . رسيميم ۶- ۳ارائه شده در رابطه  يسازيشود که به اين ترتيب به بخش اول غن يمالحظه م

  :استفاده از اين رابطه، اختالف ميدان جابجايي در دو طرف ترک برابر خواهد بود با 

)۳ -۱۱(    
  

  

تاثير ضرب تابع تعميم يافته هويسايد در توابع شکل و نيز ضرب تابع تعميم يافته  )۴-۳(در شکل 

  .گرددجابجا شده در توابع شکل مالحظه مي

  

  ]۳۴[تاثير ضرب تابع تعميم يافته هويسايد و تابع تعميم يافته جابجا شده در توابع شکل   ۴- ۳شکل 

باالي ترک قرار گيرد مثبت و در غير اين صورت  xدر صورتي که  H(x)در حالت دو بعدي تابع 

برداريکه مماس بر آن  esبرداريکه عمود بر امتداد ترک و  enچنانچه  )۵-۳(مطابق شکل . شودمنفي مي

  :باشد، داريم xنزديکترين نقطه از ترک به نقطه  *xو  es × en = ezباشد، به گونه اي که 

)۳-۱۲(  







ھرگاه

ھرگاه
H

0).(;1

0).(;1
)(

*

*

n

n

exx

exx
x  
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   ۲-۱ شکل

 نقطه يدر تابع هويسايد تعميم يافته برا يو مماس ييکة عمود يبردارها  ۵-۳شکل 
x )ترک به نقطة  ينزديکترين نقطه بر روx(  

  مجاور نوك ترك يهاالمان يهاسازي گرهغني   3-6
سازي و ساز نزديک نوک ترک بپردازيم که نقش مهمي را در شبيهبحث توابع غنيحال به 

براي اين کار الزم . ها بخصوص در نزديکي نوک ترک دارا هستندها و تغييرمکانمحاسبة دقيق تنش

ها در حالت دوبعدي در شرايطي که يک جسم همسانگرد تحت است که ابتدا رابطة مربوط به تغييرمکان

را در نوک  (r,θ)اگر محورهاي محلي قطبي. است را ذکر کنيم ١رگذاري عمومي مودهاي مرکبتاثير با

شود در نظر بگيريم، روابط مربوط به تغيير مکانها در اطراف ديده مي ۶- ۳ترک به صورتي که در شکل 

  :نوک ترک به صورت زير خواهد بود

 

                                                      
1 General mixed mode loadings 

)۳ -۱۳(  
2 2

sin /2 1 2 cos /2

2 2
cos /2 1 2 sin /2  

)۳ -۱۴(  
2 2

cos /2 1 2 sin /2

2 2
sin /2 1 2 cos /2  

S 

X 

X*

en 

es 
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 به صورت زير است Kمدول برشي در محيط همسانگرد و  Gکه 

 باشدضريب پواسون در محيط همسانگرد مي.  

  

  .اندکه در دو سر ترک تعريف شده (r,θ) يقطب يمحل يمحورها  ۶- ۳شکل   

 

سازي کنيم به را شبيه )۱۴- ۳(و  )۱۳- ۳(براي آنکه بتوانيم فضاي تغييرمکاني موجود در روابط 

توان اين اين توابع را مي. هاي ممکن در اين روابط را پوشش دهدتوابعي نياز داريم که تمامي تغييرمکان

 ]۲۶[چنين انتخاب کرد 

که در توابع باال  ,r   در مختصات محلي واقع بر نوک ترک تعيين مي ۶- ۳با توجه به شکل-

در اجزاي محدود توسعه يافته در محيط  سازي هستند که بايداين توابع همان توابع غني. گردند

sin، آن است که تابع )۱۶- ۳( قابل توجه در رابطة نکته. ها بهره بردهمسانگرد از آن
2

r


، تابعي 

پيوسته نيست و از     تا   مقدار تابع ازr  تاr کند و اين نشانة ناپيوسته تغيير مي

)۳ -۱۵(  

3 4 for plane strain

3
for plane stress

1


 




 
   

)۳ -۱۶(  , √ cos , √ sin , √ sin sin , √ cos sin   
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در حاليکه سه تابع ديگر در دو طرف اين بازه به يک مقدار . باشدبودن تابع در طول دو وجه ترک مي

  .کنندشوند به عبارت ديگر در دو وجه ترک مقدار يکساني را اختيار ميختم مي

با توجه به . پيداست چهار تابع براي مدلسازي نوک ترک الزم است )۱۶-۳(همانطور که از رابطة  

اي براي هر گره دو درجة آزادي حرکتي، و هاي تنش و کرنش صفحهاينکه در محيط دوبعدي در حالت

سازي با توابع نزديک نوک اي که نياز به غنيشود در مجموع در هر گرهنه چرخشي، در نظر گرفته مي

بايد هشت درجة آزادي اضافي در نظر گرفت که تاثير هر چهار تابع را در هر راستا ترک داشته باشد 

  .دهدنشان 

 

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  فصل چهارم
  

هاي گام به گام حل  مروري بر الگوريتم

دوممعادالت مرتبه اول و 
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  اول و دوم هاي گام به گام حل معادالت مرتبه بر الگوريتم مروري- ۴

  مقدمه- ۴-۱

ي ميدان گذرا، پس از انجام منفصل سازي  ئلهي ديناميكي يا يك مس معادله حاكم بر يك مسئله

ه معادالت ديفرانسيل معمولي به شكل زير مسائل خطي به صورت مجموعي مكان، براي  در حوزه

  :آيد درمي

     براي مسائل ديناميكي)۱- ۴(

   براي مسائل ميدان گذرا مثل حرارت)۲- ۴(

  . دهد مشتق نسبت به زمان را نشان مي)    ·(   باشد و  وابسته به زمان مي uبطوريكه بردار 

اين هاي گام به گام موجود كه معموالً به نام اشخاصي كه  با توجه به گستردگي الگوريتم

ها  شود به صورت كلي به اين الگوريتم شوند، سعي مي اند در ادبيات فني يافت مي ها را ارائه داده الگوريتم

  .اند ها را به صورت كلي بيان نموده اشاره شود و از مراجعي استفاده شده است كه اين الگوريتم

هاي حل عددي  به عنوان مثال روش .توان به طرق مختلف تقسيم بندي نمود ها را مي الگوريتم

  .كنند ها را به دو گروه زير تقسيم مي معادالت حركت براي سازه

 گيري مستقيم روش انتگرال 

 استفاده از اصل جمع پذيري مودها 

ها انتگرال گيري مستقيم از معادالت  ترين روش براي بدست آوردن جواب ديناميكي سازه عمومي

وش انتگرال گيري مستقيم، معادالت حركت بدون نياز به تبديل شدن به در ر.باشد تعادل ديناميكي مي

  .شوند فرم ديگر و با استفاده از يك روند گام به گام به صورت مستقيم انتگرال گيري مي
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، t∆، ۰بازه زماني مجزاي  nدر روش انتگرال گيري گام به گام زماني پاسخ تقريبي سيستم در 

2∆t ، ... ،t ،t+∆t ،... ،T  آيد كه در آن  بدست ميT  مدت زمان حركت و يا بارگذاري بوده و∆ 

  .باشد مي

هاي عددي متفاوتي براي انتگرال گيري زماني ارائه شده است كه اساساً به دو گروه  تكنيك

  .شوند تقسيم مي ٢هاي ضمني و روش ١هاي صريح روش

  هاي صريح روش- ۴-۲

ها با  پردازند بلكه اين روش خطي در هر گام نميدسته معادالت  هاي صريح به حل يك روش

در واقع فرض . دارند t+∆tبيني جواب در زمان  سعي در پيش tبكارگيري معادله ديفرانسيل در زمان 

ها نوشتن معادالت حاكم بر حركت در ابتداي بازه زماني، بدست آوردن مقدار  اصلي اكثر اين روش

و در نهايت تعيين پاسخ سيستم  ٣استفاده از مفاهيم تفاضل محدودتقريبي سرعت اوليه و شتاب اوليه با 

هاي  هاي بدست آمده در هر گام كامالً وابسته به جواب بنابراين جواب. باشد در انتهاي بازه زماني مي

 ٤توان به روش تفاضل محدود مركزي هاي صريح مي از جمله روش. باشد بدست آمده در گام قبلي مي

 .اشاره نمود

  روش تفاضل محدود مركزي-۴-۲-۱

باشد كه با استفاده از مفهوم  ي صريح مي روش تفاضل محدود مركزي يك روش بسيار ساده

   .پردازد ي تقريبي سرعت و شتاب اوليه مي تفاضل محدود زير به محاسبه

)۴ -۳(       
∆ ∆ 2 ∆  

)۴ -۴(    
∆ ∆ ∆          

  .آيد بدست مي tبا نوشتن معادله حركت در زمان  t+∆tمقدار تغيير مكان در زمان 

                                                      
1 Explicit methods 
2 Implicit methods 
3 Finite difference 
4 Central difference method 
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)۴ -۵(                      

  .رسيم به نتيجه زير مي )۵- ۴(در معادله  )۴- ۴(و  )۳- ۴(با جايگزين كردن معادالت 

)۴ -۶( 
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 

معكوس ظاهر نشده است پس  ut+∆tدهد كه ماتريس سختي در ضريب  اين معادله نشان مي

هاي جرم و ميرايي به صورت قطري  چنانچه ماتريس. باشد ماتريس سختي موثر ضروري نمي نمودن

ت جداگانه ها نيست در اين حالت حل براي هر المان به صور باشند، نيازي به تركيب كردن ماتريس

روش تفاضل محدود مركزي را  اين مزيت. سازد هاي بزرگ را فراهم مي بدست آمده و امكان حل سازه

هاي  مؤثر و مناسب نموده است اگرچه كه اين روش تنها پايدار مشروط بوده و پايداري آن به انتخاب گام

  .وابسته است t∆ زماني

ترين پريود  كوچك  Tnباشد كه در آن  ∆براي بدست آوردن پاسخي پايدار الزم است 

ها به  استفاده شود جواب ∆چنانچه روش تفاضل محدود مركزي براي . باشد طبيعي سازه مي

 . يابند صورت نمايي افزايش مي

  هاي ضمني روش-۴-۳

 t+∆tبا استفاده از نوشتن معادالت تعادل در زمان  t+∆tدر زمان  ها  هاي ضمني كميت در روش

  .باشد بنابراين متشكل از چندين مقدار وابسته به همان زمان مي ;آيد بدست مي

 ۱۹۵۹در سال .اشاره نمود ١هاي نيومارك توان به خانواده روش هاي ضمني مي ازجمله روش

ها ارائه نمود  هاي انتگرال گيري تك گامه را براي حل ديناميكي سازه يك خانواده از روش ]۵۳[كنيومار

كار گرفته  هاي مهندسي به ها براي آناليز ديناميكي بسياري از سازه اخير اين روش  ساله ۴۰كه در 

اي از  در ادامه به پاره.اند ها پرداخته عالوه بسياري از محققين به تعديل و گسترش اين روش اند؛ به شده

  .كنيم ها اشاره مي اين روش

                                                      
1 Newmark methods 
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  ١هاي تك گامي الگوريتم حاكم بر مفاهيم كلي - 4-۴

 )۲- ۴(ها، روابط براي معادله  در اين بخش براي سادگي بيشتر بيان مفاهيم حاكم بر اين روش

به تفصيل بيان  )۲- ۴(و  )۱- ۴(ها براي هر دو معادله در بخش بعدي جزئيات اين الگوريتم. اند نوشته شده

 .خواهند شد

 )اجزاءمحدود(٢هاي باقيمانده وزني استفاده از روش-١-٤-٤
نمايد  عمل مي t∆ كه در فاصله زماني ftو نيروي  unاز روي  un+1هدف بدست آوردن تقريبي 

 u گردد كه شود فرض مي هاي المان محدود استفاده مي طور كه در تمام روش در اين فاصله همان. است

كند،  كنيم كه به صورت خطي تغيير مي كند و در اينجا فرض مي اي تغيير مي به صورت چندجمله

  :بنابراين خواهيم داشت

)۴ -۷(  
∆

  ;                 

  :توان به صورت روابط استاندارد روش المان محدود نوشت اين رابطه را مي

)۴ -۸(  ∑ 1
∆ ∆

                

  .باشد مي un+1كه پارامتر مجهول 

  :توان پارامتر مجهول را بدست آورد يعني مي )۲- ۴( روش باقيمانده وزني روي معادلهبا استفاده از 

)۴ -۹(                        
∆

0 

  :به عنوان پارامتر وزن به صورت زير با انتخاب 

)۴ -۱۰(    
∆

.  
∆

 
∆               

 :توانيم بنويسيم مي

                                                      
1 Single time-step algorithms 
2 Weighted residusl method 
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)۴ -۱۱(    1

∆ 1 0            

  :باشد است و به صورت زير مي fبيان كننده مقدار ميانگين  fكه 

)۴ -۱۲(    
.  

∆

 
∆                

  :به صورت خطي فرض شود خواهيم داشت fو يا اگر تغييرات 

)۴ -۱۳(                                      

دهند و  مختلفي را نتيجه مي θ توان مالحظه نمود كه توابع وزن مختلف، پارامترهاي مي ]۵۴[ در مرجع

  .باشد هاي خاصي مي هاي مختلف الگوريتم حاصله داراي ويژگيθ براي

  :به صورت زير است )۱۱- ۴(حل رابطه 

)۴ -۱۴(    1 ∆ 1 ∆ 1          

 ١هاي تيلور شن سريكياستفاده از روش كل- ۴-۴-۲
بوسيله  و   اين روش يك راه حل بسيار مورد استفاده است كه از تقريب مجزاي

هاي تيلور قطع  معلوم باشند از سري و  كنيم  فرض مي. آيد هاي تيلور قطع شده بدست مي سري

  :توان نوشت شده مي

)۴ -۱۵(    ∆ ∆ 

0   .يك پارامتر بوده و بيان كننده يك تقريب تفاوتي مطلوب براي بسط قطع شده است1

  :نماييم ارضا مي شن معادله حاكم را در زمان و با استفاده از روش كلكي

)۴ -۱۶(    0         

                                                      
1 Truncated Taylor series collocation algorithms 
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  :رابطه بازگشتي به صورت زير خواهد بود )۱۶- ۴(در رابطه  )۱۵- ۴(با جايگزيني رابطه 

)۴ -۱۷(  ∆ ∆ 1         

  ..آيد بدست مي )۱۵- ۴(در رابطه  )۱۷- ۴(با جايگزيني رابطه  و 

 .ه روش قبل استاين روش مشاب 0با جايگزيني همچنان كه قابل مشاهده است 

 ١پايداري-۴-۴-۳
 

گيري عددي معادالت حركت بدست آوردن پاسخ ديناميكي دقيق و پايدار سازه با  هدف انتگرال

گيري پايدار غيرمشروط است هرگاه پاسخ سيستم براي هر  يك روش انتگرال. باشد حداقل محاسبات مي

يك روش پايدار مشروط است چنانچه شرايط . تغيير چنداني ننمايد Δtاي با تغيير بازه زماني  شرط اوليه

پايداري ذكر شده در باال تنها زماني برقرار باشد كه 
∆

به طور كلي دقت . از مقدار بحراني كوچكتر باشد 

  .يابد هاي زماني بهبود مي هر روشي با كوچك كردن بازه

باشد بدين  گام زماني مؤثر بودن آن مي هب يكي از مهمترين فاكتورها در انتخاب يك روش گام

معني كه با كمترين محاسبات به درجه قابل قبول دقت دست بيابيم، البته دقت به تنهايي معيار 

گام زماني را به ميزان كافي كوچك چنانچه باشد چون در هر روشي  مناسبي براي انتخاب روش نمي

تنها الزم است به ميزاني كوچك شود كه بتواند رسيم درحاليكه گام زماني  نماييم به دقت كافي مي

هاي باالي بارگذاري و يا پاسخ سيستم توسط  بارگذاري و يا پاسخ سيستم را معرفي نمايد، زيرا فركانس

  .باشد هاي زماني بزرگ قابل توضيح نمي بازه

بار وارده و  گيري بايد بر اساس فركانس بنابراين براي مسائل با پايداري مشروط گام زماني انتگرال

چنانچه تاريخچه بارگذاري . تعيين شود) كمترين پريود ارتعاش سازه( بيشترين فركانس ارتعاش سازه

  .ساده باشد انتخاب گام زماني اساسا وابسته به كوچكترين پريود ارتعاشي سازه خواهد بود

                                                      
1 Stability 
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  .نماييم گيي به شكل زيرعمل مي براي بررسي شرايط پايداري يك الگوريتم انتگرال

  :توان رابطه زير را نوشت مي )f=0(هاي قبل براي حالت هموژن با مالحظه روابط بازگشتي الگوريتم

)۴ -۱۸(                             

تمام خطاهاي موجود در جواب، در ماتريس در رابطه فوق باشد و  مي ١ماتريس تقويت عددي Aكه 

  .اند تقويت عددي قرار گرفته

  :شود عمومي براي روش بازگشتي به صورت زير نوشته مييك جواب 

)۴ -۱۹(                

  :طوريكه است به A، مقادير ويژه ماتريس شود كه  مالحظه مي )۱۸- ۴(و با اعمال در رابطه 

)۴ -۲۰(    0         

باشد، تمام خطاهاي كوچك اوليه بدون محدوديت  1به صورت  µ اگر هر مقدار ويژه

 نشان داده شده است كه براي الگوريتم  ]۵۴ [در مرجع. روش ناپايدار خواهد بوديابند و  افزايش مي

  .شرايط پايداري به قرار زير است

|داريم  براي ) الف |   .ها به صورت غير مشروط پايدارند ، بنابراين الگوريتم1

  .ها به صورت مشروط پايدار هستند ، و الگوريتم∆داريم  براي ) ب

درجه آزادي در n هاي  باشد و براي سيستم شرايط فوق براي يك سيستم يك درجه آزادي مي

ترين المان استفاده شده در منفصل سازي مكاني،  نشان داده شده است كه سايز كوچك ]۵۴[مرجع 

  .كند مي ي پايداري كلي را ديكته ضابطه

                                                      
1 Numerical amplification matrix 
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هاي مختلفي معروف هستند؛  ها به اسم هاي مختلف اين الگوريتم معموالً در ادبيات فني براي 

  :توان به موارد زير اشاره كرد به عنوان نمونه مي

  ١، الگوريتم اولر 0حالت 

  ٢نيكلسون-، الگوريتم كرنك حالت 

  ٣، الگوريتم گالركين حالت 

 هاي محدود پسرو الگوريتم تفاوت،  1حالت 

  دوم اول و ي عمومي براي معادالت مرتبهگام هاي تك الگوريتم-4-۵

  .شود ارائه مي )۱- ۴(در اين قسمت دو الگوريتم عمومي براي حل معادله 

براي معادالت مرتبه  pگامي به همراه تقريب درجه  الگوريتم تك( SSpjاولي عبارت است از الگوريتم 

j=1,2 (]۵۴[  و دومي عبارت است از الگوريتمGNpj هاي تيلور قطع شده  كه بر مبناي تقريب سري

  .]۵۴[باشد مي

 SSpj٤) المان محدود(فرم باقيمانده وزني -۴-۵-۱
در ... ،،  ،  مقادير . گيريم در نظر مي pاي درجه  را به صورت چندجمله uبسط تابع 

  :كه معلوم است بطوري ∆شروع گام زماني 

)۴ -۲۱(    ∆              ;                 

  :كنيم استفاده مي uبه صورت زير براي تقريب  pاي درجه  از بسط چندجمله

)۴ -۲۲(    
!

 …
!

  

                                                      
1 Euler 
2 Crank-Nicolson 
3 Galerkin 
4 Single step with approximation of degree p for equations of the order J 
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  .است كه مجهول رابطه، بردار  بطوري

)۴ -۲۳(                         

  .باشد تا سازگاري برقرار گردد 2شود كه براي يك معادله مرتبه دوم الزم است كه  مالحظه مي

و استفاده از روش باقيمانده وزني  )۱- ۴(در رابطه )۲۲- ۴(از رابطه ... ، ،  ،  اري حال با جايگذ

  :خواهيم داشت ، رابطه زير را به عنوان رابطه اساسي براي تعيين  W(t)با يك تابع وزن 

   

)۴ -۲۴(  2 !
u

1 !

∆

!
0 

  

  

  :ها به عنوان پارامتر وزني داشته باشيم توانيم بدون اختصاص دادن تابع وزن با تعريف  مي

)۴ -۲۵(  0 ; 
∆

.  
∆

 
∆   ; … ; 

∆

.  
∆

 
∆             

به رابطه زير  آيد و با حل آن بر حسب  اي بدست مي رابطه )۲۵- ۴(و  )۲۴- ۴(با توجه به روابط 

  :]۵۴[رسيم مي

)۴ -۲۶(  ∆

2 !

∆

1 !

∆

!
 

  

  :كه در آن

        ∑
∆

!
             

)۴ -۲۷(    ∑
∆

!
          



 هاي گام به گامالگوريتم   فصل چهارم

٤٧ 

 

        ∑
∆

!
           

،  ،  uي مقادير ميانگين  بيان كننده... ، ،  ،  شود كه  برابر با صفر مالحظه مي با انتخاب 

  .كنند در فاصله زماني مورد نظر هستند كه در معادله حاكم صدق مي... ، 

و با قرار دادن  )۲۲- ۴(از بسط رابطه 
∆

 :خواهيم داشت  

        ∆
∆

!
  

)۴ -۲۸(    ∆
∆

!
  

        ∆             

  

  :شود  به صورت زير خالصه مي SSpjبنابراين الگوريتم 

  )۲۷-۴(از روابط ... ، ،  ،  ي  محاسبه) الف

  )۲۶- ۴(ي  از رابطه ي  محاسبه) ب

  )۲۸- ۴(ي  از رابطه تا  ي  محاسبه) ج

كه در زير ارائه  SS22و  SS11هاي خاص اين الگوريتم عمومي عبارت است از  مهمترين حالت

  .شوند مي

  SS11 الگوريتم-۴-۵-۱-۱

گامي است، به طور  كه يك الگوريتم تك SS11ي اول باشد، الگوريتم  اگر معادله حاكم از مرتبه

  .شود به صورت زير ساده مي) ۲۲- ۴(رود و رابطه  كار مي وسيع به

)۴ -۲۹(    u   ;          
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  :به صورت ساده خواهيم داشت )۲- ۴(و براي ارضاي رابطه 

)۴ -۳۰(  ∆ 0   ;     0   ;      

  .آيد بدست مي ،  )۳۰- ۴(با حل رابطه 

)۴ -۳۱(    ∆       

  :و در نهايت خواهيم داشت

)۴ -۳۲(    ∆                   

 .باشند مي )۱۴-۴(تا  )۷- ۴(شود اين روابط مشابه روابط  مالحظه مي

 SS22 الگوريتم-۴-۵-۱-۲
باشد و در  مي )۱- ۴(اين الگوريتم در واقع يك الگوريتم اساسي براي معادله مرتبه دوم رابطه 

  .شود جا به طور كامل توصيف مي اين

  :باشد؛ يعني تقريب به صورت مرتبه دوم مي )۲۲- ۴(از رابطه 

 )۴ -۳۳(      ;                        

  :شود به صورت زير بيان مي يديناميك تعادل بنابراين معادله

)۴ -۳۴(  ∆ ∆ 0     

  :كه در آن مقادير ميانگين عبارتند از

)۴ -۳۵(    ∆                 

                                  

  :از روابط زير قابل حصول هستند و  ، مقادير )۳۳- ۴(از رابطه  پس از برآورد 



 هاي گام به گامالگوريتم   فصل چهارم

٤٩ 

 

)۴ -۳۶(    ∆ ∆
 

        ∆             

. گيرد اين روش مشابه روش نيومارك است كه در مسائل عملي بسيار مورد استفاده قرار مي 

  .توان بيان كرد صورت ميمشابه روش نيومارك شرايط پايداري اين روش را بدين 

  برقرار باشد؛ براي پايداري به صورت غير مشروط بايستي 

)۴ -۳۷(       ,    2                

  .همان پارامترهاي الگوريتم نيومارك هستند ،  

 يها به ازاي پارامترهاي مختلف به اسم SSpjهاي عمومي  معموالً در ادبيات فني الگوريتم

   .]۵۴[  ذكر نمود SS32توان موارد زير را براي الگوريتم  مختلفي معروف هستند؛ به عنوان نمونه مي

11،  2حالت 
  ١،الگوريتم هبلت 6،  3

  ) 1.4معموالً (  ٢، الگوريتم ويلسون ،  ،  حالت 

2،  1حالت  2  ،6   ٣-HHTم ، الگوريت 1

 ٤(GNpj)هاي تيلور قطع شده  شن سرييكالگوريتم كل-٢-٥-۴
پروسه استخراج اين  همچنينالگوريتم نيومارك به عنوان يك حالت خاص اين روش است  

ها الگوريتم نيومارك تعميم يافته  ها بسيار مشابه يكديگر هستند و به همين علت به اين روش روش

GNpj گوييم مي.  

                                                      
1 Houbolt 
22 Wilson 
3 Hilbert-Hughes-Taylor 
4 Generalized newmark with degree p and order J 
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) شنكلكي(ر نقطه انتهايي فاصله زماني د )۱- ۴(ي حاكم  براي استخراج الگوريتم بايستي معادله

  :توان نوشت ارضاء گردد، بنابراين مي

)۴ -۳۸(    0  

 :، عبارت خواهند شد باuهاي تيلور قطع شده براي  با توجه به سري ،  ،  ،  uو 

      ∆ ∆

!

∆

!
  

)۴ -۳۹(  ∆
∆

!

∆

!
  

      ∆ ∆    ;     1     

برابر  و حل آن،  )۳۸-۴(ي  ها در رابطه و قرار دادن آن )۳۹- ۴(ي اول روابط  با نوشتن سه جمله

  :خواهد بود با

 
∆

!

∆

!

∆

!

  

)۴ -۴۰( 

  كه در آن

  ∆ 1
∆
!

   

)۴ -۴۱(  ∆ 1
∆

1 !
   

    

ي فوق همان  رابطه در اينجا اين نكته قابل ذكر است كه با قرار دادن مقادير زير در الگوريتم،

  .شود مي SSpjالگوريتم 

)۴ -۴۲(     ;        ;                      
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در ... ،  ،  ،  همان  GNpjدر الگوريتم ... ،  ،  ،  با وجود اين 

هستند در  ∆اين مقادير بيان كننده مقادير ميانگين در فاصله  SSpjدر الگوريتم  .نيستند SSpjروش 

  .باشند مي بيان كننده مقادير در  GNpj كه در الگوريتم حالي

باشد كه همان الگوريتم نيومارك  مي GN22 ها، روش ي الگوريتم مشهورترين عضو اين خانواده

  .داده خواهد شداست و اين الگوريتم در بخش بعدي به طور مجزا شرح 

توان گفت كه اين  هاي عمومي مطرح شده اين نكته را مي در مورد شرايط پايداري الگوريتم

ي دو دارند و براي حصول دقت از  ها براي پايداري به صورت غيرمشروط، فقط دقت از مرتبه الگوريتم

  ]۵۴[.مراتب باالتر فقط به صورت مشروط پايدار هستند

  الگوريتم نيومارك-۴-۶

  كليات الگوريتم و بهينه نمودن حجم محاسبات-۴-۶-۱

باشد، ولي با توجه به  مي GN22همان طور كه قبالً اشاره كرديم اين الگوريتم همان الگوريتم 

استفاده فراوان از اين الگوريتم در مسائل عملي مهندسي سعي شد در اين بخش اين الگوريتم به طور 

  .مجزا مورد بحث قرار گيرد

باشد، ابتدا الزم است اين كميت از معادله  مجهول مي t=0در لحظه  از آنجايي كه كميت 

  .محاسبه شود 0تعادل در لحظه

)۴ -۴۳(     

الزم است معادله تعادل را  براي بدست آوردن مقادير تغييرمكان، سرعت و شتاب در زمان 

  .در اين لحظه در نظر بگيريم

)۴ -۴۴(  
 

  

  .يابيم چنانچه از بسط تيلور استفاده نماييم به دو معادله زير دست مي
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)۴ -۴۵(  ∆
∆
2

   

∆
∆
2

   

  :معادله فوق را به صورت زير كوتاه نمودنيومارك دو 

)۴ -۴۶(  ∆
∆
2

∆    

  ∆
∆
2

∆    

  :چنانچه فرض كنيم شتاب در گام زماني به صورت خطي تغيير نمايد خواهيم داشت

)۴ -۴۷(  ∆
   

  :رسيم به روابط استاندارد نيومارك مي )۴۶- ۴(در معادالت  )۴۷- ۴(با جايگزيني معادله 

 )۴ -۴۸(  ∆ ∆ ∆              

)۴ -۴۹(  1 ∆ ∆                           

آيند  نيز بدست مي )۳۹- ۴(در روابط  2و  قابل ذكر است كه اين معادالت با جايگزيني 

 ]۵۵[.دهند ، روش نيومارك را تشكيل مي ي  اين معادالت به همراه معادله حاكم در لحظهبنابراين 

)۴ -۵۰(      

استفاده كنيم اي  اگر از اين روابط به صورت تكراري در هر گام زماني براي هر درجه آزادي سيستم سازه

  .ايم ي حاكم بر مسئله را به صورت عددي يافته جواب معادله

بندي نمود، ايشان  روش نيومارك را به صورت ماتريسي فرمول ]۵۵[ آقاي ويلسون ۱۹۶۲در سال 

و با ارائه حل ) يله ميرايي را( بندي خود ميرايي را متناسب با جرم و سختي در نظر گرفت  در فرمول

بندي  ها صرف نظر نمود، طبق فرمول معادالت در هر گام زماني از تكرار آن در تمامي گام مستقيم براي

  :كنيم ويلسون معادالت فوق را به صورت زير بازنويسي مي

)۴ -۵۱(     
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  :عبارتند از  تا  كه ثوابت 

)۴ -۵۲(    
∆
    ;    

∆
    ;      

      ∆    ;     1 ∆    ;     ∆ 1               

بدست  ها ي زير را براي تغيير مكان توان رابطه ، مي)۴۵- ۴(ي  در رابطه )۴۶- ۴(اري روابط با جايگذ

  :آورد

  

 

)۴ -۵۳( 

دقت شود كه  ]۵۵[.كنيم گيري مستقيم نيومارك را به صورت زير خالصه مي بنابراين الگوريتم انتگرال

  .فقط كافي است يكبار محاسبه شوند وماتريس سختي معادل  ثوابت 

  محاسبات اوليه) الف

 هاي  تشكيل ماتريسK, M, C 

  مشخص نمودن پارامترهاي ,   

 ي ثوابت  محاسبه  

 تشكيل ماتريس سختي مؤثر        

  مشخص نمودن شرايط اوليه ,   

  براي هر گام زماني)ب

 ي بردار بار مؤثر محاسبه 
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  حل نسبت به بردار تغيير مكان در زمانt 

 

 ي بردار سرعت و شتاب در زمان محاسبه t 

 

 

 با فرض ) ب(ي  شروع از مرحله∆ 

  
  

  پايداري الگوريتم نيومارك-4-۶-۲

. ي ماتريس تقويت عددي الگوريتم را بدست آورد بررسي پايداري يك الگوريتم بايستي مقادير ويژهدر 

  :]۵۵[باشند به صورت زير مي 0ي ماتريس تقويت عددي الگوريتم نيومارك با فرض  مقادير ويژه

)۴ -۵۴(    ,  

  :كه در آن

)۴ -۵۵(    
∆

∆
  

        
∆

∆
  

  :پايدار به صورت زير است شرط داشتن جواب

)۴ -۵۶(    1                     

توان گفت الگوريتم نيومارك به صورت غير مشروط پايدار  مي 2پس با انتخاب 

  .]۶[است
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را انتخاب كنيم، اين الگوريتم به نام روش شتاب  ،  اگر در الگوريتم نيومارك 

  :]۵۶[متوسط معروف است كه براي اين روش خواهيم داشت

)۴ -۵۷(    
∆

∆
                

        1                     

است پس الگوريتم به صورت غير مشروط پايدار  شود كه در اين روش همواره  مالحظه مي

 .اين روش صفر است ١است،ميرايي الگوريتمي 1است؛ و چون 

را انتخاب نماييم، اين الگوريتم به نام روش شتاب  ،  اگر در الگوريتم نيومارك 

  :]۵۶[خطي معروف است كه براي اين روش خواهيم داشت

)۴ -۵۸(    
∆

∆
                

        1                     

∆الزم است  شود كه براي ارضاء شرط  مالحظه مي شود يعني  12√
∆ و اين  0.55

است،اين الگوريتم نيز ميرايي عددي  1جا كه  الگوريتم به صورت مشروط پايدار است ولي از آن

  .ندارد

توان در اينجا ذكر كرد اين است كه الگوريتم نيومارك ميرايي الگوريتمي ندارد  نتيجه كلي كه مي

 .]۵۶[به صورت غير مشروط پايدار است 2و به ازاي 

  :روش اجزاي محدود زماني -4-۷

بندي را به شكل زير  اين فرمول ١با رويكردي مشابه زينكويچ ٢براي نخستين بار رتور و همكاران

تفاوت اين دو روش آن است كه بر خالف زينكويچ كه تغيير مكان را با توابع شكل  ]۳۷[.ارائه نمودند

                                                      
1 َََََََAlgorithmic damping(dissipation) 
2 Rethore et al 
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بع شكل اااستفاه از توب ته است سرعدنكه قابل مشاهار روش رتور همچندنمود  اي مدل مي چندجمله

به ترتيب نماينده تغيير  u  ،v ،a در اين روابط .شود مدل مي;در بازه زماني و  خطي 

  .باشند مكان، سرعت و شتاب مي

)۴ -۵٩(     
 

)۴ -۶٠(      

 و در نظرگرفتن شرايط اوليه  )۵۹- ۴(گيري از رابطه  گاه تغييرمكان با انتگرال آن

  .آيد بدست مي

)۴ -۶١(   
  

را در فرم باقيمانده وزني معادله حركت مرتبه دوم جايگزاري  )۶۱- ۴(و  )۵۹- ۴(چنانچه روابط 

  .رسيم گيري كنيم به روابط زير مي انتگرال تا  كرده و از 

)۴ -۶٢(  ∆ ∆ 1  

  كه در آن

)۴ -۶٣(  

2
1
∆

` 1
∆

 

1
∆

1
∆

 

  .باشد مجهول مسئله مي در هر گام مشخص بوده و  و  در اين رابطه 

از روش نيومارك نيز قابل استخراج  2قابل توجه است كه اين معادالت در حالت خاص 

  .آيد به راحتي از رابطه زير بدست مي uدر اين حالت . است

)۴ -۶۴(  
∆
2

 
  

                                                                                                                                                               
1 zienkiewicz 
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تابع شتاب جايي كه تابع سرعت در هر بازه زماني به صورت خطي در نظر گرفته شده است،  از آن

به شكل زير محاسبه  )۵۹- ۴(گيري از رابطه  در هر بازه زماني به صورت ثابت خواهد بود كه با مشتق

  .شود مي

)۴ -۶۵(  
1
∆

 
  

اشاره هاي متفاوت  ∆ كار بردن  توان به سادگي روش و قابليت آن در به از فوايد اين روش مي

است كه اين روش نيز همانند روش نيومارك براي حل مسائل داراي ناپيوستگي البته شايان ذكر . نمود

  .باشد زماني چندان مناسب نمي

  

  :روش اجزاي محدود توسعه يافته زماني - 4-۸

  :بندي كلي فرمول-۴-۸-۱

سرعت را به صورت زير  كنيم و تابع استفاده مي ]۵۷[در اين بخش از روش پيكربندي واحد

  .نماييم ميبندي  فرمول

)۴ -۶۶(  ,  
  

درجات آزادي اضافي  ,ساز،  توابع شكل غني درجات آزادي كالسيك،  كه در اين رابطه 

اي انتخاب  تواند به گونه مي اندو  غني شده باشند كه با توابع  هاي زماني مي آن دسته از بازه و 

  .باشد با دقت خوبي مدلسازي نمايد اي مي شود كه آن بخش از جواب را كه غيرچندجمله

  :ساز هويسايد تابع غني-4-۸-۲

در هر  ساز هويسايد  از توابع غنيچنانچه مسئله داراي ناپيوستگي زماني باشد 

در هر گام زماني تنها محدود به همان گام خواهد شد ، چون  بنابراين . نماييم گام زماني استفاده مي

. شود تعريف مي ,نيز در بازه  λصفر بوده و از طرف ديگر  هاي قبل از  براي زمان مقدار 
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به خوبي  )۱- ۴(شكل . باشد فعال مي ساز  تنها غني ;پس در بازه زماني 

 .دهد ين مسئله را نشان ميا

  

  Iتوابع شكل خطي و تابع هويسايد فعال در بازه زماني- ۱-۴شكل 

  

توانيم به صورت حاصل جمع دو بخش پيوسته و  سرعت و تغيير مكان را مي در بازه زماني 

  .غني شده به شكل زير بنويسيم

)۴ -۶٧(  
   

   

  كه در آن

)۴ -۶٨(  
   

   

  و

)۴ -۶٩(      

ايم تا بيان نماييم كه مقدار آن بايد  نشان داده را با نماد  ,بندي آگاهانه  در اين فرمول

  .بدست آيد از حل بازه زماني 
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در هر بازه زماني ارضا شود تابع تغيير  و  خواهيم  جايي كه مي از آن

  .آوريم مكان را به شكل زير بدست مي

)۴ -٧٠(  

 
  

   

  .نويسيم به شكل زير مي حال شكل باقيمانده وزني معادله حركت را در بازه زماني 

)۴ -٧١(   

براي حل ايم بايد دو تابع وزني مستقل  غني شده را اضافه كردهجايي كه درجات آزادي  از آن

  .مسئله در نظر بگيريم

روند حل بدين گونه است كه در هر . توان به شكل ساده شده زير بازنويسي كرد روابط باال را مي

 مقادير مجهول ،  ،  ، گام زماني از مقادير معلوم  1،  1،  1،    .آيند بدست مي 1

)۴ -٧٢(  
 

)۴ -٧٣(  1 0
0 1

∆
2

0

0
∆
2

0 0
0 0

∆ 1 ∆
∆ 1 ∆

 

)۴ -٧۴(  
 

)۴ -٧۵(  1 0
0 1

∆
2

0

0 0
∆ ∆
∆ ∆

∆ 0
∆ 0
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)۴ -٧۶(  
0
0

∆ 1
∆ 1

 

)۴ -٧٧(  2
1
∆

1
∆

 

)۴ -٧٨(  
1
∆

1
∆

 

)۴ -٧٩(  
1
∆

 

  :باشد هاي زير مي اين روش داراي ويژگي

 .تغيير مكان در زمان پيوسته است )۱

تواند ناپيوستگي  هاي زماني مي كند و در گام سرعت در هر بازه زماني خطي تغيير مي )۲

 .داشته باشد

 .شود همواره ارضا مي رابطه  )۳

  

,پارامتر  ۶گيري زماني با  اين روش انتگرال , و  ,شود كه از توابع وزني  تعريف مي ,

  .آيد از رابطه  بدست مي

  .آيد گيري از رابطه  بدست مي با مشتق شتاب در هر بازه زماني ثابت بوده و مقدار آن در بازه 

)۴ -٨٠(  
1
∆

   

باشد،  در حالت خاص قابل تبديل شدن به روش نيومارك ميهمچنان كه روش اجزاي محدود زماني 

در آن به شكل زير انتخاب شود  و  روش اجزاي محدود توسعه يافته زماني نيز چنانچه توابع وزن 

به تفصيل در مورد آن  ]۵۸[باشد كه در مرجع قابل تبديل شدن به روش گالركين ناپيوسته زماني مي

  .بحث شده است

)۴ -٨١(     
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,با انتخاب توابع وزني به شكل فوق پارامترهاي . آيند از رابطه  بدست مي  كه  , , 

  .گيرند مقادير زير را به خود مي

)۴ -٨٢(  
2 

1
3
 

1
12

 

2 
2
3
 

1
4
 

  

  :پايداري-4-۸-۳

براي يك سيستم يك درجه آزادي بدون ميرايي و بار خارجي كليه نتايج ارائه شده در اين بخش 

رابطه . هستند و  توابع وزني به صورت . ندباش و تحت اثر سرعت اوليه غيرصفر مي

  .شود براي يك سيستم يك درجه آزادي بدون بار خارجي به رابطه زير تبديل مي )۷۲- ۴(

)۴ -٨٣(   

همان ماتريس تقويت عددي بوده و شرايط پايداري روش وابسته به  كه در آن 

  .آيند باشد كه از حل رابطه زير بدست مي مي Aمقادير ويژه ماتريس 

)۴ -٨۴(  0 

  : ]۳۷[معادله فوق قابل ساده شدن به شكل زير است

)۴ -٨۵(  1 0 

  كه در آن

)۴ -٨۶(  
∆ ∆ 1 ∆ ∆ 1   

)۴ -٨٧(  
∆ 2 ∆ 1

∆ 2 ∆ 1   

)۴ -٨٨(  
∆

1
1
2

∆
1

1
2
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1، و    .باشند مي و  و  ∆

 شعاع طيفي ماتريس تقويت عددي به شكل  | |, | شود و شرايط  تعريف مي |

 ]۵۹[.باشد مي 1پايداري مسئله به صورت 

شعاع طيفي ماتريس تقويت عددي دو روش اجزاي محدود توسعه يافته زماني و  )۲- ۴(در نمودار 

 روش نيومارك شتاب متوسط    .اند با يكديگر مقايسه شده ,

  

  

  ]wΔt ]۵۹شعاع طيفي روش نيومارك و اجزاي محدود توسعه يافته زماني نسبت به - ۲-۴شكل 

روش اجزاي محدود توسعه  چون شعاع طيفي ماتريس تقويت عددي گيري آن است كه نتيجه

همواره كوچكتر يا مساوي يك است پس اين روش  و  با توابع وزني يافته زماني 

  .باشد پايدار نامشروط مي

  



 

٦٣ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 پنجمفصل 
 

روش اجزاي محدود توسعه يافته 

سازي عددي آن زماني و پياده- مكاني  
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  زماني- پياده سازي روش اجزاي محدود توسعه يافته مكان -5
زماني استفاده نماييم، تغيير مكان مسئله به - چنانچه از روش اجزاي محدود توسعه يافته مكاني

  .آيد در مكان بدست مي شكل زير ابتدا

)۵ -۱(  ,   

در زمان با استفاده از  Uسپس مقدار . اين مرحله به طور تفصيلي در ادامه توضيح داده خواهد شد

  .آيد روش پيشنهادي اجزاي محدود توسعه يافته زماني بدست مي

)5 -2(  , ,∆ 

  تشكيل معادله ماتريسي در مكانبسط روابط اجزاي محدود توسعه يافته و  - 1- 5

ميدان مجهول اجزای محدود توسعه يافته برابر مجموع , همانطور که در بخش قبل مالحظه شد

  :ترمهای ميدان حاصل از اجزای محدود رايج با درجات آزادی اضافه شده به صورت زير است

)۵ -۳(    
  

، و )های نوک ترکبجز المان(تعداد نقاطی است که در دامنه تاثير آنها ترک وجود دارد  mکه در آن 

mt1  وmt2 گيردتعداد نقاطی است که سر اول و دوم ترک در دامنه تاثير آنها قرار مي .uj  درجات آزادی

ah ,bkاستاندارد اجزای محدود است و 
bkو  1

ترتيب مربوط به درجات آزادی اضافه شده هستند که به  2

Fl. باشندنقاط ميانی ترک و دو سر آن مي
i  توابع غني سازي نوک ترک وH(x)  تابع هويسايد تعميم

 .باشديافته مي

  :با استفاده از روش اجزای محدود توسعه يافته به دستگاه معادالت ديناميكي زير خواهيم رسيد

)۵ -۴(  
 

  

بردار  uبردار نيرويي،  f ماتريس جرمي، Mماتريس ميرايي،  Cماتريس استحكام ماده،  Kکه درآن 

باشند كه شامل درجات آزادي متداول اجزاي محدود و  بردار شتاب مي بردار سرعت و  تغيير مكان، 
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محاسبه هايي را كه به صورت كلي هستند بايد از  ماتريس. باشند سازي مي درجات اضافي مرتبط با غني

توان محاسبه  ها را با روابط زير مي اين ماتريس. ها در هر المان بدست آورد و سرهم كردن همان ماتريس

  .كرد

)۵ -۵(  
  

  

)۵ -۶(  

  

  

)۵ -۷(  
   

)۵ -۸(  
   

)۵ -۹(  
  

  

  :و داريم

)۵ -۱۰(  
  

  

)۵ -۱۱(  , r, s , ,    

)۵ -۱۲(  , r, s , ,    

)۵ -۱۳(  
  

  

)۵ -۱۴(  
  

  

)۵ -۱۵(  
  

  

به صورت  bو  u ،aهمچنين . باشد فضاي يك المان مي Ωنيروي حجمي و  fنيروي سطحي، f كه 
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سازي  سازي با توابع هويسايد و بخش غني سازي، بخش غني باالنويس به ترتيب بيانگر بخش بدون غني

  .باشند ها مي هاي ماتريس به صورت زير نويس نيز مربوط به درايه jو  i. با توابع نوك ترك هستند

Bi
u،  آيندمشتق توابع شکل هستند که از روابط زير به دست مي و:  

  

 )۵ -۱۶(  
  

  

)۵ -۱۷(  
  

  

)۵ -۱۸(    
  

)۵ -۱۹(  

  

  

 

  گيريروش انتگرال- 2- 5

شود، در روش نيرو مالحظه میهمان طور که در روابط محاسبه عناصر ماتريس سختی و بردار 

گيري توابعی داريم که های در مجاورت ترک، نياز به انتگرالاجزای محدود توسعه يافته، بر روی المان

گيري گاوس بنابراين در صورتی که از انتگرال. تابع و يا مشتق ناپيوسته بر روی دامنه المان دارند

  ]۵۴[. ها استفاده شود، لزوما به پاسخ هايي با دقت دلخواه نخواهيم رسيدمعمولی در اين المان

های گيري ويژه برای المانبرای رسيدن به دقت قابل قبول، نياز به معرفی نوعی انتگرال در نتيجه،

، در اجزای محدود توسعه يافته، برای رفع اين ]۱۵[طبق پيشنهاد دالبو . در مجاورت ترک وجود دارد

-توجه شود که تقسيم بندی المان صرفا جهت انتگرال. شوداستفاده می ١بندی المانتقسيم مشکل از

                                                      
1  Element partitioning 
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به اين صورت که . گيري انجام گرفته و تغييري در المان بندی مساله و درجات آزادی صورت نمی پذيرد

به چند  هايي باشد که نياز به غنی سازی دارند، هنگام انتگرال گيريهر المانی که شامل گره يا گره

در  . باشدمی ٢و يا زيرچهارضلعی ١ها به صورت زيرمثلثهاتقسيم بندی اين المان. شودبخش تقسيم می

  .شودنحوه تقسيم بندی به صورت زير مثلث مالحظه می ۱-۵شکل 

  

 ]۱۵[.گيری بندی المانهای درگير با ترک به زيرمثلث جهت انتگرالتقسيم  ۱-۵شکل 

  

  سازيها جهت غنيانتخاب گره-4- 5

تواند موجب سازی با تابع هويسايد، میسازی، به خصوص غنیانتخاب اشتباه نقاط جهت غنی

  .ناپايداری حل شود

- شرط الزم برای آنکه بتوان گرهی را با تابع تعميم يافتة هويسايد غنی، ]۱۵[طبق پيشنهاد دالبو 

سازی نمود، آن است که در آن گره و المانهای مربوط به آن، مساحت بخشی از المانهای مرتبط با گره 

A(گيرد که باالی ترک قرار می
A(گيرد در زير ترک قرار میو مساحت قسمتی را که ) 

، هر يک )

  . باشند) A(بيش از حداقل يک درصد مساحت کل المان 

                                                      
1  Sub-triangles 
2 Sub-quads 

J

ترك  زيرمثلثها
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سازی يک گره با توابع نزديک نوک ترک، بايد گفت که کافی است که نوک ترک در در مورد غنی

قابل ذکر در اين انتخاب آن است که چنانچه گرهی شرط نکتة . حوزة تاثير آن گره وجود داشته باشد

سازی شود، اگر به ترک نزديک باشد، صرفاً تعدادی اخير را نداشته باشد و با توابع نزديک نوک ترک غنی

و اگر آن گره . درجة آزادی زايد به مدل اضافه خواهد شد، بدون آنکه بر دقت محاسبات افزوده گردد

زيرا روابط تغيير مکانی . شود که محاسبات دچار خطا شودسازی باعث می، غنینسبتاً از ترک دور باشد

که از آنها جهت استخراج توابع نزديک نوک ترک استفاده شد، فقط در نزديکی نوک ترک معتبرند و 

  .استفاده از آنها در فاصله دور از نوک ترک اشتباه است

  

  در زمان تشكيل معادله ماتريسيبسط روابط اجزاي محدود توسعه يافته و  - 5-5

چنانچه از روش پيشنهادي اجزاي محدود توسعه يافته زماني براي حل ديناميكي مسئله استفاده 

  .آيند نماييم، ميدان تغيير مكان، سرعت و شتاب از روابط ساده شده زير بدست مي

)۵ -۲۰(  
∆
2

   

)۵ -۲۱(  
∆
12

∆
12

∆
3

∆
6

∆
6

∆
∆
2

 

  

)۵ -۲۲(  
1
∆

   

  كه در آن

)۵ -۲۳(     

)۵ -۲۴(     
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و استفاده از تركيب خطي  )۷۲- ۴(از بسط رابطه  )۲۲- ۵(و  )۲۱- ۵(شايان ذكر است كه روابط 

 .رسيم مي )۲۹- ۵(تا  )۲۶- ۵(به روابط  )۷۲- ۴(بدين ترتيب كه از بسط رابطه . آيد سطرهاي آن بدست مي

  

)۵ -۲۵(  
∆
2

∆
2

   

)۵ -۲۶(  
∆
2

   

)۵ -۲۷(  ∆ 1 ∆

∆ ∆ ∆ ∆ 1

  

  

)۵ -۲۸(  ∆ 1 ∆

∆ ∆ ∆ ∆ 1

  

  

,βحال با جايگزاري مقادير پارامترهاي  γ, - ۵(و در نظر گرفتن روابط  )۸۲-۴(از رابطه   ,

آيد،  بدست مي )۲۶- ۵( و )۲۵- ۵(از جمع روابط  )۲۰- ۵(توان نشان داد كه رابطه  مي )۲۴- ۵(و  )۲۳

- ۵(رابطه)+۲۸- ۵(رابطه[و  ۲/۱]×)۲۷- ۵(رابطه- )۲۸- ۵( رابطه[به ترتيب از  )۲۲- ۵(و  )۲۱- ۵(درحاليكه رابطه 

  .شود نتيجه مي ۲/۱]× )۲۷

همان روابط ارائه شده تحت عنوان روش گالركين  )۲۲- ۵(و  )۲۱- ۵(شايان ذكر است كه روابط 

  .باشد مي ]۵۸[ناپيوسته زماني در مرجع 
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  سازي در روند رشد ترك جزئيات غني -۵-۶

موقعيت نوك ترك  در المان جديدي سازي به هنگام روند رشد ترك، هرگاه  در اين تكنيك غني

ساز ويژه نوك ترك، عالوه بر المان قديم حاوي نوك ترك براي المان جديد  قرار بگيرد توابع شكل غني

هاي قديم  توابع شكل ناپيوسته هويسايد نيز عالوه بر المان. شود حاوي اين ناپيوستگي نيز لحاظ مي

ها با المان كامل ترك خورده جديد در نظر گرفته  مانهاي اين ال كامال ترك خورده براي اشتراك گره

. گردد قابل توجه است كه مقدار اوليه اين درجات آزادي اضافه شده برابر با صفر فرض مي. شود مي

  .قابل مشاهده است  ۲- ۵سازي در شكل  جزئيات اين غني

  

  سازي به هنگام گسترش ترك نحوه غني ۲- ۵شكل
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  نمونه هاي عددي  - 6
در اين فصل به بررسي مثال هاي ديناميکي شامل ناپيوستگي مکاني و زماني پرداخته و به 

زماني با نتايج موجود در ادبيات فني - مقايسه نتايج حاصل از روش اجزاي محدود توسعه يافته مکان

زماني بررسي  - خورد با مسائل شامل انواع ناپيوستگي هاي مکانپرداخته و دقت اين روش را در بر

  .خواهيم نمود

براي اين منظور، ابتدا به بررسي يک مساله شامل ناپيوستگي زماني مي پردازيم تا تاثير افزودن 

سپس به مسائل ديناميک ترک در . توابع غني سازي زماني را به طور جداگانه مورد بررسي قرار دهيم

ساکن پرداخته و در نهايت به مسائل گسترش ترک خواهيم پرداخت و تاثير افزودن هم حالت ترک 

  .سازي مکاني و زماني را مورد بررسي خواهيم نمودزمان توابع غني

  

عددي  ه با چند روشاجزاي محدود توسعه يافت بررسي و مقايسه روش -6-1
 درجه آزادي 1در مساله  متداول

اجزاي همان طور که در مقدمه اشاره شد، در اين مثال به منظور نمايش تاثير استفاده از روش 

در زمان، و مقايسه نتايج با روش رايج نيومارک به يک توسعه يافته و افزودن توابع غني سازي محدود 

  .ساده مي پردازيم مساله يک درجه آزادي

و بدون اثر ميرايي در نظر مي  N-S2/M ۲.۵۳۳ جرمو  N/M۱۰۰  اي يک درجه آزادي با سختيسازه

ای با تغييرات ناگهانی تحليل را يک بار تحت اثر بار نيم سينوس و يک بار تحت بار پله اين سازه. گيريم

  .می کنيم تا تاثير کاربرد توابع غنی سازی زمانی مشخص گردد
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  سازه يك درجه آزادي تحت بار نيم سينوس - 6-1-1

اين مساله به روش های اجزای محدود . گيريمدر نظر می وسمذکور را تحت بار نيم سين سازه

که در بخش چهارم معرفی شدند تحليل شده و  SS22و روش  تفاضل محدودتوسعه يافته، نيومارک، 

  .شوندمالحظه می ۱- ۶نتايج در شکل 

  .
0.6

0.6

0 0.6
 

  

  

  

  درجه آزادی تحت بار نيم سينوس پاسخ سازه يک ۱- ۶شکل 
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برای سازه يک درجه آزادی تحت مالحظه می شود که پاسخ حاصل از روش های عددی مختلف 

 .باشندبار نيم سينوس بسيار نزديک مي

 

  سازه يك درجه آزادي تحت بار پله اي با تغييرات ناگهاني - 6-1-2

 N ۲۰ بار ثابت ابتدا. شودنظر گرفته میای به ترتيب ذيل در حال سازه مذکور تحت بارگذاری پله

ثانيه به مقدار  ۷رسيده و در لحظه  N۱۵۰  ثانيه، بار ناگهان به مقدار ۴در لحظه . شودمي داربر سازه و

  .رسدصفر مي

هاي اين مساله در ديناميک سازه ها به سهولت قابل تحليل است و پاسخ تحليلي براي ميدان

 :صورت زير قابل محاسبه استجابجايي، سرعت و شتاب به 

)۶ -۱(   
0.2 1 cos 2 4
1.5 1 cos 2 4 7

0 7
 

  

)۶ -۲(   
0.4 sin 2 4
3 sin  2 4 7

0 7
 

  

)۶ -۳(   
0.8 cos 2 4
6 sin  2 4 7

0 7
 

  

  

  ميدان تحليلي جابجايي ۲-۶شکل 
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  ميدان تحليلي سرعت ۳-۶شکل

  

  ميدان تحليلي شتاب ۴-۶شکل 

وش ربه عنوان پر کاربردترين  –اين بار نتايج اجزای محدود توسعه يافته با نتايج روش نيومارک 

  .مقايسه می گردد - يات فنیعددی ديناميکي در ادب

ثانيه به دو روش عددي اجزاي  ۰.۰۵ابتدا اين مساله با در نظر گرفتن گام زماني به اين منظور، 

  .آيندمحدود توسعه يافته و نيومارک تحليل شده و نتايج به صورت زير به دست مي
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-5.0000

0.0000

5.0000

10.0000

15.0000
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  ثانيه ۰.۰۵ميدان جابجايي در روش اجزاي محدود توسعه يافته و نيومارک با گام زماني  ۵-۶شکل 

  

  

  

  ثانيه ۰.۰۵با گام زماني ميدان سرعت در روش اجزاي محدود توسعه يافته و نيومارک  ۶-۶شکل 
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  ثانيه ۰.۰۵ميدان شتاب در روش اجزاي محدود توسعه يافته و نيومارک با گام زماني  ۷-۶شکل 

هاي روش اجزاي پاسخ t=۷همان طور که مالحظه مي گردد، در لحظه باربرداري لحظه اي در 

هاي روش نيومارک پاسخهاي تحليلي نزديک است، در حالي که محدود توسعه يافته بسيار به پاسخ

  .کنداي قابل توجه نوسان ميحول پاسخ تحليلي با دامنه

. ميلي ثانيه، براي روش نيومارک استفاده مي کنيم ۱برابر کوچکتر، يعني  ۲۰۰حال از گام زماني 

هاي روش شود، با در نظر گرفتن اين گام زماني پاسخهمان طور که در نمودارهاي ذيل مالحظه مي

 .گرددهاي تحليلي و اجزاي محدود توسعه يافته نزديک مينيز به پاسخنيومارک 
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  ميدان جابجايي در روش اجزاي محدود توسعه يافته و نيومارک ۸-۶شکل 

  

  

  ميدان سرعت در روش اجزاي محدود توسعه يافته و نيومارک ۹-۶شکل 
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  ميدان شتاب در روش اجزاي محدود توسعه يافته و نيومارک ۱۰-۶شکل 

زماني در حل مساله - در نتيجه، مالحظه مي گردد که اجزاي محدود توسعه يافته مکان

ناپيوستگي زماني، بدون نياز به استفاده از گام هاي زماني کوچک و صرف زمان و هزينه زياد براي 

در اين مساله خاص، روش  .باشدييرات ناگهاني بار ميبه تحليل دقيق چنين مسائل شامل تغتحليل قادر 

  .اجزای محدود توسعه يافته زمانی با گام زمانی پنجاه برابر بزرگتر به دقتی مشابه رسيده است

همان طور که در بخش مقدمه نيز اشاره شد، در مثال ارائه شده، تغيير ناگهاني در اثر تغيير 

مالحظه  ناگهاني بار بوده و با توجه به ماهيت يک درجه آزادي بودن مساله، ناپيوستگي تنها در زمان

تغييرات ناگهاني هندسي از جمله مساله ديناميکي ترک و نيز گسترش ترک، موجب ايجاد . شد

در ادامه با بررسي چند مساله ديناميکي ترک، تاثير استفاده . گرددزماني مي-ناپيوستگي همزمان مکان

ر مکان و زمان زماني و افزودن همزمان توابع غني سازي د- از روش اجزاي محدود توسعه يافته مکان

  .بررسي خواهند شد
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  )ايآزمايش خمش سه نقطه(تير با تركي در كنارة آن تحت اثر بار متمركز -6-2
 پردازيم که تحت بار مطابقگرد مياي تيرهاي همساندر اين مثال به بررسي آزمايش خمش سه نقطه

 .قرار دارند ۱۱- ۶شکل 

است و  m ۰/۱و ضخامت آن  m ۰۴/۰، طول دهانه برابر m ۰۵۵/۰، طول آن m ۰۱/۰برابر  ارتفاع تير

  :بکار رفته در تير به شرح زير استمشخصات مصالح . در نظر گرفته شده است m ۰۰۵/۰طول ترک برابر 

)۶ -۴(  E   200 GPa, 0.3,  7860 kg/m    

  

 

  ي بارگذاري تيرو نحوه ههندس  ۱۱-۶شکل 

و بزرگي  lصورت يک بار خطي به طول باشد که بهمي N ۱همچنين بزرگي بار اعمالي به تير برابر 

1/l گردددر مدل اجزاي محدود اعمال مي.  

 براي مود اول ضرايب شدت تنش] ۶۱[و همکاران  ١نتايج تحليلي بدست آمده توسط کيشيموتو

  :باشداستاتيکي به صورت زير مي

)۶ -۵(  KI
static=

6.S.F

4BW2 √πaψ
a

W
 

  

  

  

                                                      
1  Kishimoto 

a 

l σ 

S 

L

W 
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 :گرددبه صورت زير تعريف مي ψبزرگي بار متمرکز بوده و تابع  Fکه در آن 

)۶ -۶(  1.090 1.735 8.2 14.18 14.57  
  

  

  :شده خواهيم داشتکه در اينصورت براي مشخصات داده 

 
)۶ -۷(  KI

static 102.4885 MPa√m   

 شبكهزماني نسبت به تغيير - نخست براي حساسيت سنجي روش اجزاي محدود توسعه يافته مكاني

همچنين براي ارزيابي تاثير گام . كنيم استفاده مي ۱۳۰×۳۹و  ۸۶×۲۷، ۵۶×۱۸مسئله، از سه مش متفاوت 

-ميکرو ثانيه و کل زمان مدل ۱۰و ۵/۲، ۵زماني، از سه گام زماني مختلف استفاده شده که عبارتند از 

گيري به نيز، نسبت شعاع مسير انتگرال در مورد برآورد انتگرال . باشدميکرو ثانيه مي ۲۶۵سازي برابر 

  . انتخاب شده است ۴/۰و۳/۰، ۲/۰، برابر/طول ترک،

هاي معمولي استفاده شده، در حاليکه براي المان ۲×۲گيري عددي، از قانون گاوسي براي انتگرال

براي المانهاي حاوي ترک از چهار زير مثلث با سه نقطه انتگرال گيري و براي المانهاي حاوي نوک ترک 

  .عمل آمده است از دوازده زير مثلث با سه نقطه انتگرال گيري استفاده به

به  ۱۰۰%شود، پاسخ ديناميکي با دامنه ديده مي ۱۴- ۶و  ۱۳- ۶، ۱۲- ۶ی گونه که در نمودارهاهمان

  .نيز نشان داده شده است ]۳۸[اين مساله توسط . کنددور جواب استاتيکي نوسان مي
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  بر ضريب شدت تنش ديناميکي J  بررسي اثر تغيير شعاع انتگرال:  ۱۲-۶شكل 

  

  

  

  

  بررسي اثر تغيير گام زماني بر ضريب شدت تنش ديناميکي :  ۱۳-۶شكل 
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  بر ضريب شدت تنش ديناميکي شبكهبررسي اثر تغيير :  ۱۴-۶شكل 

  

هاي مختلف گيري، انتخاب شعاعگردد که در محدوده متعارف براي شعاع انتگرالمالحظه مي

که مالحظه مي گردد، با تعداد المان محدود اين ضمنا همان طور . تاثير چنداني در پاسخ نهايي ندارد

  .کندروش پاسخ هايي با دقت قابل قبول ارائه مي

حال به مقايسه ضريب شدت تنش ديناميكي در دو روش نيومارك و اجزاي محدود توسعه يافته 

و  ميکرو ثانيه ۱پاسخ هاي روش اجزاي محدود توسعه يافته با گام زماني  ۱۴- ۶در شکل . پردازيممي

يک ناحيه از جواب بزرگنمايي  ۱۵- ۶در شکل . گرددميکرو ثانيه مالحطه مي ۱/۰و  ۱هاي نيومارک با گام

برابر، نوسانات  ۱۰شده، و همان طور که مالحظه مي گردد، روش نيومارک حتي با تعداد گامهاي زماني 

  .دهديزماني ارائه م- و خطاي بيشتري نسبت به روش اجزاي محدود توسعه يافته مکان
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  مقايسه ضريب شدت تنش ديناميکي در دو روش نيومارك و اجزاي محدود توسعه يافته:  ۱۵-۶شكل 

  

  

  مقايسه ضريب شدت تنش ديناميکي در دو روش نيومارك و اجزاي محدود توسعه يافته:  ۱۶-۶شكل  
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 تغيير شکل تير در زمانهاي مختلف ۱۷-۶شكل 
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  در زمانهاي مختلف کنتور تغيير شکل تير ۱۸-۶شكل 
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  ۲۰، با بزرگنمايي (Mpa)تير در زمانهاي مختلف کنتور تنش  ۱۹-۶شكل 



 هاي عددينمونه    فصل ششم

٨٧ 

 

 

 

50

 

150

 

250

  ۲۰، با بزرگنمايي (MPa)تير در زمانهاي مختلف کنتور تنش  ۲۰-۶شكل 
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  هاي كششياثر تنشيك ورق همسانگرد با تركي در مركز ورق، تحت  -6-3
 

هندسه و شرايط مرزي يک  ۲۱- ۶در شکل . قرار دارد X1در اين مثال ترکي به موازات محور 

اي است ابعاد ورق ترک خورده به گونه. خورده زير اثر تنش يکنواخت نشان داده شده است صفحة ترک

باشد مي GPa ۰.۴اين ورقه تحت بارگذاري کششي به بزرگي . باشدمي mm ۴۰= a۲و  = mm ۲۰ hکه 

رفته در مسئله به  مشخصات مصالح بکار. گرددکه نسبت به زمان در دو سمت باال و پايين آن اعمال مي

  .باشدصورت زير مي

  
)۶-۸(     200 Gpa,        76.9 Gpa, 0.3,  5000 /    

 

با توجه به هندسه و بارگذاري متقارن مسئله، مي توان فقط نيمه سمت راست قطعه را در براي 

 .استاين امر با جلوگيري از تغيير مکان لبه سمت چپ قطعه حاصل شده . مدل سازي در نظر گرفت
  

  

  

  

  سوم هندسه مسئله ۲۱-۶شكل 
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∆هاي زماني برابر  گام ∆و  0.1 اند و نسبت شعاع مسير در نظر گرفته شده  0.5

rگيري به طول ترک، انتگرال a⁄ بندي با براي مدلسازي از يک مش. است انتخاب شده ۴/۰، برابر

  .، استفاده شده است۲۱- ۶المان چهار گرهي، مطابق شکل  ۸۰×۴۸

  

 

  Jو المان هاي وارد شده در محاسبات انتگرال  شبكه ۲۲-۶شكل 

گيري زماني نيومارك و اجزاي  پس از تحليل ضريب شدت تنش با استفاده از دو روش انتگرال

،  ۶آمده توسط چن آمده با نتايج بدستمحدود توسعه يافته زماني محاسبه گشته و مقادير بدست

آمده از سه روش همخواني بسيار مشاهده مي شود نتايج بدست. مقايسه شده است ۲۳- ۶در شکل 

توان به روش عددي و محاسبه ضرايب شدت تنش بکار قابل قبولي دارد و اختالف موجود را نيز مي

  ها دانسترفته در اين روش
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  و نتايج چن Δt=0.1μsمقايسه ضريب شدت تنش ديناميکي در دو روش نيومارك و اجزاي محدود توسعه يافته با :  ۲۳-۶شكل 

  و نتايج چن Δt=0.5μsمقايسه ضريب شدت تنش ديناميکي در دو روش نيومارك و اجزاي محدود توسعه يافته با :  ۲۴-۶شكل 

  

روش نيومارك از خود رفتار نوساني نشان  Δt=0.1μsهمچنان كه در شكل قابل مشاهده است در 

نمايد، الزم به ذكر  دهد در حالي كه روش اجزاي محدود توسعه يافته زماني اين نوسانات را حذف ميمي

توان اين نوسانات روش نيومارك را با بزرگتر كردن گام زماني حذف نمود ولي اين مسئله  است كه مي

- باشد در حاليكه روش اجزاي محدود توسعه يافته مکان ميهاي بدست آمده  مستلزم كاهش دقت جواب

  .زماني همچنان از دقت خوبي برخوردار است
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با اعمال بار پله اي در باال و پائين صفحه امواج کششي صفحه اي شروع به گسترش در قطعه 

ه پس از اينک. کرده و باعت باز شدگي ترک و در نتيجه افزايش ضريب شدت تنش ديناميکي مي شوند

ميکرو  ۵تا  ۴بين (رسند هر دو موج ساطع شده از لبه هاي باال و پائين همزمان به ترک و يکديگر مي

و همديگر را تا حدي خنثي مي کنند که باعث کاهش نرخ افزايش ضريب شدت تنش ديناميکي ) تانيه

ه به لبه مخالف پس از اينکه دو موج کششي از يکديگر و نيز ترک عبور کردند تا قبل از اينک. مي شود

برسند ضريب ضريب شدت تنش ديناميکي با همان نرخ اوليه افزايش مي يابد تا اينکه به لبه مخالف 

در اين هنگام ضريب شدت تنش . رسيده و شروع به انعکاس به صورت موج فشاري خواهد کرد

تو رفتگي دو  ديناميکي شروع به کاهش خواهد کرد تا جائيکه اين امواج باعث بسته شدن ترک و حتي

اين پديده بيانگر منفي . خواهد شد) که خود به علت در نظر نگرفتن مکانيک تماس مي باشد(لبه ترک 

شدن تغيير مکان نسبي دو لبه ترک نسبت به يکديگر شده و با توجه به اينکه در روش جداسازي 

شود باعث منفي  متغييرها از اين تغيير مکان در محاسبه ضريب شدت تنش ديناميکي استفاده مي

تاکيد نموده است که پاسخهای بدست آمده در  ۶ چنبايد توجه نمود که . شدن اين ضريب مي شود

محدوده زمانی با ضريب شدت تنش منفی به علت وقوع تماس و نفوذ وجوه ترک در يکديگر معتبر 

تحليل پيش بيني نشده زيرا هيچ مکانيزم تماسی جهت جلوگيري از وقوع نفوذ غير واقعی در . باشندنمی

در مکانيک شکست ضريب شدت تنش منفي زيرا  .باشدهمين شرايط در تحليل حاضر نيز برقرار مي. بود

معني ندارد و اصوالً ضريب شدت تنش که نشان دهنده نوع تکينگي ميدان اطراف نوک ترک مي باشد، 

حال آنکه لبه . شش ظاهر مي شودبه علت عاري از تنش بودن لبه هاي ترک به هنگام قرار گرفتن در  ک

هاي ترک در تماس با يکديگر به هنگام قرار گرفتن تحت فشار عاري از تنش نبوده و هيچ ميدان تکينه 

  .اي در اطراف نوک ترک پديدار نخواهد شد

در زمان هاي مختلف براي قطعه مورد نظر نشان داده شده   σکنتورهاي تنش  ۲۵- ۶در شکل 

  .است
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11.5     12   

 

 

 در زمان هاي مختلف کنتور تنش :  ٢٥-٦شكل 

12.5    

  

  بررسي ترك تير ترد -6-4

وقوع ترک ناگهاني در تير همسانگرد همگن تحت بار يکنواخت کششي در اين مثال به بررسي اثر 

متر و ضخامت واحد در نظر گرفته  ۰.۵متر و ارتفاع  ۱۰براي اين منظور تيري به طول . پردازيممي

قرار گرفته و سر ديگر آن در جهت  MPa ۵۰۰ اي که يک سر تير تحت کشش يکنواختميشود، به گونه

  :مشخصات مصالح بکار رفته در تير به شرح زير است  .طولي تير بسته شده است

  
  E   210 GPa, 0.3,  8000 kg/m    
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- ای که ترک از وسط المانالمان استفاده شده است، به گونه ۱۵*۳۰۰به منظور مدل سازی مساله از 

دوره تناوب . گرددتحليل عددي فرکانس اصلي تير محاسبه ميابتدا توسط . نمايدهای مياني عبور می

-تعريف مي) =ms ۳.۶۳۵ Tc(برابر نصف دوره تناوب  Tc. ميلي ثانيه بدست آمد ۷.۲۷۱اصلي تير برابر 

  .گردد

با اضافه کردن توابع غني سازي، ترکي عمودي در  t=2.5 tcبه منظور ايجاد ترک ناگهاني، در لحظه 

هاي جابجايي، سرعت، و شتاب به دو روش اجزاي محدود توسعه يافته ميدان. گرددمرکز تير معرفي مي

  .باشدو نيومارک بدست آمده و نتايج حاصله در ادامه قابل مالجظه و مقايسه مي

  

  

  

 

  

  نقاط غني سازي شده براي مدل سازي ترک وسط تير  ۲۶-۶شکل 
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  ه روش اجزاي محدود توسعه يافته و نيومارکب) A(مربوط به نقطه اي در سر تير تاب هاي جابجايي، سرعت و شميدان ۲۷-۶شکل 
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  به روش اجزاي محدود توسعه يافته و نيومارک)  B(هاي جابجايي، سرعت و شتاب مربوط به نقطه اي در وسط تير ميدان ۲۸-۶شکل 
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  تير در لحظه قبل و بعد از ايجاد ترک در وسط دهانه ۲۹-۶شکل 

همان طور . ثانيه به دست آمده استميلي ۳۵هاي زماني برابر نتايج فوق بر اساس تحليل با گام

شود، در نتايج روش اجزاي محدود توسعه يافته نوسانات کمتر و در نتيجه، پاسخها که مالحظه مي

ه شود، ميلي ثانيه براي روش نيومارک استفاد ۱۷.۵در صورتي که از گام زماني . باشندتر ميدقيق

  :خواهيم داشت

  

و نيومارک با گام زماني  ۳۵به روش اجزاي محدود توسعه يافته با گام زماني  )A( جابجايي مربوط به نقطه اي در سر تير ميدان ۳۰-۶شکل 

  ميلي ثانيه ۱۷.۵
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و نيومارک با گام زماني  ۳۵به روش اجزاي محدود توسعه يافته با گام زماني  )A( سرعت مربوط به نقطه اي در سر تير ميدان ۳۱-۶شکل 

  ميلي ثانيه ۱۷.۵

  

  

و نيومارک با گام زماني  ۳۵به روش اجزاي محدود توسعه يافته با گام زماني  )A( شتاب مربوط به نقطه اي در سر تير ميدان ۳۲-۶شکل 

  ميلي ثانيه ۱۷.۵

  

  :ترک نخورده داريمو براي نقطه وسط تير در بخش 
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و  ۳۵به روش اجزاي محدود توسعه يافته با گام زماني ) B(سرعت و شتاب مربوط به نقطه اي در وسط تير  ميدان جابجايي، ۳۳-۶شکل 

  ميلي ثانيه ۱۷.۵نيومارک با گام زماني 
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نيومارک هاي روش تر کردن گام زماني، نوسانات پاسخشود با کوچکهمان طور که مالحظه مي

بنا براين، در . کندهاي اجزاي محدود توسعه ميل ميبه پاسخ تربا زمان اجرای دو برابر طوالني کم شده و

 .رسداين مساله نيز اجزاي محدود توسعه يافته با تعداد گام زماني کمتر به جواب مطلوب مي

 يورق نيمه نامحدود با تركي در كنارة آن زير اثر تنش كششي ديناميك -6-5

 ]۱۷[بعنوان مثالي ديگر ترک نيمه نامحدودي را در صفحه نامحدود، که حل تحليلي آن در 

از آنجائي که براي مدلسازي بايد هندسه محدودي را در نظر . ارائه شده، در نظر مي گيريم ١توسط فراند

  .بگيريم، بايد شرايط مرزهاي بي نهايت را به طور ضمني در تحليل وارد کنيم

در نظر مي گيريم  ۳۴- ۶همانند شکل  ۵را با ترک لبه اي به طول  ۱۰×۴از اين رو ورقي با ابعاد 

اي نسبت به زمان در سمت باالي خود به صورت تابع پله Mpa ۵۰۰كه تحت بارگذاري کششي برابر 

  :براي اين ورق به صورت زير تعريف شده است خصوصيات مصالح. قرار دارد

 
     211  , 0.3,  7860 /    

  

   

  

                                                      
1 -Freund 

  

  هندسه مسئله  ۳۴-۶شکل 

2H 
a

L

σ(t)=σ0H(t) 
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موج تنش حاصل از بار پله اي کششي با برخورد به لبه پائين ورق منعکس شده و دوباره به 

سمت ترک حرکت خواهد کرد، ولي در واقعيت به علت نا محدود بودن ورق اين اتفاق نمي افتد لذا بايد 

τ محدود کنيم، که 3زمان مدلسازي را به  ار است و زمان رسيدن موج به لبه ترک براي اولين ب 

 .برابر سرعت موج طولي در محيط مي باشد که  ⁄برابر است با 

گيري برابر استفاده شده و همچنين شعاع مسير انتگرال ۸۰*۴۰براي مدلسازي اين مسئله از مش 

m ۱۵/۰  هاي زماني متفاوت نتايج حاصل از روش اجزاي محدود توسعه  است و براي گامانتخاب گرديده

  . هاي تحليلي مقايسه شده است يافته زماني با روش نيومارك و جواب

باشد و در نتيجه در اين مسئله فرض بر آن است که ضريب شدت تنش مود دوم برابر صفر مي

 .يابدتوان اين فرض را انجام داد که ترک بر روي محور تقارن گسترش ميمي

ه که توسط فراند ارائه شده به صورت ضريب شدت تنش ديناميکي بدست آمده براي اين مسئل

  :زير است

  

)۶ -۹(  , 0,    

)۶ -۱۰(  
1 ⁄

1 2⁄
 

  

)۶ -۱۱(  0,
2
1

1 2
 

  

  

  :و در نهايت خواهيم داشت

)۶ -۱۲(  

,
2
1

1 2 1 ⁄
1 2⁄

 

  .مطابق آنچه گفته شد زمان رسيدن موج طولي به نوک ترک است tکه در آن 
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ترك به محض )ترك رشد نكند، ب)الف : شود در ادامه سه حالت متفاوت در نظر گرفته مي

=t)رشد كند m/s ۱۵۰۰  رسيدن موج به آن با سرعت ثابت t=1.5)ترك در زمان ) و ج ( با سرعت  (

  .رشد نمايد m/s ۱۵۰۰  ثابت

در شکل هاي زير نتايج نرمال شده حاصل از تحليل عددي توسط اجزاي محدود توسعه يافته 

اين شکل ها تغييرات ضريب . مكاني زماني با نتايج حاصل از روش نيومارك و حل دقيق مقايسه شده اند

σشدت تنش ديناميکي نرمال شده توسط ضريب  √H نشان مي  وسط را در مقابل زمان نرمال شده ت

  . دهد

  :ترك رشد نكند حالتی که )الف  

  

  با  نتايج تحليلي v=0و  Δt=20μsمقايسه ضريب شدت تنش ديناميکي در دو روش نيومارك و اجزاي محدود توسعه يافته با :  ۳۵-۶شكل 
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  بررسي اثر تغيير گام زماني بر ضريب شدت تنش ديناميکي:  ۳۶-۶شكل 

  

  .ديده مي شود حل هاي عددي حاصله و حل تحليلي به خوبي با يکديگر مطابقت دارندهمانطور که 

    
   در  کنتور تنش   در  کنتور تنش 

    
   در  کنتور تنش   در  کنتور تنش 
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   در  کنتور تنش  در  کنتور تنش 

  

  
   شکل تغيير يافته در   

قبل، بعد و در هنگام برخورد موج صفحه اي به ترک به همراه هندسه تغيير يافته ترک در  σو  σکنتورهاي تنش هاي : ۳۷-۶شكل 

  گام زماني آخر

  

=t):رشد كند m/s ۱۵۰۰  موج به آن با سرعت ثابتترك به محض رسيدن  حالتی که) ب )  

- نخست به مقايسه ضريب شدت تنش ديناميكي ناشي از روش اجزاي محدود توسعه يافته مكاني

در اين مثال گسترش ترك به .پردازيم و حل تحليلي مي μs۲۰ زماني با روش نيومارك با گام زماني 

در ماتريس سختي بوده و در نتيجه ماتريس سختي معني وارد شدن درجات آزادي غني شده اضافي 

همچنان كه . گردد شود و در اينجا محدوديت روش نيومارك نمايان مي دستخوش  ناپيوستگي زماني مي

در شكل ديده ميشود روش نيومارك نوسانات زيادي از خود نشان ميدهد در حاليكه روش اجزاي 

ماني از دقت خوبي برخوردار بوده و نوسانات روش مكاني با همان گام ز-محدود توسعه يافته زماني

  .نمايد نيومارك را تا حد زيادي حذف مي

براي آن كه روش نيومارك به دقتي مشابه روش اجزاي محدود توسعه يافته مكاني زماني با گام 

دهنده براي آن استفاده نماييم كه اين مسئله خود نشان  μs۷.۵ برسد بايد از گام زماني   μs ۲۰زماني 

باشد كه با تعداد  مزيت روش اجزاي محدود توسعه يافته مكاني زماني در مقابل روش نيومارك مي

  .يابد هاي كمتر به دقت مشابهي دست مي گام
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و  Δt=20μsمقايسه ضريب شدت تنش ديناميکي در دو روش نيومارك و اجزاي محدود توسعه يافته مكاني زماني با :  ۳۸-۶شكل 

v=1500 با  نتايج تحليلي  

 

و اجزاي محدود توسعه يافته مكاني زماني با  Δt=7.5μs مقايسه ضريب شدت تنش ديناميکي در دو روش نيومارك با :  ۳۹-۶شكل 

Δt=20μs وm/s  v=1500 با  نتايج تحليلي  
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نماييم به  سازي جديد استفاده مي حال براي بهبود بخشيدن به نتايج بدست آمده، از يك الگوريتم غني

اين ترتيب كه چنانچه در يك گام زماني با گسترش ترك، نوك ترك در المان جديدي قرار گرفت، به 

هايي كه  ساز نوك ترك را تنها براي اين المان در نظر بگيريم و براي ساير المان جاي آنكه توابع غني

هايي كه نوك ترك در  ه تمام المانساز هويسايد استفاده نماييم تاريخچ ها گذشته از تابع غني ترك از آن

  .نماييم ساز نوك ترك استفاده مي ها قرار گرفته است را حفظ كرده و براي همه آنها از توابع غني آن

 Δt=20μsمقايسه ضريب شدت تنش ديناميکي در دو روش اجزاي محدود توسعه يافته مكاني زماني با و بدون غني سازي با  :  ۴۰-۶شكل 

  و  نتايج تحليلي v=1500و 

 

سـاز هويسـايد نشـان داده     هـاي بـا تـابع غنـي     ساز نوك ترك و المان هاي با توابع غني در شكل المان

  .اند شده
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هاي غني شده قبل از بهينه كردن  بندي و المان مش: ۴۱-۶شكل   ها هاي غني شده بعد از بهينه كردن جواب بندي و المان مش: ۴۱-۶شكل 

  ها جواب

 

t=1.5)ترك در زمان  حالتی که) ج  :رشد نمايد m/s  ۱۵۰۰ با سرعت ثابت (

 v=0كه هنوز ترك گسترش نيافته جوابها منطبق بر جوابهاي تحليلي  t=1.5در اين حالت تا 

از مقايسه . نمايد نوسان مي =m/s ۱۵۰۰ v باشند ولي بعد از اين زمان جواب حول نمودار تحليلي مي

آيد  بدست مي) ب(مكاني با روش نيومارك نتايجي مشابه بخش -توسعه يافته زمانيروش اجزاي محدود 

  .كه در زير قابل رويت است
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و  Δt=20μsمقايسه ضريب شدت تنش ديناميکي در دو روش نيومارك و اجزاي محدود توسعه يافته مكاني زماني با :  ۴۲-۶شكل 

v=1500 m/s با  نتايج تحليلي  

 

و  Δt=20μsو اجزاي محدود توسعه يافته مكاني زماني با  Δt=7.5μs مقايسه ضريب شدت تنش ديناميکي در دو روش نيومارك با :  ٤٣-٦شكل 

v=1500 m/s با  نتايج تحليلي  
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 و Δt=20μsمقايسه ضريب شدت تنش ديناميکي در دو روش اجزاي محدود توسعه يافته مكاني زماني با و بدون غني سازي با  :  ٤٤-٦شكل 

m/s v=1500 و  نتايج تحليلي 
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 نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
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  گيري و ارائه پيشنهاداتنتيجه -7

  يريجه گينت - 7-1

 يک ترک، از توابع غنيناميل مسائل ديافته به منظور تحليمحدود توسعه  ياجزا يات فنيدر ادب

ا يشامل ترک ساکن و  يهانمونه يمختلفي برا يساز يشود و توابع غنياستفاده م يمکان يساز

نامه، استفاده هم انين پايدر ا. ده استيا دوسانگرد ارائه گرديهمسانگرد و  يهاطيمحابنده در يگسترش 

مسائل  ي، برايزمان-محدود توسعه يافته مکان يدر چهارچوب اجزا يو زمان يمکان يسازيزمان توابع غن

) ابندهيا گسترش يساکن و (ترک  يکيناميويا هردو مانند مسائل د يمکاني يا زمان  يوستگيناپ يدارا

ابنده در يل ترک ساکن و گسترش يان نامه تحلين پايشايان ذكر است كه در ا. شنهاد شده استيپ

  .قرار گرفت يط همسانگرد مورد بررسيمح

در حد امکان متنوع انتخاب  ييهامثال يزمان- محدود مکان يعملکرد روش اجزا يابيبه منظور ارز

قرار گرفت و سپس  يمورد بررس يزمان يوستگيبا ناپ يآزادک درجه يک يک مساله کالسيابتدا . اندشده

 يات مسالهير با رفتار ترد و در نهايدر ت ي، ترک ناگهانيو کشش يخمش ير ترک خورده تحت بارگذاريت

ج حاصل از روش ينتا. شد يهستند بررس يزمان -مکان يوستگيناپ يدارا يشامل رشد ترک، که همگ

ج حاصل از يا نتايو  يات فنيموجود در ادب يليج تحليبا نتا يزمان- نمحدود توسعه يافته  مکا ياجزا

  .ديسه گرديومارک مقاين يعدد يکيناميروش د

 ين است که روش اجزايگردد، ايشده مشاهده م يبررس يهاکه در مثال ياجهين نتيمهمتر

که يكي –ومارک يبرابر کمتر از روش ن ۱۰تا  ۲ يزمان يبا تعداد گام ها يزمان- افته مکانيمحدود توسعه 

با دقت مشابه  يجينتا -رود يبه شمار م يکيناميل مسائل ديدر تحل يهاي عدد ن روشياز پر کاربردتر

محدود توسعه  يبه اجزا يزمان يساز ين روش و افزودن توابع غنيجه با استفاده از ايدر نت. کند يارائه م

  .افتياز دست يتوان به دقت مورد نيتر منيينه پايکمتر و زمان و هز يافته، با گام زماني
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هاي ارائه  همچنين، همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد و با در نظر گرفتن نتايج عددي مثال

شود كه در مسائل گسترش ديناميكي ترك روش نيومارك توانايي مدل كردن  شده اين نتيجه حاصل مي

شود،  را نداشته و در نتيجه حل عددي دستخوش نوسانات مي) ترك در حال حركت(ناپيوستگي در زمان

ساز و  زماني با منظور كردن تابع غني-كه اين محدوديت در روش اجزاي محدود توسعه يافته مكان

يابي به نمودارهاي هموارتر  ناپيوسته هويسايد در الگوريتم حل ديناميكي برطرف شد و امكان دست

    .فراهم گرديد

به منظور مدل  يمکان يسازيافته و افزودن توابع غنيمحدود توسعه  يه اجزايضمنا استفاده از پا

را  يثابت در طول حل و ثابت نگه داشتن درجات آزاد يبندمساله، امکان استفاده از المان يمکان يساز

-مساله و انتقال اطالعات در گام يکيناميل ديل تحليع و تسهيکند که اين مسئله سبب تسريفراهم م

گردد، اگرچه يارائه شده مالحظه م يهال مثاليج تحليضمنا همان طور که در نتا. گردديم يزمان يها

 يزمان -محدود توسعه يافته مکان يابد،روش اجزاييش ميها، دقت حل مسئله افزابا افزودن تعداد المان

 ياز مهندسيار محدود به دقت مورد نيبس يهاه از تعداد المانكند كه با استفاد اين قابليت را فراهم مي

محدود توسعه  يکره اجزايدر پ يو زمان يمکان يسازيم و در مجموع، استفاده از توابع غنيابيدست 

الزم در حل مساله گشته و  يهاي زمان و همچنين گام يمکان يب سبب کاهش المان هايافته، به ترتي

  .دهندياز مساله را کاهش ميافتن به دقت مورد نينه جهت دست يزمان و هز

  شنهاداتيارائه پ -7-2

 يزمان-افته مکانيمحدود توسعه  يفات، توسعه استفاده از روش اجزاين تحقينده ايآ يهابه عنوان گام

 .گردديشنهاد مير پيدر مسائل ز

 دوسانگرد يهاطيدر مح يزمان- مکان يوستگيمسائل شامل ناپ -

 ک تماسيمسائل شامل مکان -

 هاتيها در کامپوزورق يشامل جدا شدگ يکيناميمساله د -

 ک در مجاورت سر ترکيل منطقه پالستيمسائل شامل تشک -

  يسه بعد يهاطيتوسعه روش در مح -
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Introduction: 
      Structural dynamics and computational mechanics have extensively used the 
Newmark method for numerical integration of second order equations; on accounts of its 
simplicity and easy implementation. However, one of its drawback is the treatment of 
discontinuities. A relatively new approach, is to use Enriched solutions such as the 
extended finite element method (XFEM), in order to reproduce the discontinuous feature 
of a problem without the need for significant refinements. The idea of this paper is to 
further enhance the space and time extended finite element method (STXFEM), in order 
to develop a unified space-time discretization technique when space and/or time 
discontinuities have to be simulated.  Dynamic crack propagation problems are modeled 
to assess the performance of the proposed approach. 

    In the proposed approach the set of nodes whose support is completely cut by the crack 
are enriched by Heaviside discontinuous function whose value is 1 if x is above the crack 
surface and -1 if x is bellow, and the set of nodes that belong to elements partially cut by 
the crack are enriched by branch functions. Furthermore, enriched shape functions in time 
are added to the polynomial time approximation to give a T-XFEM. 

     The proposed technique is adopted to simulate a number of problems with high 
gradients in time, such as dynamic crack propagation. Additionally, parametric sensitivity 
analyses are performed to assess the overall performance of the proposed technique in 
various discontinuous problems. 

     The results show that the space-time enriched formulation performs superiorly in 
capturing the discontinuity, while the semi-discrete enriched schemes, where the 
enrichments are only applied in space, tend to be oscillatory in the vicinity of the 
discontinuity. 

Key Words: Extended Finite Element Method, Space-Time Discontinuity, Crack 
Propagation. 
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