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ام جناب ار اوست. هم چنین از استاد ارجمند و فرهیختهخدای متعال را شاکرم که هستی وام د

ا هموار کردند و انجام آقای دکتر سهیل محمدی که با شکیبایی و سعه صدر خود راه موفقیت ر

 پذیر نبود، بی نهایت سپاسگذارم. های ایشان امکانه بدون راهنماییناماین پایان

اند کمال تشکر و حال پشتیبان من بودهاز خانواده صبور و مهربانم، که همیشه و در همه 

 سپاسگذاری را دارم.

 .هستم و سایر دوستانآقای هاتفی های بی دریغ کمک گذارسپاس

، به از آزمایشگاه محاسبات سریع دانشکده مهندسی عمران و زحمات بی دریغ مسئولین مربوطه

ر اختیار من قرار د که امکانات تزم برای انجام این پروژه را خصوص سرکار خانم کاظمی،

 کنم.دادند، تشکر می





 چکیده

 کی نیب یاهیتنیمسئله ترك ب، دار شکلیبه منظور بررسی جداشدگی کامپوزیت آلیاژ حافظه

تحت شکست مود مختلط و با فرض  یخط /پالستیککیاتست هیت کیو  یدار شکلحافظه اژیآل

فته گرمورد مطالعه قرار  صورت عددیبه  اسیکوچک مق رفازییتغ هیکرنش مسطح و ناح طیشرا

که در  ییکمترمودینا درگیردار شکلی با استفاده از یک معادله رفتاری رفتار آلیاژ حافظه .است

گیری سازی شده است. با بهرهقرار گرفته است، مدل یافتهتوسعه چارچوب روش اجیای محدود

حاکم  Kن ناحیه تغییرفاز، ناحیه ای مرزی و با در نظر گرفتن فرض کوچک بوداز رویکرد تیه

جایی که تغییرفاز به از آن .گیردای تحت بارگذاری مود مختلط قرار میتیهدر نوك ترك بین

باشد، مطالعه اثرات نرخ بارگذاری اعمالی بر صورت ذاتی یک پدیده درگیر ترمومکانیکی می

ر شکلی از اهمیت باتیی داتوزیع دما و در نتیجه بر پارامترهای شکست آلیاژهای حافظه

درگیری ترمومکانیکی بر  ی کند و سریع برای مطالعه تاثیربرخوردار است. هر دو نرخ بارگذار

-، منحنی تنشJنوك ترك، به ویژه انرژی شکست نوك ترك در چارچوب انتگرال  هایمیدان

ر نظر گرفته دیده دبارگذاری و شکل و اندازه ناحیه تغییرفاز و ناحیه حرارت در روندکرنش 

ای برای بررسی نحوه تاثیر تغییرات نرخ بارگذاری اعمالی، مییان ترکیب شوند. تالش ویژهمی

های نوك ترك بر میدان/پالستیک دار شکلی و تیه اتستیکمود و خواص ماده آلیاژ حافظه

 صورت گرفته است.

، دار شکلیآلیاژ حافظهای مرزی، روش الیهی، االیهکامپيزیت، شکست بین: های کلیدیواژه

 یافتهروش اجزای محدود تيسعه، اندرکنش ترميمکانیکی
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 یدار شکلحافظه یاژهایآل یهاتیدر کامپوز یجداشدگ لیتحل 

1 

 مقدمه

 مقدمه:  8 فصل 

 3دار شکلیحافظه هایآلیاژ -8-8

اثهرات  میانهدرکنش مسهتق یداراهسهتند کهه  0مياد هيشمند ای ازدستهشکلی دار آلیاژهای حافظه

از دو عامهل مهذکير  کیهاسهت کهه ههر  یمعنه نیبه ا میهستند. اندرکنش مستق یرارتو ح یکیمکان

قابهل  یههاتحمهل کرنش تیهقابل اژهایآل نیمؤثر باشند. ا یگریبر د کیبه عنيان عامل تحر تيانندیم

 رییتغ ایدر درجه حرارت و  رییها را در صيرت تغکرنش نو صار شد هیتيجه و بازگشت به شکل اول

 .(2008 ،3)الگيداسدارند  یالدر تنش اعم

 4دار شکلی دارای دو ساختار کریستالی پایدار با خياص ماده ماکروسکيپیآلیاژهای حافظه

 رییبه تغ)فاز پایدار در دمای پایین(.  6)فاز پایدار در دمای باال( و مارتنسیت 5متااوتی هستند: آستنیت

 فازرییهمراه است تغ یستالیشبکه کر یحرافان یکه با کرنش برش یگریفاز به د کیساختار ماده از 

بعد از  تیمارتنس یسليل یها)جهت واحد 1هانتیور دمانی. با تيجه به چشيدیاطالق م 1یتیمارتنس

                                                 

1 Shape Memory Alloys (SMAs)  

2 Smart materials 

3 Lagoudas 

4 Macroscopic material properties 

5 Austenite 

6 Martensite 

7 Martensitic phase transformation 

8 Variant 
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 تیکه عبارتند از مارتنس شيدیم فیتعر تیمارتنس یمتااوت برا تار( کنار هم، دو ساخفازرییتغ

است که  یابه گينه هانتیور دمانیشده چجات تیتنس. در مار0شدهبازجات تیو مارتنس 8شدهجات

خاص بر  نتیک وریشده بازجات تیدر مارتنس یصار است ول یماکروسکيپ شکلرییتغ نیانگیم

تغییرفاز درگیر  .شيدیم وادیا یبرش شکلرییدر جهت آن تغ وهیو درنت شيدیغالب م هانتیور ریسا

مارتنسیت، اساس دو رفتار منحصر به فرد آلیاژهای بین آستنیت و  3پذیرترميمکانیکی برگشت

 6االستیکیا شبه 5و رفتار سيپراالستیک 4دار شکلیها به اثر حافظهباشد که از آندار شکلی میحافظه

 شيد.یاد می

 دار شکلیاثر حافظه -3-3-3

 فازرییشده تغجات تیماده به مارتنس ،یکیبار مکان ابیدر غ تیصيرت سرد کردن آستن در

 تیبا حرارت دادن مارتنس یعنیصادق است؛  زیمطب ن نی(. عکس ا1رفت فازریی)تغ هددیم

 یهیبد نی(. بنابرا1برگشت فازریی)تغ دهدیم فازرییتغ تیماده به آستن ،یکیبار مکان ابیشده در غجات

دما،  رفت با کاهش فازرییتغ .شيدینم وادیا یماکروسکيپ شکلرییتغ ،یحرارت فازرییتغ یاست که ط

M) 9تیآغاز مارتنس یاز دما
sT82تیمارتنس انیپا ی( شروع شده و در دما (M

fTبه طير ابدییم انی( پا .

A) 88تیآغاز آستن یدما، از دما شیبرگشت با افزا فازرییمشابه تغ
sT )انیپا یشده و در دما شروع 

                                                 
1 Twinned martensite 

2 Detwinned martensite 

3 Reversible thermo-mechanically coupled phase transformation 

4 Shape memory effect 

5 Superelasticity 

6 Pseudoelasticity 

7 Forward phase transformation 

8 Reverse phase transformation 

9 Martensite start temperature 

10 Martensite finish temperature 

11 Austenite start temperature 
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A) 8تیآستن
fTکمتر از یی)دما نییپا یکه در دماها ی. در صيرتابدییم انی( پا M

fTتی( مارتنس 

 ندی. فرآدهدیم فازرییشده تغبازجات تیبه مارتنس رد،یقرار بگ یکیشده تحت بار مکانجات

حالت  نی. در اابدییم انی( پاf) تنش( آغاز و در حد s) بار به حد تنش دنیبا رس یبازشدگجات

همچنان  یپس از باربردار گریماندگارند؛ به عبارت د هاشکلرییتغ ک،یاالست یدر صيرت باربردار

A باالتر از ییرا تا دماماده  طیشرا نی. چنانچه در اماندیشده مبازبه صيرت جات تیمارتنس
fT  گرم

 تیاز مارتنس فازرییتغ یکه ط ی. به کرنششيندیصار م هاشبرگشت رخ داده و کرن فازرییتغ م،یکن

 که در شکل چرخه نی. به اندیگي ی( مtr) 0فازرییشيد، کرنش تغ یصار م آستنیتشده به بازجات

به عبارت دیگر اثر  .(2008 ،)الگيداسندیگيیم یدار شکل اثر حافظه ،نشان داده شده است (3-3)

 های بزرگ و بازگشت به شکل اولیه قبل ازدهنده تيانایی بازیابی کرنشدار شکلی نشانحافظه

  باشد.تغییرشکل تحت بارگذاری حرارتی می

 

 

 (2118 ،)الگوداس دار شکلیهطی چرخه اثر حافظرابطه تنش، کرنش و دما  (:3-3)شکل

                                                 
1 Austenite finish temperature 

2 Transformation strain 
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 کیاتستشبه ای کیرفتار سوپراتست -3-3-2

A باالتر از ییدر دما تیآستن چنانچه

f
T شده بازجات تیبه مارتنس رد،یقرار بگ یکیتحت بار مکان

به فاز ماده  یبرداريرت باراست، در ص تیآستن داریدما فاز پا نیچين در ا یول دهدیم فازرییتغ

به این پروسه  .شيدیصار م یدر باربردار ،یبارگذار یشده ط وادیو کرنش ا گرددیمباز تیآستن

نميدار گردد. االستیک اطالق میتغییرفاز رفت/برگشت تحت بارگذاری/باربرداری مکانیکی رفتار شبه

اژهای االستیک آلی( به صيرت شماتیک رفتار شبه2-3نشان داده شده در شکل )کرنش -تنش

دهد. چهار دمای اصلی دار شکلی را تحت یک چرخه کامل بارگذاری و باربرداری نشان میحافظه

M( عبارتند از: 2-3کرنش نشان داده شده در شکل )-مرتبط با نقاط تغییر شیب منحنی تنش

s
T ،M

f
T ،

A

s
T وA

f
Tدار حافظه اژینمينه آلشيند. یک های مربيطه نیز به طير مشابه تعریف می. حدود تنش

A ثابت باالتر از یدر دمادر فاز آستنیت را در نظر بگیرید که  یشکل

f
T  یبارگذاربه صيرت مکانیکی 

. دارد کیرفتار االست تیآستن ،یتیمارتنس رفازییبل از شروع تغو تا ق یکیبار مکان شیبا افزاشيد. می

به حد تنش که تنش وارده  یزمان
Ms

 شيد که با تغییر شیب در منحنی برسد، تغییرفاز رفت آغاز می

نش همراه است. افزایش بیشتر بارگذاری، منور به تکمیل پروسه تغییرفاز مارتنسیتی در حد ت -تنش

Mf
  بیش رییتغ کیبا  یتیمارتنس رفازییاتمام تغشيد. میبزرگ  کیراالستیغ یهاکرنشو ایواد 

 رشکلییتنش صرف تغ شتریب شی. در ادامه افزاشيدیکرنش مشخص م-واضح در نميدار تنش

کاهش  یتنش به آرام ک،یبه صيرت االست یبا باربردار .شيدیشده مبازجات تیمارتنس کیاالست

تا به حد تنش  ابدییم
As

 تغییرفاز برگشت شروع شده و تا حد تنش  در آن برسد کهAf
  ادامه

گشته، خيد بر هیبه حالت اول کیبه صيرت االست تیآستنیابد. در نهایت با ادامه باربرداری می

 (.2008 ،یابد )الگيداساالستیک خاتمه میچرخه شبه شده وها صار کرنش
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 دار شکلیاالستیک آلیاژهای حافظهشبهکرنش برای رفتار -منحنی تنش (:2-3)شکل

 یبارگذار یهانرخ تیو اهم یکیترمومکان یوابستگ -3-3-1

با  نیهمراه است. بنابرا یحرارت یانرژ دیتيل ایبا جذب و یدار شکلحافظه یاژهایفاز در آلرییتغ

 یدارد، بحث وابستگ تیبه دما حساس یدار شکلحافظه یاژهاینکته که رفتار آل نیاتيجه به 

فاز برگشت  رییگرماده و تغ یندی( فرآتیبه مارتنس تیرفت )آستن رفازیی. تغدیآیم شیپ یکیترميمکان

بدان معناست که  نی. ا(3445 8)شاو و کریاکیدساست  ریگرماگ یندی( فرآتیبه آستن تی)مارتنس

 شيدیم دارتریپا نتیآست وهی. درنترودیشدن حرارت باال مآزاد لیماده به دل یرفت دما رفازییتغ نیح

دما  شبا کاه زیفاز برگشت نرییتغ نی. حابدیادامه  رفازییالزم است تا تغ یشتریب یو تنش اعمال

 یست تنش اعمالگام الزم ادر هر رفازییادامه تغ یبرا یباربردار نیو لذا ح شيدیم دارتریپا تیمارتنس

که نرخ  یکامالً مشخص است که در مسائل حاتیتيض نی. با تيجه به اابدیکاهش  شیاز پ شیب

اطراف را ندارد  طیحبا م یماده فرصت تبادل حرارت گرید یانیبه ب ایاست و  ادیز یکرنش اعمال

 ترنییه باالتر/ پارفت/ برگشت منور ب رفازییتغ نیدما ح ی/ کاهش ناگهانشی(، افزاکیاباتیآد ندی)فرآ

گذاشته  ریتاث رفازییدر قسمت تغ یمنحن بیش یبر رو نیو بنابرا شيدیماده م رفازییرفتن حد تغ

 ل،حا نیبا ا (.2008 ،)الگيداس شيدیوارد معادالت م یکیترميمکان یو وابستگ(( 1-3)شکل)

                                                 
1 Shaw and Kyriakides 
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 تيانیم قه،یدرصد در دق 2کرنش کمتر از  یهانرخ ینشان دادند که برا( 3448)و همکاران  8یتيباش

 را کنار گذاشت. یکیترميمکان یوابستگ

 

 

 کیاباتآدی و ایزوترمال یهادر حالت کینمودار رفتار شبه االست (:3-1)شکل

 بیان مسئله -8-0

دار شکلی آنها را به مياد پرطرفداری در کاربردهای متااوتی از های یکتای آلیاژهای حافظهویژگی

پزشکی تبدیل کرده سازی و اتيمبیلصنایع  های هيافضا و از ليله کشی تاسازه تا عمرانی هایسازه

دار شکلی در مقایسه با سایر مياد آلیاژهای حافظه دو ویژگی منحصر به فردبا تيجه به  است.

قبال صنایع با است هم در در مهندسی وهم دار شکلی آلیاژهای حافظه 0هایتیکامپيزمهندسی، کاربرد 

 قرار دار شکلی،حافظه آلیاژهای هایبه طير کلی منظير از کامپيزیتروزافزونی مياجه شده است. 

و  از خياص هرکدام از مياد یرگیبهره برای کامپيزیت محیط در شکلی دارحافظه هایالمان دادن

 بروز احتمال و بزرگ هایتغییرشکل صيرت در که است هيشمند سیستم یک به یابیدست

                                                 
1 Tobushi 

2composites  
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 برگشت تغییرفاز از ناشی فشاری هایتنش رودانتظار می االستیک شبه خاصیت طبق بر خيردگیرکت

اما باید به این نکته تيجه نميد  .شيد آن شدن بسته به منور حتی یا و کرده جليگیری ترک انتشار از

 مشترک طحس علت به شکلی دارحافظه آلیاژ هایرغم مزایای مذکير، استااده از کامپيزیتکه علی

 .شيدمی محدود 8ماده زمینه و شکلی دارحافظه آلیاژ هایالیاف بین ضعیف

حساس و  ایهیمياد در تکنيليژ نیباعث شده تا از ا هاتیکامپيزاین منحصر به فرد  یژگیو

 یهیاستااده شيد. بد و برخی کاربردهای ویژه عمرانی یپزشک یمهندس ،ییفضا عیهمچين صنا یمدرن

آن ها برخيردارند، تنها اتکا کردن  یمياد و کاربردها نیکه ا تیاهم از ییبه سطح باال است با تيجه

 یيستگیاثرات نقص و ناپ گری. به عبارت دباشدینم یآنها کاف لیبه روابط مقاومت مصالح در تحل

شکست  کیاست، و لذا علم مکان تیمهم و حائز اهم اریسازه ها بس نیمانند حاره و ترک در ا ییها

 نسبت به مقاومت مصالح دارد. تریمياد نقش پر رن  نیا یخراب لیر تحلد

چين وجيد  یدر اثر عياملدار شکلی های آلیاژهای حافظهتیکامپيزدر  یی کههاترکعالوه بر 

وجيد نقص در  ایو  میبه تسل دنیرس ،یخستگ وادیآن، ا دهندهلیدر مقاومت مياد تشک هیضعف اول

 تخریب به منور تياندکه می است مهمی عيامل از یکی هاآن رشد ده وش حاصلهنگام ساخت 

 هااین کامپيزیت کاربرد که آنوایی از تری مياجه هستند.ها با مشکل مهمشيد، این کامپيزیت ایسازه

 سطح است، وابسته آن اطراف ماده زمینه به مدفين شکلی دارحافظه آلیاژ از تنش انتقال به شدت به

 مواور ماتریس به را آلیاژ 0بازیافتی هایتنش بتياند تا باشد قيی کافی یاندازه به باید دو این مشترک

ی، اهیالنیترک ب .شيدمینیز  تنش انتقال روند وقاه در ایواد باعث سطحی بین ترک وجيد. کند منتقل

 یادر اثر بارهتياند عالوه بر سطح مشترک ضعیف، میاست که  هاترکنيع  نیاز جمله مهمتر

 .شيد وادیانیز  هامپيزیتکا نیدر ا یاضربه یمانند بارگذار هایو انياع بارگذار دینحيه تيل ،ینيسان

 هایالیاف دما، افزایش با شکلی، دارحافظه آلیاژ تنیده پیش الیافهای مسلح به در کامپيزیت اگرچه

جدایی  نیز شرایط این رد ولی اندازندمی تاخیر به را ترک رشد و شده منقبض ماتریس در مدفين

از  یکی ایهیالنیب خيردگیترک کهآن علتبه  بنابراین از ماتریس اجتناب ناپذیر است. الیاف

                                                 
1 Matrix 

2 Recovery stresses 
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 نیا یبررس ،ردیشکل بگ تياندیم یتحت عيامل مختلا بيده و مياداین در  یعيامل خراب نترییاصل

 .رسدیبه نظر م یپدیده بسیار ضرور

 روش حل مسئله -8-3

ترک وجيد دارد.  یمسائل حاو یسازمدل یبرا یمتااوت یو عدد یشگاهیآزما ،یلیتحل یهاروش

 با هاحل نیمحدودند. در ا اریدرجات دقت برخيردارند، اما بس نیهرچند از باالتر یلیتحل یحل ها

 هدر آن ب یو بارگذار یمرز طیو اعمال شرا یجزئ ای یکل لیارانسیمعادله د کی پاسخ از استااده

مياد با هندسه  یروش صرفاً برا نیتا ا شيدیميضيع باعث م نیکه هم شيدیپرداخته م مسئله لیتحل

 یهر چند نسبت به روش ها زین یشگاهیآزما یکارا باشد. روش ها هیساده و اول اریبس یو بارگذار

 کهعالوه بر آن ،مثال یدارند، مشکالت خاص خيد را دارند. برا یاثر بزرگتر یحيزه یلیتحل

، برسی این اندرکنش حرارتی و مکانیکیوجيد دار شکلی بسیار گران هستند، به علت ی حافظهآلیاژها

 هایباشد. مشکل مهم دیگری که در بررسیای نیز میمياد نیازمند توهیزات آزمایشگاهی پیشرفته

و  کرنش یهادانیم یریگاندازهآزمایشگاهی این آلیاژها در حيزه علم مياد وجيد دارد این است که 

 ستین ریپذعمالً امکان دار،یناپا رفازییباال در صيرت بروز رفتار تغ یبارگذار یهارخحرارت در ن ای

 تیو قابل باشندیم نههزیکم اریبس یعدد هایروش گریاز طرف د .(3020 ،و همکاران 8)ژان 

 قیتحق نای در اهروش نیعلت ا نیبه هم باشند،یرا دارا م دهیچیپ هایبارگذاری و هندسه کردنمدل

 . اندميرد استااده قرار گرفته

 ی، روش اجزا3یروش المان مرز، 0روش تااضل محدودبه  تيانیم یعدد یهاجمله روش از

 یمحدود به علت سرعت همگرای یهااشاره کرد. روش تااضل 5بدون المان یهاروش زیو ن 4محدود

                                                 
1 Zhang 

2 Finite difference method  

3 Boundary element method  

4 Finite element method  

5 Meshless method  
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 ی. روش المان مرزگیردید استااده قرار مپایین نسبت به سایر روشها در مکانیک جامدات کمتر مير

را دارد  یها داراست، این کاستناپیيستگی یکه در مدلساز یمزایای ی( با وجيد تمام3488 ،8)کروس

 ،یشامل پالستیسیته و یا هندسه غیر خط ،یغیرخط ایلدر مس یبه سادگ تيانیکه از این روش نم

، و همکاران 0روش بدون المان گالرکین )بلیچکي مختلف بدون المان همچين یهااستااده کرد. روش

 باشندیم یمشکالت یدارا یمرزها و شرایط مختلف هندس یسازبيده و در مدل دهیچیپ اری( بس3449

محدود از بین  یامروزه روش اجزا. کرداستااده  ایدر حل هر مسالهبه سادگی ها از آن تيانیو نم

. با است شده یکیزیو ف یمسائل مهندس لیتحل یبزار براا نیمتداول، پرکاربردتر یعدد یهاروش

 قابل قبيلی هایجياب تيانیمناسب، م هایبيدن روش، با در نظر گرفتن تعداد المان یوجيد تقریب

و مسایل  یدر حل مسایل غیر خط تيانیمحدود م یاز روش اجزا کهبدست آورد. عالوه بر آن 

 یمصالح، شرایط مرز یدر هندسه، خصيصیات رفتار یدیتپالستیسیته استااده کرد، این روش محدو

حل  تيانیتنش را با آن م لیمسئله ندارد، و مسائل مختلف مانند انتقال حرارت و تحل  یو بارگذار

 نميد.

 یيستگیبر اساس پ یمحدود به صيرت ذات یتيجه داشت که روش اجزا دیوجيد، با نیا با

مانند ترک وجيد دارد،  یيستگیناپ طیکه شرا یحل مسائل در نیها استيار شده است، بنابراالمان

به  اجیاحت کندیکه ترک رشد م هایینخياهد بيد. در حالت سریم یروش به سادگ نیبا ا لیتحل

 لیتحل کیدر  ی ویاکه این امر به خصيص در مسایل پیچیده و یا سه بعد باشدیم وددم بندیمش

در  دینيک ترک با 3ینگیتک طیبه شرا یابیدست یالوه برا. به عباشدیم رگیوقت اریبس یکینامید

 استااده نميد، زیر اریبس هایاز المان ایشيد و  وادیا یراتییاطراف نيک ترک تغ یهاساختار المان

در  ایهیالنینيک ترک ب دانیهمانند م باشد،یم دهیچیپ ارینيک ترک بس دانیکه م یدر مسائل نیبنابرا

 دارد. ینییدقت پابيده و   ریگوقت اریروش بس نیا ،دار شکلیهکامپيزیت آلیاژ حافظ

                                                 
1 Cruse 

2 Belytschko 

3 singular 
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محدود  یروش اجزا یالدیم 3444محققان در سال  یشده، برخغلبه بر مشکالت گاته یبرا

ها انوام مدل بدون در نظر گرفتن ناپیيستگی یبندرا پیشنهاد کردند که در آن شبکه 8یافتهتيسعه

. گرددیها مدل ممناسب، ناپیيستگی 0یسازیتيابع غن یبرخ و سپس با کمک گرفتن از پذیردیم

 يستهیناپ طیشرا قیطر نیداده و از ا شیاطراف ترک را افزا یهاگره یدرجات آزاد ساز،یغن عتياب

 زیدر اطراف نيک ترک ن ینگیتک طیشرا یسازیدر نيع تابع غن ریی. با تغکنندیداخل المان را مدل م

با  زیفاز ن رییتغ یبه عبارت ایمياد  یهایژگیدر جنس و و راتییه، مدل کردن تغ. به عالوشيدیفراهم م

مانند ترک،  یيستگیاست. در این صيرت هر نيع ناپ رپذیمناسب امکان یسازیاستااده از تيابع غن

محدود  یدر این روش مدل کرد. به همین علت استااده از روش اجزا تيانیحاره و تغییر فاز را م

بسیار  تیدر مياد کامپيز یاهیالنیترک ب لیتحل یکه داراست برا یهایافته با تيجه به ویژگییتيسعه

 ماید خياهد بيد.

 امهنساختار پایان -8-4

ی، دار شکلحافظه یاژهایآل یهاتیدر کامپيزبه منظير بررسی جداشدگی  نامهانیپا نیدر ا

و بررسی قرار  لیتحلميرد نهایت بیای ميجيد در یک محیط نیمه یهالپارامترهای نيک ترک بین

برای دو حالت  ایالیهمسئله ترک بین ،3مرزی الیه سازی مسئله با روشمدل پس از اند.گرفته

ماده پالستیک با  دار شکلی/ماده االستیک و کامپيزیت آلیاژ حافظه دار شکلی/کامپيزیت آلیاژ حافظه

ه و گرفت ميرد بررسی قراربارگذاری ميد مختلط تحت یافته محدود تيسعه یروش اجزااستااده از 

 آزاد شدن انرژی و کانتيرهای تغییرفاز و حرارت ایواد شده نرخشکست چين  کیمکان یهاپارامتر

 یدهنده مساله حل شده در حالت کلنشان (9-3)نيع ترک برآورد شده است. شکل  نیا یبرا

چنین رشد ترک خيرده بيده و همابتدا ترکالزم به ذکر است که هندسه ميرد بررسی از  .باشدیم

پرداخته شده است.  دار شکلیحافظه هایآلیاژدیده نشده است. به عالوه تنها به بررسی تغییرفاز رفت 

                                                 
1 eXtended Finite Element Method (XFEM)  

2 Enrichments function  

3 Boundary layer approach 
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های تحلیی بین تيان به صرف نظر کردن از تاثیرات حرارت بر میداناز دیگر فرضیات مسئله می

 ها اشاره نميد.الیه

 

 دار شکلیر کامپيزیت آلیاژ حافظهد یاهیالنیترک ب (:9-3)شکل

 

 یاژهایآل یرفتار یمدلساز یخچهیتارکاربردهای مهندسی و بر  یدر فصل دوم ابتدا مرور مختصر

دار حافظه یاژهایشکست آل یبر رو رفازییتغ اثر یبررس قیتحق یخچهیتار سپس و یدار شکلحافظه

در  هاو شکست آن دار شکلیآلیاژهای حافظه هایبه مرور کامپيزیت در ادامهارائه شده است. ی شکل

ارائه  افتهیمحدود تيسعه یروش اجزا قیتحق یخچهیتار نیز در انتهاادبیات فنی پرداخته شده است. 

بر مبنای ترميدینامیک  دار شکلیآلیاژ حافظه یرفتار مدل یابتدا به معرفدر فصل سيم  است. هشد

پس از ارائه  است. در ادامه شدهه پرداخت نامهانیپااین در  شده به کار گرفتهو الگيریتم  محیط پیيسته

مکانیک شکست  یبه بررس ،اندميرد نیاز از پالستیسیته که برای حل مثال عددی به کار رفتهتعاریف 

در  برای دو حالت ترک الیه مرزی سپس به معرفی روش .شيدیپرداخته م ایهیالنیب خيردگیترک

محدود  یروش اجزا حیتشر پس از تیو در نهاای پرداخته شده الیهو ترک بین ماده همگن

به کمک  سازی مسئله، به نحيه گسستهیعدد جهت به کار بردن روابط ارائه شده در قالب افتهیتيسعه

مدل ارائه  ییکنترل صحت و کارا جهت یمثال عدد نیچند چهارمدر فصل  .شده استآن پرداخته 

فصل پنوم، به  .گشته است سهیمقا نهیزم نیميجيد در ا یشگاهیآزما جیتاآن با ن یهاشده، و جياب
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 یمدل و ادامه نیبهبيد ا یبرا یپیشنهادهای یو ارائه یریگوهیتو ن انوام شده یکارها بندیجمع

 .اختصاص دارد یبعد یرهاکا در قاتیتحق



 

13 

 

 طالعات انجام شدهمروری بر م:  0 فصل 

 ار شکلیدآلیاژ حافظه -0-8

آلیاژههای  سهازیشبیهو  8سازی رفتهاری، مدلبررسیهای زیادی برای تالشهای اخیر در دهه

و فرآینهد  3، تغییرفهاز مارتنسهیتی0. انهدرکنش ترميمکهانیکیاسهت دار شهکلی صهيرت گرفتههحافظه

را بها  مطالعهه ایهن مهياد هيشهمندهستند که  یميارد متعدد برخی ازتنها  مارتنسیت 4بازشدگیجات

بررسهی رونهد پیشهرفت معرفی کاربرهای مهندسی و سهپس در ادامه پس از اند. رو کردهچالش روبه

دار شکلی، به پیشینه تحقیق مکانیک شکسهت ایهن مهياد پرداختهه سازی رفتاری آلیاژهای حافظهمدل

 شيد.می

                                                 
1 Constitutive modeling 

2 Thermo-mechanical coupling 

3 Martensitic phase transfotmaion 

4 Detwining 
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 مروری بر مطالعات انجام شده

 مهندسی کاربردهای -2-3-3

 یبهرا از آنهها، یتعهداد کمهاما تنها ند هست یدار شکلرفتار حافظهدارای  اژهایاز آل یاریبساگرچه 

و  کهلین هیهبها پا اژیه)آل 8نهيلیتینیکهی از ایهن مهياد، اند. ميرد استااده قرار گرفته یتوار هایکاربرد

نسهبت بهه  بهيدن آنتهر گرانو درنتیوه  آن دیتيل ندیفرآ بيدن ترمشکل رغمباشد که علیمی( يمیتانیت

 یبها بارگهذار یههاکاربرد در یداریهمقاومهت بهاالتر و پا شهتر،یب یریپذشهکل لی، به دلاژهایآلسایر 

تيانسهته  نهيلیتینبهاال،  0یستیز یسازگار به عالوه به علتدارد.  یترميارد استااده گسترده ،یاچرخه

 نهيلیتین ،در حال حاضر بنابراین .ردیبگ یشیپ زین یپزشک یخيد در شاخه مهندس بانیرق ریسا است از

 سهترا به خيد اختصهاص داده ا یدار شکلهحافظ یاژهایآل یمهندس یهادرصد از کاربرد 40از  شیب

 .  ((2030) 3ی)ارغيان

 ،یکهرد )ارغهيان یبنددسهته ریهمطابق ز تيانیرا م یدار شکلحافظه یاژهایکاربرد آل ميارددر کل 

(2030):) 

باشهد، بههره  هیکه هدف، فقط برگرداندن ماده به شکل اول یدر ميارد یدار شکلاز اثر حافظه -3

 .شيدیگرفته م

و انعطاف بهاال اسهت،  یریپذبه شکل ازیکه ن یپزشک یدر مهندس شتریب کیاالستاز رفتار شبه -2

 .شيدیاستااده م

 یهاسهتمیدر س یدار شهکلحافظهه یاژهایاستااده از آل یاصل لیدل ک،یاالستشبه 4سیسترزیه -1

 .باشدیجداگر م یهاستمیس ایزلزله و  یاتالف انرژ

 نیه، اسهتااده از اام شده در واحد جرم()کار انو 5کیتحر یانرژ یچگال با تيجه به باال بيدن -9

  است. افتهیگسترش  زیدر شاخه کنترل فعال ن اژهایدسته از آل

                                                 
1 Nitinol 

2 Biocompatibility 

3 Arghavani 

4 Hysteresis 

5 Actuation energy density 
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 مروری بر مطالعات انجام شده

و مهندسی مهندسی هيافضا  مهندسی عمران،به عنيان نمينه در ادامه به کاربرد این مياد در 

 شيد:اشاره می پزشکی

 عمران یمهندس -3

ر ها ددر حيزه کنترل ارتعاشهات سهازه شتریعمران ب یدر مهندس یدار شکلحافظه یاژهایآل کاربرد

 3و کنتهرل غیرفعهال 0فعال، کنترل نیمه8ی کنترل فعالدر سه حيزه و برابر بارگذاری دینامیکی خارجی

 قابل بررسی است. 

سازه مهيرد به  روهایینميدن نی هایی را برای واردمحرک ،در حالت کنترل فعال، یک منبع خارجی

 طیدر محه تیمارتنسه ایهو  تیدار آسهتنحافظهه یهادادن کابلقرار با .ردیگیکارمبه نظر جهت کنترل

 تیبر طبق خاصه ،یاحتمال یهابزرگ و ترک یهاشکل ریی...(، در صيرت تغ مروی)بتن، پل تیکامپيز

فهاز برگشهت از رییاز تغ یناشه یفشار یهاتنش رودیمانتظار  ،یدار شکلاثر حافظه ایو  کیاالستشبه

 3-2در شهکل  بهه عنهيان نمينهه منور به بسته شهدن آن شهيد. یحت ایکند و  یریانتشار ترک جليگ

 یبتنه طیدر مح تیمارتنس یهاکابل یری( در به کارگ2006و همکاران ) 4سين  یشگاهیمشاهده آزما

 .شيدیمشاهده م

ای و تماسهی در پاسهخ بهه روههای ضهربهدر سیستم کنترل غیرفعال، منبع خارجی نیاز نیست و نی

 یبهرا کیاالسهتعميماً از رفتهار شبه رفعالیکنترل غ در .شيندیم گرفته کار ها ایواد و بهحرکت سازه

دار حافظهه یاژههای. آلشهيدیمبههره گرفتهه د،یشد یسازه، تحت بارگذار کیپالست شکلرییکاهش تغ

 یهاسهتمیس یکهیههدف بهه کهار رونهد:  نیا یبرا زمیدو مکان قیاز طر تيانندیثر مبه طير مي یشکل

 وهادیبهه منظهير ا اژهایآل نیاز ا ،یجداگر پ ستمی. در سیانرژاتالف  یهاستمیس یگریو د یجداگر پ

 ییبهه بخهش بهاال نیشده از حرکت زم منتقل یالرزه یکردن انرژحذف یموزا و به نيع ستمیس کی

  .شيدیمسازه، استااده 

                                                 
1 Active control 

2 Semi-active control 

3 Passive control 

4 Song 
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 مروری بر مطالعات انجام شده

  
 بعد از تحریک )ب( از تحریک قبل )الف(

 ،و همکاران در بسته شدن ترک )سين  یبتن طیدر مح دار شکلیآلیاژ حافظه یهاکابلکاربرد  (:3-2)شکل
2006) 

 رطهيه کار می روند و بهه ای بفعال نیز برای تعدیل و تنظیم خصيصیات سازهابزارهای کنترل نیمه

فعهال سهختی یها یک ابزار نیمه درکنند. ف میتری از ابزار کنترل فعال مصرای انرژی کمقابل مالحظه

 یدار شهکلمحض گرم کردن محرک های از جنس حافظهه تياند تغییر کند. بهرا میمیرایی در طيل اج

 نیو بنهابرا افهتیخياههد  شیافزا یقابل تيجه زانیسازه به م یاند، سختسازه نصب شده یکه بر رو

 .(2006 ،سين  و همکاران) شيد میو تنظ ابدی رییتغبه صيرت مداوم  تياندیسازه م یعیفرکانس طب

 هيافضا یمهندس -2

ميجب کاربرد  دار شکلیآلیاژهای حافظهمقاومت در مقابل خيردگی و سایش و استحکام زیاد 

دو نمينهه از ایهن  قطعات هياپیما ، ساینه فضایی و ليازم نظهامی شهده اسهت.و تعمیر آن در ساخت 

 باشند.می 0و شيرون 8کاربردها قطعات کرایيفیت

. شهيدیاسهتااده مه یاریبس یهايبیاز ت یکیدرولیمياد ه ایجهت انتقال سيخت  ماهایدر هياپ

در  کهاریلحهیمو  یکهارآنها مستلزم جيش ریشيند که تعم یها ممکن است دچار شکستگيبیت نیا

ااده از اسهت نیگزیمشهکل، روش جها نیهحهل ا ی. بهراباشدیبسته م یها طیسخت مح اریبس طیشرا

 .(الهف-2-2)شهکل  باشهدیها م يبیاتصال ت یبرادار شکلی آلیاژ حافظهاز جنس  تیيفیکرا یقطعه

                                                 
1 CryoFit 

2 Chevron 
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کهه  دیهریرا در نظهر بگ یيبیهاستااده شد. ت F-14در جنگنده  3464بار در سال  نیاول یقطعه برا نیا

داده شهده نشهان  ب-2-2در شهکل  تیهيفیشکسته شده است. نحيه اتصال قطعات با استااده از کرا

قهرار  عیمها تروژنیاست را در ن تیکه در فاز آستن يبیکمتر از ت یبا قطر یتیيفیاست. ابتدا قطعه کرا

قطهر آن را  یکیروش مکان کیفاز دهد. سپس با استااده از  رییتغ تیتا سرد شده و به مارتنس دهندیم

حاه   ع،یما تروژنیدر ن تیيفیقطعه کرا داری. علت نگهدهندیم شیافزا يبیاز قطر ت شتریب یبه قطر

خهارج کهرده و دو  عیمها تهروژنیقطعه، آن را از ن نیاست. هنگام استااده از ا یاعمال قطر رییکردن تغ

 رییهتغ ت،یهيفیبا حرارت دادن به قطعه کرا تی. در نهادهندیشکسته شده را در آن قرار م يبیقطعه ت

و  گهرددیخهيد بهاز مه هیبه شکل اول تیيفیصيرت گرفته و کرا تیبه آستن تیفاز برگشت از مارتنس

 .(2033 ،و همکاران 8)یاميچی شيدیم يبیت میترم اعثب

                                                 
1 Yamauchi, 
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 )الف( )ب(

دار شکلی ، )ب( نحيه تعمیر تیيب با استااده از کرایيفیت آلیاژ )الف( قطعه کرایيفیت آلیاژ حافظه (:2-2)شکل
 (2033)یاميچی و همکاران،  دار شکلیحافظه

 

کهاهش  اههیباشد کهه وظ ینازل ميتير جت م یدر انتها ایدندانه یکیمنایرودیشيرون، قطعه آ

را  یخروجه یگازهها انیهاخهتالط جر نیو همچن کنياختیجت در هنگام بلند شدن و حرکت  زیني

. بهه منظهير برطهرف شيدیميتير م شرانیپ یرویقطعه منور به کاهش ن نیحال، هندسه ا نیدارد. با ا

تها  شهيندمهی اضهافهبهه شهيرون  دار شکلیآلیاژ حافظهصاحات  1-2ن نقص، مطابق شکل یکردن ا

شيرون دار شکلی آلیاژ حافظهبا سرعت کم، المان  ای ارتااعکم یدر پروازها هندسه آن را اصالح کنند.
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از ميتهير جهت و  یخروج یاختالط گازها شیباعث افزا وهیو در نت کندیخم م انیرا در جهت جر

دار شکلی آلیاژ حافظهالمان  اد،یدر ارتااع باال و با سرعت ز یر پروازهاد یشيد. ولیآن م زیکاهش ني

رانهدمان  شیکهه باعهث افهزا کنهدمی صاف رافاز داده و شيرون رییتغ تیهيا به مارتنس یبر اثر سرد

  .(2033 ،)یاميچی و همکاران شيدیميتير م

 

 
 (2033 ،)یاميچی و همکاران ریشيرون با هندسه متغ (:1-2)شکل

 یپزشک یسمهند -2

و  یریپذمقاومهت مناسهب، شهکل ،یسهتیز یسهازگار ،یدار شهکلحافظه اثر ک،یشبه االست رفتار

کهرده  یپزشهک یمهندسه استااده در یبرا یمناسب یدایرا کاند یدار شکلحافظه یاژهایانعطاف باال آل

 عیوسه ییدمها یهامحهدوده یبرا یندارد طراح یبدن، لزوم یثابت بيدن دما لیبه دل نیاست. همچن

 سیم نیتینيل ارتيدنسهی(. 2008)الگيداس،  دیآیبه شمار م یلحاظ عامل مناسب نیشيد، که از ا وامان
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 یاسهتخيان یمصهنيع 3یههامپلنتیا، (2008 ،0)بارگیگها 8یههای اسهتنباط، اسهتنت(2008)الگيداس، 

 یپزشهک یمهندسه در یدار شهکلحافظه یاژهایآل ی متداولهاچند نمينه از کاربرد (2008)الگيداس، 

 هستند.

 سازی رفتاریمدل -2-3-2

مرتبط با  قاتیاز تحق یاریبس یهدف اصل فازرییرفتار تغ یسازمدل ،یالدیم 80دهه  لیاوا از

در سه گروه  تيانیشده را م ارائه یهامدل یکل بيده است. به طير یدار شکلحافظه یاژهایآل

 رو.ماک -کرویو م کرویماکرو، م یهاکرد: مدل یبنددسته

برازش  از میبه طير مستق ایو  رفازییتغ دهیحاکم بر پد کینامیترميد یمبنا بر ایماکرو  یهامدل

در  یسادگ لیبه دل یرفتار یهادسته از مدل نی. ااندافتهیتيسعه  یشگاهیبر مشاهدات آزما یمنحن

 اتیجزئ یبررسدر  یدارند ول یکاربرد فراوان یدر مسائل مهندس یافزارو محاسبات نرم یسینيبرنامه

 دارحافظه یاژهایآل یرفتار یسازها در مدلمدل نیا یاصل یژگیناتيان هستند. و یکروسکيپیم

ماده  یساختار داخل فی( جهت تيص5تیمارتنس ی)عميماً حوم نسب 4یداخل یهاریمتغ یمعرف ،یشکل

 کینامیترميدروش  نیترها، کارآمدآن شرفتیو پ عینحيه تيز نییتع یاست که برا رفازییتغ نیح

 شرفتیپ فیروش به تيص نیبا استااده از هم( 3482) 1یو ناگاک 6بار، تاناکا نیاست. نخست يستهیپ

 ماکرو خيد پرداختند.  یهادر مدل رفازییتغ

                                                 
1 Expanding Stents 

2 Bargiggia, 

3 Implants 

4 Internal variables 

5 Martensitic volume fraction 

6 Tanaka 

7 Nagaki 
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، 0ی، جنبش سطح8شنییهمچين نيکل کرویم اسیمق اتیجزئ یدر بررس کرویم یهامدل تمرکز

و اثر  وهیبه عنيان نت تیمارتنس یها عميماً حوم نسبمدل نیاست. در ا رهیو غ 3هایجات رشد

مد آکار اریاز رفتار بس یقیدرک دق یها اگرچه برامدل نی. اشيدیدر نظر گرفته م یسطح یهاجنبش

( و 3487) 5مزیبال و ج(، 3480) 4فالک) شيندیگرفته مبه کار یکمتر در مسائل مهندس یهستند ول

 . ((3440) 6و نيلس اراتنهیآب

 یمدلساز یاز اجزاء ساختار کیماکرو ابتدا به صيرت جداگانه، رفتار هر  -کرویم یهامدل در

رفتار ماده به  یتا مدل عميم شيدیم یسازاز ماده همگن 1حوم مشخصه کیو سپس در  شيدیم

جهت  کیکرومکانیرفتار ماده و از م یعميم فیجهت تيص کینامیها از ترميدمدل نی. در ادیآدست 

برخيردارند و ضمناً به لحاظ  یها از دقت مناسبمدل نی. اشيدیم فاز استاادهرییتغ ترقیدق یبررس

کرده و در مسائل  لیرا به کاربر تحم یکمتر نهیهز کرو،یم یهاحوم و زمان محاسبات نسبت به مدل

 ایهيافضا و  نعتميرد استااده در ص یکیکروالکترومکانیهيشمند م یهاستمیخاص همچين س

تعدد  لیبه دل یهستند. ول پرکاربرد اریبس ،یپزشک ینازک ميرد استااده در مهندس اریبس زاتیتوه

عمده، فعالً کمتر ميرد استااده قرار  یهاماکرو در کاربرد یهابا مدل سهیدر مقا ،یداخل یهاریمتغ

( و 2000) ارانو همک 82هيان (، 3446) و همکاران 9لکسلنت(، 3442) 1و تاناکا شریف) رندیگیم

 .((2005) 88ااجتامبير

دار حافظهه و اثهر کیالسهتاشهبه یهاکردن رفتارمدل تیميجيد که قابل یمدل رفتار نیترمعتبر

                                                 
1 Nucleation 

2 Interface motion 

3 Twin growth 

4 Falk 

5 Ball and James 

6 Abeyaratne and Knowles 

7 Representative Volume Element (RVE) 

8 Fischer and Tanaka 

9 Lexcellent 

10 Hunag 

11 Thamburaja 
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و  8الگهيداس یبرخهيردار اسهت، مهدل مهاکرو ییباال ییاز سرعت همگرا نیرا دارد و همچن یشکل

آن  یبهرا را ینگاشت برگشت تمیلگيرا (2000) 0و الگيداس یدوایها کبعد است که( 3446همکاران )

درگیر ترميمکانیکی  وابستهنیمه( با ارائه یک الگيریتم 2035هاشمی و همکاران )اخیراً نیز  .دارائه دادن

دار االستیسهیته و اثهر حافظههسازی هر دو رفتار شهبهدوبعدی بر اساس این مدل رفتاری ميفق به مدل

تااوت بارگذاری، نسبت ابعادی مسئله ميرد بررسی و شرایط های مشکلی شده و به مطالعه تاثیر نرخ

( به منظهير بررسهی رفتهار مهاکروی محلهی 2035چنین احمدیان و همکاران )مرزی آن پرداختند. هم

دار شهکلی، بها  ارائهه یهک تهابع های نازک آلیاژههای حافظههناشی از پدیده تغییرفاز ناپایدار در ورق

بنابراین با تيجه به مهيارد  ( را تيسعه دادند.3446بيید و الگيداس )شيندگی جدید، مدل رفتاری نرم

در  جیهرا ینگاشهت برگشهت تمیکهه بهه الگهيررفتهاری الگهيداس از مدل نامه پایان نیدر ا ذکر شده،

اسهتااده  یدار شکلحافظه یاژهایآل ریو رفتار درگ رفازییتغ دهیپد یاست، جهت بررس هیشب ستهیپالست

 .شيدیم

 کستمکانیک ش -2-3-1

و  4جذب انهرژیو کاربردهایی مانند  3های تواریمحرک دار شکلی دراستااده از آلیاژهای حافظه

، مستلزم داشتن درک کاملی از مااهیم تئيری و عملی مکانیک شکست این آلیاژهها 5ارتعاشات میرایی

، 6پههذیری تغییرفههازدار شههکلی بههه علههت برگشههتپدیههده شکسههت در آلیاژهههای حافظهههباشههد. مههی

و پالستیسیته ناشی  1بروز نابوایی مارتنسیتی، احتمال هایکریستالگیری و تغییر جهت بازشدگیاتج

                                                 
1 Lagoudas, D.C., Bo, Z., and Qidwai, M.A. 

2 Qidwai and Lagoudas 

3 Commercial actuators 

4 Energy absorption 

5 Vibration damping 

6 Phase transformation reversibility 

7 Dislocation 
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باشد و از این رو تيجه محققان زیهادی را از تغییرفاز و اندرکنش قيی ترميمکانیکی بسیار پیچیده می

 به خيد جلب کرده و ميضيع بسیاری از مطالعات واقع شده است.

حهل  نیفلهزات، اوله یشکست برا کیهمانند روند تيسعه روابط مکان یلیلحيزه مطالعات تح در

دار حافظه اژیصاحه نازک از جنس آل کیدر  یارهیمسئله سيراخ دا نه،یزم نیمطرح شده در ا یلیتحل

 یهيافضها قهاتیسهازمان تحق یبهرا یگزارشه ی( ط3444) 8رمنیبيد، که ب تینها یبه ابعاد ب یشکل

جهذب حهيزه  یشهتریمسهئله محققهان ب نیبه حل آن پرداخت. با حل ا 0ناسا() کایمتحده آمر االتیا

 شدند. اژهایدسته از آل نیشکست ا کیمکان

دار شهکلی لاهی از آلیاژههای حافظهههای مختای که به بررسی ویژگیدر میان ادبیات فنی گسترده

تهرک و  وادیا ینگچگيشماری مطالعه آزمایشگاهی به بررسی پرداخته شده است، تنها تعداد انگشت

 یکیاستات یخيرده تحت بارگذارترک یهارفتار نمينه نیو همچن یاچرخه یانتشار آن تحت بارگذار

 یحلهتنش راه یهادانیمحاسبه م یاست که برا نیا یشگاهیمطالعات آزما یمشکل اساس. اندهپرداخت

( از 2004 و همکهاران، 3رتانگيلاز محققان ) یمشکل برخ نیحل ا یبرا نینشده است، بنابرا شنهادیپ

مهياد و فلهزات معمهيل  ریاسه یشکسهت بهرا کیهشده به کمک روابط مکان یریگاندازه یهاکرنش

مارتنسهیتی کهه در فصهل بعهد  فازرییاند، که با تيجه به تغتنش را به دست آورده یهادانیم ،یمهندس

بها اسهتااده از ترمهيگرافی  هاآن .ستیبرخيردار ن یاز دقت کاف یکار نی، چنشيدکامل شرح داده می

بهه بررسهی را تحهت بارگهذاری و بهاربرداری قهرار داده و  5فشهاری-های کششینمينه 4مادون قرمز

و تاثیر ایهن نهياحی تغییرفهاز بهر رفتهار تی رفت و برگشت در جليی نيک ترک تغییرفازهای مارتنسی

با رویکهرد مکانیهک نیز تيانستند  (2007و همکاران ) 6رابرتسين ها پرداختند.مکانیکی شکست نمينه

 ناشهی از های سه بعدی و فازهای ماده را در جليی یک ترککرنش به صيرت آزمایشگاهیشکست 

                                                 
1 Birman 

2 National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

3 Gollerthan 

4 Infrared thermography 

5 Compact Tension specimens 

6 Robertson 
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به مطالعه تاثیر دما بهر  (2031و همکاران ) 0ملتا دار شکلی گزارش کنند.در آلیاژهای حافظه 8خستگی

دار شهکلی نهه آلیهاژ حافظههو تيزیع تنش در مواورت نهيک تهرک در یهک نمي 3ضریب شدت تنش

سنوی کردند. آنهها گهزارش کردنهد کهه افهزایش دمهای پرداختند و نتایج را به صيرت عددی صحت

ملتا و همکاران  اخیرا نیز تياند منور به افزایش جزیی در ضریب شدت تنش بحرانی شيد.آزمایش می

ایی در مواورت نهيک تهرک گسترش جابو به بررسی کار بردن ترميگرافی مادون قرمز با به (2039)

 پرداختند. قرار دارند تحت بارهای مکانیکی خستگی که دار شکلی در آلیاژهای حافظه

به تعیین نيک ترک  فازرییمربيط به تغ یهابا در نظر گرفتن پارامترميجيد،  یلیمطالعات تحل بیشتر

 ی ازتخمینه (3448) رمنیهبهه طهير خهاص ب. اندهپرداختتنش  یهادانیو م افتهیفازرییتغ یشکل نياح

نهيک تهرک  کیپالسهت هیهناح نیهیتع یبه کمک اصالح روابط ميجيد برا افتهی فازرییتغ ینياحاندازه 

 (2000) 4و جهاو یی .ه استو به بررسی تاثیر تغییرفاز بر ضریب شدت تنش پرداخت ارائه داده اتزفل

 6شهده تيسهط اوانهسارائه یهالو مهد (3457) 5با استااده از روش اشهلبی (2003و همکاران ) ییو 

دار حافظهه یاژههایفهاز بها آلرییلحهاظ تغ از ییهاکه شباهت 1یيمیرکينیز یهاکیسرام یبرا (3489)

 تنش نيک ترکشدت که تغییرفاز مارتنسیتی باعث کاهش ضریب  دندیرس وهینت نیدارند، به ا یشکل

در  بخشهد.بهبيد می  اول گذاری ميددار شکلی را تحت بارافظهآلیاژ ح 1یشدگسختشده و درنتیوه 

فهر   یمياد معميل مهندسه ریتنش مشابه سا دانیم یاهیو زاو یشعاع عیاز دو مدل باال تيز کیهر 

( 3020) 9يلیتنش در نظر گرفته شده است. ملتا و فرگشدت  بیضر یفقط رو فازرییشده و اثرات تغ

و  82یمياد دوخطه یشکست برا کیابط مکانو به کمک رو گرفته دهی( ا9-2تنش در شکل ) عیاز تيز

                                                 
1 Fatigue crack 

2 Maletta 

3 Stress intensity factor 

4 Yi and Gao 

5 Eshelby method 

6 Evans 

7 Zirconia based Ceramics 

8 Toughening 

9 Furgiuele 

10 Bilinear 
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تهنش  دانیم یبرا یبعد کیساده و  یتحلیل در نيک ترک، مدل یروابط تعادل و سازگار یریبه کارگ

بکسینيیس و  د.و تيانستند گستره تغییرفاز در مواورت نيک ترک را ميرد بررسی قرار دهن ارائه داده

رشهد مهيد اول را  نیترک ثابهت و حهدر نيک تینسفاز مارت شدنکیاثرات پالست (2032) 8الگيداس

 استخراج کردند.را  0و بازشدگی ترک Jای بین انتگرال رابطهو  کردند یبررس

 

 

  در حيالی نيک ترکو نياحی تغییرفاز تيزیع تنش  (:9-2)شکل

 

دو  نیهاز ا یبهیترک ای(، و ی)برش 2ميد  ای( و ی)بازشدگ 3نامبرده، اثرات ميد  یلیتحل یهامدل در

 یههااز ميد یبهیرفتار مهاده تحهت ترک یعمل یکه در کاربردها یدر نظر گرفته شده است، در صيرت

( 2030) 3یلهیو د ندسیدسه رونیشيد. از ا یبررسباید  زی( نی)پارگ 1مختلف شکست از جمله ميد 

که اثهرات  یتاکنين مدل یول .ئه دادندارا 1 ميد یفقط برا افتهی فازرییتغ یشکل نياح نییتع یبرا یمدل

 چاپ نشده است. یفن اتیدر ادب ردیرا با هم در نظر بگ 1و  2و 3ميد 

                                                 
1 Baxevanis and Lagoudas 

2 Crack Opening Displacement (COD) 

3 Desindes and Daly 
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کردن ورق نازک فر  تینهایمثل ب یاساده کننده اتیشده، از فرض ذکر یلیمطالعات تحل در

 ده در نيککردن رفتار مافر  هیتر شبساده و از همه مهم یو بازگذار یمرز طیترک، شرا یحاو

مطالعات در  نیا جیکمتر نتا شيدیميضيع سبب م نیاست. ا ترک با رفتار فلزات استااده شده

 .ستندیبرخيردار ن یکاف نانیشيند چرا که از اطمبه کارگرفته یعمل یهاکاربرد

 فازرییتر از نقش تغدرک جامع یبرا یمطالعه عدد نیچند تاکنينالذکر، عالوه بر مطالعات فيق

مختلهف، بها  یبارگهذار طیو شرا یکینامیترميد یدر نيک ترک با در نظر گرفتن پارامترها نسیتیمارت

با به کار گیری  (3445) 8استم و ون در گیسن . در ابتدامحدود انوام شده استی استااده از ابزار اجزا

و شهکل ناحیهه پهذیر بهر تغییهرات انهدازه آنالیز اجزای محدود به بررسی نحيه تاثیر تغییرفاز برگشت

و همکهاران  3ون  در حین رشد ترک پرداختند. در یک کار دیگر، 0تغییرفاز و سخت شدگی تغییرفاز

شهبهسهازی شهبیهبهرای  (3447و همکهاران ) 4اوریچیهي محهدود یمدل اجهزا کارگیریبهبا  (2005)

يی نهيک تهرک در تغییرفاز مارتنسیتی ناشی از تنش در جلهبه مطالعه ، 5آباکيساالستیسیته در برنامه 

ناحیهه تغییرفهاز  به وضيح نشان دادند که پرداخته وفشاری -کششی دار شکلیآلیاژ حافظه هاینمينه

کهه دچهار  ای اسهتناحیهه پالسهتیک در مهاده دار شکلی مشهابهدر آلیاژ حافظهدر جليی نيک ترک 

ه به 1چسهبنده یههابر اسهاس ترک یمدل (2007) 6لسیو بنکس س دیفر .شيدتغییرشکل پالستیک می

 انهد.انتشار ترک ميد اول ارائهه داده نیح شتفاز برگ رییتغشدگی سختاثرات  ترقیدق یبررس منظير

 مهيرد یشهکلدارحافظه یدر اجهزا یاز خسهتگ یتهرک ناشه یبررس ه(، ب2008) 1یچیرابرتسين و ر

 یتیمارتنسه رفازییتغاثرات  (2030و همکاران ) 9ون  به عالوه، پرداختند. یپزشک یاستااده در مهندس

                                                 
1 Stam and Van der Giessen 

2 Transformation toughening 

3 Wang 

4 Aurichio 

5 ABAQUS 

6 Freed and Banks-Sills 

7 Cohesive crack 

8 Robertson and Ritchie 

9 Wang 
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تحت  اند کهو گزارش کرده کردهی بررس 0محيرهسهو تنش 8کرنش مسطح طیدر نيک ترک را در شرا

فهاز بها  رییتغ هیناح یهابه شباهت نید. آنها همچنکرخياهد رشد  داریناپابه صيرت ترک  طیشرا نیا

ت بررسی عهددی پدیهده رشهد جهدر نهایت  اند.اشاره کرده زینيک ترک در فلزات ن کیپالست هیناح

( از رویکهرد اجهزای محهدود 2035دار شکلی، هاتای اردکانی و همکهاران )ترک در آلیاژهای حافظه

یافته استااده کردند تا بتيانند ضمن در نظر گرفتن درگیری ترميمکانیکی این آلیاژها، گسهترش تيسعه

 کنند. گیری وزنی تعیینترک را با یک معیار تنشی و از روش میانگین

در  یهسهتند، وله دیهما اریوجيد ترک در ماده بسه یبررس یشده تاکنين براانوام یمطالعات عدد

هها المان دمانیاست که در هر گام از حل مسئله، چ ازیمواور، ن یهاالمانصيرت رشد ترک به درون 

 ا هندسههبه زاتیهرشد ترک در توه یکه هدف بررس کندیم دایپ تیاهم یميضيع وقت نیکند. ا رییتغ

نکته حائز اهمیت دیگهر . کندیدوباره را در هر گام دشيار م یبندامر، شبکه نیباشد. چرا که ا دهیویپ

این است که تقریبا تمامی مطالعات عددی و تئيری ميجيد مهرتبط بها تهاثیر تغییرفهاز مارتنسهیتی بهر 

این امر در حالی است که  اند.دار شکلی از درگیری ترميمکانیکی صرف نظر کردهشکست آلیاژ حافظه

حائز اهمیت بهيده و دار شکلی آلیاژهای حافظهنرخ بارگذاری اعمالی به علت اندرکنش ترميمکانیکی 

 ها در نظر گرفته شيد.سازیباید در شبیه

 ار شکلیدآلیاژ حافظه 1کامپوزیت -0-0

جيد آمده باشهند که از ترکیب دو یا چند ماده متااوت به و شيدیگاته م یياد کامپيزیت به ميادم

اسهت.  دهندهلینسبت به مهياد تشهک یبهتر یهایژگیخياص و و یشده دارا وادیبه طيری که ماده ا

مقایسهه  راین دسته از مهياد د یامروزه استااده از مياد کامپيزیت به علت نسبت مقاومت به وزن باال

هها بهه نیازههای گهيیی آنی و تيانهایی پاسهخمهندسه یهابا سایر مياد رایج ميرد اسهتااده در رشهته

                                                 
1 Plain strain 

2 Triaxial stress state 

3 Composite  
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 کهه امهر ایهن بهه تيجهه و جدیهد ههایتکنيلهيژی از گیهریبههره با رو به افزایش است. چندکاربرده

ل هيشمند در داخهل سهازه را فهراهم کننهد کنتر امکان تيانندنمی تنها نه سنتی متداول هایکامپيزیت

 بهه تهيانمهی لهذا شهيد،مهی محدود هاآن اصلی شکل و مياد هایویژگی به معميالً هابلکه کاربرد آن

از میهان انهياع  .آورد شهماربهه  ههانسل جدید کامپيزیهت عنيان به هيشمند را هایکامپيزیت تدریج

بها دار شهکلی ههای هيشهمند آلیاژههای حافظهههای اخیر کامپيزیت، در سالهيشمندهای کامپيزیت

  .اندرو شدهاستقبال زیادی روبه

های آلیاژ دار شکلی این امکان را فراهم آورده است که الیافظهخياص یکتای آلیاژهای حاف

را در  ه و یک کامپيزیت چندکاربردیدادر دار شکلی را به راحتی در یک ماده زمینه قراحافظه

 4د )چنتشکیل دا 3پذیرهای خيدترمیمو کامپيزیت 0ها، محرک8های متااوتی از جمله حسگرهازمینه

در حالت کلی  .((2004و همکاران ) 6( و کرکبی2031و همکاران ) 5ل(، شاجی2006و همکاران )

( 1شده به الیافهای مسلحو یا کامپيزیت 1ایهای الیه)کامپيزیت دار شکلیحافظه آلیاژ هایکامپيزیت

 گیرند.می سازه در را آن گسترش یا و تخریب جليی آن، تممقاو و سازه شکل هيشمند تطبیق با

در اشکال مختلای همچين دار شکلی های مسلح، از آلیاژهای حافظهکامپيزیتد بسته به نيع کاربر

تياند بتنی، فلزی، پلیمری و د. جنس محیط نیز میدگرهای نازک استااده قرار میو یا ورق الیافکابل، 

 به عنيان یک ماده هيشمند دردار شکلی شده با الیاف آلیاژ حافظهکامپيزیت مسلح یا سرامیکی باشد.

ای، های سازهسازی و استحکام بخشیدن به المان، مقاوم9اتيمبیل قطعاتهای متااوتی مانند زمینه

به عنيان نمينه به اند )های بیيپزشکی به صيرت عملی کاربردهای بسیاری یافتهکنترل شکل و دستگاه

                                                 
1 Sensors 

2 Actuators 

3 Self-healing composites 

4 Chen 

5 Shajil 

6 Kirkby 

7 Laminated composites 

8 Fiber reinforced composites 

9 Automative components 
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طير عمده از  به(. ( رجيع شيد2032و همکاران ) 3هبیال( و 0082) 0(، کيان  و یي2009) 8ميرگان

با کنترل کشش، خمش و کمانش  تنظیم عملکرد کلی کامپيزیتدار شکلی برای های آلیاژ حافظهالیاف

و همکاران  6(، سين 2005و همکاران ) 5(،  جانکی3447و همکاران ) 4شيد )جاناالگادااستااده می

 ((.2008) 1رید و ابيدیف و (6200)

باشد. به عنيان دار شکلی در تیرها میهای آلیاژ حافظهیکی دیگر از کاربردهای عمده کامپيزیت

دار ( رفتار استاتیکی تیرهای االستیکی که شامل دو الیه آلیاژ حافظه2001و همکاران ) 1رفیاماينه نم

های شکلی بيدند را به صيرت عددی ميرد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که با اعمال چرخه

ری شکل سازه را کنترل ها به شکل ميثدار شکلی، این الیهلیاژ حافظهبارگذاری حرارتی به الیه آ

و  82، بداقی9گیری مارتنسیتیکنند. در ادامه به منظير لحاظ کردن هر دو اثر تغییرفاز و تغییر جهتمی

و خاصیت غیرخطی بيدن هندسی وون  88برنيلی-( با استااده از تئيری تیر اویلر2039همکاران )

سازی دار شکلی مدفين تحت بار استاتیکی را مدلای شامل الیه آلیاژ حافظهالیه ، تیرهای80کارمان

 اند.کرده و به بررسی کنترل شکل این تیرها پرداخته

سازی رفتاری، سایر مطالعات انوام شده بر روی این دسته از مياد به بررسی مااهیم طراحی، مدل

 83اند. به عنيان نمينه ویها پرداختهین کامپيزیتپذیری اترمیمرفتار و خياص میکرومکانیکی و خيد

دار شکلی های آلیاژ حافظه( به بررسی مااهیم طراحی و ساخت کامپيزیت3447و همکاران )

                                                 
1 Morgan 

2 Kuang and Ou 

3 Billah 

4 Johnalagadda 

5 Janke 

6 Song 

7 Freed and Aboudi 

8 Marfia 

9 Martensitic reorientation 

10 Bodaghi, 

11 Euler–Bernoulli beam theory 

12 von Karman geometrically non-linearity 

13 Wei 
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دار شکلی به عنيان ( به منظير بررسی عملکرد آلیاژهای حافظه3447پرداختند. الگيداس و همکاران )

ب اجزای محدود به کار برده و به تحلیل ترميمکانیکی را در یک چارچي 8ای ردیمحرک، تئيری الیه

ای تحت تحریک حرارتی پرداختند. به دار شکلی مدفين در کامپيزیت الیهنيارهای آلیاژ حافظه

آزمایشی برای ارزیابی تاثیر  3( با استااده از روش فيتياالستیک2009و همکاران ) 0عالوه، شیمامتي

شده به های اپيکسی مسلحلی بر تقيیت مقاومت مکانیکی کامپيزیتدار شکهای آلیاژهای حافظهالیاف

 و 4( ارائه دادند. لی3457انوام دادند و یک روش تحلیلی بر اساس مدل اشلبی ) الیاف نیتینيل

 دارحافظه آلیاژهای هایالیاف با شده مسلح هایسازی طراحی کامپيزیتبهینه( به 2032) همکاران

 . اندهاختردپصادفی دارند، ت تيزیع که کيتاهی شکلی

ها کاهش قابل تيجه دار شکلی در کامپيزیتهای کلیدی استااده از الیاف حافظهیکی از مزیت

دار شکلی مانند مقاومت تسلیم باال، قابلیت افظهتخریب است که به علت خياص آلیاژ حاحتمال 

شيد. ین حرارت دادن حاصل میترک ح 5زدنهای باال از طریق تغییرفاز و نیروی پلبازیابی کرنش

که مرتبط با تغییرفاز الیاف و تشکیل ترک در طيل سطح تماس الیاف و ماده  جداشدگی سطح تماس

به عالوه الیاف آلیاژ  کند.قش اساسی در ظرفیت جذب انرژی کامپيزیت ایاا میباشد نزمینه می

ت در مقابل بازشدگی می، مقاوهای کششزن ترک ماکروسکيپی، انتقال تنشدار شکلی به پلحافظه

همان طير که در (. عالوه بر این ميارد، 2005، 6کنند )ون  و هيترک و اتالف انرژی نیز کمک می

دار تياند تنها با حرارت دادن الیاف آلیاژ حافظهبسته شدن ترک می ( نشان داده شده است،5-2شکل )

 .(2035و همکاران،  1)چی شکلی نیز صيرت بگیرد

                                                 
1 layerwise theory of Reddy 

2 Shimamoto 

3 Photoelastic method 

4 Lei 

5 Bridging 

6 Wang and Hu 

7 Chi 
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در جذب انرژی و ترمیم ترک در کامپيزیت تحت بارهای  شکلی دارآلیاژ حافظهالیاف  نقش (:5-2)شکل
  (2035 ،و همکاران چی) سرویس

 

شده های تقيیتپذیری کامپيزیتدسته دیگری از مطالعات انوام شده، به بررسی قابلیت خيدترمیم

 به صيرت عددی (2006کاران )هم و 8دار شکلی اختصاص دارد. به عنيان نمينه برتينبا آلیاژ حافظه

 را برای ترک ميد اول دار شکلیحافظه آلیاژالیاف به  شدهپذیری کامپيزیت مسلحخيدترمیم

 جدا ماتریس از طيلشان سرتاسر در هاسیم شيد که اینکردند. برای این منظير فر  می سازیشبیه

( مشاهده 6-2طير که در شکل )همان  .اندشده ثابت ماتریس بیرونی هایلبه در فقط و باشندمی

دار شکلی به مارتنسیت تغییرفاز داده و ترک های آلیاژ حافظهشيد که سیمشيد بارگذاری منور میمی

زدگی(. با حرارت دادن موميعه، تغییرفاز برگشت ایواد شده در کامپيزیت را بدوزند )پدیده پل

شده که در اصطالح به آن  دار شکلی باعث بسته شدن وجيه ترکهای آلیاژ حافظهسیم

 0تيان به روهتگیگردد. از دیگر مطالعات انوام شده در این زمینه میپذیری اطالق میخيدترمیم

 ( اشاره نميد.2035و همکاران ) 3( و فرگيسن2039)

                                                 
1 Burton 

2 Rohatgi 

3 Ferguson 
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 ،)برتين و همکاران یدارشکلحافظه اژیآل میمسلح به س یهاتیدر کامپيز یریپذمیخيدترم دهیپد (:6-2)شکل
2006) 

 

دار سطحی الیاف آلیاژ حافظهدر طيل چند سال اخیر، مطالعات آزمایشگاهی شاهد جداشدگی بین

و  8ژان اند )شکلی و ماده زمینه ناشی از تحریک بیش از حد دما یا تغییرشکل بیش از اندازه بيده

(، 0203و همکاران ) 4(، راغيان2004) 3ليیدال(، ژو و 2004و همکاران ) 0(، کیي2007همکاران )

به علت اهمیت جداشدگی  (.(2031و همکاران ) 5( و لی2033و همکاران ) بهروز-طاهری

هایی برای بررسی انتقال یا تيزیع تنش و پدیده سطحی در یکپارچگی کامپيزیت، تالشبین

(، 2002و همکاران ) 6تيان به الیيبه عنيان نمينه میسطحی صيرت گرفته است )جداشدگی بین

البته تا به  (.( اشاره کرد.2005و همکاران ) 1( و پين0420(، پاینده و همکاران )2005ون  و هي )

های سطحی در کامپيزیتای برای پروسه جداشدگی بینشدهامروز ادبیات فنی فاقد مشاهدات کالسه

 باشد. دار شکلی میآلیاژهای حافظه

                                                 
1 Zhang 

2 Kuo 

3 Zhou and Lloyd 

4 Raghavan 

5 Lei 

6 Lau 

7 Poon 
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ضربه و سطح اشتراک  عيامل متعددی از جمله نقص اولیه هنگام ساخت، بارهای دینامیکی،

به  .دار شکلی گردندهای آلیاژ حافظهتيانند منور به ایواد و یا رشد ترک در کامپيزیتضعیف می

ها باید از سطح مشترک رخ دار شکلی انتقال تنشجایی که در یک کامپيزیت آلیاژ حافظهعالوه از آن

بررسی این بنابرکند. ها ایاا مییتدهد، این سطح مشترک نقش مهمی در تعیین پاسخ ميثر این کامپيز

و  8باشد. برای این منظير هيمی ضروری امری هاکامپيزیتای این الیهو ترک بینجداشدگی 

، یک معیار 3و حساب تغییرات 0( به صيرت تحلیلی و با استااده از مدل لنگی برشی2005همکاران )

 5دار شکلی دارای خرابیآلیاژ حافظهالیاف ا شده بهای مسلحای در سازهالیهبرای ترک بین 4گسیختگی

( با در نظر گرفتن فر  دمای ثابت، از یک مدل محیط 2008و همکاران ) 6ارائه کردند. فرید

دار شکلی و تماس آلیاژ حافظهاستااده کردند تا به مطاله ترکی که به آرامی در طيل سطح 1چسبنده

شيندگی ناشی از تغییرفاز ماده در فتار سختکند پرداخته و ریک محیط االستیک خطی رشد می

 فازاثر تغییر ( به بررسی آزمایشگاهی2030) پاینده و همکارانجليی ترک را ميرد بررسی قرار دهند. 

و  1نیيسر .پرداختند ده زمینهما از دار شکلیحافظه آلیاژ جداشدگی سیم شروع روی بر مارتنسیتی

و  9وجه ترک یکاهش جداشدگ قیو از طر یدار شکلحافظه یاژهایبا استااده از آل( 2032همکاران )

 پرداختند. 88های اپيکسیرزین ، به بررسی ارتقای82یداخل ترمیم وادیا

در این زمینه انوام شده  مطالعه عددیتيجه به این نکته ضروری است که اگرچه تا کنين چندین 

محدود بررسی شده  یروش اجزاو به ميد اول  بارگذاری در کامپيزیت هااست ولی در تمامی آن

                                                 
1 Hu 

2 Shear lag model 

3 Variational principles 

4 Failure criterion 

5 Damage 

6 Freed 

7 Cohesive zone model 

8 Neuser 

9 Crack face separation 

10 Internal healing 

11 Epoxy resins 
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 در دقت عدم و ترک رشد مسائل در مودد بندیمش به نیاز جمله از هاییاست که محدودیت

ی این مطالعات نیز همانند تمام بایتقربه عالوه  .باشدمی دارا را ترک نيک تحلیلی هایمیدان بازتيلید

 اندرکنشاز ، 8ندار شکلی همگظهسایر مطالعات انوام شده در حيزه مکانیک شکست آلیاژهای حاف

تطابق  ی،اعمال یبارگذار خنرو به علت عدم درنظر گرفتن اثرات صرف نظر کرده  یکیترميمکان

 کمتری با واقعیت دارند.

 افتهیروش اجیای محدود توسعه -0-3

تيسهط  شنهادشهدهی، پ3واحهد یبنهداز روش پیکره ترکیبی واقع در 0یافتهمحدود تيسعه یروش اجزا

 یتيسهعه یتهالش بهرا نیبتيان اول دیشا .باشدیمحدود م ی، و روش اجزا(3446) 4بابيشکاملنک و 

 نههیدانسهت. آنهها بهر کم 3444در سال  6و بلک 5تچکيیرا پژوهش بل افتهیروش المان محدود تيسعه

 یکردند. آنها تيابع غنه یم قیدر رشد ترک تيسط روش المان محدود تحق 1مودد یشبکه بند یساز

 ازیهرا بدون ن طیالمان محدود اضافه کردند تا بتيانند حضير ترک در مح بیرا به تقر يستهیپنا یساز

غیر مستقیم بهه  یهاآنان، ترک یدر روش پیشنهاد کنند یساز هیشب ،یمکرر در شبکه بند راتییبه تغ

اشت قطعه اولیه نگ یقطعات ترک در راستا یو سپس تمام گرددیچندین قطعه نسبتا مستقیم تقسیم م

تيابع  یبه راحت تيانیو بدین ترتیب در مدل نگاشت یافته یک ترک مستقیم وجيد دارد که م شيدیم

 .(3444 ،و بلک تچکيیبل)ها استااده کرد را در ميرد آن سازیغن

                                                 
1 Homogeneous 

2 eXtended Finite Element Method (XFEM) 

3 Partition of Unity Method (PUM) 

4 Melenk and Babuška 

5 Belytschko 

6 Black 

7 Remeshing 
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را  افتهیروش را ارتقا داد و نام المان محدود تيسهعه نیا 8ميئس 3444در سال  قات،یتحق نیاز ا پس

را داشت تا ترک را بطير کامال مستقل از شبکه ارائهه کنهد و  ییتيانا نیا دیروش جد بر آن گذاشت.

. داشتبر 0دالبي در همان سال را ینبيد. گام بزرگ بعد یدر شبکه بند رییبه تغ یازیلذا با رشد ترک ن

 قیتحق یکاربرد کیدر مکان ییکاربردها یبرا يستهیاو بر ميضيع روش المان محدود با تيابع ارتقا ناپ

دلخهياه در  یيستگیناپ یسازمدل یبرا یکیبيد: ارائه تکن تیاثربخش و حائز اهم اریبس وهی. نتکردیم

بر روش افراز  هیبا تک ییجاجابه بیبر تقر یلمح یساز یچهارچيب المان محدود و با استااده از غن

 یههاکهه در مهيرد ترک ،یاستااده از چندین نگاشت متيال ینشان دادند که به جادو آنواحد. سپس 

هيیسهاید تعمهیم  یااز تهابع پلهه تيانیبسیار سخت و دردسرساز باشد، م تياندیو انحنادار م یطيالن

( ترک، سيد جست و بدین گينه روش بهبيد ینيک)های ترک، البته به استثنا نمدل نميد یبرا 3یافته

مهيئس و ) گیهردیاسهتااده قهرار مهدر آمهد کهه امهروزه مهيرد  یپیدا کرد و تقریباً به شهکل یبه سزای

 .  ((3444همکارانش )

ها، ترک در یهک ورق و گسهترش به ترتیب ناپیيستگی (2003و  a2000 ،b2000)و همکارانش  دالبي

 5وسهتینميدنهد. سهيکيمار و پهر یمدلسهاز یرا در محیط دوبعهد 4یترک همراه با تماس اصطکاک

ترک بیان  یجهت گسترش استاتیک ینامه کامپیيتراعمال این روش را در قالب یک بر ینحيه (2001)

، (2002)هم تيسط ميئس و همکارانش  یبعدیافته در محیط سهمحدود تيسعه یاجزا وشاند. رکرده

انوهام  (2005)و بلیچکهي  1و اریهاس (2000) ، سيکيمار و همکارانش(2002)و همکارانش  6گرویل

افته از این ههم فراتهر رفتهه و مسهائل مربهيط بهه یمحدود تيسعه یروش اجزا یدامنه. است پذیرفته

و  0و مِهرگیم( 2001)و بلیچکهي  8یمانند آنچهه در تحقیهق ز گیردیدر بر م نیزرا  1چسبنده یهاترک

                                                 
1 Moes 

2 Dolbow 

3 Generalized Heaviside function 

4 Frictional contact 

5 Sukumar and Prévost 

6 Gravouil 

7 Areias 

8 Cohesive crack 
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یافته در مسهایل محدود تيسعه ینحيه استااده از روش اجزا چنینهمآمده است.  (2005) همکارانش

 ارایه شده است. (0062)و همکارانش  3پالستیسیته تيسط الگيیج

بهزرگ، مسهائل چنهد  یهها رشهکلییتغ ته،یسیروش در حل مسائل مياد مرکب پالست نیاز ا نیهمچن

المان محدود در  مختصر روش یبه بررس رزی در. است استااده شده یفاز چند یها طیو مح ،یاسیمق

 .میپردازیحيزه ها م نیا

و  یخطه کیشکسهت االسهت کیهط بهه مکانمربي ریاز مطالعات اخ یمیمياد مرکب حوم عظ شکست

روش  2002سهال  در 4ينادی و دالبي.  است را به خيد اختصاص داده کیشکست االستيپالست کیمکان

 نیبه کار گرفتنهد . همچنه 5رفتار شکست در مياد هدفمند یمدلساز یرا برا افتهیالمان محدود تيسعه

 یها کیتيسط سيکيمار و بياسطه تکن 2009فازه در سال  2 یماده کیترک در فصل مشترک  عهمطال

 .(2008)محمدی، شکل گرفت  یساز یغن

ترک در مياد ترد استااده  لیتحل ییافته برامحدود تيسعه یاز روش اجزا( 2001) 6راسکیو ژ پاتزاک

مهدل کهردن  یروش بهرا نیهاز ا (2006) چکهيیو بل اسیو آر (2005) چکيیو بل 1گيیکردند و سامان

المهان محهدود  (2009) 9گ استااده نميدنهد. دالبهي و دوانربز یهارشکلییو تغ 1ینيار برش یرخطیغ

 و همکارانش 82نیلگرا کار ارتقا دادند . یاز منظر هندس یخط ریغ یرا با فر  کرنش ها افتهیتيسعه

بزرگ در مسائل تنش  یهاشکست کرنش کیدر مکان افتهیبر کاربرد المان محدود تيسعه زین( 2005)

 .تمرکز داشت کیمانند مياد شبه الست یصاحه ا

                                                                                                                                               
1 Zi 

2 Mergheim 

3 Elguedge 

4 Nadio 

5 Functionally graded materials 

6 Patzak and Jirásek 

7 Samaniego 

8 Shear band 

9 Devan 

10 Legrain 
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 افتههیمحهدود تيسهعه یمناسب جهت استااده از روش اجزا سازیتيابع غن زین (2005) 8يانیو  شیف 

واحد را ارائه دادند و مهدل کهردن مهياد  یبندکرهیبر اساس روش پ 0یاسیچندمق لیمسا لیتحل یبرا

انوهام  (2006)و همکهارانش  4یو جه (2006) 3و رام چیروش تيسط هته نیبا استااده از ا یچند فاز

 .فتگر

واحهد،  یبنهدکرهیبا اسهتااده از روش پ ایهیال تیدر ميادکامپيز یاهیالنیکردن گسترش ترک ب مدل

پهرش در  کیهبه صهيرت  یاهیالنیانوام شد. در مدل او ترک ب (2001) و همکارانش 5تيسط رامرز

 افتههیمحهدود تيسهعه یاز روش اجزا زین( 2005)کارانش و هم 6ی. لگشدیاعمال م رمکانییتغ دانیم

 استااده نميدند. 1فیضع یيستگیمدل کردن ناپ یبرا

. در حالیکهه اهمیهت مهياد باشهدیتحقیقات گاته شده در باال مربيط به محهیط همسهانگرد مه یتمام

ياد همسهانگرد کمتر از مه گرددیها که هر روز بر کاربرد آنها افزوده مهمچين کامپيزیت یدوسانگرد

و  (2007) یاسدپير و محمد (،b2006) اسدپير و همکارانش ،(a2006)نیست. اسدپير و همکارانش 

اند دوسانگرد ارائه داده طیمح کیترک در  لیتحل یرا برا یدیجد یسازی، تيابع غن(2008) یمحمد

و  یمعتمهدو  (a2030ی )و محمهد یمعتمد)ی کینامید یبه حيزه یو محمد یکه بعداً تيسط معتمد

. افهتیتيسهعه  یاهیهال یهاتیبه مسائل کامپيز (2033) یو محمد یعشریو اثن ((b2030ی )محمد

نيار  ۀدیپد یسازجهت مدل افتهیمحدود تيسعه یاز روش اجزا ،(2031) یو محمد اریدانش زین راًیاخ

 .انداستااده نميده یبرش

 هیتيصه افتهه،یروش المان محدود تيسعه زیآم تیو ميفق نیني یکاربردها یبر رو شتریمطالعه ب یبرا

اشهته شهده اسهت، مراجعهه شهيد نگ یکه تيسط محمد نهیزم نیدر ا یبه دو کتاب اختصاص شيدیم

 .(2032و محمدی،  2008)محمدی، 

                                                 
1 Fish and Yuan 

2 Multiscale 

3 Hettich and Ramm 

4 Ji 

5 Remmers 

6 Legay 

7 Weak discontinuity 
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 ار شکلیدآلیاژ حافظهازی رفتاری سمدل -3-8

 یاژهایرفتار آل انیبشيد، میماده عي   8یکینامیحالت ترميد رفاز،ییبه علت تغجایی که از آن

. چرا که ستین ریپذامکان ییبه تنها همچين تنش، کرنش و دما ییهاریبه کمک متغ یدار شکلحافظه

 یکینامیترميد لیاز تيابع پتانسنیازمند استااده  یکینامیمختلف ترميد یهاحالت نیا قیدق فیتيص

گزارش، از  نیدارند. در حيزه ا یبستگ 0یحالت داخل یهاریبه نام متغ هاریاز متغ یابه دسته که است

 تیارتنسم ی(، که نسبت حوم) 3تیمارتنس یحوم نسب یکی: شيدیاستااده م جیرا یدیکل ریدو متغ

 یگریو د دهد،ینشان مرفت تغییرفاز را و یا به عبارت دیگر میزان پیش رفازییتغ نیرا ح تیبه آستن

دار شکلی در چندین مطالعه ميرد معادله رفتاری آلیاژهای حافظه. باشدی( مt) رفازییکرنش تغ

(، لکلرک و 3441) 5برینسين) 4هلتزاساس انرژی آزاد هلم یا برها بررسی قرار گرفته است که اکثر آن

( و 2005وهمکاران ) 0(، پایيا2001) 8ت(، هلم و هاپ2002و همکاران ) 1(، جيهاژ3446) 6لکسلنت

                                                 
1 Thermodynamic State 

2 Internal State Variable 

3 Martensitic Volume Fraction 

4 Helmholtz free energy 

5 Brinson 

6 Leclercq and Lexcellent 

7 Juhasz 
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 ساختار محاسباتی

(، سان و a3481) 5)سان و هيان  4و یا بر اساس انرژی آزاد گیبس ((2008) 3ریس و کریست

 1(، الگيداس و انتچي2000(، کیدوای و الگيداس )3446) 6(، بيید و الگيداسb3481هيان  )

انتخاب بین انرژی  باشند.می ((2035( و احمدیان و همکاران )2007و الگيداس ) 1(، پيپيف2009)

تيان گیرد که میصيرت می)تنش یا کرنش( بر اساس متغیر حالتی  هلتزآزاد گیبس و انرژی آزاد هلم

تعریف  کهبه عالوه به علت آن (.2008 ،)الگيداس های آزمایشگاهی کنترل نميدگیریدر حین اندازه

باشد، دما مرسيم می-ر شکلی در فضای تنشدامسیر بارگذاری ترميمکانیکی برای آلیاژهای حافظه

 استخراج معادله رفتاری این آلیاژها در ميارد متعددی بر اساس انرژی آزاد گیبس صيرت گرفته است.

و  دیبي که تيسط نامهبه کار رفته در این پایان کامال درگیر از معادله رفتاریدر ادامه تيضیح مختصری 

الزم به ذکر است که علت  شيد.، آورده میهزاد گیبس معرفی شد( و بر پایه انرژی آ3446) الگيداس

دار انتخاب این معادله رفتاری تيانایی آن در بررسی پاسخ درگیر ترميمکانیکی آلیاژهای حافظهاصلی 

 باشد.شکلی می

 معادله رفتاری -1-3-3

الستیک ميلاه کرنش ترميادو کرنش کل را به  تيانمی، 9های کيچکبا در نظر گرفتن تئيری کرنش
thermo-elastic  و کرنش تغییرفازt ؛ردتوزیه ک 

 (1-3) total thermo-elastic t    

                                                                                                                                               
1 Helm and Haupt 

2 Paiva 

3 Reese and Christ 

4 Gibbs free energy 

5 Sun and Hwang 

6 Boyd and Lagoudas 

7 Entchev 

8 Popov 

9 Infinitesimal strain theory 
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مطرح شده است،  (2032و همکاران ) 8بکسيانیس( و 2007) سسیلی-فرید و بنکس طير که درهمان

 بنابراین حینباشد. تر از تنش تغییرفاز میتسلیم بسیار بزرگ دار شکلی تنشدر آلیاژهای حافظه

شده و تنها بخش بسیار کيچکی  به شدت محدوددار شکلی، ناحیه پالستیک تغییرفاز آلیاژهای حافظه

دهد. در نتیوه از کرنش از ناحیه کامال تغییرفاز یافته مارتنسیتی به صيرت پالستیک تغییرشکل می

 صرف نظر شده است.( 3-1معادله ) نشکر تاکیکپالستیک در 

) سانرژی آزاد گیبدار شکلی، ابتدا برای بررسی معادله رفتاری آلیاژهای حافظه
s

G)  به صيرت زیر

 (:(2000(،کیدوای و الگيداس )3446بيید و الگيداس )) شيدتعریف می

 (-32) 
 

   

t t

s 0

0 0 0

0

1 1
( , , , ) : : : ( ) ...

2

1
                         ln

G T T T

T
c T T T s T u

T

  
 

 


    

  
        

  

σ σ C σ σ α

 

 مخصيص گرمای c، جرم مخصيص نسبت حومی مارتنسیتی )پارامتر تغییرفاز(، که در آن 

0 ،0ویژه
s  0 ،3ویژهمخصيص آنتروپی

u و  4ویژهمخصيص  انرژی داخلی
0

T  باشند. میدمای مرجع

α  و  5مخصيص انبساط حرارتیضریب تانسيرC هستند.  6مخصيص تانسير نرمی    تابع نیز

 ارائه شده است؛( 3446بيید و الگيداس )تيسط است که  1ایتغییرفاز چندجمله شيندگیسخت

 (-31) 

 
 

 

M 2

1 2

A 2

1 2

1
   ;   (Forward transformation)

2
   

1
   ;   (Reverse transformation)

2

b

b

    

 

    


 

 
  


 

Aکه در آن 
b ،M

b ،1
  و

2
 هستند؛ پارامترهای ماده 

 (-39) A A A

0 f s
( - )b s T T  

                                                 
1 Baxevanis 

2 Effective specific heat 

3 Effective specific entropy 

4 Effective specific internal energy 

5 Effective thermal expansion tensor 

6 Effective compliance tensor 

7 Polynomial transformation hardening function 
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 (-35) M M M

0 s f
( - )b s T T  

 (-36) 
M A

1 0 s s 0

1
( + )

2
s T T u      

 (-37) 
A A M M

2 0 s f f s

1
( )

4
s T T T T      

A گر فازهای آستنیت و مارتنسیت،به ترتیب نمایان M و A که در آن

s
T،A

f
T ،M

s
T  وM

f
T  به ترتیب

تالف خاصیت ميرد نظر بین دو فاز گر اخنشان روع و پایان آستنیت و مارتنسیت ودماهای ش

 آستنیت و مارتنسیت است.

بيید و الگيداس  از رابطه خطی پیشنهاد شده تيسطنیز در حین تغییرفاز  پارامترهای ميثر ماده

 شيند:و به صيرت زیر محاسبه می (3446)

(-38)    A M A   C C C C 

(-34) 
   A M A   α α α α 

(-330) 
   A M A

c c c c    

(-333) 
   A M A

0 0 0 0
s s s s    

(-332) 
   A M A

0 0 0 0
u u u u    

0باید تيجه نميد که در روابط فيق   1لص آستنیت و بیانگر فاز خا   بیانگر فاز خالص

 باشد.مارتنسیت می

 به دست آورد؛ را از انرژی آزاد گیبستيان کرنش کل حال می

 (-331) 
  ts

0
:

G
T T


     


ε C σ α ε

σ
 

کرنش بیان رابطه بین به  ،است کیکالس تهیسیدر پالست 0انیمشابه قانين جر اریبسکه  8رفازییقانين تغ

  پردازد؛نسبت حومی مارتنسیتی می وتغییرفاز 

 (-339) t ε Λ 

                                                 
1 Transformation rule 

2 Flow rule 
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0حین تغییرفاز رفت )تانسير تغییرفاز است که Λکه در آن  ( و تغییرفاز برگشت )0  به )

 صيرت زیر ارائه شده است:

 (-335) 
e

2

3
  ;  0

2 σ

 ;  0
2

3

tr R

tr R

H

H


















  





S

 

tr کرنش تغییرفاز حداکثر و Hکه در آن  R   ،کرنش تغییرفاز برگشت هستند. در رابطه فيق

 8تانسير تنش انحرافی S . به عالوهباشدیتانسير در خيدش م یدهنده ضرب داخلنشان 2عالمت

 ؛که عبارتند از هستند 0میسزتنش فين  eσو

(-336)  tr

3
 

σ
S σ I 

(-337) 
e

3
σ :

2
 S S 

کند که نیروی باید تيجه شيد که تغییرفاز تنها در صيرتی شروع به رخ دادن میدر نهایت 

سطح تغییرفاز که مشابه سطح تسلیم در به حد بحرانی خيد برسد. بنابراین،  ترميدینامیکی 

 :شيداست، مطابق زیر تعریف می پالستیسیته

 (-338) 0 0

0

X

X





   
  

  

   ;    

 = 0   ;     
 

0که در آن   باشد. می سطح تغییرفاز نیروی ترميدینامیکی وX  هستند این نیروحد بحرانی 

 د:نشيبه صيرت زیر تعریف می که

 (-334) 

 

0

0 0 0

0

1
( , , ) : : : : ( )...

2

                   ln

T T T

T
c T T T s T u

T




  



     

   
              

 σ σ Λ σ C σ σ α

 

 (-320) 
 M M A A

0 s f s f

1

4
X s T T T T    

 

                                                 
1 Deviatoric stress tensor 

2 von Mises 
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 فرم وابسته معادله حرارت -1-3-2

به منظير  شيد. بنابراینتيلید میمقداری گرمای نهان حین تغییرفاز رفت  قبال مطرح شد که طيرهمان

به ادله حرارت درگیر و شرایط مرزی آن ، معحین فرآیند تغییرفاز با دما اثرات درگیری لحاظ کردن

 (:2008 ،الگيداس) شيندیر تعریف میزصيرت 

 (-323) 
0

0

: : ln( )

                         .

T
T cT T c s T

T

r

     
 

         
 

 





α σ

q

 

 (-322) 
   on   

s

T
T T S 

 (-321) 
( )   on   

s S S

n ext q

T
k q h T T S


  
n 

Tبهه سهطح  اعمهالیدمهای  sT باشهد.می 0یداخل یانرژ دیتيل rو 8یشار حرارت q که در آن
S ،

n
k 

sو بر سطح بردار یکه عميد  n، 3حرارتیانتقال  بیضر
q  بر سهطح  اعمالیشار حرارتی

q
S  .هسهتند

 (3-1)در شکل به صيرت شماتیک آن  یمرز طیخيرده و شراترک یدار شکلحافظه اژیآل کهندسه ی

c،4یسطحنیروی  tنیروی حومی،  bfنشان داده شده است. در این شکل، 
 یمرزهها یدهندهنشان 

tسطيح ترک و 
  وu

 بهه آنهها وارد شهده  یسهطح ییو جابوا روین بیهستند که به ترت ییمرزها

 است.

دما با تيجه تهنش و تهرم دوم بهه  راتییتغ یچگينگ کنندهنایب (23-1) ترم اول در سمت چپ معادله

 شهرفتیحرارت بها تيجهه بهه پ راتییتغ یچگينگ انگریماده مربيط است. ترم سيم ب یحرارت تیظرف

 زیهنسمت راست معادله  یها. ترمشيدیم گاته زین 5نهاته یکه اصطالحاً به آن گرما باشد،یم رفازییتغ

 .باشندیبيط ممر یانتقال حرارت ندیبه فرآ

                                                 
1 Heat flux 

2 Heat source 

3 Thermal conductivity 

4 Tracction 

5 Latent Heat 
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 خيردهترک یدار شکلحافظه اژیآلنمينه  شماتیک شرایط مرزیهندسه و  (:3-1)شکل

 

ی انتقال حرارت بیضر یبرابر درنظر گرفتن با
n

kانبساط  بیضر نیمخصيص و همچن ی، گرما

شيد یم تبدیل ری( به شکل ز23 -1) درگیر معادله حرارت ت،یو مارتنس تیدر دو فاز آستن یحرارت

 :(دباش زینهاته ، ناچ یبا گرما سهیدر مقا rکه مقدار  شيدی)ضمناً فر  م

 (-329) 
 0

: .T cT s T         α σ q 

 محدودی اجزا یبندمعادله حرارت جهت فرميل 8فیضع یاستخراج فرم انتگرالدر ادامه به نحيه 

qبرای انتقال حرارت  0با در نظر گرفتن قانين فيریهازیم. پردمی k T   1)، فرم ضعیف معادله-

 تيان به صيرت زیر نيشت:را می (29

(-325) 
 0

: ( ) .( ) 0
V

T T cT s T k T dV            α σ 

 3با اعمال قضیه دیيرژانس   . .
V S

F dV F n dS   :داریم 

(-326) 
   .( ) . ( ) ( ).

V V S
T k T dV T kT dV T k T dS           n 

 تيان به صيرت زیر بازنيیسی نميد:را می (25-1)بنابراین رابطه 

                                                 
1 Discrete 

2 Fourier’s law 

3 divergence theorem 



     یدار شکلحافظه یاژهایآل یهاتیدر کامپوز یجداشدگ لیتحل 

      

45 

 ساختار محاسباتی

(-327)  

 

0
:

                            ( ). . ( )

V V V

S V

T TdV T cTdV T s T dV

T k T dS T kT dV

      

 

     

   

  

 

α σ

n

 

(، شار حرارتی عبيری 12-1)معادله  8شرایط مرزی رسانایی در نظر گرفتنتيجه به این نکته که با با 

ز رابطه از ماده ا   . . .extq n h T T k T n      حرارت معادله  گسستهفرم نهایی باشد، میقابل بیان

 آید:به دست می درگیر

(-327) 
 h

T T
    K K K K M Q 

انتقال حرارت،  سیماتر Kکه در این رابطه 
h

K ییرسانا سیماتر، K اثر  نهاته بر یگرما سیماتر

تنش،  راتییتغ


K و  رفازییپارامتر تغ راتییاثر تغ نهاته بر یگرما سیماترM تیظرف سیماتر 

 :هستند انیقابل ب ریق زمطابها و بردارها های این ماتریسميلاه .باشندیم یحرارت

(-328) 
K

ij i j
k N N d


    

(-324) 
 K

h i jij S
hN N dS  

(-310) 
   K :

i jij
N N d


  α σ 

(-313) 
  0
K

i jij
s N N d  


   

(-312) 
M

ij i j
cN N d


  

(-311) 
ext

Q
i i i

S
hN T dS N d


    

 باشند.محدود می یاجزا 0تيابع شکل Nکه در آن 

 نيشت: ریبه فرم ساده ز تيانیدر رابطه فيق، را م یزمان لیارانسیروابط د

(-319) 
1 11

( ) : ( )n n n
ij i jK N N d

t
    



  
  

(-315) 
1 1

0

1
( ) ( )n n n

ij i jK s N N d
t

    



   
  

                                                 
1 Convective boundary conditions 

2 Shape function 
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(-316) 
1 1

Q
1

( ) ( )n n n
i ext i i

S

dhT N dS N
t

  


 
  

  

به صيرت زیر در  (27-1معادله )فر   نیاست. با تيجه به ا یمدت زمان گام بارگذار t که

 :آیدمی

(-317) 
 

1

1 1 1 1
Q

n n

n n n n

h

T T
T

t
 



   
    


K K K K M 

1nدرجه حرارت در گام ) راتییتغ(، 17-1از حل معادله ) هایتدر ن )  شيد.میمحاسبه 

 3نگاشت برگشت وابستهنیمهالگوریتم  -1-3-1

 یرییتغ. تنها شيدیاستااده م تهیسینگاشت برگشت پالست تمیاز الگير یمعادله رفتار یحل عدد یبرا

استااده  رفازییتغ اریاز مع میتسل اریماهيم مع یاست که به جا نیا شيدیداده م تمیالگير نیکه در ا

 رنشک ک،یاالست نی(. در بخش تخمرفازییتغ حتصحی – کیاالستترمي نیتخم تمی)الگير شيدیم

کرنش  رفاز،ییتغ حی. در بخش تصحشيندیمحاسبه م هاریمتغ ریفر ، سا نیثابت است و با ا رفازییتغ

در ادامه به شرح الگيریتم  .(2000و الگيداس،  یدوای)ک شيندیاصالح م ها،ریمتغ ریو سا رینظ

( برای حل معادله حرارت کامال 2000نگاشت برگشت معرفی شده تيسط کیدوای و الگيداس )

با فر  ل، ابتدا در هر گام از حشيد. این بدان معنا است که پرداخته می وابستهنیمهدرگیر به روش 

مقادیر واقعی ده و محاسبه گردیتغییرات دما  پسس شده وحل  یکیمکانبه صيرت مسئله دمای ثابت 

 گیرد.میقرار  یمبنای محاسبات مکانیکی گام بعد درجه حرارت

 :هدبه صيرت زیر محاسبه ش االستیک-ميابتدا تخمین تربدین منظير 

(-318) 
    

1
( ) ( ) ( ) t ( )

1 1 1 1 1 0 1
:

k k k k

n n n n n n
S T T



     
   σ ε α ε 

 د:گردمی تعیینو سطح تغییرفاز 

(-314) 
 ( ) ( ) ( )

1 1 1 1
, ,

k k k

n n n n
T 

   
   σ 

                                                 
1 Staggered return mapping algorithm 
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و  kکه در روابط فيق  n 1 چه چنان .باشندمی گام به ترتیب شماره تکرار و( )

1 1
TOL

k

n
  ،باشد 

مقادیر محاسبه شده برای متغیرها قابل  است. درنتیوه حیگام صح نیا یبرا کیاالست-ترمي تخمین

باشد. بنابراین وارد . در غیر این صيرت ماده در حال تغییرفاز مییابدمی خاتمهلگيریتم بيده و اقبيل 

))تغییرات نسبت حومی مارتنسیتی  شده ومرحله تصحیح تغییرفاز  )

1

k

n



)  و کرنش تغییرفاز(( )

1

k

n
ε) 

 گردند:تعیین می

(-390) 

 

( )

( ) 1

1 ( ) ( ) ( )
1

( )1 1 1

1
: :

k

k n

n k k k
kn n n

n
S










  




 

  
 

  σ σ

 

(-393) ( ) ( ) ( )

1 1 1

k k k

n n n


  
  ε Λ 

 روند.به ترتیب برای تغییرفاز رفت و برگشت به کار می و  های عالمت (09-1)که در رابطه 

موددا مراحل فيق تکرار روز شده و سپس مقادیر نسبت حومی مارتنسیتی و کرنش تغییرفاز به

پس از محاسبه مقادیر نهایی  در ادامه یابد.این روند تا برقراری شرط تغییرفاز ادامه میگردند. می

نیروی ( محاسبه شده و 17-1از رابطه ) واقعی درجه حرارتمقادیر  له،متغیرها از حل مکانیکی مسئ

 شيد:چک می (R) عدم تعادل کلی

(-392) 
ext int

 R f f 

extکه در آن 
f  وint

f شيند:و به صيرت زیر تعریف میارجی و داخلی بيده به ترتیب نیروهای خ 

(-391) 
t

ext
f

i i
N d


  t 

(-399) 
 

Tint

i
f

i
d


  B σ 

 2-7-1نیز در بخش  Bماتریس  .ی استسطحنیروی  tو  تيابع شکل اجزای محدود Nکه در آن 

 گردد.( تعیین می302-1( و )303-1معرفی شده و مطابق روابط )

2چنانچه 
TOLR  شرح داده شده در این بخش باید تکرار گردد تا نهایتا معادله  روندباشد، کل

قرار  یگام بعد یکیمحاسبه مکان یمحاسبه شده و مبنا یاثرات حرارتارضا گردد. در نهایت  (1-92)

 .ردیگیم



     یدار شکلحافظه یاژهایآل یهاتیدر کامپوز یجداشدگ لیتحل 

      

48 

 ساختار محاسباتی

 دار شکلیحل معادله رفتاری درگیر آلیاژ حافظهسازی جهت پیاده استااده شدهنيیسی الگيریتم برنامه

تيجه گردد که منظير از متغیرهای اصلی در این  است.( نشان داده شده 2-1شکل )در کامپیيتر 

 باشد.از و نسبت حومی مارتنسیتی میالگيریتم، کرنش تغییرف

 

 

 دار شکلیآلیاژ حافظه درگیرالگيریتم برنامه نيیسی کلی حل معادله رفتاری  (:2-1)شکل

 پالستیسیتهتئوری  -3-0

اسذت  تیذواقع نیا انگریب ،جامدات کیحاکم بر مکان هاییتئور نترییاز قو یک، یتهیسیپالست یتئور

 یدائمذ هذایرشکلییکامل، تغ یاست پس از باربردار ممکن رد،یقرار گ یتحت بارگذار یکه اگر جامد
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به طور مختصر شذر   1کیپالست انیجر یدهیپد ادامهدر  مانده باشد. یباق( در درون جسم کی)پالست

نامه استفاده شده اسذت سازی در این پایانمعیار جاری شدن فون میسز که جهت مدلو  شودیداده م

 (2112) 3و بازانذت ژیراسذک( و 2113) 2هذان و ردیبذه  شتریخواننده جهت مطالعه ب. گرددبیان می

 .شودیارجاع داده م

 کی. رفتار پالسذتدهدیم شینما یتک محور شیآزما یکرنش را برا-رفتار تنش یمنحن (3-3شکل )

 گذذارینام نیا لی. دلگرددیآغاز م شدگیو پس از آن رفتار سخت شودیم شروع y تسلیم در تنش

، 4آلدهیذا کینسبت به حالت پالسذت شدنیتنش جار ک،یکرنش پالست زانیم شیاست که با افزا نیا

 .ابدییم شیافزا

 

 یتک محور شیکرنش آزما-رفتار تنش یمنحن (:3-3)شکل

 

تنش و کرنش  زانیمتوقف شده و از م کیپالست رشکلییشود، روند تغ یباربردار اگر ماده در کرنش 

مذاده  5انذ یمذدول  یعنذی، Eخذط معذادل  نیا بیکه ش یبه نحو شود،یکاسته م یبه صورت خط

درون نمونذه، کذرنش  مانذدهیکذرنش باق د،یتنش درون نمونه بذه صذفر رسذ زانیکه م یباشد. زمانیم

                                                 
1 Plastic flow 

2 Han and Reddy 

3 Jirasek and Bazant 

4 Perfect plastic 

5 Young's modulus 
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کذرنش  تذاًی. نهاشودی( خوانده مe) کیحالت کرنش االست نیدر ا ی( و کرنش برگشتpک )یپالست

 کیذتفک یرابطذه. بنذابراین باشذدیم کیو پالست کیدو کرنش االست نی، برابر با مجموع ا یعنی کل

 باشد:به صورت زیر می 1کرنش

 (-391) e p    

 ریذبرابر بذا مقذدار ز معادل  یمقدار تنش در کرنش داست،ی( پ3-3که از شکل ) طورهمانچنین، هم

 باشد؛یم

 (-399) 
( )

e p
E E      

 یقابل بررسذ ماًیمستق یوردر حالت تنش تک مح شدنیشرط جار یبررساگرچه باید توجه نمود که 

y اگرباشد )یم  مصذالح وارد و در غیذر ایذن صذورت  قذرار دارنذد کیاالست یمصالح در محدوده

بذه صذورت  شذدنیجذار طیشذرا صیتشخ ،یحالت چند محور یبرا یول.( اندشده کیپالست یهیناح

 شذدنیجار طیدر المان موجود است و شرا یلتنش اص کیاز  شیکه ب رایز ستین یقابل بررس حیصر

 شذدنیجار یارهایمع نیاز پرکاربردتر یکی. ردیقرار گ یمورد بررس یچند محور به صورت ستباییم

 سز،یم ارفونیدر مع شدنیکنترل شرط جار یاست. برا سزیفون م شدنیجار اریمع ،برای انواع فلزات

تنش  یصفحات اصل درکه  ((12-3رابطه )) کنندیده ماستفا 3سزیتنش معادل فون م ای 2از تنش مؤثر

 باشد؛یم ریبه صورت ز

 (-395) 
     

1 2
2 22

1 2 2 3 3 1

1

2
eσ σ σ σ σ σ σ      

  
 

p) 4موثر کیکرنش پالست نرخ
eff
ε )قابل محاسبه است؛ ریبه صورت ز زین 

 (-396) 1 2
2

3

p
eff
ε :

 
  
 

p p
ε ε 

0fصورت شرط  نیدر ا باشد. میتابع تسل f دییفرض نماحال   مصالح بکذار  میتسل اریبه عنوان مع

 :شودیم فیصورت تعر نیبه ا سزیفون م میتابع تسل .شودیبرده م

                                                 
1 Strain decomposition 

2 Effective stress 

3 Von Mises equivalent stress 

4 Effective plastic strain rate 
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 (-397) 1 2
3

2
e y yf σ σ : σ

 
    

 
S S 

 یشرط جار تاًینها گردد.( محاسبه می16-3تانسور تنش انحرافی است که مطابق رابطه ) Sه در آن ک

 :شودیم فیصورت تعر نیشدن به ا

 (-398) 0   ;   Elastic deformation

0   ;   Plastic deformation

f

f




  

3صورت  نی. در ادییفرض نما 1را با شرط تنش مسطح سزیفون م میحال تابع تسل 0   .خواهذد بذود

 :آیدمعیار تسلیم به صورت زیر در می جهیدر نت

 (-394) 
 

1 2
2 2 2

1 2 2 1

1
0

2
yf σ σ σ σ σ      

  
 

 ن؛یبنابرا

 (-350) 2 2 2
1 1 2 2 yσ σ σ σ σ   

است که از برخورد تابع  یضیبیک حاصل،  یمعادله داست،ی( پالف-4-3طور که در شکل )همان تاًینها

3 یبا صفحه میتسل 0  شودیم دیتول. 

 ی. اگهر بارگهذارگهرددیمطرح م شدنیدرک رفتار مصالح پس از جار یالزم برا هاییتئير ادامهدر 

 ههایرشهکلییعميد بهيدن تغ یهیفرض با استااده از ابد،یادامه  میتسل یبه نقطه دنیمصالح پس از رس

در تانسهير کهرنش در  شیفيق افهزا یهی. بر اساس فرضگرددیم نییتع شدنیجار یراستا ک،یتپالس

( ب-9-1کهه در شهکل ) باشهدیمه میتسهل یدر نقطه شدنیبردار نرمال عميد بر سطح جار یراستا

 داده شده است.  شینما

 

                                                 
1 Plain stress 
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 )الف(

 

 )ب(

در  میبر سطح تسل عمودبردار نرمال ، )ب(: حالت تنش مسطح یبرا سزین مفو میسطح تسل )الف(: (:9-1)شکل
 (2115، 1)دون و پترینیک یبارگذار ینقطه

 

 م داشت:ینرمال خياه هایدر مختصات تنش میبردار نرمال عميد بر سطح تسل یبرا وه،یدر نت

 (-353) 1 2
3 3

:
2 2 e

f

σ

   
   
   

S
N S S

σ σ
 

 قابل محاسبه است؛ (52-1) ینرخ کرنش طبق رابطه ب،یترت نیبه هم

 (-352) 3

2 e

f

σ
 


 


p S
ε

σ
 

fکرنش تيسط عبارت  شیافزا یرابطه، راستا این در

σ
تيسط  شیافزا نیشده و مقدار ا نییتع 

با قرار دادن عبارت فيق در  .گرددیم نیمع شيدیم دهینام کیالستپ بیکه ضر مقدار اسکالر 

 داشت: می( خياه96-1) یرابطه

 (-351) 1 21 2 1 2
2 2 3 3 3

3 3 2 2 2

p
eff

e e e

ε : λ : λ :
σ σ






    
       
    

p p S S
ε ε S S 

 .خياهد بيد کیپالست بیمؤثر برابر با ضر کینرخ کرنش پالست تاًینها

                                                 
1 Dunne and Petrinic 
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یا به  شيندمی ترسخت ک،یپالست رشکلییتغ زانیم شیاز مصالح با افزا یاریبسباید تيجه نميد که 

با سخت شدن  در این حالت. ابدییم شیافزا کیپالست رشکلییتغ یادامه یتنش الزم برا عبارت دیگر

در  میگسترش سطح تسل نیکه ا ی. زمانابدییگسترش م هینسبت به حالت اول زین میماده سطح تسل

کرنش و -از نميدار تنش اینمينه .منامییم 8گردرا همسان شدگیباشد، سخت کسانیتمام راستاها 

داده شده  شی( نما5-1همسانگرد در شکل ) شدگیبا سخت ایماده یمتناظر با آن برا میسطح تسل

 است.

 

  

و  دون) همسانگرد شدگیبا سخت ایماده یمتناظر با آن برا میکرنش و سطح تسل-نميدار تنش (:5-1)شکل
 (2115پترنیک، 

 

 صيرت خياهد بيد: نیحالت به ا نیدر ا میتسل تابع

 (-359)    ( , ) 0e yf      σ σ 

قابل  ریکه به صيرت ز باشدیصيرت گرفته در ماده م کیمعادل کل کرنش پالست در آن  که

 باشد؛یمحاسبه م

 (-355) 
dt   

 مقدار y  شدگیسخت بیبا ش یخط شدگیحالت سخت یبرا H باشد؛یم ریبه صيرت ز 

                                                 
1 Isotropic 
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 (-356)   0y y H     

کل  کیبه تانسير تنش و کرنش پالست میتابع تسل داست،ی( پ59-1) یکه از رابطه طيرهمان

 .کندیم رییتغ میابعاد سطح تسل ک،یکرنش پالست زانیم شیبا افزا وهیوابسته است. در نت

 ری. مسدنمایی فر  شيندهسخت یماده یبرا تک محيره را یکشش یبارگذار طیشراحال 

به تنش  دنیرس از صار شروع شده و تا 2داده شده است. تنش  شی( نما5-1در شکل ) یبارگذار

2 ی. سپس در نقطهندکیرفتار م کیماده به صيرت االست م،یتسل y  با سطح  یبارگذار ریمس

 یروند بارگذار یتنش در ادامه ری. مسشيدیماده آغاز م کیپالست رشکلییتغ و کندیبرخيرد م میتسل

سطح  یبر رو کیپالست یبارگذار ریآنکه مس یخياهد ماند. شرط الزم برا یباق میسطح تسل یبر رو

قابل محاسبه  کیپالست بیشرط، ضر نیا یلهیو به وس نامندیم یبماند را شرط سازگار یباق میتسل

 داشت: میخياه کیتنش و کرنش پالست راتییتغ یبرا 1یبا نيشتن شرط سازگار .باشدیم

 (-357) 
( , ) ( , ) : 0

f f
f d d f d d   



 
     

 
σ σ σ σ

σ
 

 ؛داریم یحالت مشتق زمان برای فيق و بازنيیسی آن ی( در رابطه59-1) یقرار دادن معادله با

 (-358) 
: 0

f f




 
 

 
σ

σ
 

 داشت؛ مینرخ کرنش خياه یقانين هيک برا یسیبازني با

 (-354)  : : :
f


 

     
 

e p
σ D ε D ε ε D ε

σ
 

 یرویمصالح پ اتیآن از خصيص هایهیکه درا باشدیم کیاالست یتانسير سخت Dدر آن  که

 م؛ی( دار58-1در ) رابطه فيققرار دادن  با. کنندیم

 (-360) 
 : : : : 0

f f f
H   



   
      

   
D ε N D ε N

σ σ
 

 اشت؛د میخياه کیپالست بیمقدار ضر یفيق، برا یساده کردن رابطه با

 (-363) : :

: : H
 



N D ε

N D N
 

                                                 
1 Consistency condition 
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 یدر رابطهرابطه فيق قرار دادن  باباشد. می شدگیسخت یمنحن بیمعادل ش Hدر آن مقدار  که

 م؛ی( دار1-54)

 (-362) : :
: :

: : H

 
   

 

epD N N D
σ D ε D ε

N D N
 

 در آن؛ که

 (-361) : :

: : H

 
  

 

ep D N N D
D D

N D N
 

ep عبارت
Dیعنی ک،یپالست رشکلییوجيد تغ ابیکه در غ شيدیم دهینام 8یمماس یسخت سی، ماتر 

0که  یهنگام خياهد بيد. کیاالست یسخت سی، برابر با ماتر 

 یحاکم بر تئير یاضیميجيد در روابط ر هاییدگیچیبه علت پت که در نهایت الزم به ذکر اس

 یاستااده از قالب عدد ازمندین یواقع طشرای تحت هاسازه کیپالست-االستي لیتحل ته،یسیپالست

 تیعلت ماه بهدر دسترس ما قرار دهد.  یقابل قبيل بیاست تا بتياند جياب مسئله را با تقر یمناسب

 یميرد بررس کیاستاتبه صيرت شبه ستباییم یکیحل مسئله استات ته،یسیمسائل پالست یخط ریغ

به سازه اعمال شيد، سپس  ه مرحلهبه صيرت مرحله ب مشخص و هایدر گام یقرار گرفته و بار اعمال

تنش در ماده محاسبه شده و با استااده  زانیم ها،رشکلییبيدن تغ کیدر هر مرحله ابتدا با فر  االست

مصالح، با استااده از  شدنیو در صيرت جار شيدیماده کنترل م شدنیشرط جار م،یاز تابع تسل

برای  .گرددیم نیمع کیو پالست کیاالست رشکلییسهم تغ م،یبازگشت به سطح تسل هایتمیالگير

 شيد.ارجاع داده می( 2008و همکاران ) 0نتيمطالعه جزییات این الگيریتم خياننده به 

 شکستمکانیک  -3-3

 بارگهذاری اعمهال با است، ناپذیراجتناب ساخت فرآیند در کریستالی هاییی که وجيد نقصاز آنوا

 ایوهاد بهه منوهر سهرانوام و یابند گسترش شيند، جمع ناحیه یک در تيانندمی هانقص این ای،چرخه

                                                 
1 Tangential stiffness matrix 

2 Neto 
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یکهدیگر و  به اعضا اتصال محل در دیگر سيی از. شيند عضي نهایی شکست و درشت و ریز هایترک

ه سازه اصلی معميالً نيعی نقص و ناپیيستگی اولیهه وجهيد دارد کهه تمرکهز تهنش در ایهن ناحیهه یا ب

 .آید می شمار به ضروری امری ترک بررسی رو این از. شيد نقص و ترک رشد به منور تياندمی

 نیا یرفتار اتیکه خصيص یمعادالت ،یدار شکلحافظه یاژهایفرد آلبهبا تيجه به رفتار منحصر

 یاز سادگ یيتریکنند و جهت استااده در محاسبات کامپ فیتيص یاز مياد را با دقت مناسب دسته

 طهیحدر صيرت بروز ترک در  اژهایآل نیرفتار ا یکم هستند. لذا بررس اریبرخيردار باشند، بس یکاف

 صرمنح رفتار و هابا تيجه به ویژگیبه عالوه  نکرده است. شرفتیپ دیشکست آنچنان که با کیمکان

 مهندسی معميل مياد برای که شکست مکانیک ميجيد هایتئيری شکلی، دارحافظه آلیاژهای فرد به

 نيک در تنش 8تکینگی به تيجه با که است این هم آن علت. باشدنمی استااده قابل اند،یافته تيسعه

 .دهدمی ی نيک ترک را تحت تأثیر خيد قرارنزدیک در تنش میدان و دهدمی رخ فازتغییر ترک،

تياند پروسه تغییرفاز رفت آلیاژهای طير که قبال مطرح شد، تنش به اندازه کافی زیاد میهمان

ای که در آن این پدیده ممکن است رخ دهد، باید دار شکلی را فعال کند. بنابراین، ناحیهحافظه

باعث تغییرفاز های ميجيد، ای نزدیک به نيک ترک باشد که در آن حدود بسیار باالی تنشناحیه

االستیسیه منور به تيزیع شبه خاصیتشيند. به عبارت دیگر کریستال از آستنیت به مارتنسیت می

به صيرت شماتیک  (9-2)طير که در شکل  شيد. همانای در نزدیکی نيک ترک میتنش پیچیده

امال آستنیت، ک ميرد انتظار است:نشان داده شده است با دور شدن از نيک ترک، سه ناحیه متااوت 

بيده و در دور از نيک ترک که به اندازه کافی ناحیه بیرونی در حال تغییرفاز و کامال مارتنسیت. در 

آلیاژ منور به شروع تغییرفاز شيند، بتيانند های ميجيد به اندازه کافی زیاد نیستند که تنش نتیوه

تنسیتی صار ره نسبت حومی مااست. بدیهی است که در این ناحیدار شکلی در فاز آستنیت حافظه

0باشد )می  ،تغییرفاز ماده ها افزایش تنش(. با حرکت از این ناحیه و نزدیک شدن به نيک ترک

در این ناحیه، ترکیبی از هر دو فاز دار شکلی آلیاژ حافظهشيد. با تيجه به این نکته که میشروع 

0 استآستینیت و مارتسیت  1  های ميجيد به باشد. در نياحی نزدیک نيک ترک، حد تنشمی

ست که بتياند ناحیه داخلی کامال تغییرفاز یافته مارتنسیتی را تشکیل دهد. در این اندازه کافی زیاد ا

                                                 
1 Singularity 
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1ناحیه تمامی ماده در فاز مارتنسیت قرار دارد و بنابراین   باشد. اهمیت این نياحی، در تاثیر می

 دار شکلی نهاته است.آنها بر پارامترهای مکانیک شکست اطراف نيک ترک در آلیاژهای حافظه

گرماده  یندیفرآ تیبه مارتنس تیاز آستن میفاز مستق رییتغ نکهی، با تيجه به افيقبر ميارد  عالوه

که در  یکیترميمکان یوابستگ یژگیبنابر و. و شيدیم وادیا زین یاست، در نيک ترک تمرکز حرارت

 .ردخياهد ک رییدما در نيک ترک تغ شیمتناسب با افزا زیشد، رفتار ماده ن مطرح 1-3-3بخش 

اند، به بررسی نامه به کار رفتهدر ادامه به منظير پيشش مباحثی از مکانیک شکست که در این پایان

 پردازیم.می Jو انتگرال  8ميد مختلط

 بررسی مود مختلط -1-1-3

در نيک  یو برش یتنش کشش نیب 0نهیبرهم یلیاست که به دل نیا ایهالینیمهم در ترک ب ینکته

 یحالت مرکب دارد، حت شهیهم یبر خالف ترک در جسم همگن در حالت کل ایهیال نیترک، ترک ب

مختلط شدت تنش به فرم  بیضرین حالت در اا ميد دو خالص باشد. ی کیکامالً ميد  یاگر بارگذار

 :شيدیم فیتعر ریز

 (-369) 
i

, 0

1
Re

2
xy yy r

r
r




 


      K 

 :که عبارت است ازاست  ایهیالنیترک ب یمختلط شدت تنش برا بیرابطه ضر نیدر ا Kه ک

 (-365) 
I II

K iK K 

Iکه 
K  وII

K شيندیاول و دوم م یمعادل ضرایب شدت تنش در ميدها. 

                                                 
1 Mixed mode 

2 Coupling 
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 Jانتگرال  -1-1-2

و دقهت  یدرسهت یجههت بررسه ینامه به عنهيان معیهارشکست که در این پایان کیمکان یپارامترها

از  .انهدبهه دسهت آمهده J انتگهرال از اسهتااده با ،است شده گرفته بهره هاآن از یپیشنهاد یهاروش

 یاز رو ماًیشکسهت را مسهتق هایکه پارامتر هاییاست که بر خالف روش نیروش ا نیا هاییژگیو

 یابیبرونهمچين روش  کنند،یحساب م عددی حل از آمده دست نيک ترک به مکانرییتغ هایدانیم

 دهدیم تریقیدق یهاو جياب کندیمحدوده حيل نيک ترک استااده م کیاز  J، انتگرال 8مکان رییتغ

در شکست رفتار در مطالعه  دیگر نکته حائز اهمیتنيک ترک کمتر وابسته است.  یعدد بیکه به تقر

 محاسبه نميد: Jتيان آن را از انتگرال یباشد که ممی G 0انرژی شکستای، الیهترک بین

 (-366) 
1

1

. .  G J Wn d
x

 
    

 


u
n σ 

را  یدیگر یکه هیچ ترک یا ناپیيستگ یبه نحي نيک ترک در اطراف دلخياه 3یک مسیر که در آن 

و  بردار یکه نرمال بر  n،  شامل نشيد
0

: dW



 σ ε باید تيجه  باشند.می 4چگالی انرژی کرنشی

1شيد که محير یتعریف م ینيک ترک به نحي یدر دستگاه مختصات محل( 66-1)داشت که رابطه 
x 

 .در امتداد ترک باشد

مستقل از  J)مانند مياد االستیک غیرخطی( مقدار انتگرال  5غیراتالفی در حالی که برای مياد

 1در شکل  rباشد )یعنی حتی در صيرتی که شعاع کانتيرها )شده میگیری انتخابانتگرال

آید.(، برای مياد به دست می Jهم مقادیر یکسانی برای انتگرال (( متااوت انتخاب شيند، باز 6-

وابسته به مسیر  Jدار شکلی( انتگرال پالستیک و آلیاژهای حافظه-)مانند مياد االستیک 6اتالفی

های پالستیک در نيک ترک مياد به ترتیب به علت وجيد کرنش تااوتباشد. این گیری میانتگرال

                                                 
1 Displacement intrapolation 

2 Energy release rate 

3 Contour 

4 Strain energy density 

5 Non-dissipative   

6 Dissipative 
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باشد. دار شکلی میپالستیک و ناحیه تغییرفاز یافته مارتنسیتی در نيک ترک آلیاژهای حافظه-االستیک

بکسيانیس ( و ميرد دوم تيسط 2032( و کارکا و همکاران )2033) 8ميرد اول تيسط کارکا و لندیس

ای در دار شکلی، در یک ناحیهیاژهای حافظهند. در آلاميرد بررسی قرار گرفته( 2032و همکاران )

نزدیکی نيک ترک، تغییرفاز ميجب تغییر ساختار کریستالی ماده از آستنیت به مارتنسیت با خياص 

ماهیت استقالل از مسیر خيد را در ناحیه  Jشيد. بنابراین، انتگرال مکانیکی کامال متااوتی می

 Jدهد. علیرغم این ميضيع، در نياحی به اندازه کافی دور از نيک ترک، انتگرال ت میتغییرفاز از دس

 آورد.موددا ویژگی مستقل از مسیر بيدن خيد را به دست می

انوام شيد، با انهدک  گیرییک مسیر انتگرال ی( الزم است که بر رو66-1تيجه به اینکه در رابطه ) با

استااده شيد جابوا خياهند شهد  گیریها در انتگرالکه باید از آن یکه در مسیر پیش آید نقاط یتغییر

خطا کامالً ظاهر  یبه وجيد آید در جياب نهای یمحدود خطای یو اگر چنانچه در یک و یا چند نقطه

سهطح  روی بهر راخهط، انتگهرال  یرو یانتگهرال گیهر یبه جا یرفع چنین مشکل یخياهد شد. برا

از قانين دیيرژانس استااده کرد و انتگهرال را بهر  تيانیبه این هدف م یدستیاب ی. برامیکنیمحاسبه م

 ((3486و همکاران ) 0شیهزیر به دست آورد: ) یسطح از رابطه یرو

 (-367) 
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تابع دلخياهی است  q، استفراگرفته شده Γ ترک است که تيسط در اطراف نيک یسطح A که

qکه مقدار آن از 0  در نياحی داخلیA  تاq  b(. (6-1) در مرز خارجی متغیر است )شکل 1
f  و

t  بر روی سطح ترک هستند که در این  نیروی سطحیدر واحد حوم و نیروی حومی به ترتیب

 آید:به صيرت زیر در می Jباشند. بنابراین فرم نهایی انتگرال مطالعه برابر صار می
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1 Carka and Landis 

2 Shih 
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باشد، ترم صار می 8شایان ذکر است که اگرچه در حالت ایزوترمال که گرادیان حرارتی

A
1

. tr( ). . A
T

qd
x




 σ  برابر صار شده و تاثیر انبساط حرارتی بر انتگرالJ گردد، این ترم حذف می

دهد، مقداری غیر صار دارد. ه انبساط حرارتی رخ میکدر مطالعات درگیر ترميمکانیکی به علت آن

جایی که در این مطالعه هیچ منبع حرارتی خارجی وجيد ندارد و گرادیان حرارتی ميجيد اما از آن

در ناحیه نيک  0باشد و تيجه به این نکته که تکینگی حرارتصرفا ناشی از درگیری ترميمکانیکی می

دهد، ترم ترک رخ نمی
A

1

. tr( ). . A
T

qd
x




 σ  تاثیر اندکی در تعیین مقادیر انتگرالJ  .خياهد داشت

به عنيان جی یا تکینگی حرارت وجيد داشته )ها منبع حرارت خاراین امر نباید با مسائلی که در آن

ه گرفته شيد؛ چين ( را نام برد( اشتبا2039و همکاران ) گلی( و 3447تيان ویلسين و یي )نمينه می

 تياند به میزان قابل تيجهی نتایج را تغییر دهد.در این مسائل، اثرات انبساط حرارتی می

 

 

 Jبرای محاسبه عددی انتگرال  qتابع  (:6-1)شکل

 

                                                 
1 Temperature gradient 

2 Temperature singularity 
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که مربيط به شرایط مرزی  دیگر انرژی شکست اعمالی( )و یا به عبارت مرجع Jانتگرال در نهایت 

شيد به صيرت ناحیه آستنیت محاسبه مینامه در مسئله ميرد بررسی در این پایاناعمالی است و در 

 شيد: زیر تعریف می

 (-364) 
 2 2
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 آید:( برای مياد کامپيزیت به صيرت زیر در می64-1تيجه شيد که رابطه )
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iکه در آن 
E ( برای ماده 70-1از رابطه )i آید.به دست می 

 3یمرز روش تیه -3-4

ههای اخیهر بسهیار بررسی پارامترهای شکست در نيک ترک یکی از ميضيعاتی است که در سهال

لعه عددی این مسئله ميجهيد اسهت. ميرد تيجه واقع شده است. در ادبیات فنی دو رویکرد برای مطا

 3به محل تکینگهیهر چه  ای کهشيد، به گينهمی 0بندیدر رویکرد اول، کل محیط ميرد مطالعه شبکه

                                                 
1 Boundary layer approach 

2 Meshing 

3 Singularity 
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. تعهداد بسهیار ((7-1))شهکل  شهيدها ریزتر میبندیتر شيیم، اندازه شبکهنزدیک تنش )نيک ترک(

از باشهند. شهکالت اساسهی ایهن روش مهیماز گیر شهدن محاسهبات و در نتیوه وقت هاالمانباالی 

و فرگيییهل  تهيان بهه ملتهادار شکلی بهه ایهن روش مهیمطالعات انوام شده بر روی آلیاژهای حافظه

ند. مطابق اردهکی استااده مرز محققین از روش الیهبرخی این مشکالت  رفع برای .اشاره کرد (2030)

رهای شکست نيک ترک در مياد پالستیک و در مطالعه پارامت متداول هایروش که یکی از روش این

قرار داده نهایت بیفارغ از هندسه کلی مسئله، ترک در یک محیط  ،باشددار شکلی میآلیاژهای حافظه

شهده و انوهام بارگهذاری  ،ميرد بررسی مسئلهبيدن ن بيدن یا کامپيزیت گهمسپس متناسب با  شده،

، به نحيه اعمال الیه مرزی از مرور مختصری بر روش در ادامه پس د.گیرمی صيرتتحلیل ميرد نظر 

 شيد.ها پرداخته میآن در مياد هميژن و سپس در کامپيزیت

 

 

 (2030بندی کل محیط )ملتا و فرگيییل، نمينه روش تحلیل ترک با شبکه (:7-1)شکل

 

بذذرای بررسذذی مسذذائل  (1368)توسذذط رایذذس و  (8-3)مطذذابق شذذکل اولذذین بذذار الیذذه مذذرزی روش 

 یروش معتبذر بذرا کیذشکست به عنذوان  کیمکان درکه  روش نیاز اامروزه  ته مطر  شد.پالستیسی

بذرای حذل دو دسذته از  ،(1334 شده است )اندرسذون شناختهشکست نوک ترک  یپارامترها یبررس

 شود.استفاده می داربا هندسه ترک مسائل
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اصل فرض اساسی این روش  هستند. در 1مقیاسکوچک دسته اول مسائل پالستیسیته با ناحیه تسلیم 

چنذین طذول کوچک بودن ناحیه تسلیم شده در نزدیکی نوک ترک نسبت به ابعاد هندسی سازه و هم

اشذاره  (2111) 2لنذدیسو کارکذا توان به ترک است. از کاربردهای اخیر این روش در پالستیسیته می

 کرد.

 

 

 )الف(

 

 )ب(

پالستیک )ب( هندسه واقعی با -اده االستیک)الف( تسلیم کيچک مقیاس در نيک ترک در یک م (:8-1)شکل
 (3468 ،نهایت جایگزین شده است )رایسنهایت در یک محیط بییک ترک نیمه بی

 

هستند. به طذور مشذابه  3شکلی با ناحیه تغییرفاز در مقیاس کوچک داردسته دوم مسائل آلیاژ حافظه

توان بیان کرد که فذرض تغییرفذاز د، میچه ناحیه تغییرفاز در مقایسه با ابعاد مسئله کوچک باشچنان

( بیان کردند با محدود کردن انذدازه ناحیذه 2112بکسوانیس و همکاران ) مقیاس برقرار است.کوچک 

1تغییرفاز به کمتر از 
 توان برقراری این شرط را تضمین نمود.شعاع محیط می 80

ای را تسلیم/تغییرفاز، مسئله شامل ترک بذا هذر هندسذهدر صورت برقراری شرط کوچک بودن ناحیه 

 توان مطابق زیر از روش الیه مرزی حل کرد:می

 شود.نهایت است جایگزین میبینهایت که شامل یک ترک نیمههندسه واقعی با یک محیط بی -1

                                                 
1 Small-scale yielding zone 

2 Carka and Landis 

3 Small-scale transformation zone 
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رقراری و با بنوک ترک ایروین  سینگوالراالستیک خطی  /کرنشتوزیع تنش باشرایط مرزی واقعی  -2

 شوند. در فواصل دور از نوک ترک اعمال وجایگزین شده  1ایروینالزامات روش مجانبی 

تذوان در یذک ناحیذه بذزری ولذی محذدود و بذا محذدود کذردن انذدازه ناحیذه بندی را مذیاین فرمول

تسلیم/تغییرفاز به کسر کوچکی از اندازه ناحیه جهت تضمین ارضذا شذرط تغییرفذاز کوچذک مقیذاس 

 مود.اعمال ن

صذورت گرفتذه اسذت کذه از دار شکلی در آلیاژهای حافظهمطالعات اندکی بر روی تغییرفاز نوک ترک 

و بکسذوانیس و ( 2112)و همکذاران  بکسذوانیس ،(2112تذوان بذه فریذد و همکذاران )ها میمیان آن

تن فذرض ( با در نظر گذرف2113و همکاران ) 2بکسوانیسبه عنوان نمونه  اشاره کرد.( 2113همکاران )

ای پیرامذون ناحیذه مقیذاس، از شذرایط مذرزی جابجذایی بذر روی یذک ناحیذه دایذره کوچکتغییرفاز 

محدود به مطالعذه  ی( استفاده کردند تا به روش اجزا(3-3)دربرگیرنده تغییرفاز ناشی از تنش )شکل 

 پردازند.دار شکلی تحت بارگذاری مود اول و شرایط کرنش مسطح بعددی رشد ترک در آلیاژ حافظه

 

 

برای مسئله بارگذاری مود اول  مرزی روش الیه کلیفرض تغییرفاز کوچک مقیاس و شمای  (:3-3)شکل
 (2113 ،)بکسوانیس و همکاران

 

                                                 
1 Irwin asympotic approach 

2 Baxevanis 
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و سپس بذرای  گنبرای مواد همهای مربوطه بندیو ارائه فرمولاین روش نحوه اعمال به ابتدا در ادامه 

 شود.مواد کامپوزیت پرداخته می

 گنهم مواد -1-9-2

( نشان داده شده است و 30-1)چه در شکل مشابه آن دارهمگنی را با یک هندسه ترکجسم 

در نظر بگیرید. با در نظر گرفتن کيچک مقیاس بيدن ناحیه بارگذاری ميد مختلط  تحت

تيان از روش الیه مرزی برای مطالعه پارامترهای نيک ترک استااده کرد. برای این میتغییرفاز، تسلیم/

ای که در آن ضریب شدت تنش حاکم است، به عنيان شرایط مرزی اعمال های ناحیهاییمنظير، جابو

از بسط تيان تنها با استااده از یک عبارت شيند. طبق تعریف، در این ناحیه تنش و جابوایی را میمی

 به صيرت زیر هستند: 0ها برای جسم همسانگرداین جابواییتعریف نميد. ایروین  8موانبی

 ف(ال-379-)
   I II

2

r
u K f K g 
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1 Asymptotic expansion 

2 Isotropic 
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و مسئله جایگزین برای  ميد مختلطتحت بارگذاری  همگن دارترک هندسه و شرایط مرزی جسم (:30-1)شکل
 حل به روش الیه مرزی

 

وابط فيق که در ر
I

K  و
II

K  ،ضرایب شدت تنش ميدهای خالص است. 8مدول برشی   ثابت

 آید:است که به صيرت زیر به دست میماده 

(-375) 3 4  plane strain

3
 plane stress

1



 






 




 

به صيرت کمّی بیان  نيک ترک را به کمک زاویه فاز تيان میزان مرکب بيدن حالت در نهایت می

 نميد:

(-376) 
1 II

I

tan
K

K

  
   

 

 

                                                 
1 Shear modulus 
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 هاکامپوزیت -1-9-1

( را تحت 33-1ه شکل )ای در کامپيزیتی با هندسه و شرایط مرزی نشان داده شدالیهیک ترک بین

شرایط بارگذاری ميد مختلط در نظر بگیرید. ترک در طيل سطح تماس دو صاحه قرار گرفته است و 

شيند. با در نظر گرفتن نمایش داده می 2و  3های صاحات فيقانی و تحتانی به ترتیب با اندیس

ای مطالعه پارامترهای نيک تيان از روش الیه مرزی برکيچک مقیاس بيدن ناحیه تسلیم/تغییرفاز، می

ای که در آن ضریب شدت تنش حاکم است، های ناحیهترک استااده کرد. برای این منظير، جابوایی

های جابوایی اطراف نيک ترک برای صاحه فيقانی در شيند. میدانبه عنيان شرایط مرزی اعمال می

ها برای صاحه آوردن این میدان ( آورده شده است. باید تيجه شيد که برای به دست78-1معادالت )

و  کيمار)سيجایگذاری گردد  به جای را   (78-1معادالت )پایینی کافی است که در 

 (.2009 ،همکاران

 

 

له تحت بارگذاری ميد مختلط و مسئ ایالیهنیترک بهندسه و شرایط مرزی کامپيزیت دارای  (:33-1)شکل
 جایگزین برای حل به روش الیه مرزی

 

 (الف-377-) 
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که در روابط قيق  ,r   .مختصات قطبی با مبدا بر روی نيک ترک هستند Re و  . Im به  .

ضریب شدت تنش مختلط است  Kباشند.ط میهای حقیقی و موازی اعداد مختلترتیب بیانگر بخش

 شيد:که به صيرت زیر تعریف می

 (-378) 
I II

K K iK  

 عبارت است از: A، (77-1)در معادله 

 (-374)  

   2
1 4 cosh

e
A

  

 

 




 

  می باشد:ماده کامپيزیت یک ثابت  8کنندگینيسانپارامتر نیز 

 (-380) 1 1
log

2 1




 

 
  

 

 

                                                 
1 Oscillatory Parameter 
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بر خالف مکانیک شکست باید تيجه نميد که باشد. که بیانگر عدم تطابق در خياص ماده می

به علت وجيد ناحیه  کنندگینيساندار شکلی پارامتر هآلیاژ حافظ هایکالسیک، در کامپيزیت

 است: 8ندوروپارامتر دوم د  ،(08-1)ماند. در معادله مارتنسیتی نزدیک نيک ترک ثابت نمی

 (-383)    

   
1 2 2 1

1 2 2 1

1 1

1 1

   


   

  


  
 

که 
i

 مدول برشی ،
i

 و  0ضریب پياسين
i

 ( حساب می75-1که از رابطه ) ،ماده ثابت شيدi 

iباشند که می  iبیانگر صاحه باالیی و  1   .باشدبیانگر صاحه پایینی می 2

های برشی و نرمال تنش در طيل از رابطه بین ميلاهدر این حالت معیاری  که زاویه فاز در نهایت 

 شيد:مطابق زیر تعریف می است،در جليی ترک  lسطح تماس در یک طيل مرجع دلخياه 

 (-382) 
1

Im

tan

Re

i

i

K l

K l







  
   

   
  
   

 

 افتهیتوسعه جیای محدودروش ا -3-5

 ماهاهیم بنیهادیمحدود متهداول و  یاز روش اجزا ییافته، در واقع ترکیبمحدود تيسعه یروش اجزا

ایهن  یهااولین بهار پایهه یبيدند که برا یاز کسان (3444). بلیچکي و بلک باشدیروش بدون المان م

یافته در میان نیامد و محدود تيسعه یاز روش اجزا یان هیچ نامروش را بناگذاردند. البته در تحقیق آن

آنان تعلق گرفت. شکل متداول روش حاضر در واقع برگرفته  یبيد که بعدها به روش اعمال ینام ینا

 (3444)بلیچکهي و بلهک  یروش پیشنهاد یبر رو (3444) ميئس و همکاراناست که  یاز کار تکمیل

که از چند قطعه ناصهاف تشهکیل  یهایخمیده و یا ترک یهاترک یبرا انوام دادند و اعمال روش را

 .نميدند ترساده بسیار گردندیم

                                                 
1 Second Dundurs parameter 

2 Poisson’s ratio 
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محهدود  ییافته، روند کار به این صيرت است که در ابتدا شبکه اجزامحدود تيسعه یروش اجزا در

در نظهر  یرا. سپس بهشيدیترک یا حاره باشد، ساخته م تياندیکه م ،یبدون در نظر گرفتن ناپیيستگ

 پیيسهتگیتغییرمکهان پیرامهين نا یتحلیله حهلکهه از  ساز،یبا استااده از تيابع غن ،یگرفتن ناپیيستگ

 یميجيد در شبکه که با ناپیيستگ یهادر محل گره یاضاف یدرجات آزاد یتعداد گیرد،یسرچشمه م

شبکه به طير آشکار در  که دربدون آن ،یو بدین طریق ناپیيستگ گرددیدرگیر هستند به مدل اضافه م

چنهد مزیهت را بهه قهرار زیهر  یناپیيستگ یسازمدل ی. این نحيهشيدینظر گرفته شده باشد، مدل م

 :داراست

حتیهاج ا بندینميد بدون آنکه شبکه یسازرا مدل یناپیيستگ تيانیاز شبکه م ایدر هر نقطه .3

 به تغییر داشته باشد.

شبکه با شهرایط جدیهد تهرک نخياههد  یساز به سازگار یدیگر نیاز روند گسترش ترک نیز .2

 داشت.

ميرد نیاز در اطراف نقاط حساس همچين نيک تهرک  یتعداد درجات آزاد چشمگیر هشکا .1

 .رودتر مسئله بسیار باالسرعت تحلیل  شيدباعث میمحدود متداول  یروش اجزابه نسبت 

 . پردازیمیمسئله م یادامه به شرح نظر در

 کلیات روش -1-5-3

2 یاز فضها xکنیم که یک نقطه ماننهد  فر 
R 3( و یها یمحهیط دوبعهد ی)بهرا

R محهیط  ی)بهرا

تقریهب  یدر این صيرت تابع مربهيط بهه محاسهبه .محدود داشته باشیم ی( درون مدل اجزایبعدسه

، )سهيکيمار و همکهارانش شهيدیمربيط به آن نقطه به صيرت زیهر تعریهف مه شدهیغن یمکانتغییر

2000): 

 (-381)         x x u x x a
i i j j j

i j

    u 
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 یانتغییهر مکه یدرجهات آزاد a دود متهداول،مح یدر اجزا یتغییر مکان یدرجات آزاد u، آندر که

 ، محدود یاجزا 8تابع شکل  ،یسازیمحدود متداول و مربيط به غن ینسبت به مدل اجزا یاضاف

 .باشدیم سازیتابع غن

 رمکانییتغ دانیم یبرا یمحدود عاد یاجزا بیفيق، همان تقر یعبارت اول در قسمت راست معادله

 یباز افتهیمحدود تيسعه یرا در اجزا یمهم است و نقش اساس اریرابطه بس نی. آنچه که در اباشدیم

مهدل  تهيانیرا مه ههایيستگیقسمت است که ناپ نیقسمت دوم عبارت است و در واقع در ا کند،یم

از  یاموميعهه ی( بهرا18-1) یدر رابطهه j یو ساده، شهمارنده یکرد. در واقع به صيرت کامالً کل

 یبهرا ریثاروشن شهدن مطلهب، دامنهه ته یدر ارتباط هستند. برا یيستگیبا ناپ یهاست که به نيعگره

 آورده شده است. (32-1)ها در شکل از آن گره یانمينه

غیهر صهار  یآن گهره در آن مقهدار یاست که تيابع شهکل یدامنه تاثیر فضای ایهر گره یدر واقع برا

تهاثیر همهان  یالمهان قهرار دارنهد دامنهه یکه بر وجيه کنار یهاید. در این صيرت در ميرد گرهدارن

در داخهل المهان  یایهمحدود مرتبه باالتر که گره یمتصل به آن گره خياهند بيد و در اجزا یهاالمان

رد محهدود کهه در آن قهرار دا ینیز ممکن است وجيد داشته باشد دامنه تاثیر آن گره بهه همهان المهان

 . گرددیم

 

 

 (.2008 ،ی)محمد j یافتهیارتقاء یگرهتأثیر  یدامنه (:32-1)شکل

 

نيک ترک در نظر گرفته نشهده  یتینگيالریکه س باشدیم نیا نامهانیپا نیدر ا یاساس اتیاز فرض یکی

محهدود  یدرون المهان اجهزا یقهي یيسهتگیبه منظير اعمهال ناپ 8دیسایهي یسازیو تنها از تيابع غن
                                                 
1 Shape function 
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 دمحهدو یمرسهيم اجهزا نگيالریکهه تيابهع سه باشهدیمه نیا زیفر  ن نیاستااده شده است. علت ا

نامه رفتهار مهاده  انیپا نیکه در ا یصادق بيده در حال 0یشکست خط کیمکان یدر حيزه افتهیتيسعه

 یدار شهکلحافظهه یاژههایک آلنيک تر دانیاز م یقبيلقابل یلیحل تحل ی. به عبارتباشدیم یرخطیغ

که کرنش نيک ترک  شيدیباعث م نگيالریتيابع س نیاستااده از ا نیهمچن است. نشده شنهادیتاکنين پ

 کیه یینيک ترک به سهرعت بهه مقهدار نهها رفازییشده و به تبع آن تغ تینهایحل ب یاز همان ابتدا

عهالوه بهه منظهير در به رشد کند. طیدر مح یاز حالت واقع ترعیسر اریبس رفازییتغ وهیو در نت دهیرس

بنهدی بهه صهيرتی انوهام گرفتهه اسهت کهه نظر گرفتن ناپیيستگی کرنش در مرز بین دو ماده، شبکه

 قرار بگیرند. ها دقیقا بر روی مرز مشترکمرزهای المان

یک از  یافته بیان گردید و هیچمحدود تيسعه یمربيط به روش اجزا یدر این بخش روابط کل تاکنين

 یيستگیپس روابط مربيط به اعمال ناپها نبيدند. از این از ناپیيستگی یروابط تنها در ميرد نيع خاص

 .گرددیمحدود ارائه م یدرون المان اجزا یقي

 ناپیوستگی قوی -1-5-2

یافته بیان گردید. در این قسمت روابط ویهژه محدود تيسعه یدر ميرد روش اجزا یروابط کل کنين تا

 .شيدیک گاته متر یسازمدل

ممهاس بهر  یراسهتا 2المهان در  رمکهانییاسهت کهه در آن تغ یيسهتگیاز ناپ ینهيع یقي یيستگیناپ

 یيسهتگیاعمهال ناپ یقسمت به نحيه نی. در اباشدیجهش م یدارا یيستگیو عميد بر ناپ یيستگیناپ

 .شيدیمحدود پرداخته م یدرون المان اجزا یقي

استااده  یسازیبه عنيان تابع غن 3دیسایمحدود از تابع هي یاجزا درون المان یيستگیاعمال ناپ جهت

 :باشدیم ریکه به صيرت ز شيدیم

                                                                                                                                               
1 Heaviside enrichment functions 

2 Linear Elastic Fracture Mechanics 

3 Heaviside 
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 (-389) 
   

 1
1           if .e 0

1                     otherwise

n

j

x x
P x H x

   
   

 

 

در آن  که 
1

x ینقطه رو نیکترینزد c
 یبه نقطه x  و بردار

n
e  بردار عميد برc

  در همهان نقطهه

 یگات کهه اگهر نقطهه تيانیداده شده است. به صيرت ساده م شینما (31-1)که در شکل  باشدیم

 نیها ریهو در غ ردیهگیيد ممقدار مثبت به خ دیسایترک قرار داشته باشد، تابع هي یميرد نظر در باال

 خياهد بيد. یصيرت مقدار آن منا

 

1 مانند اینقطه یدر تابع هيیساید تعمیم یافته برا یو مماس ییکه عميد یبردارها (:31-1)شکل
x  که نزدیکترین

 .است xترک به نقطه  ینقطه بر رو

 

 یبهر رو یيسهتگیناپ کی یتابع دو مقداره، دارا نیکه ا افتیدر تيانیم (89-1) یبه رابطه ینگاه با

 . شيدیترک استااده م یدو لبه یسازمدل یتابع برا این علت هم از نیترک است که به هم

 ریتاث یاست که چنانچه در حيزه بیترت نیبد دیسایبا تابع هي یسازیغن یها براانتخاب گره ینحيه

 یکه برا یمعن نی. بدگرددیم یسازیوجيد داشته باشد، آن گره با تابع نامبرده غن یيستگیگره، ناپ کی

 یشده باشد به همان اندازه و در همان جهت هم درجهات آزاد فیکه در آن گره تعر یهر درجه آزاد

در ههر دو جههت  مکهانرییرا در تغ یيسهتگیتا بتيان ناپ شيدیگذارده م دیسایاز تابع هي یناش یاضاف

 .کرد یسازلمد

 خياهد بيد: ری( به فرم ز81-1) یرابطه ،یسازیبه عنيان تابع غن دیسایبه کار بردن تابع هي با

 (-385)        i i j j

i j

x N x u N x H x a  u 
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 داشت: میخياه i یشدهیغن یدر گره مکانرییتغ دانیم بیتقر یبرا وهینت در

 (-386)    i i j i j
x u H x a u 

 حیصهح یابیدرون کی i یشدهیدر گره غن رمکانییتغ دانیم یابیکه درون دهدیميضيع نشان م نیا

معادل  i یدر گره رمکانییتغ زانیو م باشدینم
i

u یسهازینقص، تابع غن نیرفع ا ینخياهد بيد. برا 

 :شيدیتعربف م ریبه فرم ز

 (-387)      i i
x H x H x   

 :شيدیم لیتبد ریبه فرم ز (81-1) بیتقر تینها در 

 (-388)           i i j j j

i j

x N x u N x H x H x a   u 

محهدود، بها  یاجهزا یالمهان دو بعهد کی رمکانییتغ دانیم (88-1) بیتقربا استااده از  بیترت نیبد

 یبهه ههر گهره یعميد یدر راستا یآزاد یدرجه کیو  یافق یدر راستا یآزاد یدرجه کیافزودن 

 یشده است، درون المان و در دو سهي ادهنشان د (39-1) شکلدر . همانطير که ابدییالمان، ارتقاء م

 .گرددیکرنش متااوت حاصل م دانیدو م هوینتدر مستقل و  رمکانییتغ دانیدو م ،یيستگیناپ

 

 

 (2008)محمدی، ی يستگیناپ یو کرنش موزا در دو سي رمکانییتغ دانیدو م دیتيل (:39-1)شکل

 

از  ریهالمان نيک تهرک بها المهان موهاور آن، بهه غ نیب رمکانییتغ دانیم یيستگیحا  نميدن پ جهت

ها عبير کرده اسهت بهه که ترک از درون آن ییهاالمان یهاام گرهالمان مواور نيک ترک، تم یهاگره
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 یلهیبهه وسه ءها جهت ارتقهاانتخاب گره ینحيه ب،یترت نی. بدابندییارتقاء م دیسایتابع هي یلهیوس

 داده شده است. شینما (35-1)شکل  در دیسایتابع هي

 

 (2008)محمدی،  .دیاسیتابع هي یلهیها جهت ارتقاء به وسانتخاب گره ینحيه (:35-1)شکل

 افتهیازی مسئله به روش اجیای محدود توسعهسهگسست -3-6

پردازد. بدین منظير پس می افتهیمحدود تيسعه یمسئله به روش اجزاسازی به نحيه پیادهاین قسمت 

بهه بررسهی و نیرو گاته شيد و سهپس  یسخت یهاابتدا نحيه تشکیل ماتریس از بیان معادالت تعادل،

 د. شيمی مکانی پرداخته یگیرانتگرال روش

 معادتت حاکم -1-6-3

در  یقي یيستگیناپ کیکه ترک به صيرت   یدامنه کیبه صيرت  تيانیدار را مترک یهندسه

c(. 3-1آن وجيد دارد، در نظر گرفت )شکل 
 سطيح ترک هستند و  یمرزها یدهندهنشانt

  و

u
 به آنها وارد شده است. یسطح ییو جابوا روین بیهستند که به ترت ییمرزها 

 :شيدینيشته م ریجسم فيق به صيرت ز یبرامکانیکی معادالت تعادل  یفرم قي

 (-384) 
b

   . 0    in   σ f 
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 باشد:نیز به صيرت زیر می مسئله یمرز طیشرا

 (-340) 
t

.   on  σ n t 

 (-343) 
u

   on  u u 

u و t که در آن
 بوده،  یرمکانییو تغ ییروین یمرزها ب،یبه ترتσ  تانسور تنش وb

f  وt ب،یبه ترت 

-97-1بسته به مسئله ميرد بررسی از روابط )از  نیز u .باشندیم یسطح یروهایو ن یحجم یروهاین

  .آیدبه دست می الف(-77-1الف( یا )

 :باشدیم ریتعادل مسئله به صيرت ز یمعادله یراتییفرم تغ وه،یدر نت

 (-342) int ext
W W 

 ا،ی

 (-341) . . .bd d d  

  

      σ ε f u t u  

 هاتشکیل ماتریس -1-6-2

 یید تشکیل شيند دارایافته جهت حل بامحدود تيسعه یکه در روش اجزا یهایها و ماتریسمعادله

در روش  یمحدود متداول هستند. سیستم معادالت تاکیک شده خط یبسیار شبیه به اجزا یروند

 (2001، وستی)سيکيمار و پر باشدیآن، به صيرت زیر م ییافته، به شکل کلمحدود تيسعه یاجزا

 (-349) h
K u = f 

h ،یماتریس سخت Kکه در آن 
u محدود و  یدرجات متداول اجزا ی)هم برا یبردار درجات آزاد

. باشدیم یخارج یبردار مربيط به نیروها f( و یسازیمرتبط با غن یاضاف یهم درجات آزاد

ها در هر المان ستند باید از محاسبه و سرهم کردن همان ماتریسه یرا که به صيرت کل یهایماتریس

 محاسبه کرد: تيانیرا با روابط زیر م fو  K یهاآورد. ماتریس ستبه د
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 (-345) 
   

uu ua

e

au aa

 
  
  

K K
K

K K

 

 (-346) 
       

T
e u a
f f f 

 نيشت: تيانیم یدرجات آزاد یو برا

 (-347)       
Th

u u a 

 ها؛در آن که

 (-348) 
                       , ,

e

T
rs r s

ij i j
d r s u a


  K B DB 

 (-344)     
t e

u

i i i b
f N td N f d

 
     

 (-3300)    
t e

a

i i i i i b
f N H H td N H H f d

 
       

u قسمت دوکه از  باشدیم ی( ماتریس مشتق تيابع شکل84-1در رابطه ) Bماتریس

i
B  مربيط به

aمحدود متداول،  یبخش اجزا

i
B شيدیم لیتشک دیسایشده با تابع هي یسازیمربيط به بخش غن: 

 (-3303) 
,

,

, ,

0

0    

i x

u

i i y

i y i x

N

N

N N




 


 

B 

 (-3302) 
  

  

  

  

,

,

,
,

0

0    

i i x

a

i i i y

i i y i i x

N H H

N H H

N H H N H H

 

 

  

B 

 یمکان گیریروش انتگرال -1-6-1

جهت  ییافته نیاز است که از تيابعمحدود تيسعه یکه تا کنين گاته شد در تقریب اجزا طيرهمان

از این تيابع و مشتقاتشان در طيل ترک ناپیيسته هستند  یآنکه برخ لیاستااده شيد. به دل یسازیغن
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 8گاوس قيانیندر نظر گرفت. در این ميارد استااده از  یگیراز نکات را در ميرد انتگرال یرخباید ب

. متضمن جياب دقیق در مسئله باشد تياندینم یااز اینچنین تيابع ناپیيسته یگیرانتگرال یبرا یمعميل

بدین ماهيم  .شيدیاستااده م 0المان یبندرفع این مشکل از تقسیم ییافته برامحدود تيسعه یدر اجزا

آن با تابع تعمیم یافته هيیساید  رهترک باشد و در نتیوه یک و یا چند گ یحاو یکه چنانچه المان

به  یبند. نحيه تقسیمشيدیبه چند بخش تقسیم م یگیرالمان به منظير انتگرال د،شده باش یسازیغن

 (3444ميئس و همکارانش ) کارر کامل آن د حیکه تيض باشدیم 3هاصيرت تقسیم المان به زیرمثلث

تنها به  یبندکه تقسیمتيجه شيد باید . شيدیم یاز آوردن آن خيددار نوایاست و در ا ارائه شده

و هیچ درجه آزادی به  شيدیو المان عمال به چند المان دیگر تاکیک نم باشدیم یگیرعلت انتگرال

 .است آورده شده (36-1)روش در شکل  نیا یکل یشما .شيدیمساله اضافه نم

 

 

 )الف(

 

 (ب)

: ترک درون المان یریگحالت مختلف قرار دومثلث در  ریبه چند زچهاروجهی المان  یبندمیتقس (:36-1)شکل
 عبير ترک از دو ضلع مقابل، )ب( عبير ترک از دو ضلع مواور)الف( 

 

                                                 
1 Gaussian rule 

2 Element partitioning 

3 Sub-triangles 
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 های عددیثالم:  4 فصل 

 مقدمه -4-8

ن و ماده ماده همگدو بخش ر کدام به شيد که هپرداخته می یعدد مثالبه بررسی دو  فصل نیدر ا

 /پالستیسیتهیکینامیمدل ترميد یسنوو صحت یابتدا به بررسدر هر مثال . اندشده میتقسکامپيزیت 

 نهیزم نیدر ا یفن اتیميجيد در ادب جیحاصل با نتا جیشده و نتا پرداخته همگنشده در مسائل ارائه

 یاجزا، روش روش الیه مرزیبا استااده از ( و 30-1شکل ) مطابق منظير نیاست. بد شده سهیمقا

 یسازهیبه شب MATLAB یافزاردر قالب نرم یشده در فصل قبل روابط ارائهو  یافتهمحدود تيسعه

مسئله به حالت کامپيزیت است. سپس  شده پرداخته دار تحت بارگذاری ميد مختلطهندسه ترک

دار حافظه یاژهایآلکامپيزیت  جداشدگی یرو رفازییر تغیاثو ت(( 33-1)شکل )تعمیم داده شده 

الزم به ذکر است که  است. شده سهیمقا یعدد جیتا حد امکان با نتا جیشده است و نتا یبررس یشکل

نامه در نقاط گيس )و نه در کل المان( ميرد بررسی ميقعیت ناحیه تغییرفاز/پالستیک در این پایان

خيرده، شرایط همگن ترک دار شکلیآلیاژ حافظهچه برای حالت اند. تيجه شيد که اگرقرار گرفته

که ادبیات فنی فاقد مشاهداتی در این شرایط سنوی گشته است، اما به علت آنتنش مسطح هم صحت

 باشد، فر  کرنش مسطح لحاظ شده است.برای سایر مسائل ميرد بررسی می
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 مسئله اول -4-0

بهه منظهير در بخهش اول شهکیل شهده اسهت. همان طير که ذکر شد این مسئله از دو بخش ت

انهرژی نمهيدار سهازی شهده و مهدل داریترک دار شکلی همگنآلیاژ حافظهبررسی روش ارائه شده، 

مبنهای  گشهته اسهت.ارائهه  مهرز ناحیهه تغییرفهازچنهین ترک و ههمشکست نسبت به فاصله از نيک 

صهيرت  بهه جهزای محهدوداز روش ا ( است که2032و همکاران ) 8سنوی، مرجع بکسيانیسصحت

تحهت شهرایط ایزوترمهال و کهرنش  IIو ميد  Iهای نيک ترک ميد مطالعه جداگانه میدان عددی به

ملتا و همکهاران عددی مرجع نتایج با مقایسه مرز ناحیه تغییرفاز با مسطح پرداخته است. در ادامه نیز 

 ،بخش دومنهایت در شده است. در  بررسی ارایی روش ارائه شده برای حالت تنش مسطحک (،2031)

، تها بتهيان بهه دار شکلی/ ماده االسهتیک تعمهیم داده شهدهاین مسئله به حالت کامپيزیت آلیاژ حافظه

تهاثیر نهرخ  حهرارت، درجهه عیتيز کنتيرهای تغییرفاز، ،تاثیر ترکیب ميدها بر انرژی شکستبررسی 

کرنش و مرز مارتنسیتی، دمای محیط، مدول یانه  -اری اعمالی بر انرژی شکست، منحنی تنشبارگز

 .پرداخت کرنش تغییرفاز حداکثرو ماده االستیک 

 دار شکلی همگنسنجی آلیاژ حافظهصحت -9-2-3

در  خيرده را با هندسه و شرایط مرزی نشان داده شدهدار شکلی همگن ترکیک صاحه آلیاژ حافظه

با  ایگره-9 بندی(، از یک شبکه3-9مطابق شکل )برای حل این مسئله ر نظر بگیرید. د (30-1شکل )

بندی به صيرتی انوام گرفته است استااده شده است. برای حصيل دقت کافی، این شبکه المان 1886

همان طير که در فصل قبل مطرح شد، برای . شيندها ریزتر میکه با نزدیک شدن به نيک ترک المان

که در آن  ایباید ناحیه تغییرفاز در مقایسه با ناحیهه بتيان از روش الیه مرزی استااده کرد، کآن

                                                 
1 Baxevanis 
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کيچک باشد تا فر  کيچک بيدن تغییرفاز ( 8حاکم Kضریب شدت تنش حاکم است، )ناحیه 

 مسئله در ایناند، ( بیان کرده2032چه بکسيانیس و همکاران )طبق آن بدین منظير، صادق باشد.

با  مسئله حاضر .در نظر گرفته شده استبرابر بزرگتر از ناحیه تغییرفاز  80تقریبا حاکم  K ناحیه

([ که 2004و الگيداس ) 0از مرجع ]هارتل ی برگرفته شدهدار شکلحافظه اژیخياص ماده آلاستااده از 

 است.سازی گشته شبیه مسطحدر حالت ایزوترمال و تحت کرنش  و ( ارائه شده3-9در جدول )

 

 خيردهترکهمگن  یدار شکلحافظه اژیآلسنوی مسئله محدود برای صحت یبندی اجزاشبکه (:3-9)شکل

 

 (2113) هارتل و الگوداسبرگرفته از مرجع  یدار شکلحافظه اژیخواص ماده آل (1-4) جدول

80 
0
 ( C)T  307 A

f
 ( C)T  60 

A
 (GPa)E 

06/0 
H 

300 A

s
 ( C)T  18 

M
 (GPa)E 

7 o -1

A
 (MPa C )C 98 M

s
 ( C)T  11/0 

A
 

7/8 o -1

M
 (MPa C )C 96 M

f
 ( C)T  11/0 

M
 

 

                                                 
1 K-dominant 

2 Hartl 
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نرمال  R شخصهتمامی ابعاد نسبت به یک طيل مسازی، برای بررسی نتایج شبیهتيجه شيد که 

 8پالستیک در شرایط کرنش مسطح تيسط )دو و هنکاک-چه برای مياد االستیکاند. مشابه آنشده

دار شکلی به جای تنش آغاز تغییرفاز رفت آلیاژ حافظه(( ارائه شده است و با جایگزینی حد 3443)

به صيرت یک تخمین تقریبی از نصف ارتااع ناحیه تغییرفاز در شرایط کرنش مسطح  Rتنش تسلیم،

 ((:2032شيد )بکسيانیس و همکاران )تعریف می

(9-3) 
 

S

2 2

I II

2

M

6.251

3

K K
R

 


 

در آن  که
SM

 :حد تنش آغاز تغییرفاز رفت است 

(9-2) 
 

S

M

M M s
C T T   

گیری با های انتگرالمسیرو برای  (68-1معادله )شده از  انرژی شکست نرمالدر ابتدا با محاسبه 

. ترسیم شده است (2-9مطابق شکل )فاصله از نيک ترک -انرژی شکست نميدار ،شعاع های مختلف

 درباشد. شيد نتایج حاضر از تطابق خيبی با نتایج مرجع برخيردار میهمان طير که مشاهده می

آلیاژ ساختار کریستالی منور به تغییر گیری نزدیک به نيک ترک، تغییرفاز مارتنسیتی های انتگرالمسیر

درصد بیشتر از مقادیر محاسبه شده  20ا ت 35انرژی شکست دار شکلی شده و در نتیوه حافظه

 مسیرشعاع  مطابق این شکل، با افزایش د.یاب( افزایش می(64-1) )معادلهمرجع  Jانتگرال 

باشد. در حالی که انرژی قابل مشاهده میبسته به ميد بارگذاری  متااوت روندگیری دو انتگرال

و سپس افزایش  یافتهکاهش  مرجع Jتر از انتگرال به مقداری کيچکدر ابتدا  Iشکست ميد 

دنبال  نسبت به مقدار مرجع رابه صيرت یکنياخت روند کاهشی  IIانرژی شکست ميد  یابد،می

ماهیت  J، انتگرال ییرفاز نداده استک ترک که ماده تغدر نياحی دورتر از نيکه  بدیهی است. کندمی

 ماند.و مقدار آن ثابت مییافته استقالل از مسیر خيد را باز 

([ 2032ای از مرز تغییرفاز ناشی از نتایج مطالعه حاضر و مرجع ]بکسيانیس و همکاران )مقایسه

( 2032ان داده شده است. بکسيانیس و همکاران )( نش1-9تحت شرایط کرنش مسطح در شکل )

                                                 
1 Du and Hancock 
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اند. با کانتيرهای عددی تغییرفاز را تحت شرایط کرنش مسطح و برای حالت ایزوترمال ارائه کرده

سنوی مطالعه حاضر قرار گرفته است، کانتيرهای تغییرفاز تيجه به این امر که این کار مبنای صحت

شيد از تطابق خيبی طير که مشاهده میبيده و همانل قیاس هم از نظر شکل و هم از نظر اندازه قاب

 .برخيردار هستند

 )الف(

 

 )ب(

 

برای سازی حاضر شده در مدلکارگرفتهبهروش نتایج انرژی شکست از سنوی صحتمقایسه و  (:2-9)شکل

ميدهای خالص تحت شرایط ایزوترمال )الف(   (، )ب( I)ميد  0   (II)ميد  90
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 (2032) بکسيانیس و همکارانکرنش مسطح با  طیتحت شرا رفازییتغ یکانتيرهامقایسه  (:1-9)شکل

 

ای از مرز تغییرفاز در نهایت به منظير بررسی کارایی روش ارائه شده در شرایط تنش مسطح، مقایسه

( نشان داده شده است. ملتا 9-9([ در شکل )2031یج مطالعه حاضر و مرجع ]ملتا و همکاران )بین نتا

( نیز با استااده از روش اجزای محدود نتایج مشابهی تحت شرایط تنش مسطح 2031و همکاران )

دار شکلی، اند اما به علت تااوت در معادله رفتاری استااده شده برای آلیاژ حافظهگزارش کرده

 شيد.رامترهای ماده و مقادیر بارگذاری اعمالی، مقایسه ناحیه تغییرفاز تنها به شکل آن محدود میپا

 

 

 (2031ملتا و همکاران )نتيرهای تغییرفاز تحت شرایط تنش مسطح با مرجع اکمقایسه  (:9-9)شکل
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 کی/ ماده اتستیشکلدار حافظه اژیآل تیکامپوز -9-2-2

 کی/ ماده االستیدار شکلحافظه اژیآل تیکامپيزاد به مي 3-2-9این بخش در واقع تعمیمی از بخش 

صيرت گرفته است. بدین منظير در این  هاتیکامپيز نیا یجداشدگ یبررسباشد که با هدف می

ای تحت شرایط ميد مختلط و با استااده از یک مدل الیهپارامترهای شکست یک ترک بین بخش

هندسه و شرایط  يرد بررسی قرار گرفته است.رفتاری ترميمکانیکی کامال درگیر به صيرت عددی م

دار شکلی و ماده تحتانی االستیک ( و به نحيی که ماده فيقانی آلیاژ حافظه30-1مرزی مطابق شکل )

با در نظر گرفتن فر  کيچک مقیاس بيدن ناحیه تغییرفاز، تحلیل بر  باشد در نظر گرفته شده است.

تحت شرایط کرنش و  نشان داده است (3-9در شکل ) کهچه مشابه آنالمانی  9120روی یک شبکه 

( برداشته 2039دار شکلی از بکسيانیس و همکاران )گیرد. خياص ماده آلیاژ حافظهمسطح صيرت می

GPaE اند. خياص ماده االستیک عبارتند از: ( نشان داده شده2-9شده و در جدول )  و   30

/
  به عنيان شرایط مرزی حرارتی نیز ( 33-1). به عالوه، محیط دایره نشان داده شده در شکل 025

 دمای محیط در نظر گرفته شده است. معینبا مقادیر 

 (2114و همکاران ) سیبرگرفته از مرجع بکسوان یدار شکلحافظه اژیخواص ماده آل (2-4) جدول

9/8 o -1

A
 (MPa C )C 26 A

f
 ( C)T  97 

A
 (GPa)E 

7/6 o -1

M
 (MPa C )C 32 A

s
 ( C)T  29 

M
 (GPa)E 

6500 -3
 (kg.m ) 1 M

s
 ( C)T  11/0 

A
 

817 1 1
 (J.kg .K )c

  24- M

f
 ( C)T  11/0 

M
 

1/38 -1 -1
 (W.m .K )

n
k 15 

0
 ( C)T  05/0 

H 
 

زوترمال و در حالت ایسنوی برنامه تيسعه داده شده، مرز ناحیه تغییرفاز در ابتدا به منظير صحت

 ترکیب ميدبرای دو   و  30
  ترسیم شده و با نتایج عددی فرید و  (5-9)در شکل 60

مقایسه گشته است. تيجه شيد که اگرچه  که از روش اجزای محدود به دست آمده (2008همکاران )
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در معادله رفتاری و پارامترهای ماده ميرد استااده بین به علت عدم وجيد نتایج آزمایشگاهی و تااوت 

تيان اندازه ناحیه تغییرفاز را ارزیابی نميد، اما شکل ناحیه تغییرفاز در این مطالعه حاضر و مرجع، نمی

 باشد.دو مطالعه یکسان می

 

 مکارانو ه فریدبا مرجع تحت شرایط ایزوترمال با مقایسه مرز ناحیه تغییرفاز روش سنوی صحت (:5-9)شکل
 درجه 60درجه )ب( زاویه فاز  10)الف( زاویه فاز  (2008)

 

 .يرد مطالعه قرار گرفته استم بر تغییرات انرژی شکست 8ترکیب ميدهاتاثیر ، هدفاولین به عنيان 

Iمقادیر برای این منظير 
K  وII

K مقدار  ترکیب ميدهاکه در تمام  شيندای انتخاب میبه گينه

/
R 003 .از بازه  هر زاویه فاز حاصل گردد

 0  تا
  خاص گر یک ترکیب ميد بیان 90

 (73-1رابطه )تيان از را می مرجع شکستانرژی  ،انتخابی از این بازه برای  بنابراینباشد. می

نسبت زمانی انرژی نرخ بارگذاری اعمالی، برابر نامه، يد. تيجه شيد که در این پایانمحاسبه نم

                                                 
1 Mode-mixity 
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total time) شکست مرجع
applied applied

G G)  برای زوایای فاز متااوت  کهدر نظر گرفته شده

(( در جدول )نشان داد1-9 ).ه شده است 

 های اعمالینرخ بارگذاری (3-4) جدول

  90   75   60   45   30   15   0 applied

N

mm.s
G

 
 
 

 

 Iنرخ بارگذاری  983/0 170/0 227/0 398/0 395/0 356/0 329/0

 IIنرخ بارگذاری  83/9 21/3 27/2 48/1 95/3 82/3 97/2

 III ینرخ بارگذار 3/98 1/32 7/22 8/14 2/39 2/38 7/29

 

در شکل در حالت ایزوترمال نسبت به فاصله از نيک ترک انرژی شکست محاسبه شده نميدار مقادیر 

های مربيط به منحنی شيدمشاهده میهمان طير که . است ( نشان داده شده9-6)
 0  و

  90 

دهند. دیگر را تشکیل میترکیب ميدهای های مرتبط با به ترتیب حد پایینی و باالیی سایر منحنی

15 ،و 30 ترکیب ميدهایهای منحنی 0  دارای یک مقدار حداقل زیر خط
applied

G G 1 

اند. شایان ذکر کامال باالی خط مذکير واقع شده ترکیب ميدهاهستند. این در حالی است که سایر 

مقادیر محاسباتی انرژی شکست در نقاط دور است که در تمامی حاالت بارگذاری، مطابق انتظار 

appliedبرابر با انرژی شکست اعمالی ) ،که تغییرفازی رخ نداده است دست
Gاند.( شده 

 

 ترکیب ميدهاانرژی شکست محاسباتی برای مقادیر متااوت  (:6-9)شکل
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قابل مشاهده است که تغییرفاز اند. به وضيح ( ترسیم شده7-9کنتيرهای تغییرفاز در شکل )در ادامه 

 کند.های دور دست تبعیت میترکیب ميددار شکلی باالیی از رخ داده شده در صاحه آلیاژ حافظه

ایواد شده حین تغییرفاز رفت، نادیده  8اتهالزم است تيجه شيد که در نتیوه گرمای نهبه عالوه 

 تيزیع دمابنابراین باشد. کن نمیگرفتن اثرات درگیری ترميمکانیکی بر تحلیل شکست نيک ترک مم

( 8-9در شکل ) IIIای برای تمام مقادیر زوایای فاز برای نرخ بارگذاری الیهاطراف نيک ترک بین در

ها ترکیب ميدبه طریق مشابهی با نیز  0ترسیم شده است. واضح است که شکل ناحیه گرمادیده

، دما به خيبی در محیط االستیک 3اییشيد که به علت ماهیت رسانچنین مشاهده میچرخد. هممی

 گردد.تيزیع می

                                                 
1 Latent heat 

2 Heated zone 

3 Conductive nature 
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 کنتيرهای تغییرفاز برای زوایای فاز متااوت (:2-4)شکل
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 تيزیع دما برای زوایای فاز متااوت (:8-9)شکل
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اندازه و بازه زمانی بارگذاری اعمالی، دو پارامتر ميثر هستند که اندازه گرمای نهان تيلید شده را 

ری اعمالی باالتر باشد، حین تغییرفاز رفت گرمای نهان بیشتری بارگذا کنند. هر چه نرختعیین می

گذارد. به منظير بررسی این های نيک ترک تاثیر میشيد که به طرز قابل تيجهی بر میدانتيلید می

 IIIو  I ،IIهای بارگذاری نرخبا و سه حالت درگیر  ایزوترمالسازی زیر در یک حالت آثار، شبیه

 ته است.ميرد تحلیل قرار گرف

و 90نسبت به فاصله از نيک ترک برای حاالت  شکست یانرژتغییرات  0 ( 4-9در شکل )

انرژی در دسترس برای رشد ترک  و در نتیوه گرمای آزاد شده، شکل مطابق اینترسیم شده است. 

دارد که در آن یک فاصله بحرانی از نيک ترک وجيد  شيد کهمشاهده می به عالوهد. یابمیکاهش 

قابل صرف نظر کردن نیستند. در حالی که این  بنابراین حائز اهمیت بيده و تاثیرات گرمای نهاته

فاصله بحرانی برای 
 0  برابر

/
r R 009 باشد، برای می

  این فاصله به  90
/

r R 02 

تيان نتیوه گرفت که در مقایسه با حالت رسد. بنابراین میمی
  ، در حالت 90

 0  اثر درگیری

از ترکیب ميد به بیان دیگر با تغییر  یابد.تری کاهش میدر بازه کيچک گرمای نهاته
 0  به


   شيد.تر میاین فاصله بحرانی بزرگ ،90

 

 )الف(
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 )ب(

 

تاثیر نرخ بارگذاری اعمالی بر انرژی شکست در نيک ترک برای )الف(  (:4-9)شکل
 0  )و )ب


  90 

 

 خيش تغییراتیدست، تيزیع تنش اطراف نيک ترک ترميمکانیکی یریدرگ در اثرآشکار است که 

میسز برای فين کرنش -منحنی تنشبرای بررسی این ميرد، د. شيمی
 0 ( ترسیم 30-9در شکل )

تغییرفاز  در حالشده است. هر چه بازه زمانی بارگذاری اعمالی کمتر باشد، تنش بیشتری در ماده 

دهد که با کاهش نرخ بارگذاری اعمالی، کرنشی که نشان می (30-9یابد. به عالوه، شکل )یش میافزا

گردد )تر میشيد کيچکدر آن تغییرفاز کامل می     4 3 2 جایی که نقاطی از ماده که (. از آن1

، ناحیه تغییرفاز کامل کنندتری را توربه میهای کيچکاند کرنشدورتر از نيک ترک واقع شده

( 1( به 33-9شيد. این پدیده جالب در شکل )تر میتر، بزرگهای بارگذاری آهسته( در نرخ

صيرت مرز مارتنسیتی ) 1( و برای مقادیر متااوت زاویه فاز )90 و45 ، 0های ( در نرخ

شيد که با افزایش نرخ بارگذاری اعمالی، کرنش بارگذاری مختلف ارائه شده است. مشاهده می

یابد و متعاقبا زمان در دسترس برای کامل شدن مربيط به تکمیل تغییرفاز مارتنسیتی افزایش می

یابد. این امر معادل این است که نقاط کمتری از ماده به تکمیل تغییرفاز نقاط متااوت ماده کاهش می

 شيد.فاز کيچتر میحیه تغییررسند و در نتیوه ناتغییرفاز مارتنسیتی می
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 میسز محلی برای نقاط نزدیک نيک ترککرنش فين -گذاری اعمالی بر منحنی تنشتاثیر نرخ بار (:30-9)شکل

 

 

سیتی برای حاالت تاثیر نرخ بارگذاری اعمالی بر مرز مارتن (:33-9)شکل
90 و

45 ، 0 
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به منظير بررسی اثر دمای محیط، انرژی شکست برای نيک ترک در چهار دمای محیط متااوت 
o
C95 و در حالت  10، 15، 90و

 0 ( ارائه شده است. به طير مشابه آن23-9در شکل ) چه که

دار شکلی همگن گزارش شده است، مشاهده ( برای آلیاژ حافظه2032تيسط بکسيانیس و همکاران )

 یابد.شيد که با افزایش دمای محیط، انرژی در دسترس برای رشد ترک کاهش میمی

 

 )الف(

 

 )ب(

 

 IIIشکست نيک ترک در )الف( شرایط ایزوترمال، )ب( نرخ بارگذاری تاثیر دمای محیط بر انرژی  (:32-9)شکل

 

ماده االستیک بر انرژی شکست نيک ترک، نتایج حاصل از  به منظير مطالعه اثر مدول یان 

elasticها به ازای مقادیر متااوت سازیشبیه
E ( ترسیم شده13-9در شکل ) اند. مقادیر انتخابی برای

elastic، 60، 100و GPa200 ول یان  صاحه االستیک برابر با مد
E  همان طير که . هستند 30
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elasticشيد در نزدیکی نيک ترک، افزایش مشاهده می
E اما در  شيدت میمنور به افزایش انرژی شکس

نميدارها در فاصله نهایت 
/

R005 شيد. این روند به میزان جزیی برعکس میسپس و  رسیدهبه هم می

elasticاین بدان معنا است که برای مقادیر بیشتر 
Eیابد.، انرژی شکست کاهش می 

 

 )الف(

 

 )ب(

 

پایینی االستیک بر انرژی شکست در )الف( شرایط ایزوترمال، )ب( نرخ  تاثیر مدول یان  محیط (:31-9)شکل
 IIIبارگذاری 

 

بر اندازه نياحی تغییر فاز ) (H( تاثیر کرنش تغییرفاز حداکثر )93-9شکل ) 1 مقادیر  به ازای( را

15 ،و 45زاویه فاز  0 شيد که افزایش دهد. مشاهده مینمایش میH تر شدن منور به کيچک

تر شيد که تغییرفاز زودمنور می Hشيد. این امر به علت این است که کاهشمرزهای تغییرفاز می

نسبت حومی مقدار تا به  ه باشدزمان بیشتری برای سایر نقاط ماده وجيد داشتدر نتیوه کامل شده و 
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) 3 برابر مارتنسیتی 1 یابد. تيجه شيد که ناحیه تغییرفاز افزایش می اندازه( برسند. بنابراین

گزارش شده است نیز به صيرت تحلیلی دار شکلی همگن مشاهدات مشابهی برای آلیاژهای حافظه

 (.2030، 8)ملتا و فرگيییل

 

 

15 ،و 45تاثیر کرنش تغییرفاز حداکثر بر مرز مارتنسیتی برای حاالت  (:39-9)شکل 0 

 

                                                 
1 Maletta and Furgiuele 
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 مسئله دوم -4-3

آل باشد، حالتی که ماده همگن و پالستیک ایده ردسنوی مدل به صحتنخستین بخش این مسئله در 

پس از اطمینان از صحت و کهارایی برنامهه نيشهته بهرای مهاده آلیهاژ در بخش دوم شيد. پرداخته می

دار شکلی همگن )که در بخش قبلی مطرح شد( و ماده پالسهتیک همگهن، بهه تيسهعه برنامهه حافظه

ختهه شهده و دار شکلی/ ماده پالستیک پرداحافظه نيشته شده برای بررسی جداشدگی کامپيزیت آلیاژ

 .شده استواقع بررسی  ای ميردالیهپارامترهای پالستیسیته بر شکست بینتاثیر 

 همگن پالستیکماده سنجی صحت -9-1-3

( 30-1خيرده را با هندسه و شرایط مرزی نشان داده شده در شکل )یک صاحه پالستیک همگن ترک

المهان  1841ای بها گره-9بندی(، از یک شبکه3-9سئله مطابق شکل )در نظر بگیرید. برای حل این م

بندی به صيرتی انوام گرفته است که با نزدیک استااده شده است. برای حصيل دقت کافی، این شبکه

شيند. حال با در نظر گرفتن فر  کيچک بيدن ناحیه پالستیک، ها ریزتر میشدن به نيک ترک المان

سازی برای بارگذاری ميد اول و تحت کرنش ثابت بر مرزی استااده نميد. شبیهتيان از روش الیه می

plastic آل و بها خهياص مهادهروی یک مهاده پالسهتیک ایهده
 GPaE  70، / 0 MPaو  3 2430y 

 است.صيرت گرفته 

pسازی، تمامی ابعاد نسبت به یک طيل مشخصه رای بررسی نتایج شبیهتيجه شيد که ب
R  که تيسط

 :اندنرمال شده( معرفی شده 2033و لندیس ) کارکامرجع 

(9-3) 
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گیری با شهعاع ههای مختلهف، لبرای مسیرهای انتگرا شدهمحاسبه انرژی شکست نرمال  زاپس حال 

( ترسیم شده اسهت. همهان طهير کهه 35-9فاصله از نيک ترک مطابق شکل )-نميدار انرژی شکست
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درنهایت نیز به منظور  باشد.شيد نتایج حاضر از تطابق خيبی با نتایج مرجع برخيردار میمشاهده می

سذیم شذده اسذت. مقایسذه ( تر16-4سنجی، مرز ناحیه تغییرشکل پالستیک در شکل )تکمیل صحت

  باشد.گر تطابق بسیار خوبی مینتایج تحلیل حاضر با مرجع بیان

 

کارکا و با مرجع  آل همگن تحت بارگذاری ميد اولسنوی روش برای ماده پالستیک ایدهصحت (:35-9)شکل
 (2033لندیس )

 

 

 (2033و لندیس ) کارکاایسه شکل ناحیه پالستیک با مرجع مق (:16-4)شکل



       یدار شکلحافظه یاژهایآل یهاتیدر کامپوز یجداشدگ لیتحل
               

33 

 

 های عددیمثال

 کیپالست ماده/ یدار شکلظهحاف اژیآل تیکامپوز -9-1-2

ایم. دار شکلی و پالستیک اطمینان حاصل کردهتا به حال از صحت مدل برای مواد همگن آلیاژ حافظه

با واقعیت، به توسعه برنامذه نوشذته  2-2-4مسئله مورد بررسی در بخش حال به منظور تطابق بیشتر 

در این بخهش  شود. بدین منظوررداخته میدار شکلی/ ماده پالستیک پشده به کامپوزیت آلیاژ حافظه

ای تحت شهرایط بارگهذاری الیهپارامترهای شکست یک ترک بین
 0 بهه  در شهرایط ایزوترمهال

( و بهه 30-1صيرت عددی ميرد بررسی قرار گرفته است. هندسه و شهرایط مهرزی مطهابق شهکل )

کلی و ماده تحتانی پالستیک باشد در نظر گرفته شده است. با دار شنحيی که ماده فيقانی آلیاژ حافظه

در نظر گرفتن فر  کيچک مقیاس بيدن هر دو ناحیه تغییرفاز و ناحیه پالستیک، تحلیل بر روی یک 

( نشان داده است و تحت شهرایط کهرنش مسهطح 3-9چه که در شکل )المانی مشابه آن 9120شبکه 

اند و خهياص ( نشان داده شده2-9دار شکلی و در جدول )فظهگیرد. خياص ماده آلیاژ حاصيرت می

plasticالستیک عبارتند از: ماده پ
 GPaE  / و 70

  0 3. 

ميرد مطالعه قرار گرفته است. برای این  (Hشدگی پالستیک )شیب سختتاثیر تغییرات  در ابتدا

( 37-9مقادیر انرژی شکست محاسبه شده نسبت به فاصله از نيک ترک در شکل )ميدار نمنظير 

در حالتی که نیمه پایینی کامپيزیت پالستیک شيد نشان داده شده است. همان طير که مشاهده می

تر ماده پالستیک همگن نزدیکبیشتر بيده و رفتار به رفتار  Jآل باشد، اثر پالستیسیته در انتگرال ایده

، تاثیر پالستیسیته به تدریج کاهش یافته و رفتار کلی ماده به رفتار کامپيزیت Hشيد. اما با افزایش می

گردد. علت این امر تغییرات پارامتر کرنش پالستیک تر میدار شکلی/ ماده االستیک نزدیکآلیاژ حافظه

، ناحیه کيچتری در اطراف نيک ترک پالستیک شده Hاست. با افزایش  Hییرات پارامتر متناظر با تغ

( 38-9گیرد. این امر در شکل )قرار می گیریانتگرال و در نتیوه کرنش پالستیک کمتری در شعاع

 از صار تا Hشيد که با تغییر مقدار نشان داده شده است. مشاهده می Hبرای دو حد باالیی و پایینی 

GPa200 یابددرصد کاهش می 45درصد و اندازه کرنش پالستیک  25، شعاع ناحیه پالستیک. 
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 Hانرژی شکست محاسباتی برای مقادیر متااوت  (:37-9)شکل

 

 الف()

 

 )ب(

 

GPaH 0مرز ناحیه کرنش پالستیک در اطراف نيک ترک )الف(  (:38-9)شکل   )200)ب GPaH   
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ها، مقادیر ترفتار شکست این کامپيزیبر  0yاندازه تنش تسلیم به منظير بررسی تاثیر در ادامه 

10،0H و GPa20 فاصله از نيک ترک برای سه حالت مختلفانرژی شکست نسبت به    در شکل

با افزایش تنش تسلیم ماده پالستیک که  شيدمشاهده می طير مشابهیبه  .( ترسیم شده است9-34)

تر شده و رفتار کلی مشخص، ناحیه پالستیک اطراف نيک ترک کيچک تحت یک بارگذاری

نکته جالب تيجه  شيد.دار شکلی/ ماده االستیک نزدیک میکامپيزیت به رفتار کامپيزیت آلیاژ حافظه

 Jبر مقدار کلی انتگرال  0yبر میزان تاثیرگذاری اندازه  Hدر این مشاهدات، تاثیر مقدار پارامتر 

 تاثیر کمتری خياهد داشت. 0yتر باشد، تغییرات بزرگ Hاست. مطابق مشاهدات، هر چه 

نتایج حاصل از به منظير مطالعه اثر مدول یان  ماده پالستیک بر انرژی شکست نيک ترک، 

plasticها به ازای مقادیر متااوت سازیشبیه
E  و برای حدود باالیی و پایینی پارامترH ( 9در شکل-

 70و GPa150 اند. مقادیر انتخابی برای مدول یان  صاحه پالستیک برابر با ( ترسیم شده20

،plastic
E  GPaH شيد در حالت هستند. همان طير که مشاهده می 30  کامال رفتاری مشابه با  20

دهد. این بدان معناست که در نزدیکی الستیک رخ میدار شکلی/ ماده احالت کامپيزیت آلیاژ حافظه

plasticنيک ترک، افزایش 
E شيد اما در نهایت نميدارها در فاصله منور به افزایش انرژی شکست می

حدودی 
/

R045 شيد. این بدان معنا رسیده و سپس این روند به میزان جزیی برعکس میبه هم می

plasticاست که برای مقادیر بیشتر 
Eیابد. اما در حالتی که اهش می، انرژی شکست ک GPaH 0  ،باشد

plasticبا افزایش 
E .به طير یکپارچه شاهد افزایش انرژی شکست هستیم 
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 )الف(

 

 )ب(

 

 )ج(

 

GPaH 0 )الف( بر انرژی شکست برای سه حالت 0yتاثیر  (:13-4)شکل   )10،)ب GPaH  )و )ج 

20 GPaH  
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 )الف(

 

 )ب(

 

GPaH 0تاثیر مدول یان  محیط پایینی پالستیک بر انرژی شکست در )الف(  (:20-9)شکل  )ب( ،

20 GPaH  
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 بحث و نتیجه گیری :  5 فصل 

 دهروند کارهای انجام ش -5-8

مهيد  یتحت اثر بارهها دار شکلیبررسی جداشدگی کامپيزیت آلیاژ حافظه قیتحق نیهدف از انوام ا

تهرک  یسهازجهت مدل افتهیمحدود تيسعه یمناسب در قالب روش اجزا یمختلط و ارائه مدل عدد

آلیاژهای  سازی رفتارینحيه مدلبه طير خالصه بدین منظير ابتدا است.  بيده این مياددر ای الیهبین

در ادامهه پهس از ذکهر  .بیهان شهددار شکلی با در نظر گرفتن درگیری ترميمکانیکی این مهياد حافظه

ای از مااهیم و روابط ميجيد در مبحث پالستیسیته که برای حل مثال عهددی مهيرد اسهتااده خالصه

خراج اسهت یبهرا J روش انتگهرال و گاتهه شهد یمکانیهک شکسهت مطهالب يرددر م یکم واقع شده،

. سپس به تيضهیح مبهانی و ارائه شددر ميادی که انبساط حرارتی دارند شکست  کیمکان هایپارامتر

نحهيه در ادامهه ای مرزی در هر دو ماده همگن و کامپيزیت پرداختهه شهده اسهت. روابط روش الیه

پهس از  زیهن تیهدر نهاشرح داده شد.  افتهیمحدود تيسعهی اجزا سازی ترک با استااده از روشمدل

از حل  یناش یهاجياب یسهیجهت کنترل روش ارائه شده و صحت آن با مقا یمثال عدد ارائه چند

دار شهکلی پرداختهه شهده ، به بررسی جداشدگی کامپيزیت آلیاژ حافظهميجيد یعدد جیمسئله با نتا

 است.
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 گیریبحث و نتیجه

 آوردهانتایج و دست -5-0

کهه در ادامهه بهه طهير خالصهه بهه آنهها حاصل شد  وهینت نیچند نامهانیپا نیموميع، با انوام ا در

 :میپردازیم

کند، به صيرتی که دو نميدار با تغییر در ترکیب ميدها، انرژی شکست نيک ترک تغییر می •

0مرتبط با 


   90و


  شيند.به ترتیب حدود پایینی و باالیی سایر ترکیب ميدها واقع می 

 شیرشد ترک و افزا یدر دسترس برا یمنور به کاهش انرژ یاعمال ینرخ بارگذار شیافزا •

 .شيدیرفت م رفازییتغ نیتنش ح

 .شيدیمشاهده م یترکيچک رفازییتغ هیناح ،یبارگذار یباال یهادر نرخ •

 .ابدییشکست نيک ترک کاهش م یانرژ ط،یمح یدما شیبا افزا •

 رفازییتغ هی(، ناحHحداکثر ) رفازییدر کرنش تغ شیکه با افزا نشان دادند هایسازهیشب •

 .شيدیتر مکيچک

 یانرژ ک،یماده االست ان یبا کاهش مدول دار شکلی/ماده االستیک در کامپيزیت آلیاژ حافظه •

 .ابدییکاهش مافزایش و سپس  در ابتدا شکست نيک ترک

 شدگی پالستیکدار شکلی/ماده پالستیک با افزایش شیب سختافظهدر کامپيزیت آلیاژ ح •

(Hناح ،)ه و تاثیر کمتری بر انرژی شکست نيک شد ترکيچک پالستیک و کرنش پالستیک نظیر هی

ار دای خياهد داشت، به نحيی که در نهایت رفتار کلی به رفتار کامپيزیت آلیاژ حافظهالیهترک بین

 کند.شکلی/ماده االستیک میل می

شدگی مشخص با افزایش تنش تسلیم ماده پالستیک، به طير مشابه در یک شیب سخت •

 گردد.تر میپالستیک کيچک هیناح

 شيد.شدگی کم میتاثیر تغییرات تنش تسلیم ماده پالستیک، با افزایش شیب سخت •

چه نیمه شدگی وابسته است. چنانسخت تاثیر مدول یان  ماده پالستیک، به اندازه شیب •

pelasticآل باشد، با افزایش پایینی کامپيزیت پالستیک ایده
E انرژی شکست نيک ترک افزایش ،
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 گیریبحث و نتیجه

دار شکلی/ماده االستیک شدگی، رفتار به کامپيزیت آلیاژ حافظهیابد. اما در حد باالیی شیب سختمی

 .ابدییم کاهشو سپس  در ابتدا افزایش ت نيک ترکشکس یانرژ کند؛ یعنیمیل می

 آتیپیشنهادات برای تحقیقات  -5-3

 پیشنهادات زیر قابل طرح هستند: نامهانیپا نیانوام شده در ا قاتیتحق یادامه یدر راستا

 . ابدیتيسعه  بعدیمسائل سه یبه محدوده یبنداکتاا نشيد و فرميل یتنها به حالت دوبعد •

 یشدگهمچين جات رفازییتغ هیجهت وارد کردن اثرات ثاني یترجامع یفتارر یهااز مدل •

 استااده شيد. رفازییتغ ستهیو پالست تیمارتنس

 ناهمسانگرد هم تيسعه داده شيد.پایینی به حالت  طیمح ای،هالینیترک ب یسازمدلدر  •

 صيرت گیرد. مناسب یهااریبا استااده از مع طیرشد ترک در مح •

که ترک از مرز دو جسم خارج شيد، هم  یهنگام نه،یشکست زم یرا به بررس قیتحق يانتیم •

 تيسعه داد.

 ی نیز تيسعه داد.کینامیبه حالت د را روش ميجيدتيان می •

 نیز بررسی گردد. globalتنها به بررسی پارامترهای نيک ترک اکتاا نکرده و مسئله در مقیاس  •
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Abstract 

To investigate debonding of shape memory alloy composites, the problem 

of an interface crack between a shape memory alloy and a linear 

elastic/plastic layer is numerically addressed under the plane strain 

condition. The shape memory alloy behavior is modeled with a fully 

coupled thermodynamics based constitutive model embedded within the 

extended finite element method. With the help of the boundary layer 

approach, and the assumption of small scale transformation zone, the K-

dominated region in the tip of the interface crack is loaded under general 

mixed-mode condition. Given the fact that phase transformation is 

intrinsically a thermo-mechanical phenomenon, studing the effect of 

applied loading rates on temperature distribution and consequently on 

fracture parameters of shape memory alloys is of paramount importance. 

Both slow and fast loading rates are considered to study the effects of 

thermo-mechanical coupling on the interface crack tip fields, particularly 

crack tip energy release rate within a history-dependent J-integral 

framework, the stress/strain curve during the loading process, and the shape 

and size of the transformation zone and heated zone. A special effort is 

made to investigate how changing the rate of applied loading, the mode-

mixity, and the material properties of SMA and linear elastic/plastic layer 

modify the crack tip fields. 

Keywords: Composite, Interface fracture, Boundary layer approach, 

Shape memory alloy, Thermo-mechanical coupling, Extended finite element 

method 
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