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 چکیده:

در ایتن   که ممکن استت ااعتر ر تر تترک  ت نر      روهایی است نقش سیال درون ترک اعمال نیمهمترین 

مطالعه، تحلیل دینامیک ر ر ترک تحت فشار گاز اررسی  ره است  در مکان، روش المان محرود ت ستعه  

سازی مسئله تااع زمان نیت  هستت،   های اصلی، آن است که گسستهیافته استفاده  ره که یکی از د  اری

 یتل اته دل   و ن ستانا  اتا فرکتانا اتا     های عردی، انتقال انرژی کنترل نشره ت انر ااعر ناپایراریکه می

ارای دوری از مشکال  ا اره  ره در غالب روش المان محترود   های زمانی در حل عردی   د ناپی ستگی

درنتیجته از استتفاده    گیری گلرکین ناپی سته در زمان استفاده  ره است ت سعه یافته، از الگ ریتم انتگرال

نتایج اا دقت مناستیی حاصتل  ترنر     گیری ناپی سته گلرکین انتگرالزمان المان محرود ت سعه یافته و هم

هتای پایترارتری را ارائته    همچنین استفاده از الگ ریتم حفظ تعادل، ارای مسائل دینامیک ر ر ترک ج اب

انر  دست آمرهپارامترهای مکانیک  کست اا استفاده از انتگرال تراخلی و میران جانیی مناسب اهدهر  می

از معیار مناسیی جهت تعیین ر ر دینامیکی ترک و سرعت ر ر آن در م د یک  کست استفاده  همچنین

جریان گاز درون ترک م ج د اه عن ان جریان گذرای یک اعری درنظر گرفته  تره کته اقتای     ره است  

ستازی  جرم و م منت م حاکم ار آن است  همچنین این معاد   حاکم ت سط روش تفاضل محرود گسستته 

-های تجرای صحتدست آمره اا استفاده از حل تحلیلی و دادهکر المان محرود ت سعه یافته اهه است   ر

های عردی و تحلیلی که در ت افق مناستیی  آزمایی  ره است  محاسیه ضریب  ر  تنش دینامیک اا حل

انتر و  مقایسه  تره  های تجرایهمچنین جریان گاز درون ترک نی  اا دادهانر، مقایسه  ره است  ااهم ا ده

های تجرای در ت افقی خ ای ا دنر  در نهایت ارای هر مثال زمان افت و ت سعه ترک اا داده -محاسیه فشار

 رسیرنر، تحلیل حساسیت ص ر  گرفت  پارامترهایی که م ثر اه نظر می نسیت اه ارخی

 .فشار گاز تحلیل دینامیک،کلما  کلیری: المان محرود ت سعه یافته، تفاضل محرود، 



 

  1 
 

 .مقدمه 1
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 معرفی مسئله – 1-1

هزا  نتیزیا ایدزاد    هایی نظیر افززای  باییزابی چزا    ل ترک در اطراف یک چال با کاربردلزوم تشکی

ها باعث شد  حضور یک سیال اعم ای گای یزا  ها  معدنیا آتشبار  کنیرل شد  و امثال اینخردای  در پله

 نظر برسد.ضرور  بهبه عنوان محرک مایع 

و شکسزت بزا بارگزیار      2شکست نیوماتیکی ا1هیدرولیک شکست ها  تشکیل ترکاای جمله روش

هزایی  و شرایط ایدزاد شکسزت بزه ییزر دسزیه      که هریک بر اساس تکنیک مورد اسیتاد دینامیک هسیندا 

ها  انتدزار  و  توان به روشمیبا اسیتاد  ای  بارگیار  دینامیک شکست  به طور مثال درشوند تقسیم می

آبا فزوما مزواد نتیزیا الکزل و  یزر  ج زت        ماننزد  رولیک ای سیاالتیدشکست هی در الکیریک اشار  کرد.

-اد  مزی نیوماتیکی ای گای)معموال هوا یا نییروژن( اسزیت  کنند. در شکستتحریک ترک به رشد اسیتاد  می

تبدیل بارگیار  دینامیک با اسیتاد  ای  اها  انتدار است. در روش شود که کاربرد این روش در اعماق کم

-و در روش( 5و یا انتدزار  4در روش شکست با گای پرانرژ  3سوخت فای یک جامد به گای )به صورت احیراق

چزال پزر ای آب بزه عنزوان بارگزیار       ن خلیه الکیریکی بین دو الکیرود دروها  الکیریک به طور مثال ای ت

شود انتدزار  هایی که ای گای به عنوان فشار داخلی ترک اسیتاد  میدر روش .[1] شوددینامیک اسیتاد  می

 شود.ها پرداخیه می  دارندا پس در ادامه به این روشکاربرد بیشیر شکست با گای پرانرژ و 

این روش  درها  نتت است. شبیه به شکست هیدرولیکی در چا  (HEGF) پرانرژ شکست با گای 

شکست هیزدرولیکی   این درحالی است که استای یکی ها بیشیر تعداد ترکتر و ها کوتا طول ترکمعموال 

 همچنزین . دبزر تزر پزی  مزی   را معموالً در ج ت عمود بر تن  اصلی کوچک با طول بیشیر فقط یک ترک

-در طی یمان کمیر  به سای  نسبت به روش هیدرولیکی وارد می میزان فشار بیشیر  را  HEGFروش 

                                           
1 - Hydraulic Fracturing 

2 - Pneumatic Fracturing 

3 - Propellant 

4 - High energy gas fracturing(HEGF) 

5 - Explosive Fracturing 
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شود است و نسبت به آن در طی یمان بیشزیر   ار کمیرای آنچه که در انتدار ایداد میسیکند و این فشار ب

باعزث ایدزاد    و همینشود در انتدار در طی چند میلی ثانیه میزان انرژ  باالیی رها می شود.نیز اعمال می

-قادر است تعداد ترک HEGFتوان نییده گرفت روش پس می شود.راف چال مییون بسیار خرد شد  اط

 شدگی در محیط جامد ایداد کند.ها  بیشیر  را بدون ایداد خراب

هزا  تولیزد    چزال ها  آیمایشگاهی و ظرفیت این روش را بر رو  نمونه [2] همکاران و  6کریالو

 3تزا   2یب تواند نرخ تولید نتت را بزا ضزر  می HEGFها به این نییده رسیدند که روش بررسی کردند. آن

هزا  طبیعزی   هایی که توسط شزکاف تدربی ثابت شد این روش برا  چال صورتافزای  دهد. همچنین به

ج ت کزاه  افزت فشزار     . به عالو  این روش در ایداد پی  ترک[4] [3] تر استاند مناسبصور شد مح

 اسیتاد  شد  است. [6]و اسیخراج گای ای ی ال  [5]نزدیک چال 

ثانیه بار دینامیکی اولیزه  چند میکرو ت. در مرحله اول در طیتوان دو مرحله درنظر گرفانتدار را می

اد یون خزرد شزد    ها  اولیه و  ایددر تشکیل ترک شود که اثر آنبه صورت موج تنشی به محیط وارد می

و در مرحله دوم با نتوذ گزای  ا (تواند توسعه یابداین یون تا چند برابر قطر چال بیشیر نمیاطراف چال است)

توانند بزا  هریک ای دو مرحله میکور می. [7] شودها  موجود میکرباعث گسیرش ت درون ترکا فشار آن

تر  که دارا  موج ضربه قو  ا گیرند به عنوان مثال ماد  منتدر ها  مخیلفا شدت انیخاب ماد  منتدر 

 گزای بیشزیر  تولیزد کنزدا    تدر  میزان مرحله اول در آن نمود بیشیر  دارد و در مقابل اگر ماد  منباشدا 

بر اساس مطالعات تدربی این مسئله تایید شد  است کها انرژ  موثر موجود مرحله دوم در آن  الب است. 

در موج انتدار بخ  کوچکی ای کل انرژ  انتدار )انرژ  مصرف شد  ج ت خزردای ( اسزت. در حقیقزت    

کندا بقیه این انرژ  ای نتدار را حمل میدرصد ای انرژ  ا 18تا  10ها  شکنند  حدود در سنگ یموج تنش

بزر اسزاس برخزی ای تدربیزات     همچنزین   .[8] شزود انبساط شزدید گزای بسزیار دا  و پرفشزار تزامین مزی      

                                           
6 - Krilove 
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-تواند نق  م مگای نسبت به موج تنشی میفشار  نییده گرفت که [9] 7مک هاگ ادانیآیمایشگاهی و می

 نیز قابل برداشت است.  [10] همکاران و 8تر  را بای  کند و البیه که همین نییده در تحقیقات دانکه

بزه انزدای  مزواد منتدزر  نیسزت و        HEGFای آندا که بیشینه فشزار حاصزل ای سزوخت در روش    

تواند بسیار شبیه مرحله دوم شود پس این روش میهمچنین این میزان در طی مدت یمان بیشیر  رها می

 . [11] انتدار درنظر گرفیه شود

 روش تحلیل مسئله – 1-2

-بزه  وجود دارد. ا آیمایشگاهی و عدد  میتاوتیها  تحلیلیروشا ها  ذکر شد پدید  بررسیبرا  

کزارگیر   هزایی بزا بزه   نیسزتا هرچنزد پیشزرفت   سیقیما چیز  بیشیر ای شکل پایزانی  طور کلی مطالعه م

دست آمزد  تزا اصزل پدیزد      هها  سرعت باال صورت گرفیه ولی هنوی ف م بکوچک و دوربین ها آیمای 

دسزت  بزه  هاای نیایج پایانی آیمای  اکثر روابط تدربی موجود در طراحیفاصله ییاد  دارد. به همین دلیل 

ضزعف  و ها  رفیار  ساد  مدل به دلیل اما دقت برخوردارندا ها  تحلیلی هر چند ای باالترینلح اند.آمد 

بزرا  مثزال    دهنزد. دسزت نمزی  نیایج رضایت بخشی را به اها  پیچید بند  مسئله برا  هندسهدر فرمول

هزا و چزال   ثابیی به درون ترکا  با چند ترک محدود هسیند که بار به یک چال دایر ها این روش  عمدتاً

و قابلیزت مزدل کزردن هندسزه و     هسیند ها  عدد  بسیار کم هزینه ای طرف دیگر روش گردد.اعمال می

قیق مورد اسزیتاد  قزرار گرفیزه    در این تح باشندا به همین علت این روشمیها  پیچید  را دارا بارگیار 

 است.

کند که تعیین نقاط شروع ترک ابیدا بار دینامیکی تعداد  ترک تولید می سای  این فرآیندالمددر 

ا  با بارگیار  میقارنا قدر  بحث برانگیز است. محققینی با تخصیص در یک مدل عدد  مانند چال دایر 

-ها داشیهسعی بر ایداد تصادفی نقاطی بر شروع و گسیرش ترک ایک مدل احیماالتی برا  خواص محیط

                                           
7 - McHugh 

8 - Daehnke 
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نظر گرفیزه  شروع ترک درها  انتدار  برا  این وجود در اکثر مطالعات نقاط ضعتی در اطراف چالاند. با 

 . [13] [12] شودمی

نیای به دو الگورییم تحلیل این مسائل که در آن ترک دارا  فشار داخلی ناشی ای گای استا همچنین 

مزدل   بزرا   .دارد گای درون ترک محیط جامد تحت بار دینامیک و انیقال خوردگیترک تحلیل مدزا ج ت

شزود ایزن   طور عمد  سعی میهارائه شد  ولی ب ها  مخیلتیالگورییم  اها  موجودکردن نتوذ گای در ترک

گایا فرض بار ثابزت در  ها شامل ترک بدون فرض نتوذ فرآیند یک مدل محاسباتی سنگین نباشد. این مدل

 هسیند. با اسیتاد  ای دینامیک و ترمودینامیک گای ها و حل جریان گای در ترکترک

شوند و در هر لحظه فشار گای در طول  حل می 9معادالت جریان گای در ترک به روش تتاضل محدود

. عالو  بر معادالت الیم ج ت مدل کردن حرکت گای درون ترکا یک روش عدد  نیز شودترک تعیین می

ا 10تزوان بزه روش المزان مزری     می اهاروشاین ای جمله برا  تحلیل رشد ترک در محیط جامد نیای است. 

 روش اجزا  محدود
 .اشار  کرد 12ها  بدون المانو نیز روش11

د  میداولا پرکاربردترین ابزار برا  تحلیزل مسزائل   ها  عدروی  روش اجزا  محدود ای بین روشام

تر  بزه نزام المزان    م ندسی و فیزیکی شد  است. روش حل به این صورت است که مدل به اجزا  کوچک

ا هتن  و شودها  مداور وصل میایی است که ای این طریق به المانهشود. هر المان دارا  گر قسیم میت

نظر گرفین تعزداد  وشا با درکند. با وجود تقریبی بودن رها  مداور منیقل میالمانیا سایر پارامیرها را به 

آنا روش اجزا  محدود محدودییی دست آورد. عالو  بر هب تر دقیقها  توان جوابها  مناسبا میالمان

ل د انیقادر هندسها خصوصیات رفیار  مصالحا شرایط مری  و بارگیار  مسئله نداردا و مسائل مخیلف مانن

 توان حل نمود.حرارت و تحلیل تن  را با آن می

                                           
9 - Finite Difference Method(FDM) 

10 - Boundary element method(BEM) 

11 - Finite element method(FEM) 

12 - Meshless method 
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هزا  صورت ذاتی براسزاس پیوسزیگی المزان    با این وجودا باید توجه داشت که روش اجزا  محدود به

اسیوار شد  استا بنابراین در حل مسائلی که شرایط ناپیوسیگی مانند ترک وجود داردا تحلیل با این روش 

باشزد کزه   بند  مددد میکند احییاج به م هایی که ترک رشد میتل. در حامیسر نخواهد بود یبه سادگ

نوک  13یابی به شرایط تکینگیباشد. به عالو  برا  دستگیر میاین امر بسیار وقت در یک تحلیل دینامیکی

اسزیتاد   ها  بسیار ریزز  ایداد شود و یا ای المان ها  اطراف نوک ترک تغییراتیترک باید در ساخیار المان

 ا این روش دقت پایینی دارد.باشد  مین نوک ترک بسیار پیچیدنمودا بنابراین در مسائلی که میدا

میالد  روش اجزا  محدود توسعه  1999برا   لبه بر مشکالت گتیه شد ا برخی محققان در سال 

پزییرد و  ندزام مزی  هزا ا بند  مدل بدون درنظرگرفین ناپیوسزیگی را پیشن اد کردند که در آن شبکه14یافیه

 سای با کمک گرفین ای برخی توابع  نی سپس
سزایا  گزردد. توابزع  نزی   ها مدل مزی مناسبا ناپیوسیگی15

-ط ناپیوسیه داخل المان را مدل میها  اطراف ترک را افزای  داد  و ای این طریق شرایدرجات آیاد  گر 

در این صورت . شوداطراف نوک ترک نیز فراهم میی در سای  شرایط تکینگدر نوع تابع  نیکنند. با تغییر 

توان در این روش مدل کرد. به همزین علزت اسزیتاد  ای روش اجززا      ر نوع ناپیوسیگی مانند ترک را میه

ترک بسیار متید خواهزد  مسائل شامل هایی که داراست برا  تحلیل ود توسعه یافیه با توجه به ویژگیمحد

 بود.

 مهمعرفی ساختار پایان نا – 1-3

معادالت حالت مناسزب   به معرفی ابیدا مرور مخیصر  به دینامیک گایها کرد ا سپسدر فصل دوم 

هزا  تحلیلزی و   . در ادامه همین فصل مرور  بزر حزل  شودپرداخیه میبرا  گای حاصل ای احیراق یا انتدار 

 یافیزه  توسزعه  محدود اجزا  روش مخیصر تشریح به سوم فصلدر د  مخیلف شد  است. ها  عددیدگا 

                                           
13 - Singular 
14 - Extended Finite Element Method (XFEM) 

15 - Enrichment functions 
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-گیزر  انیگزرال ا روش این سای پیاد  ترکا سای مدل  نحو  روشا کلیات بیان ای سپ شود.پرداخیه می

 در تزرک  گسزیرش  هنگزام  پایدارسزای  هزا  الگزورییم  مورد در نکات برخی همچنین و ها  مکانی و یمانی

تحلیزل   سزندی مثالی برا  صحت. در فصل چ ارم ابیدا شودمی داد  توضیح روش این با دینامیکی مسائل

شودا سزپس همزین مثزال نسزبت بزه برخزی       حل می ها  مورد اسیتاد جامد و الگورییم محیط دینامیک

و  شزود ی شامل فشار داخلی گای پرداخیزه مزی  به بررسی مثالشود. در ادامه ها تحلیل حساسیت میدیدگا 

 شود.برنامه عدد  آیمای  می نسبت به برخی فرضیات حل مسئله تحلیل حساسیت شد  و قابلیت
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.مروری بر گسترش ترک  2

 تحت فشا رگاز
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 مقدمه – 2-1

 اد  محیرقه یا انتدار ماد  منتدزر  ها  مخیلتی برا  تحلیل اثرگای  که در نییده سوخین مدیدگا 

محیط گای و  شد درگیر یا جتت مناسبا تحلیل تحلیلدر واقع  شودا بر محیط جامد وجود دارد.حاصل می

شود. صرف نظر ای روش برا  تحلیل هر محیط ای روش خاص آن محیط اسیتاد  می که معموالً استجامد 

طزور مثزال در برخزی    کار رفیه برا  تحلیل محیط جامدا بحث گای نیز بسیار میتاوت مدل شد  است. بهبه

در صورت نتوذا فشار آن در طول هر که نظر گرفیه شود و یا اینات سعی شد  یا گای فقط در چال درمطالع

هزا  بزرآورد فشزار گزای     مدل اند.اخیهدگام رشد ترک ثابت باشد و برخی نیز به حل جریان گای در ترک پر

طزور  یزک بزه  ها  مخیلتی بود که هزی  ا شامل شکل[14] و همکاران 16حاصله تا قبل ای مطالعات موندیزا

هزایی سزاد  بزر پایزه     هزاا مزدل  اند. ای جمله این مدلگرفیهنظر نمیرفیار گای و جامد را در کامل اندرکن 

-یمان برا  فشار گای و اعمال آن بر سطحی تعریف شد  برا  جامد و بزدون درنظزر   -انیخاب دیاگرام فشار

محیط جامد به بزرگزاا   17ه شکست و قطعه شدنر این روند پروسد .[15] باشندشدگیا میگیر  اثر جتت

 شود.درنییده به تدربه کاربر وابسیه می و یمان -شکل منحنی فشار

سای  نتوذ گای درون ترک تعریف شد ا دینامیک و ترمودینامیک گای ای ابزارها  ضرور  ج ت مدل

فزرم   هزاا ودینامیزک گزای  میک و ترمبا اعمال فرضیات و شرایط مدل در معادالت حاکم حاصل ای دینا است.

طزور مثزال در تحقیقزات    بزه  .آیزد میدست بهن ایی معادالت رفیار گای در شرایط خاص درنظر گرفیه شد ا 

شزرایط  ها  مخیلف مدراها)ترک( و محل نتوذ گایا با درنظرگیر  هندسه [17] [16] و محمد  پوالد 

جریان گزای در محزیط تزرک    برا  نمونه  .ها درنظرگرفیندسای  انبساط گای درون آنمخیلتی را برا  مدل

یعنی جریان گای آیزنیروپیزک  ) لوله با درنظرگیر  اصطکاک صورت جریان گای دربه اخورد  ناشی ای انتدار

ها  مخیلف گای یعنی بین پارامیرهمچنین برا  ایداد ارتباط ریاضی  مدل شد.صطکاک( یکنواخت توام با ا

                                           
16 - Munjiza 

17 - Fragmentation 
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  .دماا چگالی و فشار باید ای معادله حالت مناسب اسیتاد  کرد

شزود. سزپس معزادالت حالزت     در ادامه فصل مرور مخیصر  بر دینامیک و ترمودینامیک گایها مزی 

بزرا   تحلیلی و عدد  ها  مخیلف اجرا شد  نیز دیدگا شوند. در ادامه مناسب برا  گای حاصل معرفی می

 اند.شکست سنگ توسط فشار گای بیان شد 

 هامروری بر دینامیک و ترمودینامیک گاز 2-2
اجزرا شزود. در دیزدگا      19و اویلزر   18تواند در دو دیدگا  الگرانزژ  بررسی حرکت سیال در فضا می

دینامیزک و   شزود و مشخصزات  الگرانژ  جرم ثابیی ای سیال در مسیر حرکی  در میدان جریان دنبال می

شود. دیزدگا  اویلزر  کزه تحزت عنزوان      نظر گرفیه میسینییک نسبت به یک دسیگا  مخیصات در فضا در

گیرد و تغییرات جزرما  نظر مینیز شناخیه شد ا حدم ثابیی ای سیال در میدان جریان را در 20حدم کنیرل

را ای مریها  حدزم کنیزرل بیزان     هامومنیوم و انرژ  در حدم کنیرلا در ارتباط با میزان عبور این کمیت

 .[16] کندمی

شزود. حزال   بیان می 21جریان سیال درون ترک توسط سه معادله حاکم بقا  جرما مومنیوم و انرژ 

 شود.ورت کلی در حدم کنیرل پرداخیه میبه بررسی این سه معادله به ص

 روش حجم معیار)حجم کنترل( 2-2-1

.𝜌𝑉صزورت  توانزد بزه  نرخ جریزان جزرم مزی    ثابت ای سیال درنظر گرفیه شوداحدم اگر یک  𝑑𝐴  و

.𝑥𝜌𝑉 ا dAای سطح  𝑋همچنین نرخ تبادل هر کمیت  𝑑𝐴  شودا پس برا  ایداد ارتبزاط بزین یزک    بیان

گزیرد  سیسیم ذرات با جرم ثابت به خواص سیالی که در داخل حدم کنیرل قرار دارد یا ای مریها  آن می

 .[16] [17] توان ای رابطه ییر اسیتاد  کردمی

                                           
18 - Lagrangian approach 

19 - Eulerian  approach 

20 - Control volume 

21 - Conservation of  Mass, Momentum and Energy, 
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( 2-1) 
𝑑𝑋

𝑑𝑡
=
𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝑥𝜌𝑑𝛻
 

𝑐.𝑣.

+∫𝜌𝑉. 𝑑𝐴
 

𝑠

 

 چگالی است.  𝜌سرعت و  𝑉حدما 𝛻در حدم واحدا 𝑋مقدار  𝑥و 

 معادله بقای جرم یا پیوستگی: - 2-2-1-1

باید در طول یمان  (𝑀) کند برا  هر سیسیم بسیه ماد  و انرژ ا جرم سیسیمپیوسیگی بیان می

ثابت باشدا که 
𝑑𝑀

𝑑𝑡
=  : [16] خواهد شد  0

( 2-2) 
𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝜌𝑑𝛻
 

𝑐.𝑣.

+∫𝜌𝑉. 𝑑𝐴
 

𝑠

= 0 

 بقای مومنتوم: - 2-2-1-2

کند که برآیند نیروها  وارد بر یک جسم ای جمله فشارا ثقلا لزجیا قانون دوم نیوتون بیان می

 :[16] ( آن استMVها  سطحی برابر با نرخ تغییر مومنیوم )مغناطیسیا الکیریکی و یا تن 

( 2-3) ∑𝐹 =
𝑑(𝑀𝑉)

𝑑𝑡
=
𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝜌𝑉𝑑𝛻
 

𝑐.𝑣.

+∫𝑉𝜌𝑉. 𝑑𝐴
 

𝑠

 

 قانون اول ترمودینامیک-بقای انرژی – 2-2-1-3

تواند در طول یمان تغییر کند و ای بین برود یا کند انرژ  کلی سیسیم ایزوله نمیاین قانون بیان می

-در انتدار دینامیت انرژ  شیمیایی به سینییک تبدیل مزی  تواند تغییر شکل دهد مثالًتولید شود بلکه می

ا  یزک سیسزیم بسزیه    شود. بقا  انرژ  در واقع همان قانون اول ترمودینامیک استا به عبارتی دیگزر بزر  

 :[16] شودصورت ییر بیان میترمودینامیک به

( 2-4) 
𝑑𝐸

𝑑𝑡
=
𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝑒𝜌𝑑𝛻
 

𝑐.𝑣.

+∫𝑒𝜌𝑉. 𝑑𝐴
 

𝑠

 

 انرژ  بر واحد جرم است. 𝑒 انرژ  کلی سیسیم و  𝐸 که در آن
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 معادله حالت گاز – 2-2-2

 به معادله حالت و ایداد ارتباط بین پارامیرها هاها و شکسیگیبرا  مشخص شدن رفیار گای در ترک

(EOS
22

توان اسزیتاد  کزرد. در مثزال ارائزه شزد  مطالعزات       مخیلتی می . ای این رو ای معادالتاستنیای  )

که گای حاصل ای انتدار مانند با فرض این [18]یاد  بمو مطالعات محمد  و به [11] همکاران و 23نیلسون

 کامل اسیتاد  شد  است:کند ای معادله حالت گای آل رفیار میگای اید 

( 2-5) 𝜌 = 𝑃/𝑅𝑇 

دما)بر حسب کلوین(ا ثابت عمومی گایهاا فشار و چگالی هسیند. بعزد ای    𝑇 ا𝑅 ا𝑃 ا𝜌 که در آن به ترتیب

باعزث   یابد و این رونزد ان خرج گسیرش میدر می (VOD 24)احیراق ماد  منتدر ا انتدار با سرعت انتدار 

را کامل توان این گای نمی شودا پسچگالی باال تولید میشود که درنییده گای  با دماا فشار و تغییر فای می

برا  ایداد ارتباط بین پارامیرها  حالت اسیتاد  کرد که در  " 26فیزیک ماد  چگال "و باید ای  25تلقی کرد

جزا  پزارامیر   و در پی آن در معادله حالزت بزه   α 27 ژ  میراکماین دیدگا  ای مت ومی تحت عنوان حدم وی

درنییده معادله حالت اصالح شد  برا  گای با دماا فشزار و   .شود( اسیتاد  میa=ν-αحدما ای حدم آیاد )

نیلسزون   28مدل سوخت و [14] همکاران و  ا موندیزا[17] چگالی باال که در مطالعات محمد  و پوالد 

 صورت ییر بیان شود:تواند بها میای آن اسیتاد  شد  است [11] همکاران و 

( 2-6) 𝑃(𝜈 − 𝛼) =
1

𝑀
𝑅𝑇 = �̅�𝑇 

( 2-7) 𝑃(𝑎) = �̅�𝑇 

                                           
22 - Equation of state  

23 - Nilson 

24 - Velocity of Detonation 

ها صرف نطر کردا پس گزای حاصزل ای   شود نیوان ای نیروها  بین مولکولها  گای ییاد شد  که باعث میبا افزای  دما و چگالیا جنی  مولکول  25 -

 شود.کن  بین مولکولی صرف نظر شد ا دور میحالت گای کامل که در آن ای برهم انتدار ای
26 - Condenced Matter Physics 
27 - co-volume 
28-  Propellant Burn Modelling 
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( 2-8) �̅� =
𝑅

𝑀
 

پس فرم کلی  .جرم ملکولی گای است  M (Kg)و  Kg/Kmol.K 3125/8برابر با  ثابت گایها  Rکه در آن

 توان به صورت ییر ارائه کرد.معادله ارائه شد  را می

( 2-9) 𝑃 = 𝑓(𝜌)�̅�𝑇 =
1

𝑎
�̅�𝑇 

و    aو αجداول ییاد  ای که البیه 
1

𝑎
هزا   وجود دارد اما چزون دخالزت جزداول در حزل     νو  ρبر حسب   

 کرد. عدد  مقدور نیست باید ای رابطه ریاضی آن اسیتاد 

( 2-10) 𝑓(𝜌) = 𝜌 + 𝑐𝜌𝑏 

( 2-11) 𝑃 = (𝜌 + 𝑐𝜌𝑏)�̅�𝑇 

مثزال بزا   . بزرا   دست خواهد آمزد های برایش نمودار انبساط آدیاباتیک برا  مواد مخیلف ب  bو  cکه در آن

 آیزدا درنییدزه  دسزت مزی  بزه   1–2 شزکل  نمزودار  نییروگلیسیرین ناپییر احیراق انبساط آدیاباتیک برگشت

 .[14]صورت ییر خواهد شد برا  این ماد  منتدر  به  𝑓(𝜌)ها و در پی آن  bو  cضرائب 

( 2-12) 𝑓(𝜌) = 𝜌 + 10.99 × 10−10𝜌4 

 .[16] قرار ییر است و برا  آنتو نیز این رابطه به

( 2-13) 𝑓(𝜌) = 𝜌 + 5.527 × 10−5𝜌2.528 

را در فرمزی   ویژگی باری این معادله حالت این است که فشار گای در انبساط آدیاباتیک و آیزنیروپیک

 .[14] دهدنزدیک می

 (14-2 ) نیز ای معادله حالت اصالح شد  بر پایه فیزیک مواد چگالا به فرم [18] یاد بممحمد  و به

 :اسیتاد  کردند
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( 2-14) 𝑃 = �̅�
𝜌

1 − 𝜌𝑒−0.4𝜌
𝑇 

 

 .[14]ناپییر آدیاباتیک گای حاصل ای احیراق نییروگلیسیرین انبساط برگشت: 1–2 شکل 

 

شکل دیگر  ای معادله حالت که برا  گای حاصل ای انتدزار مناسزب اسزتا در مطالعزه مرتضزو  و      

نظر گرفیه شد  که در آن اندیس در [12] همکاران و گودری  و  [19] 31و پلیس 30ا پین[8] 29کاتسابانی

 باشد. برا  شرایط اولیه و پارامیرها  بدون اندیس برا  حالت ن ایی گای انتدار می 0

( 2-15) 𝑃 = 𝑃0(
𝛻
0

𝛻
)𝛾 

-هیزدرودینامیک بزه   صورت تدربی یا ای محاسباتتواند بهمی γفشار هسیند و ثابت  𝑃حدما  ∇که در آن 

  4/1تزا   2/1و بزرا  مسزائل انتدزار ایزن عزدد بزین        [19] دست آمد  استهب 3تا  2/1دست آید که بین 

                                           
29 - Katsabanis 

30 - Paine 

31- Please 
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 .[11] تخمین ید  شد  است

صورت ییر هاسیتاد  کردند. این معادله حالت ب ICIای معادله حالیی بنام  ا[20] 33و نادسن 32پریس

 شود:نوشیه می

( 2-16) ℧ =
𝑃

𝜌(𝑔 − 1)
 

( 2-17) 𝑔 = 𝑔0 + 𝑔1𝜌 + 𝑔2𝜌
2 

ها ضرائب ثابت هسزیند. مزیزت اسزیتاد  ای ایزن      𝑔𝑖انرژ  ویژ  داخلی و  ℧چگالیا  ρا فشار P که در آن

 .شودآل نزدیک میمعادله حالت این است که در فشارها و چگالی پایین رفیار به رفیار گای اید 

 ییاد  اجرا کردنزد  ها ا  آیمای در یک محتظه اسیوانه برخی محققین رو  مواد منتدر  مخیلف

 .[21] ییر شدها مندر به ارائه معادله حالت و نیایج آن

( 2-18) 𝑃 = 𝐴(1 −
𝜔

𝑅1𝛻
) 𝑒𝑥𝑝−𝑅1𝛻 + 𝐵 (1 −

𝜔

𝑅2𝛻
)𝑒𝑥𝑝−𝑅2𝛻 +

𝜔𝐸

𝛻
 

طور  کزه  معروف است به JWLارائه شد  به معادله  36و لی 35ا ویکینز34این معادله که توسط جنز

A,B,C,R1,R2  وω   ثابت هسیند. پارامیرهاJWL    1–2 جزدول   برا  چند خرج انتدزار  مخیلزف در 

 ارائه شد  است.

اسیتاد   [22] و [23] در مراجع همکاران در مطالعات گودری  و  JWLای این نوع معادله حالت 

 شد  است.

                                           
32 -  Preece 
33 - Knudsen 

34 - Jones 
35 - Wilkins 

36 - Lee 
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 برا  خرج ا  انتدار  مخیلف.  JWLپارامیرها  : 1–2 جدول 

 𝜌0 𝛺 𝑅2 𝑅1 𝐸 𝐵 𝐴 پارامیر

𝑘𝑔 واحد
𝑚3⁄     𝑀𝐽

𝑘𝑔⁄  𝐺𝑃𝑎 𝐺𝑃𝑎 

 213/371 2306/3 7 15/4 95/0 3/0 1630 ([22] )37تی ان تی

 8/373 647/3 7 2/4 1/1 3/0 1480 ([22] )38پین

 05/17 722/0 74/3 2/4 9/0 02/0 1540 ([21] )39اسالر 

 4/214 182/0 2/3 2/4 9/0 15/0 1310 ([21] )40امولسیون

 

 [26] همکزاران  و چزو و   [25] 43و کاتسزوهیکو  42و سزانگ  [24] همکاران و  41در مطالعات چو

  .انداسیتاد  کرد  P(t)ها ای تابع فشار برا  اعمال فشار انتدار به چال

( 2-19) 𝑃(𝑡) = 𝑃𝑗𝑤𝑙 (𝛻(𝑡)) ∗ 𝑃𝑠(𝑡) 

𝑃𝑗𝑤𝑙اشار  دارد و  2–2 شکل  یمان_به تابع فشار 𝑃𝑠(𝑡)که در آن (𝛻(𝑡))  فشارJWL طزور  است که به

یمان خیز منطبزق بزا مزوج     𝑡1که در آن شود ها  انتدار اسیتاد  میوسیعی برا  انبساط آیزنیروپیک گای

یمان افت در طول فشاردار شدن گزای رو  دیزوار  چزال     𝑡3و  𝑡2رو  دیوار  چال است و همچنین شوک 

                                           
37 - TNT 

38 - PETN 

39 - Slurry  

40 - Emolusion 

41 - Cho 

42 -  Sang 

43 - Katsuhiko 
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𝑃𝑗𝑤𝑙فشار  است. (𝛻(𝑡))  به عنوان تابعی ای𝛻(𝑡) [21] تواند به فرم ییر نوشیه شوددر آنیالپی ثابت می: 

( 2-20) 𝑃 = 𝐴1𝑒𝑥𝑝
−𝑅1𝛻(𝑡) + 𝐴2𝑒𝑥𝑝

−𝑅2𝛻(𝑡) + 𝐴3𝛻(𝑡)
−(𝜔+1) 

( 2-21) 𝛻(𝑡) =
𝛻
𝑒
(𝑡)

𝛻
0

 

𝛻که 
𝑒
(𝑡)  حدم گای تولید شد  و𝛻

0
ا [26] همکزاران  در مطالعزات چزو و    حدم مزاد  منتدزر  اسزت.    

𝛻
𝑒
(𝑡) صزورت ییزر   هزا بزه  برا  آنتو ایزن پزارامیر   شود.می گیار  شد  محاسبهای انبساط حدم چال خرج

 :[25] شوندتعریف می

( 2-22) 
𝐴1 = 87.611(GPa), 𝐴2 = 0.0798(GPa), 𝐴3 = 0.0711(GPa) 

 𝑅2 = 0.89071, 𝑅1 = 4.305666,𝜔 = 0.3 

 :[24] [26] ییر صورتبه پینبرا  و 

( 2-23) 
𝐴1 = 1032.158(GPa), 𝐴2 = 90.57(GPa), 𝐴3 = 3.72735(GPa) 

 𝑅2 = 6, 𝑅1 = 2.6,𝜔 = 0.57 

 

 .[25]یمان برا  فشار گای در چال -تاریخچه منحنی فشار: 2–2 شکل 
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 شکست محیط جامد در ازای فشار گاز مروری بر - 2-3

 های تحلیلی حل – 2-3-1

ها دارا  فرضیاتی هسیند که ها  تحلیلی بسیار کمی در این یمینه موجود است و اکثر این حلحل

 جعزی بزرا  بررسزی   وجزود آوردن مر هد. عمد  هدف ایزن دسزیه مسزائلا بز    کنمسئله را دور ای واقعیت می

 .ه دو نوع حل تحلیلی اشار  شد  استبها  عدد  است. در ادامه  برنامه

 .[27]حل تحلیلی برای انفجار دو چال مجاور  - 2-3-1-1

شزود. در ایزن یمینزها حزل     مزی  نظر گرفیزه ا  اسیاتیکی درصورت مسئلههگاهی نیز مسئله انتدار ب

ها  ها  اسیوانهتواند به کمک تئور ا مییه باشدتحلیلی انتدار یک چال که فاصله کافی تا سطح آیاد داش

شزود جزدار   شود و فرض مزی ها فشار در داخل چال اعمال میجدار ضخیم توسعه داد  شود. در این تئور 

چال فرض نشزد  و ای اصزول مکانیزک شکسزت نیزز       دوخارجی بدون فشار است. در این مسئله ترکی بین 

شودا بلکه معیارا ایداد شزدن نیزرو  بزی  ای مقاومزت کششزی      ج ت بررسی گسیرش ترک اسیتاد  نمی

 :صورت ییر استهها در اسیوانه جدار ضخیم بسنگ بین دو چال است. رابطه تن 

𝜎𝑟 = 𝑃𝑏
𝑟ℎ
2

𝑟2
  ;    𝜎𝑡 = −𝑃𝑏

𝑟ℎ
2

𝑟2
 ( 2-24) 

𝑟ℎفشار چالا  𝑃𝑏تن  مماسیا  𝜎𝑡تن  شعاعیا  𝜎𝑟که در این روابط  
شزعاع   𝑟شعاع چزال انتدزار  و     

 نقطه مورد نظر است.

𝑟ℎگیر  ای این معادلزه در محزدود    و انیگرال( 24-2 )و با اسیتاد  ای رابطه  3–2 شکل  با توجه به
و   

𝑆 مدموع نیرو  مماسی در طول خط شعاعی حاصل ای یک چال به ایا  یک میر ای طول چال در فاصزله  ا

𝑟ℎ
 آید. دست می به( 25-2 )ای رابطه  𝑆تا   
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( 2-25) 

𝐹𝑡 = ∫ 𝜎𝑡𝑑𝑟
𝑆

𝑟ℎ
 

= ∫ −𝑃𝑏
𝑟ℎ
2

𝑟2
  𝑑𝑟

𝑆

𝑟ℎ
 

= −𝑃𝑏𝑟ℎ
2∫

1

𝑟2
  𝑑𝑟

𝑆

𝑟ℎ
 

  

→   𝐹𝑡 = 𝑃𝑏𝑟ℎ
 (
𝑟ℎ
 

𝑆
− 1) 

صورت دو چال نزدیک بزه  و طراحی آتشبار  کنیرل شد  که بهتوان برا  محاسبات ای این روش می

صزورت ییزر عمزل    هباشندا اسیتاد  کرد. برا  تعیین توییع نیرو  مماسی در ناحیه بین دو چزال بز  هم می

 شود: می

 (26-2 ) باشزد و ای رابطزه   مقدار نیرو  کششی حاصل ای انتدار دو چزالا دو برابزر مقزدار قبزل مزی     

 شود: محاسبه می

( 2-26) 𝐹𝑡1 = 2𝑃𝑏𝑟ℎ
 (
𝑟ℎ
 

𝑆
− 1) 

𝑟ℎهزا در فاصزله    باشد که در طول خط حد واسط مراکزز چزال   مقدار کل نیرو  کششی می 𝐹1𝑡که 
 𝑆تزا    

 سطح بین دو چال نشان داد  شد  است.توییع بار رو   4–2 شکل شود. در  ایداد می

کند و بر خط شکاف عمود   نیرو  کششی که بر نیمه دیوار  چال و در مری داخلی عمل میای طرفی 

باشد. لیا بزرا    باشد. در حقیقت فشار داخلی ضرب در تصویر سطح داخلی در هر نیمه اسیوانه چال می می

 :ارتتاع یک میر ای چال داریم

( 2-27) 𝐹𝑡 = −𝑃𝑏𝑟ℎ
  

 :و برا  دو چال

( 2-28) 𝐹𝑡2 = −2𝑃𝑏𝑟ℎ
  

ا ای مدموع دو نیرو  کند ها عمل می بنابراین نیرو  کششی کل که در طول خط حد واسط مراکز چال

 آید. پس داریم:  دست میکششی فوق به

( 2-29) 𝐹𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐹𝑡1 + 𝐹𝑡2 = 2𝑃𝑏𝑟ℎ
 (
𝑟ℎ
 

𝑆
− 1) − 2𝑃𝑏𝑟ℎ
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عبارت 
S

rh  توان ای آن چشم پوشی کرد و بنابراین مقدار نیرو  کششی کل  مقدار کوچکی است و می

 عبارتست ای:

( 2-30) 𝐹𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2𝑃𝑏𝑟ℎ
 (−2) →    𝐹𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = −4𝑃𝑏𝑟ℎ

  

ها باید نیرو  کششی  باشد. هرچند برا  ایداد شکاف بین چال نیرو  مورد نظر ای نوع کششی می

ها در سطحی که تن  کششی  ( برابر نیرو  الیم برا   لبه بر مقاومت کششی سنگ𝐹𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙ایداد شد  )

𝑆) شود میدر آن اعمال  − 𝑟ℎ
 ا باشد و در نییده:( 

( 2-31) 𝐹𝑅 = 𝓉 (𝑆 − 𝑟ℎ
 ) 

( 2-32) 𝐹𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐹𝑅      →        4𝑃𝑏𝑟ℎ
 = 𝓉 (𝑆 − 𝑟ℎ

 ) 

 آید: دست میها به فاصله دار  بین چالحل شودا بیشیرین مقدار 𝑆  اگر معادله بر حسب

( 2-33) 𝑆 =
2𝑟ℎ

 (2𝑃𝑏 + 𝓉)

𝓉
 

نظر کرد.  در صورت کسر به دلیل مقدار ناچیز آنا صرف 𝓉توان ای مقدار  در مقایسه با مقدار فشار می

2𝑟ℎ اگر مقدار
𝐷ℎرا با    

 نشان دهیم:  

( 2-34) 𝑆 =
2𝐷ℎ

 (𝑃𝑏) 

𝓉
 

𝐷ℎ اها دار  بین چال فاصله 𝑆که 
 

 است.  سنگمقاومت کششی  𝓉 و فشار چال 𝑃𝑏 اقطر چال 

کار برد که ای مقاومت اسیاتیکی ها را به اومت کششی دینامیکی سنگدر محاسبات باید مقادیر مق

نظر گرفت. عموماً مقاومت ریبی ای مقاومت کششی اسیاتیکی درتوان آن را ض سنگ بیشیر است و می

برابر مقاومت کششی  10الی  5تواند حیی ها  باال مانند موج انتدار میکششی دینامیکی در نرخ کرن 

 .اسیاتیکی افزای  یابد
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 .[27]توییع تن  اطراف یک چال بر اساس تئور  اسیوانه جدار ضخیم : 3–2 شکل 

 

 

 .[27]توییع تن  در اطراف دو چال : 4–2 شکل 

 

 گسترش ترک اطراف چال انفجاری - 2-3-1-2

به صورت چنزد  سای  شد  است. بنابراین اثر موج بعد ای عبور موج ضربها مدل فرآینددر این مسئلها 

طور یکنواخت اعمال شد  است. در واقزع ای  هها بنظر گرفیه شد  و فشار درون ترکترک در اطراف چال در

سزنگین  نظر شد  است که این مسئله ای محاسزبات  ر ترک و افت فشار در طول ترک صرفتاثیر نتوذ گای د

فزرض شزد     عزالو  فشزار درون چزال و تزرک نیزز یکسزان      هکند. بارییابی فشار گای در ترک جلوگیر  می

اطزراف چزال    هزا   الزب در  ها  آیمایشگاهی نشان داد  است کزه تعزداد تزرک   بررسی (.5–2 شکل )است
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 .[28] باشد که در این بررسی چ ار ترک فرض شد  استانتدار  معموالً بین سه تا هشت ترک می

کنزد کزه بزرا     نظر گرفیه شد  اسزت. شزرط اول بیزان مزی    برا  بررسی گسیرش ترک دو شرط در

𝐾𝐼𝐶)ضریب شدت تن  باید بزرگیر ای چقرمگی تزرک باشزد    گسیرش ترک < 𝐾𝐼)    و شزرط دوم نشزان

عالو  فرض شزد   هباید برابر صتر شود. ب 𝑀∆دهد که جرم گای درون ترک و چال باید ثابت باشد. یعنی می

 کند. درو را طی میکه گای نیز در این حالت یک فرآیند بی

 

 .[28] : هندسه درنظرگرفیه شد 5–2 شکل 

 

 کار برد  شد  در این حل به شرح ییر است:هبرخی روابط ب

( 2-35) 𝑀𝑖 = 𝑉𝑖𝜌𝑔𝑖  ;  𝑀𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡ℎ𝑜𝑙𝑒 = ∇𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡ℎ𝑜𝑙𝑒𝜌𝑔 ;  𝑀𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘 = ∇𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘𝜌𝑔 

( 2-36) 𝜌𝑔 = (
𝑃

𝑃𝑖
)

1
𝛾
𝜌𝑔𝑖  

ترتیب چگالی و فشزار گزای هسزیند. بزا     به 𝑃و  𝜌𝑔باشد. در ایندا دهند  شرایط اولیه مینشان iاندیس که 

𝑃𝐴توجه به فرض  = 𝑃𝐵 = 𝑃0 :داریم 
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( 2-37) ∇𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡ℎ𝑜𝑙𝑒 (
𝑃0
𝑃𝑖
)

1
𝛾
+ ∇𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘 (

𝑃0
𝑃𝑖
)

1
𝛾
= ∇𝑖 

فشزار فقزط    A(. در مسزئله  6–2 شکل )شودبه دو مسئله کمکی تبدیل می سای ا مسئلهبرا  ساد 

ضزریب شزدت تزن  و     شزود. ها اعمال مزی فشار فقط درون ترک Bشود و در مسئله درون چال اعمال می

 شوند :صورت ییر بیان میهها و چال بحدم ترک

( 2-38) 𝐾𝐼𝑍
𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘 = 𝑃0√𝜋𝑟𝐾𝐼𝑍

𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘(𝑙, 𝑟) 

( 2-39) ∇𝑍
𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘=

𝑟2𝑃0
𝐸

𝑓𝑍
𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘(𝑣, 𝑙, 𝑟) 

( 2-40) ∇𝑍
𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡ℎ𝑜𝑙𝑒=

𝑟2𝑃0
𝐸

𝑓𝑍
𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡ℎ𝑜𝑙𝑒(𝑣, 𝑙, 𝑟) 

 
 .[28] ترتتکیک مسئله به دو ییر مسئله ساد : 6–2 شکل 

 

𝐾𝐼𝑍دهد. ان میشرا ن Bیا  Aمسئله  Zدر ایندا اندیس 
𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘ا𝑓𝑍

𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡ℎ𝑜𝑙𝑒  و𝑓𝑍
𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘   توابع بزدون

شزوند و در ایزن مطالعزه ای    ها  المان محدود تعیین میبعد  هسیند که ای شرایط کرن  مسطح با برنامه

و  𝐸ترتیب طول گسیرش ترک و شعاع چالا همچنزین   به rو  lاسیتاد  شد  است.  FRANC2Dبرنامه 

𝑣 سئله پییر  مضرائب االسییسییه هسیند. با درنظرگیر  جمعA  وB :خواهیم داشت 
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( 2-41) 𝐾𝐼
𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘 = 𝑃0√𝜋𝑟(𝐾𝐼𝐴

𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘 + 𝐾𝐼𝐵
𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘) 

( 2-42) ∇𝑍
𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘=

𝑟2𝑃0
𝐸

𝑓𝐴
𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘(𝑣, 𝑙, 𝑟) +

𝑟2𝑃0
𝐸

𝑓𝐵
𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘(𝑣, 𝑙, 𝑟) 

( 2-43) ∇𝑍
𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡ℎ𝑜𝑙𝑒=

𝑟2𝑃0
𝐸

𝑓𝐴
𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡ℎ𝑜𝑙𝑒(𝑣, 𝑙, 𝑟) +

𝑟2𝑃0
𝐸

𝑓𝐵
𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡ℎ𝑜𝑙𝑒(𝑣, 𝑙, 𝑟) 

 شوند:صورت ییر تعریف میهدو تابع جدید ب

( 2-44) 𝑓𝑍
 = 𝑓𝑍

𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘(𝑣, 𝑙, 𝑟) + 𝑓𝑍
𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡ℎ𝑜𝑙𝑒(𝑣, 𝑙, 𝑟) 

( 2-45) ∇= ∇𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡ℎ𝑜𝑙𝑒 + ∇𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘=
𝑟2𝑃0
𝐸

𝑓𝐴
 (𝑣, 𝑙, 𝑟) +

𝑟2𝑃0
𝐸

𝑓𝐵
 (𝑣, 𝑙, 𝑟) 

 صورت ییر محاسبه شود.هتواند بتغییر حدم کل در اثر گسیرش ترک می

( 2-46) Δ∇=
𝑟2𝑃0
𝐸

𝑓𝐴
 (𝑣, 𝑙, 𝑟) +

𝑟2𝑃0
𝐸

𝑓𝐵
 (𝑣, 𝑙, 𝑟) −

𝑟2𝑃𝑖
𝐸

𝑓𝐴
 (𝑣, 0, 𝑟) 

 :شودصورت ییر تعریف میهتغییر حدم چال انتدار  ب

( 2-47) Δ∇𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡ℎ𝑜𝑙𝑒= ∇𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡ℎ𝑜𝑙𝑒 − ∇𝑖 

 : (37-2 )در معادله  (47-2 )با جایگیار  معادله 

( 2-48) Δ∇𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡ℎ𝑜𝑙𝑒 + ∇𝑐𝑟𝑎𝑐𝑘= Δ∇ = ∇𝑖 {(
𝑃

𝑃𝑖
)

1
𝛾
− 1} 

 داریم: (47-2 )و   (46-2 )ای دو معادله 

( 2-49) 

𝑃0𝑓𝐴
 (𝑣, 𝑙, 𝑟) + 𝑃0𝑓𝐵

 (𝑣, 𝑙, 𝑟) − 𝑃𝑖𝑓𝐴
 (𝑣, 𝑙, 𝑟)

= 𝑃𝑖𝑓𝐴
 (𝑣, 0, 𝑟) {(

𝑃

𝑃𝑖
)

1
𝛾
− 1} 

 آید:دست میهصورت ییر بهن اییاً فشار گای ب
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( 2-50) 𝑃0 = 𝑃𝑖 (
𝑓𝐴
 (𝑣, 0, 𝑟)

𝑓𝐴
 (𝑣, 𝑙, 𝑟) + 𝑓𝐵

 (𝑣, 𝑙, 𝑟)
)

𝛾
1+𝛾

 

 باشد:عالو  شرط ییر نیز برا  گسیرش ترک باید برقرار به

( 2-51) (𝐾𝐼𝐶 ≤ 𝐾𝐼
𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘) 

 شود:ا ن اییاً طول گسیرش یافیه ترک ای رابطه ییر محاسبه می(41-2 )کار بردن معادله هبنابراین با ب

( 2-52) 𝐾𝐼 = (𝑃0𝑘𝐼𝐴(𝑙, 𝑟) + 𝑃0𝑘𝐼𝐴(𝑙, 𝑟))√𝜋𝑟 ≥ 𝐾𝐼𝐶  

 

 حل های عددی – 2-3-2

هزا ارائزه   ک مدل محاسباتی برا  پی  بینزی جریزان گزای درون تزرک    ی [11] همکاران نیلسون و 

نظر گرفیه شود. ای معادله در 45صورت آشتیههو هم ب 44صورت آرامهتواند هم بجریان گای در ترک میکردند. 

اسزیتاد  شزد  اسزت. دمزا و فشزار در      حالت گای کامل به منظور ایداد رابطه بین فشارا چگالی و دما  گای 

نتوذ پییر و حدم چال نیز دیوار  چال  دررواشوند. فرآیند بیدرون چال ای تعادل جرم و انرژ  محاسبه می

 نظر گرفیه شد  است.ثابت در

شودا که در حالت یزک  جریان سیال در ترک بر اساس معادالت بقا  جرما ممنیوم و انرژ  بیان می

 .[11] شوندیر بیان میصورت یهبعد ا ب

( 2-53) 
𝜕(𝜌Η)

𝜕𝑡
+
1

𝑟𝑛
𝜕(𝑟𝑛𝜌ΗV)

𝜕𝑥
= −2𝜌𝜚 

( 2-54) 
𝜕(𝜌𝑉Η)

𝜕𝑡
+
1

𝑟𝑛
𝜕(𝑟𝑛𝜌𝑉2Η)

𝜕𝑥
= −𝜌𝑤 (

1

𝜌

𝜕𝑃

𝜕𝑥
+ 𝜓) 

                                           
44 - Laminar 

45 - Turbulent 
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( 2-55) 

𝜕(𝜌Η𝑒)

𝜕𝑡
+
1

𝑟𝑛
𝜕

𝜕𝑥
(𝑟𝑛𝜌𝑉Η(𝑢 +

𝑃

𝜌
))

= −2𝑞" − 𝑃
𝜕Η

𝜕𝑡
− 2𝜌𝜚 (𝑢 +

𝑃

𝜌
) 

𝑢سرعت طولیا  𝑉چگالیا  𝜌میزان بایشدگیا  𝐻موقعیت شعاعیا  𝑟 که = 𝐶𝑣𝑇 +
𝑉2

2
انرژ  داخلی و  

𝜚     سرعت عرضی نشت سیال ای دیوار  ترک است. اثر اصطکاک در دو حالت آرام و آشزتیها در حالزت شزبه

 .[11]یک بعد  وارد شد  است 

( 2-56) 𝜓 = 𝔉
𝑉2

Η
 

𝑅𝑒نظر گرفین عدد رینولزدی  استا که با در 46وابسیه به عدد رینولدی 𝔉ایندا ضریب اصطکاک  =
𝜌𝑉𝛨

𝜇
و   

یبر  نسبی 
𝜀

𝛨
 :[11] صورت ییر تقریب یدتوان آن را بهمی 

( 2-57) 𝜓 =
12

𝑅𝑒
+ 0.1 (

𝜀

Η
)
0.5
  

کنزد.  آشتیه با عدد رینولدی باال را توصیف می پایین به جریان ام با عدد رینولدیجریان آرکه انیقال نرمی ای 

با خیف اثرات اینرسی ای سمت چپ معادله مومنیوما باالنسی بزین گرادیزان فشزار و نیروهزا  اصزطکاکی      

طور کزه گزای بسزیار    خیلی بزرگ نباشدا همان 47حاصل شد  است. این عمل یمانی مدای است که عدد ماخ

𝑉کند. به هرحال ترم اینرسی حیف شد  ود ایداد میدا  یا سرعت شکست محد
𝜕𝑉

𝜕𝑥
≈

𝑉2

𝐿
در مقابل ترم  

0.1اصطکاک آشتیه (
𝜀

𝑤
)
0.5 𝑉2

𝛨
0.1ا به دلیل   (

𝜀

𝑤
)
0.5
≫

𝛨

𝐿
 .[11]ت بسیار ناچیز اس 

ای دیوار  آشکار چال با اسیتاد  ای قانون یک بعد  دارسزی)عمود بزر دیزوار      𝜚سرعت نشت عرضی 

 .[11]شود شکست( نوشیه می

                                           
46 - Reynols number 

47 - Mach number 
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( 2-58) 𝜚 =
𝑃 − 𝑃∞

√𝑡 − 𝜏̅
(
𝜅 𝜂

𝜋𝑃𝜇
)
1/2

 

فشار محلی درون ترک و  𝑃ویسکویییه سیال است.  µو تخلخل سنگ و نتوذپییر  به ترتیب 𝜂 و  𝜅ایندا 

𝑃∞  باشد. ا  محیط میفشار حتر𝜏̅ شزود)یعنی یمزانی   یمانی است که جریان در محیط میخلخل آ ای می

 .[11]شود.( که سنگ برا  اولین بار درون ترک در معرض گای واقع می

𝑡یمان گیشیه یا یمان در معرض قرار گرفین ا  − 𝜏̅ شود. شناخیه میا همیشه ای انی ا  مقابل ترک

 :[11] در نزدیک نوک ترک

( 2-59) 𝑡 − 𝜏̅ =
𝐿 − 𝑥

𝐿′
 

𝐿سرعت آنی گسیرش ترک است و  ′𝐿در ایندا  − 𝑥      فاصله حرکت شد  ای لحظزه ظزاهر شزدن نقطزهx 

 :[11] صورت ییر استهبیک به ورود  ترک تخمین ب یر یمان است. اگرچه در نقاط نزد

( 2-60) 𝑡 − 𝜏̅ = 𝑡(1 −
𝑥

𝐿
) 

𝑡که شرط  − 𝜏̅ = 𝑡  را در نقطه𝑥 =  . [11] کندارضا می 0

-برا  بررسی تزرک  ا[23] [22] [12] همکاران و گودری  و  [24] همکاران در مطالعات چو و 

گای نیزز   و معادالت زا  محدود توسعه یافیه اسیتاد ها  اجزا  محدود و اجای روشمحیط جامد  خوردگی

کزه در حالزت    [11] ای معادالت مرجزع  . همچنین در این مطالعاتسای  شدتوسط تتاضل محدود گسسیه

شدا اسیتاد  مد را نیز شامل میکلی نوشیه شد  بود و اثر افت حرارت گای و همچنین نتوذ گای به محیط جا

تاثیر بسیار ناچیز  بر نیزایج   او جرم گای در اثر نتوذ به محیط ثابت شد انیقال حرارت [11]شد. در مرجع 

صورت یزک بعزد ا بزه شزکل     پییر در یک ترک بهعادالت برا  جریان یک سیال تراکمداردا بنابراین این م

 این مطالعات ارائه شدند. درتر ساد 
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( 2-61) 
𝜕(𝜌𝛨)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑉𝛨)

𝜕𝑥
= 0 

( 2-62) 
𝜕(𝜌𝑉𝛨)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑉2𝛨)

𝜕𝑥
= −𝜌𝛨 (

1

𝜌

𝜕𝑃

𝜕𝑥
+ 𝜓) 

که انبسزاط آدیباتیزک فزرض شزد ا ای انیقزال      فشار است. به دلیل آن 𝑃سرعتا  𝑉چگالیا  𝜌ها که در آن

نظر شد  است. تن  برشی ویسکوی که به عدد رینولدی وابسیه استا بزرا  دو حالزت جریزان    حرارت صرف

 .[12] [23] [22] [24] ترتیب آورد  شد  استبه آشتیهآرام و 

( 2-63) 𝜓آرام =
12𝜇𝜈

𝜌Η2
  

( 2-64) 𝜓آشتیه = 𝑎 (
휀

𝛨
)
𝑏 𝑉2

𝛨
= 𝔉

𝑉2

𝛨
 

بزا اسزیتاد  ای مالحظزات     .هسیند 5/0و  1/0ترتیب دو ضریب ثابت به bو  aضریب اصطکاکا  𝔉و در آن 

-را می (62-2 ) دینامیک گایها ثابت شد  است که برا  گای دا  و پرفشار سمت چپ معادله بقا  مومنیوم

یابنزد  به ترتیب ییر تغییر می آشتیهنظر گرفت. بنابراین معادالت برا  دو حالت جریان آرام و توان صتر در

[24] [22] [23] [12]. 

( 2-65) 𝜌𝛨 (
1

𝜌

𝜕𝑃

𝜕𝑥
+
12𝜇𝑉

𝜌𝛨2
) = 0 

( 2-66) 𝜌𝛨 (
1

𝜌

𝜕𝑃

𝜕𝑥
+ 𝑎 (

휀

𝛨
)
𝑏 𝑉2

𝛨
) = 0 

 :[12] [23] [22] [24]صورت ییر خواهد بود به آشتیهدرنییده سرعت برا  جریان آرام و 

( 2-67) 𝑉آرام = −
𝛨2

12𝜇

𝜕𝑃

𝜕𝑥
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( 2-68) 𝑉آشتیه = √−
𝛨

𝜌𝑓

𝜕𝑃

𝜕𝑥
 

 ها در معادله پیوسیگی داریمبرحسب سرعت و قرار دادن آن (66-2 )  و (65-2 )با باینویسی معادالت 

[22]: 

( 2-69) 
𝜕(𝜌𝛨)

𝜕𝑡
+
𝜕

𝜕𝑥
(−𝜌

𝛨3

12𝜇

𝜕𝑃

𝜕𝑥
) = 0 

( 2-70) 
𝜕(𝜌𝛨)

𝜕𝑡
+
𝜕

𝜕𝑥
(ℎ√−𝜌

𝛨 

𝑓

𝜕𝑃

𝜕𝑥
) = 0 

است پس فقزط ای   آشتیهها ای نوع جریان گای در ترکثابت شدا [11] که در مطالعاتبا توجه به این

هزر  ( به طور  که چگالی و فشزار  7–2 شکل معادله دوم اسیتاد  شد. با درنظرگیر  م  تتاضل محدود )

 .[12] ابطه ییر نوشیه شدها میانگین چگالی دو گر  آن باشدا رگر  محاسبه شود و چگالی المان

( 2-71) 

𝜌
𝑁

𝑡+𝛥𝑡
− 𝜌

𝑁

𝑡
=

4𝛥𝑡

(𝛥𝑥𝑅 + 𝛥𝑥𝐿)(𝛨𝑤 +𝛨𝑥)
(𝛨𝑥√−𝜌𝑥

𝑡 𝛨𝑥
𝑓

(𝑃𝐿
𝑡 − 𝑃𝑁

𝑡)

𝛥𝑥𝐿

−𝛨𝑤√−𝜌𝑤
𝑡 𝛨𝑤
𝑓

(𝑃𝑁
𝑡 − 𝑃𝑀

𝑡 )

𝛥𝑥𝑅
) 

 

 .[12]م  تتاضل محدود تحلیل رفیار گای : 7–2 شکل 
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کنزدا  کند و فقط بار  را به دیوار  ترک اعمال میکه گای فقط درون ترک حرکت میبا توجه به این

طور مدزاا شزرایط مزری    هبباشد. در واقع در هر لحظه ای حل معادالت گای این تحلیل ای نوع همبسیه نمی

 .[22] آیددست میهی الیم برا  محیط جامد بینیرو

  هاا جریان یک بعزد  گزیرا  برا  درنظرگیر  جریان گای در ترک ([29] و [24] )در مطالعات چو

تحت معادله حاکم پایسیار  جرم و مومنیوم درنظر گرفیه شد  است. جریان نیز بزا اسزیتاد  ای محاسزبات    

ها وارد فشار گای به المان که تن ا با این تتاوت شود.محاسبه می محدود با فرض جریان آرام و آشتیه تتاضل

معمولی تتاضزل   سای گسسیه که بر خالف شوندمحاسبه میها شودا همچنین سرعت و چگالی در گر می

 .محدود است

 48ای کد عدد  ترکیزب المزان محزدود و المزان مدززا      در مطالعات خود [14] همکاران و  اموندیز

طزور ویزژ    این روش بزه خوردگی محیط جامد همرا  با فشار گایا اسیتاد  کردند. ج ت تحلیل پروسه ترک

شکل شدید همرا  با سزطوح جزدای ا درگیزر    حی شد  است که با شکسیگی و تغییربرا  حل مسائلی طرا

ها  ایداد شد  را در دو مرحله درنظر گرفینزد. در  انبساط گای درون چال و ترک هاآن همچنین باشند.می

 شود و افت فشار در این مرحله چندان نیستصلب اندام می مرحله اول انبساط گای تا پر کردن کامل حتر 

گیرد و در ایا  شود و کار مکانیکی صورت میو در مرحله دوم انبساط گای و حتر   یرصلب باهم اندام می

ها  ایداد شد ا انرژ  درونی آن کاه  یافیه و افت فشار بزه دلیزل ایزن تغییزرات     انبساط گای درون ترک

-انبسزاط آیزنیروپیک)برگشزت   فرآیندها  به صورت تواند شود. درنییده انبساط گای در حتر  میایداد می

 [16] ها در مرجزع ایزن فرآینزد   که توضیحات بیشزیر  نظر گرفیه شودپییر( دراپییر( و آدیاباتیک)برگشت ن

انبساط گای و برهمکن  آن با محیط جامدا همچنین شامل نتوذ و جریان گزای  مطالعات این در  .آمد  است

جود است و بعزد ای گزام   ها  موها و تخلخلها است. جریان اولیه گای در ارتباط و ترکها و تخلخلدر ترک

                                           
48 - Discrete Element Method(DEM) 
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ها و درن ایت قطعه قطعه شدن محیط ا اتصال ترکخوردگیای در ارتباط با پروسه ترکثانویه گ اولا جریان

مزدل بزرا     ایزن  فرضزیات  یمان با اعمال فشار بر دیوار  ترک در حال نتوذ نیز هست.جامد است و گای هم

 خوردگی و قطعه قطعه شدن محیط جامد در ییر آمد  است.ها  حاصل ای شکستجریان گای در ترک

 کنزد و در مرحلزه   شود و گای تمام حترات موجزود را پزر مزی   در ابیدا محیط صلب فرض می

 شود.بعد  انبساط گای در یک محیط  یر صلب بررسی می

 باشزد کزه بزه    ( مزی 49پی  تعیین شد )یون گایا  ای ها فقط در محدود جریان درون ترک

 شود. عنوان ورود ا وارد برنامه می

 ها در طول ترک مقطع ترک باشد.آل میصورت جریان پایدار گای اید هها بجریان درون ترک

هزا دارا  مقطزع و طزول    نظر گرفیه شد  و همچنین فرض شد  است که تمام ترکثابت در

همان محدود  ای پی  تعیین شد  است و مقطع نیز با توجه مشاب ی هسیندا که این طولا 

 (.8–2 شکل )شودبه موقعیت قطعات ایداد شد  محاسبه می

 ها( توصزیف  ا )ترکوسیله افت فشار در تک تک مدراههتوییع فضایی فشار اطراف یون گای ب

 شود.می

 آل در یک مدرا  همگرا شوند  صورت جریان دائمی گای اید جریان گای در ورود  مدرا به

 و بدون اصطکاک فرض شد  است.

 دهد. باشدا پیشن اد میاین روش یک جریان یک بعد  را که ای لحاظ محاسباتی سنگین نمی

هزا را در اطزراف چزال در محاسزبات بزه      تزرک  ها  مخیلزف فرضیات مطالعه ذکر شد  تاثیر هندسه

کزار بردنزد و سزعی کردنزد روش     همین روش عدد  را به[18] یاد  بمکند. محمد  و بهدرسیی وارد نمی

جامد بر اسزاس   -کن  گایها روشی را برا  برهمها ارائه دهندا آنتر  را برا  توسعه گای در ترکپیشرفیه

                                           
49  - Gas zone 
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.  در سای  فای گایرفت و م  دوم برا  مدلکار میها برا  جامد بهادند. یکی ای م بند  توسعه ددو م 

تواند ای م  جامزد بزه   ها  ضرور  میتواند رو  م  جامد نگاشت شود و همه داد هر یمان م  گای می

-بر اساس مکانیک محیط م  جامد(. 9–2 شکل )ییابی تخلخل مسیر گایا منیقل شودمنظور ارم  گای به

شود و فرض شد  است که هی  جامد  در فای گای وجود ندارد همچنزین فزای گزای    میخلخل آنالیز میها  

معزادالت تعزادل فقزط در ضزریب نتوذپزییر       کند. فای جامزد در  فقط معادالت جرم و ممنیوم را ارضا می

 .[17] کندشرکت می

 

 .[14] یون تاثیر گای :8–2 شکل 

 

را بزه   جریان یکنواخت گای [17] ا محمد  و پوالد [14] همکاران با دیدگاهی مشابه موندیزا و 

خزورد ا  سای  انتدار در محیط جامزد تزرک  د و برا  شبیهدنیکنواخت توسعه داجریان گای آیزنیروپیک  یر

تواننزد  هزا مزی  ناپیوسیگیها و وارد الگورییم ترکیبی المان محدود/مدزا کردند. به سبب این رفیار گایا ترک

ا  درنظر گرفیند و شبیه سای  جریان گای در انبساط گای را دو مرحلهها آنها  میتاوتی نشان دهند. رفیار

ای در ترک را با جریان یک ج یی دورن مسیر  با شکل دلخوا ا تقریب یدند. به عبزارتی دیگزر جریزان گز    

جریزان گزای درون چزال در دهانزه      .شد ها و مدار  مدلهبا جریان گای در لول ها  موجوداها و ترکشکاف

صورت جریزان  ها با جریان گای ای مخزنی تحت شرایط سکون ترمودینامیکی مدل شد که بهها و شکافترک

جریزان گزای در   و همچنزین   شزود باریک شوند  درنظر گرفیه می آیزنیروپیک و بدون اصطکاک در مدرایی
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یعنزی  ) دلوله با درنظرگیر  اصطکاک مزدل شز   صورت جریان گای دربه ارمحیط ترک خورد  ناشی ای انتدا

-مل ارائه شزد  طور کابه [16]ها در مرجع که این مدل (صطکاکجریان گای آیزنیروپیک یکنواخت توام با ا

 .اند

هزا  عزدد    کارگیر  روشهکنون ذکر شدا با تمرکز بر روش المان محدود بود. با بمطالعاتی که تا 

نیز مطالعزاتی در یمینزه انتدزار سزنگ      50و یا آنالیز تغییر شکل ناپیوسیه روش المان مدزاناپیوسیها مانند 

 مراجعه کرد. [20]و  [8]توان به تحقیقات اندام گرفیه است که برا  اطالعات بیشیر می

 

 .[17] مدل جتت شد  دو م . یک حتر  پیچید  گای شامل چال انتدار  و محیط جامد ترک خورد  است :9–2 شکل 

 

 

  

                                           
50 - DDA 
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.اجزا                       3

محدود                        

 توسعه یافته
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 مقدمه - 3-1

ا پیشن اد شد  توسزط  51بند  واحددر واقع ترکیبی ای روش پیکر  روش اجزا  محدود توسعه یافیه

  روش اید بیوان اولزین تزالش بزرا  توسزعه    باشد. شو روش اجزا  محدود می [30] 53و بابوشکا 52ملنک

ها بزر  آن تحقیقات دانست. 1999در سال  [31] 55و بلک 54اجزا  محدود توسعه یافیه را پژوه  بلییچکو

سای  ناپیوسزیه  یتوابع  ن ک توسط روش اجزا  محدود بود کهبند  مددد در رشد ترسای  شبکهکمینه

را به تقریب اجزا  محدود اضافه کردند تا بیوانند حضور ترک در محیط را بدون نیای به تغییزرات مکزرر در   

 .[31] بند ا شبیه سای  کنند شبکه

داد و نزام اجززا  محزدود توسزعه      ءاین روش را ارتقا 1999در سال   56پس ای این تحقیقاتا موئس

مسیقل ای شبکه ارائه کند و  طور کامالًهیافیه را بر آن گیاشت. روش جدید این توانایی را داشت تا ترک را ب

خزود     دکیزر  در رسزاله در همان سزال   57ودالب بند  نبود. همچنینبه تغییر در شبکه ا با رشد نیای لی

سزای   ای  نی سای  ناپیوسیگی دلخوا  در چ ارچوب اجزا  محدود و با اسیتاد تکنیکی برا  مدل توانست

نشزان   [32]. سزپس مزوئس و همکزاران     ارائه دهد با تکیه بر روش افرای واحد جاییهجابمحلی بر تقریب 

بسیار  تواندها  طوالنی و انحنادار میین نگاشت میوالیا که در مورد ترکجا  اسیتاد  ای چند دادند که به

برا  مدل نمودن تزرکا البیزه بزه     58ا  هویساید تعمیم یافیهتوان ای تابع پلهسای باشدا میسخت و دردسر

 .اسیتاد  کرد)ها ( ترکا کنو اسیثنا 

هاا تزرک در یزک ورق و گسزیرش تزرک     به ترتیب ناپیوسیگی [35] [34] [33]و همکاران   دالبو

                                           
51 - Partition of Unity Method (PUM) 
52 - Melenk 
53 - BabuSka 
54 - Belytschko 
55 - Black 
56 - Moes 
57 - Dolbow 

58 - Generalized Heaviside function 
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-نحو  [36] 61وستو پر  60سای  نمودند. سوکوماررا در محیط دوبعد  مدل 59همرا  با تماس اصطکاکی

انزد. روش  یزان کزرد     اعمال این روش را در قالب یک برنامه کامپیوتر  ج ت گسیرش اسیاتیکی ترک ب

و  62ا گرویزل [37]اجزا  محدود توسزعه یافیزه در محزیط سزه بعزد  هزم توسزط مزوئس و همکزاران           

 اندام پییرفیه است. [40]و بلیچکو  63و اریاس [39]ا سوکومار و همکاران  [38]

زا  محزدود توسزعه یافیزها    برا  مطالعه بیشیر بر رو  کاربردها  نوین و موفقیت آمیز در روش اج

در این یمینه کزه توسزط محمزد  نگاشزیه شزد        ([42] و  [41] )به دو کیاب اخیصاصی شودتوصیه می

 .استا مراجعه شود

 سای  تزرکا نحزو   در ادامه فصل مرور مخیصر  بر کلیات روش اجزا  محدود توسعه یافیه و مدل

گیر  یمانی و مکانی ای معادله حزاکم گسسزیه شزد ا نحزو  صزتر کزردن       انیگرالهاا نحو  تشکیل ماتریس

 شود. ماند ا معیار رشد ترک و سایر جزئیات مینیروها  باقی

 روش اجزای محدود توسعه یافته  - 3-2

در روش اجزا  محدود توسعه یافیها روند کار به این صورت است که در ابیدا شبکه اجزا  محزدود  

شزود. سزپس بزر اسزاس روش     تر  باشدا ساخیه مزی تواند ترک یا حناپیوسیگیا که می گرفینن درنظربدو

کزان  مسایا که ای حل تحلیلی تغییراسیتاد  ای توابع  نییوسیگیا با گرفین ناپبند  واحدا برا  درنظرپیکر 

شزبکه  ها  موجود در در محل گر  64گیردا تعداد  درجات آیاد  اضافیپیرامون ناپیوسیگی سرچشمه می

-بهکه در شبکه گردد و بدین طریق ناپیوسیگیا بدون آنا به مدل اضافه میکه با ناپیوسیگی درگیر هسیند

 هایی دارد:مزیت سای  ناپیوسیگی  مدلشود. این نحو گرفیه شد  باشدا مدل میر درنظرطور آشکا
                                           
59  - Frictional cintact 

60  - Sukumar 

61  - Prevost 

62  - Gravouil 

63  - Areias 

64 - Additional degress of freedom 
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 بنزد  احییزاج بزه   شزبکه  کهسای  نمود بدون آنتوان ناپیوسیگی را مدلا  ای شبکه میدر هر نقطه

شزود جزایی کزه تولیزد     در مسایل سه بعد  دارا  اهمیت مزی طور عمد  تغییر داشیه باشد. این مسئله به

توان انواع حاالت ناپیوسیگی را بزدون  بود و در نییده برا  یک شبکه می گیر خواهدشبکه خود امر  وقت

د گسیرش ترک نیز دیگر نیزای  بزه سایگارسزای     رونمشابه باالا  نظر گرفت.امر دردسرسای ایداد شبکه در

ای تعزداد درجزات آیاد  مزورد نیزای در اطزراف نقزاط       همچنین  شبکه با شرایط جدید ترک نخواهد داشت.

شزود و در  گیر  کاسیه میحساس همچون نوک ترک به نسبت روش اجزا  محدود میداول به طور چشم

 شود.ر ادامه به شرح نظر  مسئله پرداخیه میدرود. ار باال مینییده سرعت تحلیل مسئله بسی

 کلیات روش - 3-2-1

Rای فضا   xفرض کنیم که یک نقطه مانند 
R)برا  محیط دو بعد ( و یزا   2

)بزرا  محزیط سزه     3

,N={𝑛1بزه صزورت    Nبعد ( درون مدل اجزا  محدود داشیه باشیم و مدموعه گرهی  𝑛2, … . 𝑛𝑚  } 

-  تقریزب تغییزر  ر این صورت تابع مربوط به محاسبهباشد. د ها  یک المان استاتعداد گر  mکه در آن 

 شود:صورت ییر تعریف میبه ان نقطهمکانی  نی شد  مربوط به آ

( 3-1) 
𝒖ℎ(𝑥) = ∑ 𝜙𝐼(𝒙)𝒖𝐼

𝐼
𝑛𝐼∈𝑁

+ ∑ 𝜙𝐽(𝑥)
𝐽

𝑛𝐽∈𝑁𝑔

𝛹(𝑥)𝒂𝐽 

درجززات آیاد   𝜙𝐼(𝑥)مکززانی در اجزززا  محززدود میززداولا تغییردرجززات آیاد   𝒖𝐼 کززه در ایززن رابطززه

تابع شزکلی مربزوط بزه     𝑎𝐽سای ازا  محدود میداول و مربوط به  نیمکانی اضافی نسبت به مدل اجتغییر

 باشد:ها با تعریف ییر میگر  ای مدموعه ا  𝑁𝑔سای و تابع  نی 𝛹(𝑥) ادر اجزا  محدود میداول I  گر 

( 3-2) 𝑁𝑔 = {𝑛𝐽: 𝑛𝐽 ∈ 𝑁,𝜔𝐽 ∩ Ω𝑔 ≠ 𝜙} 

حزوی  وابسزیه بزه هندسزه      Ω𝑔و  𝑛𝐽 در گزر   𝜙𝐽اثزر تزابع شزکلی     دامنزه   𝜔𝐽 ا(2-3 )در رابطزه  

ا  مدموعزه  𝑁𝑔کلی و ساد ا  صورت کامالًواقع بهدر باشد. ها همچون سطح و یا نوک ترک میناپیوسیگی
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-  تاثیر برا  گر سیند. برا  روشن شدن مطلبا دامنههاست که به نوعی با ناپیوسیگی در ارتباط ه ای گر

شکلی    تاثیر فضایی است که توابعدامنه گر  رآورد  شد  است. در واقع برا  ه 1–3 شکل در  Jا  مانند 

ر دارند هایی که بر وجو  کنار  المان قرارت در مورد گر آن گر  در آن مقدار   یر صتر دارند. در این صو

هزایی در  مرتبه باالتر که گر خواهند بود و در اجزا  محدود   ها  میصل به آن گرتاثیر همان الماندامنه 

ن قزرار دارد  گر  بزه همزان المزانی کزه در آ     یر آنداخل المان نیز ممکن است وجود داشیه باشد دامنه تاث

ا با توجه به نوع ناپیوسزیگی و شزرایط تحلیلزی در    𝛹(𝑥) سای تعیین تابع  نیهمچنین  گردد.محدود می

 پییرد.دسیرس مربوط به آن اندام می

اجززا  محزدود   مزان تقریزب   دقت شودا در سمت راست معادله قسزمت اول ه  (1-3 )اگر در رابطه 

. آنچه که در این رابطه بسیار م زم اسزت و نقز  اساسزی را در     باشد که ای قبل نیز موجود بودمیداول می

قزع در ایزن قسزمت اسزت کزه      کند قسمت دوم عبزارت اسزت و در وا  اجزا  محدود توسعه یافیه بای  می

 توان مدل کرد.ها را میناپیوسیگی

 

 .[42] ها قرار دارددر حالیی که گر  بر رو  وجه کنار  المان Jتاثیر برا  گر    دامنه :1–3 شکل 

 

 مدلسازی ترک - 3-2-2

مت ای تزرک اسزت.   سای  ترک شامل مدل کردن دو قسز روش اجزا  محدود توسعه یافیها مدل در 
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ترک و دیگر  وجو  آن است. تتاوت این دو قسمت در آن است که در اطراف )ها ( یکی مدل کردن نوک

  باالیی تزا لبزه   ای لبه ا  ترکه در مورد دو لبهکنوک ترکا تمرکز تن  بسیار باالیی وجود دارد در حالی

 دو قسزمت بایزد ای دو  سای  ایزن  . بنابراین پیداست که برا  مدلاستناپیوسیگی دارا  تغییرمکان  پایینی

ت سای  ترک در داخل کل محیط بزه صزور  برا  مدل (1-3 ) اسیتاد  کرد. رابطهسای میتاوت نوع تابع  نی

 .[37] آیدرمیییر د

( 3-3) 

𝒖ℎ(𝑥) = ∑ 𝜙𝐼
𝐼

𝑛𝐼∈𝑁

(𝑥)𝒖𝐼

+ ∑ 𝒃𝐽𝜙𝐽(𝑥)𝐻(𝑥) + ∑ 𝜙𝑘(𝑥)(∑𝒄𝑘
𝑙

𝐼𝑘𝜖𝐾1𝐽
𝑛𝐽∈𝑁𝑅

𝐹𝑙(𝑥)) 

𝒄𝑘و   𝒃𝐽 در آنکه 
𝑙 درجات آیاد  گرهی اضافیا 𝐹𝑙(𝑥) دوبعد  نزدیک نزوک تزرک و   مکانیتوابع تغییر 

𝐻(𝑥) تابع تعمیم یافیه هویساید است نیز. 

 در یک محیط همسانگرد سازی نوک ترک و توابع غنی ساز آن مدل – 3-2-2-1

کزه تمزامی    اسزت وابعی نیزای  بزه تز    نوک ترکا مکانی پیچید فضا  تغییر سای شبیه کهبرا  آن

ها  ممکن در این روابط را پوش  دهد. برا  ترک در یک جسم همگن همسانگرد این توابزع را  مکانتغییر

 . [34] توان این چنین انیخاب کردمی

( 3-4) {𝐹1(𝑟, 𝜃)}𝑙=1
4 = {√𝑟 𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
, √𝑟 𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
 , √𝑟 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
, √𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
} 

این گردند. ت محلی واقع بر نوک ترک تعیین میدر مخیصا 3–3 شکل  ( با توجه بهrو  𝜃که در توابع باال )

محزیط همسزانگرد ای   توسعه یافیزه در   اجزا  محدودهسیند که باید در  سای  نوکتوابع همان توابع  نی

𝑟 𝑠𝑖𝑛√شود آن است کزه تزابع   دید  می (4-3 )  که در رابطها  نکیه ها ب ر  برد.آن
𝜃

2
ا تزابعی پیوسزیه   
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𝜃نیست. یعنی ای  = −𝜋  تا𝜃 = 𝜋  مقدار تابع ای−√𝑟  تا√𝑟  ناپیوسزیه    کند و این نشزانه تغییر می

که سه تابع دیگر در دو طرف این بای  به یک مقدار خیم باشد در حالیوجه ترک میبودن تابع در طول دو 

این توابزع نشزان    2–3 شکل در  کنند.شوند به عبارت دیگر در دو وجه ترک مقدار یکسانی را اخییار میمی

 اند.داد  شد 

شزود کزه   اندزام مزی   توابع نزدیک نوک ترکوسیله هسای ا بهایی عمل  نی تن ا در گر  همچنین

 اند(.این نقاط با مربع مشخص شد  4–3 شکل تاثیر آن توابع وجود داشیه باشد )در   نوک ترک در حوی 

 

𝑟 𝑠𝑖𝑛√(تابع أ
𝜃

2
 

 

𝑟 𝑐𝑜𝑠√(تابع  ب
𝜃

2
 

 

𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛√(تابع  ت
𝜃

2
 

 

𝑟 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠√(تابع  ث
𝜃

2
 

: توابع  نی سای  نوک در موقعییی که ترک در مرکز المان مادر قرار گرفیه و یاویه بین لبه ها  ترک و محور 2–3 شکل 

𝜋افقی 
 .[43] است ⁄8
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 هویساید سازیغنیو  مدل سازی وجوه ترک – 3-2-2-2

چنانچزه   3–3 شکل مطابق شود. اسیتاد  می 𝐻(𝑥) سای  وجو  ترک ای تابعذکر شد که برا  مدل

𝑒𝑛 ا  کزه  عمود بر امیداد باشزد بزه گونزه    هیک بردار𝑒𝑠 × 𝑒𝑛 = 𝑒𝑧 (𝑒𝑠      و )بزردار یکزه مماسزی اسزت

 :باشد در این صورت 𝑥𝐼بر رو  ترک  𝑥نزدیکیرین نقطه به 

( 3-5) 𝐻(𝑥) = {
+1    ;   (𝑥 − 𝑥𝐼). 𝑒𝑛 > 0

−1    ;   (𝑥 − 𝑥𝐼). 𝑒𝑛 > 0 
 

تزاثیر یزک گزر ا      ه چنانچزه در حزوی   ن ترتیب است کیبد هویسایدها برا   نی نحو  انیخاب گر 

-سای  میتابع هویساید  نی که نوک ترک در آن حوی  باشدا آن گر  باترکی وجود داشیه باشدا بدون آن

 اند.با دایر  مشخص شد  4–3 شکل گرددا که در 

 

مانند  نقطه ا  برا  یافیه تعمیم هویساید تابع در مماسی و عمود  یکه بردارها  : مخیصات محلی نوک ترک و 3–3 شکل 

𝑥𝐼 نقطه  به رو  ترک بر نقطه نزدیکیرین که𝑥 .است 

 

هویسزاید ای    با تزابع تعمزیم یافیزه   سای   نیانیخاب گر  برا   سای اها برا   نیدر انیخاب گر 

فرض کنید کزه   شود.حساسیت بیشیر  برخوردار است ییرا انیخاب اشیبا  گر  سبب ناپایدار شدن حل می
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هزا  مربزوط بزه آنا    د. اگر در مورد یزک گزر  و المزان   قطع کرد  باشها را وجه یک ترک تعداد  ای المان

و مساحت قسزمیی را کزه    +𝐴گیرد با ها  مرتبط با گر  را که باال  ترک قرار میمساحت بخشی ای المان

که بیزوان  نمای  دهیما شرط الیم برا  آن  𝐴ها را با و مساحت کل المان −𝐴گیرد بادر ییر ترک قرار می

 آن است که: سای  کردهویساید  نی  تابع تعمیم یافیه را با آن گر 

( 3-6) 
𝐴+

𝐴
≥ 𝑚𝑣 

( 3-7) 
𝐴−

𝐴
≥ 𝑚𝑣 

پیشن اد شد  برا  دور  جسزین ای مشزکالت     [44]مقدار حداقل مدای است و در مرجع  𝑚𝑣که در آن 

 برا  گر  −𝐴و  +𝐴تعیین    نحو 5–3 شکل  نظر گرفیه شود. دردر% 01/0و ناپایدار  حل برابر   عدد 

J .نشان داد  شد  است 

 
هویساید و نقاطی که با  یافیهاند با تابع تعمیممشخص شد سای ا نقاطی که با دایر  : انیخاب نقاط برا   نی :4–3 شکل 

 .[42] شوندسای  میاند با توابع نزدیک نوک ترک  نیمربع مشخص شد 

 

 پیاده سازی روش اجزای محدود توسعه یافته - 3-3

به دلیل مزایا  اصلی روش اجزا  محدود توسعه یافیها این روش ای ابیزدا  پیزدای  خزود کزاربرد     
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بر مبنا  ای دست رفزین   [46] ل رشد ترک دینامیکی پیدا کرد  است. بلیچکو و همکاران ییاد  در مسائ

  تعادل دینامیکی یک روش را برا  تبدیل محیط پیوسزیه بزه ناپیوسزیه    در معادله 65هایپربولیک  نمایه

 [48] [47]و بلیچکزو   66پیاد  کردند. چسزا ابداع نمود ا و آن را در قالب روش اجزا  محدود توسعه یافیه 

  روش اجزا  محدود توسعه یافیه در یمزان و مکزان را بزرا  مسزائل دینزامیکی دارا       سپس یک نسخه

اشار  کرد که  [49]چن  توان به تحقیق بلیچکو ود. ای دیگر تحقیقات اندام شد  میناپیوسیگی ارائه نمودن

نگوالر برا  مسائل رشد ترک دینامیکی ابداء شد. همچنزین تحقیقزاتی بزرا  توسزعه     یدر آن یک المان س

اندام شد  است که ای ها  مخیلف تشکیل ماتریس جرم میمرکز در روش اجزا  محدود توسعه یافیه روش

اشزار  کزرد.    [43]و همکاران   68و الگوج [51] [50]و همکاران   67منوالدتوان به تحقیق ها میبین آن

 [54] [53] [52]محمزد   اندا معیمد  و به مواد ایزوترپ اخیصاص داد  شد عالو  بر این تحقیقات که 

همچنزین افشزار و    انزد. به مواد اورتوتروپ هم گسزیرش داد  روش اجزا  محدود توسعه یافیه دینامیکی را 

  مزاد   دو بزین  ا  الیزه  بزین  کننزد   رشزد  تزرک  سزای  مدلدر تحقیقات خود مبنی بر  [55] محمد 

 ای این روش اسیتاد  کردند. دینامیکی بارها  اثر تحت یا دوسانگرد همسانگرد

 

 .J [45]برا  گر   −𝐴و  +𝐴تعیین : 5–3 شکل 

                                           
65 - Hyperbolicity 
66 - Chessa 
67 - Menouillard 
68 - Elguedj 
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 تشکیل ماتریس ها - 3-3-1

هایی که در روش اجزا  محدود توسعه یافیه ج ت حل باید تشکیل شوند دارا  ها و ماتریسمعادله

روند  بسیار شبیه به اجزا  محدود میداول هسیند. سیسیم معادالت دینامیکی تتکیک شد  خطی بزرا   

 باشد:ا به شکل کلی آنا به صورت ییر میام در روش اجزا  محدود توسعه یافیه nگام 

( 3-8) 𝑴�̈�𝑛 + 𝑪�̇�𝑛 +𝑲𝒖𝑛 = 𝒇𝑛 

بزردار    �̇�𝑛مکزانا  بزردار تغییر   𝒖𝑛مزاتریس میرایزیا    Cماتریس جرما  Mماتریس سخییا  Kکه در آن 

مکان شزامل درجزات   باشد. بردار تغییربردار مربوط به نیروها  خارجی می 𝒇𝑛بردار شیابا و  �̈�𝑛سرعتا 

 شود:سای  میدرجات آیاد  اضافی مرتبط با  نی ا  محدود وآیاد  میداول اجز

( 3-9) 𝒖𝑛 = {𝑑   𝑎    𝑏  }
𝑇 

درجات  bو  سطح ترک درجات آیاد  مربوط به ناپیوسیگی aدرجات آیاد  میداول اجزا  محدودا  dکه 

محاسزبه و   به صورت کلزی هسزیند بایزد ای    ههایی را کماتریسباشد. نوک ترک می آیاد  مربوط به میدان

 iها  جرم و سخییا و عنصر ماتریس  jو  iدست آورد. عنصر ها در هر المان بهسرهم کردن همان ماتریس

 شود:بط ییر محاسبه میماتریس نیرو ای روا

( 3-10) 
𝑲𝑖𝑗
𝑟𝑠 = ∫

𝛺𝑒
(𝑩𝑖

𝑟)𝑇𝑪(𝑩𝑗
𝑠)𝑑𝛺   ;    ( 𝑟 , 𝑠 =  𝑑, 𝑎 , 𝑏) 

( 3-11) 𝑴𝑖𝑗
𝑟𝑠 = ∫

Ω𝑒
𝜌(Φ𝑖

𝑟)(Φ𝑗
𝑠) 𝑑Ω   ;    ( 𝑟 , 𝑠 =  𝑑, 𝑎 , 𝑏) 

( 3-12) 𝒇𝑖
𝑟 = ∫

𝜕Ω∩𝜕Ω
(Φ𝑖

𝑟)�̅�𝑑Γ + ∫
Ω𝑒
(Φ𝑖

𝑟)𝒃 𝑑Ω   ;    ( 𝑟 , 𝑠 = 𝑑, 𝑎 , 𝑏) 

بردار نیرو  وارد  �̅�ا Ω مریها  مربوط به فضا   Ω�� ضا  مسئلهافکل  Ωفضا  یک المان استا   Ω𝑒که

در روابزط   Φو ماتریس مشیق توابزع شزکلی    (10-3 ) در رابطه𝐵 است.   ا بردار نیرو  بدنه 𝒃بر مریها و 

بخ  اجزا  محدود میزداولا بخز    باشند که ای سه قسمت مربوط به توابع شکلی می (12-3 )و  (3-11 )

 باشد.سای  شد  با توابع نوک ترک میویساید و بخ   نیسای  شد  با تابع ه نی
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صورت ییزر بزا دو ضزریب    اشد که به بر این تحقیق هم میرایی رایلی مینظر گرفیه شد  دمیرایی در

 ثابت با ماتریس جرم و سخیی ارتباط دارد:

( 3-13) 𝑪 = 𝛾𝑘𝑲+ 𝛾𝑚𝑴 

 روش های انتگرال گیری مکانی - 3-3-2

ه نیای است کزه ای تزوابعی ج زت    همانطور که تاکنون گتیه شد در تقریب اجزا  محدود توسعه یافی

که برخی ای این توابع و مشیقاتشان در طول ترک ناپیوسیه هسیند باید اسیتاد  شود. به دلیل آنسای   نی

معمولی برا   69نظر گرفت. در این موارد اسیتاد  ای قوانین گاوسگیر  دربرخی ای نکات را در مورد انیگرال

در مسزئله باشزد. در اجززا     تواند میضمن جزواب دقیزق   چنین توابع ناپیوسیه ا  نمیگیر  ای اینانیگرال

شود. بدین مت وم که چنانچه اسیتاد  می 70محدود توسعه یافیه برا  رفع این مشکل ای تقسیم بند  المان

فیه سای نوک ترک و یا تابع تعمیم یایک و یا چند گر  آن با توابع  نیالمانی حاو  ترک باشد و در نییده 

به بند  شود. نحو  تقسیمگیر  به چند بخ  تقسیم میگرالا المان به منظور انیهویساید  نی شد  باشد

دالبو  باشد که توضیح کامل آن در تحقیقاتمی  72هاو ییرچ ارضلعی 71هاصورت تقسیم المان به ییر مثلث

 ارائه شد  است.  [33]

 6–3 شکل هایی که دارا  تقاطعی با ترک هسیند مطابق المانهاا بند  به ییرمثلثتقسیمروش  در

ها  گیرد. هر یک ای قسمتبند  بر اساس مکان ترک صورت میشوند. تقسیمهایی تقسیم میبه ییر مثلث

ها قانون گاوس ج زت  شود و در هر یک ای مثلثموجود در دو طرف ترک خود به تعداد  مثلث تقسیم می

 روش ای دقت مناسبی برخوردار است.شود. این ر  اعمال میگی انیگرال

                                           
69 - Gaussian rule 
70 - Element partitioning 
71 - Sub-triangled 
72 - Sub-quads 
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 .[45] : تقسیم بند  المان هار درگیر با ترک به ییر مثلث ها ج ت انیگرال گیر 6–3 شکل 

 

با تزابع تعمزیم    سای ا شرط الیم و کافی برا   نی (7-3 )( و 6-3 ) ها همان شرطدر روش ییرمثلث

تاثیر یک گر  را قطع کند حیمزاً    ها  میعلق به حوی ی یکی ای المانیرا اگر ترکهویساید استا ی  یافیه

شوند و در نییده حیماً نقاط گاوسی در دو طرف ترک وجود خواهد ها ساخیه میدر دو طرف ترک ییرمثلث

 داشت.

عمزالً بزه چنزد    باشد و المزان  گیر  می بند  تن ا به علت انیگرالدر ایندا باید تاکید کرد که تقسیم

 .شودله اضافه نمیآیاد  به مسئ  شود و هی  درجهنمی المان دیگر تتکیک

 تعادل دینامیکی انتگرال گیری زمانی معادله - 3-3-3

در ایزن تحقیزق ای دو روش    وجزود دارد کزه   (8-3 ) تی برا  حل دسزیگا  معزادالت  ها  میتاوروش

( 75یمزانی   یا روش اجزا  محدود توسعه یافیه )و 74گلرکین  ناپیوسیه و  73گیر  یمانی نیومارکانیگرال

-انیگزرال  76کنزد ارجی دینامیکی است و ترک رشد نمزی گردد. در مسائلی که تن ا بارگیار  خاسیتاد  می

                                           
73  - Newmark 

74  - Disontinuous Galerkin 

75  - Time extended finite element method 

76  - Stationary crack 
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و  αهاا ضرایب داد شرایط پایدار   یرمشروط جوابدهد. برا  ایمیارک به خوبی جواب مگیر  یمانی نیو

β  باشند:صورت ییر میکار رفیه بههگیریم. روابط بنظر میدر 4/1و  2/1 نیومارک را به ترتیب 

( 3-14) (𝑴 + 𝛽∆𝑡2𝑲+ 𝑎∆𝑡𝑪)�̈�𝑛

= 𝒇𝑛 −𝑲(𝒖𝑛−1 + ∆𝑡�̇�𝑛−1 + (1 − 2𝛽)
∆𝑡2

2
�̈�𝑛−1)

− 𝑪(�̇�𝑛−1 − (1 − 𝑎)∆𝑡�̈�𝑛−1) 

( 3-15) �̇�𝑛 = �̇�𝑛+1 + (1 − 𝑎)∆𝑡�̈�𝑛−1 + 𝑎∆𝑡�̈�𝑛 

( 3-16) 
𝒖𝑛 = 𝒖𝑛−1 + ∆𝑡�̇�𝑛−1 + (1 − 2𝛽)

∆𝑡2

2
�̈�𝑛−1 + 𝛽∆𝑡

2�̈�𝑛 

کنزد  را  تقریب یدن مشیقات اسیتاد  میتوضیح داد  شد ای بسط تیلور بروش نیومارک که در باال 

کنزد و در  لی که تزرک رشزد مزی   که ذاتا بر پیوسیگی میغیرها در طول یمان اسیوار استا بنابراین در مسائ

گیر  نیومزارک باعزث ایدزاد    باشدا انیگرالنی پیاپی میتاوت می  آن ماتریس سخیی در دو گام یمانییده

-ی در شرایطی پاسخ را ناپایدار میها در طول یمان ییاد شد  و حیشود. این نوسانمی 77ها  عدد نوسان

 کنند.

 گلزرکین برا  رفع این مشکل عزدد  دو روش بسزیار مزوثر در ادبیزات فنزی موجزود اسزت: روش        

-و بر پایهباشد و هر دش یکسان می  یمانی. کلیات این دو روحدود توسعه یافیهناپیوسیه و روش اجزا  م

ش انزد. اسزاس رو  بنزا ن زاد  شزد     [56] 78دار یمانی ارائه شزد  توسزط یینکزوی      وین  روش باقیماند 

ها  توابزع  در یمانا ای تقریب 79ها  محدودجا  اسیتاد  ای روش تتاضلیینکوی  بر این صورت است که به

-جایی در طول یمان میها  تقریب جابا  که برشود. کمیرین درجهروش اجزا  محدود اسیتاد  میشکل 

-  دو می  دیترانسیل درجهمعادله  تعادل دینامیکی یک باشد )معادله  دو میتوان اسیتاد  کرد درجه

                                           
77 - Numerical oscillations 

78 - Zienkiewicz 
79 - Finite difference 
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 باشد(:

( 3-17) 𝒖(𝑡) = ∑ 𝑁𝑖(𝑡)𝒖𝑖

 

𝑖=𝑛−1,𝑛,𝑛+1

 

جایی در سه همقادیر جاب 𝑢𝑖  سه گرهیا در طول یمانا و ابع شکل اسیاندارد یک المان میلهتو 𝑁𝑖(𝑡)که 

𝑛ایسیگا  یمانی  − 1 , 𝑛 , 𝑛 +   تعادل دینامیکی در چنزد  جا  ارضا  فرم قو  معادلههباشند. بمی 1

ارضزا   80به صورت ضعیف  وین دار در طول یک المان اجزا  محدود یمانی   گسسیها فرم باقیماند نقطه

 ((:20-3گردد )با اسیتاد  ای )می

( 3-18) ∫ 𝑊(𝑴∑�̈�𝑖𝒖𝑖 + 𝑪∑�̇�𝑖𝒖𝑖 + 𝑲∑𝑁𝑖𝒖𝑖 −∑𝑁𝑖𝒇𝑖)𝑑𝑡 = 0

𝑡𝑛+1

𝑡𝑛−1

 

    تعادل دینامیکی یک معادلهادلهشود و چون معقط برا  یک المان یمانی نوشیه میاین رابطه ف

 n-1و  nها  یمانی جاییا سرعت و شیاب در گامهدیر جابا مقاباشدمی 82با مقدار اولیه 81یل عاد دیترانس

ارد که با انیخاب یک تزابع  وجود د  𝑢𝑛+1 فقط یک مد ول (18-3 )  باشند. در نییده در رابطهمیلوم مع

ها  مخیلف تابع وین . یینکوی  نشان داد که با انیخابتوان معادله را حل کرد و به گام بعد  رفتوین می

و  84گزودوین  -ا فزاکس 83گیر  یمانی )نیومارکا تتاضل مرکز ها  انیگرالوشرط مخیلف بتوان به روامی

  یر ( دست یافت.

ارائه  [57]همکاران  و  85رتور   یمانیا پیشن اد شد  توسط حال روش اجزا  محدود توسعه یافیه

جایی مد زول  هجایی نوشیه شد  است و یک رابطه بین جابهبراساس تقریب جاب (17-3 )  گردد. رابطهمی

                                           
80 - Weak form 
81  - Ordinary differential equation 

82  - Initial value 

83  - Central difference 

84  - Fox Goodwin 

85  - Rethore 
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un+1  جاییا سرعت را مد ول اصلی قرار داد کزه  هتوان به جا  جابدهد. میبا مقادیر معلوم دوگام قبل می

 کافیست خطی باشد:در این صورتا تقریب سرعت 

( 3-19) 𝑣 = �̇� = ∑ 𝑁𝑖𝑣𝑖
𝑖=𝑛,𝑛+1

 

 باشند:دو گرهی می ا دارد یک المان میلهشکل اسیانتوابع  𝑁𝑖 که

( 3-20) 𝑁𝑛 =
𝑡𝑛+1 − 𝑡

∆𝑡
;𝑁𝑛+1 =

𝑡 − 𝑡𝑛
∆𝑡

 

𝑡∆که در آن  = 𝑡𝑛+1 − 𝑡𝑛 ه( بز 22-3  یی ای انیگرال تقریب سزرعت )رابطزه  جاهدر این صورت جاب-

 آید:میدست 

( 3-21) 

𝒖(𝑡) = 𝒖𝑛 + ∫𝒗

𝑡

𝑡𝑛

(𝜏)𝑑𝜏

=
𝒗𝑛+1
2∆𝑡

(𝑡 − 𝑡𝑛)
2 +

𝒗𝑛
∆𝑡
(𝑡𝑡𝑛+1 − 𝑡𝑛𝑡𝑛+1 +

𝑡𝑛
2

2
−
𝑡2

2
) 

   ییرمکان در رابطهبرا  تغییر (21-3 )  و رابطه برا  سرعت  (19-3 )  رابطهبا قرار دادن 

( 3-22) 

∫ 𝑊(𝑡)(𝑴∑�̇�𝑖(𝑡)𝒗𝑖

𝑡𝑛+1

𝑙𝑛

+ 𝑪∑𝑁𝑖(𝑡)𝒗𝑖 +𝑲𝒖(𝑡) −∑𝑁𝑖(𝑡)𝒇𝑖)𝑑𝑡 = 0 

 (: 𝒗𝑛+1 )با مد ولآیددست می  ییر بهادلهمع

( 3-23) 

(𝑴 + 𝛽∆𝑡2𝑲)𝒗𝑛+1

= −∆𝑡𝑲𝒖𝑛 + (𝑴+ (𝛽 − 𝛾)∆𝑡2𝑲)𝒗𝑛 + ∆𝑡((1 − 𝛾)𝒇𝑛

+ 𝛾𝒇𝑛+1) 
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 که در آن

( 3-24) 
𝛽

2∆𝑡
∫ 𝑊(𝑡)𝑑𝑡 =

1

∆𝑡3
∫ 𝑊(𝑡)(𝑡 − 𝑡𝑛)

2𝑑𝑡

𝑡𝑛+1

𝑡𝑛

𝑡𝑛+1

𝑡𝑛

 

( 3-25) 
𝛾

∆𝑡
∫ 𝑊(𝑡)𝑑𝑡 =

1

∆𝑡2
∫ 𝑊(𝑡)(𝑡 − 𝑡𝑛)𝑑𝑡

𝑡𝑛+1

𝑡𝑛

𝑡𝑛+1

𝑡𝑛

 

 آید:دست میبه (21-3 )  مکان هم ای رابطهتغییر

( 3-26) 𝒖𝑛+1 = 𝒖𝑛 +
∆𝑡

2
(𝒗𝑛+1 + 𝒗𝑛) 

 آید:دست میه  ییر بیه است و ای رابطهشیاب در هر ایسیگا  یمانی ناپیوس

( 3-27) 𝒂𝑛+1 =
(𝒗𝑛+1 − 𝒗𝑛)

∆𝑡
 

هم چنان بر پیوسیگی سرعت اسیوار است و بزه همزین دلیزل     (19-3 )  باید توجه داشت که رابطه

تزابع   [57]باشد. بزه پیشزن اد رتزور  و همکزاران      کند مناسب نمیدر آن ترک رشد می برا  مسائلی که

 Qرا میشزکل ای   [T,0]گردد. اگر تمام طول شزبیه سزای    باید به تقریب سرعت اضافه سای هویساید  نی

 بگیریما داریم: 0,1,…,Q{Ni}  یمانی با توابع شکل بای 

( 3-28) 𝒗(𝑡) =∑ 𝑁𝑖𝒗𝑖
𝑐 +∑∑ 𝑁𝑖𝐻(𝑡 − 𝑡𝑗)𝒗𝑖,𝑗

𝑒

 𝑖∈𝑄𝑗

𝑀

𝑗=0

𝑄

𝑖=0
 

𝒗𝑖که در آن 
𝑐  درجات آیاد  عاد ا𝒗𝑖,𝑗

𝑒 درجات آیاد  اضافیا و𝑄𝑗   یمانی هسزیند کزه بزا    بای  Mهم   

𝐻(𝑡تابع هویساید  − 𝑡𝑗)  که آن اند. به دلیل نی شد𝐻(𝑡 − 𝑡𝑗)  هزا   برا  تمام یمزان𝑡𝑗 > 𝑡   صزتر

, 𝑡𝑗−1]  شامل بای  𝑁𝑗  اثر تابع شکل باشد و محدود می 𝑡𝑗+1 ] ااست 𝐻(𝑡 − 𝑡𝑛)    فقزط در بزای  

, 𝑡𝑛[یمانی  𝑡𝑛+1 [ (.7–3 شکل باشد ) یر صتر می 
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 .: اثر تابع هویساید در توابع شکل یمانی7–3 شکل 

 

-کار میتقریب بخ   یر چند جمله ا  حل بهبرا    (28-3 )  سمت راست رابطهترم دوم عبارت 

  هزر بزای   نییدزها سزرعت در    شزود. در بل و بعد ای هر ایسیگا  یمانی میرود و باعث ناپیوسیگی سرعت ق

, 𝑡𝑛[ یمانی 𝑡𝑛+1 [ شودبه صورت ییر تقریب ید  می: 

( 3-29) 𝒗𝑐 = 𝒗𝑛
𝑐𝑁𝑛 + 𝒗𝑛+1

𝑐 𝑁𝑛+1 

( 3-30) 𝒗𝑒 = 𝒗𝑛+1
𝑒 𝑁𝑛𝐻(𝑡 − 𝑡𝑛) 

  𝒗𝑛+1  آیاد  اضافی که درجه
𝑒   همزان𝒗𝑛 ,𝑛  

𝑒  باشزد. شزرط کینمزاتیکی     مزی𝒖 − 𝒗 = 0̇ و شزرط     

𝑢(𝑡𝑛مکان  پیوسیگی تغییر
+) − 𝑢(𝑡𝑛

−) =  گردند:صورت قو  با روابط ییر ارضا میبه 0

( 3-31) 𝒖𝑐(𝑡) = 𝒖𝑛
𝑐 + ∫𝒗𝑐

𝑡

𝑡𝑛

(𝜏)𝑑𝜏 

( 3-32) 𝒖𝑒(𝑡) = 𝒖𝑛
𝑒 + ∫𝒗𝑒

𝑡

𝑡𝑛
+

(𝜏)𝑑𝜏 

باید توجه داشت که تابع سرعت به صورت نقطه ا  در هر ایسیگا  یمانی ناپیوسیه اسزت و بنزابراین   

مکانا شرط پیوسیگی سرعت به صورت باشد. برخالف شرط پیوسیگی تغییرگیر  ای آن پیوسیه میانیگرال

 شود:دار ظاهر می  وین  باقیماند ضعیف در معادله
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( 3-33) 

∫ 𝑊(𝑡)(𝑴∑�̇�𝑖(𝑡)𝒗𝑖

𝑡𝑛
−+1

𝑡𝑛
+

+ 𝑪∑𝑁𝑖(𝑡)𝒗𝑖 −𝑲𝒖(𝑡)

−∑𝑁𝑖(𝑡)𝒇𝑖)𝑑𝑡 +𝑊(𝑡)𝑴(𝒗𝑛
+ − 𝒗𝑛

−) = 0 

 که در آن

( 3-34) 𝒗𝑛
+ = 𝒗𝑛

𝑐 + 𝒗𝑛+1
𝑒    ;   𝒗𝑛

− = 𝒗𝑛
𝑐  

 که در نییده:

( 3-35) 𝒗𝑛
+ − 𝒗𝑛

− = 𝒗𝑛+1
𝑒  

𝒗𝑛انزدا بزا معلزوم بزودن     رجات آیاد   نی شد  هم اضافه شزد  حال که د
𝑒  ا𝒖𝑛

𝑒  و𝒗𝑛
𝑐  ا𝒖𝑛

𝑐  ا دو

𝒗𝑛+1مد ول 
𝒗𝑛+1و  −

𝑒  یمانی در ابیدا و انی ا  بای  ]𝑡𝑛 , 𝑡𝑛+1 [   باید حل گردند. برا  این کار به دو

)روش  درنظرگرفیزه شزود   (20-3 )  دو تابع را همان توابع شکل رابطزه ا که اگر این ابع وین احییاج استت

 :شود(ا دسیگا  معادالت ییر حاصل میگلرکیندار   وینباقیماند 

( 3-36) [
 
 
 𝑴 +

∆𝑡

6
𝑪 −

∆𝑡2

12
𝑲 −

∆𝑡

6
𝑪 −

∆𝑡2

12
𝑲

∆𝑡

2
𝑪 +

∆𝑡2

3
𝑲 𝑴+

∆𝑡

2
𝑪 +

∆𝑡2

6
𝑲]
 
 
 

[
𝒗𝑛
+

𝒗𝑛+1
− ]

= [
𝑭1 − 𝑭2 +𝑴𝒗𝑛

−

𝑭1 + 𝑭2 +𝑴𝒗𝑛
− −𝑲𝒖𝑛

−∆𝑡
] 

,𝑭1که   𝑭2 آید:دست میهخارجی در هر گامی یمانی ب با روابط ییر برحسب بار 

( 3-37) 𝑭1 =
∆𝑡

3
𝒇𝑛 +

∆𝑡

6
𝒇𝑛+1 ; 𝑭2 =

∆𝑡

6
𝒇𝑛 +

∆𝑡

3
𝒇𝑛+1 

 آید:دست میهب  (32-3 )و  (31-3 ) ها  روابطای انیگرال مکان پیوسیه همتغییر



 

  53 

 

( 3-38) 𝒖𝑛+1
+ = 𝒖𝑛+1

− = 𝒖𝑛 +
∆𝑡

2
(𝒗𝑛+1

− + 𝒗𝑛
+) 

 و ن اییاً برا  شیاب هم داریم:

( 3-39) 𝒂𝑛+1 = (
𝒗𝑛+1
− − 𝒗𝑛

+

∆𝑡
) 

-کان پیوسیه ولی سرعت ناپیوسیه مزی مدر هر ایسیگا  یمانی تغییر (38-3 )تا  (36-3 )با اسیتاد  ای 

-ه  رشزد تزرک دینزامیکی را بز    توان مسئلهان داد  خواهد شدا میعدد  نش شود و همانطور که در مثال

 صورت پایدار مدل کرد.

باشزد.    یمانی مزی بر روش اجزا  محدود توسعه یافیه بند  ارائه شد  در این قسمت مطابقفرمول

مشابه این روش است با این تتزاوت  ا هم [58]و همکاران   86ناپیوسیها ارائه شد  توسط لی گلرکینروش 

  قید هسیند(ا و معادله ها  جداجایی کمیتهکند )سرعت و جاباد  میاسیت 87که ای فرمول بند  ترکیبی

𝒖 − 𝒗 = دار ظزاهر    وین  باقیماند به صورت ضعیف در معادله ا(32-3 )و  (31-3 ) برخالف روابط  0̇

گیر    هم پس ای انیگرالناپیوسیه گلرکینباشد و در روش روابط انی ایی هر دو روش یکسان میشود. می

 رسیم.می (39-3 )تا  (37-3 ) و روابط(36-3 )به دسیگا  معادالت 

 حفظ تعادل هنگام رشد ترک - 3-3-4

 شودا درجات آیاد ه نوک ترک در آن واقع است عوض میکند و المانی کهنگامی که ترک رشد می

(. این مقزادیر صزتر   8–3 شکل )قبل ای حل دسیگا  مقدار صتر داردگردند که جدید  به سیسیم اضافه می

ام در حال تعادل بودا به  nشرایط هندسی ترک را به اشیبا  مدل کرد  و در حالی که مسئله در گام یمانی 

)پیکربنزد   جدیزد   88ام رو  پیکربنزد   nدلیل رشد ترک و تغییر ماتریس سخییا با نگاشت مقادیر گام 

                                           
86  - Li 

87  - Mixed Formulation 

88 - Configuration 
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n+1 شود:ام( مسئله ای تعادل خارج می 

( 3-40) 𝑴𝑛�̈�𝑛 + 𝑪𝑛�̇�𝑛 +𝑲𝑛𝒖𝑛 = 𝒇𝑛 

 اما

( 3-41) 𝑴𝑛+1�̈�𝑛
𝑛+1 + 𝑪𝑛+1�̇�𝑛

𝑛+1 +𝑲𝑛+1𝒖𝑛
𝑛+1 − 𝒇𝑛+1 = 𝑹 ≠ 0 

𝑋 𝑛که منظور ای
𝑛+1     نگاشت درجات آیاد  پیکربند  گامn   ام رو  پیکربنزد  گزامn+1  باشزد.  ام مزی

کند و در یگا ا نوسان عدد  در حل ایداد میا قبل ای حل دس(41-3 )  ایداد شد  در رابطه  89عدم تعادل

تواند باعث فاصله گرفین حل عدد  ای پاسخ واقعی شود. برا  رفع این مشکلا رتور  و طوالنی مدت هم می

(ا بعد ای اندام نگاشزت و قبزل ای   (41-3 )  اند که دسیگا  نامیعادل )رابطهپیشن اد نمود  [59]همکاران  

(ا حل شد  و عدم تعادل آن برطرف گردد. با یک فزرض سزاد    (36-3 ) شروع حل دسیگا  معادالت )رابطه

 جاییا و حل دسیگا  برا  تغییر شیاب:هبرا  سرعت و جاب

( 3-42) ∆𝒖𝑛
𝑛+1 + ∆𝑡2𝛽∆�̈�𝑛

𝑛+1   ;     ∆�̇�𝑛
𝑛+1 = ∆𝑡2𝛾∆�̈�𝑛

𝑛+1  

( 3-43) 𝑴𝑛+1∆�̈�𝑛
𝑛+1 + 𝑪𝑛+1∆�̇�𝑛

𝑛+1 +𝑲𝑛+1∆𝒖𝑛
𝑛+1 − 𝒇𝑛+1 = −𝑹 

جایی را حساب کرد ا سپس این مقادیر را بزه مقزادیر   هسرعت و جاب توان مقادیر اصالحی شیابامی

 اصلی اضافه کرد:

( 3-44) 
�̈�𝑛
𝑛+1 = �̈�𝑛

𝑛+1 + Δ�̈�𝑛
𝑛+1; �̇�𝑛

𝑛+1 = �̇�𝑛
𝑛+1 + Δ�̇�𝑛

𝑛+1; 𝒖𝑛
𝑛+1

= 𝒖𝑛
𝑛+1 + Δ𝒖𝑛

𝑛+1 

گیزر   کار به همزرا  اسزیتاد  ای انیگزرال   شودا اندام این عدد  نشان داد  می همانطور که در مثال

 خواهند داشت.ی  بسیار خوبی را در نیایج دربرسا(ا پایدار(36-3 )رابطه یمانی ناپیوسیها )

                                           
89  - Out of balance 
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 .: حتظ تعادل در نگاشت درجات آیاد  رو  پیکربند  جدید8–3 شکل 

 

 (𝑴𝒅)تداخلیمحاسبه ی پارامترهای شکست با استفاده از انتگرال  - 3-4

عیار  ج زت بررسزی درسزیی و دقزت     پارامیرها  مکانیک شکست که در این پایان نامه به عنوان م

. آینزد دسزت مزی  به( 𝑀𝑑)تداخلی ها ب ر  گرفیه شد  است با اسیتاد  ای انیگرالها  پیشن اد  ای آنروش

 باشد.می [60] و همکاران  90ر ایندا برگرفیه ای فرمول بند  ناکاموراروش مورد اسیتاد  د

هزایی کزه     این روش این است کزه بزرخالف روش  هاا ای ویژگیمعرفی شود 𝐽انیگرال در ابیداا باید 

ای حل عدد  حساب  دست آمد بهمکان نوک ترک ها  تغییرای رو  میدان پارامیرها  شکست را مسیقیماً

کنزد و  ک محدود  حول نوک ترک اسیتاد  میای ی 𝐽 ا انیگرال(91مکانیابی تغییربرونروش کنند)مانند می

در هر   𝐽ین انیگرال د  نوک ترک کمیر وابسیه است. همچندهد که به تقریب عدتر  میها  دقیقجواب

ها  ترک تنشی وارد نشود مقزدار   ه بر لبهکبه شرط آنا گیر  در اطراف نوک ترکانیگرال  سطح بسیه

                                           
90- Nakamura 

91  - Displacement extrapolation 
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𝐽𝑘بزرا  مسزائل دینامیزک     آن مقدار که ثابت خواهد داشت و
𝑑    در مخیصزات عمزومی𝑘 = 𝑋, 𝑌   توسزط

 صورت ییر توسعه داد  شد  است:به [62] [61] 93و آتلور  92نیشیوکا

( 3-45) 

𝐽𝑘
𝑑 = ∫ ((𝑤𝑠 + 𝑤𝑑)𝑛𝑘 − 𝑡𝑖𝑢𝑖,𝑘)𝑑Γ

 

Γ+Γ𝑐

+∫ ((𝜌�̈�𝑖 − 𝑓𝑖
𝑏)𝑢𝑖,𝑘 − 𝜌�̇�𝑖,𝑘�̇�𝑖,𝑘)𝑑𝐴

 

𝐴−𝐴1

 

𝑢𝑖که در آن 𝑓𝑖ا و 𝑡𝑖 ا 
𝑏 و  ا و نیروهزا  بدنزه   94ها  سطحییرو نجاییا هنشانگر جاب𝑛𝑘     مولتزه بزردار

𝑛نرمال = (𝑛𝑋, 𝑛𝑌) .همچنین  است𝛤1  ا𝛤   و𝛤𝑐 طزه بزا   هزا  میزدان نزدیک)کزه راب   95به ترتیب مسیر

دست آمد  و ای آن صرف نظزر شزد  اسزت(ا میزدان دور و سزطح تزرک و       فرض کوچک بودن این مسیر به

𝐴 و 𝐴1 (9–3 شکل سطوح محصور این مسیرها هسیند .) چگزالی انزرژ  کرنشزی    همچنین𝑤𝑠   و جنشزی

𝑤𝑑 شوند:ای روابط ییر حاصل می 

( 3-46) 𝑤𝑠 =
1

2
𝜎𝑖𝑗휀𝑖𝑗 

( 3-47) 𝑤𝑑 =
1

2
𝜌�̇�𝑖�̇�𝑖 

گیزر  اندزام شزودا    الیم است که بر رو  یک مسیر انیگزرال  (45-3 )  با توجه به اینکه در رابطه

ی محزدود  وابسزیه خواهزد شزد و بزا      اوسگها  نقاط ادیر تن  و تغییرمکانمحاسبات عدد  کامالً به مق

جا خواهنزد  هگیر  اسیتاد  شود جابها در انیگرالکه باید ای آنتغییر  که در مسیر پی  آید نقاطی اندک 

وجود آیدا در جواب ن ایی خطا کامالً ظاهر خواهزد  محدود خطایی به  طهچنانچه در یک و یا چند نق شد.

ی وابسیه خواهد شد. برا  رفع چنین مشکلی گاوسخاب مسیرا کامالً به وجود نقاط شد و ای طرف دیگر انی

                                           
92 - Nishioka 

93 - Atluri 

94 - Traction 

95 - Contour 
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ه کرد. برا  دسزییابی بزه ایزن هزدف     را بر رو  سطح محاسب گیر  رو  خطا انیگرالباید به جا  انیگرال

دسزت  بزه   (48-3 ) بر رو  سطح ای رابطها انیگرال را ای قانون دیورژانس با اسیتاد  [63] 97و پائلینو 96کیم

 :که البیه سایگار  باالتر  با روش اجزا  محدود دارد ندآورد

( 3-48) 

𝐽𝑘
𝑑 = ∫ (𝜎𝑖𝑗𝑢𝑖,𝑘 − (𝑤𝑠 +𝑤𝑑)) 𝑞,𝑘𝑑A

 

𝐴

+∫ ((𝜌�̈�𝑖 − 𝑓𝑖
𝑏)𝑢𝑖,𝑘 − 𝜌�̇�𝑖,𝑘�̇�𝑖,𝑘) 𝑞𝑑𝐴

 

𝐴

 

و یا درخارج آن قرار دارنزد   𝛤هایی که بر رو  در گر  شود که مقدار آنگونه ا  انیخاب می به 𝑞که  تابع 

 قرار دارند برابر یک قرار داد  شود. 𝛤هایی که درون برابر صتر و در سایر گر 

 

 .J [41]ها در انیگرال و سطوح محصور آن: مسیر ها 9–3 شکل 

 

نیای است که ای  𝐽برا  تعیین پارامیرها  مکانیک شکست در حالت مود مرکب با اسیتاد  ای انیگرال 

در به تن ایی فقط یک رابطه بین ضرایب شزدت تزن     𝐽یک حالت کمکی هم اسیتاد  کنیما ییرا انیگرال 

باشد. بزه همزین   ه اضافی بین این دو ضریب نیای میکند و لیا به یک معادلاول و دوم را تعیین میمودها  

                                           
96- Kim 

97- Paulino 
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ا  همکانها و تغییرکی مربوط به تن مکان وجود دارد که یشود که دو حالت تن  و تغییرض میعلت فر

𝐽𝑑باشد. بنابراین انیگرال می 98ت و دیگر  مربوط به حالت کمکیمسئله اس
𝑠مانی که هر دو حالزت بزا   ا را ی

 هم بر ماد  تاثیر داد  شوند به صورت ییر خواهیم داشت:

( 3-49) 𝐽𝑑
𝑠 = 𝐽𝑑 + 𝐽

𝑎𝑢𝑥
𝑑 +𝑀𝑑 

𝐽𝑑و  𝐽𝑑که در آن 
𝑎𝑢𝑥  به ترتیب مقادیر انیگرال𝐽 باشند و ها  واقعی و کمکی میبرا  حالت𝑀𝑑 ای رابطه-

 شود:محاسبه می (3-50 )  

( 3-50) 

𝑀𝑑 = ∫ [(𝝈: 𝜺𝑎𝑢𝑥 + 𝜌
𝜕𝒖

𝜕𝑡
.
𝜕𝒖𝑎𝑢𝑥

𝜕𝑡
) 𝑛1

 

𝛤

− (𝝈.
𝜕𝒖𝑎𝑢𝑥

𝜕𝑥1
+ 𝝈𝑎𝑢𝑥.

𝜕𝒖

𝜕𝑥1
) . 𝒏] 𝑑𝛤 

ها  کمکی باید طور  انیخاب گردند ها و تغییرمکانحالت کمکی است. تن مربوط به   auxکه باالنویس 

 ارضا کند. A  ودن وجو  ترک ای تن  را در ناحیهکه شرایط تعادل و خالی ب

ل را بزر  این انیگرا [64]و همکاران   99سایگار با روش اجزا  محدودا لی 𝑀𝑑برا  محاسبه عدد  

 صورت ییر ارائه دادند:گیر  بهسطح انیگرالرو  

( 3-51) 

𝑀𝑑 = ∫[(𝝈.
𝜕𝒖𝑎𝑢𝑥

𝜕𝑥1
+ 𝝈𝑎𝑢𝑥.

𝜕𝒖

𝜕𝑥1
)
𝜕𝑞

𝜕𝑥
− (𝝈: 𝜺𝑎𝑢𝑥 + 𝜌

𝜕𝒖

𝜕𝑡
.
𝜕𝒖𝑎𝑢𝑥

𝜕𝑡
)
𝜕𝑞

𝜕𝑥1

 

𝐴

+ (𝜌
𝜕2𝒖

𝜕𝑡2
.
𝜕𝝈𝑎𝑢𝑥

𝜕𝑥1
+
𝜕𝝈𝑎𝑢𝑥

𝜕𝑥
.
𝜕𝒖

𝜕𝑥1
−

𝜕2𝑢

𝜕𝑡𝜕𝑥1
.
𝜕𝒖𝑎𝑢𝑥

𝜕𝑡

−
𝜕𝒖

𝜕𝑡
.
𝜕2𝒖𝑎𝑢𝑥

𝜕𝑡𝜕𝑥1
)𝑞] 𝑑𝐴 

نشزان داد  شزد     7-3بر اساس روش ذکر شد ا در شکل  𝛤در درون مسیر بسیه  𝑞که مقادیر گرهی تابع 

                                           
98 - auxiliary 

99-Li 
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ها یکسان یی که مقادیر گرهی آن تابع در آنهارا در نقاط گاوس درون المان 𝑞است. ای این رو مقادیر تابع 

 ها به نحو ییر تعیین کرد:با اسیتاد  ای توابع گرهی آن المانتوان ینیست م

( 3-52) 𝑞(𝑥) =∑ 𝜑𝑖(𝑥)𝑞𝑖
𝑛𝑛

𝑖=1
 

 توابع شکل آن المان است. 𝜑𝑖درون آن قرار دارد و  x  ها  المانی است که نقطهعداد گر ت nnکه 

 

به رنگ سبز نشان داد   q=0به رنگ آبی و  q=1در یک شبکه منظم اجزا  محدود که  q: مقادیر گرهی تابع 10–3 شکل 

 شد  است.

 

 تواند ای رابطه ییر برآورد شود:ضرائب شدت تن  دینامیک می امحاسبه شد  𝑀𝑑بر اساس 

( 3-53) 𝑀𝑑 =
2

𝐸′
[𝑓𝐼(𝑉𝐶)𝐾𝐼𝐾𝐼

𝑎𝑢𝑥 + 𝑓𝐼𝐼(𝑉𝐶)𝐾𝐼𝐼𝐾𝐼𝐼
𝑎𝑢𝑥] 

𝐾𝐼𝐼که با انیخاب میدان کمکی مناسب و قرار دهزی  
𝑎𝑢𝑥 = 𝐾𝐼و 0

𝑎𝑢𝑥 = 𝐾𝐼𝐼ا همچنزین    1
𝑎𝑢𝑥 = و  1

𝐾𝐼
𝑎𝑢𝑥 = -ای روابزط ییزر حاصزل مزی     𝑓𝐼𝐼(𝑉𝐶)و   𝑓𝐼(𝑉𝐶)را محاسبه کرد. توابع  𝐾𝐼𝐼 و 𝐾𝐼توان می 0

 شو.ند:
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( 3-54) 
𝑓𝐼(𝑉𝐶) =

4𝛽𝑑(1 − 𝛽𝑠
2)

(𝑘 + 1)𝐷(𝑉𝑐)
   ;   𝑓𝐼𝐼(𝑉𝐶) =

4𝛽𝑠(1 − 𝛽𝑠
2)

(𝑘 + 1)𝐷(𝑉𝑐)
    

𝑘ا  که برا  حالت کرن  صتحه = 3 − 4𝜐 ا  و تن  صتحه𝑘 =
3−𝜐

1+𝜐
و سایر پارامیرها بزه صزورت     

 شوند:ییر تعریف می

( 3-55) 
𝛽𝑑

2 = 1 −
𝑉𝐶

2

𝐶𝑑
2    ;    𝛽𝑠

2 = 1 −
𝑉𝐶

2

𝐶𝑠
2   

( 3-56) 𝐷(𝑉𝑐) = 4𝛽𝑑𝛽𝑠 − (1 + 𝛽𝑠
2)
2
 

آیندا همچنین دست میبه 101با اسیتاد  ای ضرائب المه 𝐶𝑠برشی و  𝐶𝑑 100انبساطی ها  امواجسرعت

ا  مخیلزف بزر   هز دارا  فرمزول  ([69] [68] [67] [66] [65] )در مراجزع مخیلزف   𝐶𝑅 102سرعت ریلی

 حسب ضریب پواسن است.

( 3-57) 𝐶𝑑 = √
𝜆 + 2𝜇

𝜌
     ;     𝐶𝑠 = √

𝜇

𝜌
  

 

 معیار شکست دینامیک – 3-5

سای  ترک دینامیک معیار  برا  تشریح موقعیت پایدار  ترک موجود الیم اسزت. پزس ای   در مدل

اید  اصلی برا  بزرآورد   ناپایدار  ترک نیز معیار  ج ت تعیین یاویه رشد و سرعت رشد الیم است.تعیین 

پایدار  یا ناپایدار  ترکا مقایسه ضریب شدت تن  بزا چقرمگزی اولیزه دینامیزک تزرک اسزت کزه ایزن         

تاد  کرد. ها  آیمایشگاهی ج ت تعیین آن اسیچقرمگی اولیه دینامیک ای خواص ماد  است و باید ای روش

هزایی ماننزد   معیزار  توان ج ت رشد آن را ایاگر ترک تحت این معیار ناپایدار شد و شروع به رشد کردا می

                                           
100 - Dilatational 

101 - Lame 

102 - Rayleigh 
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 دست آورد.به 103بیشینه تن  هوپ

در طول رشد ترکا سرعت رشد به مقدار  خواهد رسید که ضریب شدت تن  هوپ بیشینه معادل 

پیشزن اد   [70] 105و پوپالر 104گی رشد دینامیک کانیننچقرمبا چقرمگی رشد دینامیک شود. برا  برآورد 

چقرمگی رشزد دینامیزک   در این روش  جا  دینامیک اسیتاد  شود.بهدادند که ای چقرمگی شبه اسیاتیک 

 :[71] شودصورت ییر درنظر گرفیه میبه

 

{
 
 

 
 𝐾𝑡𝑡 < 𝐾𝐼𝑐

𝑑 ترک پایدار                                                         

𝐾𝑡𝑡(𝑡, 0) = 𝐾𝐼𝑐
𝑑                                                𝜃 = 𝜃𝑐شروع در رشد در

𝐾𝑡𝑡(𝑡, 𝑉𝑐) ≥ 𝐾𝐼𝑐
𝑑  ⇒ 𝐾𝑡𝑡(𝑡, 𝑉𝑐) = 𝐾𝐼𝑐

𝐷 (𝑉𝑐) گسیرش رشد

 

𝐾𝐼𝑐ضریب شدت تن  بیشینه هوپ دینامیکا  𝐾𝑡𝑡ها که در آن
𝑑     چقرمگزی اولیزه دینامیزک تزرک و 𝐾𝐼𝑐

𝐷 

 :[71] [43] چقرمگی رشد ترک هسیند که

 
𝐾𝐼𝑐
𝐷 =

𝐾𝐼𝑐
𝑑

(1 −
𝑉𝑐
𝐶𝑅
)
 

 :[73] [72] صورت ییر محاسبه شودتواند بهمی 𝑉𝑐که  

 
𝑉𝑐 = 𝐶𝑅 (1 −

𝐾𝐼𝑐
𝑑

𝐾𝑡𝑡
) 

 ای رابطه ییر اسیتاد  کردند: [74] البیه که منوالد و همکاران 

 
𝑉𝑐 = 𝐶𝑅 (1 − (

𝐾𝐼𝑐
𝑑

𝐾𝑡𝑡
)

2

) 

 

                                           
103 - Maximum hoop stress 

104 - Kannien 

105 - Popelar 
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.بررسی رشد ترک تحت  4

های فشار گاز و حل مثال 

 عددی
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 مقدمه – 4-1

 و ها  محاسباتی فزای گزای  و الگورییم یافیه توسعه محدود اجزا  روش دقت و درسیی بررسی برا 

حل مسائل شامل فشار گای داخل ترک با کاربردها  مربوطها  در روش این ها قابلیت دادن نشان همچنین

 .گرددمی ارائه بخ  این در هاییمثال

 (𝑀𝑑) تداخلی گرالانی پیشن اد  روش ای اسیتاد  با شکست مکانیک پارامیرها  هاامثال تمامی در

آن  درمکزانی   گیزر  انیگزرال  برا  اباشد ترکوجو   حاو  المانی اند. چنانچهشد  محاسبه لاقب فصل در

ا  هز المزان . اسزت  شد  بند  تقسیم ییرمثلث 4به  المان آن و اسیتاد  مثلثی بند  تقسیم روش ای المان

شد  و  گرفیه ب ر  گاوسی نقطه 7 ای ییرمثلث هر در که اندشد  تقسیم مثلث ییر 6 به نیز ترک نوک دارا 

گیر  یمزانی  برا  انیگرال. است شد  اسیتاد  معمولی 2  ×2 گاوسی قانون ای نیز هاالما سایر همچنین در

 پی  فرض ای گلرکین ناپیوسیه اسیتاد  شد .صورت به

ا با فرضیات جریان آشتیها انیقال حرارتی معادله حاکم بر رفیار گای ای بقا  جرم و مومنیومهمچنین 

و بزر مز      آمد دستبهنتوذ ناچیز گای در جامد و حیف اثرات اینرسی ای مومنیوم ناچیز بین سنگ و گایا 

 .شد سای  اضل محدود صریح گسسیهتت

و ی گایا حل ر دینامیک بدون وجود فشار داخلسندی رشد ترک تحت بادر  ابیدا مثالی ج ت صحت

ادامه مثالی برا  تحلیل دینامیک رشد ترک بزا  شود. در اثر برخی فرضیات بر خروجی مورد نظر بررسی می

تحلیزل   هزا  دخیزل  و پزارامیر فرضزیات   شود و نسبت بزه برخزی  نیز حل می درنظرگیر  فشار گای داخلی

 شود.حساسیت می

 بار دینامیک بدون فشار گازبررسی  رشد ترک تحت  – 4-2

 و تزرک  رشزد  بزا  مسائل در 𝑀𝑑 انیگرال  محاسبه روش سندیصحت منظور به الیم است ابیدا در

ا [57]معزروف)   مثال تعادلا حتظ الگورییم و ناپیوسیه گلرکین یمانی گیر الگورییم انیگرال سندیصحت
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بررسزی   [73] 106پی  فرضا به همرا  حزل تحلیلزی فرونزد    سرعت روند  باپی  ترک ( یک[54]ا [75]

 کششی بارگیار  تحت ا1–4 شکل   نشان داد  شد  در هندسه با ورق یک شد  فرض مثال این درشود. 

 .دارد خود قرار باال  سمت در یمانا به نسبت ا پله تابع صورت به

 ابعاد و خصوصیات مسئله به صورت ییر تعریف شد  است:

 𝐿 = 10 𝑚   ;    𝑎 = 5 𝑚   ;    ℎ = 2𝑚 

 𝐸 = 10 𝐺𝑝𝑎   ;    𝜐 = 0.3   ;    𝜌 = 8000 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

 صورت ییر تعریف شد  است:که بار خارجی به

( 4-1) 𝑃 = 𝜎0 {

𝑡
(. 2𝑡𝑐)
⁄ 0 ≤ 𝑡 ≤ .2𝑡𝑐

1 𝑡 >. 2𝑡𝑐

 

برابر با مدت یمانی است که موج طولیا نصف ارتتاع ورق را طزی   𝑡𝑐و   5/0𝑀𝑃𝑎برابر با  𝜎0که در ایندا 

𝑡𝑐 کند. این یمان مساو  است با =
ℎ

𝐶𝑑
𝑚برابر با  𝐶𝑑که ا 

𝑠⁄  باشد.می 5944  

 
 .: هندسه و شرایط مری  مثال مورد بررسی1–4 شکل 

 

                                           
106 - Freund 
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 شود:صورت ییر تعریف میفرض بود  و بهسرعت ترک در این مسئله پی  

( 4-2) 𝑉 =

{
 

 
0                                              𝑡 ≤ 1.5𝑡𝑐

𝑉0 sin (
(𝑡 − 1.5𝑡𝑐)𝜋

1.4𝑡𝑐
) 1.5𝑡𝑐 ≤ 𝑡 ≤ 2.2𝑡𝑐

𝑉0                                               𝑡 ≥ 2.2𝑡𝑐

 

𝑚 1500برابر با  𝑉0که 
𝑠⁄ [73] یکنواخت توسط فرونزد ار  یبرا  بارگباشد. حل تحلیلی این مسئله می 

 صورت ییر ارائه شد  است:به

( 4-3) 𝐾𝐼
0(𝑉𝑐, 𝑡) = 𝐾𝐼

0(0, 𝑡)�̂�(𝑉𝑐) 

𝐾𝐼که 
0(0, 𝑡) 107  که موج کششی بزه تزرک در   است و به محض اینضریب شدت تن  برا  سرعت صتر

𝑡𝑐 صورت ییر نوشیه شود:تواند بهبرسدا می 

( 4-4) 𝐾𝐼
0(0, 𝑡) = {

0                                            𝑡 < 𝑡𝑐

2𝜎0
1 − 𝜐

√
𝐶𝑑(𝑡 − 𝑡𝑐)(1 − 𝜐)

𝜋
𝑡 ≥ 𝑡𝑐

 

 شود:صورت ییر تعریف میبه �̂�(𝑉𝑐)همچنین 

( 4-5) �̂�(𝑉𝑐) =
1 −

𝑉𝑐
𝐶𝑅

√1 −
𝑉𝑐
𝐶𝑑

 

𝑚 2947برابر با  𝐶𝑅و 
𝑠⁄ باشد.می 

ار  مثال میتاوت ای حل تحلیلی استا ضریب شزدت تزن  دینامیزک بزرا  سزایر      که بارگیبا توجه به این

                                           
 کار رفیه است.یکنواخت به بارگیار برا   0 توجه شود باالنویس - 107
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 حاصل شود:[76] 108چندر ور  راو ئتواند ای تمی هابارگیار 

( 4-6) 𝐾𝐼
𝑛(0, 𝑡) = ∫ 𝐾𝐼

0(0, 𝑡 − 𝜏)𝑓�̇�(𝜏)𝑑𝜏
∞

−∞

 

𝐾𝐼که 
اعمال ها است. با ار مشیق نسبت به یمان سایر بارگی 𝑓�̇�یکنواخت و  بارگیار ضریب شدت تن   0

-صورت ییر بزه توان به ضریب شدت تن  دینامیک را بهمعرفی شد  می بارگیار گیر  برا  عمل انیگرال

 دست آورد:

( 4-7) �̌�𝐼
 (0, 𝑡) =

𝐾𝐼
 (0, 𝑡)

𝛼𝜎0√𝐻
=
2

3
√
. 2𝑡𝑐
𝑡𝑐

{
 
 

 
 (

𝑡

. 2𝑡𝑐
)
1.5

                      0 ≤ 𝑡 < .2𝑡𝑐

(
𝑡

. 2𝑡𝑐
)
1.5

− (
𝑡

. 2𝑡𝑐
− 1)

1.5

𝑡 ≥ .2𝑡𝑐

 

𝛼و  =
2

1−𝜐
√
1−2𝜐

𝜋
 شود.تعریف می 

کزه   3𝑡𝑐سای  فقط تا یمزان  ن ایت ارائه شد  استا بنابراین شبیهاین حل تحلیلی برا  محیط بی 

 گیرد.رسد اندام میاولین موج بایتاب شد  ای مری به نوک ترک می

ا گزام یمزانی   یمزانی گلزرکین ناپیوسزیه بز    گیر  منظما انیگرالم  سای  این مسئله ای برا  مدل 

𝑡𝑐02/0گیر  ا شعاع مسیر انیگرال𝑀𝑑  5/0مساو  باm همرا  الگورییم حتزظ تعزادل اسزیتاد  شزد      ا به

 ای میان روابط ارائه شد  برا  سرعت ریلی رابطه ییر با کمیرین خطا انیخاب شد  است.همچنین  است.

( 4-8) 

𝐶𝑘𝑠𝑟 = 𝐶𝑠 × 

(
𝑑(1)

𝑑(2) + 𝑑(3) ∗ 𝜐 + 𝑑(4) ∗ 𝜐2 + 𝑑(5) ∗ 𝜐3 + 𝑑(6) ∗ 𝜐4 + 𝑑(7) ∗ 𝜐5
) 

 که در آن:

                                           
108 - Rvai-Chandar 
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 𝑑 = [1; 1.14416;−0.25557; 0.10791; 0.04916;−0.03049;−0.0237] 

 [75] همکزاران   و توسط لیو شد  ارائه نیایج ای هم اعدد  حل با آمد  دستهب نیایجبرا  مقایسه 

و  افشار نیایج چنینهم است و آمد  دستهب 60× 120بند  و م  109طیتی المان روش ای با اسیتاد  که

 اانزد کار بزرد  را به  40 × 80بند  و م گلرکین ناپیوسیه گیر  یمانی انیگرالروش که  [55] محمد 

 ارائزه  3–4 شکل و  2–4 شکل  در تن  دینامیکی شدت ضریب برا  آمد  دستبه نیایج. شودمی اسیتاد 

شزد    بعدبی 𝜎0√ℎ برابر با 𝑘𝑛 و ضریب شدت تن  با 𝑡𝑐)توجه شود در تمامی اشکال یمان با شد  است

 .است(

 

 .[75] مرجع در بند  توصیه شد : ضریب شدت تن  دینامیکی برا  م 2–4 شکل 

 

 ای حاصل نیایج با خوبی مطابقت تحقیق این در دست آمد به نیایج پیداستا شکل در که طورهمان

 در اسزیتاد   مزورد  کمکزی  میدان همرا  به 𝑀𝑑انیگرال  صحت امر این که داردا عدد  و حل تحلیلی حل

 .نمایدمی تأیید را ترک رشد  مسئله

                                           
109 - Spectral 
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 .[55] در مرجعد  توصیه شد  بنضریب شدت تن  دینامیکی برا  م : 3–4 شکل 

 

 شوند:نسبت به برخی فرضیات تحلیل حساسیت می 80 ×40بند  پایه با م حال همین مثال 

شد   حل نیومارک روش مثال توسط یمانیا گیر انیگرال برا  اسیتاد  مورد روش بررسی منظور به

 گیر انیگرال ای اسیتاد  که شودمی مشخص شکل به توجه ا. باست شد  ارائه  4–4 شکل  در نیایج و است

 شزکل  در کزه  طزور همزان . مایدنمی کمیر بسیار را عدد  حل ای ناشی اضافی نوسانات لرکیناگ  ناپیوسیه

 شزروع  ای پس اما دهدامی جواب خوبیبه نیومارک گیر لانیگرا باشدامی ایسیا ترک که یمانی تا پیداست

 در تزرک  سرعت کهی تحلیل ر. دشودمی ییادتر هم یمان مرور به و شودمی آ ای عدد  نوسانات ترکا رشد

 نظیزر  هزایی کمیت بینیپی  یمان طول در یابند  افزای  عدد  نوسانات این نیستا مشخص قبل ای آن

 .سایدمی ناممکن کامالً را  یر  و دینامیکیا تن  شدت ضریب شکستا انرژ  ترکا سرعت

 آیاد  درجزات  پدیدارشزدن  و ترک نوک المان تغییر داد  شدا توضیح سوم فصل در که گونههمان

 دادن نشزان  برا  خواهد شد. عدد  نوسانات بروی و یمانی گام ابیدا  در تعادل خوردن برهم باعث جدید
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 در نیزایج  و اسزت  شزد   حزل  الگورییم این ای نظرکردنصرفثال با م شد ا ارائه تعادل حتظ الگورییم تأثیر

 ارائه گیر  نیومارکبه همرا  انیگرال 6–4 شکل گیر  گلرکین ناپیوسیه و در به همرا  انیگرال  5–4 شکل 

  اند.شد 

 

 : روش انیگرال گیر  گلرکین ناپیوسیه و نیومارک.4–4 شکل 

 

 .گیر  گلرکین ناپیوسیه: تاثیر اسیقاد  ای الگورییم حتظ تعادل همرا  با انیگرال5–4 شکل 
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 باشزد. مزی  مش ود هاشکل این در خوبی به عدد  نوسانات کم کردن در تعادل حتظ الگورییم تأثیر

 حزل  یزک  بزه  رسزیدن  برا  گلرکین  ناپیوسیه گیر انیگرال همرا  به الگورییم این ای اسیتاد  نییده در

 .رسدمی نظر به ضرور  پایدار کامالً

توصیه شد  در  40 × 80 م  بند  هااها و میزان نوسانبند  بر دقت جواباثر م مطالعه  ج ت

هزا در  ها  حاصزل ای آن و جوابمقایسه شد    80×80و  20×80 ها م و با  درنظرگرفیه [57]مرجع 

بند  م  در راسیا  افقزی  با افزای  تقسیمطور که مشخص است همان نشان داد  شد  است. 8–4 شکل 

شود. البیه که برا  م  تر میدامنه نوسان کاه  یافیه و حل عدد  به حل تحلیلی نزدیک او ریزتر شدن

 با حل تحلیلی دارد.در قسمیی که ترک ایسیا است حل عدد  انطباق بیشیر   40 × 80

 

 گیر  نیومارک.: تاثیر الگورییم حتظ تعادل همرا  با انیکرال6–4 شکل 

 

داد  نشان  7–4 شکل مقایسه شد  و در  40×160و  40×40ها  همچنین این م  مرجع با م 

افقی تطابق خوبی با حل تحلیلزی   40طور که ذکر شد در حالیی که ترک ایسیا است م شد  است. همان
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تر ا ییزاد هدامنه نوسان ا  منظمهابند  م  در راسیا  قائم و کشید  شدن م دارد اما با افزای  تقسیم

 است.  40×40رسدو ب یرین جواب مربوط به م  نظر میشد  و به

 

 .: اثر افزای  م  در ج ت افقی7–4 شکل 

 

 .اثر افزای  م  در ج ت قائم :8–4 شکل 
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 دست آمد احیمزاالً بند  م  در دو راسیا  مخیلف بهافزای  تقسیم توجه به آنچه که ای مقایسه با 

با هندسه مسئله تناسب داشیه باشد. درهمین راسیا سزه   که بند  منظمی استب یرین جواب در گرو م 

اند. همانطور که مشز ود  مقایسه شد  9–4 شکل با یکدیگر در  160×160و  80×80ا 40×40بند  م 

 توان به حلی با دامنه نوسان بسیار کم دست یافت. می بند م  کاه  اندای  حتظ این الگو و با است

 𝜇𝑠 20با گام یمزانی   𝜇𝑠 80و  5ها  همچنین برا  بررسی اثر گام یمانی تحلیل محیط جامدا گام

توان به حزل بزدون   می 𝜇𝑠 80طور که نشان داد  شد  با گام یمانی همان اند.مقایسه شد  10–4 شکل در 

ابیدا  ترک طوالنی اجای  پیدا کردن مکان صحیح  سای  با یماندست پیدا کرد البیه که گسسیه 110نوسان

  دهد.ها  یمانی را نمیرا در بای 

 

 : مقایسه م  بند  با تقسیم بند  مساو  در ج ت افقی و قاتم.9–4 شکل 

 

هزا  دامنزه نوسزان    𝑀𝑑نشان داد  شد  است با کاه  شزعاع انیگزرال   11–4 شکل طور که در همان

                                           
110

 - Oscillation-free 
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با کاه  این شعاع مقزدار  ای حزل تحلیلزی فاصزله گرفیزه       80 ×40اندکی کمیر شد  و البیه برا  م  

 است.

 

 ها  یمانی مخیلف.مقایسه گام: 10–4 شکل 

 

 .𝑀𝑑 ها  مخیلف انیگرال: مقایسه شعاع11–4 شکل 
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 تحت فشار داخلی گازبررسی دینامیک رشد ترک  – 4-3

شود و جرم اسیتاد  می به عنوان معادله حاکم بر رفیار گای ای بقا  مومنیومطور که اشار  شد  همان

کزه بزر رو  مز  تتاضزل      حاصل شزد  معادالتی اهمین فصل با فرضیات اشار  شد  در مقدمهو در ن ایت 

 سای  شد.گسسیه (71-2 )به صورت  7–2 شکل  محدود صریح

𝑦 ا  تحتاگر رابطه = 𝑓(𝑥) داشیه باشیم که  yر مقداردx    بزرآورد شزود. اگزر بزه     ا  داد  شزد

∗𝑥ا  𝛿𝑥 مقدار تغییرات جزئی = 𝑥 + 𝛿𝑥  را تعریف کنیما حال اگرکزه 𝑓(𝑥∗)    نزدیزک𝑓(𝑥)    باشزد

کزه  منظزور ای نزدیکزی     است. 112بدرفیار است ولی اگر این شرط برقرار نباشد مسئله 111رفیارخوش مسئله

 صورت ییر است:به

( 4-9) 
|𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥∗)|

|𝑓(𝑥)|
≤ 𝐶

|𝛿𝑥|

|𝑥|
 

به خود  اگرچه که نوع رفیار است. بزرگ باشد مسئله بدرفیار Cمسئله استا که اگر  113عدد وضعیت Cکه 

توانزد بزرا  یزک مسزئله     مسئله وابسیه است نه الگورییم عدد   اما یک الگورییم عدد  مناسب نیزز نمزی  

به عنوان عزدد وضزعیت    002/0رو برا  حل معادله گسسیه شد انیاای  بدکاندیشنا حل مناسب ارائه دهد.

C دست آمد  است.به    

–4 شزکل   درفلوچارت الگورییم پیشن اد  ج ت تحلیل دینامیک رشد ترک تحت فشار داخلی گای 

 نشان داد  شد  است.   12

 نفوذ گاز در ترکبررسی   4-3-1

هزایی حزل   سندی الگورییم محاسبه معادله حاکم بر رفیار گای مثزال در ابیدا الیم است ج ت صحت

 شود.

                                           
111 - well-conditioned 

112 - ill-conditioned/ill-posed 

113 - Condition number 
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 فلوچارت الگورییم پیشن اد  برا  برنامه عدد  حاضر. :12–4 شکل 
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  بعزد مز  یزک   بزا   𝑚𝑚 1و بایشدگی  𝑚 01/0ترکی به طول ج ت توصیف سرعت انیقال گایا 

مش ود اسزت سزرعت    13–4 شکل در  طور کههمان شود.درنظر گرفیه می [24]طبق مرجع  گر  5شامل 

ا اول المانکه با توجه به این .یابدمی و سپس کاه  به تدریج افزای  ابیدادر  جز در المان اولابه هر المان

جریان گای به داخل ترک است پس سرعت این المان در ابیدا   فشار گای(تولید  شاءمنالمان مداور چال)یا 

 .در بیشینه مقدار خود قرار دارد

 

 .گام یمانی گای 16000: نمودار توییع سرعت المان ها  گای برا  13–4 شکل 

 

بررسزی   منظزور بزه کزه   [77]چزو و همکزاران    ج ت بررسی مقدار سرعت گای در ترک ای آیمای  

با چزالی   𝑐𝑚 40ا  به قطر اسیوانه اسیتاد  شد  است. در این آیمای  ا بود گسیرش ترک تحت فشار گای

در آن قرارگرفیه بودا (  06/6برابر با  114)شاخص جتت شدگی𝑚𝑚  6/6که خرج با قطر  𝑚𝑚 40به قطر 

  (23-2 ) در  JWLکه مشخصات آن برا  معادله حالت  بود  پینخرج مورد اسیتاد   .شودرفیه میدرنظر گ

 آمد  است. 1–4 جدول واص سنگ نیز در خ ذکر شد  است.

                                           
114 - Decoupling index(D.I.) 
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 .[24]کار رفیه در آیمای  چو و همکاران : مشخصات سنگ به1–4 جدول 

 چگزززززززالی پارامیرها

(
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ) 

 مدول یانگ

(𝐺𝑃𝑎) 

ضزززززریب 

 پواسن

سزززرعت مزززوج 

𝑚) طولی 𝑠⁄ ) 

عت مزززوج رسززز

𝑚) برشی 𝑠⁄ ) 

 چقرمگزززی

(𝑀𝑃𝑎√𝑚) 

  2170 6/31 18/0 4000 2140 13/3 

 

)آیمای  یبر  نسبی  نطبق ای
𝜀

ℎ
ود  بز  μ𝑠 900همچنین یمان موثر این آیمای  بود ا  1 بابرابر  (

بزردار  ای  سعکای چال با ها  مخیلف سرعت گای در فاصلهاست. ییرا بعد ای این مدت گای ای باال فرار کرد  

(. نیایج نشان داد  که 14–4 شکل فریم بر ثانیه ثبت شد  است) 27000ها  سرعت باال با نمونه با دوربین

𝑚  178میر  چال سانیی 5سرعت میوسط در یک نقطه شاهد در  𝑠⁄  سزانیی  9تزا   3بود  و در محدود-

𝑚  240تا  160بین میر  
𝑠⁄ .در نقاط  ردن سرعتدست آوسای  آیمای  میکور و بهبرا  مدل بود  است

 به قرار ییر است: و محدود  شاهدا سایر فرضیات

  در ادامه اثر طزول اولیزه تزرک بزر طزول      شودمیر  درنظر گرفیه میسانیی 10ترک اولیه(

 شود(.ن ایی تحلیل حساسیت می

  معادله حالت گایJWL کزه ضزرائب ثابزت بزرا  مزاد       شود)با توجه به ایندرنظرگرفیه می

دسزت  دسیرس است و این معادله بر اساس تدربیات آیمایشگاهی بزه منتدر  مورد نظر در 

 آمد  و خصوصیات انبساط آدیاباتیک گای را در خود دارد(.

 ((71-2 )معادله معادله حاکم بر گای بر م  تتاضل محدود یمان محور) سای  شد  گسسیه

گام یمانی تحلیزل   ا(𝑐𝑚 11/1المان به طول  9گر  گای) 10که خصوصیات آن عبارتند ای :

)این مشخصات گای عالو  بر اینکه نتزوذ   μ𝑠 20میزان کل یمان نتوذ گای  اμ𝑠 004/0گای 

دهدا پایدار  معادله حاکم رفیار آشتیه گزای را نیزز تضزمین    مناسب گای داخل ترک را می
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 کند(.می

 

 .[77] : نمونه ا  ای عکس ها  ثبت شد  در یمان ها  مخیلف14–4 شکل 

 

 .ها  گای صورت گرفیزه اسزت  رو  گر ها و فشار آن سای  سرعت گای رو  المانتوجه شود گسسیه

 آمد  است: 2–4 جدول در  هاالمان مرکز این نیایج عدد  برا  میانگین مقدار سرعت گای در

 .دست آمد  برا  مرکز المان ها  گای ای حل عدد : سرعت میوسط به2–4 جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المان گای

فاصززله مرکززز المززان تززا چززال 

(𝑚𝑚) 

55/0 67/1 78/2 89/3 5 11/6 22/7 33/8 44/9 

𝑚)سرعت 𝑠⁄ ) 568 251 232 208 189 175 165 161 158 

 

𝑚 200تا  150طور که برآمد  سرعت گای بعد ای افت ناگ انی اطراف چال در حدود همان
𝑠⁄   تغییزر

𝑚 189میر  ای چال سرعت سانیی 5فاصله برا  ند. کمی
𝑠⁄ 3دست آمد ا همچنین سرعت در فواصل به 

𝑚 150-230حدود میر  سانیی 9تا 
𝑠⁄ دسزت  ها  حل عدد ا نیایج بها که با توجه به عدم قطعیتاست
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  .هسیند میکور ق خوبی با نیایج آیمایشگاهیآمد  در تطاب

 شود:سبت به برخی فرضیات فای گای تحلیل حساسیت میحال همین مثال ن

ا 73/36 بیشزینه چزال بزه ترتیزب     و فشزار  چگالی چال و ماد  منتدر  حدم نسبیابا توجه به قطر 

29/40 𝐾𝑔
𝑚3⁄  13و 𝑀𝑝𝑎  دست آمد  است.به  

نظزر  در( 15-2 ) و معادله JWLبه منظور بررسی اثر معادله حالت در نیایج حاصلها دو معادله حالت 

سوخت ماد  احیراقی یا اند. حسن این دو معادله حالت بر این است که به خوبی با گای حاصل ای گرفیه شد 

را حتزظ   حاصزله  گزای   و چگالی باال ا دماانتدار ماد  منتدر  انطباق دارد و خصوصیات انبساط آدیاباتیک

بزرا  خزرج    𝜇𝑚 400در یمان نتوذ  16–4 شکل  و 𝜇𝑚 100در یمان نتوذ کل  15–4 شکل  در .کندمی

ها   γبا  (15-2 )و معادله  JWL معادله ابرا  اسالر  𝜇𝑚 100در یمان نتوذ کل  17–4 شکل  پین و در

 اند.مقایسه شد  5/2و 8/1ا 3/1معادل 

 

( و معادله حالت 15-2 )ها  مخیلف در رابطه γبرا   𝜇𝑠 100: نمودار توییع فشار گای ناشی ای انتدار پین در 15–4 شکل 

JWL . 
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( و معادله حالت 15-2 )ها  مخیلف در رابطه γبرا   𝜇𝑠 400نمودار توییع فشار گای ناشی ای انتدار پین در : 16–4 شکل 

JWL . 

 

 

( و معادله 15-2 )ها  مخیلف در رابطه γبرا   𝜇𝑠 100: نمودار توییع فشار گای ناشی ای انتدار اسالر  در 17–4 شکل 

 . JWLحالت 
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ی برا  توییع فشزار در تزرک   ها  منطقها مشخص است هر دو معادله جوابطور که در شکلهمان

 1کمیر ای شدا در حالی که نتوذ کامل با γبا بیشیرین  و بیشینه اخیالف مقادیر بین این دو معادله دهندمی

𝑀𝑝𝑎 اما مزیت معادله . استJWL     نسبت به معادله دیگر این است که این معادله احییزاجی بزه مقزادیر

 ( دارا  پارامیر مد ول15-2 )چگالی و فشار اولیه ج ت برآورد فشار در سایر نقاط ندارد و همچنین معادله 

γ  ن سزای  عزدد  ابیزدا بایزد ایز     انتدار معرفی شد  و برا  هزر مزدل  برا   2/1-4/1در محدود  است که

ا  کزه  البیه برا  مواد منتدزر  یزا محیرقزه    خطا برا  محاسبات است. ءمد ول را پیدا کرد که خود منشا

 هسییم. γدر آن در دسیرس نباشدا مدبور به پیدا کردن مد ول  JWLضرائب معادله 

که ثابت شد  جریان گای درون ترک آشتیه است و یبر  نسبی در جریان آشتیه نق  با توجه به این

.𝑅 ف که در شکل باها  مخیلار درون ترک برا  یبر کندا توییع فشم می بای  می 𝐼. انداشد  نماددهی 

 نشان داد  شد  است.میتاوت  𝜇𝑠 400و  100 دو یمان نتوذدر 

 

 . 𝜇𝑠 100در یمان کل نتوذ یبر  نسبی ها  مخیلف : توییع فشار گای برا  18–4 شکل 
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 . 𝜇𝑠 400: توییع فشار گای برا  یبر  نسبی ها  مخیلف در یمان کل نتوذ 19–4 شکل 

 

تر شد  و بدی ی است با افززای   با افزای  یبر  نسبی جریان گای آشتیه اطور که مش ود استهمان

همچنین هرچه یمان نتزوذ گزای    یابد.افت فشار در روند جریان گای داخل ترک افزای  می اآشتیگی جریان

 دهزد. ر خود را بیشیر نشان مییثااین پارامیر ت( 18–4 شکل نسبت به  19–4 شکل درون ترک بیشیر باشد)

رسزدا امزا در   نظزر نمزی  تغییر یبر  خیلی بحرانی بزه  که نتوذ گای داخل ترک کامل نیست 18–4 شکل در 

یان یافیها این افزای  یبر  و شود و گای کامل به داخل ترک جریمان نتوذ کافی به گای داد  میحالیی که 

شود که به نوبزه خزود در رشزد    عث تغییرات قابل توج ی در فشار گای در نوک ترک میافت بیشیر فشار با

 ترک اثر دارد.

ایزن  یمانی دخیل هسیند که ضرب  مدت بای در حل معادالت حاکم بر گای تعداد گام یمانی و مقدار 

بر پایزدار  حزل    یمانی مدت بای عالو  بر اینا کند. ذ گای درون ترک را تعیین میدو مقدار مدت یمان نتو

اثرگیار است. با فرض ثابت بودن تعداد گام یمانی اگر این مقدار بزرگ انیخاب شودا با این حال کزه مزدت   

شود ییرا با به دام افیادن بی  ای حد گای داخل ترک نتوذ گای بیشیر خواهد بود اما سبب ناپایدار  حل می
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نخواهزد بزود پزس بزا کوچزک      له حاکم معرفی شد  شود و دیگر تحت معادرفیار جریان ای آشتیه خارج می

حلی پایدار دست پیدا خواهیم کردا که ای طرفی دیگر باید تعداد گام یمانی بیشیر  یمانی به مدت بای بودن 

نشزان داد  شزد     20–4 شکل  برا  بررسی اثر میزان نتوذ گایاانیخاب شود تا به گای اجای  نتوذ داد  شود. 

یمزانی   مزدت بزای    dtتعداد گام یمانی تحلیل گای و  ر این شکلد GTS)قابل ذکر است که منظور ای است

ا 2000ها  نظیر هریزک بزه ترتیزب    و تعداد گام 2/0و 1/0ا 05/0یمانی  مدت بای برا  سه . تحلیل است(

انزدا  پایدار  را تضمین کزرد   یمانی مدت بای چون میزان یمان نتوذ گای یکسان است و سه ا 500و 1000

یمانی دارا   مدت بای توییع فشار گای درون ترک مشابه خواهد بود. اما در همین شکل در حالی که هر سه 

بیشیر چزون   مدت بای استا توییع فشار میتاوت خواهد بودا به عبارتی برا   2000ها  یکسان تعداد گام

کزوچکیر   مزدت بزای   بیشیر است فشار نوک ترک بیشیر خواهد بود در حالی که بزرا   مدت یمان نتوذ گای 

یر برا  هر پس این دو مقدار باید با دقت بیش میزان نتوذ کافی نبود  و فشار در نوک ترک صتر شد  است.

 دست آید.مسئله وابسیه به مشخصات م  گای و فشار اولیه انیخاب شود تا حل پایدار  به

 

 .ها و تعداد گام ها  یمانی مخیلفدار توییع فشار گای برا  میزان اینیورال: نمو20–4 شکل 
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بیشزیر شزدن آن    کند بلکه طبق یک قاعد  کلزیا بزا  نق  بحرانی بای  نمی ها  م  گایتعداد گر 

تر خواهد بود البیه باید به یمان محاسبات نیز توجه شود که با کاه  طول م  گزای  توییع فشار گای دقیق

 (.ها  م  گای استتعداد گر  Nnodeا منظور ای 21–4 شکل )هزینه محاسباتی باالتر خواهد رفت

 

 .ها  م  گای مخیلف: نمودار توییع فشار گای برا  تعداد گر 21–4 شکل 

 بررسی رشد ترک تحت فشار گاز – 4-3-2

ای که توسط آیمایشگا  شکافت سایند با گای مثالی  ت یه شد اسی عملکرد برنامه عدد  برربه منظور 

با تزن    ها  حتر شد در تونل شوند. این آیمای سای  میدر آمریکا اندام شد  استا مدل 115ملی ساندیا

. مشخصزات سزنگ   انزد ف در منطقه نوادا اجزرا شزد   ها  ای جنس تودر تود  سنگا 𝑀𝑝𝑎 10 همه جانبه

 اند.شد  آورد  3–4 جدول در  آیمای  جزئیاتسایر مورد بررسی و 

هزا   بزه تعزداد تزرک    هزا وجزود نزداردا   که در مدل ارائه شد  قابلیت آ ای شدن ترکبا توجه به این

شزامل  دو داد  اصزلی   D1 . برا  آیمزای  شوندگرفیه مینظر در اطراف چال درا  اولیه ها  آیمای  ترک

  د.نها و افت فشار در چال وجود دارترک ن ایی میوسط طول

                                           
115 - Sandia National Laboratory 
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 .[11] ( اجرا شد  توسط آیمایشگا  ساندیاD1: مشخصات آیمای  منیخب)3–4 جدول 

 مقدار مشخصه

 3 (𝐺𝑃𝑎)مدول برشی  مشخصات سنگ

 3/0 پواسنضریب  

𝑚) سرعت موج برشی  𝑠⁄ ) 1200 

 5/0 (𝑀𝑃𝑎√𝑚) چقرمگی 

 4/0 (𝑚𝑚)ها یبر  سطح دری  

 40 (𝑀𝑝𝑎)بیشینه فشار فشار چال

 3 (𝑚𝑠بیشینه) یمان رسیدن به فشار 

 18 (𝑚𝑠یمان فرسای  فشار) 

 048/0 (𝑚قطر) چال

 04/0 (𝑚قطر) خرج انتدار 

 1 (𝑚طول) 

𝑔𝑟چگالی) 
𝑐𝑚3⁄) 5/0 

 M5B نوع 

 2 تعداد ترک

 9/0-4/0 (𝑚بای  طول) 

 7/0 (𝑚طول میوسط) 

 پیرن رشد ترک
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درنظر گرفیه شد  و با توجه به ماد  محیرقه و صورت آدیاباتیک فرآیند انبساط گای بهآیمای   در این

 برا  این معادله حالت ای تحقیقزات  γمد ول  شود. همچنیناسیتاد  می (15-2 )فرآیند سوخین ای معادله 

و گام یمانی تحلیل محزیط جامزد و میززان     𝑐𝑚 2طول اولیه ترک دست آمد  است. به 29/1مقدار  [23]

-ا نیمزی ای آن مزدل  ر است به دلیل تقارنهمچنین قابل ذک فرض شد  است. 𝜇𝑠 100یمان کل نتوذ گای 

گزر  سزاخیه    2800 ای دهدا که مدموعاًمدل ساخیه شد  ای مثال را نشان می 22–4 شکل شود. سای  می

 ها   نی شد  نوک و سطح ترک نیز در این شکل نشان داد  شد  است. همچنین المان است.شد  

 
 

 .)شکل سمت چپ( D1مدل آیمای    -)شکل سمت راست(  موقعیت ترک اولیه و المان ها  ارتقا یافیه :22–4 شکل 

 

هاا حد باالیی را برا  سرعت رشد تزرک  ا  شدن ترکمالحظات دینامیک جامدات مانند چند شاخه

. در حالزت  کندا این حد باال در حدود نصف سرعت امواج رایلی در محیط جامزد اسزت  در محیط تعیین می

کنزدا ییزرا   ت دینامیک سیاالت است که این سرعت را کنیرل میمعموالً مالحظارشد ترک تحت بار سیالا 

تزرک ابیزدا بعزد ای    . [11] ها  باریک جلو ببردتواند با سرعت کافی سیال را به درون ترکفشار سیال نمی
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𝑚 451و  811)گیاشین یک رشد ناگ انیپشت سر
𝑠⁄) 100-200 در بای  یسرعیا با 𝑚

𝑠⁄   12/0تا 𝑚𝑠 

𝑚 20-30دهد و سپس این سرعت به ادامه به رشد می
𝑠⁄ ها مشزابه آنچزه   که این سرعت یابد.کاه  می

 گزارش شد  است. [11] است که در

طزول ن زایی   درنظر گرفیزه شزد  و    2/1-4/1در بای   γطول ن ایی ترکا  بر γاثر ثابت  برا  بررسی

کاه  فشار گزای   طور که قابل برداشت استا باآورد  شد  است. همان 4–4 جدول ها در هریک ای آنبرا  

رعت رشزد تزرک در   سا )و اگر یمان کافی به گای برا  نتوذ به ترک داد  شود( γافزای   ترک در نییدهدر 

 دهد.ا نشان میکند کاه  یافیه و طول ن ایی کمیر  رهرگامی که رشد می

 .طول ن ایی ترک بر γ: اثر ثابت 4–4 جدول 

 γ 2/1 25/1 3/1 35/1 4/1ثابت 

 83/54 41/52 77/51 89/48 18/47 (𝑐𝑚طول ن ایی)

 

فشزار داخزل    γبا افزای  . نیز بررسی شد  است 23–4 شکل فشار چال در همچنین اثر این ثابت بر 

کزه ایزن پزارامیر کنیزرل     شود. درنییده با توجه به اینابیدایی ترک کمیر تخمین ید  می چال و فشار گر 

  باید ن ایت دقزت  آن برا  محاسبات عدددر تخمین و انیخاب کنند  فشار چال و طول ن ایی ترک است 

 کار برد.را به

درنظزر   𝜇𝑚 4000ا400ا40 مطلق سه یبر ا درون چال سی اثر یبر  دیوار  ترک بر فشاربرا  برر

 بیشیرین تطبیق را بزا نیزایج   𝜇𝑚 4000یبر  مطلق  که اندنشان داد  شد  24–4 شکل گرفیه شد  و در 

 تر شزد  آشتیگی جریان گای درون بیشیر و نتوذ گای درون ترک سخت ایبر  مطلق افزای  تدربی دارند. با

نتوذ گزای بزا    مطلق اما با کاه  یبر    جریان کمیر خواهد بود.ابیداو در نییده آن شیب نمودار فشار در 
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کند درنییده گای یودتر نتوذ کرد  پس فشار چال نیز کمیر و شیب نمودار بیشیر مقاومت کمیر  مقابله می

 خواهد شد.

 

 بر فشار داخل چال در طول محاسبات. γاثر ضریب ثابت  :23–4 شکل 

 

 

 : اثر یبر  سطح ترک بر فشار داخل چال در طول محاسبات.24–4 شکل 
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طور کزه  همان ارائه شد  است. 5–4 جدول در  همچنین در ایا  این سه یبر ا طول ن ایی ترک نیز

-ترک به میزان کمیر  رشد میآشتیگی جریان افزای  یافیه و مشخص است با افزای  یبر  سطح ترکا 

 کند. البیه که رابطه این کاه  طول با افزای  یبر  خطی نیست.

 : اثر یبر  مطلق سح ترک بر طول ن ایی ترک.5–4 جدول 

 4000 400 40 (𝜇𝑚یبر  مطلق)

 31/42 77/51 47/54 (𝑐𝑚طول ن ایی ترک)

 

نیز  𝜇𝑠 50و  200ها  ا گام𝜇𝑠 100عالو  بر گام برا  بررسی اثر گام یمانی جامد بر طول ن اییا  

بدون تغییر مشخصات م  گای مانند گام یمانی گای و مزدت یمزان   تغییر این پارامیر  اند.درنظر گرفیه شد 

-مزی  صزریح  آشتیه توسط شم تتاضل محدودکل نتوذ گایا باعث ایداد ناپایدار  در حل معادله حاکم گای 

یافیها که جریان را به سمت  افزای این یمانا مدت یمان کل نتوذ گای نیز  افزای دیگر با به عبارتی . شود

ا  پس با تغییر گام یمانی جامد باید مشخصات م  گای نیز بزه طزور شایسزیه    .کندجریان آرام هدایت می

طزور کزه مشزخص    همان آمد  است. 6–4 جدول  تغییر یابد. نیایج تغییر این پارامیر بر طول ن ایی ترک در

داشیه باشدا اما بزا کزاه  ایزن    ا  بر طول ن ایی ترک اثر قابل مالحظه نباید است تغییر گام یمانی جامدا

طول ترک دقیق نخواهد ها  عدد ا حل برا  تخمین درست سرعت و درنییده آن مقدار و افزای  نوسان

 بود.

 : اثر گام جامد بر طول ن ایی ترک.6–4 جدول 

 200 100 50 (𝜇𝑠گام یمانی جامد)

 35/53 77/51 53/41 (𝑐𝑚طول ن ایی ترک)
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تغییزرات طزول    بررسی شد  اسزت.   7–4 جدول  همچنین اثر م  جامد نیز بر طول ن ایی ترک در

تغییزر داد    بنزد  راسیا  شزعاعی تعزداد تقسزیم    اگر درها روند خاصی ندارد. اما ترک بر حسب تعداد گر 

ها  ترک در طول رشد شزد   تخمین نادرست سرعتها  عدد  باعث بند  نوسانشودا در بزرگیرین م 

طزول ن زایی      پایه تتاوت ییاد  دارد. اما برا  م  ریزتر تقریباًددحل عطول و در نییده طول ن ایی با 

طزول  بند  در راسیا  محیطی بر نوسزانات عزدد ا   تقسیم و اما با تاثیردهی کاه  ثابت باقی ماند  است.

 ن ایی ترک کاه  یافیه است.

 : اثر م  جامد بر طول ن ایی ترک.7–4 جدول 

در  تقسیم بند  م  جامد

 راسیا  محیطی و شعاعی
70×40 70×30 70×50 60×40 80×40 

 3200 2400 3500 2100 2800 هاتعداد گر 

 77/51 66/43 46/52 31/50 67/56 (𝑐𝑚طول ن ایی ترک)

 

اندا نیز درنظر گرفیه شد  𝑐𝑚 15ا 5ها  اولیه اولیه ترک بر طول ن اییا طولبرا  بررسی اثر طول 

که برا  هریک مشخصات م  گای مناسب نیز درنظر گرفیه شد  است. نیایج حاصل ای این سه طول اولیزه  

-شدا طول اولیه ترک بر طول ن ایی آن اثر نمزی بینی میطور که پی دهد هماننشان می 8–4 جدول  در

این نییده در شکسزت سزنگ خصوصزاً بزا     . ها  عدد  است(ها به دلیل نوسان)اخیالف اندک جوابگیارد

تزر   ا  که موج ضربه قزو  دهد که مواد منتدر ار با اهمیت است و نشان میاسیتاد  ای مواد منتدر  بسی

تواند تعداد ج ضربه قو  تن ا میها را کنیرل کنندا بلکه موتوانند خردای  و گسیرش ن ایی ترکدارند نمی

 ها توسط فشار گزای و نییدزه حاصزلا در مطالعزات    ها  اولیه را افزای  دهد. کنیرل طول ن ایی ترکرکت

 نیز گزارش شد  است. [9] تدربی مک هاگ
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 : اثر طول اولیه ترک بر طول ن ایی ترک.8–4 جدول 

 5 10 15 (𝑐𝑚طول اولیه ترک)

 45/51 77/51 13/52 (𝑐𝑚طول ن ایی ترک)

 

حائز اهمیت است که ممکن است مقادیر  که ای مقایسه نیایج عزدد   در ایندا ذکر این نکیه بسیار 

ها میزان عدم قطعیت در این آیمای آیند دقیقاً معادل مقادیر واقعی نباشدا ییرا دست میهو آیمایشگاهی ب

ها را ب بزود  تواند دقت جوابمیکالیبر  کردن که  اشار  کرد  [11]باال بود  است. نیلسون در مرجع بسیار 

ها و  یر ا در یبر  دری  خشد. عمالً خطا  موجود در سایر پارامیرها مانند برآورد صحیح خواص مواد و یاب

همچنین تحلیل نیایج حاصل ای تغییر میغیرها  مخیلف حل عدد   شوند.گنداند  می ها  مسئلهمد ول

هزا  ییده اندک تغییرات خروجی ناشی ای این مورد در تحلیزل با درنظرگیر  نوسانات عدد  اندام شد  درن

 درنظرگرفیه نشد  است.
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و   گیرینتیجه . 5

 پیشنهادها
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 گیرینتیجه – 5-1

همچنزین ماهیزت   خصزوص گزایا   با توجه به اهمیت باال  کاربرد شکست سنگ توسط سزیاالت بزه  

-نظر میدینامیک این فرآیند ضرور  و جیاب بهسای  دینامیکی بارگیار  فشار گای بر محیط جامدا مدل

کند. ایزن در حزالی   ای طرفی سرعت باال  این فرآیندا درک و تحلیل آن را با سایر ابزارها پیچید  می رسد.

 هنگتیی است. ها  مالی خطا  در طراحی کاربردها  این فرآیندا مسبب هزینهاست که 

ها  عدد  نیز اجبزار بزه درنظرگیزر     هسیند که در مدلها به قدر  پیچید  به هر حال این پدید 

 : هااین پیچیدگی آید. ای جملهسای به وجود میبرخی فرضیات ساد 

 ایداد یون خرد شد  اطراف چال در انتدار 

 ها و خواص میتاوتها  میعدد با یبر وجود ترک 

  تغییر خواص محیط به دلیل باال رفین نرخ کرن 

 شدتغییر ج ت ترک هنگام ر 

 ها  میتاوت سنگناهمگن بودن و وجود الیه 

 هسیند.

بارگیار  دینامیک فشار گای با اعمال فرضیاتی که ذکر شدندا رفیار رشد ترک تحت در این مطالعها 

در ابیدا مرور  بر معادالت و رفیار حاکم بر حرکت و نتوذ گزای  توسط المان محدود توسعه یافیه مدل شد. 

بزرا    بعد ای آن ن شد.ادر روش المان محدود توسعه یافیه بیسای  ترک مدلدرون ترک شد. سپس نحو  

ها  مناسب مکانی و یمانی بیان گیر روند  با توجه به وجود ناپیوسیگی مکانی و یمانیا انیگرالترک پی 

بزرا  محاسزبه    ترک بررسی شزدند و روش انیگزرال تزداخلی    رو همچنین معیار رشد و سرعت پی  شد.

که در هزر گزامی کزه    با توجه اینها  شکست با اسیتاد  ای یک میدان کمکی یا جانبی تشریح شد. پارامیر
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هزا  ا  ای آنمانزد  شودا نیروها  بزاقی ترک رشد کند نسبت به گام قبل ماتریس سخیی میتاوتی ایداد می

بزا ارائزه الگزورییم حزل     سپس در فصل سزوم   شود که نحو  صتر کردن این نیروها نیز بیان شد.حاصل می

 ها  ارائه شد ا نیایج ییر حاصل شدند:با اسیتاد  ای مثالمسئله و 

 دینامیکا انیگزرال  رروند  تحت باها  یمانی موجود در یک مسئله ترک پی ناپیوسیگی-

میززان  ایزن روش   را برا  حل معزادالت ضزرور  کزرد  کزه     گیر  یمانی گلرکین ناپوسیه

 ه روش نیومارک بسیار کاه  داد  است.نسبت بنوسانات عدد  را 

 همزرا  روش گلزرکین ناپویسزیه بزرا      حضور الگورییم حتظ تعادل در هنگام رشد ترکا به

 رسد.نظر مییابی به حلی پایدار با دامنه نوسانات محدود ضرور  بهدست

   کنزد  ریزتر شدن م  جامد لزوماً به رسیدن به حلی پایدار با نوسانات محدود کمزک نمزی

تزر نیزز   ها  درشتباید م  مناسب را پیدا کردا البیه که با م  ابیدالکه برا  هر مسئله ب

صورت پیشن اد اولیه ترجیحاً هندسزه هزر   توان دست پیدا کرد. بهها  منطقی میبه جواب

 المان مشابه هندسه کل باشد.

 مسزئله  کنزد و بزرا  هزر    ها  عدد  نمیکم کردن گام یمانی نیز کمکی به کاه  نوسان

ها در آن نمایان شوند. با افزای  گام یمانی در توان گامی را پیدا کرد که کمیرین نوسانمی

 یابند.حل نوسانات کاه  یافیه اما ای گام بحرانی به بعد نوسانات دوبار  افزای  می

  بایزد کوچزک درنظزر     جایی که ممکن است شعاع انیگرال تداخلیها  دینامیکی تا حلدر

تا امواج تنشی بایگشیی این ناحیه را تحت تاثیر قرار ندهند و درنییده نوسانات  گرفیه شود

نیز کاه  یابند. البیه بای هم قابل ذکر است برا  هر مسئله این شعاع باید تعیین شود که 

 ها صحت داشیه باشندا دقت نیز داشیه باشند.که جوابدر عین آن

 اید مشخصات گای طور  درنظر گرفیه شزوند  ها  عدد  به منظور مدل رفیار گای بدر حل
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که حل پایدار حاصل شود که این پایدار  حل معادالت آشتیه گای معموالً کوچزک بزودن   

شدید به فشار اولیزه   کند که البیه این عدد وابسیگیب مینسبی گام یمانی حل گای را ایدا

ی گزای درون تزرک را   ها  تحلیل گای باید نتزوذ کزاف  و طول نتوذ دارد. همچنین تعداد گام

 تضمین کند.

 طور که اثبات شد جریان گای درون ترک آشتیه است که با افزای  یبر  نسبی میزان همان

ر در تر شد  در نییده فشاآشتیگی جریان نیز افزای  یافیه و جریان گای درون ترک سخت

 یابزد. مزی  در ایا  این کاه  فشار طول ن ایی ترک نیز کاه  یابد.هر گر  گای کاه  می

-خل ترک کافی باشد این پارامیر خود را بیشیر نشان مزی خصوصاً اگر یمان نتوذ گای به دا

 دهد.

  گای درون ترک و تاثیر ناگ انی امواج ساطع شد  ای در آ ای بارگیار  به دلیل نتوذ ناگ انی

نتزوذ  آن ترک رشد ناگ انی با سرعت باالیی خواهد داشت اما با ادامه نتوذ به دلیل کاه  

 یابد.گای در ترکا سرعت رشد نیز کاه  می

 اسیتاد  ای معادله حالت JWL صورت مسیقیم بهها  انتدار بهکه ای آیمای ه دلیل اینک-

گیزرد.در اولویزت اسزتا امزا اگزر      دست آمد  و واقعیات خصوصیات گای انتدار را درنظر می

ها  این معادله برا  ماد  محیرقه یا منتدر  مورد نظر در دسیرش نبزود مدبزور بزه    ثابت

𝑃اسیتاد  ای معادله   = 𝑃0(
𝛻0

𝛻
)𝛾 صورت باید مد زول  شویم که در اینمی𝛾   را ای سزایر

ها  موجود در مسئله با قبول ظ ور خطزا  سزایر   دست آورد یا ای سایر پارامیرتحقیقات به

که با افزای  این مد زول میززان فشزار گزای      دست آورد.د ول آن را بهپارامیرها در این م

شزود درنییدزه طزول کمیزر  نیزز      کمیر تخمین ید  مزی  و داخل چال موجود درون ترک

 شود.حاصل می
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 شزودا در طزول   هایی که اطراف چال برا  گسیرش ترک درنظر گرفیه میطول اولیه ضعف

ا  که موج ضزربه  شود که مواد منتدر شکار میتاثیر است که این حقیقت آن ایی ترک بی

هزا  اولیزه را افززای     کنند بلکه فقط تعداد تزرک تر  دارند کمکی به رشد ترک نمیقو 

 دهند که این نکیه م می در طراحی است. می

 پیشنهادها – 5-2

 ب بود این تحقیق پیشن ادها  ییر قابل طرح هسیند: راسیا در 

 سه بعد  مسئلهبند  فرمول 

 ها  مخیلف سنگدرنظرگیر  الیه 

 ها  آمار  و احیماالتی در خواص سنگوارد کردن ناهمگنی با اعمال منحنی 

 ها  رفیار  پالسییکبررسی مسئله با مدل 

  ها  دینامیکی کلیبارگیار اعمال مکانیک تماس برا  تحلیل مسئله در 
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 Abstract: 

The most important function of fluid in the crack is applying forces on the crack surfaces 

that may cause crack propagation. In this study, dynamic analysis of crack propagation 

subjected to gas pressure is investigated. The eXtended Finite Element Method (X-FEM) in 

space has been employed. One of the main diffficultes is that the discretization of the 

problem is time dependent. This can produce numerical instabilities, uncontrolled energy 

transfers and high frequency oscillations in the solution due to time discontinuities in the 

numerical model. To avaoid mentioned numerical difficulties, in the framework of the X-

FEM, discontinuous Galerkin integration algorithm in time has been employed. Combining 

efficient tools like X-FEM and Time Discontinuous Galerkin Method (TDGM), the obtained 

results are well accurate. Also using the balance of recovery method in addition to TDGM 

provides highly stable responses for problems with dynamic crack propagation. Fracture 

mechanics parameters have been derived utilizing interaction integral and auxiliary fields. A 

prober criterion for dynamic crack propagation and crack tip velocity has been used. The 

crack propagation is considered to be in Mode I. The gas flow in existing cracks has been 

assumed as a one dimensional transient flow governed by conservation of mass and 

momentum. These governing equations have been discretized using Finite Difference 

Method (FDM). The XFEM code has been verified by the available analytical solution and 

field experiments. Calculation of dynamic stress intensity factor has been compared with the 

analytical and numerical solutions which are in good agreement. In addition, the gas flow 

through the exsiting crack compared with experimental data. Calculation of pressure-decay 

time and fracture extent are in good agreement with several sets of data from field 

experiments. Finally, sensitivity analyses have been performed on some factors which 

seemed to be influential. 

Keywords: eXtended Finite Element Method, Finite Difference, Dynamic, Gas Pressure. 
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