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انجمن هوافضاي ایران یالملل نیبچهاردهمین کنفرانس 

Aero2015P631  1393اسفند 14تا  12ي ماهواره، آور فني علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و ها پژوهشتهران،سازمان 

  

 دوشکل تحت بارگذاري م Uمحاسبه تحلیلی و عددي چقرمگی شکست در شیارهاي 

  خالص یک

  

  3مهرداد پورسینا ،*و2فرهاد حاجی ابوطالبی ،1علیرضا نصرنیا

  مکانیکاصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه 

  

  

  چکیده

معیارهاي تاکنون براي محاسبه چقرمگی شکست قطعات داراي شیار 

 (MSMeanتوانایی دو معیار ،در این مقاله ابتدا. استشده ارائهمختلفی 

Stress ( وPS )Point Stress(  در محاسبه چقرمگی شکست قطعات داراي

با استفاده از روش عددي مقدار  ،سپس .شودمیبررسی شکل  Uشیار

پلی ماده ترد از جنس شکل  Uبراي نمونه داراي شیار بحرانی Jانتگرال 

 با .گرددمیمحاسبهبا رفتار االستیک خطی )PMMA(متیل متاکریالت 

االستیک خطی و با توجه به روابط آمده دست بهJانتگرال استفاده از مقدار

فوق تعیین مقادیر چقرمگی شکست براي قطعه ، در مکانیک شکست حاکم

با نتایج و عددي،  تحلیلبه دست آمده از روش مقادیر در آخر، . گرددمی 

در مورد بررسی یارهایمعو کارایی  هشدعملی مقایسه  يها شیآزماحاصل از 

  .دگرد میتایید قطعه مورد نظر چقرمگی شکست  ینیب شیپ

 - PMMAماده -Jانتگرال  - چقرمگی شکست: کلیدي يها واژه

  PSو  MSهايمعیار

  

  مقدمه

گسترده در صنایع  صورت بهمختلف  يارهایشامروزه استفاده از قطعات با 

این امر باعث شده تا محاسبه چقرمگی شکست در . ردیپذ یمانجام مختلف 

شیار  وجود.محققان زیادي قرار گیرد موردتوجهمختلف  يارهایشقطعات با 

قطعه و  درقابل توجه تنش در یک قطعه موجب به وجود آمدن تمرکز 

کاهش  يریگ طورچشم بهو استحکام قطعه را  هدیگرد نوك شیار  خصوصاً

یا سوراخ در نوك شیار باعث کاهش تمرکز تنش در  ءایجاد انحنا. دهد یم

  .گردد یمو این امر موجب افزایش استحکام قطعه  هشد نوك شیار 

که استیا پلکسی گالس یک پلیمر شفاف ) PMMA(پلی متیل متاکریالت 

مختلف  استحکام باال، وزن کم و مقاومت حرارتی باال در صنایعبه دلیل 

یک ) 1(در شکل . رود یمدر صنعت هوافضا و خودروسازي به کار  ژهیو به

از جنس پلکسی گالس که براي انتقال قدرت استفاده  دنده چرخنمونه 

  .]١[است شده دادهنشان  دگرد یم

 يا ژهیواز اهمیت  فراوانیها بیآسشکست ترد به علت وقوع ناگهانی و ایجاد 

 بررسیبه علت اهمیتهمچنین  .استدر تحلیل شکست قطعات برخوردار 

د اول ودر م يخصوصبارگذار بهمختلف  هايشیارها تحت بارگذاري

شکست در شیارهاي مختلف  ینیب شیپمختلفی براي  يارهایمعشکست،

اولین معیارها در رابطه با تعیین چقرمگی شکست در قطعات . استشده ارائه

 توسط شده ارائههایبه معیار توان یمدر این رابطه . اند شده دارارائه ترك

هم و  1972در سال  ]٢[Knauss) &(Palaniswamyپاالنیسوامی و نواس

در .اشاره نمود1973در سال  ]٣[همکارانو Ritchie)(یریتچمعیار چنین 

براي محاسبه چگالی انرژي  يا رابطه)(Mativenkoماتیونکو 1994سال 

شکل ارائه داد و با استفاده از آن مقدار Vو Uکرنشی روي مرز شیارهاي

  .]۴[را محاسبه نمود Jانتگرال 

شکل Vو Uيارهایشارزیابی قطعات با  يبرااز آن معیارهاي مختلفی  پس

استفاده دار تركموجود براي قطعات  يها دهیااز  ها آنکه در اکثر گردید ارائه 

 شده ارائهبه معیار تنش متوسط  توان یماز جمله معیارهاي فوق .ه بودشد

الزارین و معیارهاي ، 1994در سال ] 5[(Seweryn)سورین توسط

و  گومزمعیار و 2001در سال  ]Lazzarin&Zambardi(]6(زامباردي

در سال .اشاره نمود 2003در سال ] Gomez &Elice(]7(الیس

چقرمگی شکست تعداد مختلفی معیار براي ارزیابی همکارانگومز و ،2006

 ها آنو با استفاده از نتایج آزمایشگاهی به ارزیابی نموده ارائه 

 روشی ساده 2007در سال  و همکارانش (Berto)برتو ادامه در.]8[ندپرداخت

شکل Vتابعی از زاویه شیار براي شیارهاي  برحسبJبراي تعیین انتگرال 

به بررسی شکست ترد در همکارانالهی و  تیآ،2009در سال .]9[ارائه نمودند

  .]10[پرداختند ءشکل داراي انحناVشیارهاي 

در سالیان اخیر به بررسی شکست تحت  خصوص بهاز مطالعات  يا عمدهسهم

تحقیقات به  توان یمزمینه نیدرا.شود یمبارگذاري ترکیبی مربوط 

، آیت الهی و 2006در سال ] 11[و همکارانش (Yosibash)یوسیباش

در سال  ]13[شهمکارانبرتو و هم چنین و  2009در سال  ]12[همکاران

بررسی شکست تحت به پژوهش ها در بخش دیگري از .اشاره نمود 2011

در سال  ]14[همکارانبرتو و مطالعه که  شده پرداختهخالص د سوم وم

بر پایه معیار حداکثر تنش ترابی،2013در سال .ز این موارد استا 2012

 بهدستشکست را براي این شیار  يها یمنحنشکل  Uمماسی در شیار 

ضمن بررسی اثر  2014در سال ترابی و همکاران عالوه بر این، .]15[آورد

و MSبررسی دو معیار  به،گرد نوكشکل با Vفشاري بر شیار  يها تنش

PS١۶[ندبراي این شیار پرداخت[.  
دانشجوي کارشناسی ارشد -1

f.hajiaboutalebi@eng.ui.ac.irاستادیار،  -2

دانشیار -3
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 Point(PSو ) MS)Mean Stressو معیار دابتدا به بررسی  تحقیق،در این 

Stress( در محاسبه چقرمگی شکست قطعات داراي شیارU پرداخته شکل

 فته وگرانجام  شدهيساز هیشبیها نمونهتحلیل عددي بر روي  سپس.شودیم

مقایسه  .دگردیممقایسه تجربی با نتایج  ها لیتحلحاصل از در آخر نتایج 

روش عددي و روش نتایج ی بین قبول قابلتطابق نتایج آشکار می کند که 

  .استتجربی برقرار تحلیلی با نتایج 

  

  محاسبه چقرمگی شکست 

و دستگاه مختصات قطبی مربوط  گرد نوكبا شکل Vیک شیار  )2(در شکل 

به ترتیب زاویه شیار و ρو 2α، شکلمطابق .]17[استشده دادهنشان آن  به

صفر باشد این شیار تبدیل αزاویه اگر که واضح است .باشندیمءشعاع انحنا

  .شودیمشکل  Uبه یک شیار 

بیان  زیرمطابق رابطه)θ=0(شکل Uتنش محیطی در امتداد نیم ساز شیار 

  :]14[گرددیم

)1(  σθθ(r, 0) =
K�
�,ρ

√2πr
�1 +

ρ

2r
�

�Kفوق،  در رابطه
�,ρ  ضریب شدت تنش شیارUد اول، وشکل در مρ شعاع

  .استءفاصله از مرکز انحناrو  ءانحنا

  

  :PSمعیار 

اتفاق  ، شکست زمانیشکلUبراي یک قطعه با شیار ،مطابق این معیار

مشخصی از نوك شیار به مقدار حداکثر  فاصلهکه تنش مماسی در  افتدیم

با رسیدن  رندیگیمد اول شکست قرار ودر قطعاتی که تحت م. خود برسد

هم به مقدار ) KΙ(تنش مماسی به مقدار حداکثر خود،ضریب شدت تنش 

به این ضریب شدت تنش بحرانی،  اصطالحاًکه  رسدیمبحرانی خود 

مکانی که تنش  )3(کل شمطابق . شودیمچقرمگی شکست شیار هم گفته 

می دادهشان ن  �rا ب) فاصله بحرانی(رسدیمحداکثر خود مماسی به مقدار 

زیر رابطه به صورت و بوده ابسته به خواص ماده و �rر مقدا .]17[شود

  ]: 5[گردد  یمتعریف 

)2(  r� =
1

2π
�
K��

σ�
�
�

ترتیب چقرمگی قطعه و استحکام کششی قطعه بدون به �σو �KΙکه در آن 

  :هم چنین می توان نوشت.استشیار 

)3(  σθθ(r�
∗) = (σθθ)�

)4(  �Ι
�,ρ

= KΙ�
�,ρ

  :زیر حاصل می گرددمعادله ، )1(در رابطه  )3(معادله گذاري با جاي

)5(  (σθθ)� =
KΙ�
�,ρ

�2πr�
∗
�1 +

ρ

2r�
∗�

�rر مقدا
  :برابر است با) 3(با توجه به شکل  ∗

)6(  r�
∗ = r� + r� =

ρ
2� + r�

  :باشدیمزیر  صورت بهنیز شکل  Uچقرمگی شکست براي قطعه با شیار 

)7(  KΙ�
�,ρ

=
�π(ρ + 2r�)

�1 +
ρ

ρ����
�
(���)�

  :MSمعیار

زمانی اتفاق شکست  ،معیارنشان می دهد، در این  )4(همان گونه که شکل 

از نوك شیار تا (يریگ انتگرالکه میانگین تنش مماسی در ناحیه  افتدیم

 صورت بهمعیار فوق . ]17[، به مقدار بحرانی خودش برسد)dcفاصله مشخص 

  :باشدیمبیان زیر قابل رابطه 

)8(  
1

d�
� ���(r, 0)
��
∗

���
ρ
��

dr = (σθθ)�

�r�،dپارامترهاي . می باشد تنش نهایی�(��σ)، )8(در رابطه
در نیز �dو∗

ر  نیز مقدامعیار در این PSمعیارمانند ه. ]17[اند شده مشخص )4(شکل

d� 5[گرددیمیین و مطابق رابطه زیر تع استوابسته به خواص ماده :[  

)9(  d� =
1

2π
�
KΙ�

σ�
�
�

  :می توان نوشت)8(رابطه در ) 1(گذاري معادله با جاي

)10(  
1

d�
�

��
�,�

√2��
�1 +

�

2�
� �� = (���)�

��
∗

���
ρ
��

��Kمقدار  ،يساز سادهپس از 
  : دشویمحاصل زیر  صورتبه  �,�

)11(  K��
�,�

=
√2π(σθθ)�d�

2�d�
∗ −

ρ

���
∗

�dمقدار  )4(مطابق شکل هم چنین 
  :]17[برابر است با ∗

)12(  d�
∗ = �� + r° = d� +

ρ
2�

  

  حل عددي

��Kآوردن مقدار دستبهبراي 
 Jمقدار انتگرال الزم است ، به روش عددي �,�

براي اینکه مقدار .دگردتعیینآباکوساجزاء محدود افزار نرمبا استفاده از 

��Kمقدارهمان دقیقا Jبراي انتگرال  آمده دست به
را نشان دهد باید هنگام  �,�

،مقدار بار بحرانی به قطعه افزار نرمدر  نقطه ايخمش سه  آزمونیساز هیشب

براي محاسبه این بار بحرانی از معیار متوسط چگالی انرژي .اعمال شود

، از رابطه مقدار بار حداکثر. ]18[گردد یمکرنشی استفاده 

  : محاسبهاست قابل)13(

)13(  
W�

W��
= �

��������

���
�
�

متوسط چگالی انرژي کرنشی به ازاي بارگذاري فرضی  �W، فوقدر رابطه 

مقدار متوسط چگالی انرژي کرنشی به ازاي نیز ��W. استیوتن ن 1000

  :]19[گرددیمتعیین )14(از معادله و مقدار آن  تاس ��Fبارگذاري 

)14(  W�� =
1

2E
S��
�

به ازاء شعاع انحناء هاي فوق را از روش آمده دست به  ���مقادیر ،)1(جدول 

��Kبراي محاسبه  .نشان می دهدمختلف 
در Jانتگرال، هنگام محاسبه �,�

در و ) ��J(بحرانیJانتگرالتا ،شدهقطعه اعمال به ���مقدار ، آباکوسافزار نرم

��K(ضریب شدت تنش بحرانی نتیجه 
  .حاصل گردد) �,�

و قطعه شبیه سازي شده در آزمون خمش سه نقطه اي هندسه ،)5(شکل 

را نشان می  ]C]20∘60-در دماي PMMAماده  خواص فیزیکی،)2(جدول

  . دنمیلی متر می باش 5و14، 28به ترتیب برابر  aو  D،Bمقادیر .دهند

  بر حسب شعاع انحناء هاي مختلفعددي  ���مقادیر  -1جدول 
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ρ  

1159/80/002

1328/80/003

1498/30/005

1874/10/009

2436/50/015

2578/90/02

  
  ]20[�∘��-در دماي PMMAخواص فیزیکی  -2جدول 

υ0/4

6/0

130

��1/7

480

  

��Kمقدار  ،با حل عددي به ازاي بارگذاري در حالت بحرانی
به شرح زیر �,�

  . محاسبهاست قابل

رابطه  می توانحاکم در مکانیک شکست االستیک خطی با توجه به قوانین 

  :نوشت زیر را

)15(  G�=J

با توجه به هم چنین . باشدیمد اول ودر م رهاشدهانرژي  �Gدر رابطه فوق، 

را براي دو حالت تنش صفحه اي و کرنش صفحه اي �Gرابطه زیر که مقادیر 

��Kر ادی، مقمشخص می کند
  .دنیآیبه دستم)3(مطابق با جدول  �,�

)16(  �� = �

��
�

�
� 																									�����	������

(1 − ��)
��
�

�
� 									�����	������

�

  

���مقادیر -3جدول 
�,�

  بر حسب شعاع انحناء هاي مختلفعددی 

[Mpam
�
�� ]  

  
ρ  
M][  

1/880/002

2/900/003

3/030/005

4/150/009

4/690/015

4/920/02

  تجربینتایج 

، مرجع فوقدر .شودیماستفاده  ]20[تجربی مرجع در این بخش از نتایج 

زوایاي  بر حسبشکل  Vمقادیر بار بحرانی و چقرمگی شکست شیارهاي

آوردن  به دستبراي  .است هگردیدمیترسي مختلف ءهاانحنا ها شعاعشیار و 

در نظر )شکلUشیار(2α=0زاویه شیار در شدهمیترسمقادیر فوق نمودارهاي 

  .شودگرفته می

در عمق ي مختلف ءهاانحنا ها شعاعبه ازاي مقادیر بار بحرانی ) 6(شکل در 

مقادیر . ]20[است  شده دادهنشان  یتوخالهدایرعالمت با ، متریلیم5شیار 

  . است )4(متناظر با این دوایر مطابق با جدول

  ]20[بر حسب شعاع انحناء هاي مختلف تجربی ���مقادیر  -4جدول 

  
ρ  

11760/002

13120/003

15430/005

19060/009

23130/015

25890/02

  

��Kمقادیر  )7(هم چنین شکل
را ي متفاوت ءهاانحنا شعاعبرای تجربی �,�

  ].20[ی کندآشکار م

  

  :تجربیتحلیلی با نتایج نتایج عددي و مقایسه 

و ) 5(جدول در ] 20[مقایسه نتایج عددي و تحلیلی با نتایج تجربی مرجع 

د، نشان می دهمقایسه ها نهمان گونه که . آورده شده است )8(شکل

در مقایسه  افزار نرمدر Jتوسط محاسبه انتگرال  آمده دست بهمقادیر عددي 

که درصد  يا گونه به، باشندیماز دقت قابل قبولی برخوردار تجربیبا نتایج 

این  ،کارایی روش عددي.استخطاي این روش نسبت به روش تحلیلی کمتر 

دشوار که  يها شیآزمابدون نیاز به  ��Jر که مقدا آوردیمامکان را فراهم 

بنابراین مطابق . گرددنییتع خطا همراه است،از ی قابل توجه با درصد عمومًا

 ��Jر مقدا افزار نرمتعیین و با اعمال این بار در  ��Fمقدار )13(رابطه

  .دشویممحاسبه 

نیز PSو MSنتایج حاصل از دو معیار  ،)8(همچنین با توجه به شکل 

 عالوه بر این. باشد یمبوده و از دقت مناسبی برخوردار واقع  قبول قابل

معیار بهتري در مقایسه با از دقت PSکه معیار میتوان نتیجه گرفت 

MS مقدار ءبا افزایش شعاع انحنامطابق شکل، .استبرخوردارK��
ضافه ا �,�

  .ابدی یمهم افزایش  ��Fمقدار در نتیجهو  گردیده

  

  ]20[تجربی مرجع مقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی با نتایج  -5جدول 

PSمعیارMS20[تجربی  عدديمعیار[    

Err
or

[%
���

Err
or

[%
���

  

Err
or

[%
���

  
���

  

ρ  
mm

٠  ١٩  ٧٨٣/١۵/١/٨٨١/٧١٠/٢  ٢١٠

٧/١٨١۶/٢١٢٣۴/٢/٩٠٢  ٢٩/۶۶٠/٣

٧١/٢٣/٣٨  ١/٨۵/٢٢/٧٣/٠٣٢/٩۵٠/۵

٢/١٣۵۵/٣١٠۶۶/٣١/۴۴/١۵۴/٠٩٠/٩

۵/١  ۵۴/۴٣/٣۶٢/۴  ۵۴/۶٩۴/۴٧١/۵

۶/٧٢٢/۵٢٩  ٩/۵١/۴۴/٩٢٨۵/۴٢/٠

  

  :يریگ جهینت

در محاسبه چقرمگی شکست PSو MSتوانایی دو معیار  ،بتداتحقیق ادر این 

با استفاده از روش عددي  ،سپس .شدبررسی شکل  Uقطعات داراي شیار

شکل  Uبراي نمونه داراي شیار چقرمگی شکست و بحرانی Jمقدار انتگرال 

در آخر، مقادیر به دست آمده از روش .دیگردحاسبهم PMMAاز جنس 

ي مورد ارهایمعمقایسه شده و کارایی  تجربیو عددي، با نتایج  یتحلیل

  .دیی چقرمگی شکست قطعه مورد نظر تایید گردنیب شیپبررسی در 

  :و نمودارها ها شکل
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  ]20[ي مختلف ءهاانحناشعاعبر حسب ���مقادیر

  

  

���
�,�

  ]20[ انحناءهاي مختلف شعاعبر حسب جربیت 

  ]20[مرجع  یتجربمقایسه نتایج عددي و تحلیلی با نتایج 

  △]20[مقادیر تجربی

  ⦁عددي     
MS  

PS          - - - -  

شعاع انحناء بر حسب میلی متر

K��
�

����
�
��

  
  ]1[انتقال قدرت مکانیزم در PMMAاز جنس 

  

  
  ]17[ه و دستگاه مختصات قطبی مربوط گرد نوك

  
  ]PS]17اریمعدر و فاصله بحرانی  گرد نوكشکل با 

  

  
  ]MS ]17اریمعدر و فاصله بحرانی  گرد نوكشکل با 

  

  

  يا نقطه سهخمش  آزمونتحت  شده يساز هیشب

  

مقادیر-6 شکل

مقادیر-7شکل 
�

مقایسه نتایج عددي و تحلیلی با نتایج  -8شکل 

مقادیر تجربی

عددي      ریمقاد

MSمعیار 

PSمعیار 

از جنس  دنده چرخیک -1شکل 

نوكشکل با  Vشیار  -2شکل 

  

شکل با  Vشیار  -3 شکل
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